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ติ โมเซ
พะทัม ติ โมเซ มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง ตอก ยุฮ โรง

พะจาว โอเอฮี โครยญ เจือ� เตือง ไลลวง ตอก ยุฮ
อื ปุย ปลัฮเตะ� พะทัม เฮี เกือฮ โรฮ เอะ ยุง ตอก
ฮอยจ มัป่ นึง ปลัฮเตะ� ไม่ ตอก เกิต กัน โซะ ละ ปุย
โครยญ เจือ� เอะ ยุ โรฮ ตอก เรอมึ พะจาว ปุย ปลัฮ
เตะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื พะทัม ติ โมเซ ไก ลอา คัก�
(1) โบ่ต 1 ฮอยจ ละ โบ่ต 11. คัก เฮี มัฮ ไลลวง

ตอก ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ ไม่ โอเอฮี โครยญ เจือ�
มัฮ โรฮ ไลลวง ปุย ไพรม ตอก ไลลวง อาดั่ม ไม่
เอวา� ไลลวง คาอนิ ไม่ เฮเบ่น� ไลลวง เลอปึ รอาวม
ปลัฮเตะ เจน โนอา� ไม่ ไลลวง เจด่ี ฮลาวง ป อฮั ปุย
บ่าบีโ่ลน ไม่�
(2) โบ่ต 12 ฮอยจ ละ โบ่ต 50. คัก เฮี มัฮ ไลลวง

จัตเจือ โม อซิราเอน� ปุย ระ ไล ฮา ปุย ไฮญ นึง อื
มัฮ อปัราฮมั� ปุย ไตม อปัราฮมั เซ นึง มัฮ อื ปุย
ตอน รพาวม เจือ ไม่ เนอึง อื ป อฮั พะจาว� ฟวยจ
เซ มัฮ ไลลวง ยซิฮกั ป มัฮ กวน อื ไม่ ยาโคป ป มัฮ
กวนโซะ อ�ื กวน รเมะ ยาโคป เซ ไก กาว ลอา ปุย�
โม เซ ลอต แปน ฮวันา เจอ โม อซิราเอน เตือง กาว
ลอา เจอ อ�ื ไก โฮวน โบ่ต ป เกว ไม่ โยเซป นึง อื ไม่
ไลลวง ตอก โฮลฮ ยาโคป ไม่ กวน ไฮญ อื โฮว อาวต
นึง เมือง อยีปิ เปอ�
พะทัม ติ โมเซ� ปัง ไก ไลลวง ปุย นึง โฮวน ไล

ลวง� ระ ลัก่ มัฮ แตะ ไลลวง กัน ซัมคัน ป ยุฮ พะ
จาว� เมือ โรง อื มัฮ ป รโฮงะ ไลลวง ยุฮ พะจาว โอ
เอฮี โครยญ เจือ� ลัก่ ก ลอยจ อื มัฮ ลปุง ซันญา นึง
ไลลวง ซ แลน แก ลอป พะจาว ปุย ไน แตะ� พะทัม
เฮี โครยญ โบ่ต อื มัฮ พะจาว ป มัฮ ป ระ ไล นึง อ�ื
พะจาว เซ รเตีฮ โม ป ยุฮ กัน พิต เกือฮ อื ลอก ตุต
แตะ� ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ พะจาว นัม คระ ละ
อ�ื เรอมึชวย ตูเตอมึ อ�ื เพรยีง โรฮ อาึง ป ไมจ ละ
อื ลั่กกา อ�ื พะทัม ติ โมเซ เฮี มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง
ไลลวง รพาวม เจือ ปุย ไพรม� เญือม ลาว ปุย อื โค
รยญ เจน ปุย เยอ� พะทัม เฮี เกียฮ เรอึม ปุย เกือฮ
ไก โรฮ รพาวม เจือ เนอมึ ตอก โม เซ โรฮ�

พะจาว ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง
1 โฆะ ลัง่ เมือ โรง อื พะจาว ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ

มะลอง� 2 เญือม เซ ปลัฮเตะ ดิ แปน โตว ฮุป ฮอย
แตะ เฟือฮ� ม่าวง เยอื ลัง่� รไม่ ลัง่ ไม่ รอาวม�
ราว รอาวม โด่ะ เซ เฟียก ตัน ลัง่� ลปุ พะจาว มอง
ควป คุม ราว รอาวม เซ�

3 พะจาว อฮั เฮ�ี �เกือฮ ซเปีย ไก�� อฮั เซ� ซ
เปีย เซ ไก เนอึม ฆาื อ�ื 4พะจาว เญือม ยุ อื ซเปีย
เซ ไมจ ละ อ�ื พะจาว รกัฮ ซเปีย ฮา เฟียก อ�ื 5 ซ
เปีย เซ อฮั เมือ ซเงะ่ ไม่ อ�ื เฟียก เซ อฮั เมือ ก
ซาวม ไม่ อ�ื เมือ กปู อื ไก� เมือ กซะ อื ไก� มัฮ
ซเงะ ติ นึง อ�ื*

6 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �เกือฮ รตา ไก ซน่ะ
รอาวม ละ ซ เกือฮ อื รอาวม เซ รกัฮ ฮา ปุ แตะ��
อฮั เซ� 7 เญอืม เซ พะจาว ยุฮ เนอมึ อื ตอก อฮั แตะ
เซ� รอาวม เซ รกัฮ เนอมึ ฮา ปุ แตะ� รอาวม อาวต
ราว เซ อาวต โน่ง� รอาวม อาวต ฆรมึ เซ อาวต โน่ง
โรฮ� 8พะจาว อฮั ปลัฮ มะลอง ไม่ รตา เซ� เมือ กปู
อื ไก� เมือ กซะ อื ไก� มัฮ ซเงะ ลอา นึง อ�ื

9 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เกือฮ รอาวม อาวต ฆรมึ
มะลอง รโจะ ติ โดฮ เดอมึ ซ ไก เตะ ซออฮ นึง�� อฮั
เซ� ไก เนอมึ ตอก อฮั อื เซ� 10พะจาว อฮั ปลัฮเตะ
ไม่ เตะ ซออฮ เซ� รอาวม รโจะ เซ อฮั ปลัฮ รอาวม
ไม่ อ�ื พะจาว เญือม ยุ อื ไมจ ละ อ�ื 11 เญือม เซ
พะจาว อฮั เฮ�ี �เกือฮ ปลัฮเตะ กวยฮ โอเอฮี นึง
โครยญ เจือ� ตอก โคะ เอาะ� เฮงาะ รโกะ� ไม่ พัก
เญือ เมาะ ป ไก เปลิ ไก โนง นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ� ไก เนอมึ ตอก อฮั อื เซ� 12ปลัฮ
เตะ กวยฮ เนอมึ โอเอฮี ตอก เซ นึง� พะจาว เญอืม
ยุ อื ไมจ ละ อ�ื 13 เมือ กปู อื ไก� เมือ กซะ อื ไก�
มัฮ ซเงะ ลอวย นึง อ�ื

14 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เกือฮ ควน ซเปีย ยุฮ โอ
เอฮี ไก นึง ปลัฮ มะลอง� ละ ซ รกัฮ แตะ เมือ ซเงะ่ อื
ฮา เมือ ก ซาวม อ�ื เกือฮ แปน ควน ยุง ปุย เวลา�
ซเงะ เคิ เนอมึ นึง� 15 เกือฮ แปน ป รงั นึง ปลัฮ มะ
ลอง� ไม่ ซเปีย โรฮ อื ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�
ไก เนอึม ตอก อฮั อื เซ� 16 พะจาว ยุฮ เนอึม ควน
ซเปีย ระ ลอา โม่ว� ป ระ นึง อื เกือฮ อื ตัตเตียง
เมือ ซเงะ่ อ�ื ป แตวะ นึง อื เกือฮ อื ตัตเตียง เมือ ก
ซาวม อ�ื ยุฮ โรฮ ซโมยญ เตือง โอยจ อ�ื 17พะจาว
เกือฮ อื อาวต นึง ปลัฮ มะลอง� เกือฮ อื ซอต ซเปีย
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� 18 เกือฮ อื ตัตเตียง เมือ ซเงะ่
ไม่ เมือ ก ซาวม อ�ื ไม่ เกือฮ อื รกัฮ ก ซเปีย ฮา ก
เฟียก อ�ื พะจาว เญอืม ยุ อื ไมจ ละ อ�ื 19 เมือ กปู
อื ไก� เมือ กซะ อื ไก� มัฮ ซเงะ ปาวน นึง อ�ื

20พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เกือฮ รอาวม ไก โกะโกลง
นึง โฮวน� โครยญ เจือ� เกือฮ โรฮ ไซม โปว นึง กัง
ฮาว ราว ปลัฮเตะ�� อฮั เซ� 21 เญือม เซ พะจาว
ยุฮ กะ ระ ไก นึง ปลัฮ รอาวม� ยุฮ โรฮ โกะโกลง
โครยญ เจือ� เกือฮ อื อาวต โตะ รอาวม โฮวน� ตัม
เจือ อื ไอฮ โครยญ เจือ� ยุฮ โรฮ ไซม โครยญ เจือ�
ตอก เจือ แตะ ไอฮ โรฮ� พะจาว เญอืม ยุ อื ไมจ ละ
อ�ื 22พะจาว ปิฮ มุ่น ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �เกือฮ ติ เปอะ
พรุฮ โฮวน ปอ นาวก อื ยุฮ ปลัฮ รอาวม� โม ไซม
เกือฮ โรฮ พรุฮแพร เล่ีป ปลัฮเตะ โรฮ�� อฮั เซ�
23 เมือ กปู อื ไก� เมือ กซะ อื ไก� มัฮ ซเงะ พอน นึง
อ�ื

24พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เกือฮ ปลัฮเตะ ไก โกะพริ
โกะยว่ง นึง� ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ ตัม เจือ อื ไอฮ
โครยญ เจือ�� อฮั เซ� ไก เนอึม ตอก อฮั อื เซ�
25 พะจาว ยุฮ เนอึม โอเอฮี ตอก เซ โครยญ เจือ�
เญอืม ยุ อื ไมจ ละ อ�ื

26 เญอืม เซพะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ ยุฮ ปุย ตอก
ฮุปฮอย เอะ ไอฮ� เกือฮ ตอก เอะ� เกือฮ ตัตเตียง
กะ นึง ปลัฮ รอาวม� ตัตเตียง โรฮ อื ไม่ ไซม ไล่ ไม่
โกะพริ โกะย่วง เตือง โอเอฮี ปลัฮเตะ เตือง โอยจ

* 1:5 1:5 โม ฮบีรู เญือม เมีญ อื ซเงะ เอ� มัฮ เมีญ อื เน่อมึ เญือม เลียก ซเงะ ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ ติ นึง อื แม�
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อ�ื ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ เตือง โอยจ อื โรฮ�� อฮั
เซ� 27พะจาว ยุฮ เนอึม ปุย ตอก ฮุปฮอย โกะ แตะ
ไอฮ� ยุฮ อื เตือง ปรเมะ ปรโปวน� 28 พะจาว ปิฮ
มุ่น ละ อื ตอก เฮ�ี �เกือฮ ติ เปอะ พรุฮแพร โฮวน
ปอ นาวก เปอะ ยุฮ ปลัฮเตะ� เกือฮ ติ เปอะ ปุน กุม
โอเอฮี ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ตัตเตียง
กะ นึง ปลัฮ รอาวม� ตัตเตียง โรฮ ไม่ ไซม ไล่ ไม่ โอ
เอฮี ไฮญ ป โฮว นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ�

29 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ�
เฮงาะ รโกะ ไม่ พักเญือ ไม่ เปลิ โคะ เปลิ เอาะ� อาึ
เอจี เกือฮ แปนป โซมปปอนละ เปอะ โครยญ เจือ�
30 ฮละ โคะ ฮละ เอาะ ไม่ ไรป เบระ โอเอฮี� อาึ เอจี
เกือฮ โรฮ แปน ป โซม ละ โกะพริ โกะย่วง ไม่ ไซม
ไล่ ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ พะ
จาว� แปน เนอมึ ตอก เซ�

31พะจาว เญอืม ยุ อื โอเอฮี ป ยุฮ แตะ เซ โครยญ
เจือ� ไมจ เนอึม ละ อ�ื เมือ กปู อื ไก� เมือ กซะ อื
ไก� มัฮ ซเงะ แลฮ นึง อ�ื

2
ไลลวง ซเงะ ลโล่ะ

1 ไลลวง กัน ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง
ไม่ โอเอฮี อาวต นึง อื โครยญ เจือ เอจี ฟวยจ เมาะ
เซ� 2 เญอืม เอจี เติง ซเงะ อาแลฮ นึง อื พะจาว เอจี
ฟวยจ กัน ยุฮ อ�ื ลโล่ะ นึง อ�ื 3พะจาว ปิฮ มุ่น ละ
ซเงะ อาแลฮ เซ� เกือฮ อื แปน ซเงะ ซัมคัน� นึง
มัฮ อื ซเงะ ลโล่ะ อื ฮา ยุฮ แตะ กัน เตือง โอยจ อ�ื

พะจาว ยุฮ ปุย นึง เตะ
4-5 ไลลวง ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เญอืม ยุฮ พะ

จาว อื มัฮ ตอก เฮ�ี เญือม ยุฮ โรง พะจาว เยโฮวา
ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เงอ� ดิ ไก โตว โคะ เอาะ
นึง ปลัฮเตะ เอ� ดิ ไก โตว ป กวยฮ นึง เฟือฮ� มัฮ
ฆาื โอ พะจาว เยโฮวา ดิ เกือฮ พริ เฮละ ละ ปลัฮ
เตะ� ดิ ไก โตว ปุย ละ ซ มอก แตะ ม่า ยุฮ แตะ ชจิ
เจอ� 6 มัฮ รอาวม ปลาึฮ ป โอก เน่อมึ ปลัฮเตะ เซ
โน่ง ป ซเกาะ ยุฮ เตะ เอ� 7 เญือม เซ พะจาว เยโฮ
วา โกว เตะ รกาื ละ ยุฮ แตะ ปุย นึง� ฟวยจ เซ ปลาึ
ง รพาวม โกะ แตะ โตะ มาึฮ อ�ื ปุย เซ ไก เอนิ จีวติ
เบือ อ�ื

ไลลวง รปึม เอเด่น
8 พะจาว เยโฮวา ยุฮ อาึง รปึม ติ โดฮ นึง แควน

เอเด่น� มัฮ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� เกือฮ ปุย ยุฮ แตะ
เซ อาวต นึง รปึม เซ� 9ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ โคะ
กวยฮ นึง รปึม ยุฮ แตะ เซ� เมาะ ป ไมจ ละ ไง่ ปุย�
ไม่ ป ลัง โซม ปุย เปลิ อื ยุฮ อื โครยญ เจือ� บัก่บว่น
รปึม เซ ไก โคะ จีวติ นึง� ไม่ โคะ เกือฮ ปุย ยุง ป มัฮ
ป ปุก ไม่ ป พิต�

10แควน เอเด่น เซ ไก โกลง นึง ปัต ฮอยจ ละ รปึม
เซ� เญือม เอจี ปัต อื โปน รปึม เซ โกลง เซ รกัฮ
แปน ปาวน เซน� 11 ติ เซน อื มัฮ โกลง ปีโชน� มัฮ
ป ปัต รวติ เมือง ฮาวิลา นา ก โฮวน แฮ ไคร นึง�
12 ไคร เมือง เซ มัฮ ไคร ตึก นึง ไมจ แตะ� นา เซ
ไก โรฮ ปุยฮ โคะ ซออย ฮงาื นึง ไม่ แกว ไมจ ติ เจือ�

13 ติ เซน อื แม มัฮ โกลง กิโฮน� ปัต รวติ เมือง คุต�
14 ติ เซน อื แม มัฮ โกลง ไทกรติ� ปัต เฆียง เมือง
อตัซีเรยี ลวง ลัก โอก ซเงะ นึง อ�ื ติ เซน อื แม มัฮ
โกลง ยูฟะเรตี� แปน ปาวน เตือง เซ�

15พะจาว เยโฮวา เกือฮ ปุย ยุฮ แตะ เซ อาวต นึง
รปึม เอเด่น เซ� เกือฮ อื แลน แก อื ไม่ รซอฮ อื นึง�
16พะจาว เยโฮวา ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี �เปลิ โคะ
ไฮญ โตะ รปึม เฮี โครยญ เจือ ปะ ลัง โซม เปอะ� เต
อมึ ป ฆวต โซม เปอะ นึง อ�ื 17 ไก ติ โคะ โน่ง ป โอ
เปอะ ไมจ โซม เปลิ อื เฟือฮ เอนิ� มัฮ โคะ ป เกือฮ
ปุย ยุง ป มัฮ ป ปุก ไม่ ป พิต เซ� ลู เปอะ โซม ซเงะ
ออฮ ซ ยุม เปอะ ซเงะ เซ� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง ยุฮ พะจาว ปรโปวน
18ฟวยจ เซ พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี �ไมจ โตว ปร

เมะ เฮี อาวต โน่ง� อาึ ซ ยุฮ ปุ กู อื ป โปง โกะ อื
เกือฮ แปน ป เรอมึ อ�ื อฮั เซ�

19 โกะพริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่ ไม่ โอเอฮี ป ไก จี
วติ เตือง โอยจ อื พะจาว เอจี เกือฮ อื เกิต เน่อมึ
นึง เตะ� เญอืม เซ ตาว อื ละ ปรเมะ เซ� งอ่ต แลน
ตอก ซ ปุก ปรเมะ เซ มอยฮ อ�ื ปุก ปรเมะ เซ มอยฮ
อื ตอก ออฮ เอจี แปน มอยฮ อื ตอก เซ� 20 ปรเมะ
เซ ปุก เนอมึ มอยฮ โกะพริ โกะยว่ง ไม่ ไซม ไล่ เตือง
โอยจ อ�ื ปรเมะ เซ ปังเมอ โอ ดิ ไก ปุ กู ป เรอึม อื
ไม่ โปง อื โกะ อ�ื

21 เญือม เซ พะจาว เยโฮวา เกือฮ ปรเมะ เซ ปู
ไอจ� ลไล ไอจ อื เซ กอฮ ซองั พราวก อื ติ� เกือฮ
แม เนะ อื รติต ตอก ไพรม แตะ แม� 22 ซองั พราว
ก กอฮ พะจาว ฮา ปรเมะ เซ ยุฮ อื แปน ปรโปวน�
ตาว อื ละ ปรเมะ เซ�

23 เญือม เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ เนะ
ซองั โอก เน่อมึ เนะซองั อาึ� ปุย เฮี เอจี เกือฮ พะ
จาว โอก ฮา ปรเมะ� ไมจ อฮั ปรโปวน ไม่ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

24 มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ ปรเมะ ละ มะเปือะ แตะ นึง
ติต รพาวม อื นึง ปรโปวน เญือะ แตะ ฆาื อ�ื ปุย
ลอา เซ เอจี แปน เนะซองั ติ�

25 เญือม เซ ปรเมะ เซ ไม่ ปรโปวน เญือะ อื เซ
อาวต ฆาวง ลัง่� ยุง โตว โซะ กิจ�

3
ไลลวง ยุฮ ปุย ป พิต

1 เมาะ ป ยุฮ พะจาว เยโฮวา มัฮ ซโอยญ ป เฮยีง
นึง อื ฮา โกะพริ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ซโอยญ เซ อฮั
เฮี ละ ปรโปวน เซ� �พะจาว อมั คัต เนอึม โม เปะ
โอ โซม เปลิ โคะ โตะ รปึม เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

2 ปรโปวน เซ โลยฮ อื ละ ซโอยญ เซ� �เปลิ โคะ
นึง รปึม เฮี โฮลฮ โซม โครยญ เจือ� 3 พะจาว ปัง
เมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �โคะ อาวต บัก่บ่วน รปึม เฮี ติ
โคะ โน่ง ป โอ เปอะ ไมจ โซม เปลิ อ�ื ปุ ลอก เฟือฮ
เอนิ� เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม ฆาื� � อฮั เซ เนิ�

4 ซโอยญ เซ โลยฮ อื ละ ปรโปวน เซ� �ยุม เนอมึ
เปอะ โตว ฆาื เฟือฮ� 5พะจาว เอจี มัฮ ยุง อ�ื โซม
เปอะ เญือม ออฮ ซ ซเปีย ไง่ เปอะ ฆาื เญือม เซ�
ซตอก เอนิ เปอะ พะจาว� ซ ยุง โรฮ เปอะ ป ปุก ไม่
ป พิต ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
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6 เญือม แลน ปรโปวน เปลิ โคะ เซ� ไมจ ละ ไง่
อ�ื ชอม ซ ญึม ละ อ�ื มัฮ โรฮ แกต อื ติ แตะ ซ
โฮลฮ พันญา ไมจ แตะ เบือ อ�ื เปฮ โซม อื ฆาื อ�ื
เปฮ โรฮ เกือฮ อื ละ ปรเมะ เญือะ แตะ งอ่น� ปร
เมะ เญือะ อื เซ โซม โรฮ อ�ื 7 เญอืม เซ ยุง เอนิ คิง
แตะ เตือง ลอา แตะ� ตอก ป ซเปีย พราวป ไง่ โฮ�
ยุง มัฮ แตะ ปุย อาวต ฆาวง� ตุย ชญิ ฮละ เม ละ ซ
เฟีย แตะ ฆาื อ�ื

ปุย ลอก ตุต ฆาื พิต แตะ
8 ปู เซ เยอ ปุย ลอา เซ ฮมอง ลอยฮ โฮว พะจาว

เยโฮวา นึง รปึม เซ� ปรเมะ เซ ไม่ ปรโปวน เญือะ
อื ตอ เอนิ เม่าะ ลลาึง โคะ เอาะ โตะ รปึม เซ� ฆวต
เกือฮ ติ แตะ ไฆลป ฮา ไง่ พะจาว� 9พะจาว เยโฮวา
กอก ปรเมะ เซ� �ปะ อาวต เปอะ ก เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 10 ปรเมะ เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ฮมอง ลอยฮ โฮว
เปอะ นึง รปึม เซ� ฮลัต ฆาื� ตอ เม่าะ ฆาื อาวต
ฆาวง แตะ�� อฮั เซ�

11พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย รโฮงะ ละ เปอะ มัฮ เปอะ
ปุย อาวต ฆาวง เงอ� อมั มัฮ โซม เปอะ เปลิ โคะ
คัต อาึ แตะ โอ โซม โฮ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�
12 ปรเมะ เซ โลยฮ อ�ื �ปรโปวน เกือฮ เปอะ อาวต
ดิ ไม่ เยอะ เซ เกือฮ เปลิ โคะ เซ เนิ� อาึ โคะ โซม
เนอมึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

13 พะจาว อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �ปะ ยุฮ โน่ง
เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เมอ�� อฮั เซ� ปรโปวน เซ
อฮั เฮ�ี �มัฮ ซโอยญ ป จุ อาึ โซม เมอ� อาึ โคะ
โซม เนอมึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

14พะจาว อฮั เฮี ละ ซโอยญ เซ� �ปะ ซ ลอก เปอะ
ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฮา โกะพริ โกะยว่ง ไฮญ โครยญ
เจือ นึง ยุฮ เปอะ ตอก เซ� ซ โฮลฮ เปอะ โฮว นึง เวี
ยก แตะ ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ โซม เตะ รกาื ฆาื อื ล่อยญ
เจน เปอะ� 15 อาึ ซ เกือฮ ปะ ไม่ ปรโปวน เฮี เกละยุ
ปุ แตะ� ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ ไม่ จัตเจือ ปรโปวน
เฮี เฆียง เฮ�ี จัตเจือ ปรโปวน เซ ซ บึน ไกญ ปะ ติ
ปุย� เกือฮ บลวย� ปะ ซ ปวก โรฮ เปอะ ล่อยจ ปุย
เซ ปอ โซะ อื โรฮ�� อฮั เซ�

16 พะจาว อฮั โรฮ เฮี ละ ปรโปวน เซ� �เญือม
โรวก เปอะ กวน แตะ ปะ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ละ เปอะ�
เญือม เกิต กวน เปอะ อาึ ซ เกือฮ ปะ โซะ เนอึม ป
อาวม� ปัง มัฮ ตอก เซ� ปะ ซ ไก ลัง่ รพาวม เปอะ
นึง ปรเมะ เญือะ แตะ� ปรเมะ เญือะ เปอะ เซ ซ
โฮลฮ ตัตเตียง ปะ�� อฮั เซ�

17พะจาว อฮั โรฮ เฮี ละ อาดัม่� �ปลัฮเตะ เญือะ
ซ ไมจ โตว ละ เปอะ ตอก ไพรม แตะ� มัฮ ฆาื งอ่ต
ปะ ป อฮั ปรโปวน เญือะ แตะ� ไม่ โซม เปอะ เปลิ
โคะ คัต อาึ แตะ โอ โซม เซ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ
กัน โซะ ล่อยญ ฆอ แตะ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ โซม
เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 18 ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม ป
ซมา แตะ นึง ปลัฮเตะ� ลลาึง ป ซมา เปอะ เซ ซ
กวยฮ โคะ กัต นึง ละ เปอะ งอ่น� ไม่ ไรป กัต โฮวน
เจือ� 19 ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม เบือ ยุฮ แตะ กัน
ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ ลฮาึง แตะ� ฮอยจ ละ แปน

แม เปอะ เตะ ตอก ไพรม แตะ� นึง ยุฮ อาึ เปอะ นึง
เตะ� ปะ มัฮ เปอะ เตะ รกาื� ซ โฮลฮ แม เปอะ แปน
เตะ รกาื ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะจาว ยุฮ เครองึ เซอกึ ละ อาดัม่ ไม่ เอวา
20 ปรเมะ เซ ปุก มอยฮ ปรโปวน เญือะ แตะ� อฮั

เอวา ละ อ�ื นึง มัฮ อื มะ ปุย เมือ โรง อื เตือง โอยจ
อื เมาะ ป ซ เกิต นึง ปลัฮเตะ�*

21 เญือม เซ พะจาว เยโฮวา ยุฮ เครองึ เซอกึ ละ
อาดั่ม ไม่ ปรโปวน เญือะ อื นึงฮกั ซัตซิง� จาวป อื
ละ อ�ื

พะจาว โครฮ อาดัม่ ไม่ เอวา ฮา รปึม เอเด่น
22 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน� ปเล่ีย

เฮี ปุย เยอ เอจี ตอก โรฮ เอะ นึง ยุง อื ป มัฮ ป ปุก
ไม่ ป พิต� ปเล่ีย เฮี ดัฮ กอยฮ เตะ แตะ ละ เปฮ แตะ
โซม เปลิ โคะ จีวติ เซ ตึน ซ ไอม ลอป ฆาื อ�ื ไมจ
โตว เกือฮ ยุฮ อื ตอก เซ�� อฮั เซ� 23 มัฮ ฆาื เซ ป
โครฮ พะจาว อื โอก ฮา รปึม เอเด่น ฆาื อื ละ ซ เกือฮ
อื มอก ม่า ยุฮ ชจิ นึง ปลัฮเตะ� นึง เอจี มัฮ โรฮ โกะ
อื เตะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื 24 ฟวยจ โครฮ อื โอก เซ
พะจาว เกือฮ โม เตปด่า ไก โพรยจ อาวต นึง รปึม
เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื เกือฮ โรฮ วจิ ไก รเอ
อปึ งอ นึง อาวต นา เซ� เกือฮ วจิ เซ แน ติ แตะ โค
รยญ ลวง ละ ซ เกือฮ อื ปุย โอ เกียฮ เลียก ละ โคะ
จีวติ เซ�

4
ไลลวง คาอนิ ไม่ เฮเบ่น

1 เญือม เอจี โฮลฮ อาดั่ม ยุ ปุ แตะ ไม่ เอวา ปร
โปวน เญือะ แตะ เซ� ปุย เญือะ อื เซ โรวก� ฟวยจ
เซ เกิต คาอนิ นึง� เอวา เซ อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี โฮลฮ
กวน รเมะ แตะ เบือ เรอึม พะจาว แตะ�� อฮั เซ�
2ฟวยจ เซ เกิต แม ปุ� มอยฮ อื มัฮ เฮเบ่น�
เฮเบ่น เซ มัฮ ป เลียง แกะ� คาอนิ เซ มัฮ ป ยุฮ

รปึม� 3 ไก ติ ซเงะ คาอนิ โรวก เปลิ โคะ เปลิ เอาะ
ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว. 4 เฮเบ่น เซ โรวก โรฮ โม
กวน แกะ เกิต โรง ยุฮ แตะ งอ่น� มอก อ�ื โตะ อื
ไม่ ลออยฮ อื เซ ตอง ทไว อื ละ พะจาว� เฮเบ่น เซ
ปุก รพาวม พะจาว. ป ทไว อื เซ ปุก โรฮ รพาวม อ�ื
5 คาอนิ เซ ปุก โตว รพาวม พะจาว� ป ทไว อื เซ ปุ
โรฮ ปุก อ�ื คาอนิ รอก ลัมเลือ รพาวม� นา มึต นา
มอง ฆาื อ�ื

6พะจาว อฮั เฮี ละ คาอนิ� �เมอ รอกพาวม เปอะ
นึง อ�ื มัฮ ฆาื เมอ ป นา มึต นา มอง เปอะ ฆาื อ�ื
7 ดัฮ ปะ ยุฮ ป ปุก โฮ� โม่ ซ ปุก โรฮ ละ อาึ อ�ื ดัฮ
ปะ ยุฮ ป โอ ปุก� มัป่ เซ เอจี อาวต นึง โตะ รเวอืะ
ละ ซ ดัม อื บุก ปะ ตอก ซัตซิง โฮ� นึง ฆวต เป อื
ปะ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ ไป นึง�� อฮั เซ
ละ อื พะจาว เยอ�

8คาอนิ อฮั เฮี ละ เฮเบ่น ป มัฮ ปุ แตะ เซ� �โฮว�
โฮว ดิ นึง รปึม และ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ โฮว เนอึ
ม� เญอืม อาวต ดิ อื นึง รปึม เซ คาอนิ โกฮ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุ แตะ เซ�

* 3:20 3:20 นึง ลปุง ไพรม เอวา เซ มัฮ อฮั อื �จีวติ� ไม่� มัฮ อฮั อื เอวา เซ มัฮ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
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9 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ คาอนิ� �เฮเบ่น ป
มัฮ ปุ เปอะ เซ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ� คาอนิ โลยฮ
อ�ื �ยุง โตว ก อาวต ปุ แตะ เซ� มัฮ โตว อาึ ป แลน
แก เยอ� เกียฮ ไฮมญ โน่ง เปอะ อาึ นึง เมอ�� อฮั
เซ�

10พะจาว อฮั เฮ�ี �ปะ เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอฮี
ตอก เซ เมอ� ฮนัม ปุ เปอะ ป ปัต ลังเตะ เซ ตอก
เอนิ ป รโอง ดวน อาึ โรก เวน ละ ปะ� 11 ปะ ซ ลอก
เปอะ ป ตึก นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื เฆิม เฮี ซ กี เตะ ไฮจ
รอาวม ละ เปอะ� นึง เอจี มัฮ เตะ เฮี ป ลอก ฮนัม
ปุ เปอะ เซ ไม่ ฟอง โรฮ อื ปะ ละ อาึ� 12 เญือม ยุฮ
เปอะ รปึม เญือะ ซ ลุก โตว ป ซมา ลโลวง เปอะ นึง
ฆาื อื ตอก ไพรม แตะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว อาวต
ไมจ ตอก ปุย� ซ โฮลฮ เปอะ ตอ ไป ตอ มา ลอป นึง
ปลัฮเตะ เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

13 คาอนิ อฮั เฮี ละ พะจาว, �ตุต เกือฮ เปอะ อาึ
ลอก เฮี เอจี โฮฮ ฮา ปุน โอต เตอะ� 14ปะ เอจี โครฮ
เปอะ อาึ โอก ฮา ปลัฮเตะ ไมจ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ
ซไง ฮา โกะ แตะ� อาึ ซ โฮลฮ โฮว ไป โฮว มา ลอต
แปน ปุย โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม ฆาื อ�ื ปุย
ดัฮ รโตฮ ยุ อาึ ตึน ซ ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ�� อฮั เซ คา
อนิ เซ�

15 พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ โตว ตอก เซ� ดัฮ ไก ป
ยุฮ ยุม ไม่ ปะ อา� ปุย เซ ซ ลอก ตุต ฆาื อื อาแลฮ
เตะ เซ เอนิ�� อฮั เซ ละ คาอนิ� เญือม เซ พะจาว
ไม อาึง คาอนิ ติ เจือ� นึง ซ แปน อื ควน เกือฮ ปุย
ยุง โอ แตะ ไมจ ยุฮ ยุม ไม่ อื เญอืม รโตฮ อื ยุ คาอนิ
เซ� 16 คาอนิ โอก ซไง ฮา ก อาวต พะจาว. อาวต
นึง เมือง โนต�* บลัฮ รปึม เอเด่น เซ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ นึง อ�ื

ไลลวง จัตเจือ คาอนิ
17 คาอนิ ไม่ ปรโปวน เญือะ อื โฮลฮ กวน รเมะ

แตะ ติ� อฮั เอโนก ละ อ�ื เญอืม เกิต เอโนก เซ คา
อนิ ปุก เญอืม ตัง อื ยว่ง ติ� ลอต อฮั ยว่ง เอโนก ไม่
อื ฆาื อ�ื 18 กังเคะ เอ เอโนก เซ ไก โรฮ กวน รเมะ�
มอยฮ อื มัฮ อิรตั� อิรตั เซ มัฮ เปือะ เมฮุยาเอน�
เมฮุยาเอน เซ มัฮ เปือะ เมทูชาเอน� เมทูชาเอน เซ
มัฮ เปือะ ลาเมก�

19 ลาเมก เซ ไก ปรโปวน เญือะ ลอา ปุย� มอยฮ
อื มัฮ อาด่า ไม่ ซินลา� 20กวน อาด่า เซ มัฮ ยาบัน่�
โม ป อาวต นึง พากัง เมือ โรง อื ละ ซ เลียง แตะ ซัต
ซิง เอจี มัฮ จัตเจือ ยาบัน่ เซ� 21 ปุ ยาบัน่ เซ มัฮ ยู
บัน่� โม ป เกง นึง เตียต แตะ ซึง โฮวน ไซ ไม่ โม ป
เกียฮ ปาึง เปี มัฮ จัตเจือ ยูบัน่ เซ� 22 ซินลา ไก โรฮ
กวน รเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ ทูบัน่คาอนิ� ปุย เซ มัฮ
จังเคือง เกียฮ แตม โอเอฮี นึง ไร ซเงี ไม่ ไร เฮลีจ�
รนัน ทูบัน่คาอนิ เซ มัฮ นาอามา�

23ลาเมก อฮั เฮี ละ ปรโปวน เญือะ แตะ นึง รซอม
แล่ แตะ� �อาด่า� ซินลา� งอ่ต ที ลปุง อาึ เฮ�ี ไก
ปรเมะ นมุ ติ ปุย� เคียต ปุฮ อาึ� อาึ ปังเมอ โรก
เอนิ ละ อื ปอ ยุม อ�ื 24 ปุย ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่ คาอนิ
โฮ� จัมเปน ลอก ตุต แตะ ฆาื อื อาแลฮ เตะ� ดัฮ
มัฮ ตอก เซ� ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อาึ อื ปังเมอ ซ ลอก เอนิ

ตุต แตะ ฆาื อื อาลแฆลฮ โรฮ อาแลฮ เตะ เอนิ��
อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง เซต
25 กังเคะ เอ� อาดัม่ ไม่ เอวา เซ ไก แม โรฮ กวน

รเมะ อ�ื เญอืม เซ เอวา อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ
แม กวน รเมะ เนิ ตัง เฮ เบ่น ป ยุฮ คาอนิ ยุม ไม่
เซ�� อฮั เซ� ปุก มอยฮ กวน แตะ เซ� อฮั เซต ละ
อ�ื 26 เซต เซ ไก โรฮ กวน รเมะ ติ� อฮั เอโนต ละ
อ�ื
มัฮ เญอืม เซ เญอืม อฮั โรง ปุย พะเยโฮวา เญอืม

ไววอน แตะ�

5
ไลลวง ปุย ไพรม

1 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ อาดัม่� เญือม ยุฮ
พะจาว ปุย มัฮ ยุฮ อื ตอก ฮุป ฮอย โกะ แตะ� 2 ยุฮ
อื เตือง ปรเมะ ปรโปวน� ซเงะ เซ พะจาว ปิฮ มุ่น
ละ อ�ื อฮั โรฮ ปุย ละ อ�ื

3 เญือม ไก อาญุ อาดั่ม 130 เนอึม เมอ ไก กวน
รเมะ ติ� ตอก เอนิ เปือะ แตะ ไอฮ� ปุก มอยฮ อ�ื
อฮั เซต ละ อ�ื 4 ฟวยจ เกิต เซต เซ อาดั่ม ไอม
ลัง่ 800 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
โฮวน� 5 อาญุ อื ฮาวก 930 เนอมึ เดอมึ ยุม�

6 เญอืม ไก อาญุ เซต 105 เนอมึ เมอ ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มัฮ เอโนต� 7 ฟวยจ เกิต เอโนต เซ เซต
ไอม ลัง่ 807 เนอมึ� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโป
วน แตะ โฮวน� 8 อาญุ อื ฮาวก 912 เนอึม เดอมึ
ยุม�

9 เญอืม ไก อาญุ เอโนต 90 เนอมึ เมอ ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มัฮ เคนัน� 10ฟวยจ เกิต เคนัน เซ เอโนต
ไอม ลัง่ 815 เนอมึ� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโป
วน แตะ โฮวน� 11 อาญุ อื ฮาวก 905 เนอึม เดอมึ
ยุม�

12 เญือม ไก อาญุ เคนัน 70 เนอึม เมอ ไก โรฮ
กวน รเมะ ติ� มัฮ มาฮะลาเลน� 13ฟวยจ เกิต มา
ฮะลาเลน เซ เคนัน ไอม ลัง่ 840 เนอึม� โฮลฮ โรฮ
กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน� 14อาญุ อื ฮาวก
910 เนอมึ เดอมึ ยุม�

15 เญือม ไก อาญุ มาฮะลาเลน 65 เนอึม เมอ ไก
โรฮ กวน รเมะ ติ� มัฮ ยาเรต� 16ฟวยจ เกิต ยาเรต
เซ มาฮะลาเลน ไอม ลัง่ 830 เนอมึ� โฮลฮ โรฮ กวน
รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน� 17อาญุ อื ฮาวก 895
เนอมึ เดอมึ ยุม�

18 เญือม ไก อาญุ ยาเรต 162 เนอึม เมอ ไก โรฮ
กวน รเมะ ติ� มัฮ เอโนก� 19ฟวยจ เกิต เอโนก เซ
ยาเรต ไอม ลัง่ 800 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน
รโปวน แตะ โฮวน� 20 อาญุ อื ฮาวก 962 เนอึม เด
อมึ ยุม�

21 เญือม ไก อาญุ เอโนก 65 เนอึม เมอ ไก โรฮ
กวน รเมะ ติ� มัฮ เมทูเซลา� 22ฟวยจ เกิต เมทูเซ
ลา เซ เอโนก รโจะ ดิ เนอมึ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว�
เอโนก เซ อาวต นัม พะจาว 300 เนอึม� โฮลฮ โรฮ
กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน� 23 อาญุ เอโนก

* 4:16 4:16 นึง ลปุง ฮบีรู โนต มัฮ อฮั อื ตอ ไป ตอ มา ไม่ อ�ื
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เตือง โอยจ อื ไก 365 เนอึม� 24 เอโนก รโจะ เนอึม
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ฮอยจ ละ ไฆร แตะ� ไก โตว
ป ยุ นึง เอจี ตุย พะจาว อ�ื

25 เญือม ไก อาญุ เมทูเซลา 187 เนอึม เมอ ไก
โรฮ กวน รเมะ ติ� มัฮ ลาเมก� 26 ฟวยจ เกิต ลา
เมก เซ เมทูเซลา ไอม ลัง่ 782 เนอึม� โฮลฮ กวน
รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน� 27อาญุ อื ฮาวก 969
เนอมึ เดอมึ ยุม�

28 เญือม ไก อาญุ ลาเมก 182 เนอึม เมอ ไก โรฮ
กวน รเมะ ติ� 29 ปุก มอยฮ อ�ื อฮั โนอา* ละ อ�ื
อฮั เฮ�ี �เอะ โฮลฮ ยุฮ กัน โซะ กัน เชยีน เคียง อฮั
พะจาว ป โซะ ละ ปลัฮเตะ เฮ�ี กวนดุ เฮี ปังเมอ ซ
เกือฮ เอะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ�� อฮั เซ�
30ฟวยจ เกิต โนอา เซ ลาเมก ไอม ลัง่ 595 เนอึม�
โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน� 31 อาญุ
ลาเมก ฮาวก 777 เนอมึ เดอมึ ยุม�

32 เญือม ไก อาญุ โนอา 500 เนอึม เมอ ไก กวน
ลอวย� มัฮ เชม ไม่ ฮาม ไม่ ยาเฟต�

6
ป ฆอก ป เบร ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ

1 เญือม เอจี พรุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ โฮวน เนอ�
เอจี โฮวน โรฮ ไม่ กวน รโปวน อ�ื 2 เญือม เซ โม ป
อฮั ปุย มัฮ กวน รเมะ พะจาว แลน กวน รโปวน ปุย
ปลัฮเตะ� ยุ ไมจ อ�ื เลือก ป ปุก รพาวม แตะ นึง
อ�ื เกือฮ อื แปน ปุย เญือะ แตะ� 3 เญือม เซ พะ
จาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โตว ลปุ แตะ อาวต ลอป
ไม่ ปุย ปลัฮเตะ นึง มัฮ อื เนะซองั ทัมมด่า� เวลา ซ
เกือฮ อาึ ละ อื ซ ไก ติ รอย ไม่ งา่ เนอึม โน่ง�� อฮั
เซ�

4 เญือม ไอฮ กวน พะจาว ปุ แตะ ไม่ กวน รโปวน
ปุย ปลัฮเตะ เซ ไก กวน ไม่ ปุ แตะ� แปน ปุย ระ
ปุย ฮลาวง ไม่ เกง แตะ งอ่น� แปน ปุย พรุ มอยฮ
ปอยฮ โด่วง นึง ปลัฮเตะ เฮี เจน เซ�

5พะจาว ยุ ยุฮ ปุย กัน ฆอก กัน เบร โฮวน เจือ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี ยุ ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ�
มัฮ ลอป ป ฆอก ละ อื โน่ง� 6 เญอืม เซ พะจาว ไกลฮ
นึง ยุฮ แตะ ปุย ฆาื อื นึง ปลัฮเตะ� ไลจ รพาวม ฆาื
อ�ื 7พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย ยุฮ แตะ
เฮ�ี เตือง ปุย เตือง โกะพริ โกะย่วง� เตือง ไซม ไล่
ไม่ ซัตซิง โฮว ลังเตะ โครยญ เจือ� ซ เกือฮ ไฆร ฮา
ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื นึง ไกลฮ แฮะ นึง ยุฮ แตะ โอ
เอฮี โม เฮ�ี� อฮั เซ� 8 เจน เซ มัฮ โนอา โน่ง ป ปุก
รพาวม พะจาว เยอ�

ไลลวง โนอา
9 เฮี มัฮ ไลลวง โนอา� ลลาึง ปุย ติ เจน เซ มัฮ

โนอา โน่ง ป มัฮ ปุย ซืไซ ละ พะจาว นึง อ�ื มัฮ ปุย
ไมจ ไล โครยญ เจือ� รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่ พะ
จาว� 10 โนอา ไก กวน รเมะ ลอวย� มอยฮ อื มัฮ
เชม ติ� ฮาม ติ� ยาเฟต ติ�

11 เญือม เซ ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ป รแอม ซเออมึ
ลโฮก โตะ รพาวม ละ ยุ พะจาว อ�ื ปลัฮเตะ นาวก
นึง ป ฆอก ป เบร ป กอยจ ป ราวม โฮวน เจือ� 12พะ
จาว ชวน ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ ป ฆอก ละ อื โครยญ
เจือ� ปุย ปลัฮเตะ เอจี พลวย ติ แตะ ละ ยุฮ แตะ ป
โอ ปุก เตือง โอยจ อ�ื 13 พะจาว อฮั เฮี ละ โนอา�
�อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่
ปุย เตือง ปลัฮเตะ อาวต อ�ื มัฮ ฆาื เอจี นาวก ปลัฮ
เตะ นึง ป ฆอก ป เบร ป กอยจ ป ราวม ป ซ ยุฮ อาึ
ไลจ ไม่ ฆาื อ�ื 14 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ โล่ง ระ ฆาื
อื ละ เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ� ยุฮ นึง โคะ ฆิ โกเฟอ�
ยุฮ แปน คัก แปน คัก แตะ� ตา ยัง่ นึง เตือง ก พริ
กไน อ�ื 15 ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี เกือฮ ลัง่ ลอวย
รอย รเนฮ� เกือฮ เวอืฮ รฮอน รเนฮ� เกือฮ ฮลา
วง งว่ย รเนฮ� 16 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โบฮ โบ พรงั
อื ติ รเนฮ ไคว อ�ื ยุฮ โรฮ ไม่ โตะ รเวอืะ เฆียง อื
ติ� โล่ง เซ เกือฮ ไก ลอวย คัก� 17 ไตม อาึง� อาึ
ซ เกือฮ รอาวม เลอปึ ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ
เกือฮ แตะ โอเอฮี ป ไก รพาวม ติ ฆรมึ มะลอง ไลจ�
เมาะ ป ไก นึง ปลัฮเตะ ซ ยุม แกล� 18 อาึ ซ เกือฮ
ตอน ลปุง ซันญา แตะ ไม่ ปะ เฮ�ี ปะ ซ โฮลฮ เปอะ
เลียก โตะ โล่ง เฮ�ี เตือง ปะ เตือง กวน เปอะ� เตื
อง ปุย เญือะ เปอะ เตือง โมวน เปอะ� 19 ซัตซิง ไมจ
โรฮ ปะ ซเพระ ติ เจือ ติ กู� เกือฮ โรฮ เลียก ไม่ เปอะ
โตะ โล่ง เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ ไอม ไม่ แตะ� ไอฮ ป
ไฮมญ อื ติ ไม่ ปรโปวน อื ติ โครยญ เจือ อ�ื 20 ไซม
ไล่ ไม่ โกะพริ โกะยว่ง� ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ เตือง
โอยจ อ�ื ซ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ เจือ ติ กู ตัม เจือ แตะ
ไอฮ โครยญ เจือ ละ ซ เกือฮ ปะ อื ไอม� 21 ไมจ โรฮ
เปอะ ซาวป แฮรน ป โซม ละ โกะ แตะ ไม่ ละ ซัตซิง
โม เซ โครยญ เจือ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�

22 โนอา ยุฮ เนอึม อื ตอก อฮั พะจาว อื ละ แตะ
โครยญ เจือ�

7
โนอา เลียก โตะ โล่ง

1 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โนอา� �ปะ ไมจ
เปอะ โฮว เลียก อาวต นึง โตะ โล่ง ระ เซ เตือง เญือะ
เปอะ โรฮ� ปุย ติ เจน เฮี อาึ เอจี ยุ อุ� มัฮ ปะ โน่ง ป
ซืไซ นึง อื ละ อาึ อ�ื 2 ไมจ เปอะ โรวก ซัตซิง ป ซงะ่
ไล อื โครยญ เจือ� ติ เจือ อาแลฮ กู เตือง ป ไฮมญ
ปรโปวน อ�ื ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล นึง อื ไมจ เปอะ โรวก
ติ เจือ ติ กู� เตือง ป ไฮมญ ปรโปวน อ�ื 3 ไซม ไมจ
โรฮ เปอะ โรวก ติ เจือ อาแลฮ กู� เตือง ป ไฮมญ ปร
โปวน อ�ื ละ ซ โฮลฮ อื ซึป ลัง่ เจือ แตะ นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี 4 ไก ลัง่ อาแลฮ ซเงะ กา ซ เกือฮ อาึ พริ เฮละ
รปาวน ซเงะ รปาวน ซาวม เมอ� โอเอฮี เมาะ ป ไก
รพาวม ป เอจี ยุฮ ฮุ เซ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เกือฮ ไฆร
ฮา ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

5 โนอา ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ โค
รยญ เจือ�

ไลลวง อาญุ โนอา
* 5:29 5:29 (ตัม ลปุง ไพรม เมอ โนอา เซ มัฮ อฮั อื รพาวม ไมจ มวน ละ��
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6 เญือม เลอึป รอาวม ปลัฮเตะ เซ โนอา ไก อาญุ
แลฮ รอย เนอมึ� 7 โนอา ไม่ ปุย เญือะ อื ไม่ กวน ไม่
โมวน อื เลียก ดิ โตะ โล่ง เซ� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ
โปน ฮา รอาวม ระ เซ� 8 ซัตซิง เมาะ ป ซงะ่ ไล ไม่
ป โอ อื ซงะ่ ไล ไม่ ไซม ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ เตือง
โอยจ อ�ื 9 ฮอยจ เคะ โนอา แปน กู แปน กู แตะ เตื
อง ป ไฮมญ ปรโปวน อ�ื โนอา เลียก ไม่ อื โตะ โล่ง
เซ ตอก เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ อ�ื 10ฟวยจ เซ อา
แลฮ ซเงะ รอาวม ระ ฮอยจ เนอมึ นึง ปลัฮเตะ�

ไลลวง เลอปึ รอาวม ปลัฮเตะ
11 เญือม ไก อาญุ โนอา แลฮ รอย เนอึม เมอ�

ปุก ฮาวก เคิ ลอา กาว โรฮ อาแลฮ ซาวม� ซเงะ เซ
รอาวม ระ ก โด่ะ อื เซ จาึฮ โอก เน่อมึ ฆรมึ เตะ� ระ
ลัมเลือ เฮละ นึง ตอก ป โทก ป โซ โฮ� 12 เฮละ รปา
วน ซเงะ รปาวน ซาวม เอนิ�

13 โนอา ไม่ ปุย เญือะ อื ไม่ กวน อื ป มัฮ เชม�
ฮาม� ยาเฟต� ไม่ โมวน อื เตือง ลอวย อ�ื เลียก ดิ
โตะ โล่ง เซ ซเงะ เซ เอนิ� 14 โกะพริ โกะยว่ง ไม่ ซัต
ซิง ป โฮว ลังเตะ ไม่ ไซม ไล่ โครยญ เจือ เลียก โรฮ
ไม่ อ�ื 15-16 โอเอฮี เมาะ ป ไก รพาวม โครยญ เจือ
ฮอยจ เคะ โนอา� เลียก ไม่ อื โตะ โล่ง เซ แปน กู
แปน กู แตะ� เตือง ป ไฮมญ ป ปรโปวน อ�ื ตอก
เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ อ�ื ฟวยจ เซ พะจาว ซอง
รเวอืะ โล่ง เซ ไม่ อ�ื

17 ไน รปาวน ซเงะ เซ รอาวม ฮาวก แนฮ ปุๆ ปอ
เอนิ ตอยฮ โล่ง เซ ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื 18 รอาวม
ระ แนฮ ลัง่ ปุๆ ปอ เลอปึ อื ปลัฮเตะ� โล่ง เซ ตอยฮ
แนฮ ราว รอาวม� 19 รอาวม เซ ฮาวก ฮอยจ ละ เลอึ
ป อื เปือง โม เปือง มอยจ ติ ฆรมึ มะลอง เตือง โอยจ
อ�ื 20 ฮาวก เอนิ ฮลาวง ฮา เปือง โม กาว โรฮ พอน
รเนฮ� 21 โม ไซม ไล่ ไม่ โกะพริ โกะย่วง ไม่ ซัตซิง
ป โฮว ลังเตะ ไม่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 22 เมาะ ป ไก
รพาวม นึง ปลัฮเตะ ยุม เตือง โอยจ อ�ื 23 พะจาว
ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง ปลัฮเตะ� เตือง
ปุย เตือง โกะพริ โกะยว่ง ไม่ ไซม ไล่ เตือง โอยจ อ�ื
มัฮ โนอา ไม่ โม ป อาวต ไม่ อื โตะ โล่ง เซ โน่ง ป ไอม
ลัง่ เงอ� 24 ไก ติ รอย ไม่ รฮอน ซเงะ เลอึป รอาวม
ปลัฮเตะ เอ�

8
รอาวม เน่ฮ ปุ ปุ

1พะจาว โตก ละ โนอา ไม่ โกะพริ โกะย่วง อาวต
ไม่ อื โตะ โล่ง เซ� เญือม เซ พะจาว เกือฮ กาื บาึง
ราว ปลัฮเตะ ละ ซ เกือฮ อื รอาวม เซ เน่ฮ� 2 รอาวม
ฆรมึ เตะ เญือะ จาึฮ โตว โอก� พริ ปุ โรฮ เญือะ
เฮละ นึง เอจี เกือฮ พะจาว อื โอง� 3 รอาวม เลอึป
ปลัฮเตะ เซ เน่ฮ ปุ ปุ� เญือม เอจี โปน อื ฮา ติ รอย
ไม่ รฮอน ซเงะ เซ เอจี เน่ฮ รอาวม เมอ� 4 โล่ง เซ
คัง นึง บลาวง อะรารตั� เญือม คัง อื เซ ปุก ฮาวก
เคิ อาแลฮ เซ กาว โรฮ อาแลฮ ซาวม� 5 รอาวม เซ
เน่ฮ แนฮ ปุๆ ฮอยจ ละ เคิ กาว� เญือม เอจี ฮาวก
เคิ กาว ติ ซาวม เมอ� เปือง โม เอจี ปลาึฮ ปอ ชวน
ปุย อ�ื

โนอา พลวย รงัก่ ไม่ รโกะเกอื

6ฟวยจ เซ รปาวน ซเงะ แม โนอา โปฮ รเวอืะ นา
ตัง โล่ง ยุฮ แตะ เซ� พลวย รงัก่ ติ ตัว� 7 รงัก่ เซ
โปว ไป โปว มา ฮอยจ ละ ไฮจ รอาวม นึง ปลัฮเตะ�
8 เญือม เซ พลวย โรฮ รโกะเกอื ติ นึง ฆวต ยุง แตะ
เมาะ ไฮจ รอาวม ฮา ปลัฮเตะ� 9 รโกะเกอื เซ แมๆ
ละ โล่ง เซ นึง โอ อื ยุ ก ซ จัป แตะ� นึง เลอึป ลัง่
รอาวม ปลัฮเตะ ละ อื เตือง โอยจ อ�ื โนอา ซนาว
เตะ แตะ เดือะ เชอืน อื เกือฮ เลียก แม โตะ โล่ง ไม่
แตะ� 10มอง แม อื อาแลฮ ซเงะ� พลวย แม รโกะ
เกอื เซ ติ โฮน� 11 เญือม เอจี ฮลอง บู เยอ� รโกะ
เกอื เซ ปวก โรวก ฮละ กาวก ไอม นึง รฆุฮ แตะ�
เอญี แม ไม่ อ�ื เญือม เซ โนอา ยุง เอนิ เอจี ไฮจ
รอาวม ฮา ปลัฮเตะ� 12 โนอา มอง แม อื อาแลฮ
ซเงะ� ฟวยจ เซ พลวย แม รโกะเกอื เซ ติ โฮน แม�
รโกะเกอื เซ ลอต โอ เญือะ เอญี�

โนอา โอก ฮา โตะ โล่ง
13 เญือม ไก อาญุ โนอา แลฮ รอย ไปล ติ เนอึม�

ปุก ฮาวก เคิ ติ เซ ติ ซาวม� เอจี ไฮจ รอาวม นึง ปลัฮ
เตะ เอ� โนอา ตอฮ พรงั โล่ง ยุฮ แตะ ละ ซ แก แตะ
ปลัฮเตะ� เญือม แก อื ชวน เอจี ซออฮ ปลัฮเตะ�
14 เญือม เอจี ฮาวก เคิ ลอา งา่ โรฮ อาแลฮ ซาวม
เมอ� เอจี ซออฮ เตือง โอยจ อื ปลัฮเตะ เอ�

15 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โนอา� 16 �ปะ ไม่
ปุย เญือะ เปอะ ไม่ กวน ไม่ โมวน เปอะ� ไมจ เปอะ
โอก ฮา โล่ง เฮ�ี 17 โอเอฮี เมาะ ป ไก รพาวมป อาวต
ไม่ เปอะ เซ เตือง ไซม ไล่ ไม่ โกะพริ โกะย่วง ไม่ ซัต
ซิง ป โฮว ลังเตะ โครยญ เจือ เกือฮ โรฮ โอก ไม่ เปอะ
ละ ซ พรุฮแพร อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

18 โนอา โอก เนอมึ ไม่ ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน ไม่
โมวน แตะ� 19 โม โกะพริ โกะยว่ง ไม่ ไซม ไล่ โอเอฮี
เซ โอก ตื ฮา โล่ง เซ� อาวต ตัม เจือ แตะ ไอฮ โค
รยญ เจือ�

20 เญือม เซ โนอา รชุก ซโมะ ละ ซ ยุฮ แตะ คัน
ไว แตะ พะจาว นึง� ตุย ซัตซิง ไม่ ไซม ป ซงะ่ ไล อื
ละ มอก แตะ ตอง ทไว ละ พะจาว นึง คัน เซ งอ่น�
21 เญื อม อาวม พะจาว ซออย ฮงาื อื อฮั เฮี โตะ
รพาวม แตะ� �อาึ เญือะ ซ ยุฮ โตว ไลจ ไม่ ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ปัง คิต ลอป ปุย ป ฆอก โตะ รพาวม แตะ
เน่อมึ เญือม มัฮ ลัง่ แตะ กวนดุ� อาึ เญือะ ซ ยุฮ
โตว ไลจ ไม่ โอเอฮี ป ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ ฆาื อื ตอก
ยุฮ แตะ โฮน เฮ�ี 22 ติ เจน ไก ลัง่ ปลัฮเตะ เฮ�ี แจง
ซ ไก เญือม โม่ ไม่ เญือม มัก� เญือม โฆยญ ไม่ เญื
อม ฮรวน� เญอืม แลง ไม่ เญอืม เฮละ� ไก ซเงะ่ ไม่
รซาวม นึง อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

9
พะจาว เกือฮ ปุย โฮลฮ ปอน โตะ

1พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โนอา ไม่ กวน อ�ื อฮั เฮี ละ
อ�ื �เกือฮ ติ เปอะ พรุฮแพร ปอ นาวก เปอะ ยุฮ
ปลัฮเตะ� 2 อาึ ซ เกือฮ โกะพริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่
ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ ไม่ กะ เตือง โอยจ อื ฮลัต นึง
โม เปะ� ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ตัตเตียง� 3 โตะ โอ
เอฮี ป ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ ซ แปน ป โซม ป ปอน
ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ เกือฮ ละ โม เปะ โค
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รยญ เจือ ตอก เอจี เกือฮ โรฮ แตะ เฮงาะ รโกะ ไม่
พักเญือ ละ เปอะ โฮ�

4�โตะ โอเอฮี ป ไก ลัง่ ไม่ ฮนัม อื ปังเมอ โอ เปอะ
ไมจ ปอน� นึง มัฮ ฮนัม อื เซ จีวติ อ�ื 5 ดัฮ ไก ป ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย� อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม
อ�ื ปัง มัฮ ซัตซิง ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ซ เกือฮ โรฮ ยุม
ฆาื อื ตอก เซ โรฮ� ซ เกือฮ ปุย ลอก ตุต ตัม กัน ยุฮ
อ�ื 6 ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไมจ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โกะ
อื โรฮ� มัฮ ฆาื ยุฮ พะจาว ปุย ตัม ฮุปฮอย โกะ แตะ
ไอฮ ป ไมจ อื ยุฮ ตอก เซ ฆาื อ�ื

7 �โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ พรุฮแพร�
เกือฮ โม เปะ ไก กวน รเมะ โฮวน� กวน รโปวน บื�
ปอ นาวก อื ยุฮ ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
8 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั อื ละ โนอา ไม่ กวน อื ป

อาวต ไม่ อื เซ ตอก เฮ�ี 9 �งอ่ต แลน� อาึ ซ เกือฮ
ตอน ลปุง ซันญา แตะ ไม่ โม เปะ ฮอยจ ละ โม จัต
เจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี 10 ฮอยจ โรฮ ละ ซัตซิง เมาะ
ป โอก ไม่ เปอะ ฮา โล่ง เซ เตือง โอยจ อ�ื 11 ลปุง
ซันญา เกือฮ อาึ ละ เปอะ มัฮ ตอก เฮ�ี เฆิม เฮี อาึ
เญือะ ซ เกือฮ โตว โอเอฮี เตือง โอยจ อื ยุม แม ฆาื
เลอปึ รอาวม แตะ� เญือะ ซ ไก โตว รอาวม ป ซ ไลจ
ยุฮ ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ พะจาว�

12 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เอจี มัฮ เฮี ป มัฮ ควน
เกือฮ ปุย ไตม ลปุง ซันญา อาึ อาึง ไม่ โม เปะ เอ�
ฮอยจ ละ ซัตซิง โอเอฮี ไม่ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี เตื
อง โอยจ อ�ื 13 อาึ ซ เกือฮ รยุง โกฮ ละ เปอะ นึง
ชุต รวู� ซ แปน ควน โตก อาึ ละ ลปุง ซันญา แตะ
ไม่ ปุย ปลัฮเตะ� 14 เญือม เกือฮ อาึ ชุต รวู ฮอยจ
ราว ปลัฮเตะ ดัฮ ยุ โกฮ รยุง นึง อ�ื อาึ ซ ไตม ลปุง
ซันญา แตะ ไม่ โม เปะ ไม่ ซัตซิง โอเอฮี โครยญ เจือ
ฆาื อ�ื 15 เญือะ ซ ไก โตว รอาวม ฮาวก ยุฮ ไลจ ไม่
โอเอฮี ป ไก รพาวม เตือง โอยจ อ�ื 16 ดัฮ รยุง เอจี
โกฮ นึง ชุต รวู อาึ ซ แก เยอะ ไม่ ซ ไตม เมอะ ลปุง
ซันญา โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ ไม่ โม เปะ� มัฮ ลปุง
ซันญา อาึ ไม่ โอเอฮี เมาะ ป ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮี
เตือง โอยจ อ�ื 17 เอจี มัฮ รยุง เซ ควน ไตม อาึ ลปุง
ซันญา แตะ เซ�� อฮั เซ�

โนอา ไม่ กวน อื
18 กวน โนอา ป โอก ดิ ไม่ อื ฮา โล่ง เซ มัฮ เชม�

ไม่ ฮาม� ไม่ ยาเฟต� ฮาม เซ มัฮ เปือะ คะนาอนั�
19 ปุย ติ ปลัฮเตะ ป โฮว อาวต โครยญ โดฮ เซ� มัฮ
ตื จัตเจือ กวน โนอา เตือง ลอวย อื เซ�

20 โนอา มัฮ ป ซมา ลโลวง โอเอฮี โฮวน เจือ� ลอง
แลน ยุฮ รปึม อะงุน ติ โดฮ� 21 เญือม ญุ อื รอาวม
อะงุน เซ ญุ่ยจ ฆาื อ�ื ปอยจ เครองึ แตะ� ไอจ
ฆาวง โตะ พากัง อาวต แตะ� 22 ฮาม ป มัฮ เปือะ
คะนาอนั เซ เลียก แก อ�ื โฮว อู อื ละ เอียกระ เอี
ยกตุ แตะ� 23 เญือม เซ เชม ไม่ ยาเฟต ตุย เฟีย
ติ ปลัฮ� ไปญ ดิ เฟีย เซ� ติ ปุย ติ ก บลัฮ� ไปญ
อื บรญิ ไม่ ซองัปา แตะ� ราึต ปุ เลียก ลัก่เคะ แตะ
ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ� เลอปึ อื นึง เฟีย เซ� นา โตว

ลัก่ เปือะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โอ ยุ อาวต ฆาวง
เปือะ แตะ เซ�

24 เญือม เอจี ซวง แม โนอา เยอ� ฮมอง ป ยุฮ
กวน รเคะ แตะ เซ ละ แตะ� 25อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เกือฮ
เญือะ คะนาอนั ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� เกือฮ
โฮลฮ แปน ครา เซีญ เอยีกปุ แตะ� 26 ปัว พะจาว ทื
อาึ ปิฮ มุ่น ละ เชม� เญือะ คะนาอนั ซ โฮลฮ แปน
ครา เซีญ เญือะ เชม เซ� 27 ปัว พะจาว เกือฮ เญือะ
ยาเฟต พรุฮแพร� เกือฮ จัตเจือ อื โฮลฮ อาวต ดิ
ไม่ จัตเจือ เชม� เกือฮ โม คะนาอนั แปน ครา เซีญ
อ�ื� อฮั เซ โนอา เยอ�

28ฟวยจ เลอปึ รอาวม ปลัฮเตะ โนอา ไอม ลัง่ 350
เนอมึ� 29 อาญุ โนอา เตือง โอยจ อื ฮาวก 950 เนอึ
ม เดอมึ ยุม�

10
จัตเจือ โนอา

1 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ ป เกิต เน่อมึ นึง
กวน โนอา ป มัฮ เชม� ฮาม� ไม่ ยาเฟต� เอจี มัฮ
ป เกิต ละ อื ฟวยจ เลอปึ รอาวม ปลัฮเตะ โฮ� 2กวน
ยาเฟต มอยฮ อื มัฮ ตอก เฮ�ี โกเมอ� มาโกก� มา
ได่� ยาวนั� ทูบัน่� เมเชก� ไม่ ทิรตั�

3 กวน โก เมอ เซ มัฮ อตั เคนัต� ริฟัต� ไม่ โท
กามา� 4 กวน ยาวนั เซ มัฮ เอ ลีชา� ทาระชติ�
คิตทิม� ไม่ โด่ด่านิม� 5 ปุย อาวต เฆียง รอง ปลัฮ
รอาวม ไม่ เกาะ โฮวน โดฮ เซ มัฮ ป ซึป เจือ แตะ เน่
อมึ นึง ปุย โม เซ� ตัง โคน ตัง อาวต เมือง โกะ แตะ
ตัม ลปุง โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� อาวต
ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ โครยญ เมือง โครยญ ปะเทต�
ปุย โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ ยาเฟต�

6 กวน ฮาม มอยฮ อื มัฮ ตอก เฮ�ี คุต� อียปิ�
พุต� ไม่ คะนาอนั� 7 กวน คุต เซ มัฮ เซบ่า� ฮาวิ
ลา� ซัปทา� ราอามา� ไม่ ซัปเทคา� กวน ราอา
มา เซ มัฮ เชบ่า ไม่ เด่ดัน่� 8 นิมโรต มัฮ โรฮ จัต
เจือ คุต เซ� นิมโรต เซ มัฮ ปุย เกง นึง กัน ตัตเตียง
แตะ ปุย นึง อมันัต แตะ กา ปุย ไฮญ� 9 นิมโรต มัฮ
โรฮ ป เกือฮ ติ แตะ เกง ซองนา พะจาว นึง กัน ริ
แตะ ซัตซิง� ปุย ไพรม อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เอจี เกือฮ ติ
แตะ เกง ซองนา พะจาว ตอก นิมโรต ป กอ ปุน ซัต
ซิง โฮ�� อฮั เซ� 10 เมือง ปุน เตียง นิมโรต เซ เมือ
โรง อื มัฮ เมือง บ่าบี่โลน ไม่ เมือง เอเรก ไม่ เมือง
อกัคัต� เมือง เตือง ลอวย อื เซ ไก นึง แควน เมือง
ชนิา� 11 นิมโรต โอก เน่อมึ นา เซ โฮว แม ฮอยจ
เมือง อตัซีเรยี� ยุฮ เวยีง นีนะเว ไม่ เวยีง เรโฮโบ่
ตอนิ ไม่ เวยีง คาลา ไม่ เวยีง เรเซน� 12 เวยีง เรเซน
เซ มัฮ เวยีง ระ ซน่ะ เวยีง นีนะเว ไม่ เวยีง คาลา�

13 อยีปิ เซ ไก จัตเจือ โฮวน� มัฮ โม ลูดิม่� โม อา
นามิม� โม เลฮะบิม่� โม นัปทูฮมิ� 14 โม ปัตรุซิม�
โม คัตลูฮมิ� ไม่ โม คัปโทรมิ� โม ฟีลิซเตีย ซึป เจือ
แตะ เน่อมึ นึง โม คัปโทรมิ เซ�

15 กวน โรง คะนาอนั เซ มัฮ ไซด่อน� ฟวยจ เซ
ปุ ทัต อื มัฮ เฮต� 16 โม เยบุ่ต� โม อาโมไร� โม เก
อกาช�ี 17 โม ฮไีว� โม อารคา� โม ซินี� 18 โม อา
รวตั� โม เซเมอ� ไม่ โม ฮามัต� ปุย โม เซ มัฮ ตื
จัตเจือ คะนาอนั เซ� กังเคะ เอ โม คะนาอนั เซ
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โฮว อาวต โน่งๆ ฮา ปุ แตะ� 19 ม่าื เตะ อาวต อื เซ
ไก เน่อมึ นึง เมือง ไซด่อน� โพต เมือง เกรา ฮอยจ
ละ เมือง กาซา� ลอต ฮอยจ ละ เมือง โซโด่ม ไม่ โก
โมรา ไม่ เมือง อตัมา ไม่ เมือง เซโบ่ยมิ ฮอยจ ละ
เมือง ลาชา� 20 จัตเจือ ปุย โม เซ มัฮ ตื ป ซึป เจือ
แตะ เน่อมึ นึง ฮาม� ตัง โคน ตัง อาวต เมือง โกะ
แตะ ตัม ลปุง โกะ แตะ ไอฮ ตัม จัตเจือ แตะ โครยญ
เมือง โครยญ ปะเทต�

21 เชม ป มัฮ เอยีกระ ยาเฟต เซ ไก โรฮ กวน โฮวน
โรฮ� โม เอเบ่อ เตือง โอยจ อื ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง
เชม เซ� 22 กวน เชม เซ มอยฮ อื มัฮ เอลัม� อตัชู�
อาปักชตั� ลุต� ไม่ อารมั� 23 กวน อารมั เซ มอยฮ
อื มัฮ อุต� ฮูน� เกเทอ� ไม่ มัต� 24อาปักชตั เซ มัฮ
เปือะ เชลา� เชลา เซ มัฮ เปือะ เอเบ่อ� 25 เอเบ่อ
เซ ไก กวน ลอา� ติ ปุย อื มอยฮ อื มัฮ เพเลก�* นึง
มัฮ เวลา เซ เวลา รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ อาวต โน่งๆ นึง
ปลัฮเตะ� ปุ เพเลก เซ มัฮ โยกทัน� 26 โยกทัน เซ
มัฮ เปือะ อนัโมดัต่� เชเลป� ฮาซามาเวต� เยรา�
27 ฮาโด่รมั� อุซัน� ดิก่ลา� 28 โอบัน่� อาบี่มาเอน�
เชบ่า� 29 โอฟี� ฮาวลิา� ไม่ โยบัป่� ปุย โม เซ มัฮ ตื
กวน โยกทัน เซ� 30นาตี อาวต อื ไก เน่อมึ นึง เมือง
เมชา ลอต ฮอยจ นึง คระ เมือง เซฟา ฮอยจ ละ บลา
วง ลวง โอก ซเงะ� 31 จัตเจือ โม เซ มัฮ ตื ป ซึป เจือ
แตะ เน่อมึ นึง เชม� ตัง โคน ตัง อาวต เมือง โกะ
แตะ ตัม ลปุง โกะ แตะ ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ โครยญ
เมือง โครยญ ปะเทต�

32 ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป ซึป เจือ แตะ
เน่อมึ นึง กวน โนอา� ปุย ติ ปลัฮเตะ มัฮ พรุฮแพร
อื ยุฮ แตะ เน่อมึ นึง ปุย โม เซ� ฟวยจ เลอปึ รอาวม
ปลัฮเตะ เอ� ปุย โม เซ อาวต โน่งๆ เล่ีป เตะ ตัม จัต
เจือ แตะ ไอฮ โครยญ เมือง โครยญ ปะเทต เตือง
โอยจ อ�ื

11
ไลลวง เวยีง บ่าบีโ่ลน

1 โฆะ ลัง่ ปุย ติ ปลัฮเตะ ลปุง ติ เจือ โน่ง� อฮั ลปุง
ตอก ปุ แตะ� 2 เญอืม ตอ ไป ตอ มา ปุย นึง ลวง ลัก่
โอก ซเงะ เอ ยุ นา ก ลโลวง เตะ แควน เมือง ชนิา ติ
โดฮ� โฮว อาวต นา เซ�

3 เญือม เซ ปุย ตัง โคน ตัง อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เอะ ยุฮ เตะ ตอง เกือฮ ไมจ โฮ�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ� โม เซ โกว ดิน่จี ตัง ซโมะ� โกว โรฮ ยัง่
ตัง ซไต� 4 เญือม เซ ปุย อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ไมจ
เอะ ยุฮ เวยีง ละ โม โกะ แตะ� ยุฮ ไม่ เจด่ี ฮลาวง
ติ� เกือฮ เปือง อื ฮอยจ มะลอง� ไมจ เกือฮ ติ แตะ
พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง� เดอมึ โอ ซ โฮลฮ อาวต เฮยี
อาวต ไฮ เล่ีป เตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

5 ฟวยจ เซ พะจาว เลีฮ ละ ซ แลน แตะ เวยีง เซ
ไม่ เจด่ี ป ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ เซ� 6 พะจาว อฮั เฮ�ี
�งอ่ต แลน� ปุย โม เฮี มัฮ ปุย ติ มู� ลปุง ติ เจือ
โน่ง� ปเล่ีย เฮี มัฮ เญือม ยุฮ โรง อื โอเอฮี� เฆียง

เฮี โฮว ละ ซ ระ แตะ ปุ ปุ กัน ซ ยุฮ อ�ื ไก โตว ป
โอ อื ซ เกียฮ ยุฮ ฮู� 7 ไมจ เอะ เลีฮ ละ� ไมจ เกือฮ
ลปุง อื ซุกซัก ตัง โน่ง ฮา ปุ แตะ� เกือฮ โอ เญือะ
ยุง ป อฮั ปุ แตะ�� อฮั เซ�

8พะจาว ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื อาวต
เฮยี อาวต ไฮ เล่ีป เตะ� ฟวยจ เซ ปุย เลิก เอนิ ยุฮ
แตะ เวยีง เซ ฆาื อ�ื 9 เคียง เซ เยอ ปุย อฮั บ่าบีโ่ลน*
ไม่ เวยีง เซ� นึง มัฮ อื นา ก เกือฮ พะจาว ลปุง ปุย
ติ ปลัฮเตะ ซุกซัก ตัง โน่ง ฮา ปุ แตะ� มัฮ เน่อมึ นา
เซ นา ก เกือฮ โรง พะจาว อื อาวต เฮยี อาวต ไฮ ฮา
ปุ แตะ�

จัตเจือ เชม
10 คัก เฮี มัฮ จัตเจือ เชม นึง อ�ื ฟวยจ เลอึป

รอาวม ปลัฮเตะ ลอา เนอมึ เมอ� เชม ไก อาญุ 100
เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ แตะ� มอยฮ อื มัฮ อาปัก
ชตั� 11ฟวยจ เกิต ปุย เซ เชม ไอม ลัง่ 500 เนอึม�
โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�

12อาปักชตั เญอืม ไก อาญุ อื 35 เนอมึ โฮลฮ กวน
รเมะ แตะ� มอยฮ อื มัฮ เชลา� 13ฟวยจ เกิต เชลา
เซ อาปักชตั ไอม ลัง่ 403 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ
กวน รโปวน แตะ โฮวน�

14 เญอืม ไก อาญุ เชลา 30 เนอมึ เมอ ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มัฮ เอเบ่อ� 15ฟวยจ เกิต เอเบ่อ เซ เชลา
ไอม ลัง่ 403 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน
แตะ โฮวน�

16 เญือม ไก อาญุ เอเบ่อ 34 เนอึม เมอ ไก โรฮ
กวน รเมะ ติ� มัฮ เปเลก� 17ฟวยจ เกิต เปเลก เซ
เอเบ่อ ไอม ลัง่ 430 เนอึม� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ
กวน รโปวน แตะ โฮวน�

18 เญือม ไก อาญุ อื 30 เนอึม เมอ เปเลก ไก โรฮ
กวน รเมะ ติ� มัฮ เรอู� 19ฟวยจ เกิต เรอู เซ เปเลก
ไอม ลัง่ 209 เนอมึ� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโป
วน แตะ โฮวน�

20 เญอืม ไก อาญุ อื 32 เนอมึ เมอ เรอู ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มัฮ เซรุก� 21ฟวยจ เกิต เซรุก เซ เรอู ไอม
ลัง่ 207 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
โฮวน�

22 เญือม ไก อาญุ อื 30 เนอึม เมอ เซรุก ไก โรฮ
กวน รเมะ ติ� มัฮ นาโฮ� 23ฟวยจ เกิต นาโฮ เซ เซ
รุก ไอม ลัง่ 200 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโป
วน แตะ โฮวน�

24 เญือม ไก อาญุ อื 29 เนอึม เมอ นาโฮ ไก โรฮ
กวน รเมะ ติ� มัฮ เทรา� 25 ฟวยจ เกิต เทรา เซ
นาโฮ ไอม ลัง่ 119 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน ร
โปวน แตะ โฮวน�

26 เญือม ไก อาญุ อื 70 เนอึม เมอ เทรา ไก โรฮ
กวน รเมะ ลอวย� มัฮ อปัรมั ไม่ นาโฮ ไม่ ฮารนั�

จัตเจือ เทรา
27 คัก เฮี มัฮ จัตเจือ เทรา ป มัฮ เปือะ อปัรมั ไม่

นาโฮ ไม่ ฮารนั� ฮารนั เซ มัฮ เปือะ โลต� 28 ฮารนั
เซ ยุม นึง เวยีง เออ ป มัฮ เมือง เกิต แตะ เซ� มัฮ
ป อาวต นึง เมือง เคนเด่ีย� เญอืม ยุม อื เซ เปือะ อื
ไอม ลัง่� 29 อปัรมั ไอฮ ซาไร แปน ปุย เญือะ แตะ�

* 10:25 10:25 ตัม ลปุง ฮบีรู เพเลก เซ มัฮ อฮั อื �รฆุ� ไม่� * 11:9 11:9 นึง ลปุง ฮบีรู บ่าบี่โลน เซ มัฮ อฮั อื �ซุกซัก� ไม่�
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นาโฮ ไอฮ มิละคา� มิละคา ไม่ อซิคา เซ มัฮ กวน ฮา
รนั� 30 ซาไร เซ ไก โตว กวน นึง มัฮ อื ปุย ซแกต�

31 เทรา โรวก อปัรมั กวน แตะ เซ ไม่ โลต กวนโซะ
แตะ� ป มัฮ กวน ฮารนั เซ� ไม่ ซาไร ป มัฮ ปุย เญือะ
อปัรมั เซ โฮว ไม่ แตะ� โอก ฮา เวยีง เออ เมือง เคน
เด่ีย� ตะ โฮว ฮอยจ เมือง คะนาอนั� ปังเมอ ฮอยจ
เคียง เมือง ฮารนั โน่ง� ลอต อาวต นา เซ� 32 เทรา
ยุม นา เซ� อาญุ อื ไก 205 เนอมึ�

12
พะจาว กอก อปัรมั เกือฮ อื โอก โฮว

1 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อปัรมั� �ไมจ เปอะ
โอก โฮว ฮา เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต เปอะ เฮ�ี ฮา
เอียกปุ ตุเจอ เปอะ� ฮา เญือะ ยุฮ เปือะ เปอะ เฮ�ี
โฮว ฮอยจ เมือง โคระ ป ซ เปลีฮ อาึ ละ เปอะ เซ�
2 อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ โฮวน ปอ แปน อื ติ เมือง
ระ� อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� ซ เกือฮ มอยฮ ปะ แปน
มอยฮ ระ ไล ละ ปุย� โฮวน ป ซ โฮลฮ รปั ป ไมจ เบือ
มอยฮ ปะ อา� 3 โม ป ปิฮ มุ่น ละ ปะ อาึ ซ ปิฮ โรฮ
มุ่น ยุฮ แตะ ละ� ป โปง ป โซะ ละ ปะ อา� อาึ ซ
เกือฮ โรฮ ลอก ป โซะ โรฮ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ
โฮลฮ รปั ป ไมจ เบือ ปะ โครยญ เมือง ปุย�� อฮั เซ
พะจาว�

4 เญอืม เซ อปัรมั โกฮ โฮว เนอมึ ตัม ดวน พะจาว
แตะ เซ� โลต โฮว โรฮ ไม่ อ�ื เญือม โอก อปัรมั
ฮา เมือง ฮารนั เซ� อาญุ อื ไก อาลแฆลฮ โรฮ พอน
เนอึม� 5 อปัรมั โฮว ไม่ ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน ปุ
เลีฮ แตะ ป มัฮ โลต เซ� โรวก โรฮ คาวคอง แตะ ไม่
กวนไจ แตะ ป โฮลฮ แตะ เญือม อาวต อื นึง เมือง
ฮารนั เซ� โอก โฮว ละ ซ ฮอยจ แตะ นึง เมือง คะ
นาอนั�

6 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นา เซ อปัรมั ลอต ฮอยจ นึง
นาตี ติ โดฮ ก อฮั ปุย เชเคม ไม่� นา เซ ไก โคะ ไฆรจ
ซัมคัน ป ทื ปุย นึง� ปุย อฮั โมเร ไม่ นาตี เซ� 7 เญื
อม เซ มัฮ โม คะนาอนั ป อาวต นึง เมือง เซ� พะ
จาว เปลีฮ ติ แตะ ละ อปัรมั� อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ
เมือง เฮี ป ซ เกือฮ อาึ ละ จัตเจือ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เญือม เซ อปัรมั รชุก ซโมะ ยุฮ คัน ละ ซ ทไว
แตะ โอเอฮี ละ พะเยโฮวา ป เปลีฮ ติ แตะ ละ อื เซ�

8 ฟวยจ เซ โฮว แม ฮา นา เซ ฮอยจ ก เซฮ นา ก
โฮวน บลาวง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง ยว่ง เบ่ตเอน�
กัง พากัง ยุฮ แตะ ซน่ะ ยว่ง เบ่ตเอน ไม่ ยว่ง ไอ�
ยว่ง เบ่ตเอน เซ อาวต ลวง เลียก ซเงะ นึง อ�ื ยว่ง
ไอ เซ อาวต ลวง โอก ซเงะ นึง อ�ื อปัรมั ยุฮ โรฮ คัน
นา เซ ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว. 9ฟวยจ เซ
เฌาะ ไป เฌาะ มา ก อาวต แตะ นึง เมือง คะนาอนั
ฮอยจ ซดิ ไม่ ลาึน เนเกป ปุ ปุ�

อปัรมั เลีฮ ฮอยจ เมือง อยีปิ
10 ติ โฮน อื เมือง คะนาอนั เกิต ไปลญ เออปึ ปุย

นึง� โซะ เนอึม ไปลญ ปุย เญือม เซ� อปัรมั เลีฮ
อาวต ฆาื อื นึง เมือง อียปิ ติ วงั� 11 เญือม เอจี ซ
เลียก อื เมือง อียปิ เปอ� อฮั เฮี ละ ซาไร ป มัฮ ปุย
เญือะ แตะ� �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ไมจ ละ แลน ปุย
เปอะ� 12 เญือม ยุ โม อียปิ ไมจ โม เปะ ตอก เซ�

ตึน ซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ฆาื อื นึง มัฮ อาึ ปรเมะ เญือะ
เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ ไอม โน่ง� 13 ไมจ เปอะ อฮั
ติ แตะ มัฮ รนัน อาึ ละ� ดัฮ เปอะ อฮั ตอก เซ โฮ�
ตึน ซ เกือฮ อาึ ไอม เบือ เปอะ� ซ ยุฮ ป ไมจ ละ อาึ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เญือม เอจี เลียก อื นึง เมือง อียปิ เปอ โม อี
ยปิ ยุ เนอึม ไมจ ปรโปวน เญือะ อ�ื 15 โม จาวไน
เมือง เซ ยุ โรฮ อ�ื โฮว รโฮงะ เมาะ ไมจ อื ละ กซัต�
เญอืม เซ กซัต เกือฮ ปุย โรวก อื ฮอยจ เญือะ แตะ�
16กซัต เซ เกือฮ ป ไมจ ละ อปัรมั ฆาื อ�ื เกือฮ แกะ
ไม่ ปิ ไม่ โมวก ไม่ บรงั ละ อื ไม่ กวนไจ อื ไม่ อุต
โฮวน�

17 เญอืม เซ พะจาว ปังเมอ เกือฮ เอนิ พาญัต โซะ
เนอึม เกิต ละ กซัต เซ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ อ�ื ฆาื ริ อื
ไอฮ ซาไร ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อปัรมั เซ� 18 กซัต
เซ กอก อปัรมั ฮอยจ เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ โอเอฮี เฮี ละ อาึ อ�ื ตอก เมอ
โอ เปอะ รโฮงะ มัฮ อื ปรโปวน เญือะ แตะ เนิ อ�ี
19 เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ มัฮ รนัน แตะ เมอ� เกือฮ
โน่ง เปอะ อาึ ไอฮ แปน ปรโปวน เญือะ แตะ เมอ�
เฮิ ปุย เญือะ เปอะ� โรวก แปฮ� ปุ เญือะ อาวต ไม่
นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 20 เญือม เซ กซัต เซ ดวน
กวนไจ ยุฮ แตะ ตาว แปฮ อปัรมั เกือฮ โอก ฮา เมือง
แตะ� เตือง ปรโปวน เญือะ อื ไม่ คาวคอง อื เตือง
โอยจ อ�ื

13
อปัรมั ไม่ โลต รกัฮ ฮา ปุ แตะ

1อปัรมั ไม่ ป รโปวน เญือะ อื โอก ฮา เมือง อยีปิ�
ฮาวก ฮอยจ นึง เมือง คะนาอนั นึง ลาึน เนเกป�
ฮาวก ไม่ คาวคอง แตะ� โลต โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 2 อปั
รมั มัฮ ปุย กอย� ไก แกะ ปิ ไม่ โมวก ยุฮ โฮวน� ไคร
มาื ยุฮ อื โฮวน โรฮ�

3 ฮาวก เน่อมึ นึง ลาึน เนเกป เซ ฮอยจ ก ล่าวง
ปุ ปุ� ฮอยจ แม นา ก กัง แตะ พากัง ยุฮ แตะ ซน่ะ
ยว่ง เบ่ตเอน ไม่ ยว่ง ไอ ไพรม อื โฮ� 4 ทไว โอเอฮี
ไม่ กอก แตะ รโฮงะ มอยฮ พะจาว นึง คัน ยุฮ ไพรม
แตะ นา เซ�

5 โลต ป โฮว ดิ ไม่ อปัรมั เซ ไก โรฮ แกะ ปิ ยุฮ
ไม่ โมวก โฮวน� กวน เฌือต อื ไม่ กวนไจ อื ไก โรฮ
โฮวน ปอ ไก พากัง ยุฮ อื โฮวน โรฮ� 6 นา ก อาวต
อื เซ เญือะ ปอ โตว ไรป ละ เปือม คอง เลียง อื ละ ซ
อาวต ดิ อ�ื นึง เอจี โฮวน ลอน อ�ื 7 โม ป เลียง ซัต
ซิง ยุฮ อปัรมั ไม่ โม ป เลียง ซัตซิง ยุฮ โลต เซ รเจ
ฆาื อื ไม่ ปุ แตะ� (เจน เซ เยอ มัฮ เญือม อาวต ลัง่
โม คะนาอนั ไม่ โม เปรซีิ นึง เมือง เซ��

8อปัรมั อฮั เฮี ละ โลต ฆาื อ�ื �เอะ มัฮ คระ เฌือต
ปุ แตะ� ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ แพก ปุ แตะ� โม ป
เลียง ซัตซิง ยุฮ ปะ ไม่ โม ป เลียง ซัตซิง ยุฮ อาึ ไมจ
โตว เญือะ เกือฮ รเจ รไซญ ไม่ ปุ แตะ� 9 จัมเปน
เอะ รกัฮ ฮา ปุ แตะ� ไมจ เปอะ เลือก นาตี ป ปุก
รพาวม เปอะ� ดัฮ ปะ อาวต ลวง วิ อาึ ซ อาวต ลวง
ดอม� ดัฮ ปะ อาวต ลวง ดอม อาึ ซ อาวต ลวง ว�ิ�
อฮั เซ�
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10 เญอืม เซ โลตแกปลัฮเตะ รวติ แตะ� ชวน เตะ
ลโลวง ฮอง โกลง จอแด่น เน่อมึ ก ล่าวง อื ฮอยจ ละ
ยว่ง โซอนั� ไมจ ละ อื นึง โฮวน รอาวม นึง อื ตอก
เอนิ รปึม ยุฮ พะจาว โฆะ� ไมจ โรฮ ตอก เมือง อยีปิ
โฮ� (เจน เซ มัฮ กา ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ เวยีง โซโด่
ม ไม่ เวยีง โกโมรา�� 11 โลต เลือก เตะ ลโลวง จอ
แด่น ฆาื อื ละ ซ อาวต โกะ แตะ นึง� โฮว ฮา อปั
รมั อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� แปน เนอึม รกัฮ ฮา
ปุ แตะ ฆาื อ�ื 12 อปัรมั อาวต ลัง่ เมือง คะนาอนั�
โลต โฮว อาวต เตะ ลโลวง โบ เวยีง ระ นึง อ�ื กัง
พากัง ยุฮ แตะ โบ เวยีง โซโด่ม เซ� 13 ปุย เวยีง โซ
โด่ม เซ มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� ยุฮ แนฮ กัน พิต ละ
พะจาว.

อปัรมั โฮว อาวต แควน เฮปโรน
14 ฟวยจ โฮว โลต เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อปัรมั�

�ชุง ก อาวต เปอะ เซ� ลอง แลน แก ก ซไง อื โค
รยญ ลวง รวติ เปอะ� 15 ปลัฮเตะ ชวน เปอะ เซ เตื
อง โอยจ อื อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ ไม่ โม จัตเจือ เปอะ� ซ
เกือฮ แปน คอง อื โอ เญาะ ไก ลอยจ� 16อาึ ซ เกือฮ
จัตเจือ เปอะ โฮวน ตอก ไฮมจ ไก นึง เกาะ โฮ� โอ
ปุย เญาะ ปุน เมีญ เมาะ ไก โนง ไฮมจ นึง ปลัฮเตะ
เฮี ตอก ออฮ� ปุย ปุ โรฮ ซ ปุน เมีญ เมาะ ไก จัตเจือ
ปะ ตอก เซ โรฮ� 17 โฮว ซาวป แลน เลียป ปลัฮเตะ
เซ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ�� อฮั เซ พะ
จาว�

18 เญือม เซ อปัรมั เฌาะ แม ก อาวต แตะ� กัง
พา กัง ยุฮ แตะ นา ก ไก โคะ ไฆรจ ยุฮ มัมเร นึง
แควน เฮปโรน เซ� อปัรมั ยุฮ คัน นา เซ ทไว โอ
เอฮี ละ พะจาว.

14
อปัรมั เรอมึ โลต

1 ไก กซัต ปาวน ปุย� มัฮ อมัราเฟน กซัต เมือง
ชนิา ติ� ไม่ อารโีอก กซัต เมือง เอลาซัน ติ� ไม่ เคโด่
ลาโอเมอ กซัต เมือง เอลัม ติ� ไม่ ทิดัน่ กซัต เมือง
โกยมิ ติ� 2กซัต โม เซ โฮว ดิ ละ ซ ตอซู แตะ ปุ แตะ
ไม่ กซัต พอน ปุย� มัฮ เบร่า กซัต เมือง โซโด่ม� ไม่
บิร่ะซา กซัต เมือง โกโมรา� ไม่ ชนัีป กซัต เมือง อตั
มา� ไม่ เซมเอเบ่อ กซัต เมือง เซโบ่ยมิ� ไม่ กซัต
เมือง เบ่ลา ติ (มัฮ โรฮ เมือง โซอนั�� 3 กซัต พอน
ปุย เซ เอจี โปวต รพาวม แตะ เรอึม ปุ แตะ� รโจะ
ดิ นึง เตะ ลโลวง ซิตดิม่ โบ ปลัฮ รอาวม ยุม� 4 เอจี
ไก กาว โรฮ ลอา เนอึม โฮลฮ เคโด่ลาโอเมอ เตียง
กซัต เตือง พอน ปุย อื เซ� เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม
กาว ลอวย นึง อื กซัต พอน ปุย เซ ริ เลฮ เตียง กซัต
เคโด่ลาโอเมอ เซ�

5 เนอึม กาว โรฮ ปาวน นึง อื แม เคโด่ลาโอเมอ
ไม่ โม ป มัฮ ไม่ อื ฮอยจ รุป ไม่ โม เรฟาอมิ ป อาวต
เมือง อตัทาโรต คาระนาอมิ ไม่ โม ซูซิม ป อาวต
เมือง ฮาม ไม่ โม เอมิม ป อาวต นึง ชาเว คีรยิาทา
อมิ� เป โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 6 กซัต เซ เป โรฮ
โม โฮรี ป อาวต นึง บลาวง เมือง เอโด่ม� โครฮ อื
ฮอยจ ยว่ง เอนพารนั โบ ลาึน เวอืฮ เซ� 7ฟวยจ เซ
กซัต โม เซ แม แม ฮอยจ ละ ยว่ง คาเด่ต� (ป อฮั
ปุย เอนมิซพัต ไม่ ไพรม อ�ื� เป โอยจ เมือง อาวต

โม อามาเลก ไม่ โม อาโมไร ป อาวต เมือง ฮาซาโซน
ทามัน�

8 ฟวยจ เซ กซัต เมือง โซ โด่ม� กซัต เมือง โก
โมรา� กซัต เมือง อตัมา� กซัต เมือง เซโบ่ยมิ� ไม่
กซัต เมือง เบล่า รโจะ ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ
แตะ ไม่ กซัต ปาวน ปุย เซ� รโจะ ดิ นึง เตะ ลโลวง
ซิตดิม่� 9 กซัต ปาวน ปุย เซ มัฮ กซัต เมือง ชนิา ไม่
กซัต เมือง เอลัม ไม่ กซัต เมือง โกยมิ ไม่ กซัต เมือง
เอลาซัน� มัฮ กซัต พอน ปุย ตอซู ไม่ กซัต ปาวน
ปุย� 10 ลโลวง เซ โฮวน โตะ ป ไก ลออยฮ เตะ นึง�
กซัต เวยีง โซโด่ม ไม่ กซัต เวยีง โกโมรา ริ ตอ� ดุฮ
โตะ ไก ลออยฮ เตะ เซ� กซัต ไฮญ ลอวย ปุย นึง อื
เซ เตือน ตอ ฮอยจ นึง บลาวง� 11 เญือม เซ กซัต
ปาวน เซ ตุย โรวก โอเอฮี ยุฮ ปุย เวยีง โซโด่ม ไม่
เวยีง โกโมรา เซ เตือง เฮงาะ รโกะ เตือง คอง เลียง
ปุย โฮว ไม่ อ�ื 12 โฮมวต โรฮ โรวก โลต ป มัฮ กวน
ปุ เลีฮ อปัรมั ป อาวต เวยีง โซโด่ม เซ� ไม่ คาวคอง
ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

13 เญือม เซ ไก ปุย ติ ป เตือน ตอ เอญี รโฮงะ ไล
ลวง อื ละ อปัรมั ป มัฮ โม ฮบีรู เซ� ปุก เญอืม อาวต
อื แควน โคะ ไฆรจ ยุฮ มัมเร ป มัฮ ปุย อาโมไร เซ�
มัมเร ไม่ เอซโคน ไม่ อาเนอ ป มัฮ ปุ มัมเร เซ พาวม
ดิ โรฮ ไม่ อปัรมั� 14 เญือม ฮมอง อปัรมั ไลลวง
โรวก ปุย โลต ป มัฮ กวน ปุ เลีฮ แตะ เซ� กอก โม
กวนไจ ป เกียฮ แปน ตฮนั อาวต ไม่ แตะ เซ� ไก
ลอวย รอย ไปล กาว ซเตะ ปุย เตือง โอยจ อ�ื โฮว
อาื กซัต ปาวน เซ ฮอยจ เมือง ด่าน� 15 รฆุ ตฮนั ยุฮ
แตะ แปน มู แปน มู อ�ื ตอซู รซาวม โม กซัต เซ�
เป อ�ื โครฮ อื ฮอยจ เมือง โฮบ่า ราว เวยีง ด่ามา
ซกัต� 16 โฮลฮ แม โรฮ โรวก โลต ป มัฮ กวน ปุ เลีฮ
แตะ เซ ไม่ คาวคอง อ�ื โรวก โรฮ อื เตือง ปุย ไฮญ
โฮมวต อื เซ เตือง ปรเมะ ปรโปวน� ไม่ คาวคอง ยุฮ
อื โรฮ�

เมละคีซเด่ก ปิฮ มุ่น ละ อปัรมั
17 เญือม เอญี อปัรมั เน่อมึ ตอซู แตะ ไม่ เคโด่

ลาโอเมอ ไม่ กซัต ไฮญ เซ� กซัต เมือง โซโด่ม โอก
รโตฮ ยุ อื นึง เตะ ลโลวง ชาเว นา ก อฮั ปุย เตะ ลโล
วง ยุฮ กซัต ไม่�

18 เญอืม เซ เมละคีซเด่ก ป มัฮ กซัต เมือง ซาเลม
ไม่ มัฮ โรฮ อื ซตุ ยุฮ พะจาว ตึก นึง ฮลาวง แตะ โอก
โรฮ เคะ อ�ื โรวก คโนมปัง ไม่ รอาวม อะงุน เกือฮ อื
ละ อปัรมั� 19 ปิฮ มุ่น ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว ป
ตึก นึง ฮลาวง แตะ ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง
ปิฮ มุ่น ละ อปัรมั� 20 เกือฮ ปุย ลืลาว พะจาว ป ตึก
นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ ปะ ปุน เป
ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ�� อฮั เซ� เญอืม เซ อปัรมั ทไว
คาวคอง โรวก แตะ เซ ละ เมละคีซเด่ก� กาว ปุน
ทไว อื ละ อื ติ ปุน�

21 กซัต เมือง โซโด่ม อฮั เฮ�ี �คาวคอง ปุน เปอะ
เซ ไอฮ ไอฮ เมิฮ� เกือฮ อาึ โฮลฮ โรวก ปุย ยุฮ แตะ
นึง อื โน่ง�� อฮั เซ ละ อปัรมั�
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22อปัรมั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ยวก เตะ แตะ
ละ ซ ซันญา ซโตฮ แตะ ซองนา พะเยโฮวา พะจาว ป
ตึก นึง ฮลาวง แตะ ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง�
23 อาึ ญอม โตว ไอฮ คาวคอง ยุฮ ปะ ติ เจือ เนอึม�
ปัง มัฮ กอย ติ เญียง ไม่ โม่ะเกิป ติ เตียง ปุ ซ ไอฮ
เฟือฮ เอนิ� อาึ ฆวต เกือฮ โตว ปะ อฮั ติ แตะ มัฮ ป
เกือฮ อปัรมั โฮลฮ แปน ปุย กอย� 24 อาึ ซ ไอฮ โตว
โอเอฮี ละ โกะ แตะ� โนก ฮา ป เอจี ฟวยจ โซม โม ป
โฮว ไม่ เยอะ เฮ�ี รโตง มัมเร ไม่ อาเนอ ไม่ เอซโคน
ป มัฮ ปุโฮมว เยอะ เฮ�ี ดัฮ ฆวต ไอฮ อื โฮ� เกือฮ
ละ อื เมิฮ�� อฮั เซ�

15
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่ อปัรมั

1ฟวยจ เซ อปัรมั ยุ บลอง พะจาว. ฮมอง อฮั อื เฮี
ละ แตะ� �อปัรมั� ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ ซ เฆีญ
ปะ เกือฮ โปน ฮา โอเอฮี ป ซ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� ซ
เกือฮ โรฮ ลังวนั ระ เนอึม ละ เปอะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

2อปัรมั อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� ลังวนั เกือฮ
เปอะ เนิ ซ ไมจ ละ อาึ ตอก เมอ� อาึ ไก โตว กวน ติ
เนอึม� ป ซ โฮลฮ รปั คาวคอง เงอะ เฮี มัฮ เอลีเย
เซอ ปุย เมือง ด่ามาซกัต เฮ�ี 3 ปะ เกือฮ เปอะ โตว
อาึ โฮลฮ กวน แตะ� มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ ติ ปุย เฮี โน่ง
ป ซ โฮลฮ คาวคอง เงอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว�

4 เญอืม เซ อปัรมั ฮมอง แม เซียง พะจาว อฮั เฮ�ี
�มัฮ โตว ตอก เซ� เอลีเยเซอ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ ซ
โฮลฮ โตว คาวคอง เปอะ� มัฮ กวน โกะ เปอะ ไอฮ
ป ซ โฮลฮ โฮ�� อฮั เซ� 5 พะจาว ตาว อปัรมั โอก
ก พร�ิ อฮั เฮี ละ อ�ื �แก แลน มะลอง เงอ� เมีญ
แลน เมาะ ไก ซโมยญ นึง อื ตัม โครยญ เปอะ ยุฮ�
โม จัตเจือ เปอะ ซ โฮวน โรฮ ตอก ซโมยญ เซ โรฮ��
อฮั เซ ละ อื พะจาว�

6 อปัรมั เจือ ป อฮั พะจาว ละ แตะ� พะจาว เมีญ
อื มัฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อื เซ� 7พะ
จาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ เยโฮวา ป เกือฮ ปะ โอก
ฮา เวยีง เออ เมือง เคนเด่ีย นึง ซ เกือฮ เมือง เฮี
แปน คอง เปอะ�� อฮั เซ� 8 อปัรมั อฮั เฮ�ี �โอ พะ
จาว เยโฮวา� อาึ ซ ยุง ตอก เมอ ซ มัฮ เนอมึ อื คอง
อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่
ปุ แตะ� ตาว โมวก รโปวน เนิ ติ ไม่ ปิ รโปวน ติ ไม่
แกะ ไฮมญ ติ� ไอฮ ป ไก อาญุ อื ลอวย เนอมึ เตือง
ลอวย อ�ื โรวก ไม่ รโกะเกอื ติ ไม่ โนกพิลัป ติ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

10 อปัรมั โรวก เนอึม โอเอฮี โม เซ ละ พะจาว�
มอก อ�ื ซเดือฮ อื เลีฮ ลอา� เด่ีจ โน่ง โน่ง อื แปน
ทอย แตะ� ไซม ปังเมอ โอ มอก ซเดือฮ อื เลีฮ ลอา�
11 เญอืม เลีฮ รงัก่ ไม่ เรยีง ละ โตะ มอก อื เซ อปัรมั
โครฮ อ�ื

12 เญือม เอจี ซ เลียก ซเงะ เอ อปัรมั ลอต ปุน
ไอจ นา เซ� เญือม เซ เกิต พราวป เฟียก ตัง เจือ
ละ� ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื 13 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี
ละ อปัรมั� �จัตเจือ เปอะ ซ โฮลฮ อาวต เมือง ปุย
ก ซไง อื ติ เมือง� ซ โฮลฮ แปน ครา เซีญ ปุย เมือง

เซ� ซ โคมเฮง คาเคียน ปุย ตา ปาวน รอย เนอึม
เอนิ� 14 ฟวยจ เซ อาึ ซ เกือฮ ปุย เมือง ป โฮลฮ อื
แปน ครา นึง เซ ลอก ตุต แตะ� เญือม โอก โม จัต
เจือ เปอะ ฮา เมือง เซ ซ โฮลฮ โรฮ โรวก คาวคอง
ไมจ ไม่ แตะ โฮวน� 15 ปะ ซ ไอม เปอะ ฮอยจ ละ
กวต แตะ� เญอืม ยุม เปอะ ซ ญึม ยุม เปอะ� ปุย ซ
รมอยจ ปะ ไมจๆ� 16 ซ ไก ลัง่ ปาวน เจน ปุย กา ซ
โฮลฮ จัตเจือ เปอะ แม อาวต แม นา เฮ�ี ปเล่ีย เฮี
กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ โม อาโมไร เอจี โฮวน� ปังเมอ
โอ โรฮ ดิ โฮฮ ดิ เกิน� ดัฮ เอจี โฮฮ เอจี เกิน โฮ�
อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ โฮลฮ แม อาวต นึง เมือง
เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�

17 เญอืม เอจี เลียก ซเงะ เฟียก พริ อ�ี ฮอยจ งอ่ม
โดง งอ ป โอก ม่าึต นึง� ฮอยจ ไม่ รเออปึ ฆิ� โฮว
ซน่ะ ซัตซิง มอก อื อาึง เซ� 18 เอจี มัฮ ซาวม เซ
เญือม ซันญา พะจาว อาึง โอเอฮี ไม่ อปัรมั เมอ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี ละ จัตเจือ
เปอะ เน่อมึ นึง โกลง อียปิ ฮอยจ ละ โกลง ยูฟะเร
ตี� 19 ซ เกือฮ ละ เปอะ เตือง นาตี อาวต โม เคไน�
โม เคนัต� โม คัตโมไน� 20 โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม
เรฟาอมิ� 21 โม อาโมไร� โม คะนาอนั� โม เกอกา
ช�ี ไม่ โม เยบุ่ต เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะ
จาว�

16
ฮากา ไม่ อชิมาเอน

1 ซาไร ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อปัรมั ดิ โฮลฮ โตว
กวน แตะ ติ ปุย เนอมึ� ซาไร เซ ไก กวนไจ รโปวน ติ
ปุย� มอยฮ อื มัฮ ฮากา� มัฮ ปุย เมือง อยีปิ� 2ซาไร
เซ อฮั เฮี ละ อปัรมั� �พะจาว เกือฮ โตว อาึ โฮลฮ
กวน แตะ ติ ชวง� ไอฮ เอนิ กวนไจ เยอะ เซ� เมอ
เตือง อื โฮลฮ ไอฮ กวน แตะ เบือ อื ยุง่� ฟวยจ เซ ซ
เมีญ มัฮ กวน อาึ�� อฮั เซ�
อปัรมั ปุก รพาวม อื ป อฮั ซาไร เซ� 3 ซาไร เกือฮ

เนอึม กวนไจ แตะ เซ ละ อปัรมั ละ ซ แปน อื ปรโป
วน เญือะ อ�ื ไล เฮี มัฮ ป เกิต เญือม เอจี อาวต อปั
รมั นึง เมือง คะนาอนั เซ กาว เนอึม� 4 อปัรมั ไอฮ
เนอมึ ฮากา เซ ฆาื อ�ื เญอืม เอจี เติง เวลา อื ฮากา
เซ โรวก เนอมึ� เญอืม เอจี ยุง อื ติ แตะ เกียฮ ฮุน�
พลิฮ แมเลียง แตะ ฆาื อ�ื

5 เญือม เซ ซาไร อฮั เฮี ละ อปัรมั� �มัฮ ฆาื โม
เปะ ป พลิฮ ฮากา อาึ ฆาื อ�ื อาึ เอจี เกือฮ ละ โม
เปะ� เคียง เอจี ยุง อื ติ แตะ พลิฮ ลัมเลือ อาึ ฆาื อ�ื
เกือฮ พะจาว รเตีฮ ป พิต ป ปุก นึง อ�ื อมั มัฮ โม
เปะ ป พิต เตอ� อมั มัฮ อาึ ป พิต เตอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

6 อปัรมั อฮั เฮี ละ ซาไร� �เอจี มัฮ กวนไจ เปอะ�
เอจี อาวต โรฮ ฆรมึ อมันัต เปอะ� เตอมึ ป ยุฮ เปอะ
ละ อ�ื� อฮั เซ� เคียง เซ ซาไร โคม ลัมเลือ กวนไจ
แตะ เซ� กวนไจ อื เซ ตอ ฆาื อ�ื

7 ฮากา โฮว คระ ลาึน เวอืฮ� มัฮ คระ โฮว ปุย นึง
เมือง ชูระ� ฮอยจ ละ รอาวม ปลาฮึ ติ โดฮ� เตปด่า
ยุฮ พะจาว รโตฮ ยุ ฮากา นา เซ� 8 เตปด่า เซ อฮั เฮี
ละ อ�ื �ฮากา� กวนไจ ยุฮ ซาไร� โอก เปอะ เน่อมึ
ก เมอ� ซ โฮว เปอะ ก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฮากา
โลยฮ อ�ื �ตอ เยอะ ฮา แมเลียง แตะ�� อฮั เซ�
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9 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ� เกือฮ
ติ เปอะ เนอึง ป อฮั แมเลียง เปอะ โครยญ เจือ��
10 อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ จัตเจือ
แตะ โฮวน ปอ โอ ปุย เญือะ โอยจ เมีญ� 11 ปะ ซ
โฮลฮ เปอะ กวน รเมะ แตะ� ไมจ เปอะ อฮั อิชมา
เอน* ละ� นึง เอจี ฮมอง พะจาว ไลลวง ยุฮ ปุย ป
โซะ ละ เปอะ� 12 กวน ปะ ซ แปน ตอก บรงั พร�ิ
ปุย ซ ตอซู โกะ อ�ื โกะ อื ซ ตอซู โรฮ ปุย� ซ อาวต
ไม่ โอ แตะ ปุก ปุ แตะ ไม่ คระ เฌือต แตะ�� อฮั เซ
ละ อื เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ�

13 ฮากา งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ
เอจี โฮลฮ เนอมึ ยุ พะจาว นา เฮ�ี เกียฮ ไอม บุย ลัง่
เงอะ เมอ�� อฮั เซ� เญือม เซ ลอต กอก รโฮงะ
มอยฮ พะจาว นา เซ� อฮั �พะจาว ป เกียฮ ยุ โอ
เอฮี� ไม่ อ�ื 14 มัฮ เซ ป ลอต ปุย อฮั �นัมโม่ ยุฮ พะ
จาว ไอม ลอป ป เกียฮ ยุ อาึ� ไม่ นัมโม่ เซ ฆาื อ�ื
นัมโม่ เซ ไก ซน่ะ ยว่ง คาเด่ต ไม่ ยว่ง เบ่เรต�

15 ฮากา ไก เนอึม กวน ไม่ อปัรมั� อปัรมั อฮั อิ
ชมาเอน ละ อ�ื 16 เญือม เซ อาญุ อปัรมั ไก รเตะ
โรฮ แลฮ เนอมึ�

17
ควน โตก ปุย ละ ลปุง ซันญา

1 เญือม ไก อาญุ อปัรมั รไตม โรฮ ซไตม เนอึม
เมอ� พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ
พะจาว อาวต ไม่ อมันัต ตึก นึง ระ แตะ� ปะ ไมจ
เปอะ รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่ อาึ� ไม่ เนองึ เปอะ
ป อฮั ฮะ โครยญ เจือ� 2 อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง โอ
เอฮี ไม่ เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร
โฮวน�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เญอืม เซ อปัรมั นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 4พะ
จาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไลลวง ป ซันญา อาึ ไม่ เปอะ
มัฮ เฮ�ี ปะ ซ แปน เปอะ เปือะ ปุย โฮวน เมือง�
5 มอยฮ ปะ เญือะ ซ มัฮ โตว อปัรมั� ปะ ซ โฮลฮ
เปอะ มอยฮ โคระ แตะ� มอยฮ โคระ เปอะ เซ ซ มัฮ
อปัราฮมั* นึง เกือฮ อาึ เปอะ แปน เปือะ ปุย โฮวน
เมือง� 6 อาึ ซ เกือฮ ปะ พรุฮแพร� จัตเจือ เปอะ
ซ แปน ปุย โฮวน เมือง� ซ แปน โรฮ กซัต งอ่น จัต
เจือ เปอะ เซ� 7 ลปุง ซันญา อาึ ไม่ ปะ เฮี ซ เกือฮ
ตอน ละ เปอะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี โค
รยญ เจน ปุย� แปน ลปุง ซันญา โอ เญือะ เกียฮ
ลอยจ� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่ ซ แปน พะ
จาว ยุฮ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี 8 ป มัฮ เมือง คะนา
อนั ป อาวต เปอะ นึง ตอก อาวต ปุย ตังเมือง นา ก
โฮว ไป โฮว มา เปอะ นึง เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ เตื
อง โอยจ อื ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี โรฮ� ซ
เกือฮ เมือง คะนาอนั แปน คอง เปอะ ฮอยจ ละ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ โม
จัตเจือ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว�

9พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง
ซันญา อาึ อาึง ละ เปอะ เฮ�ี เตือง ปะ เตือง จัตเจือ

เปอะ โครยญ เจน ปุย ฮอยจ เฆียง เฮ�ี 10 ไมจ เปอะ
ยุฮ ริตกิต ละ ปรเมะ ไน โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ
เตือง ปะ เตือง จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี เอจี มัฮ ตอก
เซ ตอก เปลีฮ เปอะ ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ซันญา อาึ ไม่
แตะ� 11-12 เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี ดัฮ ไก กวน
ดุ รเมะ เกิต นึง เญือะ เปอะ� ดัฮ เอจี ฟวยจ เกิต
ซเตะ ซเงะ โฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ รติกิต เซ ละ โครยญ
โฆะ อ�ื เตือง กวนไจ เกิต นึง เญือะ เปอะ ไม่ กวน
ไจ รวี เปอะ นึง ปุย ตังเมือง โรฮ� มัฮ ตอก เซ ตอก
ซ เปลีฮ ที เปอะ นัปทื แตะ ลปุง ซันญา อาึ อาึง ไม่
เปอะ เซ� 13 ปุย ไมจ อื ไอฮ รติกิต โครยญ โฆะ แตะ
ละ ซ ไม อื อาึง เนะซองั แตะ ติ เจือ� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ ที มัฮ เนอึม ลปุง ซันญา อาึ ไม่ โม เปะ เซ
ลปุง ซันญา โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ� 14 ดัฮ ไก ปร
เมะ ป โอ อื ไอฮ ริตกิต เซ อาึ ซ เมีญ โตว มัฮ ปุย
ไน แตะ� นึง โอ อื ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา อาึ อาึง ไม่
แตะ�� อฮั เซ ละ อปัราฮมั พะจาว เยอ�

15พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ปุ เญือะ อฮั ซาไร ละ ปร
โปวน เญือะ เปอะ� เฆิม เฮี มอยฮ อื ซ มัฮ ซารา�*
16 อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ� อาึ ซ เกือฮ กวน รเมะ เปอะ
เกิต เน่อมึ นึง อื ติ ปุย� อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ ซารา เซ�
ซ เกือฮ แปน มะ ปุย โฮวน เมือง� ซ แปน โรฮ กซัต
งอ่น จัตเจือ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว�

17 อปัราฮมั นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� เญือม เซ
งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ปรเมะ เอจี ไก
อาญุ ติ รอย เนอึม เมอ อมั ซ เกียฮ ไก ลัง่ กวน�
ซารา ไก อาญุ รไตม เนอึ ม� อมั ซ เกีย ฮ ไก ลัง่
กวน�� งอ่ต อื ตอก เซ� เญือม เซ ญวยฮ ฆาื อ�ื
18อฮั อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �เกือฮ อชิมาเอน อาวต
ลอป นึง ลวงั บัง่คัป เปอะ� เอจี เคราะ โรฮ อื เมาะ
เซ�� อฮั เซ อปัราฮมั�

19พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ โตว ตอก เซ� ซารา ปรโป
วน เญือะ เปอะ เซ ซ ไก ลัง่ กวน ละ เปอะ� ปะ ไมจ
เปอะ อฮั ยซิฮกั* ละ� อาึ ซ เกือฮ ลปุง ซันญา แตะ
ตอน ไม่ ปุย เซ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 20 ไลลวง อิชมาเอน เนอ อาึ เอจี ฮมอง
เงอะ รซอม ปัว เปอะ รโตง อ�ื อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ� ซ
เกือฮ กวน อื โฮวน� ซ เกือฮ จัตเจือ อื พรุฮแพร�
ซ แปน จาวไน กาว โรฮ ลอา ปุย� จัตเจือ อื ซ แปน
ติ เมือง ระ� 21 ลปุง ซันญา อาึ ปังเมอ ซ ตอน ไม่
ยซิฮกั ป ซ เกิต เน่อมึ นึง ซารา เซ ซัมติ เวลา เมือ
ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ� 22 เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง อื ไม่
อปัราฮมั เมอ� พะจาว โอก โฮว ฮา อ�ื

23ซเงะ เซ อปัราฮมั เนองึ ป อฮั พะจาว ละ แตะ�
ยุฮ ริตกิต ละ อิชมาเอน กวน แตะ เซ� ยุฮ โรฮ อื
ละ ปรเมะ ไฮญ ป อาวต ไม่ แตะ เตือง กวนไจ เกิต
เญือะ แตะ ไม่ กวนไจ รวี แตะ นึง ปุย� 24 เญือม
ไอฮ อปัราฮมั รติกิต เซ อาญุ อื ไก รไตม โรฮ ซไตม
เนอึม� 25 กวน อื ป มัฮ อิชมาเอน เซ เอจี ไก อาญุ
กาว โรฮ ลอวย เนอึม� 26 ไอฮ รติกิต ซเงะ ติ เซ เตื

* 16:11 16:11 นึง ลปุง ฮบีรู อชิมาเอน เซ มัฮ อฮั อื �พะจาว ฮมอง โอเอฮี� ไม่� * 17:5 17:5 อปัราฮมั เซ นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื �เปือะ
ปุย โฮวน เมือง� ไม่� เอจี มัฮ อฮั อื จัตเจือ อปัราฮมั ซ แปน ปุย โฮวน เมือง * 17:15 17:15 นึง ลปุง ฮบีรู ซารา เซ มัฮ อฮั อื �กวน รโปวน
กซัต� ไม่� * 17:19 17:19 นึง ลปุง ฮบีรู ยซิฮกั เซ มัฮ อฮั อื �ญวยฮ� ไม่�
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อง เปือะ เตือง กวน แตะ� 27 โม กวนไจ ยุฮ อื เตือง
โอยจ อื ไอฮ ตื รติกิต ซเงะ เซ�

18
พะจาว ซันญา อาึง ซ เกือฮ อปัราฮมั โฮลฮ กวน

แตะ
1 เญือม อาวต อปัราฮมั โบ โคะ ไฆรจ ยุฮ มัมเร

เยอ� พะจาว ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ อ�ื อปัราฮมั
งาวม ลโล่ะ โตะ รเวอืะ พากัง ยุฮ แตะ� ปุก เญือม
เรยีง โซะ กอยจ� 2 เญือม เซ เยอ ชวน ชุง ปุย ร
เตือป แตะ ลอวย ปุย� ตอ เอนิ โอก โฮว รโนฮ รชงึ
อ�ื นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�

3 อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ
โฮ� ปัว โม เปะ โอ ลอต ฮา แตะ� ปัว เปอะ วฮิ เคะ
อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ� 4 อาึ ซ เกือฮ ปุย ตุย โรวก
รอาวม ละ ซ รไซจ เปอะ ชวง แตะ นึง� งาวม ลโล่ะ
ฆรมึ โคะ เฮี ลไล อ�ื 5 อาึ ซ ตุย ป โซม ป ปอน ละ
เปอะ เญี่ยะ� ซ ปุน เปอะ เรยีง แตะ นึง กา ซ โฮว
แม เปอะ นึง คระ� เอจี แปน เนอมึ นา ตา เนิ ฮอยจ
เปอะ เคะ อาึ อ�ื ฆวต รปัคัม โม เปะ เญี่ยะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �แปน โรฮ ตอก
เซ�� อฮั เซ�

6 อปัราฮมั ซไจ เลียก โตะ พากัง ยุฮ แตะ� อฮั
เฮี ละ ซารา� �ซไจ ตุย ญอต แปง ยุฮ เปอะ ลอวย
รปัก� ยุฮ คโนมปัง นึง�� อฮั เซ�

7 โกะ อื ตอ โฮว ฮอยจ ลัก่ ก อาวต โมวก ยุฮ แตะ�
โฮมวต โรวก กวน โมวก ซไพร โกลยญ ยุฮ แตะ ติ�
เกือฮ กวนไจ แตะ มอก โกยฮ โตะ อ�ื 8 ฟวยจ เซ
ตุย เนย ไม่ นัมโนม ไม่ โตะ มอก แตะ เซ� ปอก โซม
ตุม ไอฮ ละ ปุย ฮอยจ เซ� อปัราฮมั มอง ไอฮ ไจไซ
ป โซม ป ปอน ละ อ�ื เกือฮ อื โซม ฆรมึ โคะ เซ�

9 โม เซ ไฮมญ อปัราฮมั ตอก เฮ�ี �ซารา ป มัฮ ปร
โปวน เญือะ เปอะ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ� �อาวต
โตะ พากัง เซ�� อฮั เซ ละ อื อปัราฮมั�

10 ปุย โม เซ ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �ซัมติ เมือ ปเล่ีย เฮ�ี
อาึ ซ ฮอยจ แม เคะ เปอะ� ปรโปวน เญือะ เปอะ เซ
ซ ไก กวน รเมะ�� อฮั เซ� ซารา อาวต กไน พากัง
เซ ซดิ ไม่ ก อาวต ปุย เซ� ฮมอง โรฮ ป อฮั อ�ื 11อปั
ราฮมั ไม่ ซารา เอจี กวต� ซารา เญือะ ไก โตว ปะ
จัม เด่ือน อ�ื 12 เญือม ฮมอง อื ป อฮั ปุย เซ ญวยฮ
ฆาื อ�ื อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ เอจี กวต เอจี
ซอง ตอก เฮ�ี อมั ซ เกียฮ ไก ลัง่ กวน เนอะ ละ ซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ปุย เญือะ อาึ
เอจี กวต โรฮ ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

13 เญือม เซ พะจาว ไฮมญ อปัราฮมั ตอก เฮ�ี
�เมอยุ ญวยฮ ซารา เซ� เมอยุ ซองไซ อื นึง โอ
แตะ เญือะ ซ ไก กวน นึง เอจี กวต แตะ� 14 อมั ไก
ป ญัก ลอน ละ พะจาว? ซัมติ เมือ ปเล่ีย เฮี อาึ ซ
ฮอยจ เนอมึ เคะ เปอะ� ซารา ซ โฮลฮ เนอมึ อื กวน
แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

15 เญือม เซ ซารา ฮลัต� ริ เม่าะ ไล แตะ� �อาึ
ญวยฮ โตว เมอ�� อฮั เซ� �ปะ ญวยฮ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อื พะจาว�

อปัราฮมั ไววอน เพือ เมือง โซโด่ม
16ฟวยจ เซ ปุย ลอวย เซ โกฮ โฮว ละ ซ ฮาวก แก

แตะ เมือง โซโด่ม� อปัราฮมั ตาว อื นึง คระ� 17พะ
จาว อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ อมั ซ คาว ละ เม่า
ะ ไลลวง ตะ แตะ ยุฮ ฮา อปัราฮมั เซ� 18 เมือต แลน
จัตเจือ อื ซ พรุฮ แปน เมือง ระ� อาึ ซ โฮลฮ เกือฮ
เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ โฮลฮ ป ไมจ เบือ อปัราฮมั เซ
โครยญ เมือง� 19 อาึ เอจี เลือก อาึง นึง ซ เกือฮ ฮะ
เพอกึ ตอม กวน เฌือต แตะ เนองึ ป อฮั อาึ� ไม่ เพ
อกึ ตอม อื ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก กัน ซื กัน ไซ� มัฮ
ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ อาึ ยุฮ โอเอฮี ละ อื ตัม ซันญา
แตะ อาึง โครยญ เจือ�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ พะ
จาว.

20 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อปัราฮมั� �โฮวน
เนอึม ป ฟอง ปุย เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง โกโมรา ละ
อาึ อ�ื ระ เนอมึ มัป่ ยุฮ อ�ื 21 จัมเปน อาึ เลีฮ แลน
ไลลวง อื ตัม เมาะ เนอึม� เมาะ โอ อื เนอึม� ตอก
ฟอง ปุย อื เซ�� อฮั เซ พะจาว.

22 ปุย ลอา นึง อื เซ ลอต โฮว นึง คระ เมือง โซโด่
ม� พะจาว ปังเมอ อาวต ลัง่ ไม่ อปัราฮมั� 23 อปั
ราฮมั เลียก ซดิ โบ พะจาว� อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ซ
เกือฮ เปอะ ปุย ซื ยุม ดิ ไม่ ปุย บ่วก� 24 ดัฮ ไก ลัง่
รฮอน ปุย� ปุย ซืไซ ละ ปะ นึง เมือง เซ อมั ซ ยุฮ ลัง่
เปอะ ไลจ ไม่ ฆาื อ�ื โม่ เปอะ ซ ฮลักกอ ปุย รฮอน
เซ� 25 แจง โอ เปอะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ซื นึง อาวต
อื ไม่ ปุย บ่วก เกอ� โปง โตว ปะ� ปะ กอ ยุฮ เปอะ
โตว ตอก เซ� มัฮ ยุฮ เปอะ ตอก เซ ปุย ซืไซ ซ ลอก
ดิ ตุต ไม่ ปุย พิต ฆาื อ�ื โปง โตว ปะ� ป รเตีฮ รตุม
ปุย ติ ปลัฮเตะ ไมจ อื รเตีฮ ตัม ซื อ�ื โม่ มัฮ อ�ื� อฮั
เซ ละ พะจาว�

26 พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ อาึ ยุ ปุย ซืไซ อาวต นึง
เวยีง โซโด่ม เซ รฮอน ปุย อาึ ซ ฮลักกอ ปุย นึง เวยีง
เซ เตือง โอยจ อื เบือ อ�ื� อฮั เซ�

27 อปัราฮมั อฮั แม เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ
ทื อาึ นึง โรวต ลัง่ แตะ อฮั โอเอฮี ละ เปอะ� อาึ มัฮ
ปุย ทัมมด่า� มัฮ เยอื เตะ รกาื� 28 เมอ เตือง อื ไก
โตว รฮอน ปุย ยุง่� วติ พอน ปุย ยุง่� ดัฮ ไก รปา
วน โรฮ พอน โน่ง อมั ซ ยุฮ ลัง่ เปอะ ไลจ ไม่ เมือง
เซ นึง วติ ลัง่ อื พอน ปุย�� อฮั เซ� พะจาว อฮั เฮ�ี
�ดัฮ ไก ลัง่ รปาวน โรฮ พอน ปุย อาึ ซ ยุฮ โตว ไลจ
ไม่�� อฮั เซ�

29 อปัราฮมั อฮั แม เฮ�ี �เมอ เตือง อื ไก ลัง่ รปา
วน โน่ง ยุง่� ปุย ซืไซ ละ ปะ นึง อ�ื� อฮั เซ� พะ
จาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ ไก ลัง่ รปาวน ปุย อาึ ซ ยุฮ โตว
ไลจ ไม่�� อฮั เซ�

30 อปั ราฮมั อฮั แม เฮ�ี �โอ พะ โองจาว� ปัว
เปอะ โอ รอก พาวม นึง แตะ� อาึ จัมเปน ลัง่ ปัว
นึง เปอะ� เมอ เตือง อื ไก ลัง่ งว่ย โน่ง ยุง่�� อฮั
เซ� �ดัฮ ไก ลัง่ งว่ย อาึ ซ ยุฮ โตว ไลจ ไม่�� อฮั เซ
พะจาว�

31อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �โอ พะโองจาว� ปัว เปอะ โอ
ทื อาึ นึง โรวต แตะ ปัว โอเอฮี นึง เปอะ� เมอ เตือง
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อื ไก งา่ ปุย โน่ง ยุง่�� อฮั เซ� พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ
ไก งา่ ปุย ปุ ลัง่ ซ ยุฮ ไลจ ไม่�� อฮั เซ�

32อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �โอ พะโองจาว� ปัว เปอะ โอ
รอก พาวม นึง แตะ� อาึ ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ โฮน
เฮี โน่ง� ดัฮ ไก ลัง่ กาว ปุย� ปุย ซืไซ นึง อื ซ อฮั
เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ� พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ ไก
กาว ปุย อาึ ซ ยุฮ โตว ไลจ ไม่�� อฮั เซ�

33 เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง อื ไม่ อปัราฮมั พะจาว
ลอต โฮว คระ โฮว แตะ� อปัราฮมั เอญี เญือะ แตะ�

19
กัน ฆอก กัน เบร เมือง โซโด่ม

1 ซเงะ เซ เมือ กปู อื เตปด่า ลอา เซ ฮอยจ เมือง
โซโด่ม� โลต งาวม โบ โตะ รเวอืะ เวยีง เซ� เญือม
ชวน อื ปุย ลอา เซ โกฮ โฮว รชงึ อ�ื นุ่ม ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� อาึ ปัว โม เปะ
วฮิ เญือะ เญะ� เอจี ไก ก ไอจ ก โซม เปอะ� ซ โฮลฮ
เปอะ รไซจ เตะ ชวง แตะ� ไอจ ติ ซาวม เมอ� ซงา่
วป เกียฮ งาวป โกฮ เปอะ ลอต เปอะ โฮว คระ ฆวต
โฮว แตะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื เตปด่า ลอา เซ โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �มัฮ อื ญุ่ก� เอะ ซ ไอจ นึง ตะ โบรก
เวยีง เฮ�ี� อฮั เซ�

3 โลต อฮั เลาะ อฮั ลาึน อื ละ อ�ื แปน เนอมึ ฮาวก
เญือะ โลต ฆาื อ�ื โลต ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ ยุฮ ค
โนมปัง ละ อ�ื เกือฮ อื พรี โซม ตุม ไอฮ ละ อ�ื เญื
อม เอจี ฟวยจ พรี อื เซ เกือฮ อื โซม� 4ซาวม เซ กา
ไอจ อื ปรเมะ เมือง โซโด่ม เซ ฮอยจ รวติ เญือะ เซ�
โม ปรเมะ เวยีง เซ เตือง ป กวต ป บุฮ ฮอยจ โอยจ
นา เซ� 5 รโอง อฮั เฮี ละ โลต� �ตัว ปรเมะ ฮอยจ
ไอจ เญือะ เปะ เอ� ตาว เกือฮ โอก เคะ เอะ�� อฮั
เซ� ปรเมะ เมือง โซโด่ม เซ ฆวต ไอฮ ปุ แตะ ไม่ ปร
เมะ ฮอยจ เซ�

6 โลต โอก ก พร�ิ รบิต รเวอืะ ลัก่เคะ แตะ� 7 อฮั
เฮี ละ ปุย โฮวน เซ� �ซไฮ� อาึ ปัว โม เปะ โอ ยุฮ ป
พังไฮะ ลอน ตอก เซ� 8 งอ่ต แลน� อาึ ไก ลอา ปุย
กวน เครฮี ฮ�ี มัฮ ลัง่ ปเครฮี ม่อง ลัง่� อาึ ซ ตาว
เกือฮ โอก ละ โม เปะ� ยุฮ ละ อื ตัม ป ฆวต ยุฮ เปอะ
เมิฮ� ปรเมะ ฮอยจ เฮี ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ กัน
ไอฮ พาวม แตะ ไม่� มัฮ แคก เลือ ฮอยจ เปิง เญือะ
เญะ� ไมจ อาึ โซะโกะ ฮรกัซา นึง�� อฮั เซ ละ ปุย
โฮวน เซ�

9 ปุย โฮวน เซ อฮั เฮ�ี �ปะ ปุย ตังเมือง เงอ� ตอ
แปฮ� ฮอยจ เปิง เปอะ เมือง เอะ� ปเล่ีย เฮี ฆวต
เตียง แม เปอะ เอะ� ตอ แปฮ� ดัฮ เปอะ โอ ตอ ซ
ยุฮ ป พังไฮะ ละ ปะ โฮฮ ฮา ตะ แตะ ยุฮ ละ โม เซ
แม�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ ญุยฮ โลต� ริ ตัม รเวอืะ
เญือะ อ�ื

10 เญือม เซ ปุย ลอา ป อาวต โตะ เญือะ อื เซ
ซนาว เตะ แตะ เมือะ พราวป โลต เลียก โตะ เญือะ�
ซอง รเวอืะ ไม่ อ�ื 11 เกือฮ ปุย โฮวน เซ จัก เตือง มู
แตะ� โม เซ เญือะ เกียฮ ยุ โตว โตะ รเวอืะ ฆาื อ�ื
บู่เบื่อ ปุ โฮว โอเอฮี�

12 ปุย ลอา เซ อฮั เฮี ละ โลต� �อมั ไก ลัง่ กวน
เฌือต เปอะ นึง เวยีง เฮ�ี ดัฮ ไก ลัง่ โฮ� กวน รเมะ
กวน รโปวน เปอะ ไม่ กวนพา เปอะ ญุ่ก� คระ เฌือต
ไฮญ เปอะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ ตาว เกือฮ โอก แปฮ ฮา
เมือง เฮ�ี 13 เอะ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เฮ�ี พะจาว
เอจี ฮมอง ตอก ฟอง ปุย ปุย เมือง เฮี นึง ฆอก กัน
ยุฮ อ�ื เอจี เกือฮ เอะ โฮว ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เฮี ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

14 เญือม เซ โลต โอก ลปุง ไม่ ป ลัง มัฮ กวนพา
แตะ ป ซ ไอฮ กวน รโปวน แตะ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ซไจ แปฮ โอก ฮา เมือง เฮ�ี พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่
เมือง เฮี แกล�� อฮั เซ ละ อ�ื กวนพา อื เซ โคะ อื
มัฮ อฮั อื ป เลน ละ แตะ�

15 เญือม เอจี ซ ปวยฮ พริ อี เตปด่า โม เซ ดวน
โลต ซไจ โอก� �ซไจ� ตาว ปรโปวน เญือะ เปอะ ไม่
กวน เครฮี ลอา เปอะ เซ� โอก แปฮ เดอมึ เปอะ โอ
ซ ยุม ไม่ ปุย เญือม ไลจ เมือง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อื เต
ปด่า เซ�

16 โลต ฆวต ลบลี แนฮ ลัง่ ซ โอก แตะ� พะจาว
ปังเมอ เลียก พาวม นึง อ�ื ปุย ลอา เซ โตวก โรวก
เตะ อื ไม่ เตะ ปรโปวน เญือะ อื ไม่ กวน ลอา อื เซ
ตาว อื โอก ฮา เวยีง เซ� 17 เญือม เซ ปุย ติ อื เซ
อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตอ ยุม ตอ ไอม� ปุ แมฆี ลัก่เคะ
เปอะ เฟือฮ� ปุ อาวต ก ลโลวง อ�ื ตอ ฮอยจ นึง บ
ลาวง เงอ เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 โลต อฮั เฮ�ี �จาวไน� ปุ อฮั ตอก เซ� อาึ ปัว
เนอึม นึง เปอะ� 19 เอจี กุน เนอึม เนิ ป ยุฮ เปอะ
ละ อาึ อื นึง เกือฮ เปอะ อาึ ไอม� อาึ ปังเมอ ฮลัต ติ
แตะ โอ เตือน ฮอยจ นึง บลาวง เซ� ซไง ลอน เนิ�
ฮลัต ติ แตะ ยุม นึง คระ� 20 ตึต แตะ� ยว่ง แตวะ
เซิต เตอ ซดิ เญี่ยะ� ซ เตือน ฮอยจ นึง� เกือฮ อาึ
ตอ อาวต นึง นา เซ� ซ ไอม เมอะ เบือ อื ยว่ง แตวะ
เซ�� อฮั เซ�

21 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �เออ แปน� อาึ ญอม เกือฮ
เปอะ อาวต นึง� ซ ยุฮ โตว ไลจ ไม่ ยว่ง เซ� 22ซไจ�
ตอ โฮว เมิฮ� อาึ ดิ เกียฮ ยุฮ โตว โอเอฮี กา เฆียง
ฮอยจ เปอะ นา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื มอยฮ ยว่ง เซ
ปุย ลอต อฮั โซอนั ละ อื นึง อฮั โลต �แตวะ� ไม่ อ�ื

เมือง โซโด่ม ไม่ โกโมรา ไลจ
23 เญือม เอจี ฮอยจ โลต นึง ยว่ง โซอนั เอจี โอก

ซเงะ เอ� 24 เญือม เซ พะจาว เกือฮ งอ รเออปึ ไม่
มัต ราื นึง เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง โกโมรา� ราื ตอก
เฮละ ตอก แพร โฮ� 25 เมือง ลอา เซ ไม่ เตะ ลโล
วง นา เซ เตือง ปุย นึง อื ไม่ โอเอฮี ป ไอม นึง นา เซ
ฮะ ไลจ โอยจ แกล� 26 ปรโปวน เญือะ โลต ปังเมอ
แมฆี แลน ลัก่เคะ แตะ� เมือต แมฆี ลัก่เคะ แตะ
โกะ อื ลอต เอนิ แปน ด่อง กิฮ ฆาื อ�ื

27 เมือ กซะ อื เซ อปัราฮมั งาวป โฮว ฮอยจ นา ก
โฮลฮ แตะ ลปุง ไม่ พะจาว. 28 แก เมือง โซโด่ม ไม่
เมือง โกโมรา เน่อมึ นึง ไกญ บลาวง เซ� ชวน เตะ
ลโลวง เน่อมึ นา เซ� ชวน มัฮ โอยจ อื ม่าึต งอ ตอก
ม่าึต งอ เญือม โตก ปุย ม่า โฮ� ระ เนอึม ระ แนม
งอ เซ�
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29 เญือม ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ เมือง เตะ ลโลวง ก
อาวต โลต เซ พะจาว ไตม อปัราฮมั� เกือฮ โลต โอก
เบือ อ�ื เกือฮ โตว อื ยุม ไม่ ปุย ไฮญ�

ไลลวง ตอก เกิต โม โมอปั ไม่ โม อมัโมน
30 เญือม เซ โลต ฮลัต นึง ซ อาวต แตะ นึง ยว่ง

โซอนั เซ� ตอ ฆาื อื ไม่ กวน เครฮี ลอา แตะ เซ�
ฮาวก อาวต นึง บลาวง ติ โดฮ� เลียก อาวต โตะ
ทัม� ลอต อาวต ไม่ กวน แตะ โตะ ทัม เซ� 31 ติ
ซเงะ อื ป มัฮ กวน โรง อื อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี
�เปือะ เกอะ เอจี กวต� แควน เฮี ไก โตว ปรเมะ
นึง เฟือฮ ป ซ เญือะ ไม่ เอะ ตอก กอ ยุฮ ปุย อื โฮ�
32 ไมจ เอะ จุ เปือะ เกอะ เกือฮ ญุ ไปล เดอมึ ซ ญอม
ไอจ ไม่ เอะ ละ ซ โฮลฮ กวน แตะ นึง� เดอมึ เอะ
โอ ซ ดุต เจือ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
33 ซาวม เซ เกือฮ เนอมึ เปือะ แตะ ญุ ไปล ปอ ญุ่ยจ
อื เอนิ� กวน โรง อื เซ เลียก ไอจ ไม่ เปือะ แตะ�
เปือะ อื เซ ยุง โตว เญอืม เลียก ไอจ อื ไม่ เญอืม โกฮ
อื เฟือฮ�

34 ปวยฮ พริ เซ ออระ อื เซ อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก
เฮ�ี �รเอฮ ซาวม อาึ ไอจ ไม่ เปือะ เกอะ� เนฮ ก
ซาวม เฮี ไมจ เอะ เกือฮ แม เปือะ เกอะ ญุ ไปล ติ
โฮน แม� ไมจ แม ปะ เลียก ไอจ ไม่ ละ ซ โฮลฮ เปอะ
กวน แตะ นึง� เดอมึ เอะ โอ ซ ดุต เจือ นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 35 ซาวม เซ ปุย ลอา เซ
เกือฮ แม เปือะ แตะ ญุ ไปล ติ โฮน แม� ป มัฮ กวน
รเคะ อื เซ เลียก ไอจ โรฮ ไม่ เปือะ แตะ� เปือะ อื เซ
ยุง โตว เญอืม เลียก ไอจ อื ไม่ เญอืม โกฮ อื เฟือฮ�

36 มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ กวน รโปวน โลต เซ
โรวก กวน แตะ ไม่ เปือะ แตะ เตื อง ลอา อื เซ�
37 กวน โรง อื เซ เกิต กวน รเมะ ติ� อฮั โมอปั* ละ
อ�ื ปุย เซ ลอต แปน จัตเจือ ไพรม ปุย โมอปั ฮอยจ
ปเล่ีย�* 38 กวน รเคะ อื เซ เกิต โรฮ กวน รเมะ ติ�
อฮั เบ่นอมัมี* ละ อ�ื ปุย เซ ลอต โรฮ แปน จัตเจือ
ไพรม โม อมัโมน ฮอยจ ปเล่ีย�

20
ไลลวง อปัราฮมั ไม่ อาบีเ่มเลก

1 อปัราฮมั โฮว ฮา ก อาวต มัมเร เซ เลีฮ ก เซฮ
ปุ ปุ� ฮอยจ นึง ลาึน เนเกป� อาวต ซน่ะ ยว่ง คา
เด่ต ไม่ ยว่ง ชู� กัง เคะ เอ ลอต อาวต เมือง เก-
รา� 2 เญอืม อาวต อื นา เซ อฮั ซารา ป มัฮ ปรโปวน
เญือะ แตะ มัฮ รนัน แตะ� เญือม เซ อาบี่เมเลก ป
มัฮ กซัต เมือง เก-รา เซ เกือฮ ปุย ตาว ซารา ฮอยจ
เญือะ แตะ�

3 เญือม เอจี เติง เมือ ก ซาวม อื กซัต เซ รโมะ ยุ
ฮอยจ พะจาว เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ซ ยุม
เปอะ ฆาื ไอฮ แตะ ปรโปวน เซ นึง เอจี ไก ปุย เญือะ
อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

4 กซัต อาบี่เมเลก เซ ดิ เตือน โตว ไอจ ดิ ไม่ อ�ื
อฮั เฮี ละ พะจาว� �โอ พะจาว� อมั ซ ยุฮ เปอะ ยุม
ไม่ ปุย โอ ไก พิต เตือง อาึ เตือง ปุย เมือง เงอะ เฮ�ี
5 มัฮ อปัราฮมั ไอฮ ป อฮั มัฮ รนัน แตะ� โกะ อื อฮั

โรฮ อื ตอก เซ� อาึ ยุง โตว มัฮ อื ป พิต� เซ ป โคะ
ยุฮ ตอก เซ ฆาื อ�ื รพาวม อาึ ซงะ่ ซงอม นึง ไลลวง
เฮ�ี� อฮั เซ ละ พะจาว�

6 รโมะ แม ยุ อฮั พะจาว เฮี ละ แตะ� �เนอึม�
อาึ ยุง เงอะ ซงะ่ ซงอม รพาวม ปะ นึง ไลลวง เฮ�ี
มัฮ เซ ป คัต อาึ เปอะ ฆาื อื นึง ริ เปอะ ยุฮ ป พิต�
เอจี มัฮ ฆาื เซ ป โอ อาึ เกือฮ เปอะ ลอก ปรโปวน เซ
ฆาื อ�ื 7 ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ เกือฮ เอญี เคะ ปรเมะ
เญือะ แตะ� ปุย เซ มัฮ ป ซึป ลปุง อาึ ละ ปุย� ซ ไว
วอน เพือ เปอะ เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม� ดัฮ เปอะ โอ
เกือฮ เอญี อาึ ซ อฮั ป เนอมึ ละ เปอะ� ซ ยุม เนอมึ
เปอะ� เตือง ปะ เตือง โม ลุกเมือง เปอะ โรฮ�� อฮั
เซ�

8 ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ งาวป อื อาบี่เมเลก กอก
โม กวนไจ ยุฮ แตะ� รโฮงะ ไลลวง เซ ละ อื เตื
อง โอยจ อ�ื โม เซ ฮลัต เนอึม ฮลัต แนม ฆาื อ�ื
9 เญือม เซ อาบี่ เมเลก กอก เอนิ อปัราฮมั ฮอยจ
เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ ยุฮ เปอะ โอเอฮี เฮี
ละ เอะ เอ� อาึ อมั ไก เญือม ยุฮ ป พิต ละ ปะ อา�
เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอฮี ป ซ แปน ป ฆอก ลัมเลือ
ละ อาึ ไม่ เมือง อาวต เตอะ ตอก เฮี เมอ� ปะ ยุฮ
เปอะ ป โอ แตะ ลัมเปิง ยุฮ เฟือฮ� 10 มัฮ เมอ ป
งอ่ต เปอะ� เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ ป โอ เนอึม ละ อาึ
ตอก เซ เมอ�� อฮั เซ กซัต เซ�

11 อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �อาึ แกต เตอะ ปุย นา เฮี โอ
ฮลัต นึง พะจาว ติ เนอึม� แกต ปุย ซ ยุฮ ยุม ไม่
แตะ ละ ซ โฮลฮ อื ไอฮ ปุย เญือะ อะ� 12 ป เนอึม
นึง อื ปุย เฮี มัฮ เนอึม รนัน เนอะ� เอะ มัฮ กวน ติ
เปือะ ปังเมอ มัฮ มะ โน่งๆ แตะ� อาึ เอจี ไอฮ เนอมึ
แปน ปุย เญือะ แตะ� 13พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โอก
ฮา ยว่ง เปือะ เกอะ ฮอยจ อาวต ไม่ ปุย ตัง เมือง�
อาึ เอจี อฮั เนอึม ละ ซารา ตอก เฮี ฆาื อ�ื เญือม
โฮว เยอะ ฮอยจ เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� ปะ ไมจ
เปอะ อฮั ติ แตะ มัฮ รนัน อาึ ละ ซ นัปทื แตะ อาึ� อาึ
เอจี เกือฮ เนอึม อฮั อื ตอก เซ โครยญ เมือง ฮอยจ
แตะ�� อฮั เซ อปัราฮมั�

14 เญือม เซ อาบี่เมเลก เกือฮ ซารา เอญี แม เคะ
อปัราฮมั ตอก ไพรม แตะ� เกือฮ โรฮ แกะ ละ อปั
ราฮมั ไม่ โมวก ไม่ กวนไจ อื งอ่น� 15 อฮั เฮี ละ อปั
ราฮมั� �แก แลน เมือง ยุฮ อาึ เฮ�ี เตอมึ ก ฆวต
อาวต เปอะ นึง�� อฮั เซ�

16อฮั แม เฮี ละ ซารา� �อาึ เอจี เกือฮ มาื ละ เพร
เปอะ ติ เปือน เชเคน* ละ ซ เปลีฮ ที ละ ปุย โอ อาึ ดิ
ยุฮ ป พิต ละ ปะ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง ซงะ่ ซงอม
ลัง่ ปะ นึง ไลลวง เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 17-18 เญือม ริ
อาบี่เมเลก ไอฮ ซารา ปรโปวน เญือะ อปัราฮมั เซ�
พะจาว เอจี เกือฮ ปรโปวน ป อาวต ไม่ อาบี่เมเลก
แปน ตอก ปุย ซแกต� เกียฮ ไก โตว กวน ติ ปุย เนอึ
ม� เญือม ไววอน อปัราฮมั เพือ อาบี่เมเลก เซ� พะ
จาว เกือฮ อื โปน ฮา ป ตะ แตะ ยุฮ ละ อื เซ� เกือฮ
โรฮ ปรโปวน เญือะ อาบีเ่มเลก ไม่ โม กวนไจ รโปวน

* 19:37 19:37 โมอปั เซ มัฮ อฮั อ�ื �เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ� มัฮ อฮั อื เซ ไม่� * 19:37 19:37 �ฮอยจ ปเล่ีย� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เจน
ไซฮ ปุย พะทัม เฮ�ี * 19:38 19:38 เบ่นอมัมี เซ มัฮ อฮั อ�ื �กวน จัตเจือ เอะ ไอฮ� มัฮ อฮั อื เซ ไม่� * 20:16 20:16 นัมนัก มาื ติ
เชเคน เซ ไก ด่าว 16 กรมั�
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อื เกียฮ ไก แม กวน ฆาื อื ตอก ไพรม แตะ โครยญ
โฆะ อ�ื

21
ไลลวง เกิต ยซิฮกั

1 พะจาว เกือฮ เนอึม ซารา โรวก ตัม รซอม ซัน
ญา แตะ อาึง ละ อ�ื 2 เญอืม เอจี เติง เวลา อ�ื เกิต
เนอมึ กวน รเมะ ละ อปัราฮมั เตือง เอจี กวต แตะ�
กวนดุ เซ เกิต เนอึม ตัม เวลา อฮั พะจาว อาึง ละ
อ�ื 3 อปัราฮมั อฮั ยซิฮกั ละ อ�ื 4 เญือม เอจี ฟวยจ
เกิต อื ซเตะ ซเงะ เอ� อปัราฮมั เกือฮ อื ไอฮ รติกิต
ตัม ป ดวน พะจาว แตะ ยุฮ� 5 เญอืม เกิต ยซิฮกั เซ
อปัราฮมั ไก ติ รอย เนอมึ อาญุ อ�ื

6 ซารา อฮั เฮ�ี �พะ จาว เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ
ญวยฮ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� เมาะ ป ฮมอง
ไลลวง เฮี ซ ญวยฮ โรฮ ไม่ เยอะ� 7 มัฮ ปุย ป โรวต
รโฮงะ ละ อปัราฮมั ซ โฮลฮ ลัง่ อาึ เกือฮ กวน แตะ
ปุ อู� แจง โอ อื ไก� อาึ ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ กวน แตะ
ละ เญือม เอจี กวต อ�ื� อฮั เซ ซารา�

8 กวนดุ เซ ระ ฮอน ปุ ปุ� ซเงะ ละ อื ตาึฮ ฮ�ื อปั
ราฮมั กอก ปุย ฮอยจ เคะ แตะ โฮวน� เลียง ปุย�

ฮากา ไม่ อชิมาเอน โอก โฮว
9 ติ ซเงะ อื แม อิชมาเอน กวน ฮากา ป โฮลฮ อื

ละ อปัราฮมั เซ รงะ่ ดิ ไม่ ยซิฮกั กวน ซารา เซ� อิ
ชมาเอน ยุฮ ป ววั รพาวม ยซิฮกั เซ� 10 ปุก ยุ ซารา
อ�ื อฮั เฮี ฆาื อื ละ อปัราฮมั� �ไมจ เปอะ โครฮ ปร
โปวน ป มัฮ ครา เซ ไม่ กวน อื โรฮ เกือฮ โอก แปฮ
ฮา เอะ� อาึ ญอม โตว เกือฮ กวน ปรโปวน ป มัฮ
ครา เฮี รฆุ ดิ คาวคอง ยุฮ เปอะ ไม่ ยซิฮกั กวน อาึ
เฮ�ี� อฮั เซ�

11อปัราฮมั ตุก เนอมึ รพาวม ฆาื ป ฮมอง แตะ เซ
นึง มัฮ โรฮ อชิมาเอน เซ กวน อื โรฮ� 12พะจาว ปัง
เมอ อฮั เฮี ละ อปัราฮมั� �ปุ ตุก รพาวม นึง ไลลวง
กวนดุ เซ ไม่ กวนไจ เปอะ เซ� ยุฮ ตัม ป อฮั ซารา
เซ� อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร เน่อมึ นึง
ยซิฮกั เฮี ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง� 13 กวน เปอะ
ป เกิต เน่อมึ นึง กวนไจ เปอะ เซ อาึ ซ เกือฮ โรฮ พรุ
ฮแพร ปอ แปน อื ปุย ติ ปะเทต นึง เอจี มัฮ โรฮ อื
กวน เปอะ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�

14ปวยฮ พริ เซ อปัราฮมั งาวป โกฮ� ตุย ป โซม ป
ปอน ไม่ ปัง ฮกั นาวก นึง รอาวม เกือฮ อื ละ ฮากา�
เกือฮ อื ปุยฮ โรวก อ�ื มอป กวน แตะ ละ อื เกือฮ
อื โฮว� ปรโปวน เซ โอก โฮว เนอึม� เญือม เอจี
ฮอยจ อื นึง ลาึน เวอืฮ เบ่เออเชบ่า เซ โฮว ไป โฮว
มา ฆาื โอ อื ยุง คระ ซ โฮว แตะ�

15 เญอืม เอจี โอยจ รอาวม โรวก อื เซ เกือฮ กวน
แตะ เซ อาวต ฆรมึ โคะ แตวะ ติ� 16 โกะ อื โฮว
อาวต ฮา อื ซไง บุย โรฮ เมาะ ติ เจน โฮว โนง กัง
กอน� อฮั เฮ�ี �ปุ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุ ยุม กวน แตะ
เฮ�ี� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ� โฮว งาวม รเตือป
อ�ื เยอืม เรยีง� กวน อื เซ เยอืม โรฮ�

17 พะจาว ฮมอง เยอืม กวนดุ เซ� เญือม เซ เต
ปด่า พะจาว อฮั เฮี ละ ฮากา เน่อมึ นึง มะลอง�

�ฮากา� เมอ ตุก รพาวม เปอะ นึง อ�ื ปุ ฮลัต นึง
โอเอฮี ฮ�ี พะจาว เอจี ฮมอง อื เยอืม กวนดุ เซ�
18 โกฮ� โฮว เคะ อ�ื ลบุ่ฮ� เกาะ โลม รพาวม อ�ื
อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ อื แปน ปะเทต ระ ติ�� อฮั เซ ละ
ฮากา�

19 เญือม เซ พะจาว เกือฮ ไง่ ฮากา ซเปีย� ชวน
นัมโม่ ติ โดฮ� โฮว เชยีต รอาวม ปอ นาวก อื ยุฮ ปัง
ฮกั ยุฮ แตะ� เอญี เกือฮ กวน แตะ ญุ อ�ื

20 พะจาว อาวต ไม่ กวนดุ เซ� เญือม เอจี ระ อื
อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เมือง พารนั� แปน ปุย แมน
นึง กอ ปุน แตะ ซัตซิง� 21มะ อื โฮว ซาวป ปรโปวน
เญือะ อื ละ อื นึง เมือง อยีปิ�

ลปุง ซันญา อปัราฮมั ไม่ อาบีเ่มเลก
22ฟวยจ เซ อาบี่เมเลก ไม่ ฟีโคน ฮวันา ตฮนั ยุฮ

อื โฮว ดิ เคะ อปัราฮมั� อฮั เฮี ละ อ�ื �ยุฮ เปอะ
กัน ออฮ กัน เอฮี ญุ่ก เอจี ที อาวต พะจาว ไม่ เปอะ�
23 อาึ ฆวต เกือฮ เปอะ ซันญา อาึง ซองนา พะจาว
นา เฮี นึง โอ เปอะ ซ บ่วก ละ อาึ� เตือง กวน เนอะ
เตือง จัตเจือ เยอะ เฆียง เฮ�ี บุน เอจี ฟวยจ อื อาึ
เอจี เนอมึ รพาวม เมอะ ละ ปะ อา� ฆวต เกือฮ โรฮ
เปอะ ซันญา อาึง ละ ซ เนอึม โรฮ รพาวม เปอะ ละ
อาึ� ไม่ ซ เนอมึ รพาวม เปอะ ละ เมือง ฮอยจ อาวต
เปอะ นึง เฮี โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �เออะ� อาึ ซ ซันญา อาึง
ซโตฮ ละ เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

25ฟวยจ เซ อปัราฮมั รโฮงะ ไลลวง นัมโม่ ติ โดฮป
เอจี ลู โม กวนไจ ยุฮ อาบีเ่มเลก เซ ฮา แตะ� 26อาบี่
เมเลก อฮั เฮ�ี �อาึ ยุง โตว ป ลู นัมโม่ เซ� ปะ รโฮ
งะ เปอะ โตว เนิ ไพรม อ�ื เดอมึ ปเล่ีย เฮี ฮมอง
เงอ�� อฮั เซ�

27 เญอืม เซ อปัราฮมั เกือฮ แกะ ยุฮ แตะ ละ อาบี่
เมเลก ไม่ โมวก งอ่น� ปุย ลอา เซ ซันญา อาึง โอ
เอฮี ไม่ ปุ แตะ� 28อปัราฮมั รกัฮ กวน แกะ ชงั เกือฮ
อาวต โน่ง ฮา โฮมว แตะ อาแลฮ ตัว� 29อาบีเ่มเลก
ไฮมญ อปัราฮมั เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �รกัฮ เปอะ ละ
เมอ�� อฮั เซ� 30 อปัราฮมั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เฮี
มัฮ ป ซ เกือฮ ละ ปะ� ดัฮ เปอะ ไอฮ กวน แกะ ชงั อา
แลฮ เฮ�ี เอจี มัฮ โรฮ แจง เปอะ นึง มัฮ อาึ ป กาวง
นัมโม่ เฮ�ี� อฮั เซ�

31 มัฮ เซ ป ลอต ปุย อฮั เบเ่ออเชบ่า* ไม่ นัมโม่ เซ
ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื ก ซันญา ปุย ลอา เซ อาึง โอเอฮี ไม่
ปุ แตะ�

32 ฟวยจ ซันญา อื อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ นึง เบ่
เออเชบ่า เซ� อาบี่ เมเลก ไม่ ฟีโคน เอญี แม นาตี
อาวต โม ฟีลิซเตีย� ป มัฮ เมือง แตะ เซ� 33 เญือม
เซ อปัราฮมั ซมา โคะ แทมรกิ นึง เบเ่ออเชบ่า เซ� ไว
วอน กอก รโฮงะ มอยฮ พะจาว ป ไอม ลอป นา เซ�
34ฟวยจ เซ อปัราฮมั อาวต เมือง ฟีลิซเตีย เล่ีญ�

22
พะจาว เกือฮ อปัราฮมั ทไว ยซิฮกั

* 21:31 21:31 นึง ลปุง ฮบีรู เบ่เออเชบ่า เซ มัฮ อฮั อื �นัมโม่ ลปุง ซันญา� ไม่�
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1 กัง เคะ เอ พะจาว ลอง รพาวม อปัราฮมั ติ เจือ�
กอก อ�ื �อปัราฮมั�� อฮั เซ ละ อ�ื อปัราฮมั โลยฮ
อ�ื �โอ พะจาว� อาึ อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ�

2พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ตาว กวน เปอะ ป มัฮ กวน
ติ เปอะ เซ� อาึ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ยซิฮกั ป ฮรกั เปอะ
เซ� โฮว ตาว ฮอยจ นึง นาตี โมริยา� เญือม เอจี
ฮอยจ เปอะ นา เซ ไมจ เปอะ มอก ตอง ทไว ละ อาึ
นึง บลาวง ติ โดฮ ก ซ รโฮงะ อาึ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

3 ปวยฮ พริ เซ อปัราฮมั เซฮ อาึง เคิ ละ ซ โรวก
แตะ ตาึง� อาึง อื นึง รตัง บรงั ยุฮ แตะ� เกือฮ ยซิ
ฮกั ไม่ โม กวนไจ ยุฮ แตะ ลอา ปุย โฮว ไม่ แตะ�
โอก โฮว ละ ซ ฮอยจ แตะ นา ก รโฮงะ พะจาว ละ
แตะ� 4 ซเงะ ลอวย นึง อื อปัราฮมั ชวน บลาวง เซ
ก ซไง อ�ื 5 เญือม เซ อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ� �โม
เปะ อาวต นา เฮี เยอ ไม่ บรงั� อาึ ไม่ กวน เนอะ ซ
โฮว ไว พะจาว ลัก่เติต� ดัฮ เอจี ฟวยจ ไว โฮ� เอะ
ซ แม แม เคะ เปอะ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

6 อปัราฮมั เกือฮ ยซิฮกั ปุยฮ โรวก เคิ ละ ซ ตาึง
แตะ� โกะ อื โรวก มิต ไม่ รฆุ งอ ละ ซ จอป แตะ งอ
นึง� โฮว ดิ ไม่ ปุ แตะ� 7ยซิฮกั ไฮมญอ�ื �เปือะ��
อฮั เซ� �เมอ อฮั เปอะ กวน�� อฮั เซ� ยซิฮกั อฮั
เฮ�ี �รฆุ งอ ไม่ เคิ อี เอจี โรวก ตื เปอะ� กวน แกะ
ละ ซ ตอง เปอะ ทไว เซ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

8 อปัราฮมั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ โพต ไอฮ
แกะ เนิ ละ ซ ตอง เงอะ ทไว�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม
เซ โฮว ดิ แนฮ ลัก่กา แตะ ปุ ปุ�

9 เญือม เอจี ฮอยจ อปัราฮมั นา ก รโฮงะ พะจาว
ละ แตะ เซ� อปัราฮมั รชุก ซโมะ ยุฮ คัน นึง อ�ื
รแทม เคิ นึง อ�ื ฟวยจ เซ รเบี่ยก กวน แตะ อาึง
อื นึง คัน ราว เคิ เซ� 10 ตุย มิต ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม
ไม่ กวน แตะ เซ� 11 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว
กอก อฮั เฮี ละ อื เน่อมึ นึง มะลอง� �อปัราฮมั� อปั
ราฮมั�� อฮั เซ ละ อ�ื �โอ พะจาว, อาึ อาวต นา
เฮ�ี� อฮั เซ�

12 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �ปุ ยุฮ ป โซะ ละ กวน เปอะ�
ปุ ลอก เฟือฮ เอนิ� ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เงอะ นัปทื
เนอมึ เปอะ พะจาว นึง โอ เปอะ ฮลักกอ กวน ติ แตะ
เซ ฮา อ�ื� อฮั เซ�

13 อปัราฮมั แก โอเอฮี� ชวน แกะ ไฮมญ ติ ตัว
คอม โด่วง นึง โตะ รปั� โฮว โฮมวต อ�ื มอก ตอง
ทไว แกะ เซ ตัง กวน แตะ� 14 อปัราฮมั ปุก มอยฮ
นา เซ� อฮั �เยโฮวายเีร� ละ อ�ื มัฮ อฮั อื พะจาว
โพต โอเอฮี ไม่� ปุย อฮั ลัง่ อื ตอก เฮี ฮอยจ ปเล่ีย
เฮ�ี �พะจาว ซ โพต โอเอฮี นึง บลาวง ยุฮ แตะ��
อฮั ลัง่ อื ตอก เซ ลัง่�

15 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ กอก แม อปั
ราฮมั เน่อมึ นึง มะลอง ติ โฮน แม� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เฮี มัฮ เนอมึ ลปุง พะจาว� 16อาึ มัฮ ซันญา อาึง ไล
ลวง เฮี ละ เปอะ ซโตฮ เบือ มอยฮ โกะ แตะ� มัฮ ฆาื
โอ เปอะ ฮลักกอ กวน ติ แตะ ฮา อาึ นึง เนอึง เปอะ
ป อฮั อาึ� 17 อาึ ซ ปิฮ เนอึม มุ่น ละ เปอะ� อาึ ซ
เกือฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร โฮวน ตอก ซโมยญ นึง
มะลอง โฮ� ซ โฮวน โรฮ ตอก ไฮมจ นึง เกาะ� จัต
เจือ เปอะ เซ ซ เป โม ป ตอซู ไม่ แตะ� 18 ปุย โค

รยญ เจือ ปุย ซ โฮลฮ รปั ป ไมจ เบือ จัตเจือ ปะ� โอ
เอฮี เซ มัฮ โฮลฮ เปอะ เบือ เนองึ เปอะ ป อฮั อาึ ละ
แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

19อปัราฮมั เอญี แม เคะ กวนไจ แตะ� ลอต เอญี
ดิ ไม่ อื ฮอยจ นึง เบ่เออเชบ่า ป มัฮ ยว่ง อาวต แตะ
เซ�

จัตเจือ นาโฮ
20 กังเคะ เอ ไก ติ ปุย ป ฮอยจ เคะ อปัราฮมั� อฮั

เฮี ละ อ�ื �มิละคา ปรโปวน เญือะ นาโฮ ป มัฮ ปุ
เปอะ เซ เอจี ไก กวน โฮวน� 21กวน โรง อื มัฮ อุต�
ปุ อุต เซ มัฮ บุ่ต� ฟวยจ เซ มัฮ เคมูเอน (ป มัฮ เปือะ
อารมั�� 22 ไม่ เคเซต ไม่ ฮาโซ ไม่ ปินดัต่ ไม่ ยติลัป
ไม่ เบ่ทูเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื (เบ่ทูเอน เซ เอจี มัฮ
เปือะ เรเบ่คา�� 23 ปุย ซเตะ ปุย เซ มัฮ กวน รเมะ
นาโฮ ไม่ มิละคา เซ� นาโฮ เซ มัฮ ปุ เลีฮ อปัราฮมั�
24 ปรโปวน แตวะ เญือะ นาโฮ เซ� มอยฮ อื มัฮ เรอู
มา� ไก โรฮ กวน ปาวน ปุย� มัฮ เทบ่า� กาฮมั� ทา
ฮตั� ไม่ มาอาคา�

23
ไลลวง ยุม ซารา ไม่ รมอยจ ปุย อื

1 ซารา ไอม ฮอยจ ละ ไก อาญุ แตะ ติ รอย ไม่ งา่
โรฮ อาแลฮ เนอมึ� 2ฟวยจ เซ ยุม นึง ยว่ง เฮปโรน
เมือง คะนาอนั� อปัราฮมั เยอืม อื นา เซ�

3 เญือม เซ อปัราฮมั โกฮ โฮว ฮา ป ยุม เซ� โฮว
เคะ โม ฮติไท� 4 อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย ตังเมือง
อาวต ลลาึง โม เปะ นา เฮ�ี ปัว เปอะ โชะ เตะ ละ
อาึ ติ โดฮ ละ ซ รมอยจ เจอะ ปรโปวน เญือะ แตะ
นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 โม ฮติไท อฮั เฮี ละ อปัราฮมั� 6 �จาวไน� งอ่ต
ป อฮั เอะ เอ� เอะ นัปทื ปะ� เมีญ โรฮ ปะ แปน ป
ระ ลลาึง แตะ� เลือก เมิฮ โตะ ทัม ยุฮ เอะ เฮ�ี ไอฮ
ป ปุก รพาวม เปอะ นึง� เอะ เฆรอมึ ตื รพาวม นึง
ซ เกือฮ แตะ โตะ รมอยจ ยุฮ แตะ ละ เปอะ ละ ซ รม
อยจ เปอะ ปุย เญือะ แตะ นึง�� อฮั เซ�

7 เญือม เซ อปัราฮมั นุ่ม ไว โม ฮติไท เซ� 8 อฮั
เฮ�ี �ดัฮ ปุก รพาวม โม เปะ ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ รม
อยจ ปุย เญือะ แตะ นา เฮ�ี ปัว เปอะ ไฮมญ เนิ นึง
เอฟโรน กวน โซฮา เซ� 9 ปัว เปอะ เกือฮ โชะ โตะ
ทัม ยุฮ แตะ เซ เนิ ป อฮั ปุย มักเปลา ไม่ เซ� มัฮ
ป อาวต เฆียง รปึม ยุฮ อ�ื เกือฮ โชะ อื เนิ ตัม โซม
กวน อื ซองนา โม เปะ เฮ�ี ละ ซ แปน อื เบือง รม
อยจ ละ โม เญือะ เญะ�� อฮั เซ ละ โม เซ อปัราฮมั
เมอ�

10 โม ฮติไท เซ งาวม ดิ นา ก โพรม แตะ นึง โบ
โตะ รเวอืะ เวยีง เซ� เอฟโรน เซ งาวม โรฮ นา เซ�
อฮั เฮี ซองนา ปุย โฮวน เซ� 11 �จาวไน� งอ่ต ป อฮั
อาึ อ�ื อาึ เกือฮ เยอื ละ เปอะ รปึม เซ� เตือง โตะ
ทัม นึง อ�ื อาึ เกือฮ ละ เปอะ ซองนา โม คระ เฌือต
แตะ เตือง โอยจ อื เฮ�ี ไอฮ เมิฮ� รมอยจ ปุย เญือะ
เปอะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เญือม เซ อปัราฮมั นุ่ม ไว โม ฮติไท เซ� 13 อฮั
เฮี ละ เอฟโรน เรยีง ปอ ฮมอง ปุย เตือง โอยจ อ�ื
�ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี อาึ ซ รวี รปึม เซ นึง
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เปอะ� ไมจ เปอะ ไอฮ งวยฮ อื ตัม เมาะ โซมกวน
อ�ื อาึ ซ รมอยจ ปุย เญือะ แตะ นึง�� อฮั เซ�

14 เอฟโรน อฮั เฮี ละ อปัราฮมั� 15�จาวไน� รปึม
เฮี งวยฮ ปาวน รอย เชเคน* โน่ง� อมั มัฮ ป ที ญอย
ปุย นึง ละ ปุ แตะ� ไอฮ เมิฮ� รมอยจ ปุย เญือะ
เปอะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 อปัราฮมั ญอม ไอฮ อื เมาะ เซ� ตุย ญอย ละ
อ�ื แฆมาื ละ อื ปาวน รอย เชเคนตอก อฮั อื ซองนา
ปุย โฮวน เซ� โกว นัม นัก มาื ตัม ป โกว โม ปอกา
เจน เซ�

17 อปัราฮมั รวี เนอมึ รปึม มักเปลา ป ไก ลวง ลัก่
โอก ซเงะ เญือะ มัมเร เซ ป มัฮ คอง เอฟโรน ไพรม
อ�ื โฮลฮ อื เตือง รปึม เตือง โตะ ทัม เตือง โคะ ป ไก
นึง อื เล่ีป รปึม เซ� 18แปน ป แจง แน นึง ปุน แปน
โม ฮติไท พีญัน อื เตือง โอยจ แตะ เญือม โพรม ดิ
อื โบ โตะ รเวอืะ เวยีง เซ� 19 เญอืม เซ อปัราฮมั รม
อยจ ซารา ปุย เญือะ แตะ โตะ ทัม อาวต นึง เมือง
คะนาอนั เซ� 20 มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ อปัราฮมั
กุม รปึม ป มัฮ คอง โม ฮติไท ไพรม อื เซ� เตือง โตะ
ทัม นึง อื ละ ซ แปน อื รมอยจ ยุฮ อ�ื

24
ไลลวง ปรโปวน เญือะ ยซิฮกั

1 เญือม เซ อปัราฮมั เอจี กวต เนอึม� พะจาว
เอจี โพต ป ไมจ ละ อื โครยญ เจือ� 2 อปัราฮมั กอก
กวนไจ แตะ ป กวต อื ฮา ปุย เอญี เคะ แตะ� ปุย เซ
มัฮ ป กุม คาวคอง ยุฮ อปัราฮมั โครยญ เจือ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �อาึง เตะ เปอะ ฆรมึ รเวอืง อาึ ละ ซ ซัน
ญา เปอะ อาึง ซโตฮ ไม่ อาึ เฮ�ี 3 ฆวต เกือฮ เปอะ
ซันญา อาึง เบือ มอยฮ เยโฮวา พะจาว กุม ปลัฮเตะ
ปลัฮ มะลอง นึง โอ เปอะ ซ ซาวป ปรโปวน เญือะ
กวน อาึ ละ อื ลลาึง ปุย เมือง คะนาอนั เฮ�ี 4 ไมจ
เปอะ เอญี ฮอยจ เมือง ไพรม อาึ ไม่ ตุย เปอะ โรวก
ปรโปวน เน่อมึ นึง คระ เฌือต อาึ ละ ซ แปน อื ปรโป
วน เญือะ ยซิฮกั ป มัฮ กวน อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

5 กวนไจ อื เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมอ เตือง อื
ปรโปวน นา เซ ซ ญอม โตว ละ เญือะ ม่า แตะ ละ ซ
เอญี อื ไม่ อาึ นา เฮี ยุง่� ดัฮ โอ ญอม ฮอยจ โฮ� อาึ
อมั ซ ไมจ เกือฮ กวน เปอะ เอญี ฮอยจ ยว่ง ไพรม
เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

6 อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ปุ
เกือฮ กวน อาึ แม แม นา เซ� 7 เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว กุม มะลอง เอจี ตาว อาึ โอก ฮา เญือะ มะเปือะ
เกอะ� โอก ฮา เมือง เกิต เตอะ� เอจี ซันญา อาึง อื
ละ อาึ ซโตฮ นึง ซ เกือฮ อื เมือง อาวต เตอะ นา เฮี
ละ จัตเจือ อาึ� พะจาว ซ เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ โฮว
ลั่กกา เปอะ นึง ซ โฮลฮ เปอะ ปรโปวน เญือะ อื ละ
กวน อาึ นา เซ� 8 ดัฮ ปรโปวน นา เซ โอ ญอม เอญี
ไม่ เปอะ เญือะ พิต เปอะ โตว นึง รซอม ซันญา เปอะ
เฮ�ี ตอก ออฮ ญุ่ก ตอก เอฮี ญุ่ก� ปุ ตาว กวน อาึ อื
โฮว ไม่ เปอะ นา เซ�� อฮั เซ� 9 เญอืม เซ กวนไจ อื
เซ อาึง เนอึม เตะ แตะ ฆรมึ รเวือง อปัราฮมั ป มัฮ

ปอเลียง แตะ เซ� ซันญา อาึง อื ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม
ป อฮั อปัราฮมั เซ�

10 กวนไจ ป กุม คาวคอง ยุฮ อปัราฮมั เซ โรวก
อุต ยุฮ ปอเลียง แตะ กาว ตัว� โรวก โรฮ โอเอฮี ป
ไมจ ป ญุ่ก� ป ระ งวยฮ ระ ตุง โฮวน เจือ� โฮว ไม่
อื ฮอยจ ยว่ง อาวต นาโฮ นึง เมือง เมโซโปเตเมีย�
11 เกือฮ อุต ยุฮ แตะ ลโล่ะ โบ นัมโม่ ป อาวต ก พริ
ยว่ง เซ� ปุก เมือ กปู อื เวลา กอ โฮว เชยีต โม ปร
โปวน รอาวม�

12 ไววอน ตอก เฮ�ี �โอ เยโฮวา� พะจาว ทื อปั
ราฮมั ปอเลียง อาึ� ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ กัน ยุฮ
ฮุ ฟวยจ� ปัว เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา เปอะ อาึง
ละ ปอเลียง อาึ� 13 อาึ เอจี ฮอยจ โบ นัมโม่ เฮ�ี โม
ปเครฮี ยว่ง เฮี กัมลัง โอก โฮว เชยีต รอาวม นึง นัม
โม่ เฮ�ี 14 อาึ ซ ปัว ปุย เชยีต รอาวม ละ ซ เกือฮ อื
อาึ ญุ� ดัฮ ไก ป อฮั เนิ ตอก เฮ�ี �ญุ เมิฮ� อาึ ซ
เชยีต โรฮ รอาวม ละ อุต ยุฮ เปอะ โรฮ�� ดัฮ อฮั เซ
เนิ� เกือฮ มัฮ ปุย เซ ป เลือก เปอะ อาึง ละ ซ แปน อื
ปรโปวน เญือะ ยซิฮกั ป มัฮ กวนไจ เปอะ� ดัฮ แปน
เนอึม ตอก อฮั ฮะ เฮี อาึ ซ ยุง เนอึม ยุฮ ปะ อื ตัม
ลปุง ซันญา เปอะ อาึง ละ ปอเลียง อาึ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ ละ พะจาว�

15 ดิ เตือน โตว ลอยจ ไววอน อื เซ� เรเบค่า ฮอยจ
เอนิ� กลอม โรวก อุง รอาวม� ปรโปวน เซ มัฮ กวน
เบ่ทูเอน� เบ่ทูเอน เซ มัฮ กวน นาโฮ ไม่ มิละคา ปร
โปวน เญือะ อ�ื นาโฮ เซ เอจี มัฮ ปุ เลีฮ อปัราฮมั�
16 เรเบ่คา เซ มัฮ ปเครฮี ไมจ ลัมเลือ เนอึม� มัฮ
โรฮ ปเครฮี ม่อง ลัง่� ฮอยจ นึง นัมโม่ เซ เลีฮ เชยี
ต รอาวม ปอ นาวก อุง ยุฮ แตะ เซ� ฟวยจ เซ ฮาวก
แม ไม่ อ�ื

17กวนไจ ฮอยจ เซ ตอ เอญี เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปัว ญุ รอาวม โตะ อุง ยุฮ เปอะ เญีย่ะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 18ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �โปะ� ญุ เมิฮ�� อฮั เซ�
ซไจ บลาึฮ อุง รอาวม ยุฮ แตะ� ไปญ อื ละ อื เกือฮ
อื ญุ อ�ื 19 เญือม เอจี ฟวยจ ญุ อ�ื ปรโปวน เซ อฮั
เฮ�ี �อาึ ซ เชยีต โรฮ รอาวม ละ อุต ยุฮ เปอะ โรฮ
เกือฮ ญุ อื ซัก�� อฮั เซ� 20 ซไจ โทก รอาวม ยุฮ
แตะ โตะ กัวะ ญุ ซัตซิง รอาวม� ตอ แม เลีฮ เชยีต
รอาวม โตะ นัมโม่ เซ ฮอยจ ละ ฟวยจ ญุ โม อุต ยุฮ
อื เตือง โอยจ อ�ื 21ปรเมะ เซ อาวต โฆย ละ ซ แลน
ที แตะ กัน ยุฮ อ�ื มอง แลน ตอก เกือฮ พะจาว กัน
ยุฮ แตะ ฟวยจ ไม่ โอ อื ฟวยจ�

22 เญือม เอจี ฟวยจ ญุ อุต โม เซ รอาวม เมอ�
ปรเมะ เซ ฮอย ไคร รวอง โรวก แตะ เซ� ดุฮ อื นึง
มาึฮ อ�ื นัมนัก ไคร เซ ไก บลัฮ เชเคน� เกือฮ แม
เบล ไคร ระ ละ อื ติ กู� จาวป อื ละ อื นึง เตะ อ�ื นัม
นัก กาว เชเคน� 23 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ รโฮงะ
มอยฮ เปือะ เปอะ ละ แตะ� อมั ไก ก ไอจ นึง เญือะ
เปือะ เปอะ ปอ ไอจ เอะ นึง อ�ื� อฮั เซ�

24 เรเบค่า อฮั เฮ�ี �เปือะ เกอะ มัฮ เบทู่เอน กวน
นาโฮ ไม่ มิละคา� 25 นึง เญือะ เญะ เอจี โฮวน เบระ

* 23:15 23:15 นัมนัก มาื ติ เชเคน เซ ไก ด่าว 16 กรมั�
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โฮวน ไรป ละ อุต ยุฮ เปอะ� ก ไอจ เปอะ ไก โรฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื

26 เญอืม เซ ปรเมะ เซ นุ่ม เอนิ ติ แตะ ไววอน ละ
พะจาว. 27 อฮั เฮ�ี �อาึ ลืลาว เยโฮวา พะจาว ทื อปั
ราฮมั� ปะ ละ โปวฮ เปอะ โตว รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ไม่ รพาวม เนอึม ยุฮ เปอะ ละ ปอเลียง อาึ�
ปะ เอจี นัม เอนิ เปอะ อาึ ฮอยจ เคะ คระ เฌือต ปอ
เลียง เงอะ�� อฮั เซ�

28 ปรโปวน เซ ตอ เอญี เคะ มะ แตะ ฮอยจ นึง
เญือะ� รโฮงะ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ ปุย โค
รยญ เจือ� 29 เอียกระ เรเบ่คา เซ มัฮ ลาบัน่� ตอ
โอก กพริ ยว่ง ฮอยจ นึง นัมโม่ เซ� กวนไจ อปัราฮมั
อาวต ลัง่ นา เซ� 30 เญือม เอจี ยุ ลาบัน่ ไคร รวอง
โตะ มาึฮ รนัน แตะ ไม่ เบล ป ไก นึง เตะ อ�ื ไม่ เอจี
ฮมอง โรฮ อื ป อฮั ป อู ปรเมะ เซ ละ รนัน แตะ เซ�
โฮว ฆาื อื เคะ กวนไจ อปัราฮมั ป ชุง ลัง่ ไม่ อุต ยุฮ
แตะ โบ นัมโม่ เซ� 31อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี ไม่ อาึ อ�ื
ปะ มัฮ เปอะ ปุย โฮลฮ ยุ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว. เมอยุ
ชุง เปอะ นา เฮ�ี อาึ เอจี เพรยีง ฮอง ไอจ เปอะ โตะ
เญือะ� ก อาวต อุต ยุฮ เปอะ ไก โรฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

32 ปุย เซ ฮาวก เนอมึ เญือะ เซ ฆาื อ�ื ลาบัน่ โปต
รตัง อุต ยุฮ อื เซ� เกือฮ เบระ เกือฮ ไรป ละ อ�ื ตุย
โรวก รอาวม ละ กวนไจ ยุฮ อปัราฮมั ไม่ โม ป โฮว
ไม่ อื เซ� เกือฮ อื รไซจ เตะ ชวง แตะ นึง อ�ื 33 เญื
อม เอจี ทอย ปุย ป โซม ป ปอน ละ อ�ื ปุย เซ ปังเมอ
อฮั เฮ�ี �อาึ ญอม โตว โซม กา เฆียง โฮลฮ แตะ อฮั
ป ฆวต อฮั แตะ�� อฮั เซ� �อฮั เมิฮ�� อฮั เซ ลา
บัน่�

34 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ กวนไจ ยุฮ อปัราฮมั�
35พะจาว เอจี เกือฮ ปอเลียง อาึ โฮลฮ รปั ป ไมจ โค
รยญ เจือ� เกือฮ อื กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ� เกือฮ
แกะ ปิ� โมวก บรงั� ไม่ อุต ไม่ ไคร มาื ละ อื โฮวน�
เกือฮ โรฮ กวนไจ รเมะ กวนไจ รโปวน ละ อื โฮวน
โรฮ� 36 ซารา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปอเลียง อาึ เซ
โฮลฮ โรฮ กวน แตะ เญือม เอจี กวต อ�ื ปอเลียง
อาึ เอจี เกือฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ กวน เซ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื 37 ปอเลียง อาึ เอจี เกือฮ อาึ ซันญา ซโตฮ
อาึง อื ละ แตะ นึง โอ อื ซ เกือฮ อาึ ซาวป ปรโปวน
เญือะ อื ละ กวน อื นึง เมือง คะนาอนั เซ� 38 มัฮ
เกือฮ อื อาึ โฮว ซาวป เลือก ลลาึง คระ เฌือต เญือะ
เปือะ โกะ แตะ ไอฮ�

39 �อาึ อฮั ละ ปอเลียง แตะ ตอก เฮ�ี �เมอ เตื
อง อื ปรโปวน นา เซ ซ ญอม โตว โฮว ไม่ อาึ ยุง่��
อฮั เซ ละ� 40 ปอเลียง อาึ อฮั เฮี เนิ� �พะเยโฮวา
ป อาวต ลอป ไม่ อาึ ซ เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ โฮว ไม่
เปอะ� ซ เกือฮ กัน ยุฮ เปอะ ฟวยจ� ซ โฮลฮ เปอะ
ปรโปวน เญือะ กวน อาึ เนิ เน่อมึ นึง คระ เฌือต อาึ
ไอฮ� ซ มัฮ ปุย ไน จัตเจือ เปือะ เกอะ ไอฮ� 41 ดัฮ
เปอะ โฮว เนอึม เคะ เอียกปุ อาึ� ดัฮ โอ ญอม เอญี
ไม่ เปอะ โฮ� เญือะ พิต เปอะ โตว นึง รซอม ซันญา
เปอะ อาึง เฮ�ี� อฮั เซ เนิ ปอ เลียง เงอ��

42 �เนาะ เฮี เอะ ฮอยจ นึง นัมโม่ เซ� อาึ ไววอน
ตอก เฮ�ี �โอ เย โฮ วา� พะจาว ทื อปั ราฮมั ปอ

เลียง อาึ� ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ กัน ยุฮ ฮุ ฟวยจ�
43 อาึ เอจี ฮอยจ โบ นัมโม่� ตัม ฮอยจ ปเครฮี เชยี
ต รอาวม� อาึ ซ ปัว ญุ รอาวม นึง อุง ยุฮ อื เญี่ยะ�
44 ดัฮ เกือฮ อาึ ญุ อื ไม่ เชยีต โรฮ อื ละ อุต ยุฮ ฮุ
เกือฮ มัฮ ปุย เซ ป เลือก ปะ แปน ปรโปวน เญือะ
กวน ปอเลียง อาึ อ�ื� อาึ ไววอน ตอก เซ�

45 �ลไล ไววอน ลัง่ อาึ เซ ฮอยจ เอนิ เรเบ่คา ไม่
กลอม แตะ โรวก อุง รอาวม ยุฮ แตะ� เลีฮ โตะ นัม
โม่ เชยีต รอาวม� อาึ ปัว ญุ รอาวม นึง� 46 เรเบ่
คา ซไจ บลาึฮ รอาวม ยุฮ แตะ� �ญุ เมิฮ� อาึ ซ เชยี
ต โรฮ โฮะ ละ อุต ยุฮ เปอะ โรฮ�� อฮั เซ เนิ� อาึ
ญุ เนอึม เมอะ� เชยีต เนอึม โรฮ อื ละ อุต เซ โรฮ�
47 อาึ ไฮมญ มอยฮ เปือะ อ�ื อฮั ติ แตะ มัฮ กวน
เบ่ทูเอน ป มัฮ กวน นาโฮ ไม่ มิละคา� เญือม เซ อาึ
ดุฮ ไคร รวอง นึง มาึฮ อ�ื จาวป โรฮ เบล นึง เตะ อ�ื
48ฟวยจ เซ อาึ นุ่ม ติ แตะ ไววอน ละ พะจาว. อาึ ลื
ลาว เยโฮวา พะจาว ทื อปัราฮมั ป ตาว อาึ ฮอยจ เอนิ
เคะ เญือะ เอยีกปุ ปอเลียง เงอะ เฮ�ี ละ ซ โฮลฮ โฮะ
ปรโปวน เญือะ อื ละ กวน ปอเลียง เงอะ� 49 ปเล่ีย
เฮี ดัฮ โม เปะ ซ เนอึม รพาวม ละ ปอเลียง อาึ ปัว
เปอะ รโฮงะ ละ แตะ� ดัฮ โอ แปน ปัว โรฮ เปอะ ร
โฮงะ ละ แตะ โรฮ เดอมึ อาึ ซ ยุง ตอก ซ ไมจ แตะ
ยุฮ�� อฮั เซ กวนไจ ยุฮ อปัราฮมั เซ�

50 เญือม เซ ลาบัน่ ไม่ เบ่ทูเอน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ไลลวง เฮี เกิต เบือ พะจาว. เอะ เกียฮ อฮั โตว
โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� 51 เรเบ่คา เอจี อาวต นา เฮ�ี
โรวก ไม่ เปอะ เมิฮ� เกือฮ แปน ปรโปวน เญือะ กวน
ปอเลียง เปอะ เซ ตอก เอจี รโฮงะ พะจาว อื ละ เปอะ
เซ�� อฮั เซ�

52 เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ กวนไจ อปัรา
ฮมั เซ นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ไววอน ละ พะ
จาว. 53ฟวยจ เซ ฮอย ป โรวก แตะ ละ อ�ื เกือฮ เค
รองึ เซอกึ ไมจ ละ เรเบค่า ไม่ ฮนัง เบล ไคร มาื ละ อื
โฮวน� เกือฮ โรฮ คาวคอง ไมจ ละ มะ อื ไม่ เอยีกระ
อื โรฮ� 54ฟวยจ เซ โซม ดิ ไม่ โม ป ฮอยจ ไม่ แตะ
เซ� ไอจ เญือะ เซ ติ ซาวม� ปวยฮ พริ เซ โกฮ อฮั
เฮ�ี �เกือฮ อาึ เอญี เคะ ปอเลียง แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

55 เอยีกระ อื ไม่ มะ อื อฮั เฮ�ี �ฆวต ปัว ลัง่ เกือฮ
เรเบ่คา อาวต ไม่ เอะ ติ วงั ฮมั� ลวง รมัฮ อื เมาะ
กาว ซาวม โฮ� ฟวยจ เซ ซ เกือฮ โฮว ไม่ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 56 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �ปัว เปอะ โอ คัต
เอะ� พะจาว เอจี เกือฮ กัน ยุฮ ฮุ ฟวยจ� ปัว เปอะ
เกือฮ อาึ เอญี เคะ ปอเลียง แตะ�� อฮั เซ�

57 โม เซ อฮั เฮ�ี �กอก เรเบ่คา เซ ไฮมญ แลน
โกะ อ�ื� อฮั เซ� 58 กอก เนอึม อื ไฮมญ อ�ื �อมั
ฆวต โฮว เปอะ ไม่ ปุย เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื �ฆวต
โฮว เยอะ�� อฮั เซ เรเบค่า�

59 เญอืม เซ เกือฮ เนอมึ เรเบค่า โฮว� เกือฮ กวน
ไจ รโปวนแตะปแลน เรเบค่า เซ เน่อมึ เญอืมแตวะ
อื โฮว ไม่ อ�ื เกือฮ อื โฮว ไม่ กวนไจ อปัราฮมั ไม่ โม
ป ฮอยจ ไม่ อื เซ� 60 โม เพร อื ปิฮ มุ่น ละ เรเบ่คา
ตอก เฮ�ี �รนัน� เกือฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร แปน
ฮมาึน แปน แซน อ�ื เกือฮ จัตเจือ เปอะ เป เมือง ป
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ตอซู ไม่ แตะ โครยญ เมือง�� อฮั เซ ละ อื นึง รซอม
ปิฮ แตะ มุ่น เซ� 61 เญอืม เซ เรเบค่า ไม่ โม กวนไจ
รโปวน ยุฮ อ�ื ฮาวก บุก อุต เซ� โฮว ดิ ไม่ อ�ื กวน
ไจ อปัราฮมั เซ โฮลฮ เนอึม โรวก เรเบ่คา เอญี ไม่
แตะ�

62กา เซ ยซิฮกั เอจี โอก ฮา �นัมโม่ ยุฮ พะจาว ป
ไอม ลอป ป เกียฮ ยุ อาึ� เซ� โฮว ฮอยจ นึง ลาึน เน
เกป ติ โดฮ� ลอต อาวต นา เซ� 63 เมือ กปู อื ยซิ
ฮกั โอก โฮว เลีม โตะ รปึม� งอ่ต โอเอฮี โตะ รพาวม
แตะ� ชวน ฮอยจ อุต โม เซ� 64 เรเบ่คา เญือม
ชวน อื ยซิฮกั เกอ� เลีฮ เอนิ ฮา อุต บุก แตะ เซ�
65 ไฮมญ กวนไจ อปัราฮมั เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป
โฮว โตะ รปึม เซิต เตอ� ตอกปซ โฮว รชงึ เอะ โฮ��
อฮั เซ� �มัฮ ปอเลียง อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เซ
เรเบค่า ตุย พา ยุฮ แตะ เลอปึ นา แตะ นึง อ�ื

66กวนไจ เซ รโฮงะ โอเอฮี ป ยุฮ ป อฮั แตะ ละ ยซิ
ฮกั โครยญ เจือ� 67 ฟวยจ เซ ยซิฮกั ตาว เรเบ่คา
เลียก อาวต โตะ พากัง กอ อาวต มะ แตะ ไพรม อ�ื
ยซิฮกั ฮรกั เนอึม เรเบ่คา� เรเบ่คา เซ แปน เนอึม
ปรโปวน เญือะ อ�ื แปน โรฮ ป เกาะ โลม รพาวม อื
ฟวยจ ยุม มะ อื เซ�

25
ไลลวง ยุม อปัราฮมั ไม่ รมอยจ ปุย อื

1 โนก ฮา ซารา เยอ อปัราฮมั ไอฮ โรฮ ปรโปวน
แตวะ เญือะ แตะ ติ แม� มอยฮ อื มัฮ เค ทู รา�
2 กวน อปัราฮมั ไม่ เคทูรา เซ มัฮ ซิมรนั� โยกชนั�
เมดัน่� มีเด่ียน� อชิบัก่� ไม่ ชูอา� 3 โยกชนั เซ มัฮ
เปือะ เซบ่า ไม่ เด่ดัน่� โม อตัชู ไม่ โม เลทู ไม่ โม เลอุ
ม มัฮ โรฮ จัตเจือ เด่ดัน่ เซ� 4 กวน มีเด่ียน เซ มัฮ
เอฟา� เอเฟอ� ฮาโนก� อาบิ่ด่า� ไม่ เอนด่าอา�
ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื จัตเจือ เคทูรา เซ�

5 เมาะ ไก คาวคอง ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื อปัรา
ฮมั เอจี มอป อื ละ ยซิฮกั� 6 ละ กวน ไฮญ แตะ ป
เกิต เน่อมึ นึง ปรโปวน แตวะ เญือะ อื เซ อปัราฮมั
เกือฮ โอเอฮี ละ อื เญอืม ไอม ลัง่ แตะ� เกือฮ โรฮ อื
โอก โฮว ฮา ยซิฮกั� โฮว อาวต เมือง ลัก่ โอก ซเงะ
ก ซไง อ�ื

7 อปัราฮมั ไอม ฮอยจ ละ ไก อาญุ แตะ ติ รอย
ไม่ อาลแฆลฮ โรฮ พอน เนอึม� 8 มัฮ เนอึม ปุย ลัง่
ไอม� ยุม เญือม เอจี กวต เนอึม แตะ� โฮลฮ เนอึ
ม โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� 9 ยซิฮกั ไม่ อิ
ชมาเอน ป มัฮ กวน อื เซ โฮว รมอยจ อื โตะ ทัม มัก
เปลา ป ไก นึง โตะ รปึม ซดิ ไม่ ยว่ง มัมเร� ไพรม
อื รปึม เซ มัฮ รปึม ยุฮ เอฟโรน กวน โซอนั� 10 เอจี
มัฮ รปึม รวี อปัราฮมั เน่อมึ นึง โม ฮติไท� อปัราฮมั
ไม่ ซารา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อื รมอยจ ดิ ปุย โบ ปุ
แตะ นา เซ� 11ฟวยจ ยุม อปัราฮมั เมอ พะจาว ปิฮ
มุ่น ละ ยซิฮกั� เญอืม เซ ยซิฮกั อาวต โบ นัมโม่ อฮั
ปุย �นัมโม่ ยุฮ พะจาว ป ไอม ลอป ป เกียฮ ยุ อาึ�
ไม่ เซ�

จัตเจือ อชิมาเอน
12 เคียง เฮี อื มัฮ มอยฮ จัตเจือ อิชมาเอน� ป

มัฮ กวน อปัราฮมั ไม่ ฮากา� ฮากา เซ มัฮ กวนไจ
ซารา� มัฮ ปุย อียปิ� 13 มอยฮ กวน อิชมาเอน เน่
อมึ นึง กวน โรง อื ฮอยจ ละ กวน รเคะ อื มัฮ ตอก
เฮ�ี ป มัฮ เอียกระ ปุย นึง อื มัฮ เนบ่าโยต� ฟวยจ
เซ มัฮ แม เคด่า� อตับิ่เอน� มิปซัม� 14 มิชมา� ดู่
มา� มัตซา� 15ฮาดัต่� เทมา� เยทู� นาพิต� ไม่ เค
เด่มา� 16 ปุย กาว ลอา เฮี มัฮ กวน อิชมาเอน� กัง
เคะ เอ โฮลฮ แปน ฮวันา เจอ อาวต แตะ เตือง ไพ เตื
อง มัน� มอยฮ อื ลอต เอนิ แปน มอยฮ ยว่ง อาวต
อ�ื 17 อิชมาเอน ไอม ฮอยจ ละ ไก อาญุ แตะ 137
เนอมึ� เญอืม เซ ยุม� โฮลฮ เนอมึ โฮว รโจะ ไม่ โม
จัตเจือ ไพรม แตะ� 18 โม กวน เฌือต อื ลอต อาวต
ซน่ะ เมือง ฮาวลิา ไม่ เมือง ชู� ปุก คระ โฮว ปุย เน่
อมึ นึง เมือง อตัซีเรยี เซ ฮอยจ เมือง อียปิ� โม เซ
อาวต โบ เคต อียปิ นึง อ�ื ไก แนฮ รพาวม เกละยุ
โม เอยีกปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

ไลลวง ยาโคป ไม่ เอซาว
19 เคียง เฮี อื มัฮ ไลลวง ยซิฮกั ป มัฮ กวน อปัรา

ฮมั� 20 เญือม ไก อาญุ ยซิฮกั รปาวน เนอึม เมอ�
ไอฮ เรเบ่คา กวน เบ่ ทู เอน แปน ปุย เญือะ แตะ�
เรเบค่า เซ มัฮ รนัน ลาบัน่� มัฮ ปุย เมือง ปัตดัน่ อา
รมั นึง อ�ื

21 ยซิฮกั ไววอน เพือ ปรโปวน เญือะ แตะ นึง มัฮ
อื ปุย ซแกต� พะจาว เกือฮ อื ตัม ป ปัว ยซิฮกั เซ�
เรเบ่คา โรวก เนอึม� 22 กวน อาวต โตะ เวยีก อื เซ
ซแน่ต ปุ แตะ� มะ อื อาวม อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ
โอเอฮี ตอก เมอ ป เกิต กไน อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� โฮว
ไฮมญ พะจาว ฆาื อื นึง รซอม ไววอน แตะ� 23 พะ
จาว โลยฮ อื ละ อ�ื �ปุย ลอา เมือง อาวต โตะ เวยีก
ปะ� ปุย ลอา ปะเทต ซ โอก เน่อมึ นึง ปะ� ซ โฮว
โน่งๆ ฮา ปุ แตะ� ซ ปูไป อมันัต ฮา ปุ แตะ� ป มัฮ
เอยีกระ อื ซ โฮลฮ แปน กวนไจ ปุ แตะ�� อฮั เซ พะ
จาว�

24 เญอืม เอจี เติง เคิ รอาวม อื กวน อื เซ พรอม�
รเมะ เตือง ลอา แตะ� 25ป เกิต รกา นึง อื เซ ซครกั
เนือะนัง� ฮาึก ไม่ อื เตือง โกะ เตือง ตัว แตะ ตอก
เอนิ ลปิ ฮาึก โฮ� ปุย อฮั เอซาว* ละ อื ฆาื อ�ื 26 ป
เกิต รเคะ นึง อื เซ� เตะ อื โฮมวต ปุ โอก ล่อยจ เอ
ซาว เซ นึง อ�ื ปุย อฮั ยาโคป* ละ อื ฆาื อ�ื เญือม
เกิต กวน ลอา อื เซ ยซิฮกั ไก อาญุ ลแฆลฮ เนอมึ�

27กวนดุ ลอา เซ ระ ฮอน ปุ ปุ� เอซาว มัฮ ปุย กอ
โฮว เอยี โตะ เพระด่าวก� มัฮ ปุย กอ ปุน โกะพร�ิ
ยาโคป มัฮ ปุย โบลวน� กอ อาวต ไม่ กัน นึง เญือะ
นึง ม่า แตะ� 28 ยซิฮกั ฮรกั เอซาว นึง กอ โฮลฮ
แตะ ปอน โตะ ปุน อ�ื เรเบค่า ปังเมอ ฮรกั ยาโคป�

29 ติ ซเงะ อื เอซาว เอญี เน่อมึ โฮว เอยี แตะ โตะ
เพระด่าวก� ฆวต โซม ลัมเลือ� ปุก เญือม โกยฮ
ยาโคป โตะฮงา� 30 เอซาว อฮั เฮี ละ ยาโคป� �ซไจ
เกือฮ ละ อาึ โตะฮงา ซครกั เซ� เอจี ซ ยุม เนอมึ นึง

* 25:25 25:25 นึง ลปุง ฮบีรู เอซาว เซ มัฮ อฮั อื �ป โฮวน ฮาึก� ไม่� * 25:26 25:26 นึง ลปุง ฮบีรู ยาโคป เซ มัฮ อฮั อื �ปุย บ่วก� ไม่�



ติ โมเซ 25:31 21 ติ โมเซ 26:26

ฆวต โซม แตะ�� อฮั เซ� (มัฮ ฆาื เซ ป ลอต ปุย อฮั
เอโด่ม* ละ อื ฆาื อ�ื�

31 ยาโคป อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ เกือฮ ไล แปน
แตะ เอยีกระ เซ ละ อาึ โฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โตะฮงา
เฮี ละ เปอะ�� อฮั เซ� 32 เอซาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ยุม
ลอป เนอึม นึง ฆวต โซม แตะ� ไลลวง เมีญ ปุย อาึ
มัฮ เอยีกระ เซ เมอ ซ แปน อื เนิ อ�ี ไอฮ เมิฮ�� อฮั
เซ�

33 ยาโคป อฮั แม เฮ�ี �ซม่อต อาึง ติ เปอะ นึง ซ
เกือฮ เนอึม เปอะ อาึ โฮลฮ แปน เอียกระ เซ�� อฮั
เซ� เญือม เซ เอซาว ซม่อต เนอึม ติ แตะ� โปง
อื ละ ยาโคป โครยญ เจือ ป ลัง โฮลฮ โกะ แตะ เซ�
34ยาโคป เกือฮ เนอมึ โตะฮงา ทัวแด่ง เซ ละ อื ไม่ ค
โนมปัง� เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื เอซาว ลอต โกฮ
เอญี� มัฮ ตอก เซ ตอก พามัต เอซาว ไลลวง แปน
แตะ เอยีกระ ปุย ไม่ ป ลัง โฮลฮ แตะ เซ�

26
ยซิฮกั โฮว อาวต ยว่ง เก-รา

1ฟวยจ เซ เกิต ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง ติ โฮน
แม� ตอก เกิต อื โฮน รกา เญือม ไอม ลัง่ อปัราฮมั
โฮ� ยซิฮกั โฮว ฆาื อื ฮอยจ เคะ อาบี่เมเลก ป มัฮ
กซัต ยุฮ โม ฟีลิซเตีย ป อาวต ยว่ง เก-รา เซ� 2 เญื
อม เซ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ ยซิฮกั� อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปุ โฮว ฮอยจ เมือง อียปิ เปอ� อาวต เมือง เฮี
ตอก ดวน อาึ เปอะ อาวต� 3อาวต แนฮ นา เฮ�ี อาึ
ซ อาวต ไม่ เปอะ� ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� เมือง โม เฮี
เตือง โอยจ อื อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ ไม่ จัตเจือ เปอะ เฆี
ยง เฮี ตอก เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ อปัราฮมั เปือะ
เปอะ โฆะ� 4 อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ โฮวน ตอก ซ
โมยญ นึง มะลอง� ซ เกือฮ โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ นา
เฮี เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ โฮลฮ รปั
ป ไมจ เบือ จัตเจือ ปะ โครยญ เมือง ปุย� 5อปัราฮมั
เอจี เนองึ ป อฮั อาึ� ยุฮ เนอมึ อื ตัม ลปุง ซตอก อาึ
แตะ ยุฮ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ� มัฮ เซ ป ซ
ปิฮ อาึ มุ่น ละ ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ ยซิฮกั พะจาว
เยอ�

6ฟวยจ เซ ยซิฮกั อาวต ลัง่ นึง ยว่ง เก-รา� 7 เญื
อม ไฮมญ โม ปรเมะ ยว่ง เซ ไลลวง ปรโปวน เญือะ
อื เคียต อฮั อื มัฮ รนัน แตะ� โรวต โตว อฮั อื มัฮ ปร
โปวน เญือะ แตะ นึง ฮลัต แตะ นึง ปรเมะ โม เซ�
ฮลัต โม เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ แตะ ฆาื ฆวต ไอฮ อื ปร
โปวน เญือะ อื เซ� นึง มัฮ เรเบค่า เซ ปุย ไมจ เนอมึ
ฮุนฮงั�

8 เญอืม เอจี เล่ีญ อาวต ยซิฮกั ยว่ง เซ� ไก ติ ซเงะ
เญอืม แก กซัต อาบีเ่มเลก โอเอฮี เน่อมึ นึง โตะ นา
ตัง เญือะ แตะ คัก ฮลาวง อ�ื ซวน รงะ่ ดิ ยซิฮกั เซ
ไม่ ปุย เญือะ แตะ� 9กซัต เซ กอก ยซิฮกั ฮอยจ เคะ
แตะ� บวยจ ละ อื ตอก เฮ�ี �ปะ เมอยุ จุ เปอะ เอะ
เอ� แจง มัฮ อื ปุย เญือะ เปอะ� เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ
มัฮ รนัน แตะ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ยซิฮกั โลยฮ อื
ละ อ�ื �อาึ เตอ ฮลัต ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โกะ แตะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 อาบี่เมเลก อฮั เฮี ละ อ�ื �เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ
ป ตัง เจือ ตอก เซ ละ เอะ เมอ� มัฮ ไก ปุย ไน โม
เอะ ติ ปุย ป โคะ ไอฮ ปุ แตะ ไม่ อื ซ แปน เคาะ นัม
ละ เอะ ฆาื อ�ื ซเปี เนอมึ ลอก เอะ ป โอ ไมจ ฆาื ปะ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

11 เญือม เซ อาบี่เมเลก ซตอก อาึง ปุย ไน แตะ
ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป ลอก ป คุย ปุย เฮี ไม่ ปุย เญือะ
อื ซ เกือฮ ไก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�� อฮั เซ ละ
ปุย�

12 เนอึม เซ ยซิฮกั ซมา เฮงาะ ไม่ ปุย ยว่ง เซ�
เฮงาะ โฮลฮ อื ไก ติ รอย เตะ ซมา อ�ื มัฮ เบือ ปิฮ
พะจาว มุ่น ละ อ�ื 13 ฟวยจ เซ ยซิฮกั กอย แนฮ ปุ
ปุ� คาวคอง อื โฮวน เนอึม� 14 เญือม เอจี โฮวน
คอง เลียง คอง ดู่ อ�ื ไม่ โฮวน โรฮ กวนไจ อ�ื แปน
ป ววั ละ โม ฟีลิซเตีย ฆาื อ�ื 15 เญือม เซ โม ฟีลิซ
เตีย ซาวป เทอมึ นัมโม่ กาวง โม กวนไจ ยุฮ อปัรา
ฮมั ไพรม อื โฮ�

16 อาบี่เมเลก อฮั เฮี ละ ยซิฮกั� �ไมจ เปอะ โฮว
แปฮ ฮา เอะ� ปะ เอจี ระ ลอน เปอะ ยุฮ แตะ ฮา
เอะ� เอะ ไป ลอน นึง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17ยซิฮกั เฌาะ เนอมึ ติ แตะ ฆาื อ�ื โฮว อาวต นึง
เตะ ลโลวง ฆรมึ ยว่ง เก-รา� 18 เฌาะ กาวง โคระ
แม นัมโม่ ป กาวง อปัราฮมั ไพรม อ�ื นึง เอจี เทอมึ
โม ฟีลิซเตีย อื ฟวยจ ยุม อปัราฮมั เซ� ปุก มอยฮ
นัมโม่ โม เซ ตัม ป อฮั เปือะ แตะ ไพรม อ�ื

19 กวนไจ ยุฮ ยซิฮกั กาวง แม นัมโม่ นึง เตะ ลโล
วง เซ� โฮลฮ รอาวม ไมจ นึง อ�ื 20 โม ป เลียง แกะ
ป อาวต ยว่ง เก-รา เซ รเจ ไม่ โม ป เลียง แกะ ยุฮ
ยซิฮกั� อฮั อื มัฮ รอาวม ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� ยซิฮกั
ปุก มอยฮ นัมโม่ เซ� อฮั �นัมโม่ รเจ� ไม่ อื ฆาื อ�ื
21 ฟวยจ เซ กวนไจ ยุฮ ยซิฮกั กาวง แม อื ติ โดฮ�
โม ฟีลิซเตีย รเจ แม ไม่ อ�ื ยซิฮกั อฮั �นัมโม่ ป ตอซู
ปุ แตะ� ไม่ อื ฆาื อ�ื 22ฟวยจ เซ เฌาะ แม ติ แตะ�
กาวง แม อื ติ โดฮ� โฮน เซ เญือะ ไก โตว ป รเจ
ไม่ อ�ื ปุก โรฮ มอยฮ นัมโม่ เซ� อฮั �นาตี เวอืฮ�
ไม่ อ�ื �ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เกือฮ นาตี เวอืฮ ละ
เอะ� เอะ ซ อาวต ซนกุ ซุกบัน่ นา เฮ�ี� อฮั เซ ยซิ
ฮกั เกอ�

23 กัง เคะ เอ โอก แม ฮา นา เซ� ฮาวก อาวต ยว่ง
เบ่เออเชบ่า� 24 ซาวม เซ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ป มัฮ
เปือะ เปอะ� ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ ซ อาวต ไม่
เปอะ� ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ
พรุฮแพร โฮวน เบือ อปัราฮมั กวนไจ ยุฮ ฮุ เซ�� อฮั
เซ พะจาว�

25 ยซิฮกั ยุฮ คัน ทไว นา เซ� ไววอน ละ พะจาว.
กัง พากัง ยุฮ แตะ นา เซ� กวนไจ อื กาวง โรฮ นัม
โม่ นา เซ�

อาบี่เมเลก ไม่ ยซิฮกั ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ
แตะ

26 กัง เคะ เอ อาบี่เมเลก ฮอยจ เคะ ยซิฮกั� โอก
ดิ ฮา ยว่ง เก-รา ไม่ อาฮุซัต ปุ โฮมว แตะ ไม่ ฟีโค ฮวั

* 25:30 25:30 นึง ลปุง ฮบีรู เซ เอโด่ม เซ มัฮ อฮั อื ซครกั ไม่�
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นา ตฮนั ยุฮ อ�ื 27 ยซิฮกั ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมอ
ยุ ฮอยจ เปอะ เคะ อาึ อ�ื เมือต แลน เกละ เปอะ ยุ
อาึ� เอจี โครฮ เปอะ อาึ โอก ฮา แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

28 โม เซ โลยฮ อ�ื �เอจี ที เนิ อาวต พะจาว ไม่
เปอะ� มัฮ เซ ป ฆวต ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ
ฆาื อ�ื 29 ไมจ เอะ ซันญา ซโตฮ อาึง ไม่ ปุ แตะ นึง
โอ โม เปะ ซ ยุฮ ป โซะ ละ เอะ ตอก โรฮ โอ เอะ ยุฮ ป
โซะ ละ โม เปะ ไพรม อ�ื เอะ เอจี เกือฮ โม เปะ โอก
ฮา แตะ ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม เปอะ� ปเล่ีย เฮี เอะ
ยุ ที เยอะ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 เญือม เซ ยซิฮกั จัต กัน กิน เลียง ละ โม ป
ฮอยจ เคะ แตะ เซ� โม เซ โซม เนอึ ม ไม่ อ�ื
31ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ งาวป อื โม เซ ซันญา ซโตฮ
อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ� ฟวยจ เซ ยซิฮกั ตาว อื เอญี
ไมจ เอญี มวน� ลอต โรฮ ปุก ปุ แตะ ฆาื อ�ื

32ซเงะ เซ กวนไจ ยุฮ ยซิฮกั เอญี อู ไลลวง นัมโม่
กาวง แตะ ละ ปอเลียง แตะ� อฮั ติ แตะ ยุ รอาวม
ไมจ นึง อ�ื 33 ยซิฮกั ลอต อฮั นัมโม่ เชบ่า* ไม่ อ�ื
เคียง เซ ฮอยจ ปเล่ีย ยว่ง เซ อฮั ปุย เบเ่ออเชบ่า ไม่
อื ฆาื อ�ื

34 เญอืม เอจี ไก อาญุ อื รปาวน เนอมึ เมอ เอซาว
ไอฮ ปรโปวน เญือะ แตะ� มัฮ ยูดิต่ กวน เบ่เออรี ป
มัฮ โม ฮติไท� ไอฮ โรฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ
ติ� มัฮ บ่าเซมัต กวน เอโลน� มัฮ โรฮ โม ฮติไท�
35 ยซิฮกั ไม่ เรเบค่า อาวต ลอป ไม่ รพาวม ตุก แตะ
ฆาื ปุย ลอา เซ�

27
ยซิฮกั ปิฮ มุ่น ละ ยาโคป

1ยซิฮกั เญอืม เอจี กวต อื จัก ไง�่ ติ ซเงะ อื กอก
เอซาว ป มัฮ กวน โรง แตะ เซ เอญี เคะ แตะ� 2 เญื
อม เอจี ฮอยจ เอซาว เคะ อ�ื ยซิฮกั อฮั เฮี ละ อ�ื
�กวน� อาึ เอจี กวต เตอะ� ยุง โตว ซเงะ ซ ยุม
แตะ� 3 ตุย โรวก อกั ยุฮ เปอะ� โฮว ซาวป จัก
ปอยฮ แฮ ละ อาึ นึง เพระด่าวก� 4 โกยฮ โตะฮงา
ญึม นึง เนิ ตอก ปุก อื รพาวม เมอะ� ตาว เนิ เกือฮ
อาึ โซม เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ กา ซ ยุม
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 ลไล อู อื เซ เรเบ่คา บระ งอ่ต ป อฮั อื ละ กวน
โรง แตะ เซ� 6 เญือม เอจี โฮว เอซาว เซ อฮั เฮี ละ
ยาโคป� �อาึ เอจี ฮมอง ซตอก เปือะ เปอะ เอียกระ
เปอะ เนาะ ออ� 7ฮมอง ดวน อื โฮว ซาวป จัก ปอยฮ
ละ แตะ� ฮมอง โรฮ ดวน อื พรี โตะฮงาญึม ละ แตะ
ละ ซ โฮลฮ อื โซม ไม่ ซ ปิฮ อื มุ่น ละ เอียกระ เปอะ
เบือ มอยฮ พะจาว เญือม ไอม ลัง่ แตะ�� อฮั เซ�
8 มะ อื อฮั แม เฮี ละ กวน แตะ� �กวน� ไมจ เปอะ
งอ่ต ป อฮั อาึ ละ เปอะ� ยุฮ ตัม ดวน อาึ เปอะ ยุฮ
เฮ�ี 9 โฮว มอก กวน ปิ โกลยญ เนิ ลอา ตัว เดอมึ อาึ
ซ เกียฮ พรี โตะฮงา ญึม ละ เปือะ เปอะ� ซ พรี ละ
อื ตอก ปุก อื รพาวม อ�ื 10 ฟวยจ เซ ไมจ ปะ โฮว

ตาว ละ อ�ื ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ ฆาื อื กา ยุม แตะ��
อฮั เซ ละ อื เรเบค่า เซ�

11 ยาโคป โลยฮ อื ละ มะ แตะ ตอก เฮ�ี �แปน
โตว ยุง่� เอยีกระ เกอะ มัฮ ปุย ฮาึก เตือง โม่ว แตะ�
อาึ ปังเมอ มัฮ ปุย รมัฮ ฮาึก� 12 เมอ เตือง อื เปือะ
เกอะ ซ เบื่อ แลน อาึ ยุง่� ซ ที ละ อื ฆาื อ�ื เญือม
เซ ซ โปง มัป่ ละ อาึ ฮา ซ ปิฮ อื มุ่น เนิ ยุง่�� อฮั เซ�
13 มะ อื อฮั เฮ�ี �กวน� ยุฮ ตัม ป ดวน อาึ เปอะ เซ
เมิฮ� ดัฮ เปือะ เปอะ โปง มัป่ ละ เปอะ โฮ� เกือฮ
มัป่ เซ ฮอยจ ละ อาึ เฮ�ี โฮว มอก เนิ เมิฮ�� อฮั
เซ�

14 เญือม เซ ยาโคป โฮว มอก เนอมึ อ�ื มะ อื พรี
เนอมึ โตะฮงา ละ เปือะ อื เซ ตอก ปุก อื รพาวม อ�ื
15ฟวยจ เซ ตุย เครองึ เซอกึ เอซาว ป มัฮ กวน โรง
แตะ เซ ป ตึก อื นึง ไมจ แตะ เกือฮ ยาโคป จาวป อ�ื
16 เกือฮ โรฮ อื จาวป ฮกั ปิ นึง เตะ แตะ ไม่ นึง เน่
อมึ โงก แตะ� 17 เกือฮ โตะฮงา เซ ละ ยาโคป ไม่ ค
โนมปัง ยุฮ โคระ แตะ ละ อ�ื

18 ยาโคป เลียก ไม่ อื ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �เปือะ�� อฮั เซ� เปือะ อื โลยฮ อ�ื
�เอฮิ� กวน� ปะ มัฮ เปอะ ปุย นึง อ�ื� อฮั เซ�
19 ยาโคป โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ มัฮ เอซาว กวน โรง
เปอะ� อาึ เอจี ยุฮ ฮุ ตัม ดวน เปอะ อาึ ยุฮ� โกฮ
งาวม โซม ไม่ โตะฮงา โรวก อาึ ละ เปอะ เฮี เมอะ�
เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ ปิฮ มุ่น ละ อาึ�� อฮั เซ ละ เปือะ
แตะ�

20 ยซิ ฮกั เซ อฮั แม เฮ�ี �กวน� เกีย ฮ ไกลจ
ลัมเลือ โน่ง ปุน เปอะ จัก เมอ�� อฮั เซ� ยาโคป
โลยฮ อ�ื �มัฮ พะเยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื เปือะ เกอะ
ป เกือฮ เนิ อ�ี� อฮั เซ�

21 เญอืม เซ ยซิฮกั อฮั เฮี ละ ยาโคป� �เลียก ซดิ
ไม่ อาึ เฮี เมอะ� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ เบื่อ แลน เปอะ�
เดอมึ ซ เกียฮ แจง นึง มัฮ เปอะ เอซาว กวน โรง
เงอะ ไม่ โอ เปอะ มัฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22ยาโคป เลียก เนอมึ ฆาื อื ซดิ� ยซิฮกั เบื่อ เนอมึ
แลน อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เซียง อื ตอก เซียง ยาโคป�
เตะ อื ปังเมอ มัฮ เนอมึ เตะ เอซาว�� อฮั เซ� 23 ยุง
โตว มัฮ อื ยาโคป นึง ฮาึก เตะ อื ตอก เตะ เอซาว
เซ� มัฮ เซ ป ปิฮ อื มุ่น ละ อื ฆาื อ�ื 24 ไฮมญ แม อื
ติ โฮน� �อมั มัฮ เนอึม เปอะ เอซาว กวน เนอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ�

25 �ตาว เนิ เมอะ โตะฮงา โรวก เปอะ เซ� อาึ ซ
โซม ไม่� ฟวยจ เซ ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�� อฮั เซ
ยซิฮกั เกอ� ยาโคป เกือฮ เนอึม อื ละ อ�ื โซม
ปอน เนอึม อ�ื เกือฮ โรฮ รอาวม อะงุน ละ อื ไม่
อื งอ่น� ญุ โรฮ อ�ื 26 เญือม เซ ยซิฮกั กอก กวน
แตะ� �กวน� เอญี นา เฮ�ี ฮงาึต เปือะ เปอะ เฮ�ี�
อฮั เซ�

27 เญือม เซ ยาโคป เลียก ฮงาึต เนอึม อ�ื ยซิ
ฮกั เญือม อาวม อื ซออย ฮงาื เครองึ เซอกึ อื ปิฮ
เนอึม มุ่น ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �กวน� ซออย ฮงาื เปอะ
ตอก ซออย ฮงาื รปึม ซแก ป โฮลฮ พะจาว ปิฮ มุ่น
ละ โฮ� 28 ปัว พะจาว เกือฮ ปะ โฮลฮ รอาวม รน่ะ เน่
อมึ นึง มะลอง� ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก
เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ� ปัว พะจาว เกือฮ เฮงาะ รโกะ

* 26:33 26:33 นึง ลปุง ฮบีรู �เชบ่า� เซ มัฮ อฮั อื �ลปุง ซันญา� ไม่�
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ละ เปอะ โฮวน� ไม่ เกือฮ อื รอาวม อะงุน ละ เปอะ
กุมปอ� 29 เกือฮ ปุย ตังเมือง รซอฮ ละ เปอะ� เกือฮ
ปุย ตัง ปะเทต นุ่ม ไว เปอะ� ปัว พะจาว เกือฮ ปะ
โฮลฮ แปน จาว แปน ไน ระ ฮา กวน เปือะ เปอะ�
ไม่ เกือฮ กวน มะ เปอะ นุ่ม ไว เปอะ� เมาะ ป ฆวต
เกือฮ ปะ โฮลฮ ป โซะ เกือฮ ปุย เซ ลอก ป โอยจ นึง
โซะ แตะ� เมาะ ป ปิฮ มุ่น ละ ปะ เกือฮ โฮลฮ มุ่น เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ยซิฮกั เกอ�

เอซาว ไลจ รพาวม
30ฟวยจ ปิฮ เปือะ อื มุ่น ละ อื ยาโคป โอก ฮา นา

เซ� เมาะ ฟวยจ โอก อื เซ� เอซาว เซ เอญี เอนิ โรฮ
เน่อมึ โฮว ซาวป แตะ โกะ พร�ิ 31พรี โรฮ โตะฮงา
ญึม� ตาว โรฮ อื ละ เปือะ แตะ� อฮั เฮ�ี �เปือะ�
โกฮ งาวม โซม ไม่ โตะ โรวก อาึ ละ เปอะ เฮ�ี เดอมึ
เปอะ ซ เกียฮ ปิฮ มุ่น ละ อาึ�� อฮั เซ�

32ยซิฮกั ป มัฮ เปือะ อื เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ
มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ� �อาึ มัฮ เอซาว กวน โรง
เปอะ�� อฮั เซ� 33 เญือม เซ ยซิฮกั รกุฮ เอนิ เตื
อง โม่ว แตะ� อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ มัฮ ปุย ป
ปุน โกะพริ ป โกยฮ ตาว อื ละ อาึ เนาะ ออ� อาึ เอจี
ฟวยจ โซม ปอน เนอะ กา ฮอยจ ปะ� เอจี ฟวยจ โรฮ
ปิฮ มุ่น ละ ปุย เซ� มุ่น ปิฮ อาึ เซ เญือะ เกียฮ เปียน
โตว� ซ ฮอยจ เนอึม ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ ยซิฮกั
เกอ�

34 เญอืม ฮมอง เอซาว ป อฮั เปือะ แตะ ตอก เซ�
ครวก เอนิ เรยีง นึง โซะ ลอน รพาวม แตะ� อฮั เฮี
ละ เปือะ แตะ� �เปือะ อาึ� ปิฮ โรฮ มุ่น ละ อาึ โรฮ
โอะ�� อฮั เซ� 35 ยซิฮกั อฮั เฮี ละ อ�ื �แปน โตว
ตอก เซ� ปุ ปะ เซ เอจี ฮอยจ จุ อาึ� ลู ตุย มุ่น ป
ลัง ฮอยจ ละ ปะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 36 เอซาว อฮั
แม เฮ�ี �เอจี มัฮ ลอา โฮน เตือง เฮี บ่วก อื ละ อาึ
อ�ื ลู ไล แปน กวน โรง ปุย ฮา เยอะ ติ เจือ� โฮน เฮี
ลู แม มุ่น ยุฮ ฮุ ฮา เยอะ� โปง ลัมเลือ มอยฮ แตะ
ยาโคป* เซ� อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก เฟือฮ มุ่น ซ ปิฮ
เปอะ ละ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�

37ยซิฮกั โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี ปัว พะจาว เกือฮ แปน
จาวไน ระ ฮา ปะ� เอจี ปัว โรฮ เกือฮ คระ เฌือต อื
แปน กวนไจ อื เตือง โอยจ อ�ื อาึ เอจี ปัว เฮงาะ
รโกะ ละ� ไม่ รอาวม อะงุน โคระ� มัฮ เมอ ป ไก ลัง่
ละ ซ โฮลฮ โฮะ เกือฮ ละ ปะ อา�� อฮั เซ�

38 เอซาว ไฮมญ อ�ื �เปือะ� อมั มัฮ ไก อื ติ เจือ
โน่ง มุ่น เกียฮ ปิฮ เปอะ� เปือะ� ปัว เนอึม ปะ ปิฮ
โรฮ มุ่น ละ อาึ ติ โรฮ�� อฮั อื ตอก เซ ไม่ เยอืม เรยีง
แตะ เอซาว เยอ�

39 เญือม เซ ยซิฮกั อฮั เฮ�ี �เญือะ อาวต คราว
โซม เปอะ ซ ซไง ฮา รอาวม รน่ะ เน่อมึ มะลอง� ซ
โฮลฮ เปอะ โตว ป ไมจ ป ญุ่ก เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
40 ปะ ปังเมอ ซ ไอม เปอะ เบือ วจิ เบือ เพลียฮ� ซ
โฮลฮ เปอะ แปน กวนไจ ปุ แตะ� กังเคะ เอ ซ ไก ติ
ซเงะ เญือม เลฮ เปอะ เตียง อ�ื เญือม เซ ปะ ซ ปุน
เกือฮ เปอะ ติ แตะ โปน ฮา อมันัต ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ
ยซิฮกั เกอ�

ยาโคป ตอ ฮา เอยีกระ แตะ

41 เคียง เซ เยอ เอซาว เกละยุ ยาโคป ฆาื ปิฮ เปือะ
แตะ มุ่น ละ ยาโคป ตอก เซ� อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �ปเล่ีย เฮี เอจี ซดิ ซ ยุม เปือะ เกอะ ไม่ ซ เยอื
ม ปุย ยุม อื เซ� มัฮ เญือม เซ ซ เคริ อื ละ ยุฮ อาึ
ยุม ไม่ ยาโคป ป มัฮ ปุ อุ เซ�� อฮั เซ�

42ฟวยจ เซ ไก ป อู ไลลวง ป คิต ป งอ่ต เอซาว เซ
ละ มะ อ�ื เรเบ่คา เซ กอก ยาโคป ป มัฮ กวน รเคะ
แตะ เซ เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอยีกระ
เปอะ เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โรก แตะ เวน ละ ปะ�
ตะ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ� 43 ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั อาึ
ละ เปอะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ซไจ โฮว ฮอยจ เคะ เนอึ
ม ระ ลาบัน่ เปอะ นึง ยว่ง เอะ ยว่ง ฮารนั� 44 ไมจ
เปอะ อาวต ไม่ เนอึม ระ เปอะ เซ ติ เจน กา เฆียง
ไฆร รพาวม ฮาวก ยุฮ เอยีกระ เปอะ เซ� 45 ดัฮ เอจี
เบีย ป ยุฮ ปะ ละ แตะ อาึ ซ ตอม มวยญ แตะ ละ
เปอะ เกือฮ เปอะ เอญี� ดัฮ ปะ ไม่ เอียกระ เปอะ
ยุม ติ ซเงะ โน่ง โม่ ซ โซะ ลอน ละ อาึ�� อฮั เซ เรเบ่
คา เซ�

46 เญอืม เซ เรเบค่า อฮั อื ละ ยซิฮกั ตอก เฮ�ี �อาึ
เอจี เตือ เอจี ออป นึง ปรโปวน เญือะ เอซาว เฮ�ี โม
เฮี เตอ มัฮ ปุย ตัง เมือง� ดัฮ ยาโคป ซ โคะ ไอฮ โรฮ
โม ฮติไท ตอก เซ โฮ อาึ แกต โกะ ลัก่ ยุม แตะ ฮา��
อฮั เซ ละ อ�ื

28
1ยซิฮกั กอก ยาโคป เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื ปิฮ มุ่น

ละ อ�ื ซตอก อื ตอก เฮ�ี �ปุ ไอฮ ปรโปวน เมือง คะ
นาอนั เฮี แปน ปุย เญือะ เปอะ เฟือฮ เอนิ� 2 ไมจ
เปอะ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง เมือง ปัตดัน่ อารมั ปเล่ีย เฮี
เอนิ� โฮว ฮาวก เญือะ ตะ เนอมึ เบทู่เอน เปอะ เซ�
ไมจ เปอะ ไอฮ ปรโปวน เญือะ เปอะ นา เซ� ไอฮ
เอนิ กวน เนอึม ระ เปอะ เซ ติ ปุย� 3 ปัว พะจาว ป
อาวต ไม่ อมันัต ตึก นึง ระ แตะ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�
ละ ซ เกือฮ อื ปะ โฮลฮ กวน รเมะ โฮวน กวน รโป
วน บื แตะ� ไม่ เกือฮ อื ปะ พรุฮแพร ฮอยจ ละ แปน
เปอะ ปุย โฮวน เมือง� 4 ปัว เกือฮ กุนมุ่น ป เกือฮ
พะจาว ละ อปัราฮมั เซ อาวต ไม่ ปะ ฮอยจ ละ จัต
เจือ เปอะ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ อาวต
เปอะ เฮ�ี นึง มัฮ อื เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง ละ
อปัราฮมั�� อฮั เซ ละ ยาโคป�

5 เญือม เซ ยซิฮกั โปง ยาโคป โฮว คระ โฮว แตะ
ละ ซ ฮอยจ อื นึง เมือง ปัตดัน่ อารมั ละ ซ ฮอยจ อื
เคะ ลาบัน่ กวน เบ่ทูเอน� ลาบัน่ เซ มัฮ เอียกระ
เรเบค่า ป มัฮ มะ เอซาว ไม่ ยาโคป เซ�

เอซาว ไอฮ แม ปุย เญือะ แตะ
6 เอซาว ฮมอง ปิฮ เปือะ แตะ มุ่น ละ ยาโคป ไม่

ดวน อื โฮว ซาวป ปุย เญือะ แตะ นึง เมือง ปัตดัน่ อา
รมั� ฮมอง โรฮ ซตอก อื โอ ไอฮ ปุย เญือะ แตะ ไน
โม คะนาอนั เซ� 7 เอซาว ฮมอง โรฮ ไลลวง เนอึง
ยาโคป ป อฮั เปือะ แตะ ไม่ โฮว เนอมึ อื เมือง ปัตดัน่
อารมั� 8 เญือม เซ เอซาว ยุง อื โอ ปรโปวน เมือง
คะนาอนั ปุก รพาวม เปือะ แตะ� 9 โฮว ฆาื อื เคะ อิ

* 27:36 27:36 นึง ลปุง ฮบีรู ยาโคป เซ มัฮ อฮั อื �บ่วก� ไม่�
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ชมาเอน กวน อปัราฮมั� ไอฮ มาฮะลัต กวน อิชมา
เอน เซ แปน ปรโปวน โคระ เญือะ แตะ� ไอฮ ดิ อื
ไม่ ปรโปวน ไพรม เญือะ แตะ เตือง ลอา อ�ื มาฮะ
ลัต เซ มัฮ รนัน เนบ่าโยต�

ป รโมะ ยาโคป ยุ นึง เบ่ตเอน
10 ยาโคป โอก โฮว ฮา ยว่ง เบ่เออเชบ่า ละ ซ โฮว

แตะ ฮอยจ เมือง ฮารนั� 11 เญอืม เอจี ซ เลียก ซเงะ
เอ ฮอยจ นึง เพระด่าวก ติ โดฮ� ลโล่ะ นา เซ� ตุย
ซโมะ ติ� รฆวง อ�ื ลอต ปุน ไอจ นา เซ� 12 เคะ
ไอจ อื เซ รโมะ ยุ โบง ติ� ชวง โบง เซ อาวต ลังเตะ�
ไกญ อื ฮอยจ นึง มะลอง� โม เตปด่า พะจาว* ฮา
วกๆ เลีฮๆ นึง อ�ื 13 ยุ โรฮ อาวต พะจาว โบ แตะ�
ฮมอง อฮั อื เฮี ละ แตะ� �อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว
ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั� อาึ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ นา ก
ไอจ เปอะ นึง เฮี ละ เปอะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆี
ยง เฮ�ี 14 จัตเจือ เปอะ ซ ตอก เอนิ เตะ รกาื ป โอ
ปุย ปุน เมีญ เมาะ โฮวน อื โฮ� ซ พรุฮแพร ฮอยจ ลั่
กล่าวง ไม่ ลัก่เซฮ� ฮอยจ ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ ลัก่ เลีย
ก ซเงะ� ปุย โครยญ เจือ ปุย ซ โฮลฮ รปั ป ไมจ เบือ
ปะ ไม่ เบือ จัตเจือ เปอะ เซ� 15 อาึ ซ อาวต ดิ ไม่
เปอะ� ซ แลน แก ปะ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี
เปอะ� ซ นัม ปะ ฮอยจ ละ ซ เอญี อาวต แม เปอะ
นึง เมือง อาวต เปอะ เฮ�ี อาึ ซ อาวต ลอป ไม่ เปอะ
ฮอยจ ละ ฟวยจ ป ซันญา อาึ อาึง ละ เปอะ เฮี โค
รยญ เจือ�� อฮั เซ พะจาว�

16 เญอืม เอจี โปวะ อื เน่อมึ ไอจ แตะ ยาโคป งอ่ต
อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ แจง นึง อาวต พะ
จาว นา เฮี เตือง โอ อาึ ยุง เฟือฮ�� อฮั เซ� 17 ยา
โคป เซ ฮลัต ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ซัมคัน เนอึม นา ก
อาวต เตอะ เฮ�ี มัฮ โตว ตอก ไฮญ� มัฮ เนอึม
เญือะ ยุฮ พะจาว� มัฮ โตะ รเวอืะ เมือง มะลอง��
อฮั เซ ยาโคป เปอ�

18 ปวยฮ พริ เซ เญือม งาวป ลัง่ อื ยาโคป ลบุ่ฮ
ซโมะ รฆวง แตะ เซ เกือฮ ชุง� เรฮ ลออยฮ นึง เปื
อง อ�ื เกือฮ อื แปน นา ก ซัมคัน อ�ื 19 อฮั เบ่ต
เอน* ไม่ นา เซ� ไพรม อื ปุย ปังเมอ อฮั ลุต ไม่ อ�ื

20 เญอืม เซ ยาโคป ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว
ตอก เฮ�ี �ดัฮ พะจาว อาวต ดิ ไม่ อาึ� แลน แก เนอึ
ม อาึ คระ โฮว เยอะ โฮ� ไม่ เกือฮ เนอมึ อื ป โซม ป
ปอน เนิ ไม่ เครองึ จาวป เครองึ ฟุต เตอะ โฮ� 21 ดัฮ
นัม อาึ ฮอยจ ละ เอญี แม เยอะ ฮอยจ เญือะ เปือะ
เกอะ ไม่ กอ บาึง แตะ โฮ� พะเยโฮวา ซ แปน พะ
จาว ทื อาึ� 22 ซโมะ ซัมคัน ป ลบุ่ฮ อาึ เกือฮ ชุง นา
เฮี ซ แปน นา ก อาวต พะจาว� เมาะ ป เกือฮ เปอะ
เนิ กาว ปุน อาึ ซ ทไว ละ ปะ ติ ปุน�� อฮั เซ ละ พะ
จาว นึง รซอม ซันญา แตะ� ยาโคป เปอ�

29
ยาโคป ฮอยจ เญือะ เนอมึ ระ แตะ

1 ยาโคป โฮว แนฮ นึง คระ โฮว แตะ ฮอยจ ละ ก
อาวต ปุย ลัก่ โอก ซเงะ� 2 ยุ นัมโม่ นา เซ ติ� มัฮ

นา ก ลโลวง อื ติ โดฮ� ไก แกะ นึง ลอวย มู ไอจ ซดิ
โบ อ�ื มอง ญุ รอาวม เน่อมึ นึง นัมโม่ เซ� ซโมะ
เตือป นัมโม่ เซ ระ เนอึม� 3 เญือม เอจี รโจะ โม
แกะ เตือง โอยจ อื นา เซ� โม ป เลียง แกะ กอ วติ
ซโมะ เซ โอก ฮา มวยญ นัมโม่ เซ� เดอมึ ซ เกียฮ
เชยีต รอาวม ละ แกะ� ฟวยจ เซ ซ เตือป แม นัมโม่
นึง ซโมะ ระ เซ ตอก ไพรม แตะ�

4 ยาโคป ไฮมญ โม ป เลียง แกะ เซ ตอก เฮ�ี �เอี
ยกปุ� โม เปะ อาวต ก เมอ ยว่ง เปอะ�� อฮั เซ�
โม เซ โลยฮ อ�ื �เอะ อาวต ยว่ง ฮารนั�� อฮั เซ ละ
อ�ื 5 �อมั ยุง เปอะ ลาบัน่ กวนโซะ ตะ นาโฮ เยอ��
อฮั เซ ละ อ�ื �ยุง เงอะ แอฮ�� อฮั เซ� 6 �ลาบัน่
เซ อมั กอ�� อฮั เซ ละ อ�ื �กอ� ตึต แตะ� ราเชน
ป มัฮ กวน เครฮี อื ฮอยจ ไม่ แกะ ยุฮ แตะ ปเล่ีย��
อฮั เซ ละ อ�ื

7 ยาโคป อฮั เฮ�ี �แลน เมิฮ� ซเงะ ฮลาวง ลัง่�
ดิ เติง โตว เวลา เกือฮ ปุย แกะ อาวต โตะ คอก เกอ�
เมอยุ โอ เปอะ เชยีต แปฮ รอาวม ละ อื ละ ซ เกือฮ
แม เปอะ โฮว ซาวป เปือม ไรป เปอ�� อฮั เซ ยาโคป
เปอ� 8�เอะ ปุน ยุฮ โตว กา เฆียง ฮอยจ โอยจ แกะ
ยุฮ ปุย� เญอืม เซ ซ วติ ปุย ซโมะ ระ เซ ละ เอะ� ซ
โฮลฮ เชยีต รอาวม ละ แกะ เญือม เซ�� อฮั เซ โม
เซ�

9ลไล อู อื ไม่ ปุ แตะ เซ� ราเชน ฮอยจ โรฮ นา เซ
ไม่ แกะ เลียง แตะ� 10 เญือม ยุ ยาโคป ราเชน เซ
ไม่ แกะ ยุฮ เนอึม ระ แตะ เซ� เลียก เอนิ ละ นัมโม่
เซ วติ โน่ง ซโมะ เซ โอก� เชยีต รอาวม ละ แกะ ยุฮ
เนอมึ ระ แตะ� 11 เญอืม เซ ยาโคป ฮงาึต* ราเชน�
เยอืม เรยีง นึง ไมจ รพาวม แตะ� 12 รโฮงะ อื ละ
ราเชน มัฮ แตะ กวน เฌือต เปือะ อ�ื ไม่ มัฮ แตะ
กวน เรเบ่คา เญือะ อ�ื ราเชน เซ ตอ เอนิ เอญี รโฮ
งะ อื ละ เปือะ แตะ�

13 เญอืม ฮมอง ลาบัน่ ไลลวง กวน เฌือต แตะ เซ
ซไจ เอนิ โฮว เคะ อ�ื โอม อ�ื ฮงาึต อ�ื ตาว อื เอญี
เญือะ แตะ� ยาโคป รโฮงะ ไลลวง แตะ ละ อื โค
รยญ เจือ� 14 ลาบัน่ อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอึม เปอะ
โกะ เนะ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื ยาโคป อาวต ไม่ อื นา
เซ ติ เคิ�

ยาโคป โฮลฮ ปุย เญือะ แตะ
15ฟวยจ เซ ลาบัน่ อฮั เฮี ละ ยาโคป� �เคียง มัฮ

เปอะ โกะ เนะ อาึ ตอก เซ คาว โตว ละ ยุฮ เยอื เปอะ
กัน ละ อาึ เตือง โอ เปอะ ไก จังลา� ปะ ซ ไอฮ เปอะ
เมาะ เมอ จัง แตะ� รโฮงะ เนิ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ลาบัน่ ไก กวน เครฮี ลอา� ป มัฮ ออ อื มัฮ
เลอา� ปุ เลอา เซ มัฮ ราเชน� 17 เลอา เซ มัฮ ปุย
ยอย ไง�่ ราเชน เซ มัฮ ปุย ไมจ ฮุนฮงั ไม่ ไมจ นาตา
อ�ื 18 ยาโคป ฮรกั ราเชน� ฆวต ไอฮ อ�ื อฮั เฮี ฆาื
อ�ื �เนอมึ ระ� ดัฮ เปอะ เกือฮ ราเชน เนิ โฮ� อาึ ซ
ยุฮ กัน ละ เปอะ อาแลฮ เนอมึ�� อฮั เซ�

19 ลาบัน่ โลยฮ อ�ื �แปน� ฮา ซ เกือฮ ละ ปุย
ไฮญ เญอ เอจี ปุก โรฮ เนิ เกือฮ ฮะ ละ ปะ อา� อาวต

* 28:12 28:12 นึง ลปุง ไพรม เตปด่า พะจาว เซ มัฮ อฮั อื �ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะจาว� ไม่� * 28:19 28:19 นึง ลปุง ฮบีรู เบ่ตเอน เซ
มัฮ อฮั อื �เญือะ ยุฮ พะจาว�� ไม่� * 29:11 29:11 เจน ไพรม ปุย โกย ฮงาึต แตะ ปุ แตะ ดัฮ มัฮ คระ เฌือต ปุ แตะ โฮ� แปน กัม นัปทื
ปุ แตะ ตัม ปซี ปซา อ�ื
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ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ยาโคป อาวต เนอมึ ไม่
อ�ื ยุฮ เนอึม กัน ละ อื อาแลฮ เนอึม ละ ซ โฮลฮ
แตะ ราเชน� ตอก ป มัฮ ติ เตะ โน่ง ละ อื นึง ฮรกั
เนอมึ แตะ ราเชน เซ�

21 ฟวยจ เซ ยาโคป อฮั เฮี ละ ลาบัน่� �เอจี เติง
เวลา ตะ เปอะ เกือฮ กวน เครฮี แตะ เนิ อ�ี ปัว เปอะ
เกือฮ แปฮ เนิ� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ แปน ปุย เญือะ
แตะ�� อฮั เซ�

22 เญือม เซ ลาบัน่ กอก ปุย เตือง โอยจ อ�ื โซม
ญุ เนอมึ ไม่ ปุ แตะ� 23 เญอืม เอจี ฟวยจ โซม อื ลา
บัน่ บระ ตาว เลอา ละ ยาโคป� ซาวม เซ ยาโคป ยุ
เนอมึ ปุ แตะ ไม่ เลอา เซ� 24 (ลาบัน่ เกือฮ โรฮ กวน
ไจ แตะ ละ เลอา เซ ติ ปุย ละ ซ โฮลฮ อื รซอฮ ละ อ�ื
มอยฮ อื มัฮ ซีละปา�� มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ ยา
โคป เลอา เซ แปน ปุย เญือะ แตะ�

25 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี ยาโคป เดอมึ ยุง มัฮ
อื เลอา ป ไอจ แตะ ไม่ เซ� โฮว ฆาื อื เคะ ลาบัน่�
อฮั เฮี ละ อ�ื �เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ ป ตัง เจือ ตอก เฮี
ละ อาึ เมอ� อาึ มัฮ ยุฮ กัน ละ ซ โฮลฮ แตะ ราเชน�
โม่ มัฮ อ�ื เกียฮ จุ โน่ง เปอะ อาึ ตอก เฮี เมอ�� อฮั
เซ�

26ลาบัน่ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ โตว ปซี ปซา ยุฮ ปุย
นา เฮี ละ ซ เกือฮ อื ป มัฮ ปุ ปุย เอญี กา ออ แตะ�
27 อาวต ไม่ ตอก เซ ฮอยจ ละ ลอยจ อาแลฮ ซเงะ
เลียง ปุย ปุ แตะ เซ ฮมั� ฟวยจ เซ อาึ ซ เกือฮ ปะ
โฮลฮ แม ปุ อ�ื ปังเมอ ซ โฮลฮ แม เปอะ ยุฮ กัน
รโตง อื อาแลฮ เนอมึ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

28ยาโคป ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� อาวต ไม่ เลอา อา
แลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ ลาบัน่ เกือฮ โรฮ ราเชน ละ อื
ละ ซ แปน อื ปุย เญือะ อ�ื 29 (ลาบัน่ เกือฮ โรฮ บิน่
ฮา กวนไจ ยุฮ แตะ ละ ราเชน ละ ซ แปน อื ป รซอฮ
ละ อ�ื� 30 ยาโคป ลอต โรฮ ไอฮ ราเชน แปน ปุย
เญือะ แตะ� ฮรกั อื ระ ฮา เลอา� ยุฮ แม กัน ละ ลา
บัน่ เซ ฆาื อื อาแลฮ เนอมึ แม�

กวน ยาโคป
31 เญือม ยุ พะจาว โอ ยาโคป ฮรกั เลอา เซ� พะ

จาว เกือฮ เลอา เซ เกียฮ ไก กวน� ราเชน เซ ปัง
เมอ เกือฮ อื ซแกต� 32 เลอา โรวก� ไก กวน รเมะ
ติ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี ยุ อื เม่ะมัก่ อาึ อ�ื
ปเล่ีย ปรเมะ เญือะ อา ตึน ซ ฮรกั อาึ�� อฮั เซ� อฮั
รูเบ่น* ละ กวน แตะ เซ ฆาื อ�ื

33 กังเคะ เอ โรวก แม ติ โฮน� ไก แม กวน รเมะ
ติ แม� อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ แม กวน
รเมะ เฮี เยอะ เนิ นึง ฮมอง อื โอ ปุย ฮรกั อาึ�� อฮั
เซ� อฮั ซิเมโอน* ละ อ�ื

34ฟวยจ เซ โรวก แม ติ โฮน� ไก แม ติ กวน รเมะ
อ�ื อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี ปรเมะ เญือะ อา ตึน ซ รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ นึง โฮลฮ อาึ กวน รเมะ อื ละ อื
ลอวย�� อฮั เซ� เลอา อฮั เลว*ี ละ กวน เซ แตะ�

35ฟวยจ เซ โรวก แม ติ โฮน แม� เกิต แม ติ กวน
รเมะ อ�ื อฮั อื ตอก เฮ�ี �โฮน เฮี อาึ ซ ลืลาว พะ
จาว,� อฮั เซ� อฮั ยูด่า* ละ อื ฆาื อ�ื ลโล่ะ เมาะ เซ
กวน เลอา เซ�

30
1 ราเชน โฮลฮ โตว กวน แตะ ติ ชวง� เญือม ยุ อื

โฮลฮ ออระ แตะ กวน แตะ ตอก เซ� ววั ละ อื ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ ยาโคป� �เกือฮ โรฮ อาึ ไก กวน โรฮ� ดัฮ
เปอะ โอ เกือฮ โฮ� อาึ ซ ยุม เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
2 ยาโคป รอก พาวม ฆาื อื นึง ราเชน เซ� �อาึ อมั
เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ตอก ยุฮ พะจาว อ�ื มัฮ พะจาว ป
คัต ปะ เกือฮ โอ เกียฮ ไก กวน เนอ� มัฮ โตว อาึ��
อฮั เซ ละ อ�ื

3 ราเชน อฮั อื ตอก เฮ�ี �บิน่ฮา กวนไจ อาึ อาวต
โรฮ นา เฮ�ี ไอฮ เมิฮ เดอมึ ซ ไก กวน รโตง อาึ� อาึ
ซ โฮลฮ กวน เฌือต แตะ เบือ อ�ื ซ เมีญ มัฮ กวน
อาึ�� อฮั เซ ละ ยาโคป�

4 เญือม เซ ราเชน เกือฮ เนอึม บิน่ฮา เซ ละ ยา
โคป� ยาโคป ไอฮ เนอึม อื แปน ปุย เญือะ แตะ�
5 ฟวยจ เซ บิน่ฮา เซ โรวก เนอึม ฆาื อ�ื เกิต กวน
รเมะ ติ� 6 เญือม เซ ราเชน อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี
ตัตซิน โอเอฮี ละ ซ เรอมึ แตะ อาึ� เอจี ฮมอง รซอม
ไววอน ยุฮ อาึ� เกือฮ กวน รเมะ เอะ เนิ ติ�� อฮั เซ�
อฮั ด่าน* ละ กวนงกั เซ ฆาื อ�ื

7 กังเคะ เอ บิน่ฮา โรวก แม ติ โฮน� เกิต แม กวน
รเมะ ละ ยาโคป ติ แม� 8 ราเชน อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี
ตอก ป เดือ รแม่น ไม่ ออระ เกอะ� เอจี เป เนอึม
เมอะ�� อฮั เซ� ปุก มอยฮ กวนงกั เซ� อฮั นัปทา
ลี* ละ อ�ื

9 เลอา เมือต ยุ โอ โกะ แตะ เญือะ ไก กวน� ตาว
โรฮ ซีละปา กวนไจ แตะ ละ ยาโคป ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ
อื แปน ปรโปวน เญือะ อ�ื 10 ซีละปา กวนไจ เลอา
เซ เกิต โรฮ กวน รเมะ ละ ยาโคป โรฮ� 11 เลอา อฮั
เฮ�ี �ไมจ เนอึม มุ่น เนอะ�� อฮั เซ� อฮั กาต ละ
กวนงกั เซ ฆาื อ�ื

12ฟวยจ เซ ยาโคป ไก แม กวน รเมะ ไม่ ซีละปา
เซ ติ แม� 13 เลอา อฮั เฮ�ี �มวน เนอึม รพาวม
เมอะ� ปเล่ีย เฮี โม ปร โป วน ซ อฮั ตื อาึ มวน
รพาวม�� อฮั เซ� อฮั อาเชอ ละ กวนงกั เซ ฆาื อ�ื

14 ติ โฮน อื ปุก เมือ มัก ปุย เฮงาะ ซาลี� รูเบ่น
โอก โฮว นึง รปึม ไม่ ปุย� ยุ ซปุย ดู่ด่าอมิ�* เปฮ
เอญี ตาว อื ละ มะ แตะ ป มัฮ เลอา เซ� ราเชน ปัว
อื นึง เลอา เซ� �เกือฮ ซปุย โรวก กวน เปอะ เซ เนิ
งอ่น�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 เลอา โลยฮ อ�ื �เอจี ลู เปอะ ตุย ปรเมะ เญือะ
อะ ฮา เยอะ� ดิ ปอ โตว ลัง่ ละ เปอะ� ฆวต ลู แม
เปอะ ตุย ซปุย ยุฮ กวน เนอะ เซ ฮา เยอะ แม�� อฮั
เซ ละ อ�ื ราเชน อฮั เฮ�ี �ดัฮ เปอะ เกือฮ ซปุย เซ
เนิ โฮ� เนฮ กซาวม อาึ ซ เกือฮ ยาโคป ไอจ ไม่ ปะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

* 29:32 29:32 นึง ลปุง ฮบีรู รูเบ่น เซ มัฮ อฮั อื �แลน เมิฮ� กวน รเมะ�� มัฮ อฮั อื เซ ไม่� * 29:33 29:33 นึง ลปุง ฮบีรู ซิเมโอน
เซ มัฮ อฮั อื �เอจี ฮมอง�� ไม่� * 29:34 29:34 นึง ลปุง ฮบีรู เลวี เซ มัฮ อฮั อื �รโจะ ดิ�� มัฮ อฮั อื เซ ไม่� * 29:35 29:35 นึง
ลปุง ฮบีรู ยูด่า เซ มัฮ อฮั อื �ลืลาว�� ไม่� * 30:6 30:6 นึง ลปุง ฮบีรู ด่าน เซ มัฮ อฮั อื �ตัตซิน�� ไม่� * 30:8 30:8 นึง ลปุง ฮบีรู
นัปทาลี เซ มัฮ อฮั อื �เดือ รแม่น�� ไม่� * 30:14 30:14 ซปุย ดู่ด่าอมิ ปุย ไพรม เมีญ อื แปน เยื่อ ละ ซ เกือฮ อื ปุย เกียฮ ไก กวน�
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16 เญือม เอจี เอญี ยาโคป เมือ กปู อ�ื เลอา โอก
รโนฮ รชงึ อ�ื �เปือะ รูเบ่น� เนาะ ก ซาวม เฮี ซ
โฮลฮ เปอะ ไอจ ไม่ อาึ นึง เอจี กัฮ อาึ จัง เปอะ นึง
ซปุย ยุฮ กวน เนอะ�� อฮั เซ เลอา เซ� ซาวม เซ ยา
โคป ไอจ เนอมึ ฆาื อื ไม่ เลอา เซ�

17 พะจาว ฮมอง รซอม ไววอน ยุฮ เลอา� โรวก
แม ติ โฮน� เกิต แม กวน รเมะ ติ� แปน พอน เตื
อง เซ� 18 เลอา อฮั เฮ�ี �พะจาว เกือฮ จัง เงอะ
เนิ นึง เกือฮ อาึ กวนไจ ยุฮ แตะ ละ ปรเมะ เญือะ
แตะ�� อฮั เซ� ปุก มอยฮ กวนงกั เซ� อฮั อติซคา
ละ อ�ื

19 กังเคะ เอ เลอา ไก แม กวน รเมะ ติ� กวน ยา
โคป ป เกิต เน่อมึ นึง เลอา เซ แปน แลฮ เตือง เซ�
20 เลอา อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี ปละ ซาึต ป ไมจ เนิ�
เฆิม เฮี ปรเมะ เญือะ อา ซ นัปทื อาึ นึง โฮลฮ อาึ
กวน รเมะ อื ละ อื แลฮ ปุย เอนิ�� อฮั เซ� อฮั เซบู่
ลุน ละ กวน เซ แตะ� 21ฟวยจ เซ ไก โรฮ กวน รโป
วน ติ� อฮั ด่ีนา ละ อ�ื

22 กังเคะ เอ พะจาว โตก โรฮ ละ ราเชน� งอ่ต
รซอม ไว วอน อ�ื เกือฮ โรฮ อื เกีย ฮ ไก กวน�
23 ราเชน เซ โรวก โรฮ� เกิต โรฮ กวน รเมะ� อฮั
เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ กวน รเมะ เอะ เนิ� ไลลวง
โซะกิจ ปิญไง่ อาึ นึง โอ แตะ ไก กวน เซ� เอจี ตุย
เนอึม อื ฮา เยอะ เตือง โอยจ อ�ื� 24 ราเชน ปุก
มอยฮ กวน แตะ เซ� อฮั โยเซป ละ อ�ื มัฮ อฮั อื
เฮ�ี �ปัว แม พะจาว เกือฮ กวน รเมะ เอะ เนิ ติ��
มัฮ อฮั อื เซ�

ยาโคป โฮลฮ แกะ ปิ โฮวน
25-26 เญือม เอจี ฟวยจ เกิต โยเซป เปอ� ยาโคป

ปัว เอญี ฮา ลาบัน่ ป มัฮ เนอึม ระ แตะ เซ� �อาึ
เอจี ยุฮ กัน ละ เปอะ รโตง ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่
กวน แตะ� ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ เมาะ ไมจ กัน ยุฮ ฮุ
ละ เปอะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ฆวต ปัว เอญี นึง ยว่ง เกิต
เมือง ไก แตะ�� อฮั เซ ละ เนอมึ ระ แตะ เซ�

27 ลาบัน่ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม ปะ
โฮ ฆวต เกือฮ ลัง่ ปะ อาวต ไม่ แตะ� อาึ เอจี ยุง
นึง ซโปก แตะ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ อาึ เบือ ปะ อา�
28 เมอ ซ ไอฮ เปอะ นึง จัง แตะ� เตอมึ ป ฆวต ไอฮ
เปอะ นึง� อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ�� อฮั เซ ลาบัน่ เซ�

29 ยาโคป โลยฮ อ�ื �เอจี ยุง เปอะ เมาะ ยุฮ อาึ
กัน ละ เปอะ� เอจี ที ละ เปอะ� เคียง แลน แก อาึ
คอง เลียง เปอะ เอจี พรุฮ เนอึม ฆาื อ�ื 30 ไพรม
อื คอง เลียง เปอะ เซ รมัฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮวน นึง
เกือฮ พะจาว อื โฮวน เบือ อาวต อาึ ไม่ เปอะ� ปเล่ีย
เฮี เอจี ไมจ โรฮ อาึ ซาวป โอเอฮี ละ เญือะ โกะ แตะ
ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 ลาบัน่ ไฮมญ อ�ื �ซ ไอฮ เปอะ เมาะ เมอ จัง
แตะ�� อฮั เซ� ยาโคป โลยฮ อ�ื �ไอฮ โตว เมาะ
ออฮ เมาะ เอฮี� ดัฮ เปอะ ฆวต เกือฮ อาึ แลน ลัง่
แกะ ปิ ยุฮ เปอะ ยุฮ แลน ตอก เฮ�ี 32 เกือฮ อาึ
ซาวป กวน แกะ ลอง ลลาึง แกะ ยุฮ เปอะ โครยญ
ตัว อื ไม่ กวน ปิ พรุยฮ นึง อื ไม่ โม ป โกง อื โครยญ
ตัว อ�ื อาึ ซ ไอฮ เมาะ เซ โน่ง� 33 เฆียง เฮี เยอ ซ
ยุง เปอะ เมาะ ซื อาึ ละ เปอะ ฆาื อ�ื ดัฮ ไก แกะ โอ
ลอง ไม่ ปิ โอ โกง โอ พรุยฮ ลลาึง คอง เลียง อาึ โฮ�

ซ ยุง เปอะ นึง เซ มัฮ อื ป บระ อาึ ฮา เปอะ�� อฮั เซ
ยาโคป เปอ�

34 ลาบัน่ โลยฮ อ�ื �ปุก ตอก เซ� เกือฮ แปน
ตอก อฮั เปอะ เซ เมิฮ�� อฮั เซ� 35 ซเงะ เซ ลาบัน่
ซไจ รกัฮ โม ปิ โกง ปิ พรุยฮ เตือง ป ไฮมญ ปรโปวน
อ�ื เกือฮ อื อาวต โน่ง� รกัฮ โรฮ โม กวน แกะ ลอง
ไม่ อื เกือฮ โม กวน แตะ แลน อ�ื 36 เกือฮ อื อาวต
ซไง ฮา ยาโคป ลอวย ซเงะ คระ� เกือฮ ยาโคป แลน
แก แกะ ไม่ ปิ ป โฮฮ ลัง่ อื ฮา เซ� ริ บ่วก ละ ยาโคป
ตอก เซ�

37 ยาโคป ตุย กัก โคะ ไอม� มัฮ โคะ ลอวย เจือ
ป ไก เมือง เซ� ปอฮ เฮลาะ อื แปน ตอน แปน
ตอน แตะ� เกือฮ อื พรุยฮ ลอง บลัฮ ปิญ บลัฮ�
38 อาึง กัก โคะ เซ ซองนา ปิ ไม่ แกะ นา ก ฮอยจ ญุ
อื รอาวม� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง กอ ฮนึ อื ปุ แตะ โบ
รอาวม เซ� 39 ปิ ป ติต ปุ แตะ ตอก เซ ไก กวน พรุ
ยฮ งอ่น โกง งอ่น� 40 ยาโคป รกัฮ กวน แกะ กวน
ปิ ป พรุยฮ ป โกง อื เซ เกือฮ อาวต โน่ง� ฟวยจ เซ
เกือฮ แกะ ปิ ป กัมลัง ติต ปุ แตะ นา ลัก่ กวน แกะ
กวน ปิ พรุยฮ ป เกิต เน่อมึ แกะ ปิ ยุฮ ลาบัน่ เซ�
แกะ ปิ ยุฮ โกะ แตะ เซ เกือฮ อื อาวต โน่ง โนก แกะ
ปิ ยุฮ ลาบัน่ เซ� 41 เญือม ยุ อื แกะ ระ เรยีง ฆวต
ติต แกะ ไฮมญ ยาโคป อาึง กัก โคะ ละ อื โบ รอาวม
ญุ อ�ื เกือฮ อื ติต ปุ แตะ โบ โคะ เซ� 42 ดัฮ มัฮ
แกะ ชุมเรยีง โฮ อาึง โตว อื ละ อ�ื แปน ฮอยจ แกะ
ชุมเรยีง ฆาื อื ละ ลาบัน่ โฮวน� แกะ ระ เรยีง นึง
อื ฮอยจ ละ ยาโคป� 43 เคียง เซ ยาโคป โฮลฮ คาว
คอง แตะ โฮวน� แปน เนอมึ ปุย ไก คอง เลียง คอง
ดู่ โฮวน� กวนไจ รเมะ กวนไจ รโปวน ไม่ อุต ไม่ บรงั
ยุฮ อื โฮวน โรฮ�

31
ยาโคป ตอ ฮา ยว่ง เนอมึ ระ แตะ

1ฟวยจ เซ ยาโคป ฮมอง ป อฮั กวน รเมะ ลาบัน่
ตอก เฮ�ี �ยาโคป เอจี ลู ตุย โรวก คาวคอง เปือะ
เกอะ เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี เมาะ ป โฮลฮ ป ปุน อื
เอจี มัฮ คอง เปือะ เกอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�
2 ยาโคป ยุ โรฮ โอ ลาบัน่ เญือะ เปลีฮ นา ไมจ แตะ
ละ แตะ ตอก ไพรม อ�ื

3 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ� เอญี
อาวต นึง เมือง อาวต มะเปือะ ตะเยอืะ โกะ เปอะ�
อาึ ซ อาวต ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ยาโคป กอก ราเชน ไม่ เลอา เกือฮ อื เอญี ฮา
ลโลวง นา ก ซาวป แกะ ยุฮ อื เปือม เซ� 5 อฮั เฮ�ี
�อาึ ยุ ที โอ เปือะ เปอะ เญือะ แลน ไมจ แลน มวน
อาึ ตอก ไพรม อ�ื ญันได่ เอจี มัฮ พะจาว ทื เปือะ
เกอะ ป อาวต ไม่ อาึ อ�ื 6 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ รซอฮ
อาึ ละ เปือะ เปอะ เมาะ ไก เรยีง แตะ� 7 เปือะ เปอะ
บ่วก ละ อาึ นึง เปียน อื ตอก จัง แตะ อาึ แปน กาว
โฮน อื เอนิ� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ปุน ยุฮ ไลจ
ไม่ อาึ� 8 ดัฮ เปือะ เปอะ อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ ป โกง
อื ละ อาึ แปน จัง เงอะ โฮ� โม แกะ ไม่ ปิ ป เกิต เซ
โฮวน ลัก่ โกง แตะ ฆาื อ�ื ดัฮ อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ ป
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พรุยฮ อื เนิ� โม แกะ ปิ เซ เกิต แนฮ โรฮ ป พรุยฮ
นึง ฆาื อ�ื 9 มัฮ ตอก เซ ตอก เกือฮ พะจาว แกะ ปิ
ยุฮ เปือะ เปอะ เซ ฮอยจ ละ อาึ อ�ื

10�ติ โฮน อื เญอืม เติง เคิ ติต ปิ ปุ แตะ� อาึ รโมะ
ยุ ปิ ไฮมญ ฮนึ ปิ รโปวน� โม ปิ ไฮมญ เซ มัฮ ปิ พรุ
ยฮ ไม่ ปิ โกง เตือง มู แตะ� 11 เญือม เซ อาึ รโมะ
ฮมอง กอก เตปด่า พะจาว มอยฮ แตะ� อาึ โลยฮ
ละ อ�ื 12 เตปด่า เซ ดวน อาึ แลน ปิ ไฮมญ โม เซ�
เกือฮ อาึ ยุ ที ตอก พรุยฮ อื ไม่ โกง อื เตือง โอยจ อ�ื
เญือม เซ อาึ ฮมอง อฮั พะจาว อื ละ แตะ ตอก เฮ�ี
�อาึ เอจี ยุ ป ยุฮ ลาบัน่ ละ เปอะ โครยญ เจือ� เซ ป
เกิต โอเอฮี ตอก เฮี ฆาื อ�ื 13 อาึ มัฮ พะจาว ป เปลี
ฮ ติ แตะ ละ เปอะ นึง เบ่ตเอน นา ก เรฮ ปะ ลออยฮ
นึง ซโมะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ซัมคัน ละ อาึ� ไม่ นา ก
ซันญา เปอะ โอเอฮี ละ อาึ� ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ โกฮ
เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง เกิต เมือง ไก แตะ เซ�� อฮั เซ
เนิ พะจาว��

14 ฟวยจ อฮั ยาโคป โอเอฮี เซ� ราเชน ไม่ เลอา
โลยฮ อ�ื �ปเล่ีย เฮี เอจี แจง โอ อื เญือะ ไก คาว
คอง ยุฮ เปือะ เกอะ ป ซ ฮอยจ ละ เอะ เอ� 15 เปือะ
เกอะ เอจี เมีญ เอนิ เอะ ตอก ปุย ตังเมือง โฮ� เอจี
โชะ เอะ� เมาะ ป โฮลฮ แตะ เบือ เอะ เซ เอจี โกว
ไอฮ อ�ื 16 คาวคอง ป ตุย พะจาว ฮา เปือะ เกอะ เซ
เอจี มัฮ ป ลัง ฮอยจ ละ เอะ ไม่ โม กวน เนอะ� ไมจ
เปอะ ยุฮ ตัม ดวน พะจาว เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 เญือม เซ ยาโคป เกือฮ ปรโปวน เญือะ แตะ
ไม่ กวน แตะ บุก ปุ โฮว อุต� 18 โครฮ ปุ โฮว คอง
เลียง แตะ ลั่กกา แตะ� โรวก คาวคอง โฮลฮ แตะ
นึง เมือง ปัตดัน่ อารมั เซ� ตะ เอญี ไม่ อื ฮอยจ เคะ
ยซิฮกั ป มัฮ เปือะ แตะ นึง เมือง คะนาอนั�

19 ลไล โฮว ลาบัน่ ละ ซ ญัป แตะ ฮาึก แกะ ยุฮ
แตะ เซ� ราเชน เลียก บระ ฮุป ไว เปือะ แตะ งอ่น�
ยาโคป ปังเมอ โอ ยุง อ�ื 20ยาโคป บระ โรฮ รพาวม
ลาบัน่ เซ นึง โอ อื อู ไลลวง ซ เอญี แตะ เซ ละ อ�ื
21 ตุย โรวก โอเอฮี ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื เอญี พราว
ป ไม่ อ�ื เตือง โกลง ยูฟะเรตี ละ ซ ฮาวก แตะ เมือง
กิเลอตั นา ก โฮวน บลาวง นึง�

ลาบัน่ อาื ยาโคป
22 ฟวยจ เซ แม ลอวย ซเงะ เอ ลาบัน่ ฮมอง ตอ

ยาโคป ฮา แตะ� 23 โกฮ โฮว ดิ ฆาื อื ไม่ กวน เฌือต
แตะ� อาื ยาโคป เซ อาแลฮ ซเงะ คระ เดอมึ เครอปึ
อื นึง บลาวง เมือง กิเลอัต� 24 ซาวม กา เครอปึ อื
เซ� ลาบัน่ รโมะ ยุ ฮอยจ พะจาว เคะ แตะ� ไม่ อฮั
อื เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ แฮน ตอก ซ อฮั เปอะ โอเอฮี
ละ ยาโคป นึง ป ไมจ ญุ่ก� นึง ป ฆอก ญุ่ก�� อฮั เซ
ละ อ�ื

25 เญือม ฮอยจ ลาบัน่ เคะ อื เซ� ยาโคป เอจี กัง
พากัง ยุฮ แตะ นึง บลาวง เมือง กิเลอัต� โม คระ
เฌือต ลาบัน่ กัง โรฮ พากัง ยุฮ แตะ นา เซ โรฮ�
26 ลาบัน่ อฮั เฮี ละ ยาโคป� �เมอยุ บ่วก เปอะ ละ
อาึ อ�ื เอจี โรวก เปอะ กวน อาึ ตอก ปุย ปุน เปอะ
นึง รุป แตะ โฮ� 27 เกียฮ จุ โน่ง เปอะ อาึ นึง บระ
เปอะ ตอ ตอก เซ เมอ� ตอก เมอ โอ เปอะ อู เนิ อ�ี

เดอมึ อาึ ซ เกียฮ กอก ปุย ฮอยจ เชยี ดิ ไม่ เตียต
พิน ดิฮ รมัมะนา ไม่ อ�ื ละ ซ โฮลฮ โซม มวน ไม่ ปุ
แตะ กา โฮว เปอะ� 28 เกือฮ เปอะ โตว อาึ โฮลฮ ฮ
งาึต กวน แตะ ไม่ กวนโซะ โอะ กา ซ โฮว เปอะ� ยุฮ
เปอะ โอเอฮี ตอก ป ยุฮ ป งาว โฮ� 29 อาึ เอจี ไก อมั
นัต ปอ เกียฮ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ เปอะ� รเอฮ ซาวม
พะจาว ยุฮ เปือะ เปอะ ปังเมอ ดวน อาึ แฮน โอ แตะ
อฮั โอเอฮี ละ เปอะ ป ไมจ ญุ่ก� ป ฆอก ญุ่ก� 30 เอจี
เอญี เปอะ นึง ซฆลอย แตะ เญือะ เปือะ แตะ� เอจี
ไมจ โรฮ ตอก เซ� ป โอ ไมจ นึง อื มัฮ บระ เปอะ
โรวก ฮุป ไว อาึ� เมอยุ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ
เยอ�� อฮั เซ ละ อื ลาบัน่ เซ�

31 ยาโคป อฮั เฮ�ี �อาึ ฮลัต เตอะ นึง แกต แตะ
ปะ ซ ลู ตุย กวน เปอะ ฮา เยอะ� เซ ป ตอ เยอะ ตอก
เซ ฆาื อ�ื 32 ดัฮ ไก ไน โม เอะ เฮี ป บระ เนอมึ โรวก
ฮุป ไว เปอะ เซ� เอะ ซ เกือฮ ปุย เซ ยุม� เกือฮ โม
คระ เฌือต เปอะ เฮี แปน พีญัน อ�ื ซาวป แลน ตัม
ไก เนอมึ โอเอฮี ป มัฮ คอง เปอะ นึง อ�ื ตุย เมิฮ ดัฮ
ไก โฮ�� อฮั เซ ละ อื ยาโคป เปอ� เตอ โอ ยุง บระ
ราเชน ฮุป ไว เปือะ แตะ เซ�

33 ลาบัน่ เลียก ซาวป อื โตะ พากัง ยุฮ ยาโคป
รกา� ซาวป แม อื นึง พากัง ยุฮ เลอา� ซาวป โรฮ
อื นึง พากัง ยุฮ โม กวนไจ อื เตือง ลอา อ�ื ยุ โตว
อ�ื เลียก แม นึง พากัง ยุฮ ราเชน� 34 ราเชน เม่า
ะ อาึง ฮุป เซ ฆรมึ รตัง อุต� งาวม ราว อ�ื ลาบัน่
ซาวป เนอึม ซาวป แนม อื นึง พากัง เซ� ยุ โตว
อ�ื 35 ราเชน อฮั เฮ�ี �ปุ รอก พาวม ฆาื นึง อาึ โอะ
เปือะ� อาึ เกียฮ โกฮ ชุง โตว ซองนา เปอะ เนาะ ออ�
นึง ฮอยจ ปุโฮมว เยอะ�� อฮั เซ� เญือม ซาวป ลา
บัน่ ฮุป ไว แตะ ตอก เซ ยุ โตว อ�ื

36 ยาโคป รอก พาวม� บวยจ ละ ลาบัน่ ตอก เฮ�ี
�มัฮ พิต ตอก เมอ ป ยุฮ อาึ ละ เปอะ� อาึ คัม มัป่
นึง เปอะ ตอก เมอ� เกียฮ อาื โน่ง เปอะ อาึ ตอก อาื
ปุย คะมุย โฮ เมอ� 37ปะ เอจี ซาวป เปอะ เต เครองึ
อาึ เตือง โอยจ อ�ื เมอ ป ยุ เปอะ ป มัฮ คอง โกะ
เปอะ นึง อ�ื อาึง นา เฮี ซองนา คระ เฌือต เอะ เฮ�ี
เกือฮ โม เฮี ตัตซิน ไอฮ ป ปุก ปพิต นึง อ�ื 38อาึ เอจี
อาวต ไม่ ปะ งา่ เนอึม� แกะ ไม่ ปิ ยุฮ เปอะ เอจี ไก
กวน ตัม เวลา อื โครยญ โฮน อ�ื อาึ มอก โตว ปอน
แกะ ไฮมญ ยุฮ เปอะ ติ ชวง� 39 เญอืม เกียต โกะพริ
แกะ ปิ ยุฮ เปอะ� มัฮ อาึ ป โรก ละ เปอะ� ดัฮ ไก
งอ่น ป บระ ปุย อ�ื ปะ ดวน เปอะ อาึ โรก แตน ละ
เปอะ โครยญ ตัว อ�ื ปัง บระ ซเงะ่ ปัง บระ รซาวม
อื ญุ่ก� 40 อาึ โฮลฮ โอต ตอง กอยจ แตะ เมือ ซเงะ่
อ�ื โฮลฮ โอต โฆยญ บริ ละ แตะ เมือ ก ซาวม อ�ื
โฮลฮ โตว โซม ญึม ไอจ ไมจ ตอก ปุย� 41 อาึ โอต
โอเอฮี ตอก เซ ติ เจน งา่ เนอึม อาวต แตะ ไม่ ปะ�
ยุฮ กัน ละ ปะ กาว โรฮ ปาวน เนอึม รโตง กวน ปะ
ลอา เซ� ยุฮ กัน รโตง แกะ ปิ เซ แลฮ เนอึม� ปะ
เปียน เปอะ ไล จัง แตะ อาึ กาว โฮน� 42 มัฮ โอ พะ
จาว ยุฮ ตะเยอืะ เกอะ ป ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั เซ
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อาวต ไม่ เยอะ� ปะ ตึน ซ เอจี ฟวยจ เกือฮ เปอะ อาึ
เอญี ปลาว เยอื ฮา แตะ� พะจาว เซ ปังเมอ เอจี ยุ
อื เม่ะมัก่ อาวม อาึ เซ� รเอฮ ซาวม เมอ พะจาว เอจี
ซตอก โรฮ ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ เนอึม ระ แตะ เซ
ยาโคป เปอ�

รซอม ซันญา ยาโคป ไม่ ลาบัน่
43ลาบัน่ อฮั เฮ�ี �ปรโปวน เฮี มัฮ กวน อาึ� กวน

อื มัฮ กวนโซะ อาึ� แกะ ปิ เฮี มัฮ คอง เลียง เงอะ�
มัฮ ป อฮั เนอมึ ปุย ติ� เมาะ ป ยุ ปุย เฮี มัฮ คอง อาึ
เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ญุ่ก� อาึ เญือะ ไก
โตว ป อฮั นึง ละ ปะ� กวน เนอะ ไม่ กวนโซะ โอะ
เฮี อาึ มอป ละ ปะ� 44 ไมจ เอะ ซันญา อาึง โอเอฮี
ไม่ ปุ แตะ ซโตฮ� ไมจ เอะ รชุก ซโมะ ติ กอง เกือฮ
แปน ซกิ พญีัน ซน่ะ อาึ ไม่ ปะ�� อฮั เซ ลาบัน่ เซ�

45 ยาโคป ซาวป เนอึม ซโมะ ระ ลัง่ ฆาื อื ติ� โบ
ลวง อื เกือฮ ชุง แปน ซโมะ ซัมคัน� 46 ดวน โรฮ
กวน แตะ ไม่ กวนไจ แตะ ซาวป โรฮ ซโมะ� รชุก อื
นา เซ ติ กอง� ฟวยจ เซ โซม ดิ โบ ซโมะ รชุก แตะ
เซ� 47ลาบัน่ อฮั เยกา ซฮาดู่ทา* ไม่ กอง ซโมะ เซ�
ยาโคป ปังเมอ อฮั กาเลเอต ไม่ อ�ื

48 ลาบัน่ อฮั เฮ�ี �กอง ซโมะ เฮี มัฮ ซกิ พีญัน
ซน่ะ อาึ ไม่ ปะ�� เซ ป อฮั อื กาเลเอต* ไม่ อื ฆาื อ�ื
49ลาบัน่ อฮั โรฮ มิซปา ไม่ อ�ื นึง อฮั อ�ื �เกือฮ พะ
จาว แปน ป มอง ญัม ซน่ะ อาึ ไม่ ปะ เญือม อาวต
เอะ ซไง ฮา ปุ แตะ� 50 ดัฮ ปะ คัม ตุง กวน อาึ โฮ�
ดัฮ ปะ ไอฮ แม ปุย โคระ เญือะ แตะ� ไมจ เปอะ ไตม
ตอก เฮ�ี ปัง โอ อาึ มอง แลน ปะ พะจาว มอง แลน
เปอะ� มอง โรฮ แลน อาึ�� อฮั เซ�

51-52 ลาบัน่ อฮั แม เฮี ละ ยาโคป� �ซโมะ โม เฮี
ป รชุก เอะ นา เฮี ไม่ ซโมะ ติ โม่ว ป โบลวง นา เฮี ซ
แปน ควน ไตม เอะ ลปุง ซันญา แตะ เซ ฆาื อ�ื อาึ ซ
พา โตว ซโมะ โม เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปะ� ปะ
ปุ โรฮ เญือะ พา ซโมะ โม เฮี ละ ซ ยุฮ เปอะ ป โซะ
ละ อาึ โรฮ� 53 พะจาว ยุฮ อปัราฮมั ไม่ นาโฮ มัฮ
โรฮ พะจาว ป ทื เปือะ อื โรฮ ซ รเตีฮ โอเอฮี ซน่ะ อาึ
ไม่ ปะ�� อฮั เซ ลาบัน่ เนอ� เญือม เซ ยาโคป โกว
มอยฮ พะจาว ทื ยซิฮกั เปือะ แตะ นึง รซอม ซันญา
แตะ ซโตฮ� 54 มอก ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว�
กอก คระ เฌือต แตะ โซม ดิ ไม่ แตะ นึง บลาวง เซ�
ฟวยจ โซม อื ไอจ นา เซ�

55 ปวยฮ พริ เซ ลาบัน่ งาวป โกฮ� ฮงาึต กวน
แตะ ไม่ กวนโซะ แตะ� ปิฮ มุ่น ละ อ�ื ฟวยจ เซ
เอญี ฮา อื ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ�

32
ยาโคป เพรยีง ติ แตะ

1 เญือม โฮว แม ยาโคป นึง คระ อา รโตฮ ยุ เต
ปด่า พะจาว งอ่น� 2 เญือม ยุ อื อฮั เฮ�ี �เฮี มัฮ โม
ตฮนั ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ� มัฮ เซ ป อฮั อื มาฮะนา
อมิ* ไม่ นา เซ ฆาื อ�ื

3ยาโคป เกือฮ ปุย โฮว กา แตะ งอ่น� ละ ซ เกือฮ
อื โฮว เคะ เอซาว ป มัฮ เอียกระ แตะ ป อาวต นึง
เมือง เอโด่ม เซ� ตอม มวยญ แตะ ละ อ�ื 4 เกือฮ
อื อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ยาโคป� ตอม มวยญ แตะ ละ เอี
ยกระ เกอะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ� อาึ มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ� อาึ เอจี โฮลฮ อาวต ไม่ เนอึม ระ เกอะ
ฮอยจ ปเล่ีย� 5 อาึ เอจี โฮลฮ โมวก ไม่ บรงั ไม่ แกะ
ปิ โฮวน� กวนไจ เยอะ ไก โรฮ เตือง ปรเมะ ปรโปวน
อ�ื อาึ ฆวต ตอม มวยญ แตะ ละ จาวไน ยุฮ แตะ�
ละ ซ ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง อาึ�� อฮั เซ รซอม
เซ�

6 เญอืม เอจี เอญี โม ป โฮว ตาว มวยญ ตอม อื เซ
ฮอยจ เคะ ยาโคป เปอ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี ยุ อุ
เอียกระ เปอะ เซ� ซ ฮอยจ โรฮ เคะ ปะ� ซ ฮอยจ
ดิ ไม่ ปรเมะ 400 ปุย เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 ยาโคป ตุก รพาวม ฆาื อ�ื ฮลัต เตีจ� รฆุ ปุย
อาวต ไม่ แตะ แปน ลอา มู� เตือง แกะ ปิ� ไม่ โมวก
ไม่ อุต ยุฮ แตะ เซ� 8 งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก
เฮ�ี �ดัฮ เอซาว ฮอยจ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ติ มู
โฮ� ติ มู อื ซ เตือน โรฮ ตอ โปน อื ยุง่�� อฮั เซ โตะ
รพาวม แตะ�

9 ยาโคป ไววอน ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว ปะ
มัฮ เปอะ พะจาว ทื อปัราฮมั ป มัฮ ตะ เกอะ ไม่ ยซิ
ฮกั ป มัฮ เปือะ เกอะ� ปะ ดวน เปอะ อาึ เอญี ฮอยจ
เมือง ไพรม เมอะ ฮอยจ เคะ คระ เฌือต แตะ� ปะ
อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ อาึ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง�
10 อาึ โซมกวน โตว ไม่ โฮลฮ แตะ ยุ ป ไมจ ป ญุ่ก ป
โพต เปอะ เนิ นึง รพาวม ฮรกั เปอะ� ไม่ กุนมุ่น ยุฮ
เปอะ เซ� อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี เญือม เตื
อง เงอะ โกลง จอแด่น เฮี ไพรม อื อาึ โฮว ไม่ โคะ
ฆิ ปลาว แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ไก เอนิ ปุย ยุฮ ฮุ
ลอา มู เอนิ� 11 ปัว ปะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป ซ
ยุฮ เอยีกระ เกอะ เนิ เซ� อาึ ฮลัต เตอะ ซ ฮอยจ ยุฮ
ยุม ไม่ แตะ� ฮลัต โรฮ ซ ยุฮ ไม่ โม กวนดุ ไม่ มะ อื
โรฮ� 12 อาึ ปัว ปะ ไตม รซอม ซันญา เปอะ อาึง ละ
อาึ� ตอก เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุ
ป ไมจ ฮอยจ ละ ซ โฮลฮ โฮะ กวน เฌือต แตะ โฮวน
ตอก ไฮมจ ไก นึง เกาะ� ปอ โอ ปุย เญือะ โอยจ เมีญ
โฮ�� อฮั เซ ละ พะจาว ยาโคป เปอ�

13 ยาโคป ตะ ไอจ นา เซ� กา ไอจ อื เลือก ซัต
ซิง งอ่น ละ ซ แปน อื ป เกือฮ แตะ ละ เอซาว ป มัฮ
เอียกระ แตะ เซ� 14 มัฮ ปิ รโปวน ลอา รอย ไม่ ปิ
ไฮมญ งา่� แกะ รโปวน ลอา รอย ไม่ แกะ ไฮมญ งา่�
15 โนก ฮา เซ มัฮ อุต โกวน งว่ย ไม่ กวน อื ไม่ โมวก
รโปวน รปาวน� ไม่ โมวก โปก กาว� ไม่ บรงั รโปวน
งา่� ไม่ บรงั โปก กาว ป ตะ อื เกือฮ ละ อื เซ� 16 ยา
โคป เกือฮ อื โฮว แปน มู แปน มู แตะ� เกือฮ กวนไจ
ยุฮ แตะ อาวต ไม่ อื โครยญ มู� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว
กา อาึ อ�ื เกือฮ ติ เปอะ รโปยฮ ฮา ปุ แตะ ซไง บุย
โรฮ� 17 เญือม ยุ เปอะ เอียกระ เกอะ ตึน ซ ไฮมญ
โม เปะ ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ปอเลียง เปอะ� โฮว เปอะ

* 31:47 31:47 นึง ลปุง อารมั มัฮ อฮั อื กอง ซโมะ ซกิ พีญัน ไม่� * 31:48 31:48 นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื กอง ซโมะ ซกิ พีญัน ไม่�
* 32:2 32:2 นึง ลปุง ฮบีรู มาฮะนาอมิ เซ มัฮ อฮั อื �ตฮนั ลอา มู�� ไม่�
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ก เมอ� ซัตซิง โฮว กา เปอะ เฮ�ี มัฮ ปุย กุม อ�ื�
ตึน ซ อฮั เซ ละ เปอะ� 18-19 เญอืม เซ ไมจ เปอะ อฮั
ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ คอง ยาโคป กวนไจ เปอะ� มัฮ
ป รโปะ อื ละ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ� ยาโคป เซ
เอจี อาวต ลัก่เคะ เอะ�� � เกือฮ กวนไจ ยุฮ แตะ
อฮั อื ตอก เซ โครยญ โฆะ แตะ เน่อมึ นึง มู ป โฮว
รกา ฮอยจ ละ มู ป โฮว รเคะ นึง อ�ื 20 ยาโคป อฮั
โรฮ เฮ�ี �ไมจ เนอึม เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �ยา
โคป ป มัฮ กวนไจ เปอะ ซ ฮอยจ ลัก่เคะ เอะ�� ไมจ
เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ� ยาโคป เอจี มัฮ แกต อื
ติ แตะ ซ ปุน เกือฮ เอซาว ไก รพาวม นึง แตะ เบือ
โอเอฮี ป รโปะ แตะ ละ อื ลัก่กา แตะ ตอก เซ� แกต
เอซาว ซ รปัคัม แตะ ฆาื อื เญอืม ยุ อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื
21 มัฮ เซ ป รโปะ อื คอง เลียง แตะ ละ เอซาว ลัก่กา
แตะ ตอก เซ ฆาื อ�ื ซาวม เซ โกะ อื อาวต ลัง่ ไม่
พากัง ยุฮ แตะ�

ยาโคป เดือ รแม่น ไม่ ปุย ติ
22ซาวม เซ ยาโคป โกฮ โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ

เตือง ลอา อื ไม่ กวนไจ รโปวน ยุฮ แตะ เตือง ลอา
อื ไม่ กวน รเมะ แตะ เตือง กาว โรฮ ติ อื เซ� เกือฮ
อื เตือง โกลง ยะบ่อก� 23ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ คอง
เลียง แตะ เตือง โรฮ เตือง โอยจ อ�ื 24 โกะ อื อาวต
โน่ง ลัง่ นา เซ� ไก ปรเมะ ติ� ฮอยจ เดือ รแม่น ไม่
อื ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ 25 เญือม ยุ ปรเมะ เซ โอ
แตะ ซ เป ยาโคป เซ� เดือะ เจีจ เน่อมึ รเวือง อ�ื
ลฆลอยจ เน่อมึ รเวอืง อื ลอต เอนิ เฌาะ ตอก อาวต
แตะ ฆาื อ�ื 26 ปรเมะ เซ อฮั เฮ�ี �พลวย อาึ เกือฮ
เอญี� เอจี ซ ปวยฮ พริ อ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ยาโคป
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ตัม โอ เปอะ ดิ ปิฮ มุ่น เนิ� ดิ
ญอม โตว พลวย เปอะ�� อฮั เซ�

27ปรเมะ เซ ไฮมญ ยาโคป ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ ปุย
มอยฮ เปอะ�� ยาโคป โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ ยาโคป��
อฮั เซ�

28 ปรเมะ เซ อฮั แม เฮ�ี �ปะ เญือะ ซ มัฮ โตว
ยาโคป มอยฮ เปอะ� ซ มอยฮ เปอะ อซิราเอน* นึง
เอจี โฮลฮ เปอะ ตอซู ไม่ พะจาว ไม่ ปุย ปลัฮเตะ�
เอจี เป เนอมึ เปอะ�� อฮั เซ ละ อื ปุย เซ�

29ยาโคป อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �ปัว ปะ รโฮงะ มอยฮ
เปอะ เนิ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �เมอยุ ไฮมญ
เปอะ มอยฮ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ปุย เซ
ปิฮ มุ่น ละ ยาโคป�

30ฟวยจ เซ ยาโคป อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ
เอจี โฮลฮ ยุ นา พะจาว� ไอม โรฮ ลัง่ เงอะ เยอืก
เมอ�� อฮั เซ� อฮั เปนีเอน* ไม่ นาตี อาวต อื เซ�

31 เญือม โกฮ โฮว ยาโคป ฮา เปนีเอน เซ ซเงะ
เอจี โอก� ยาโคป เฌะ ปุ โฮว นึง โฌวะ ลฆลอยจ
เน่อมึ รเวือง แตะ� 32 มัฮ เซ ป โอ โม จัตเจือ อซิ
ราเอน ปอน ซนัก ลฆลอยจ เน่อมึ รเวอืง โอเอฮี ฆาื
อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี นึง ลอก ยาโคป เจีจ พะ
จาว แตะ� ปุก ซนัก ลฆลอยจ เน่อมึ รเวอืง อ�ื

33
ยาโคป รโตฮ ยุ เอซาว

1ฟวยจ เซ ยาโคป ชวน ซ ฮอยจ เอซาว เคะ แตะ
ไม่ ปรเมะ ปาวน รอย ปุย� รฆุ กวน แตะ ฆาื อื เกือฮ
อาวต ไม่ เลอา ไม่ ราเชน ไม่ กวนไจ รโปวน แตะ
ลอา� 2 เกือฮ กวนไจ แตะ ไม่ กวน อื โฮว รกา�
เกือฮ เลอา ไม่ กวน อื โฮว ซน่ะ� เกือฮ ราเชน ไม่
โยเซป โฮว รเคะ� 3 โกะ อื โอก โฮว กา โม เซ� เญื
อม ซ ฮอยจ อื โบ เอยีกระ แตะ เซ� นุ่ม ติ แตะ ฮอยจ
ลังเตะ อาแลฮ โฮน�

4 เอซาว ตอ ฮอยจ เคะ อ�ื โอม เอนิ อ�ื ฮงาึต อ�ื
เยอืม ดิ เตือง ลอา แตะ� 5 เอซาว แก โม ปรโปวน
เซ ไม่ กวน อื เตือง โอยจ อ�ื �โม ป ฮอยจ ไม่ เปอะ
เฮี มัฮ ปุย�� อฮั เซ� ยาโคป อฮั เฮ�ี �โม เฮี มัฮ
กวน เนอะ ป โพต พะจาว ละ กวนไจ ยุฮ เปอะ เบือ
กุนมุ่น ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

6 เญือม เซ กวนไจ รโปวน ยุฮ ยาโคป ฮอยจ ไม่
กวน แตะ นุ่ม ไว เอซาว� 7 ฟวยจ เซ เลอา ฮอยจ
โรฮ ไม่ กวน แตะ นุ่ม โรฮ ไว อ�ื ป ฮอยจ รเคะ นึง
อื มัฮ ราเชน ไม่ โยเซป เญือะ อ�ื นุ่ม โรฮ ไว อ�ื

8 เอซาว อฮั เฮ�ี �คอง เลียง เปอะ โฮวน มู ป ยุ
อาึ เนาะ ออ มัฮ ตอก เมอ�� อฮั เซ� ยาโคป โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เกือฮ ละ ปะ นึง มัฮ เปอะ จาวไน
ยุฮ อาึ ละ ซ ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

9 เอซาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ เอจี กุม เอจี ปอ โรฮ
คาวคอง ยุฮ ฮุ� ไอฮ ปะ ไอฮ เมิฮ�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ เซ�

10 ยาโคป โลยฮ แม อื ตอก เฮ�ี �แปน โตว ตอก
เซ� ดัฮ เปอะ เลียก พาวม นึง อาึ โฮ� ปัว เปอะ ไอฮ
ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี เญือม ยุ อาึ นา ปะ ป มัฮ
เอียกระ เกอะ� ไม่ ยุ อุ เปลีฮ เปอะ กุนมุ่น ยุฮ เปอะ
เนิ อ�ี เมาะ เอนิ โฮลฮ โฮะ ยุ นา พะจาว� 11 ปัว
เปอะ ไอฮ ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี พะจาว เอจี เลีย
ก พาวม เนอึม นึง อาึ� อาึ เอจี กุมปอ โอเอฮี ยุฮ
ฮุ�� อฮั เซ ยาโคป เปอ� เญือม เซ เอซาว ไอฮ เนอึ
ม อื นึง ฆวต เกือฮ เนอมึ ยาโคป อื ละ อ�ื

12 เอซาว อฮั เฮ�ี �ซ ไมจ เอะ โฮว ยุง่� อาึ ซ โฮว
ดิ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ� 13 ยาโคป อฮั แม เฮ�ี �ปะ ป
มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ แตวะ ลัง่ กวนดุ
โม เฮ�ี คอง เลียง เงอะ เฮี โฮวน โรฮ ไม่ จัว ลัง่ กวน
อ�ื ดัฮ โครฮ เกือฮ โฮว ไกลจ โฮ� ปัง มัฮ ติ ซเงะ
โน่ง ตึน ซ ยุม เอนิ ฆาื อ�ื 14 ปัว ปะ ป มัฮ จาวไน
ยุฮ แตะ โฮว รกา� อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ กวย
โฮว รเคะ เปอะ� ซ โฮว ไน่ ไม่ ซัตซิง โม เฮี เมาะ ปุน
อ�ื ซ ซไบ่ โรฮ ละ กวนดุ โม เฮี ฆาื อ�ื ซ ยุ แม ปุ
แตะ นึง เมือง เซอี ยว่ง อาวต เปอะ เซ�� อฮั เซ ยา
โคป เปอ�

15 �ดัฮ ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ลุก จัง แตะ โฮว
ไม่ เปอะ งอ่น�� อฮั เซ เอซาว� ยาโคป อฮั เฮ�ี
�จัมเปน เปอะ โตว เกือฮ โฮว ไม่ เยอะ� ดัฮ เปอะ

* 32:28 32:28 นึง ลปุง ฮบีรู อซิราเอน เซ มัฮ อฮั อื �ป ตอซู ไม่ พะจาว� ไม่� * 32:30 32:30 นึง ลปุง ฮบีรู เปนีเอน เซ มัฮ อฮั อื �นา
พะจาว� ไม่�
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เอจี เลียก พาวม นึง เงอะ เอจี ปอ เนิ เมาะ เซ�� อฮั
เซ�

16ซเงะ เซ เอซาว เอญี ฮอยจ นึง เมือง แตะ เมือง
เซอ�ี 17ยาโคป ฮอยจ นาตี ยว่ง ซุกโคต� ยุฮ เญือะ
แตะ นา เซ� ยุฮ โรฮ คอก ละ คอง เลียง แตะ� มัฮ
เซ ป อฮั ปุย ยว่ง ซุกโคต ไม่ อื ฆาื อ�ื

18 ฟวยจ เอญี อื ฮา เมือง ปัตดัน่ อารมั� ยาโคป
ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน โบ ยว่ง เชเคม เมือง คะนา
อนั� กัง พากัง ยุฮ แตะ โบ ยว่ง เซ� 19 รวี เตะ ติ
เบือง นึง กวน เฌือต ฮาโม ป มัฮ เปือะ เชเคม� รวี
อื นึง มาื นัมนัก เมาะ ติ รอย แทป� มัฮ นา เซ นา
ก กัง อื พากัง ยุฮ แตะ� 20 ยุฮ คัน ทไว นา เซ� อฮั
�คัน พะจาว ป มัฮ พะจาว ทื อซิราเอน� ไม่ อ�ื

34
ด่ีนา ไม่ โม เชเคม

1 ด่ีนา ป มัฮ กวน เครฮี ยาโคป ไม่ เลอา เซ โฮว
เลีม เคะ โม ปรโปวน ยว่ง เซ� 2 เชเคม กวน ฮาโม
ป มัฮ โม ฮไีว มัฮ โรฮ จาวไน ตัตเตียง เมือง เซ� เญื
อม ยุ อื ด่ีนา เซ โฮมวต อื ไอฮ พาวม ไม่ อ�ื 3 เชเคม
เซ ปุก ด่ีนา รพาวม อ�ื ฮรกั อ�ื อฮั ป ไมจ ป มวน
ละ อ�ื 4 เชเคม เซ อฮั เฮี ละ ฮาโม ป มัฮ เปือะ แตะ
เซ� �เปือะ� โฮว ปัว ปรโปวน เซ ละ อาึ� ฆวต ไอฮ
แฮะ แปน ปุย เญือะ แตะ�� อฮั เซ�

5 เญือม ฮมอง ยาโคป ไลลวง ยุฮ ปุย โอเอฮี ไอฮ
พาวม แตะ ละ กวน แตะ ตอก เซ� ปุก เญอืม อาวต
กวน รเมะ อื เพระด่าวก ไม่ คอง เลียง แตะ� ดิ อฮั
โตว โอเอฮี ฆาื อื กา เฆียง เอญี กวน แตะ�

6 เญอืม เซ ฮาโม ป มัฮ เปือะ เชเคม โฮว อู ไม่ ยา
โคป� 7 กวน ยาโคป เญือม ฮมอง อื ไลลวง ป เกิต
เซ� เอญี ฆาื อื เน่อมึ เพระด่าวก� ฮาวก รพาวม
เนอึม ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อ�ื พิต ลัมเลือ ละ อื
ป ยุฮ เชเคม เซ� เมีญ อื มัฮ กัน ดู่ ทุก ดู่แควน อื
โม อซิราเอน นึง ยุฮ อื กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ด่ีนา
ตอก เซ�

8 ฮาโม อฮั เฮี ละ เญือะ ยาโคป เซ� �เชเคม กวน
อาึ อฮั ติ แตะ ฮรกั กวน รโปวน เปอะ� ปัว เปอะ
เกือฮ เอญี ละ อ�ื 9 ไมจ เอะ โตกโลง ไม่ ปุ แตะ ละ
ซ โฮลฮ โม กวนดุ เฮี เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ� 10 เญื
อม เซ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เมือง เอะ เฮ�ี เต
อมึ ลัก่ ฆวต อาวต เปอะ นึง� ซ โฮลฮ เปอะ กาไค
นึง� ซาวป รวี พริ เตะ เบระ เบรอมึ เปอะ นึง�� อฮั
เซ ฮาโม�

11-12 เชเคม อฮั เฮี ละ เปือะ ด่ีนา ไม่ โม เพร อ�ื
�ปัว เปอะ เกือฮ กวน รนัน เปอะ เซ เนิ� ซ อฮั เปอะ
เนิ เมาะ เมอ งวยฮ อ�ื เตอมึ เมาะ อฮั เปอะ เนิ� ซ
ปุน เกือฮ ละ เปอะ� เมือน เตอ โฮลฮ แนฮ ปเครฮี
เซ แปน ปุย เญือะ แตะ�� อฮั เซ�

13 กวน ยาโคป เปอ จุ ฮาโม ไม่ เชเคม� นึง ยุฮ อื
ป พังไฮะ ละ ด่ีนา รนัน แตะ เซ� 14 อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอะ เกียฮ ยุฮ โตว ตอก เซ� แปน โตว เกือฮ รนัน
แตะ เอญี ละ ปรเมะ โอ ดิ เลียก นึง รติกิต เตอ� ซ
แปน ป ตวยฮ ละ เอะ� 15 ไก ติ เจือ ป ฆวต เกือฮ
โม เปะ ยุฮ ฮู� ดัฮ โม เปะ ซ ญอม เลียก นึง รติกิต
ตอก เลียก โม เอะ โฮ� เอะ ซ ญอม ละ เปอะ� 16 เญื

อม เซ เอะ ซ ปุน เกือฮ กวน รโปวน แตะ เอญี ละ โม
เปะ� เอะ ซ ไอฮ โรฮ กวน รโปวน โม เปะ เซ แปน
ปุย เญือะ แตะ� เอะ ซ อาวต ดิ ไม่ โม เปะ� ซ แปน
เมือง ติ ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื 17 ดัฮ เปอะ โอ ญอม เลีย
ก นึง ริตกิต โฮ� เอะ ซ ตุย โรวก รนัน แตะ เฮี ฮา
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ป อฮั ป มวยญ โม เซ ปุก รพาวม ฮาโม ไม่
เชเคม เซ� 19 เชเคม เซ มัฮ ป ระ มอยฮ ฮา ปุย ไฮญ
นึง ยว่ง เซ� มอง โตว อื เฟือฮ� นึง ปุก ลัมเลือ กวน
รโปวน ยาโคป เซ รพาวม อ�ื 20 โฮว ดิ ไม่ เปือะ แตะ
ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ ยว่ง� ละ ซ อู แตะ ไม่ ปุ ยว่ง
แตะ� 21 อฮั เฮ�ี �โม เฮี ฆวต แปน ปุโฮมว เอะ�
ไมจ เอะ เกือฮ อาวต เมือง แตะ� เกือฮ กาไค นึง
อ�ื เมือง เอะ เฮี เอจี เวอืฮ โรฮ ปอ เกียฮ อาวต อ�ื
เอะ ซ โฮลฮ ไอฮ กวน รโปวน โม เซ� โม เซ ซ โฮลฮ
โรฮ ไอฮ กวน รโปวน โม เอะ โรฮ� 22 ดัฮ เอะ ญอม
ยุฮ ตัม ป ฆวต เกือฮ อื เอะ ยุฮ ติ เจือ เฮี โน่ง� โม เซ
ซ ญอม อาวต ไม่ เอะ� ซ แปน เมือง ติ ไม่ เยอะ� ป
ฆวต เกือฮ อื เอะ ยุฮ เซ มัฮ เกือฮ อื เอะ เลียก นึง
รติ ตอก โม โกะ แตะ� 23 ดัฮ เอะ ญอม ยุฮ ตัม ป อฮั
อื เซ� คาวคอง ยุฮ อื เตือง ซัตซิง เลียง อื เซ� เอะ
โม่ ซ โฮลฮ โอยจ� ไมจ เอะ ญอม ละ เดอมึ ซ ญอม
อาวต ไม่ เอะ�� อฮั เซ ละ ปุ ยว่ง แตะ�

24 ปรเมะ เตือง โอยจ อื ป โพรม ดิ นึง โตะ รเวอืะ
ยว่ง เซ ปุก ตื รพาวม อ�ื ฆวต ยุฮ อื ตัม ป อฮั เชเคม
ไม่ ฮาโม ป มัฮ เปือะ อื เซ� ปรเมะ ยว่ง เซ แปน เนอึ
ม เลียก นึง รติกิต เตือง โอยจ แตะ ฆาื อ�ื

25ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ เอ เญอืม อาวต ลัง่ ปุย โม
เซ ไม่ โซะ แตะ� กวน ยาโคป ลอา ปุย ป มัฮ เพร ด่ี
นา เซ ตุย วจิ ยุฮ แตะ� บระ เลียก มอก ปรเมะ ยว่ง
เซ โครยญ โฆะ อ�ื มอยฮ ปุย ลอา เซ มัฮ ซิเมโอน
ไม่ เลว�ี 26 ยุฮ ยุม ไม่ ฮาโม ไม่ เชเคม� ตุย โรวก ด่ี
นา โอก ฮา เญือะ อื โฮว ไม่ อ�ื 27 กวน ยาโคป เลีย
ก เญือะ ป ยุม เซ� ตุย โอยจ คาวคอง อื ฆาื ยุฮ ปุย
ยว่ง เซ ป พังไฮะ ละ รนัน อื เซ� 28 ลู ตุย คอง เลียง
ยว่ง เซ ไม่ อื แกล� เตือง แกะ ปิ ไม่ บรงั โอเอฮี เตื
อง โอยจ อ�ื 29 โรวก คาวคอง ยว่ง เซ ไม่ โม ปรโป
วน ยว่ง อื ไม่ กวน อื เตือง โอยจ อ�ื

30 เญือม เซ ยาโคป อฮั เฮี ละ ซิเมโอน ไม่ เลว�ี
�โม เปะ ซ เกือฮ เนอมึ เปอะ อาึ ลอก ป ญัก ลัมเลือ
เอนิ� โม คะนาอนั ไม่ โม เปริซี เฮี ซ ลอต เกละยุ
อาึ ฆาื ป ยุฮ โม เปะ เฮ�ี เอะ มัฮ ปุย รมัฮ� ดัฮ โม
เซ พาวม ดิ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ เอะ� เอะ ตึน ซ ยุม
โอยจ เตือง เญือะ เตือง ม่า แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

31 ปุย ลอา เซ อฮั เฮ�ี �โม เซ เอจี ยุฮ อื ละ รนัน
เอะ ตอก ยุฮ ปุย อื ละ มอจังคึต โฮ� เอะ อมั ซ เกีย
ฮ เกือฮ ลัง่ ติ แตะ ญอม ละ�� อฮั เซ�

35
ยาโคป ฮอยจ นึง เบ่ตเอน

1ฟวยจ เซพะจาว อฮั เฮี ละ ยาโคป� �เอญี อาวต
นึง ยว่ง เบ่ตเอน เนอ� อาึ มัฮ พะจาว ป เปลีฮ ติ แตะ
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ละ เปอะ นา เซ เญือม ตอ เปอะ ฮา เอียกระ แตะ
ไพรม อื โฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ คัน ละ อาึ นา เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

2 ยาโคป อฮั เฮี ฆาื อื ละ เญือะ โกะ แตะ ไม่ โม ป
โฮว ไม่ แตะ เซ� �โปวฮ แปฮ ฮุป พะจาว ตังเมือง ป
ไก ไม่ เปอะ เซ� เกือฮ ติ เปอะ ซงะ่ ซงอม� จาวป
เครองึ ซงะ่ อา� 3 เอะ ซ โอก ฮา นา เฮี เอญี ฮอยจ
นึง ยว่ง เบ่ตเอน� ซ ยุฮ คัน ละ พะจาว นา เซ� นึง
เอจี เรอึม อื อาึ เญือม อาวต อาึ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ�
เอจี อาวต โรฮ ไม่ อาึ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี
เญอะ�� อฮั เซ�

4 โม เซ เกือฮ ฮุป พะจาว ยุฮ ปุย ตังเมือง ป ไก ไม่
แตะ ละ ยาโคป ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ อื ไม่ ตอฮู บาื แตะ
เตือง โอยจ อ�ื ยาโคป รปาึง อื ฆรมึ โคะ ไฆรจ ป ไก
ซดิ ไม่ ยว่ง เชเคม เซ� 5 เญือม ซ โอก ยาโคป ไม่
กวน อื ฮา นา เซ� ปุย ยว่ง ซดิ ไม่ อื เซ ฮลัต เนอึม
ฮลัต แนม นึง เกือฮ พะจาว อื ฮลัต� ไก โตว ป โรวต
อาื ยาโคป ติ ปุย เนอมึ�

6 เญือะ ยาโคป ฮอยจ นึง ยว่ง ลุต ป อฮั ปุย ยว่ง
เบ่ตเอน ไม่ เซ� ยว่ง เซ ไก นึง เมือง คะนาอนั� 7 ยุฮ
เนอมึ คัน นา เซ� อฮั เอน เบ่ตเอน ไม่ นา เซ�* มัฮ
อฮั อื เซ นึง มัฮ อื นา ก เปลีฮ พะจาว ติ แตะ ละ อื
เญือม ตอ อื ฮา เอยีกระ แตะ โฮ�

8 เด่โบ่รา ป มัฮ กวนไจ เรเบ่คา ยุม นา เซ� รปาึง
ปุย ฆรมึ โคะ ไฆรจ ลัก่เซฮ เบ่ตเอน เซ� โคะ เซ ลอต
ปุย อฮั โคะ ไฆรจ เยอืม ไม่ ฆาื อ�ื

9 ฟวยจ เอญี ยาโคป ฮา เมือง ปัตดัน่ อารมั เซ�
พะจาว เปลีฮ แม ติ แตะ ละ อ�ื ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 10พะ
จาว อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ ยาโคป มอยฮ เปอะ� เฆิม เฮี
โฮว ไป นา เยอ� ปุย เญือะ ซ อฮั โตว ยาโคป ละ
เปอะ� ซ อฮั อซิราเอน ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
มัฮ พะจาว ป เกือฮ มอยฮ อซิราเอน ละ อ�ื

11 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ พะจาว ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ
พรุฮแพร โฮวน� ซ ไก โฮวน เมือง ป เกิต เน่อมึ นึง
เปอะ� โม กซัต ซ เกิต โรฮ นึง เปอะ� 12 เมือง เกือฮ
อาึ ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั� อาึ ซ เกือฮ โรฮ ละ ปะ
ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
13ฟวยจ เซ พะจาว โฮว ฮา อ�ื

14 ยาโคป ลบุ่ฮ ซโมะ นา เซ นึง ฮมอง อื ลปุง พะ
จาว ไม่ แตะ� เรฮ รอาวม อะงุน นึง อื ไม่ ลออยฮ�
เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน� 15 อฮั เบ่ตเอน ไม่ นา เซ�

ราเชน ไม่ ยซิฮกั ยุม
16 เญือะ ยาโคป โอก โฮว ฮา เบ่ตเอน� ลไล โฮว

อื นึง คระ กา ฮอยจ อื ยว่ง เอฟราทา เซ� ราเชน
โซะ เติง เคิ รอาวม� โซะ เนอมึ ป อาวม นึง นอ กวน
อ�ื 17 เญือม ตึก อื นึง โซะ ป อาวม แตะ เซ� มะ ป
โกวน ป โซวต กวนงกั เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ตุย รพาวม
เรยีง เปอะ� ซ โฮลฮ แม เปอะ กวน รเมะ แตะ��
อฮั เซ� 18 เญือม เอจี ซ โอยจ รพาวม อื ราเชน ปุก
มอยฮ กวน แตะ� อฮั เบ่นโอนี* ละ กวน แตะ เซ�

ฟวยจ เซ ลอต ยุม� ยาโคป ปังเมอ อฮั เบ่นยามิน*
ละ อ�ื

19 ฟวยจ ยุม อื ปุย รมอยจ อื เฆียง คระ โฮว ปุย
นึง ยว่ง เอฟราทา� ปเล่ีย ปุย อฮั เบ่ตเลเฮม ไม่ ยว่ง
เซ� 20 ยาโคป ลบุ่ฮ ซโมะ ติ� โบลวง อื นึง เบือง รม
อยจ ราเชน เซ� ซโมะ เซ อาวต นา เซ ฮอยจ ปเล่ีย�

21 ฟวยจ เซ อซิราเอน โฮว แม ฮอยจ โปน เญือะ
มอง ญัม ป อฮั ปุย เอเด่อ ไม่� กัง พากัง ยุฮ แตะ
นา เซ� 22 เญอืม อาวต อซิราเอน นา เซ� รูเบ่น ไอฮ
พาวม ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ เปือะ แตะ ป มัฮ บิน่
ฮา เซ� อซิราเอน ฮมอง โรฮ คราว อ�ื

23 ยาโคป ไก กวน รเมะ กาว ลอา� กวน อื ไม่
เลอา นึง อื มัฮ รูเบ่น มัฮ กวน โรง อ�ื ฟวยจ เซ มัฮ
ซิเมโอน� เลว�ี ยูด่า� อติซคา� ไม่ เซบูลุ่น�

24 กวน อื ไม่ ราเชน มัฮ โยเซป ไม่ เบ่นยามิน�
25 กวน อื ไม่ กวนไจ ราเชน ป มัฮ บิน่ฮา เซ มัฮ

ด่าน ไม่ นัปทาลี�
26 กวน อื ไม่ กวนไจ เลอา ป มัฮ ซีละปา เซ มัฮ

กาต ไม่ อาเชอ� โม เซ มัฮ กวน ยาโคป ป เกิต นึง
เมือง ปัตดัน่ อารมั�

27 ยาโคป เอญี ฮอยจ เคะ ยซิฮกั เปือะ แตะ นึง
ยว่ง มัมเร ซดิ ไม่ เมือง เฮปโรน� มัฮ นา ก อาวต
อปัราฮมั ไพรม อ�ื ยซิฮกั อาวต โรฮ นา เซ� 28 ยซิ
ฮกั ไอม ฮอยจ ละ ไก อาญุ แตะ ติ รอย ไปล รเตะ
เนอึม� 29 มัฮ เนอึม ปุย ลัง่ ไอม� ยุม เญือม เอจี
กวต เนอึม แตะ� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม
แตะ� เอซาว ไม่ ยาโคป ป มัฮ กวน อื รมอยจ อ�ื

36
จัตเจือ เอซาว

1 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ เอซาว� (เอซาว ไม่
เอโด่ม เอจี มัฮ ติ�� 2 เอซาว ไอฮ โม ปรโปวน เมือง
คะนาอนั แปน ปุย เญือะ แตะ� ติ ปุย อื มัฮ อาด่า�
มัฮ กวน เอโลน ป มัฮ โม ฮติไท� ติ ปุย อื มัฮ โอโฮลี
บ่ามา� มัฮ กวน อานา� อานา เซ มัฮ กวน ซิเบ่โอน
ป มัฮ โม ฮไีว� 3 ไอฮ โรฮ บ่าเซมัต ป มัฮ กวน อชิมา
เอน� ปรโปวน เซ มัฮ รนัน เนบ่าโยต� 4 อาด่า เซ
ไก กวน รเมะ ไม่ เอซาว ติ� มอยฮ อื มัฮ เอลีฟัต�
บ่าเซมัต เซ ไก โรฮ กวน� มอยฮ อื มัฮ เรอูเอน�
5กวน โอโฮลีบ่ามา เซ มัฮ เยอุต� ยาลัม� ไม่ โครา�
โม กวน รเมะ เอซาว เซ มัฮ ตื ป เกิต นึง เมือง คะนา
อนั เตือง โอยจ อ�ื

6 ฟวยจ เซ เอซาว โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่
กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ� ไม่ กวนไจ แตะ� ไม่
คอง เลียง แตะ� ไม่ คาวคอง ไฮญ ยุฮ แตะ ป โฮลฮ
แตะ นึง เมือง คะนาอนั เซ� รกัฮ ติ แตะ ฮา ยาโคป�
โฮว อาวต เมือง ซไง ฮา ปุ แตะ� 7 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ
นึง โฮวน คอง เลียง คอง ดู่ อื เตือง ลอา แตะ� เมือง
ไพรม อาวต อื เซ ปอ โตว ไรป ละ ซ เปือม คอง เลียง
อ�ื 8 เอซาว โฮว อาวต ฆาื อื เมือง เซอี นา ก โฮวน
บลาวง โฮวน ฌื� (เอซาว ไม่ เอโด่ม เอจี มัฮ ติ��

9 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ เอซาว ป มัฮ จัต
เจือ ไพรม โม เอโด่ม ป อาวต นึง บลาวง เมือง เซอี

* 35:7 35:7 เอน เบ่ตเอน เซ มัฮ อฮั อ�ื �พะจาว ยว่ง เบ่ตเอน� ไม่� * 35:18 35:18 นึง ลปุง ฮบีรู เบ่นโอนี เซ มัฮ อฮั อื �กวน รเมะ
ตุก รพาวม อาึ� ไม่� * 35:18 35:18 นึง ลปุง ฮบีรู เบ่นยามิน เซ มัฮ อฮั อื �กวน รเมะ เตะ ดอม อาึ� ไม่�
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โฮ� 10มอยฮ กวน รเมะ เอซาว มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เอ
ลีฟัต กวน อาด่า ป มัฮ ปรโปวน เญือะ เอซาว เซ�
ฟวยจ เซ มัฮ เรอูเอน ป มัฮ กวน บ่าเซมัต ป มัฮ ปร
โปวน แตวะ เญือะ อ�ื 11 กวน รเมะ เอลีฟัต เซ มัฮ
เทมัน� โอมา� เซโฟ� กาทัม� ไม่ เคนัต� 12 ปรโป
วน แตวะ เญือะ เอลีฟัต เซ ติ ปุย อื มอยฮ ทิมนา�
ไก โรฮ กวน รเมะ ติ� มอยฮ อามาเลก� โม เซ มัฮ
กวนโซะ อาด่า ป มัฮ ปรโปวน ระ เญือะ เอซาว เซ�

13 กวน รเมะ เรอูเอน เซ มัฮ นาฮตั� เซรา� ชมั
มา� ไม่ มิตซา� โม เซ มัฮ กวนโซะ บ่าเซมัต ป มัฮ
ปรโปวน แตวะ เญือะ เอซาว เซ�

14 ปุย โม เฮี มัฮ กวน รเมะ โอโฮลีบ่ามา ป มัฮ ปร
โปวน แตวะ เญือะ เอซาว� มัฮ เยอุต� ยาลัม� ไม่
โครา� โอโฮลีบ่ามา เซ มัฮ กวน อานา� อานา เซ
มัฮ กวน ซิเบโ่อน�

15 ปุย โม เฮี มัฮ โม จาวไน ลลาึง จัตเจือ เอซาว�
ป มัฮ กวน รเมะ เอลีฟัต กวน โรง เอซาว เซ มัฮ จาว
ไน เทมัน� โอมา� เซโฟ� เคนัต� 16 โครา� กาทัม�
ไม่ อามาเลก� ปุย โม เซ โฮลฮ ตื แปน จาวไน ไน
จัตเจือ เอลีฟัต นึง เมือง เอโด่ม� มัฮ กวนโซะ อาด่า
นึง อ�ื 17 เรอูเอน ป มัฮ กวน เอซาว เซ ไก โรฮ กวน
รเมะ� มัฮ จาวไน นาฮตั� เซรา� ชมัมา� ไม่ มิตซา�
ปุย โม เซ โฮลฮ ตื แปน จาวไน ไน จัตเจือ เรอูเอน
นึง เมือง เอโด่ม� มัฮ กวนโซะ บ่าเซมัต นึง อ�ื บ่า
เซมัต เซ มัฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ เอซาว� 18ป มัฮ
กวน โอโฮลีบ่ามา เซ มัฮ จาวไน เยอุต� ยาลัม� ไม่
โครา� จาวไน โม เซ มัฮ จัตเจือ โอโฮลีบ่ามา ป มัฮ
กวน อานา� โอโฮลีบ่ามา เซ มัฮ โรฮ ปรโปวน แตวะ
เญือะ เอซาว� 19 ปุย โม เซ มัฮ จัตเจือ เอซาว (เอ
ซาว ไม่ เอโด่ม เอจี มัฮ ติ�� โฮลฮ ตื แปน จาวไน�

จัตเจือ เซอี
20 ไลลวง เฮี มัฮ มอยฮ ปรเมะ ป มัฮ จัตเจือ เซอี

ป มัฮ โม โฮร�ี มัฮ ป ตึน อาวต ไพรม นึง เมือง เซ�
มัฮ โลทัน� โชบัน่� ซิเบ่โอน� อานา� 21 ด่ีโชน� เอ
เซอ� ไม่ ด่ีชนั� โม เซ มัฮ ตื จาวไน นึง เมือง เอโด่
ม� มัฮ จัตเจือ เซอี ป มัฮ โม โฮร�ี 22 กวน รเมะ
โลทัน เซ มัฮ โฮรี ไม่ เฮมัน� รนัน โลทัน เซ มัฮ ทิม
นา� 23 กวน รเมะ โชบัน่ เซ มัฮ อนัวนั� มานาฮตั�
เอบัน่� เชโฟ� ไม่ โอนัม� 24 กวน รเมะ ซิเบ่ โอน
เซ มัฮ ไอยา ไม่ อานา� เอจี มัฮ อานา เซ ป รโตฮ ยุ
รอาวม โปวง ลลอก นึง ลาึน ติ โดฮ เญือม เลียง อื
บรงั ยุฮ เปือะ แตะ โฮ� 25 กวน รเมะ อานา เซ มัฮ
ด่ีโชน� โอโฮลีบ่ามา มัฮ กวน รโปวน อ�ื 26 กวน
ด่ีโชน เซ มัฮ เฮมดัน่� เอชบัน่� อติรนั� ไม่ เครนั�
27 กวน รเมะ เอเซอ เซ มัฮ บิน่ฮนั� ซาวนั� ไม่ อา
คัน� 28 กวน รเมะ ด่ีชนั เซ มัฮ อุต ไม่ อารนั�

29-30 ปุย โม เฮี มัฮ โม จาวไน ลลาึง โม โฮรี ป
อาวต เมือง เซอ�ี อาวต ตัม เจือ แตะ ไอฮ� มัฮ
จาวไน โลทัน� โชบัน่� ซิเบ่ โอน� อานา� ด่ีโชน�
เอเซอ� ไม่ ด่ีชนั� โฮลฮ แปน จาวไน เตือง โอยจ
แตะ�

โม กซัต เมือง เอโด่ม
31 เฮี มัฮ มอยฮ โม กซัต ป ตัตเตียง เมือง เอโด่

ม กา ไก กซัต ตัตเตียง เมือง อซิราเอน� 32 เบ่ลา ป
มัฮ กวน เบโ่อ โฮลฮ แปน กซัต ตัตเตียง เมือง เอโด่
ม กา ปุย� ยว่ง อาวต อื มัฮ ยว่ง ดิน่ฮาบ่า� 33ฟวยจ

ยุม เบล่า เซ มัฮ โยบัป่ ป มัฮ กวน เซรา ป อาวต ยว่ง
โบ่ซรา ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 34 ฟวยจ ยุม โยบัป่
เซ มัฮ ฮุชมั ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง เทมัน ป แปน
กซัต ฆรอ อ�ื 35ฟวยจ ยุม ฮุชมั เซ มัฮ ฮาดัต่ ป มัฮ
กวน เบ่ดัต่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื ฮาดัต่ เซ มัฮ ป
เอจี เป โม มีเด่ียน นึง เมือง โมอปั ไพรม อ�ื ยว่ง
อาวต อื มัฮ ยว่ง อาวติ� 36ฟวยจ ยุม ฮาดัต่ เซ มัฮ
ซัมลา ป อาวต เมือง มัตชาเรคา ป แปน กซัต ฆรอ
อ�ื 37 ฟวยจ ยุม ซัมลา เซ� มัฮ ชาอุน ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง ยว่ง เรโฮโบ่ต โบ โกลง ยูฟะเรตี ป แปน กซัต
ฆรอ อ�ื 38 ฟวยจ ยุม ชาอุน เซ มัฮ บ่าอนัฮานัน ป
มัฮ กวน อกัโบ่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 39 ฟวยจ ยุม
บ่าอนัฮานัน เซ มัฮ ฮาด่า ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื ยว่ง
ฮาด่า เซ มัฮ ยว่ง ปาอู� ปรโปวน เญือะ อื มัฮ เมเฮ
ทาเบ่น ป มัฮ กวน มัตเรต� มัตเรต เซ มัฮ กวน รโป
วน เมซาฮปั�

40 ปุย โม เฮี มัฮ โม จาวไน ป ซึป เจือ แตะ เน่อมึ
นึง เอซาว� ตัม นาตี อาวต อื ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ�
มัฮ จาวไน ทิมนา� อนัวา� เยเทต� 41 โอโฮลีบ่ามา�
เอลา� ปีโนน� 42 เคนัต� เทมัน� มิปซา� 43 มักด่ี
เอน� ไม่ อริมั� ปุย โม เซ โฮลฮ ตื แปน จาวไน เมือง
เอโด่ม� อาวต ตัม นาตี ก อาวต แตะ เตือง ไพ เตื
อง มัน� (เอซาว มัฮ จัตเจือ ไพรม โม เอโด่ม��

37
ไลลวง โยเซป ไม่ เอยีกปุ อื

1 ยาโคป อาวต แนฮ นึง เมือง คะนาอนั� ป มัฮ
เมือง อาวต เปือะ แตะ เซ�

2 ไลลวง เญือะ ยาโคป มัฮ ตอก เฮ�ี โยเซป เญื
อม ไก อาญุ อื กาว โรฮ อาแลฮ เนอมึ เมอ� เลียง ดิ
แกะ ไม่ โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ กวน บิน่ฮา ไม่ ซีละ
ปา� ปรโปวน แตวะ เญือะ เปือะ แตะ เซ� กอ เอญี
อู ไลลวง กัน ฆอก ป ยุฮ โม เอยีกปุ แตะ เซ ละ เปือะ
แตะ�

3ป มัฮ ยาโคป ฮรกั โยเซป ฮา กวน ไฮญ แตะ นึง
เกิต อื เญอืม เอจี กวต แตะ� ยุฮ ลปิ ลัง่ เตะ ดา ละ
โยเซป� 4 โม เอียกปุ อื เญือม ยุ อื ฮรกั เปือะ แตะ
โยเซป ตอก เซ� เกละยุ โยเซป ฆาื อ�ื เญือะ ญอม
โตว ลปุง ไมจ ไม่ อื เฟือฮ�

5-7 ติ ซาวม อื โยเซป รโมะ� ฟวยจ เซ รไปฮ รโมะ
แตะ เซ ละ โม เอียกปุ แตะ ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน ป
รโมะ อาึ ยุ เฮี เมอะ� อาึ รโมะ ยุ มัก แตะ เฮงาะ ไม่
โม เปะ� โรม แปน โรม แปน โรม แตะ� เฮงาะ โรม
อาึ นึง อ�ื รโมะ ยุ ชุง พราวป อ�ื เฮงาะ โรม โม เปะ
เอ ฮอยจ รโจะ ไอฮ ติ แตะ นา เซ� นุ่ม ไว เฮงาะ โรม
อาึ ติ โรม เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม
รไปฮ โยเซป รโมะ แตะ ละ อื ตอก เซ� โม เอยีกปุ อื
โฮว ละ เกละ แตะ ยุ โยเซป ฆาื อ�ื

8 โม เอยีกปุ อื เซ อฮั เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ อฮั เปอะ ติ
แตะ ซ โฮลฮ ตัตเตียง เอะ ตอก กซัต โฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื เญอืม อู โยเซป ไลลวง รโมะ แตะ เซ� โม เอี
ยกปุ อื เซ โฮว ละ เกละ แตะ ยุ โยเซป ฆาื อ�ื
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9ฟวยจ เซ โยเซป รโมะ แม ติ โฮน� อู แม โรฮ อื
ละ โม เอียกระ เอียกตุ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �งอ่ต
เมอะ� อาึ เอจี รโมะ แม ติ โฮน� อาึ รโมะ ยุ ซเงะ
ไม่ เคิ ไม่ ซโมยญ กาว โรฮ ติ โนง� ฮอยจ นุ่ม ไว อาึ
เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เญือม รไปฮ อื ละ
เปือะ แตะ� เปือะ อื ริ คัต อ�ื �มัฮ ตอก เมอ ตอก
โอวน รโมะ เปอะ เซ� อาึ ไม่ มะ เปอะ ไม่ เอยีกระ เอี
ยกตุ เปอะ อมั มัฮ ซ โฮลฮ นุ่ม ไว ปะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 11 โม เอยีกปุ อื เซ ววั ป อฮั โยเซป เซ รพาวม อ�ื
เปือะ อื ปังเมอ ไตม อาึง ไล เซ โตะ รพาวม แตะ�

โยเซป โชะ ปุย
12 ติ โฮน อื โม เอียกระ เอียกตุ โยเซป เซ โฮว

เลียง แกะ ยุฮ เปือะ แตะ โบ ยว่ง เชเคม� 13 อซิรา
เอน อฮั เฮี ละ โยเซป� �โม เอียกระ เอียกตุ เปอะ
โฮว เลียง แกะ นึง นาตี ยว่ง เชเคม� อาึ ฆวต เกือฮ
ปะ โฮว เคะ อื นา เซ โอะ�� อฮั เซ� �เออะ�� อฮั
เซ ละ อื โยเซป เปอ�

14 เปือะ อื อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โฮว โพก แลน โม
เอยีกระ เอยีกตุ เปอะ� อมั อาวต ตื ไม่ กอ บาึง แตะ
เตือง แกะ แลน อื เซ� ฟวยจ เซ เอญี อู ละ อาึ��
อฮั เซ ละ อ�ื เญือม ดวน อื โยเซป โฮว ตอก เซ�
ปุก เญือม อาวต อื นึง ลโลวง เฮปโรน� โยเซป โฮว
เนอมึ ฆาื อื ฮอยจ ยว่ง เชเคม เซ�

15 ไก ปรเมะ ติ� รโตฮ ยุ โฮว ไป โฮว มา โยเซป
โตะ ลโลวง เซ� ปรเมะ เซ ไฮมญ อ�ื �เมอ ซาวป
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 โยเซป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�โฮว ซาวป โม เอยีกปุ แตะ� โม เปะ อมั ยุ เปอะ นา
ก เลียง อื แกะ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ� 17 ปุย เซ อฮั เฮ�ี
�เอจี โฮว ฮา นา เฮ�ี อาึ ฮมอง อู อื ลอก ซ โฮว แตะ
ยว่ง โด่ทัน�� อฮั เซ ละ อ�ื
โยเซป โฮว ซาวป เนอึม โม เอียกปุ แตะ ลัก่ ยว่ง

โด่ทัน� ยุ เนอึม อ�ื 18 โม เซ ชวน โยเซป เญือม
อาวต ลัง่ อื ก ซไง อ�ื งอ่ต ดิ ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่
อ�ื 19 อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึต แตะ� ปุย กอ รโมะ
ลัมเลือ โฮ เอจี ฮอยจ� 20 ไมจ เอะ เรอึม ปุ แตะ�
ยุฮ แปฮ ยุม ไม่� น่าึก โปวฮ โตะ นัมโม่ ซออฮ ติ
โดฮ� ฟวยจ เซ ซ อฮั มัฮ ยุม อื นึง เกียต โกะพริ
แตะ� มอง แลน ป ซ เกิต นึง รโมะ รมาว อื เซ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

21 เญือม ฮมอง รูเบ่น ป อฮั อื เซ� งอ่ต ตอก ซ
เกือฮ แตะ โยเซป โปน ฮา กัน ฆอก ตะ ปุย ยุฮ ละ อื
เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ไมจ โตว เอะ ยุฮ ยุม ไม่� 22 โฮม
วต คัง ฮา อื โตะ นัมโม่ ซออฮ เฮ�ี ปังเมอ โอ เยอะ
ไมจ ยุฮ ป โซะ ละ เนะซองั อ�ื� อฮั เซ� ป อฮั อื ตอก
เซ ฆาื อื มัฮ ตะ อื เรอึม เกือฮ โอก� ตะ ตาว แม อื
ละ เปือะ แตะ�

23-24 เญือม ฮอยจ โยเซป นา ก อาวต โม เอียกปุ
แตะ เซ� โม เซ โฮมวต ปอยจ ลปิ ดา ไมจ อื เซ� บัว่
โรวก โกะ อื ดุฮ อื โตะ นัมโม่ ซออฮ�

25ฟวยจ เซ โม เซ งาวม โซม� ลไล โซม อื เซ ชวน
ฮอยจ โม อชิมาเอน ติ มู ฮอยจ ไม่ อุต ยุฮ แตะ� ตัง
โรวก ป ซออย ฮงาื ไม่ เยื่อ ปุยฮ โคะ ไม่ เฮลาะ โคะ

ชะโมต ละ ซ โฮว โชะ แตะ� โอก โฮว เน่อมึ นึง เมือง
กิเลอตั ละ ซ โฮว แตะ ฮอยจ เมือง อยีปิ�

26 ยูด่า อฮั เฮี ละ เอียกปุ แตะ� �ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่
ปุ แตะ เฮี ไม่ เม่าะ แตะ� เมอ ป ซ โฮลฮ เอะ นึง อ�ื
27 ฮา ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ อื โชะ ฮา อื ละ โม อชิมา
เอน เฮี และ� ดัฮ งอ่ต ที โฮ มัฮ โรฮ ปุ อุ� มัฮ กวน
ติ เปือะ ไม่�� อฮั เซ� โม เซ ปุก ตื รพาวม อ�ื 28 เญื
อม พา โม ปอกา มีเด่ียน เซ คระ เซ� โม เอยีกปุ อื เซ
ยวก โยเซป โอก ฮา นัมโม่ เซ� โชะ อื ละ โม อิชมา
เอน ลัก่ มาื งา่ เชเคน� โม เซ โรวก อื ฮอยจ เมือง
อยีปิ�

29ฟวยจ เซ เญือม เอญี แลน รูเบ่น นัมโม่ เซ ไม่
ยุ อื โอ โยเซป เญือะ อาวต นึง โตะ อ�ื แจฮ ไอฮ ลปิ
แตะ นึง ตุก รพาวม แตะ� 30 เอญี อู อื ละ ปุ แตะ
ตอก เฮ�ี �กวนดุ เซ เญือะ อาวต โตว นา เฮ�ี อาึ ซ
ยุฮ ตอก เมอ แล�� อฮั เซ�

31 โม เซ ตุย ลปิ โยเซป� ตุย มอก ปิ ติ� ชตึ ลปิ
เซ นึง ฮนัม อ�ื 32 ฟวยจ เซ โรวก ลปิ ดา ไมจ เซ
เปลีฮ อื ละ เปือะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ ยุ ลปิ
เฮ�ี แลน ที เมอะ� อมั มัฮ ลปิ กวน เปอะ� อมั โอ
มัฮ อ�ื� อฮั เซ�

33 เปือะ อื ยุง เอนิ อื มัฮ อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ เนอึม
ลปิ โยเซป เฮี เยอ� มัฮ เกียต โกะพริ อ�ื ตึน ซ แฌฮ
บลวย ตื กวน อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� 34 ยาโคป แจฮ ไอฮ
ลปิ โกะ แตะ ฆาื ตุก รพาวม แตะ� จาวป เครองึ ฮาื
ฆัน� เยอืม กวน แตะ เซ แปน วงั อ�ื 35 โม กวน
รเมะ กวน รโปวน อื ฮอยจ ดุป ไง่ ไป พาวม อื เตือง
โอยจ แตะ� ยาโคป ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ ปุย เกาะ
โลม แตะ� อฮั เฮ�ี �ปุ คัต อาึ อ�ื อาึ ซ เยอืม กวน
รเมะ เฮี แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม โกะ แตะ�� อฮั เซ�
เยอืม แนฮ เยอืม แนฮ ตอก เซ�

36 โม มีเด่ียน เซ โรวก โยเซป ฮอยจ เมือง อียปิ�
โชะ อื ละ โปติฟา ป มัฮ จาวไน อาวต ไม่ กซัต ฟาโร
ติ ปุย� มัฮ ฮวันา ตฮนั มอง กซัต�

38
1-2 เญอืม เซ ยูด่า รกัฮ ติ แตะ ฮา โม เอยีกปุ แตะ�

โฮว อาวต ไม่ ปรเมะ ติ ปุย� มอยฮ ปุย เซ มัฮ ฮรีา�
ฮรีา เซ มัฮ ปุย ยว่ง อะดุ่นลัม� เญือม อาวต อื นา
เซ ยูด่า รโตฮ ยุ ปเครฮี ติ ปุย� มัฮ กวน ชูวา� มัฮ
โม คะนาอนั� ปุก ปุย เซ รพาวม อ�ื ลอต เญือะ ไม่
ปุ แตะ� 3 ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ โรวก� เกิต กวน
รเมะ ติ� ยูด่า ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เอ ละ อ�ื 4 ปรโป
วน เซ โรวก แม� ไก แม กวน รเมะ ติ� มอยฮ ปุย
เซ มัฮ โอนัน� 5 กังเคะ เอ โรวก แม ติ โฮน� เกิต
แม กวน รเมะ� มอยฮ ปุย เซ มัฮ เชลา� เญอืม เกิต
เชลา เซ ปุก เญอืม อาวต อื นึง ยว่ง เคซิป�

6 เญอืม เอจี เติง เวลา อ�ื ยูด่า ซาวป ปรโปวน ละ
ซ เกือฮ แตะ เญือะ ไม่ เอ ป มัฮ กวน โรง แตะ เซ�
มอยฮ ปรโปวน เซ มัฮ ทามัน� 7 เอ เซ ยุฮ ป ฆอก ป
เบร� กัน ยุฮ อื เซ ปุก โตว รพาวม พะจาว. พะจาว
ยุฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื
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8 ฟวยจ เซ ยู ด่า อฮั เฮี ละ โอนัน� �ไมจ เปอะ
ไอฮ ปรโปวน เญือะ เอยีกระ เปอะ เซ� ยุฮ ป ลัง ยุฮ
เปอะ ละ นึง มัฮ เปอะ ปุ เลีฮ อ�ื เดอมึ เอยีกระ เปอะ
ซ ไก จัตเจือ ละ ซ ซึป อื มอยฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
9 โอนัน เซ ยุง โอ ปุย ซ เมีญ จัตเจือ ป ซ เกิต นึง
แตะ เซ มัฮ กวน โกะ แตะ� เญือม ไอจ อื ไม่ ปรโป
วน เซ เกือฮ รอาวม เจือะ แตะ ดุฮ ลังเตะ ฆาื อื โค
รยญ โฮน อ�ื นึง โอ อื ฆวต เกือฮ เอียกระ แตะ เซ
โฮลฮ กวน แตะ ละ ซ ซึป อื จัตเจือ แตะ� 10 ป ยุฮ
โอนัน เซ มัฮ ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว. พะจาว ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื

11 เญือม เซ ยูด่า อฮั เฮี ละ ทามัน ป มัฮ โมวน
แตะ เซ� �เอญี อาวต เญือะ เปือะ เปอะ ฮอยจ ละ
ระ เชลา เญะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ดัฮ ซ เกือฮ เชลา
เซ ไอฮ อื เตอ ฮลัต โรฮ อื ซ ยุม ตอก เซ โรฮ� เซ ป
อฮั อื ตอก เซ ฆาื อ�ื ทามัน เซ แม อาวต เนอึม ฆาื
อื นึง เญือะ เปือะ แตะ�

12 เญอืม เอจี เล่ีญ อื ปรโปวน เญือะ ยูด่า เซ ยุม�
เญือม เอจี ไฮ โซะ รพาวม อ�ื ยูด่า เซ ฮาวก ดิ ไม่
ฮรีา ป มัฮ ปุโฮมว แตะ เซ ฮอยจ เคะ โม ป กัมลัง
ญัป ฮาึก แกะ ยุฮ โกะ แตะ� 13 ไก ป รโฮงะ ละ ทา
มัน ตอก เฮ�ี �โปะ เปอะ ซ ฮาวก ยว่ง ทิมนา ละ ซ
ญัป อื ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 ทามัน เปียน เครองึ แมฮงั แตะ ฆาื อ�ื เลอึ
ป นา แตะ นึง พา ไมจๆ� โฮว งาวม ฆาื อื โบ โตะ
รเวอืะ ยว่ง เอนาอมิ� ปุก คระ โฮว ปุย นึง ยว่ง ทิม
นา เซ� ป ยุฮ อื ฆาื อื ตอก เซ� มัฮ ฆาื ยุ อื เอจี ระ
เชลา เซ� ยูด่า ปังเมอ โอ เกือฮ เชลา เซ แปน ปร
เมะ เญือะ อื ติ ชวง�

15 ยูด่า เซ เญือม ยุ อื ปรโปวน เซ โคะ อื มัฮ มอ
จังคึต ติ ปุย� นึง เอจี เลอึป อื นา แตะ ตัม ปซี ปซา
ปรโปวน ฆอก ไล ตอก เซ� 16 เลียก เคะ อื ฆาื อื นึง
อาวต อื เฆียง คระ เซ� บะ อื โฮว ดิ ไม่ แตะ� �โฮว
ไอจ ดิ ไม่ อาึ และ�� อฮั เซ ละ อ�ื เตอ โอ ยุง มัฮ อื
โมวน แตะ� ทามัน เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ โฮว
ดิ ไม่ เปอะ เมอ ซ เกือฮ เปอะ เนิ อ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ยู ด่า โลยฮ อ�ื �ดัฮ เอจี โฮว ฮอยจ ก อาวต
แกะ ยุฮ แตะ อาึ ซ เกือฮ ปุย ตาว กวน ปิ ละ เปอะ
ติ ตัว�� อฮั เซ� ปรโปวน เซ ไฮมญ แม อ�ื �เมอ
ซ เกือฮ เปอะ แปน แมจัม อื กา เฆียง โฮลฮ โฮะ ปิ
เซ�� อฮั เซ�

18 ยูด่า อฮั เฮ�ี �เมอ ฆวต ไอฮ เปอะ แปน แมจัม
อื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อ�ื �เกือฮ ไฌม
ป ไก ทา ยุฮ เปอะ ไม่ โม่ะ ชวยฮ อื ไม่ โคะ ฆิ ยุฮ เปอะ
เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื ยูด่า เกือฮ เนอมึ อื ละ อ�ื แปน
ยุ เนอมึ ปุ แตะ ฆาื อ�ื ทามัน โรวก เนอมึ กวน แตะ
เบือ ยุ แตะ ปุ แตะ ตอก เซ�

19ฟวยจ โฮว ยูด่า ฮา อื เซ ทามัน ปอยจ พา ไมจๆ
เลอปึ นา แตะ เซ� ไอฮ แม เครองึ แมฮงั ตอก ไพรม
แตะ�

20ฟวยจ เซ ยูด่า เกือฮ ปุโฮมว แตะ ป มัฮ ปุย ยว่ง
อะดุ่นลัม เซ ตาว กวน ปิ ละ ปรโปวน เซ ละ ซ โฮลฮ
แม อื แมจัม เอจี ดุฮ แตะ อาึง เซ� ปุย เซ ปังเมอ

โอ ยุ ปรโปวน เซ� 21 ไฮมญ ปรเมะ ป อาวต ตอง เซ
ฆาื อ�ื �มอจังคึต ป อาวต เฆียง คระ ยว่ง เอนาอมิ
โฮ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื
�นา เฮี ไก โตว มอจังคึต นึง เมอ�� อฮั เซ�

22 ปุโฮมว อื เซ เอญี แม เคะ ยูด่า� อฮั เฮ�ี �อาึ
ยุ โตว ปรโปวน อฮั เปอะ เซ เฟือฮ� โม ป อาวต นา
เซ อฮั อื โอ ไก มอจังคึต นึง นา เซ�� อฮั เซ� 23 ยู
ด่า อฮั เฮ�ี �ไอฮ อื ญุ่ก โอเอฮี ป เกือฮ อาึ ละ อื เซ�
ดัฮ เปอะ โฮว ไฮมญ ลอป โฮ� ปุย ซ โล่ ญวยฮ เอะ
ฆาื อ�ื เอจี ฟวยจ รโปะ กวน ปิ ละ อ�ื ปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ยุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24ฟวยจ เซ เมาะ ลอวย เคิ ไก ป ฮอยจ อู ละ ยูด่า
ตอก เฮ�ี �ทามัน โมวน เปอะ เซ เอจี เลน จุ� เอจี
โรวก ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ยูด่า อฮั เฮ�ี �โฮมวต
โรวก นา เฮ�ี ไมจ ตอง แปฮ นึง งอ�� อฮั เซ�

25ลไล โฮมวต ปุย โรวก อ�ื ทามัน เซ รโปะ มวยญ
แตะ ละ โปะ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี โรวก ไม่ ปรเมะ
ป มัฮ กุม โอเอฮี โม เฮ�ี ไฌม ป ไก ทา เฮี ไม่ โม่ะ
ชวยฮ อื ไม่ โคะ ฆิ เฮี มัฮ ป ยุฮ ปุย� แลน ทีๆ เมิฮ��
อฮั เซ มวยญ ตอม อื เซ�

26 ยูด่า เมือต แลน อ�ื ไตม มัฮ อื คอง โกะ แตะ�
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปรโปวน เฮี เอจี ปุก เดียก ฮา อาึ กัน
ยุฮ อ�ื มัฮ ฆาื โอ อาึ ญอม เกือฮ ไอฮ เชลา ป มัฮ
กวน เนอะ เซ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ ยูด่า เญือะ ไอจ
โตว ฆาื อื ไม่ ทามัน เฟือฮ�

27 เญือม เอจี เติง เคิ รอาวม อื มัฮ กวน พรอม ป
อาวต โตะ เวยีก อื เซ� 28 เญอืม ซ เกิต เนอมึ อ�ื ติ
ปุย อื ซนาว เตะ แตะ โอก รกา� มะปโกวน ป โซวต
กวนงกั เซ ปุก เตะ อื นึง กอย ซครกั� อฮั เฮ�ี �มัฮ
ปุย เฮี ป เกิต รกา เยอ�� อฮั เซ� 29 กวนงกั เซ ปัง
เมอ ราึต แม เตะ แตะ� กวนงกั ติ ปุย อื แม เกิต
กา อ�ื มะปโกวน ป โซวต กวนงกั เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ
ตอก เมอ เซ� เกียฮ ทอต โน่ง เปอะ ติ แตะ ตอก เฮี
เมอ�� อฮั เซ ละ กวนงกั เซ� ปุก มอยฮ อ�ื อฮั
เปเรต ละ อื ฆาื อ�ื 30 ฟวยจ เซ เกิต แม ปุ ป ไก
กอย ซครกั นึง เตะ อื เซ� ปุก โรฮ มอยฮ กวนงกั
เซ� อฮั เซรา ละ อ�ื

39
โยเซป ไม่ ปรโปวน เญือะ โปติฟา

1 เญอืม โรวก โม อชิมาเอน โยเซป ฮอยจ เมือง อี
ยปิ เปอ� ไก จาวไน อาวต ไม่ กซัต ฟาโร ติ ปุย� มัฮ
โปติฟา� มัฮ ฮวันา ตฮนั มอง กซัต� รวี โยเซป นึง
โม อชิมาเอน เซ�

2 เญื อม อาวต โย เซป เญือะ ปอ เลียง แตะ นึง
เมือง อียปิ เซ� พะจาว อาวต ไม่ อ�ื เกือฮ กัน ยุฮ
อื จเลิน โครยญ เจือ� 3 ปอเลียง อื เซ ยุ อาวต พะ
จาว ไม่ โยเซป� กัน ยุฮ อื ไก ป มัฮ เบือ อื โครยญ
เจือ� 4 ปอเลียง อื ปุก กัน ยุฮ โยเซป เซ รพาวม อ�ื
เกือฮ เอนิ โยเซป เซ แลน แก คาวคอง เญือะ แตะ
ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื 5 เคียง เซ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ
เญือะ โปติฟา ป มัฮ ปุย อยีปิ เซ เบือ โยเซป� โอเอฮี
นึง เญือะ นึง ยว่ง� นึง ชจิ นึง ม่า ไมจ โอยจ ฆาื อ�ื
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6 โปติฟา มอป โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ โยเซป เตือง โอยจ
อื เกือฮ อื กุม อ�ื เญือะ ตุก พาวม โตว นึง โอเอฮี ติ
เจือ เนอมึ� โนก ฮา ป ซ โซม ซ ปอน โกะ แตะ�

7 โยเซป มัฮ ปุย ไมจ นาตา ไม่ ชอม ฮุนฮงั แตะ�
เญือม เอจี เล่ีญ อาวต อื เญือะ เซ� ปรโปวน เญือะ
ปอเลียง อื เซ ยุ ไมจ โยเซป� อฮั เฮี ละ อ�ื �เลียก
ไอจ ดิ โตะ ฮอง และ�� อฮั เซ�

8 โยเซป ปังเมอ โอญอม เลียก ไอจ ไม่ อ�ื อฮั เฮ�ี
�ปอเลียง อาึ เญาะ ไฌม โตว โอเอฮี นึง เญือะ แตะ
นึง กุม อาึ อื ละ อื โครยญ เจือ� มอป โอเอฮี ยุฮ
แตะ ละ อาึ เตือง โอยจ อ�ื 9 ไก โตว ป ระ นึง เญือะ
เฮี ฮา อาึ อ�ื ปอเลียง เงอะ ฮลัก โตว กอ โอเอฮี ฮา
อาึ ติ เจือ เนอมึ โนก ฮา ตัว ปะ เซ� นึง มัฮ เปอะ ปุย
เญือะ อ�ื อาึ อมั ซ เกียฮ ยุฮ ป ฆอก ลัมเลือ ตอก
เซ� มัฮ ป พิต เนอึม ละ พะจาว�� อฮั เซ โยเซป
เปอ� 10 ปัง บะ ลอป โยเซป ตอก เซ โครยญ ซเงะ่
โยเซป ญอม โตว เนอึง ป อฮั อ�ื อาวต ซดิ ไม่ อื ปุ
ญอม อาวต�

11 ไก ติ ซเงะ เญอืม เลียก โยเซป โตะ เญือะ ละ ซ
ยุฮ แตะ กัน� ปุก เญือม โอ กวนไจ ไฮญ อื อาวต ติ
ตื� 12 ปรโปวน เซ โฮมวต ลปิ อ�ื อฮั เฮ�ี �เลียก
ไอจ ดิ โตะ ฮอง และ�� อฮั เซ� โยเซป ตอ โอก ก
พร�ิ ละ อาึง ลปิ แตะ นึง เตะ ปรโปวน เซ�

13-14 ปรโปวน เซ เญือม ยุ อื ตอ โยเซป ตอก เซ
ไม่ ละ อื อาึง ลปิ แตะ นึง เตะ แตะ ตอก เซ� รโอง
กอก กวนไจ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �แลน เมิฮ�
ปรเมะ เญือะ อาึ เกือฮ ปุย ฮบีรู ฆอก ไล เฮี อาวต นึง
เญือะ ละ ซ พามัต ดู่แควน แตะ เอะ� เลียก โตะ
ฮอง ไอจ อาึ� ริ ไอฮ พาวม ไม่ เยอะ� อาึ รโอง เอนิ
ฆาื ปอ โอยจ เซียง แตะ� 15 เญอืม ฮมอง อื รโอง อาึ
ตอก เซ ตอ โอก ก พร�ิ ละ อาึง ลปิ แตะ ไม่ อาึ��
อฮั เซ�

16 ปรโปวน เซ แฮรน ลปิ อื เซ ฮอยจ ละ เอญี ปร
เมะ เญือะ แตะ� 17 เญือม เซ รโฮงะ ไลลวง อื ละ อื
ตอก เฮ�ี �ครา ฮบีรู โอ ลุก ป โรวก โม เปะ เซ พามั
ต ลัมเลือ อาึ� เลียก โตะ ฮอง อาึ� ริ ไอฮ พาวม ไม่
เยอะ� 18 เญอืม รโอง อาึ ละ อ�ื ตอ เอนิ โอก ก พร�ิ
ละ อาึง ลปิ แตะ ไม่ เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 เญือม เอจี ฮมอง ปอเลียง โยเซป ไลลวง ป อฮั
ปรโปวน เญือะ แตะ เซ� ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก
รพาวม แนม ฆาื อ�ื 20 เกือฮ ปุย โฮมวต โยเซป�
ตาว อาึง อื โตะ คอก� มัฮ คอก คัง ปุย ป ตุต ป
รซอฮ ละ กซัต� โยเซป โฮลฮ โรฮ อาวต นา เซ�

21พะจาว ปังเมอ อาวต ไม่ โยเซป� เปลีฮ กุนมุ่น
ยุฮ แตะ ละ อ�ื เกือฮ ไนกุม คอก เลียก พาวม นึง
อ�ื 22 ไนกุม คอก เซ ลอต เกือฮ โยเซป แลน แก ป
ตุต ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ กัน โอเอฮี โตะ คอก
เซ อาวต ไน ลวงั บัง่คัป โยเซป โครยญ เจือ� 23 ไน
กุม คอก เซ เญือะ โฮลฮ โตว เครองึ นึง กัน โอเอฮี
ป มอป แตะ ละ อ�ื นึง อาวต พะจาว ไม่ โยเซป� ไม่
เกือฮ อื กัน ยุฮ อื เซ จเลิน โครยญ เจือ�

40
โยเซป เกียฮ รนึก รโมะ ป ตุต

1ฟวยจ เซ ฮวันา กวนไจ กซัต ป จิม รอาวม อะงุน
ยุฮ อื ไม่ ฮวันา ป ยุฮ คโนมปัง ละ อื ยุฮ ป พิต ละ
กซัต� 2 กซัต รอก พาวม นึง ปุย ลอา เซ� 3 คัง อื
โตะ คอก นึง เญือะ ฮวันา ตฮนั ป มอง กซัต เซ� มัฮ
ติ โดฮ ไม่ นา ก คัง ปุย โยเซป เซ� 4 ฮวันา ตฮนั เซ
เกือฮ โยเซป แลน แก อื นา เซ� 5 เญือม เอจี เล่ีญ
อาวต อื โตะ คอก เซ ป มัฮ ป จิม รอาวม อะงุน ไม่
ป ยุฮ คโนมปัง เซ ตัง โคน ตัง รโมะ ยุ โอเอฮี� มัฮ
ซาวม ติ� ป รโมะ อื ยุ เซ ตัง โน่ง ควมัไม ฮา ปุ แตะ�

6 ปวยฮ พริ เซ เญือม ฮอยจ โยเซป เคะ อ�ื ยุ นา
มึต นา มอง ปุย ลอา เซ� 7 ไฮมญ อ�ื �เมอ ตุก
รพาวม เปอะ นึง อื เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 8 ปุย
ลอา เซ โลยฮ อ�ื �เอะ ลอา ตัง โคน ตัง รโมะ ยุ โอ
เอฮี� ไก โตว ป เกียฮ รนึก เนิ�� อฮั เซ� โยเซป อฮั
เฮ�ี �กัน รนึก รโมะ ปุย โม่ มัฮ พะจาว ป เกียฮ รนึก
เกอ� รโฮงะ แลน ละ อาึ เมอะ รโมะ เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

9ป จิม รอาวม อะงุน เซ อฮั เฮ�ี �อาึ รโมะ ยุ โคะ
อะงุน ซองนา แตะ� 10 ไก กัก ลอวย� เมาะ ซ ชุก
ฮละ อื โคะ อะงุน เซ เตีย� เปลิ� ตึม เอนิ เปลิ อ�ื
11อาึ รโมะ ยุ ไปญ แตะ จอก ยุฮ กซัต� อาึ เปฮ เปลิ
อะงุน เซ แม่ต เตอะ� เกือฮ รอาวม อื เลียก โตะ
จอก ยุฮ อื เซ� ฟวยจ เซ กอยฮ แฮะ ละ กซัต�� อฮั
เซ ปุย เซ�

12 โยเซป อฮั เฮ�ี �รโมะ ปะ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี กัก
ลอวย เซ มัฮ ลอวย ซเงะ� 13 ไก ลัง่ ลอวย ซเงะ�
กซัต ซ พลวย ปะ โอก� ซ เกือฮ ปะ โปน ตุต ยุฮ
เปอะ� ซ เกือฮ แม ปะ โฮลฮ อาวต นึง ตัมแนง
อาวต ไพรม เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ กอยฮ จอก รอาวม
อะงุน ละ กซัต ตอก ยุฮ ไพรม เปอะ โฮ� 14 เญือม
ไมจ แม ป ยุ เคราะ แม ป ฮมอง เปอะ ปัว เปอะ โอ
เบีย อาึ� ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง เงอะ� อู ไลลวง
อาึ ละ กซัต เกือฮ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา คอก เฮ�ี
15 ไพรม อื อาึ มัฮ โฮมวต ปุย โรวก เกอะ เน่อมึ นึง
เมือง ฮบีรู� อาวต แม นึง เมือง เฮ�ี ปุ โรฮ ยุฮ ป พิต
ติ เจือ เนอึม ป โปง ไม่ อาวต แตะ โตะ คอก เฮี ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เญือม ฮมอง ป ยุฮ คโนมปัง เซ ไลลวง ไมจ ป
ซ โฮลฮ ป จิม รอาวม อะงุน เซ นึง ไมจ รโมะ อ�ื อฮั
โรฮ เฮี ละ โยเซป� �อาึ รโมะ โรฮ โฮะ� รโมะ ยุ เน่ะ
แตะ ปุ โฮว คโนมปัง ลอวย ทัต� 17 ทัต อาวต ราว
เซ ไก คโนม ญึม ละ ฟาโร นึง โฮวน เจือ� เญอืม เซ
ฮอยจ ปวก ไซม โซม ป อาวต นึง ทัต ราว ไกญ เญอะ
เซ�� อฮั เซ ปุย เซ�

18 โยเซป อฮั เฮ�ี �รโมะ ปะ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี ทัต
ลอวย เซ มัฮ ลอวย ซเงะ� 19 ไน ลอวย ซเงะ ฟาโร ซ
เกือฮ ปะ โอก ฮา คอก� ซ เกือฮ ปุย กิต ไกญ เปอะ�
โกะ เปอะ ซ เคิง อื นึง โคะ� ไซม ซ ฮอยจ ปวก กุก
เนะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ� กซัต เลียง โม จาวไน
นึง บัน่เมือง แตะ นึง มัฮ อื ซเงะ เกิต แตะ� เกือฮ
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ป จิม รอาวม อะงุน ยุฮ แตะ ไม่ ป ยุฮ คโนมปัง ยุฮ
แตะ เซ โอก ฮา คอก� เกือฮ อื ชุง ลัก่กา โม จาวไน
เซ� 21 เกือฮ เนอึม ป จิม รอาวม อะงุน ยุฮ แตะ เซ
อาวต แม นึง ตัมแนง อาวต ไพรม แตะ� 22 เกือฮ
เนอมึ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ป ยุฮ คโนมปัง เซ ไม่ เคิง อื นึง
โคะ� เอจี ตอก เนอมึ อฮั โยเซป อื โครยญ เจือ�

23ป จิม รอาวม อะงุน เซ ปังเมอ โอ เญือะ โตก ละ
โยเซป เฟือฮ� เบีย ซไบ่ อ�ื

41
โยเซป รนึก รโมะ กซัต

1ฟวยจ เซ แม ลอา เนอมึ� กซัต เมือง อยีปิ รโมะ
ยุ ชุง แตะ โบ โกลง ไน�* 2 รโมะ ยุ โมวก โกลยญ
ไมจ อาแลฮ ตัว� โอก ฮา โกลง� เปือม ไรป เฆียง
โกลง เซ� 3 ฟวยจ เซ ไก แม โมวก รเกือะ ลัมลอน
นึง อาแลฮ ตัว� โอก ชุง โรฮ ไม่ อื เฆียง โกลง เซ�
4 โมวก รเกือะ เซ เกียต กุก โมวก โกลยญ เซ� โอยจ
เอนิ ยุฮ อ�ื ฟวยจ เซ กซัต เซ โปวะ�

5 เญือม ปุน แม อื ไอจ รโมะ แม ติ โฮน� รโมะ ยุ
เฮงาะ ติ เน่อมึ ไก อาแลฮ ซเนียง� มัฮ เฮงาะ ซโตฮ
ตึก นึง ไมจ แตะ� 6ฟวยจ เซ ไก แม เฮงาะ แลป นึง
อาแลฮ ซเนียง� ตอก เฮงาะ ไลจ นึง ปุฮ กาื เน่อมึ
ลัก่ ลาึน ซออฮ แตะ โฮ� 7 เฮงาะ แลป เซ โซม เฮ
งาะ ไมจ เซ� โอยจ เอนิ ยุฮ อ�ื เญือม โปวะ อื กซัต
เซ ยุง มัฮ อื รโมะ แตะ�

8 ปวยฮ พริ เซ ตุก รพาวม ฆาื อ�ื กอก โม ป เกีย
ฮ ซโปก ซักซี ไม่ โม ป ฮลาวง ป ยุง เมือง อยีปิ เตือง
โอยจ อ�ื รไปฮ รโมะ แตะ เซ ละ อื แปน ไล แตะ�
ปังเมอ โอ ไก ป เกียฮ รนึก ละ อื ติ ปุย เนอมึ�

9 เญอืม เซ ป จิม รอาวม อะงุน เซ อฮั เฮี ละ กซัต�
�เนาะ เฮี อาึ โตก ละ พิต แตะ� 10 ไพรม อื กซัต รอก
พาวม นึง ป ยุฮ คโนมปัง ละ แตะ ไม่ อาึ โรฮ� ปะ
คัง เปอะ เอะ ลอา โตะ คอก นึง เญือะ ฮวันา ตฮนั
ป มอง กซัต� 11 ไก ติ ซาวม� เอะ ลอา ตัง โคน
ตัง รโมะ โอะ� รโมะ เอะ เซ ปังเมอ ตัง ควมัไม ฮา
ปุ แตะ� 12 ไก ปรเมะ นมุ เมือง ฮบีรู ติ ปุย� มัฮ ป
อาวต ดิ ไม่ เอะ โตะ คอก� มัฮ กวนไจ ฮวันา ตฮนั
มอง กซัต� เอะ รไปฮ รโมะ แตะ ละ ปุย เซ� ปุย เซ
เกียฮ รนึก อื เนิ� 13 เกิต เนอึม ตอก อฮั อื ซ เกิต
เซ โครยญ เจือ� ปะ เกือฮ เนอมึ เปอะ อาึ โฮลฮ ยุฮ
แม กัน ตอก ไพรม แตะ� ปะ ยุฮ เนอมึ เปอะ ยุม ไม่
ป ยุฮ คโนมปัง ละ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ กซัต�

14 เญอืม เซ กซัต ดวน ปุย โฮว กอก โยเซป ฮอยจ
เคะ แตะ ฆาื อ�ื โยเซป โอก เอนิ ฮา คอก เซ� ฟวยจ
เซ คุต ฮาึก กัป ฮาึก รบุม แตะ� ล โปลฮ เครองึ
แตะ� ลอต ฮอยจ เคะ กซัต�

15 ฟาโร อฮั เฮี ละ โยเซป� �อาึ รโมะ ยุ โอเอฮี�
ไก โตว ป เกียฮ รนึก รโมะ โอะ เนิ ติ ปุย เนอึม� อาึ
เอจี ฮมอง อฮั ปุย ปะ เกียฮ รนึก รโมะ ปุย�� อฮั เซ�

16 โยเซป โลยฮ อ�ื �มัฮ โตว อาึ ป เกียฮ ฮา� มัฮ
พะจาว โน่ง ป ซ เกียฮ เกือฮ ปะ ยุง โอเอฮี ตัม โซม
กวน อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

17 กซัต อฮั เฮ�ี �อาึ รโมะ ยุ ชุง แตะ เฆียง โกลง
ไน� 18 ไก โมวก โกลยญ ไมจ โอก ฮา โกลง เซ อา
แลฮ ตัว� ซาวป เปือม ไรป เฆียง โกลง� 19ฟวยจ เซ
ไก แม โมวก อาแลฮ ตัว� ฆอก� ไม่ รเกือะ ลัมเลือ
เอนิ อ�ื อาึ ยุ โตว ติ ชวง โมวก ฆอก ตอก เซ ไน ติ
เมือง อียปิ เฮ�ี 20 โมวก รเกือะ เซ เกียต กุก โมวก
โกลยญ ป ฮอยจ รกา แตะ เซ� โอยจ เอนิ ยุฮ อ�ื
21ฟวยจ กุก อื ปังเมอ รเกือะ ลัง่ ตอก ไพรม แตะ�
ฆอก ลัง่ ตอก ไพรม แตะ� เญือม เซ อาึ โปวะ อุ�

22 �ฟวยจ เซ รโมะ แม ยุ เฮงาะ ติ เน่อมึ ไก อา
แลฮ ซเนียง� มัฮ เฮงาะ ซโตฮ ตึก นึง ไมจ แตะ�
23 เญือม เซ ยุ แม โอก เฮงาะ อาแลฮ ซเนียง แม�
แลป ฆอก ตอก เฮงาะ ปุฮ กาื เน่อมึ ลัก่ ลาึน ซออฮ
แตะ โฮ� 24 เฮงาะ แลป เซ โซม เฮงาะ ไมจ เซ�
โอยจ เอนิ ยุฮ อ�ื อาึ เอจี อู ไล เฮี ละ โม ป เกียฮ
ซโปก ซักซี� ไก โตว ป เกียฮ รนึก เนิ ติ ปุย เนอมึ��
อฮั เซ�

25 เญือม เซ โยเซป อฮั เฮี ละ ฟาโร� �โอเอฮี ป
รโมะ ปะ ยุ เซ มัฮ ไล ติ� เอจี มัฮ รโฮงะ พะจาว อาึง
ป ซ ยุฮ แตะ ละ เปอะ เฆียง เฮ�ี 26 โมวก ไมจ อา
แลฮ ตัว เซ มัฮ อาแลฮ เนอึม� เฮงาะ ไมจ อาแลฮ
ซเนียง เซ มัฮ โรฮ อาแลฮ เนอึม� มัฮ รโมะ ติ ไล
โน่ง� 27 โมวก ฆอก รเกือะ ป โอก รเคะ นึง อื เซ มัฮ
โรฮ อาแลฮ เนอึม� เฮงาะ แลป อาแลฮ ซเนียง ป
ไลจ นึง ปุฮ กาื แตะ เซ มัฮ โรฮ อ�ื เอจี มัฮ ซ เกิต
ไปลญ เออปึ ปุย นึง อาแลฮ เนอมึ�

28 �เอจี มัฮ ตอก อฮั ละ เปอะ เนาะ โฮ� เอจี มัฮ
รโฮงะ พะจาว อาึง ป ซ ยุฮ แตะ ละ เปอะ เฆียง เฮ�ี
29ซ ไก อาแลฮ เนอมึ เญอืม ซ ไมจ เฮงาะ ไมจ รโกะ
ติ เมือง อยีปิ เปอ� ไน อาแลฮ เนอมึ เซ� ซ ไมจ เนอึ
ม โอเอฮี นึง� 30 ฟวยจ เซ ซ เกิต แม ไปลญ เออปึ
ปุย นึง อาแลฮ เนอมึ� ปุย ซ เบีย โอยจ ป ไมจ โฮลฮ
แตะ� นึง ยุ แตะ ไลจ บัน่เมือง ฆาื ไปลญ เออปึ ปุย�
31 ปุย เญือะ ซ เกียฮ โตก โตว ละ โอเอฮี ไมจ ป ยุ
แตะ กา เซ� นึง โซะ ลัมเลือ ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ
ป ซ เกิต ละ แตะ เซ� 32พะจาว เอจี โปวต รพาวม
แตะ ละ ซ ยุฮ เนอมึ แตะ ตอก เซ� เญือะ เล่ีญ โตว
ซ เกิต อ�ื มัฮ เซ ป เปลีฮ พะจาว โอเอฮี ตอก เซ ละ
เปอะ ฆาื อื นึง รโมะ เปอะ เซ ลอา โฮน เอนิ�� อฮั
เซ�

33 โยเซป อฮั แม เฮี ละ ฟาโร� �ปเล่ีย เฮี คาว
ละ ซาวป เปอะ ปุย ไมจ พันญา ป เกียฮ คิต เกียฮ
งอ่ต โอเอฮี� เกือฮ ปุย เซ ไปญ กัน นึง เมือง อียปิ
เตือง โอยจ อ�ื 34 ไมจ โรฮ เปอะ เลือก ปุย งอ่น�
เกือฮ ซาวป ซเพระ เฮงาะ เล่ีป เมือง อียปิ เฮ�ี เฮ
งาะ พอน ปุน เกือฮ แฮรน อาึง อื ติ ปุน� ไน ติ เจน
ไมจ โอเอฮี อาแลฮ เนอมึ เฮ�ี 35 ไมจ เปอะ เกือฮ อมั
นัต ละ ปุย โม เซ� ละ ซ แฮรน อื อาึง ป โซม ป ปอน
โครยญ เจือ ไน ติ เจน ไมจ โอเอฮี เฮ�ี เกือฮ แฮรน
อาึง อื กไน เวยีง ละ ซ แปน อื ป โซม ปุย เฆียง เฮ�ี
36 ป โซม ป ปอน เซ ไมจ อื แฮรน อาึง ละ ปุย เมือง

* 41:1 41:1 โกลง ไน เซ มัฮ มอยฮ โกลง ระ นึง เมือง อยีปิ�
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เฮ�ี ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไก ป โซม ไน ติ เจน อาแลฮ
เนอึม เญือม ซ ไปลญ ปุย เซ� เดอมึ ปุย เมือง อียปิ
เฮี โอ ซ ยุม นึง ไปลญ แตะ�� อฮั เซ โยเซป เปอ�

โยเซป โฮลฮ แปน ป ระ
37ฟาโร ไม่ โม กวนไจ ยุฮ อ�ื ปุก ป อฮั โยเซป เซ

รพาวม อ�ื 38ฟาโร ไฮมญ โม เซ ตอก เฮ�ี �ไน โม
เอะ เฮี อมั ไก ปุย ตอก ปุย เฮี นึง อ�ื แจง โอ อื ไก�
ปุย เฮี มัฮ เนอมึ ปุย อาวต ลปุ พะจาว นึง�� อฮั เซ�

39ฟาโร อฮั แม เฮี ละ โยเซป� �เอจี ที เนิ อาวต
ปะ ไม่ ไมจพันญา แตะ ไม่ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต เปอะ
โอเอฮี ฮา ปุย ไฮญ� นึง เปลีฮ พะจาว โอเอฮี ไล เฮี
ละ เปอะ� 40 อาึ ซ เกือฮ ปะ ไปญ กัน นึง เมือง เอะ
เฮี เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ โรฮ ลุกเมือง แตะ เนอึง
ป อฮั ปะ โครยญ โฆะ ปุย� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป
ซ ระ อมันัต ฮา ปะ โนก ฮา อาึ อ�ื 41 ปเล่ีย เฮี อาึ
ดุฮ ปะ แปน ป แลน แก เมือง อยีปิ เตือง เมือง อ�ื�
อฮั เซ ละ อื ฟาโร เซ� 42 ฟาโร ปอยจ ไฌม ซัมคัน
ยุฮ แตะ จาวป อื นึง ด่อยฮ โยเซป�* เกือฮ ลปิ ซัม
คัน ละ อื เกือฮ อื จาวป อ�ื ดุฮ โรฮ ฮนัง ไคร นึง โงก
อ�ื 43 เกือฮ โลต บรอง นาโยก ละ อื เกือฮ อื บุก อ�ื
เกือฮ โม ตฮนั โฮว รกา อื ไม่ ครอฮ อื ละ ปุย เกือฮ
ปุย นุ่ม ไว อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ โยเซป แปน
ป ตัตเตียง เมือง อยีปิ เตือง โอยจ อ�ื

44ฟาโร อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ฟาโร� อาึ ซ เกือฮ โตว
ปุย เมือง อยีปิ ยุฮ ป ติ ป เตอื โนก ฮา โปง ปะ อื ยุฮ
ฮู�� อฮั เซ� 45-46 เกือฮ มอยฮ อียปิ ละ โยเซป ติ�
อฮั ซาเฟนัต ปาเนอา ละ อ�ื เกือฮ โรฮ ปรโปวน
เญือะ อื ละ อ�ื มัฮ อาเซนัต กวน โปทีเฟรา ป มัฮ
ซตุ เมือง โอน� อาญุ โยเซป ไก งว่ย เนอึม เญือม
ยุฮ โรง อื กัน ละ กซัต เมือง อียปิ เซ� โอก โฮว ฮา
เญือะ กซัต โฮว ไป โฮว มา เล่ีป เมือง อยีปิ�

47 ติ เจน อาแลฮ เนอึม เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ ป
โซม ป ปอน นึง เมือง เซ� 48 ไน ติ เจน อาแลฮ เนอึ
ม เซ โยเซป ซาวป แฮรน อื กไน เวยีง โฮวน โดฮ�
เฮงาะ รโกะ ป ซาวป อื ซเพระ เน่อมึ นึง แควน เวยีง
ออฮ� แฮรน อาึง อื โตะ เวยีง เซ� 49 โยเซป เปอ
รโจะ อาึง เฮงาะ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ตอก เอนิ ไฮมจ
นึง เกาะ โฮ� ปอ เอนิ โอ อื เญือะ เกียฮ โจต นึง บัน่
ช�ี นึง โฮวน ลอน อ�ื

50 กา ฮอยจ เนอึม ไปลญ ปุย เซ� โยเซป ไม่ อา
เซนัต ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� 51 โยเซป อฮั เฮ�ี
�พะจาว เอจี เกือฮ อาึ เบีย เม่ะมัก่ อาวม แตะ� เบีย
โรฮ เญือะ เปือะ เกอะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ� มัฮ เซ ป อฮั
อื มะนาเซ* ละ กวน โรง แตะ เซ ฆาื อ�ื 52 อฮั โรฮ
เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ กวน แตะ นึง เมือง
เม่ะมัก่ เกอะ เฮ�ี� อฮั เซ� มัฮ เซ ป อฮั อื เอฟรา
อมิ* ละ กวน รเคะ แตะ เซ ฆาื อ�ื

53 กัง เคะ เอ เญอืม เอจี โปน อื อาแลฮ เนอมึ เญื
อม โฮวน โอเอฮี เซ� 54 เอจี ฮอยจ ละ อาแลฮ เนอึ
ม ซ ไปลญ ปุย ตอก อฮั โยเซป อาึง โฮ� เมือง ปุย
ไฮญ ไปลญ เนอมึ ปุย นึง� เมือง อยีปิ ปังเมอ โฮลฮ

ลัง่ โซม ปุย นึง อ�ื 55 ปุย เมือง อยีปิ เญอืม โอยจ ป
โซม ป ไอฮ โกะ อ�ื ปัว ป โซม ป ไอฮ แตะ นึง ฟาโร�
ฟาโร เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เคะ โยเซป เปอ� ยุฮ
ตัม ดวน อื โม เปะ ยุฮ�� อฮั เซ�

56 เญือม เอจี ฮอยจ ไปลญ เออปึ ละ ปุย ติ เมือง
อียปิ เปอ โยเซป โปฮ เกอมึ ลวง� โชะ เฮงาะ ละ โม
อยีปิ เซ� 57 ปุย ติ ปลัฮเตะ เอ ฮอยจ ตื เคะ โยเซป�
รวี เฮงาะ นึง อ�ื นึง โซะ เนอึม ไปลญ เออปึ ปุย โค
รยญ โดฮ�

42
เอยีกปุ โยเซป โฮว รวี เฮงาะ

1 เญือม ฮมอง ยาโคป ไลลวง ไก ลัง่ เฮงาะ นึง
เมือง อยีปิ เปอ� อฮั เฮี ละ กวน แตะ� �เมอยุ อาวต
โฆย แนฮ เปอะ ตอก เซ� 2 อาึ เอจี ฮมอง เงอะ ไก
เฮงาะ นึง เมือง อยีปิ เปอ� ไมจ เปอะ โฮว ซาวป รวี
ละ เอะ งอ่น� เดอมึ โอ ซ ยุม นึง ไปลญ แตะ เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื 3 เญือม เซ โม เอยีกระ เอยีกตุ โยเซป
โฮว เนอึม กาว ปุย ละ ซ รวี แตะ เฮงาะ เมือง อียปิ
เซ� 4 ยาโคป เกือฮ โตว เบ่นยามิน ปุ เลีฮ โยเซป
โฮว ไม่ อ�ื นึง ฮลัต แตะ ป โซะ ซ เกิต ละ อ�ื

5 มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ โม กวน อซิราเอน ฮอยจ
รวี ดิ เฮงาะ ไม่ ปุย ไฮญ� นึง อาวต โรฮ ปุย เมือง คะ
นาอนั ไม่ ไปลญ เออปึ แตะ�

6 โยเซป ป มัฮ ป ตัตเตียง เมือง อียปิ เซ โชะ เฮ
งาะ ละ ปุย ติ เมือง เซ� โม เอยีกปุ โยเซป เซ ฮอยจ
เคะ อื ฆาื อ�ื นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 7 เญื
อม ยุ โยเซป โม เอยีกปุ แตะ เซ� ยุง เอนิ อื ป มัฮ อ�ื
ปังเมอ เคียต เกือฮ ติ แตะ ตอก ป โอ ยุง อ�ื ลปุง
ซวก ไม่ อ�ื �โม เปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ��
เคียต อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �ฮอยจ เน่อมึ
นึง เมือง คะนาอนั ละ ซ รวี แตะ ป โซม แตะ�� อฮั
เซ� 8 โยเซป ยุง ลัง่ โม เอียกปุ แตะ เซ� โม เซ
ปังเมอ โอ เญาะ ยุง โกะ อ�ื 9 โยเซป โตก ละ รโมะ
ไพรม แตะ ฆาื อื นึง ไลลวง โม เอียกปุ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �โม เปะ มัฮ เปอะ ป ซาวป เลียป เมือง
เอะ� ฆวต ซาวป เปอะ เลียป แลน นา ก โอ เมือง
เงอะ ตอน�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 โม เซ โลยฮ อ�ื �จาว
ไน� มัฮ โตว ตอก เซ� เอะ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ
เปอะ เฮ�ี มัฮ ฮอยจ ซาวป รวี ป โซม แตะ� 11 เอะ
มัฮ ตื กวน ติ เปือะ� เอะ มัฮ ปุย เนอมึ รพาวม� มัฮ
โตว ป ซาวป เลียป โอเอฮี�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 โยเซป อฮั แม เฮ�ี �อาึ เจือ โตว เปอะ� โม เปะ
มัฮ เนอึม เปอะ ป ซาวป เลียป แลน นา ก โอ เมือง
เอะ ตอน�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 โม เซ โลยฮ อ�ื �เอะ ป
มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ เปอะ ไก ไม่ ปุ แตะ กาว ลอา
รเมะ� มัฮ กวน ติ เปือะ� เปือะ เกอะ อาวต เมือง คะ
นาอนั� ป มัฮ ปุ รเคะ เอะ อาวต ลัง่ ไม่ เปือะ เกอะ�
ปุ อุ ติ ปุย อื เญือะ ไก โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 โยเซป
อฮั เฮ�ี �เอจี ปุก ป อฮั ฮะ เซ� โม เปะ มัฮ เนอึม
เปอะ ป เลียป แลน โอเอฮี� 15 อาึ ซ ลอง รพาวม โม

* 41:42 41:42 มัฮ ไฌม ป ไก ฮุป ทา ซัมคัน นึง ละ ซ ติต อื นึง นังซื� * 41:51 41:51 นึง ลปุง ฮบีรู มะนาเซ เซ มัฮ อฮั อื �เกือฮ เบีย�
ไม่� * 41:52 41:52 นึง ลปุง ฮบีรู เอฟราอมิ เซ มัฮ อฮั อื �โฮลฮ กวน โฮวน� ไม่�
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เปะ ตอก เฮ�ี แจง ไอม ฟาโร ตอก ออฮ� อาึ แจง
โรฮ โอ ซ เกือฮ โม เปะ เอญี กา เฆียง ฮอยจ ปุ รเคะ
เปอะ เซ นา เฮ�ี 16 เกือฮ โม เปะ เอญี ติ ปุย โน่ง ละ
ซ เอญี ตุย เปอะ ปุ แตะ เซ� ปุย ไฮญ ซ คัง เงอะ
โตะ คอก� ละ ซ ลอง แตะ แลน เมาะ เนอึม ป อฮั
โม เปะ ไม่ โอ อื เนอมึ� ดัฮ มัฮ ป โอ เนอมึ โฮ� แจง
ไอม ฟาโร ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ นึง มัฮ โม เปะ ป
เลียป เมือง ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เกือฮ โรฮ
ติ แตะ แจง แน เบือ มอยฮ ฟาโร� 17 คัง เนอึม อื
โตะ คอก ลอวย ซเงะ เตือง มู อ�ื

18ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ โยเซป อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ
มัฮ ปุย นัปทื เนอมึ พะจาว� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เฮี ติ
เจือ ซ เกือฮ โม เปะ ไอม ฆาื อ�ื 19 ซ เกือฮ โม เปะ
อาวต โตะ คอก นา เฮี ติ ปุย โน่ง นึง ซ เปลีฮ เปอะ
มัฮ แตะ ปุย เนอึม รพาวม� ปุย ไฮญ ซ เกือฮ เอญี
ตาว เฮงาะ รวี เปอะ ละ โม กวน เฌือต ป อฮั เปอะ
อาวต ไม่ ไปลญ แตะ เซ� 20 โม เปะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ ตาว ปุ รเคะ เปอะ เซ ฮอยจ เคะ อาึ เดอมึ ซ
แจง เนิ เนอมึ ป อฮั โม เปะ เอ ไม่ โอ เปอะ ซ ยุม��
อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ญอม ละ อื ตอก เซ�

21 โม เซ บระ อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �เอจี แจง
นึง กัน ลอก เอะ ตุต ตอก เฮี มัฮ ฆาื ป ยุฮ ฮุ ละ ปุ
เลีฮ แตะ โฮ� เอะ ยุ อุ รพาวม ตุก อื เญอืม ปัว อื เอะ
เลียก พาวม นึง แตะ ละ ซ ไอม แตะ� เอะ ปังเมอ
โอ เลียก พาวม นึง� เซ ป เกิต ป ญัก ละ เอะ ตอก
เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 22 รูเบ่น อฮั เฮ�ี �อาึ
เอจี ตึน อฮั ละ โม เปะ โอ ไมจ ยุฮ ป โซะ ละ กวน
ดุ เซ� โม่ อฮั� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เนอึง ป อฮั
ฮะ� ปเล่ีย เฮี มัป่ นึง ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อื เอจี ไคว ละ
เอะ�� อฮั เซ ละ โม ปุ แตะ� 23 โม เซ ยุง โตว อื เกีย
ฮ คาวไจ โยเซป ป อฮั แตะ เซ นึง โกว อื ป ซึป ลปุง
แตะ เญือม ลปุง อื ไม่ อ�ื

24 โยเซป โอก ฮา โม เซ� เยอืม ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ
เลียก ลปุง แม ไม่ อ�ื รกัฮ ซิเมโอน โอก ฮา โม เซ�
เกือฮ ปุย โจก อาึง อื ซองนา โม เอยีกปุ อ�ื

25 โยเซป เกือฮ ปุย ดุฮ เฮงาะ โตะ ฮาื อื นาวก�
ดวน โรฮ อื บระ รแม่ มาื งวยฮ เฮงาะ ยุฮ อื เซ โตะ
ฮาื เฮงาะ เซ โครยญ โฆะ อ�ื เกือฮ โรฮ ป โซม ป
ปอน ละ อื ละ โซม อื นึง คระ� 26ฟวยจ เซ โม เอยีก
ปุ อื เซ อาึง เฮงาะ รวี แตะ นึง รตัง บรงั ยุฮ แตะ�
ลอต เอญี ไม่ อ�ื

27 เญอืม ฮอยจ อื นา ก ซ ไอจ แตะ� ติ ปุย อื โปฮ
ฮาื ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื บรงั ยุฮ แตะ โซม� ยุ แม
มาื ยุฮ แตะ นึง มวยญ ฮาื เซ� 28 อฮั เฮ�ี �เกียฮ
แม อาวต แม โน่ง โตะ มวยญ ฮาื ยุฮ ฮุ เมอ� มาื ยุฮ
ฮุ เฮ�ี� กอก รโฮงะ อื ละ เอียกปุ แตะ ตอก เซ�
โม เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื อู ไม่ ปุ แตะ ไม่ รกุฮ รเตียง
แตะ� �ป เกือฮ พะจาว เกิต ละ เอะ เฮี ซ แปน ตอก
เมอ แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

29 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ เปือะ แตะ นึง เมือง คะ
นาอนั เนอ� รโฮงะ อื ละ อื โครยญ เจือ โอเอฮี ป เกิต
ละ แตะ เซ� 30 อฮั เฮ�ี �ปรเมะ ป ตัตเตียง เมือง
เซ อฮั ลปุง ซวก ละ เอะ� โคะ เอะ มัฮ ป ซ ซาวป

เลียป โอเอฮี เมือง แตะ� 31 เอะ โลยฮ ละ อื ตอก
เฮ�ี �เอะ มัฮ โตว โม ป โฮว เลียป เมือง� เอะ มัฮ
ปุย เนอึม รพาวม� 32 เอะ เตือง มู เยอะ มัฮ กวน ติ
เปือะ� ไก ไม่ ปุ แตะ กาว ลอา รเมะ� ป มัฮ ปุ รเคะ
เอะ อาวต ไม่ เปือะ เกอะ นึง เมือง คะนาอนั� ปุ อุ ติ
ปุย อื ปังเมอ เอจี ยุม�� เอะ อฮั เซ ละ�

33 �ปรเมะ ป ตัตเตียง เมือง เซ อฮั แม เฮี เนิ�
�อาึ ซ ยุฮ ตอก เฮี ละ ซ ลอง แตะ แลน เมาะ เนอมึ
รพาวม โม เปะ ไม่ โอ อื เนอมึ� เอะ ซ ละ อาึง ปุย ไน
โม เปะ เฮี อาวต ไม่ เอะ ติ ปุย� โนก ฮา เซ เอญี ตาว
เฮงาะ เซ ละ กวน เฌือต เปอะ เมิฮ� 34 ดัฮ เปอะ
เอจี โฮว แม โฮ� โรวก ปุ รเคะ เปอะ เซ ไม่ เปอะ�
เดอมึ อาึ ซ ยุง มัฮ เนอึม เปอะ ปุย เนอึม รพาวม�
ไม่ โอ เปอะ มัฮ ป โฮว เลียป เมือง� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ อาึ ซ พลวย ปุย คัง แตะ อาึง เฮี เกือฮ เอญี
ไม่ เปอะ� ฟวยจ เซ โม เปะ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ กาไค
นึง เมือง เอะ เฮี ลัง่�� อฮั เซ เนิ ปุย เซ��

35 เญือม เอจี โทก โม เซ เฮงาะ ยุฮ แตะ เซ� ยุ
เอนิ รเพาะ มาื ยุฮ โกะ แตะ นึง อื โครยญ โฆะ แตะ�
เญือม ยุ อื มาื ตอก เซ ฮลัต เนอมึ ฆาื อื เตือง เปือะ
เตือง กวน แตะ� 36 เปือะ อื อฮั เฮ�ี �โม เปะ เอจี
รกัฮ เปอะ กวน เนอะ ฮา เยอะ� โยเซป เอจี ยุม ฮา
เยอะ� ซิเมโอน ปุ โรฮ เญือะ ไก� ปเล่ีย ฆวต ตุย
แม เปอะ เบ่นยามิน ฮา เยอะ ติ แม� อาึ ตุก เนอึม
รพาวม เมอะ ฆาื โม เปะ เฮ�ี� อฮั เซ ยาโคป เปอ�

37 รูเบ่น อฮั เฮ�ี �ตัม โอ อาึ เญือะ เอญี ตาว แม
เบ่นยามิน ละ เปอะ ซ เกือฮ ปะ แง่ โงก กวน อาึ รโตง
อื ลอา ปุย� เบ่นยามิน เฮี ซ ลัปลอง อาึ ละ เปอะ� ซ
ตาว เนอมึ เมอะ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ� 38ยาโคป
อฮั เฮ�ี �อาึ ญอม โตว เกือฮ กวน เฮี แตะ โฮว ไม่
เปอะ� เอียก อื เอจี ยุม� มัฮ ปุย เฮี โน่ง ป ไก ลัง่�
อาึ ฮลัต ซ เกิต ป โอ ไมจ ละ นึง คระ� อาึ เอจี กวต
เอจี ครา เยอะ� ตัม เกิต แม ป โอ ไมจ ละ กวน เฮี
เยอะ� อาึ แจง ซ ยุม นึง ไลจ ลอน รพาวม แตะ��
อฮั เซ�

43
เอยีกปุ โยเซป โฮว แม เมือง อยีปิ

1 ฟวยจ เซ ปุย เมือง คะนาอนั ไปลญ แนฮ ลัง่�
2 เญือะ ยาโคป เอจี โซม โอยจ อื เฮงาะ รโกะ โรวก
แตะ เน่อมึ นึง เมือง อียปิ เปอ� ยาโคป อฮั อื ละ
กวน แตะ ตอก เฮ�ี �ไมจ แม เปอะ โฮว ซาวป รวี เฮ
งาะ เญี่ยะ�� อฮั เซ�

3 ยูด่า อฮั เฮี ละ อ�ื �ปรเมะ เซ เอจี ซตอก ซโตฮ
เอะ� อฮั ติ แตะ โอ เญือะ ซ แลน นา เอะ ดัฮ เอะ
โอ ฮอยจ ไม่ ปุ รเคะ แตะ� 4 ดัฮ เปอะ เกือฮ ปุ อุ เฮี
โฮว ไม่ เยอะ เอะ ซ โฮว รวี ละ เปอะ� 5 ดัฮ เปอะ
โอ เกือฮ โฮว� เอะ ปุ โรฮ ซ โฮว� นึง อฮั ปรเมะ เซ
ติ แตะ โอ เญือะ ซ แลน นา เอะ� ดัฮ โอ โฮว ไม่ ปุ
รเคะ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�

6 อซิราเอน ไฮมญ อ�ื �เมอยุ รโฮงะ เปอะ ไก ลัง่
ปุ แตะ ละ ปุย เซ� โอ มัฮ ฆวต ยุฮ เปอะ เม่ะมัก่ ละ
อาึ�� อฮั เซ�
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7 โม เซ โลยฮ อ�ื �ปุย เซ เตอ ไฮมญ ที เอะ ฮอยจ
ละ ไลลวง เญือะ ม่า ไม่ เอียกปุ อุ� ไฮมญ ไอม ลัง่
ปะ� ไฮมญ โรฮ ไก ลัง่ ปุ อุ� เอะ จัมเปน โลยฮ ละ อื
ตัม ซื อ�ื เญือม อู เยอะ ละ อื เอะ แกต โตว โรฮ ซ
ดวน เอะ โรวก ปุ รเคะ แตะ ละ แตะ�� อฮั เซ�

8 ยูด่า อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ� �เกือฮ กวน เปอะ เซ
โฮว ไม่ อาึ� เอะ ซ โฮว ปเล่ีย เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม นึง
ไปลญ แตะ เตือง เอะ เตือง กวน เนอะ เฮ�ี 9 อาึ ซ
ลัปลอง ละ เปอะ� ดัฮ พิต โฮ ไก ไน อาึ� ตัม โอ อาึ
ตาว แม ละ เปอะ ไม่ กอ บาึง อื เกือฮ อาึ ลอก ลอป
ตุต นึง� 10 เอะ มัฮ โอ มอง เล่ีญ ตอก เฮ�ี เอจี แม
แม ติ ลอา โฮน�� อฮั เซ�

11 เญอืม เซ เปือะ อื อฮั เฮ�ี �ดัฮ จัมเปน ตอก เซ
โฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ ตัง โรวก ป
ไมจ เมือง เฮี งอ่น เกือฮ แปน ป เกือฮ เปอะ ละ ปุย
เซ� โรวก เยื่อ ปุยฮ โคะ โอ งอ่น� ไม่ รอาวม โกะ แฮ
ไม่ ป ซออย ฮงาื� ไม่ เฮลาะ โคะ ชะโมต งอ่น� โรวก
โรฮ ไม่ โนง มะมวง ซีโฮ ไม่ โนง อาละมัน เกือฮ ละ
อ�ื 12 ไมจ โรฮ เปอะ โรวก มาื ลอา เตะ ไพรม อ�ื ละ
ซ รแม่ เปอะ ป อาวต โตะ ฮาื เฮงาะ ยุฮ เปอะ ละ ปุย
เซ� ตึน ซ มัฮ โคะ ดุฮ ปุย อื ละ เปอะ� 13 โรวก ปุ
รเคะ เปอะ เซ โฮว ไม่ เปอะ ฮอยจ เคะ ปุย เซ เมิฮ�
14 ปัว พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เกือฮ ปุย เซ
เลียก พาวม นึง โม เปะ� ละ ซ เกือฮ อื เอยีกตุ เปอะ
ไม่ เบ่นยามิน เอญี ดิ ไม่ เปอะ� ดัฮ มัฮ ซ จัมเปน
แม กวน อาึ ไฆร งอ่น โฮ� เตอมึ ตอก มัฮ อื ฮ�ื� อฮั
เซ ละ กวน แตะ�

15 เญอืม เซ โม เซ ตุย โรวก ป เกือฮ ป กอยฮ แตะ
เซ ไม่ มาื ลอา เตะ ไพรม อ�ื โฮว ดิ เนอมึ ไม่ เบ่นยา
มิน เญือะ แตะ� โฮว ฮอยจ เมือง อยีปิ� ลอต เลียก
เคะ โยเซป� 16 โยเซป เซ เญือม ยุ อื ฮอยจ เบ่นยา
มิน ไม่ โม เอียกระ เอียกตุ แตะ เซ� อฮั เฮี ละ กวน
ไจ อาวต เญือะ แตะ� �ตาว โม เฮี เอญี นึง เญือะ
เญะ� มอก ซัตซิง ละ� พรี โซม ตุม ไอฮ ละ� เนฮ
ซเงะ่ เอ ซ โซม ดิ ไม่ โม เฮี ติ รโซม�� อฮั เซ�

17 ปุย เซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน โยเซป แตะ� ตาว
เนอึม อื ฮอยจ เญือะ อ�ื 18 เญือม ตาว อื ฮาวก
เญือะ โยเซป เซ โม เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื งอ่ต อื ตอก
เฮ�ี �ปุย เซ ตึน ซ มัฮ ตาว อื เอะ นา เฮี ฆาื มาื ป ดุฮ
ปุย โตะ ฮาื เฮงาะ ยุฮ ฮุ โฮน รกา โฮ� โม เฮี ตึน ซ
ปุฮ พราวป เอะ� ซ โฮมวต โรวก เอะ แปน ครา แตะ
ยุง่� ฟวยจ เซ ซ โฮมวต โรวก บรงั ยุฮ ฮุ ไม่ อ�ื� อฮั
เซ โตะ รพาวม แตะ�

19 เญือม ฮอยจ อื โตะ รเวอืะ เญือะ เซ� โม เซ
รโซะ ติ แตะ ละ กวนไจ ป อาวต เญือะ โยเซป เซ
ตอก เฮ�ี 20�จาวไน� ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั เอะ� เญื
อม ฮอยจ เอะ โฮน รกา ละ ซ รวี แตะ เฮงาะ รโกะ
โฮ� 21 เญือม เอจี ฮอยจ ก ไอจ แตะ� เอะ ยุ อาวต
ลัง่ มาื นึง มวยญ ฮาื ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ ปุย� ไก
ลัง่ เมาะ ไพรม แตะ� ปเล่ีย เฮี มาื เซ เอะ เอจี โรวก
แม ละ ซ รแม่ แตะ ละ โม เปะ� 22 โนก ฮา เซ เอจี
โรวก เกอะ มาื โคระ ละ ซ รวี แตะ เฮงาะ โคระ นึง�

เอะ ยุง โตว ป ดุฮ มาื ไพรม เซ โตะ ฮาื เฮงาะ ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ�

23 ปุย เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ตุก รพาวม ฆาื� ปุ
ฮลัต นึง� ตึน ซ มัฮ พะจาว ทื โม เปะ ไม่ พะจาว
ป ทื เปือะ เปอะ ป ดุฮ มาื ละ เปอะ โตะ ฮาื เปอะ�
อาึ เอจี โฮลฮ โฮะ มาื ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ� เญอืม เซ
ตาว ซิเมโอน โอก เคะ อ�ื

24กวนไจ ป อาวต เญือะ โยเซป เซ ตาว ปุย โม เซ
เลียก โตะ เญือะ� เกือฮ รอาวม รไซจ เตะ ชวง อื ละ
อ�ื ซาวป เกือฮ ไรป เบระ ละ บรงั ยุฮ อ�ื 25 โม เซ
ฮมอง ตะ โยเซป เอญี ละ ซ โซม ดิ อื ไม่ แตะ เมาะ
งอ่น ซเงะ� เพรยีง อาึง ป ซ เกือฮ แตะ เซ ละ อื ฆาื
อ�ื

26 เญือม เอจี เอญี โยเซป เปอ� โม เซ นุ่ม ไว อื
ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� เกือฮ โอเอฮี ป โรวก แตะ ละ
อ�ื 27 โยเซป ไฮมญ กอ บาึง อ�ื อฮั โรฮ เฮ�ี �เปือะ
เปอะ ป อฮั โม เปะ เอจี กวต โฮ� อมั ไอม ลัง่� อมั
กอ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

28 โม เซ โลยฮ อ�ื �เปือะ เกอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ เซ ไอม ลัง่� กอ โรฮ�� อฮั เซ� นุ่ม แม ติ แตะ
ซองนา โยเซป�

29 เญอืม ยุ โยเซป เบ่นยามิน ปุ เลีฮ แตะ ติ เวยีก
เซ ไฮมญ โม เซ� �อมั มัฮ ปุย เฮี ปุ รเคะ เปอะ ป ร
โฮงะ โม เปะ ไลลวง อื ละ อาึ โฮ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ
เฮี ละ เบ่นยามิน� �กวน เฌือต� ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น
ละ เปอะ�� อฮั เซ� 30 โยเซป ไก รพาวม ฆวต เยอืม
นึง ฮงา ลอน แตะ นึง ยุ แตะ ปุ เลีฮ แตะ เซ� โอก
เยอืม ฆาื อื ก ไฆลป อื นึง โตะ ฮอง โกะ แตะ�

31 ฟวยจ เซ คอยจ นา แตะ� ตุย รพาวม เรยีง
แตะ โอต โอ แตะ เยอืม� โอก ดวน ปุย ปอก โม เซ
โซม� 32 โม กวนไจ อื เซ ปอก โน่ง อื ละ โยเซป ติ
โดฮ� ปอก โน่ง อื ละ โม อียปิ ติ โดฮ� ปอก อื ละ
โม เอียกปุ อื ติ โดฮ� นึง โอ โม อียปิ ลัง โซม ดิ ไม่
โม ฮบีรู� 33 ปุย ดวน โม เอยีกปุ อื เซ งาวม แปน ไล
แตะ ซองนา โยเซป เน่อมึ นึง เอยีกระ ปุย ฮอยจ ละ
ปุ รเคะ ปุย ตัม อาญุ อ�ื เญือม ยุ อื ตอก เกือฮ ปุย
แตะ งาวม ตอก เซ� แลน ปุ แตะ ฆาื อื ไม่ เงอตึ แตะ
นึง� 34 ปุย ตาว อาวป โตะ ฮงา ละ อื เน่อมึ นึง โตะ
โซม โยเซป เซ� ป ฮอยจ ละ เบ่นยามิน โฮวน ฮา ปุย
ไฮญ พอน เตะ� โม เซ โซม ญุ ไม่ ปุ แตะ ฮอยจ ละ
โฮลฮ อื รพาวม มวน แตะ เตือง มู แตะ�

44
ไลลวง ไฆร จอก มาื

1 โยเซป บระ ซตอก กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี �ดุฮ
เฮงาะ โตะ ฮาื ยุฮ โม เซ ปอ นาวก อ�ื เตอมึ เมาะ
เกียฮ โรวก อ�ื ฟวยจ เซ ดุฮ แม มาื งวยฮ เฮงาะ
เซ โตะ มวยญ ฮาื ยุฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื 2ฟวยจ เซ
อาึง จอก มาื ยุฮ อาึ อื นึง โตะ ฮาื เฮงาะ ยุฮ ปุ รเคะ
ปุย เซ� อาึง ดิ ไม่ มาื งวยฮ เฮงาะ ยุฮ อื เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ปุย เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�

3 เมือ กซะ งาวป อื ปุย พลวย โม เซ เอญี ไม่ บรงั
ยุฮ อ�ื 4 เญอืม เอจี เอญี อื โปน เวยีง เซ เญีย่ะ อา�
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โยเซป ดวน กวนไจ อาวต เญือะ แตะ เซ ซไจ โฮว อาื
โม เซ� ดัฮ เอจี เครอปึ อื ดวน อื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ ป ฆอก ละ เอะ เตือง ยุฮ เอะ
ป ไมจ ละ เปอะ เมอ� 5 เมอยุ บระ เปอะ จอก มาื ยุฮ
ปอเลียง อาึ อ�ื มัฮ จอก ญุ อื รอาวม� มัฮ โรฮ จอก
โกว อื ละ ซโปก แตะ� เอจี ระ เนอึม พิต ป ยุฮ โม
เปะ เอ�� ดวน อื อฮั เซ ละ อ�ื

6 เญือม เอจี เครอปึ อื โม เซ� กวนไจ เซ อฮั เนอึ
ม อื ละ อื ตัม รซอม เซ� 7 โม เซ โลยฮ อ�ื �จาวไน�
เมอยุ อฮั เปอะ โอเอฮี ตอก เซ ละ เอะ เอ� เอะ ป
มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ แจง แน แมน กุน นึง โอ
แตะ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ� 8 เอจี ยุ เปอะ ไอฮ โรวก
เอะ รแม่ มาื ยุ แตะ นึง มวยญ ฮาื ยุฮ ฮุ เซ ละ เปอะ
เน่อมึ นึง เมือง คะนาอนั เนอ� อมั เงา่ะ เซ ซ บระ
ลัง่ เอะ ไคร มาื อาวต เญือะ ปอเลียง เปอะ� 9 ดัฮ
เปอะ ยุ ไก อื ไม่ เอะ ติ ปุย ไก นึง ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก�
เกือฮ ปุย เซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ� เอะ เตือง
โอยจ เจอ ซ ญอม โรฮ แปน ครา เปอะ ไม่ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

10 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ปุก โรฮ ป อฮั เปอะ เซ� เกือฮ
แปน ตอก อฮั เปอะ เซ เมิฮ� ไก จอก เซ ไม่ ป ออฮ
ปุย เซ ซ แปน ครา อาึ� ปุย ไฮญ นึง อื ซ ลอก โตว
ตุต แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 โม เซ ซไจ โปต รตัง บรงั ยุฮ แตะ ฆาื อื ลังเตะ�
กัฮ โม่ะ ปุก ฮาื ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� 12 กวน
ไจ อาวต เญือะ โยเซป เซ ซาวป แลน ที อื นึง ฮาื ยุฮ
โม เซ� เน่อมึ นึง เอียกระ ปุย ฮอยจ ละ ปุ รเคะ ปุย
นึง อ�ื ยุ จอก เซ นึง ฮาื ยุฮ เบ่นยามิน�

13 โม เอียกปุ อื เซ แจฮ ไอฮ เครองึ แตะ นึง ตุก
รพาวม แตะ� ตัง แม เฮงาะ นึง รตัง บรงั เซ� แม
แม ไม่ อื ฮอยจ โตะ เวยีง�

14 เญอืม ฮอยจ ยูด่า ไม่ โม เอยีกปุ แตะ นึง เญือะ
อื เซ� โยเซป อาวต ลัง่ นึง เญือะ แตะ� โม เซ นุ่ม
ติ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ซองนา อ�ื 15 โยเซป
ไฮมญ อ�ื �เมอ ป ริ โม เปะ ยุฮ ฮู� อมั มัฮ โอ เปอะ
ยุง มัฮ อาึ ปุย เกียฮ ยุง โอเอฮี เบือ ซโปก แตะ��
เคียต อฮั เซ ละ อ�ื

16 ยูด่า โลยฮ อ�ื �จาวไน� เอะ ซ เกียฮ กัฮ ลัง่
ติ แตะ ตอก เมอ� เญือะ เกียฮ อฮั โตว ติ แตะ โอ
พิต� เญือะ เกียฮ เก โตว เปอะ� พะจาว เอจี เกือฮ
อื โอก มัป่ ยุฮ ฮุ� ปเล่ีย เอะ ญอม แปน ครา เปอะ
เตือง โอยจ แตะ เตือง ป ยุ เปอะ ไก จอก นึง รบุยฮ
อื ไม่ โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 โยเซป อฮั เฮ�ี �แปน โตว ตอก เซ� อาึ เกียฮ
ยุฮ โตว ป โอ ซื ตอก เซ� ป ซ โฮลฮ แปน ครา อาึ อื
มัฮ ป ยุ ปุย ไก จอก เซ นึง โตะ ฮาื อื ติ ปุย โน่ง� ปุย
ไฮญ ซ เกือฮ เอญี ไมจ เอญี มวน เคะ เปือะ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

18 เญือม เซ ยูด่า เลียก ซดิ ไม่ อ�ื อฮั เฮ�ี �จาว
ไน� อาึ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ เปอะ ปัว ลปุง ไม่
เปอะ ติ มวยญ� ปัว เปอะ โอ รอก พาวม นึง อาึ� ปะ
เอจี เมาะ โรฮ เปอะ ฟาโร เนิ� 19 จาวไน� ปะ เอจี
ไฮมญ เปอะ เอะ ตอก เฮ�ี �เปือะ เปอะ ไม่ ปุ เปอะ

อมั ไก ลัง่�� อฮั เปอะ เซ เนิ� 20 เอะ เอจี รโฮงะ
ละ เปอะ เอจี กวต เปือะ เกอะ� อฮั ติ แตะ ไก ปุ ละ
เปอะ ติ� ป เกิต ละ เปือะ เกอะ เญือม เอจี กวต อ�ื
เอียก ทัต ปุย เซ เอจี ยุม� มัฮ ลัง่ ปุ เฮี เยอะ โน่ง ป
ไอม นึง อื กวน ติ มะ เซ� เปือะ เกอะ ฮรกั เนอมึ อ�ื
เอะ เอจี อฮั เซ ละ เปอะ�

21�จาวไน� ปะ ดวน เปอะ เอะ โรวก ปุ รเคะ แตะ
เซ ฮอยจ เคะ เปอะนา เฮี ละ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ� 22 เอะ
เอจี รโฮงะ ละ เปอะ โอ ปุย เซ เกียฮ โอก ฮา เปือะ
เกอะ� นึง ฮอ แตะ นึง ซ ยุม เปือะ เกอะ ฆาื อ�ื
23 เญอืม เซ ปะ อฮั เปอะ เฮี เนิ� �ซ โฮลฮ เปอะ โตว
ยุ นา อาึ แม ดัฮ ปุ รเคะ เปอะ โอ ฮอยจ ไม่ เปอะ��
อฮั เปอะ เซ เนิ� 24 เญอืม เอจี ฮอยจ เคะ เปือะ เกอะ
เอะ อู ละ อื ป อฮั เปอะ เนิ เซ�

25 �กังเคะ เอ เปือะ เกอะ ดวน เอะ โฮว รวี แม เฮ
งาะ รโกะ เญีย่ะ� 26 เอะ อฮั ติ แตะ โอ เกียฮ โฮว ละ
ดัฮ ปุ รเคะ เอะ โอ ฮอยจ ไม่ เยอะ� ดัฮ โอ ฮอยจ ไม่
เอะ โฮ� เอะ อฮั ติ แตะ โอ เญาะ ซ โฮลฮ ยุ นา ปะ
ละ เปือะ เกอะ�

27�เปือะ เกอะ อฮั เฮี เนิ� �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ�
ราเชน ปรโปวน เญือะ อาึ ไก กวน ลอา โน่ง� 28 เอจี
ไฆร ติ� ตึน ซ มัฮ เกียต กุก โกะพริ อ�ื อาึ ลอต โอ
เญือะ โฮลฮ ยุ� 29 ดัฮ เปอะ ตุย แม ปุย เฮี ฮา เยอะ
ดัฮ เกิต แม ป โอ ไมจ ละ โฮ� อาึ เตอ มัฮ ตะ กวต�
ตึน ซ ยุม เนอึม นึง ตุก รพาวม แตะ�� อฮั เซ เนิ
เปือะ เกอะ�

30-31 �จาวไน� ปเล่ีย เฮี ดัฮ อาึ เอญี เคะ เปือะ
เกอะ เตือง โอ แตะ โฮลฮ โรวก กวน อื เซ ละ อื โฮ�
เญือม ยุ อื โอ ปุย เซ เอญี ไม่ เยอะ แจง ซ ยุม เอนิ
อ�ื จีวติ เปือะ เกอะ เอจี รโจะ ดิ ไม่ จีวติ กวน แตวะ
อื เซ� เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ แปน ป ยุฮ ยุม
ไม่ เปือะ เกอะ เซ ฆาื ตุก รพาวม อ�ื 32 โนก ฮา เซ
อาึ เอจี ลัปลอง เงอะ ละ เปือะ เกอะ นึง ซ ตาว แม
แตะ ปุ แตะ เฮี ละ อ�ื อาึ เอจี อฮั ติ แตะ ซ ญอม
ลอก ตุต นึง ติ เจน ไอม แตะ ดัฮ อาึ โอ เอญี ตาว แม
ละ เปือะ เกอะ โฮ�

33 �จาวไน� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ อาวต ไม่ เปอะ�
อาึ ซ ญอม แปน ครา เปอะ ตัง กวนดุ เซ� ปัว จาว
ไน เกือฮ อื เอญี ไม่ โม เอยีกปุ อื เซ� 34อาึ อมั เกียฮ
เอญี เคะ เปือะ เกอะ ดัฮ กวนดุ เซ โอ เอญี ไม่ เยอะ
โฮ� อาึ ซ ปุน ยุ โตว อาวต เปือะ เกอะ ไม่ รพาวม
ตุก ลัมเลือ แตะ ตอก เซ แม�� อฮั เซ ละ โยเซป ยู
ด่า เยอ�

45
โยเซป รโฮงะ ติ แตะ

1 เญื อม เซ โย เซป เญือะ ปุน คัม โตว รพาวม
แตะ� ฮลัต ติ แตะ โคะ เยอืม ซองนา โม กวนไจ
แตะ� ดวน โม เซ โอก ฮา แตะ แกล� มัฮ เซ ป โอ อื
ไก ปุย ไฮญ โตะ เญือะ เซ ฆาื อื เญอืม รโฮงะ โยเซป
ติ แตะ ละ โม เอยีกปุ แตะ เซ� 2 โยเซป เยอืม เรยีง
ปอ เอนิ ฮมอง โม อยีปิ ป อาวต ก พริ อ�ื ฮอยจ โรฮ
ละ ฮมอง เญือะ กซัต ไลลวง อื โรฮ�
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3 โยเซป อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ โยเซป� อมั ไอม เนอึม
ลัง่ เปือะ เกอะ�� อฮั เซ� โม เอยีกปุ อื เญอืม ฮมอง
อื ตอก เซ ฮลัต เตีจ ปอ โอ แตะ เญาะ เกียฮ โลยฮ�

4 โยเซป ดวน อื เลียก ซดิ� เญือม เอจี เลียก อื
อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ โยเซป ปุ โม เปะ โฮ� เอจี มัฮ
อาึ เฮี ป โชะ โม เปะ ฮอยจ เมือง อียปิ โฮ� 5 ปุ ตุก
รพาวม ฆาื� ปุ เติ โกะ เปอะ ฆาื� นึง โชะ เปอะ อาึ
ฮอยจ นา เฮ�ี เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อาึ ฮอยจ รกา
โม เปะ เอ� นึง ซ เรอึม อื ปุย เกือฮ ไอม� 6 เอจี ไก
ลอา เนอมึ ไปลญ เออปึ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อ�ื ซ ไก
ลัง่ พอน เนอมึ โอ ปุย ซ เกียฮ ไท ชจิ มัก เฮงาะ ออ�
7พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โฮว รกา โม เปะ ละ ซ เกือฮ
อื โม เปะ ไอม� ไม่ ซ เกือฮ อื โม เปะ ไก ลัง่ จัตเจือ
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี กัน เฮี มัฮ กัน ระ ไล ปอ เงอตึ ปุย
นึง�

8 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ มัฮ โตว โม เปะ ป เกือฮ
อาึ ฮอยจ นา เฮ�ี มัฮ พะจาว� พะจาว เอจี เกือฮ
อาึ โฮลฮ แปน จาวไน ระ ฮา ปุย ละ ฟาโร� เอจี
เกือฮ อาึ โฮลฮ กุม ลุกจุ ไพเมือง แตะ เตือง โอยจ
อ�ื อาึ โฮลฮ ตัตเตียง เมือง อียปิ เบือ อ�ื 9 ไมจ โม
เปะ ซไจ เอญี� อฮั ละ เปือะ เกอะ� �โยเซป ป มัฮ
กวน เปอะ ดวน ปะ ฮอยจ เคะ แตะ� ปุ มอง เล่ีญ�
พะจาว เอจี เกือฮ อื แปน ป กุม โอเอฮี เล่ีป เมือง
อียปิ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 10 อาึ ซ เกือฮ เปือะ
เกอะ อาวต นาตี เมือง โกเชน ละ ซ โฮลฮ อื อาวต
ซดิ ไม่ อาึ� เตือง โกะ อื ไม่ กวน อื ไม่ กวนโซะ อ�ื
เตือง คอง เลียง คอง ดู่ อื ไม่ โอเอฮี ยุฮ อื เตือง โอยจ
อ�ื 11 อาึ ซ แลน แก เปือะ เกอะ นา เซ นึง ซ ไก ลัง่
อื พอน เนอมึ ซ ไปลญ ปุย เยอ� อาึ ฆวต เกือฮ โตว
เญือะ เปือะ เกอะ ไม่ คอง เลียง คอง ดู่ อื อาวต ไม่
โซะ ไซญ ไปลญ เออปึ แตะ� ไมจ เปอะ อฮั ละ เปือะ
เกอะ ตอก เซ��

12 โยเซป อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ
ไม่ เบ่นยามิน เญือะ อะ เฮี เอจี ยุ ตื เปอะ นึง ไง่ แตะ
มัฮ อาึ โยเซป ป อู ไม่ เปอะ เฮ�ี 13 ไมจ เปอะ อู ละ
เปือะ เกอะ ตอก โฮลฮ อาึ โญตซัก แตะ นึง เมือง อี
ยปิ เฮ�ี ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป ยุ เปอะ เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ
ไกลจ ฮอยจ ไม่ เปือะ เกอะ นา เฮี โอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

14 โยเซป ไม่ เบ่นยามิน โอม ปุ แตะ� เยอืม ไม่ อื
เตือง ลอา แตะ� 15 โยเซป โอม โรฮ โม เอยีกปุ ไฮญ
แตะ เตือง โอยจ อ�ื ฮงาึต อ�ื เยอืม ไม่ อ�ื เญือม
เซ โม เอยีกปุ อื ลอต อู ดิ ไม่ อ�ื

16ฟาโร ไม่ โม กวนไจ ยุฮ อื เญอืม ฮมอง อื คราว
เอจี ฮอยจ เอียกปุ โยเซป เคะ อื ตอก เซ� มวน โรฮ
รพาวม ไม่ อ�ื 17 ฟาโร อฮั เฮี ละ โยเซป� �เกือฮ
โม เอียกปุ เปอะ เซ ตัง ปุ เอญี เฮงาะ รโกะ ฮอยจ
เมือง คะนาอนั� 18ฟวยจ เซ เกือฮ โรวก เปือะ แตะ
ไม่ กวน เฌือต แตะ แม ฮอยจ นา เฮ�ี ชจิ โดว ตึก
นึง ไมจ แตะ ไน เมือง อียปิ เฮี อาึ ซ เกือฮ ละ อ�ื ซ
เกือฮ โฮลฮ โซม ญึม ไอจ ไมจ�

19 �ไมจ เปอะ เกือฮ โรวก เลาะ เน่อมึ นึง เมือง อี
ยปิ ละ ซ เกือฮ โม ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ โฮลฮ บุก�
เกือฮ โรฮ โรวก เปือะ เปอะ ไม่ อ�ื 20 ปุ เญือะ เกือฮ

ตุก รพาวม นึง คอง ญอย ญัม ลัก่เคะ แตะ� โอเอฮี
ตึก นึง ไมจ แตะ เมือง อียปิ เฮี ซ เกือฮ ละ อ�ื� อฮั
เซ ละ โยเซป ฟาโร เซ�

21 เญอืม เซ กวน อซิราเอน ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�
โยเซป เกือฮ เนอมึ เลาะ ละ อื ตัม ป อฮั ฟาโร อาึง�
เกือฮ โรฮ ป โซม ป ปอน ละ อื ละ ซ โซม อื นึง คระ�
22 เกือฮ เครองึ เซอกึ ละ อื ติ ปุย ติ จุม� ละ เบ่นยา
มิน ปังเมอ เกือฮ อื ละ อื พอน จุม ไม่ มาื ลอวย รอย
เชเคน� 23 โยเซป รโปะ โอเอฮี ป ตึก นึง ไมจ แตะ
นึง เมือง อียปิ ละ เปือะ แตะ กาว รตัง บรงั� รโปะ
โรฮ รโกะ ไม่ คโนมปัง ไม่ ป โซม ไฮญ ละ ซ โซม อื
นึง คระ� มัฮ โรฮ กาว รตัง บรงั โกวน โรฮ� 24 เญื
อม เซ เกือฮ เอยีกปุ แตะ เอญี� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี
เมิฮ� ปุ รเจ ไม่ ปุ เปอะ นึง คระ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม เอยีกปุ อื เซ เอญี เนอมึ ฮา เมือง อยีปิ ฮอยจ
เคะ เปือะ แตะ เมือง คะนาอนั� 26 เญอืม เอจี ฮอยจ
อื เคะ เปือะ แตะ อฮั เฮี ละ อ�ื �เปือะ� โยเซป ไอม
ลัง่� โฮลฮ แปน ป ตัตเตียง เมือง อียปิ เตือง เมือง
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ยาโคป เงอตึ ฆาื ป ฮมอง แตะ
เซ� เจือ โตว ป อฮั อ�ื 27 เญอืม เซ โม เซ อู อื ละ อื
แปน ไล อื ตัม ป อฮั โยเซป ละ แตะ� เญือม ยุ ยา
โคป เลาะ ป รโปะ โยเซป ละ แตะ เซ ลอต เอนิ โฮลฮ
รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื 28 ยาโคป อฮั เฮี ฆาื อ�ื
�เอจี ปอ นึง พาวม เมอะ� โยเซป ไอม เนอมึ ลัง่ เนิ
เยอืก� อาึ ซ โฮลฮ เนอมึ โฮว ยุ นา อื กา ยุม แตะ��
อฮั เซ�

46
เญือะ ยาโคป โฮว เมือง อยีปิ

1ยาโคป แฮรป เนอมึ เครองึ แตะ โฮว เตือง เญือะ
เตือง ม่า แตะ� เญอืม ฮอยจ อื นึง ยว่ง เบเ่ออเชบ่า
ไววอน� ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ทื ยซิฮกั ป มัฮ เปือะ
แตะ เซ�

2 เมือ ก ซาวม อื ยาโคป ยุ บลอง พะจาว� ฮมอง
กอก อื มอยฮ แตะ ตอก เฮ�ี �ยาโคป� ยาโคป��
ฮมอง อฮั อื เซ ละ แตะ� �โอ พะจาว� อาึ อาวต นา
เฮ�ี� อฮั เซ ละ พะจาว�

3 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ พะจาว� มัฮ พะ
จาว ทื เปือะ เปอะ� ปุ ฮลัต นึง ซ เลีฮ เปอะ เมือง อี
ยปิ เปอ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ พรุฮแพร นา เซ แปน
ปุย ติ เมือง ระ� 4 อาึ ซ เลีฮ ไม่ เปอะ นึง เมือง อี
ยปิ� อาึ แจง ซ โรวก โม จัตเจือ เปอะ แม แม ฮอยจ
นา เฮ�ี เญอืม ยุม เปอะ โยเซป ซ มอง แลน รพาวม
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5ฟวยจ เซ ยาโคป โอก ฮา ยว่ง เบ่เออเชบ่า� โม
กวน อื เกือฮ ยาโคป ไม่ กวน แตะ ไม่ ปุย เญือะ แตะ
บุก ปุ โฮว เลาะ เกือฮ ฟาโร ละ แตะ� 6 โรวก คอง
เลียง คอง ดู่ แตะ ไม่ คาวคอง โฮลฮ แตะ นึง เมือง
คะนาอนั เซ� โฮว ไม่ อื ฮอยจ เมือง อยีปิ� 7ยาโคป
โฮว เนอมึ ไม่ กวน เฌือต แตะ เตือง โอยจ อ�ื

8มอยฮ กวน เฌือต อซิราเอน ป เลียก เมือง อยีปิ
เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ รูเบ่น ป มัฮ กวน โรง อ�ื 9กวน
รูเบ่น เซ มัฮ ฮาโนก� ปันลู� เฮซโรน� ไม่ คารมี�
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10 กวน ซิเมโอน มัฮ เยมูเอน� ยามิน� โอฮตั�
ยาคิน� ไม่ โซฮา� มัฮ โรฮ ชาอุน ติ� มะ ชาอุน เซ
มัฮ ปรโปวน เมือง คะนาอนั�

11 กวน เลวี มัฮ เกอโชน� โคฮตั� ไม่ เมราร�ี
12 กวน ยูด่า มัฮ เอ� โอนัน� เชลา� เปเรต� ไม่

เซรา� ป มัฮ เอ ไม่ โอนัน เซ เอจี ยุม เญือม อาวต
ลัง่ แตะ เมือง คะนาอนั� กวน เปเรต มัฮ เฮซโรน
ไม่ ฮามุน�

13 กวน อติซคา มัฮ โทลา� ปูวา� โยป� ไม่ ชมิ
โรน�

14กวน เซบูลุ่น มัฮ เซเรต� เอโลน� ไม่ ยาเลเอน�
15 ปุย โม เซ มัฮ ตื กวน เฌือต ยาโคป ไม่ เลอา ป

เกิต นึง เมือง ปัตดัน่ อารมั� กวน รโปวน อื มัฮ ด่ี
นา� กวน เฌือต เกิต นึง อื ไก 33 ปุย เตือง ปรเมะ
ปรโปวน�

16 กวน กาต มัฮ ซิฟีโยน� ฮกักี� ชูนี� เอซโบ่น�
เอร�ี อาโรด่ี� ไม่ อาเรลี�

17 กวน อาเชอ มัฮ อมินา� อชิวา� อชิว�ี เบร่ยีา�
ไม่ เซรา ป มัฮ รนัน อ�ื กวน เบ่รยีา มัฮ เฮเบ่อ ไม่
มันคีเอน�

18 ปุย โม เซ มัฮ กวน เฌือต ยาโคป ไม่ ซีละปา ป
เกือฮ ลาบัน่ ละ เลอา ป มัฮ กวน แตะ เซ� ไก 16
ปุย�

19 กวน ราเชน ปรโปวน เญือะ ยาโคป มัฮ โยเซป
ไม่ เบ่นยามิน� 20 โยเซป ไก กวน ลอา� มัฮ มะนาเซ
ไม่ เอฟราอมิ� มัฮ ป เกิต นึง เมือง อียปิ เซ� มะ อื
มัฮ อาเซนัต กวน โปทีเฟรา ป มัฮ ซตุ เมือง โอน�

21 กวน เบ่นยามิน มัฮ เบ่ลา� เบ่เคอ� อตัชเบ่น�
เกรา� นาอามัน� เอไฮ� โรต� มัปปิม� ฮุปปิม� ไม่
อตั�

22 ปุย โม เซ มัฮ กวน เฌือต ยาโคป ไม่ ราเชน�
ไก 14 ปุย�

23 กวน ด่าน มัฮ ฮุชมิ�
24 กวน นัปทาลี มัฮ ยาเซเอน� กูนี� เยเซอ� ไม่

ชนิเลม�
25 ปุย โม เซ มัฮ กวน เฌือต ยาโคป ไม่ บิน่ฮา ป

เกือฮ ลาบัน่ ละ ราเชน ป มัฮ กวน แตะ� ไก 7 ปุย�
26 กวน เฌือต ยาโคป ป โฮว ดิ ไม่ อื ฮอยจ เมือง

อียปิ เซ ไก 66 ปุย� เมีญ โตว โมวน แตะ นึง อ�ื
27กวน โยเซป ป เกิต นึง เมือง อยีปิ ไก ลอา� เญือะ
ยาโคป ป เลีฮ อาวต นึง เมือง อยีปิ เซ เตือง โอยจ อื
แปน ไก อาลแฆลฮ ปุย�

เญือะ ยาโคป ฮอยจ เมือง อยีปิ
28 ยาโคป ดวน ยูด่า โฮว กา แตะ ละ ซ เกือฮ อื

ฮอยจ เคะ โยเซป� เกือฮ โยเซป ฮอยจ เคะ แตะ
นึง เมือง โกเชน� 29 เญือม ฮอยจ ปุย โฮวน เซ นึง
เมือง โกเชน เนอ� โยเซป บุก ปุ โฮว เลาะ รุป เซิก
ยุฮ แตะ� โฮว ฮอยจ เมือง โกเชน เซ ละ ซ โฮลฮ อื
ยุ เปือะ แตะ� เญือม เอจี ยุ อื เปือะ แตะ เซ โยเซป
โอม เอนิ อ�ื เยอืม ไม่ อื เล่ีญ�

30ยาโคป อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ญึม ยุม เมอะ
นึง เอจี โฮลฮ แตะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ ไอม ลัง่ ปะ
อา�� อฮั เซ ละ โยเซป�

31 โยเซป อฮั เฮี ละ โม เอยีกปุ คระ เฌือต แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื �ไมจ อาึ โฮว รโฮงะ ไลลวง โม เปะ ละ
ฟาโร ตอก เฮ�ี �โม เอยีกปุ อู ไม่ เญือะ เปือะ เกอะ ป
อาวต นึง เมือง คะนาอนั ไพรม อื เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี
ฮอยจ เคะ อาึ�� ไมจ อาึ อฮั เซ ละ� 32ซ ไมจ รโฮงะ
ละ อื มัฮ โม เปะ ป เลียง แกะ เลียง ปิ อ�ี เอจี ฮอยจ
เปอะ ไม่ แกะ ไม่ ปิ ไม่ โมวก โอเอฮี ยุฮ เปอะ� 33 ดัฮ
ฟาโร ไฮมญ โม เปะ นึง ไลลวง กัน ริ เปอะ โซม โฮ�
34 โม เปะ ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ป
มัฮ กวนไจ เปอะ มัฮ ป เลียง แกะ เน่อมึ เญอืม กวน
ดุ แตะ ตอก ยุฮ มะเปือะ ตะเยอืะ แตะ โรฮ�� ไมจ
เปอะ อฮั เซ ละ� เญือม เซ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
อาวต นึง นาตี โกเชน ฆาื อ�ื� ป อฮั โยเซป เซ ฆาื อื
มัฮ ฆาื รแอม โม อียปิ เซ นึง โม ป เลียง แกะ เลียง
ปิ�

47
โยเซป ปัว นาตี ละ เปือะ แตะ

1 โยเซป โฮว รโฮงะ อื ละ ฟาโร ตอก เฮ�ี �เปือะ
เกอะ ไม่ โม เอียกปุ อุ เตือง คอง เลียง คอง ดู่ อื ไม่
คาวคอง อื เตือง โอยจ อื เอจี โอก ฮา เมือง คะนา
อนั� เอจี ฮอยจ นึง เมือง โกเชน ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื 2 เญือม เซ โยเซป เลือก เอียกปุ แตะ พอน
ปุย ตาว โรฮ อื ฮอยจ เคะ ฟาโร�

3ฟาโร ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ มัฮ กัน ตอก เมอ
กัน ริ เปอะ โซม เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ
อ�ื �เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ มัฮ โม ป เลียง แกะ
เลียง ปิ ตอก โรฮ มะเปือะ ตะเยอืะ แตะ โรฮ� 4 เอะ
ปัว ฮอยจ อาวต นา เฮี ติ วงั นึง ไปลญ เนอึม เมือง
คะนาอนั ปอ เอนิ โอ คอง เลียง เงอะ เญือะ ไก ป
โซม� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ อาวต นึง เมือง โกเชน ดัฮ
แปน โฮ�� อฮั โรฮ เซ ละ ฟาโร�

5 ฟาโร อฮั เฮี ละ โยเซป� �เปือะ เปอะ ไม่ เอียก
ปุ เปอะ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ� 6 ติ เมือง อยีปิ เฮี อาึ
คัต โตว ฮา อื ติ โดฮ เนอึม� เกือฮ อาวต นึง เมือง
โกเชน เซ� เกือฮ โรฮ ไอฮ นาตี ก ตึก นึง ไมจ แตะ
นึง อ�ื ดัฮ ไก โม ป ไมจ พันญา ฮา ปุย ไฮญ นึง อ�ื
เกือฮ โรฮ โม เซ แลน แก คอง เลียง ยุฮ อาึ ไม่ อ�ื�
อฮั เซ�

7ฟวยจ เซ โยเซป ตาว ยาโคป ป มัฮ เปือะ แตะ เซ
ฮอยจ โรฮ เคะ ฟาโร� ยาโคป ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 8ฟาโร
ไฮมญ อ�ื �ไก ซดุ เนอึม อาญุ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 9ยาโคป โลยฮ อ�ื �เอจี ไก ติ รอย ไปล งว่ย เนอึ
ม อาึ มัฮ ปุย โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ไม่ โฮว ไป โฮว มา ลอป แตะ� อาญุ อาึ
เงีย่ง นึง อาวต ลอป ไม่ เม่ะมัก่ แตะ� ลัง่ เล่ีญ โตว
อาวต ตอก จัตเจือ ไพรม เมอะ ป โฮว ไป โฮว มา นึง
ปลัฮเตะ โฆะ�� อฮั เซ� 10 เญอืม เซ ยาโคป ปิฮ แม
มุ่น ละ ฟาโร� ฟวยจ เซ เอญี ฮา อ�ื

11 โยเซป ซาวป ก อาวต เปือะ แตะ ไม่ โม เอยีกปุ
แตะ� เกือฮ อื แปน คอง อื ละ ซ โฮลฮ อื อาวต ลอป
นึง� มัฮ เตะ ตึก นึง ไมจ แตะ นึง นาตี ยว่ง ราเม
เซต นา ก โฮลฮ อื อาวต ตัม รซอม ดวน ฟาโร แตะ
เซ� 12 โยเซป เกือฮ ป โซม ป ปอน ละ เญือะ เปือะ
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แตะ ไม่ โม เอียกปุ แตะ ตัม เมาะ โฮวน เมาะ รมัฮ
กวน อื เตือง โอยจ อ�ื

ไลลวง ไปลญ เออปึ ปุย
13 เญือม เซ ปุย โครยญ โดฮ อาวต ตื ไม่ ไปลญ

เออปึ แควะ คัต แตะ� ปุย เมือง อียปิ ไม่ เมือง คะ
นาอนั รเกือะ ชุมเรยีง ฆาื อ�ื 14 เญอืม ฮอยจ รวี ปุย
เฮงาะ รโกะ นึง อ�ื โยเซป ตาว มาื ฮอยจ ละ เญือะ
กซัต เตือง โอยจ อ�ื 15 เญือม เอจี โอยจ มาื เมือง
อยีปิ ไม่ เมือง คะนาอนั เนอ� โม อยีปิ ฮอยจ เคะ โย
เซป� ปัว นึง อื ตอก เฮ�ี �ปัว ไอม ไม่ เปอะ� ปัว
เปอะ เกือฮ ป โซม ป ปอน เนิ� เอะ เอจี โอยจ ซงะ่
มาื ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 โยเซป โลยฮ อ�ื �ดัฮ เปอะ โอ เญือะ ไก มาื
ยุฮ โฮ� โรวก คอง เลียง คอง ดู่ เปอะ ละ อาึ� อาึ ซ
เกือฮ โรฮ ป โซม ป ปอน นึง ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 17 โม เซ โรวก เนอมึ อื ละ อ�ื โยเซป เกือฮ เนอึ
ม ป โซม ป ปอน ละ อ�ื รตู อื ละ อื ไม่ บรอง บรงั
ครกั โมวก ปิ แกะ โอเอฮี ยุฮ อ�ื ไน ติ เนอึม เซ โย
เซป เกือฮ อื โซม เบือ คอง เลียง คอง ดู่ อ�ื

18 เนอมึ ติ อื แม� ปุย ฮอยจ แม เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ
อ�ื �เอะ เกียฮ เม่าะ โตว โซะไซญ แตะ ฮา เปอะ�
มาื ยุฮ ฮุ เอจี โอยจ� คอง เลียง คอง ดู่ เยอะ เอจี
แปน โอยจ คอง ปะ� เอะ เญือะ ไก โตว ป ติ ป เตอื
ยุฮ ละ ซ เกือฮ แตะ ละ เปอะ� โนก ฮา ตัว โกะ โอะ
ไม่ เบือง เญือะ เบือง ม่า ยุฮ ฮุ� 19 ปัว เปอะ โอ เกือฮ
เอะ ยุม นึง ไปลญ แตะ� ไม่ โอ เปอะ เกือฮ รปึม ยุฮ
ฮุ ฮงั เยอื� รวี เอะ เฮี ไม่ เญือะ ม่า ยุฮ ฮุ นึง ป โซม
ป ปอน เนอะ� เอะ ซ ญอม แปน กวนไจ ฟาโร� ซ
เกือฮ ฟาโร กุม ชจิ กุม ม่า ยุฮ แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ
เฮงาะ รโกะ เนิ เดอมึ ซ เกียฮ ไอม� เกือฮ โรฮ เฮ
งาะ ซมา เนิ เดอมึ ซ เกียฮ ซมา�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 โยเซป รวี เนอึม เบือง ชจิ เบือง ม่า ติ เมือง อี
ยปิ เซ ละ ฟาโร เตือง โอยจ อ�ื โม อยีปิ โครยญ โฆะ
ปุย จัมเปน โชะ เตะ ยุฮ แตะ นึง โซะ ไซญ ไปลญ เอ
อปึ แตะ� ลอต แปน เตะ ยุฮ ฟาโร เตือง โอยจ อ�ื
21 ปุย ติ เมือง อียปิ เซ โยเซป เกือฮ อื แปน กวนไจ
ฟาโร เตือง โอยจ อ�ื 22 มัฮ เตะ ยุฮ โม ซตุ โน่ง ป โอ
อื รว�ี นึง โฮลฮ โม ซตุ เซ ป โซม ป ปอน แตะ เน่อมึ
นึง ฟาโร� จัมเปน โตว โชะ เตะ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื

23 โยเซป อฮั เฮี ละ โม ลัปซด่อน� �งอ่ต แลน�
ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี รวี โม เปะ ไม่ เตะ ยุฮ เปอะ ละ
ฟาโร� เฮิ เฮงาะ ซมา เยอ� เกือฮ ละ เปอะ ละ ซ
ซมา เปอะ� 24 เญือม เอจี เฟือฮ เบระ ยุฮ เปอะ เฮ
งาะ โฮลฮ เปอะ พอน ปุน� ไมจ เปอะ เกือฮ ละ ฟาโร
ติ ปุน� ปาวน ปุน อื เซ ไอฮ ไอฮ ละ โซม โกะ เปอะ
ไม่ กวน เฌือต เปอะ เมิฮ� ละ โรฮ ละ ซมา เปอะ
งอ่น�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม ลัปซด่อน อฮั เฮ�ี �จาวไน� เอจี โพต เปอะ
เอะ เกือฮ ไอม� เอจี ระ เนอึม กุนมุ่น ยุฮ เปอะ ละ
เอะ เอ� เอะ ญอม แปน กวนไจ ยุฮ ฟาโร�� อฮั
เซ ละ โยเซป� 26 โยเซป ลอต เกือฮ อื แปน โกตไม
เมือง อียปิ ตอก เซ� โอเอฮี พอน ปุน ลัง ฮอยจ ละ

ฟาโร ติ ปุน� โกตไม เซ โกว ลัง่ อื ฮอยจ ปเล่ีย� มัฮ
เตะ ยุฮ โม ซตุ โน่ง ป โอ โฮลฮ แปน คอง ฟาโร�

27 โม อซิราเอน อาวต เมือง อียปิ นึง นาตี โกเชน
นึง อ�ื กอย ปุ ปุ� พรุฮแพร นา เซ โฮวน�

28 ยาโคป อาวต เมือง อยีปิ กาว โรฮ อาแลฮ เนอึ
ม� อาญุ ยาโคป เตือง โอยจ อื ฮาวก ติ รอย ไปล ร
ปาวน โรฮ อาแลฮ เนอึม� 29 เญือม เอจี ซดิ ซ ยุม
อ�ื อซิราเอน กอก โยเซป เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �อาึ ฆวต ปัว โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ� อาึง
เตะ เปอะ ฆรมึ รเวอืง อาึ เฮ�ี ละ ซ ซันญา เปอะ อาึง
ซโตฮ นึง โอ เปอะ ซ รมอยจ อาึ นึง เมือง อียปิ เฮ�ี
30 อาึ ฆวต เกือฮ ปุย กลอม โรวก แตะ โอก ฮา เมือง
อียปิ เฮ�ี ละ ซ รมอยจ อื อาึ นา ก รมอยจ ปุย จัต
เจือ ไพรม เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โยเซป โลยฮ อ�ื
�เออะ� ซ ยุฮ ละ เปอะ ตัม ป อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ�

31 เปือะ อื อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ซันญา อาึง ไม่ เยอะ
ซโตฮ โฮ�� อฮั เซ� โยเซป ซันญา เนอึม อาึง อื ละ
อ�ื เญือม เซ อซิราเอน นุ่ม นึง ก ไกญ เตียง ไอจ
แตะ เซ� ไววอน ละ พะจาว�

48
เอฟราอมิ ไม่ มะนาเซ

1ฟวยจ เซ แม เญีย่ะ� ไก ป อู ละ โยเซป� �เปือะ
เปอะ โซะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โยเซป โฮว เคะ อื ฆาื อื
ไม่ กวน แตะ ป มัฮ มะนาเซ ไม่ เอฟราอมิ เซ� 2 เญื
อม ฮมอง ยาโคป ฮอยจ โยเซป เคะ แตะ ปุน เอนิ
เรยีง แตะ เญี่ยะ ปอ ปุน โกฮ งาวม แตะ นึง เตียง
ไอจ แตะ�

3 ยาโคป อฮั เฮ�ี �พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ� เอจี เปลีฮ ติ แตะ ละ อาึ นึง นาตี ลุต เมือง
คะนาอนั� ปิฮ มุ่น ละ อาึ� 4 อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ อาึ
พรุฮแพร� ไม่ เกือฮ อื จัตเจือ เยอะ แปน ปุย โฮวน
เมือง� อฮั โรฮ ติ แตะ ซ เกือฮ เมือง อาวต เตอะ เซ
แปน ลอป เมือง ยุฮ จัตเจือ อาึ�� อฮั เซ ละ โยเซป�

5 อฮั แม เฮ�ี �กวน ปะ ลอา เฮ�ี ป เกิต นึง เมือง
อียปิ กา ฮอยจ อาึ นา เฮี ซ เมีญ โรฮ มัฮ กวน อาึ�
เอฟราอมิ ไม่ มะนาเซ ซ มัฮ กวน อาึ ตอก มัฮ รูเบ่น
ไม่ ซิเมโอน กวน อาึ โรฮ� 6 ดัฮ ไก ลัง่ กวน ไฮญ
เปอะ เมีญ มัฮ กวน โกะ เปอะ ไอฮ� นาตี อาวต อื
ปังเมอ ซ โฮลฮ อื นึง นาตี เอฟราอมิ ไม่ มะนาเซ
เฮ�ี 7 อาึ โตก ละ ราเชน ป มัฮ มะ เปอะ� อาึ ไลจ
เนอึม รพาวม เมอะ เญือม ยุม อ�ื ปุก เญือม เอญี
เญอะ เน่อมึ นึง เมือง ปัตดัน่� เญือม เอจี ฮอยจ
เจอะ นาตี เมือง คะนาอนั เซ� เญือะ ซไง โตว ฮา
ยว่ง เอฟราทา� มะ เปอะ ยุม นา เซ� อาึ รมอยจ
เจอะ โบ คระ นา เซ�� อฮั เซ� (ปเล่ีย ปุย อฮั เบ่ตเล
เฮม ไม่ ยว่ง เซ��

8 อซิราเอน เญือม ยุ อื กวน โยเซป เซ ไฮมญ อ�ื
�กวนดุ เฮี มัฮ ปุย�� อฮั เซ� 9 โยเซป โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �เฮี มัฮ กวน อาึ ป เกือฮ พะจาว เนิ นึง เมือง
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื อซิราเอน ปัว อื ตาว อื ละ แตะ
ละ ซ ปิฮ อื มุ่น ละ อ�ื

10 อซิราเอน เซ เอจี กวต เอนิ ปอ เปือ ไง่ แตะ�
เญือะ ยุ ที โตว โอเอฮี� โยเซป ตาว เนอมึ กวนดุ เซ
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ละ อ�ื ตะ อื เซ โอม อ�ื ฮงาึต อ�ื 11 อซิราเอน อฮั
เฮี ละ โยเซป� �อาึ แกต ติ แตะ โอ เญือะ โฮลฮ ยุ
ปะ� ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุ ปะ เตื
อง กวน เปอะ เยอืก�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เญอืม เซ โยเซป เกือฮ กวน แตะ โอก ฮา เญือะ
ดึม เปือะ แตะ� นุ่ม ไว เปือะ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� 13 เญือม เซ โย เซป โตวก เตะ กวน แตะ�
โตวก เอฟราอมิ นึง เตะ ดอม แตะ เกือฮ อื อาวต
ลวง วิ เปือะ แตะ� โตวก มะนาเซ นึง เตะ วิ แตะ
เกือฮ อื อาวต ลวง ดอม เปือะ แตะ� ตาว อื ฮอยจ
เคะ อ�ื 14อซิราเอน ซนาว เตะ ดอม แตะ ยอ่ง อื นึง
ไกญ เอฟราอมิ เตือง มัฮ อื ปุ� ซนาว แม เตะ วิ แตะ
ยอ่ง อื นึง ไกญ มะนาเซ ป มัฮ เอียกระ อ�ื มัฮ โฆง
อื รแกน เตะ แตะ ตอก เซ�

15 เญือม เซ ปิฮ มุ่น ละ เญือะ โยเซป� อฮั เฮ�ี
�ปัว พะจาว ป ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั จัตเจือ ไพรม
เมอะ ปิฮ มุ่น ละ กวนดุ ลอา เฮ�ี ปัว พะจาว ยุฮ
อาึ ป เลียง ป แลน อาึ ตอก ป เลียง แกะ เซ เกือฮ
กุน เกือฮ มุ่น ยุฮ แตะ ละ� 16 เกือฮ โรฮ เตปด่า ยุฮ
เปอะ ป เฆีญ อาึ ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ เซ แลน
แก อ�ื เกือฮ มอยฮ อาึ ไม่ มอยฮ อปัราฮมั ไม่ ยซิ
ฮกั อาวต ลอป ไม่ โม เฮ�ี เกือฮ พรุฮ ตอก กวน แฮ�
แด ตอก กวน โอง� เกือฮ ไก กวน รเมะ โฮวน กวน ร
โปวน บื� กวน รโปวน นาวก เตะ� กวน รเมะ นาวก
ยว่ง�� อฮั เซ อซิราเอน เนอ�

17 เญือม ยุ โยเซป ยอ่ง เปือะ แตะ เตะ ดอม แตะ
นึง ไกญ เอฟราอมิ ตอก เซ� มวน โตว รพาวม ฆาื
อ�ื ริ ยวก เตะ ดอม อื เซ โอก ฮา ไกญ เอฟราอมิ
เฌาะ อื ฮอยจ ละ ไกญมะนาเซ� 18อฮั เฮ�ี �เปือะ�
ปุก โตว ตอก เซ� มัฮ ปุย เฮี กวน โรง เงอะ� ยอ่ง
เตะ ดอม เปอะ ราว ไกญ ปุย เฮี นึง อ�ื� อฮั เซ�

19 เปือะ อื ญอม โตว ละ อ�ื �กวน� อาึ ยุง เงอะ�
ยุง โรฮ โฮะ� จัตเจือ ปุย เฮี ซ แปน โรฮ ปุย โฮวน�
ซ ระ โรฮ� ปัง มัฮ ตอก เซ ปุ อื เฮี ซ ระ แม ฮา เอยีก
ระ แตะ� จัตเจือ ปุ อื ซ แปน ปุย โฮวน เมือง�� อฮั
เซ�

20 ซเงะ เซ อซิราเอน ปิฮ มุ่น ละ อื เตือง ลอา อื
ตอก เฮ�ี �เฆียง เฮี โม อซิราเอน ซ โกว มอยฮ โม
เปะ เญอืม ปิฮ อื มุ่น ละ ปุ แตะ� ซ อฮั เฮ�ี �ปัว พะ
จาว เกือฮ โม เปะ ระ ตอก เอฟราอมิ ไม่ มะนาเซ��
ซ อฮั เซ ปุย�� มัฮ ตอก เซ ตอก เกือฮ อื เอฟราอมิ
ระ ฮา มะนาเซ�

21 อซิราเอน อฮั เฮี ละ โยเซป� �อาึ เอจี ซ ยุม
เมอะ� พะจาว ปังเมอ ซ อาวต ไม่ โม เปะ� ซ ตาว
โม เปะ เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง อาวต จัตเจือ ไพรม
เปอะ� 22 ปะ ซ ไมจ ป โฮลฮ เปอะ ฮา โม เอียกปุ
แตะ� โนก ฮา เซ อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ กุม ตู เตียม
ติ โดฮ� ตู เซ มัฮ ป ปุน อาึ เบือ วจิ ไม่ ทนู ยุฮ แตะ
เน่อมึ นึง โม อาโมไร�� อฮั เซ ละ อ�ื
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ลปุง ยาโคป ลัก่ ก ลอยจ อื

1 ยาโคป ดวน ปุย กอก โม กวน เฌือต แตะ เอญี
เคะ แตะ� เญอืม เอจี รเจอมึ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี

งอ่ต ป อฮั อาึ นา เฮ�ี ซ รโฮงะ ละ เปอะ ป ซ เกิต ละ
โม เปะ เฆียง เฮ�ี 2 โม เปะ ป มัฮ กวน ยาโคป เปอ�
เอญี รโจะ นา เฮ�ี งอ่ต ป อฮั อซิราเอน เปือะ เปอะ
เฮ�ี

3�รูเบ่น� ปะ มัฮ เปอะ กวน โรง เงอะ� เกิต เปอะ
เญอืม บุฮ อาึ ไม่ ระ ลัง่ เรยีง เงอะ ตอก เปลิ โคะ โรง
โฮ� ปะ ระ เรยีง เปอะ ฮา ปุ ปุย แตะ� ระ โรฮ เกีย
ฮ ฮุน เปอะ ฮา ปุย โรฮ� 4ปะ ตอก เปอะ รอาวม ดัง
ดอ โฮ� ซ โฮลฮ เปอะ โตว แปน ไกญ ปุย� นึง ไอฮ
พาวม เปอะ ไม่ ปรโปวน เญือะ เปือะ แตะ� มัฮ ป
พังไฮะ ลอน ละ เญือะ เญะ�

5 �ซิเมโอน ไม่ เลวี มัฮ เอียกปุ� มัฮ ป ยุฮ กัน
ไฮะฮอน นึง วจิ แตะ� 6 อาึ ซ ญอม โตว เลียก ซิง
ซา ดิ โอเอฮี ไม่ นึง กัน ตะ อื ยุฮ� โม เซ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย นึง ซวก ลอน แตะ� เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม
นึง ตอยฮ แตะ ซนัก โจว โมวก� 7 ซ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื ป กอ ฮาวก รพาวม
ลัมเลือ เอนิ ไม่ ซวก ลอน แตะ� ไก โตว รพาวม เลีย
ก พาวม นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� อาึ ซ เกือฮ รกัฮ
ฮา ปุ แตะ ฆาื อื นึง เมือง อซิราเอน�

8 �ยูด่า� โม เอยีกปุ เปอะ ซ ลืลาว ปะ� ปะ ซ ปุน
โฮมวต เปอะ โงก โม ป เกละยุ แตะ� เอียกปุ เปอะ
ซ นุ่ม ไว ปะ� 9 ยูด่า มัฮ ตอก อื กวน รเวยี ซิงโต
โฮ� เอจี ปุน เกียต กุก เปอะ โอเอฮี� เอญี เปอะ ละ
ทัม อาวต แตะ� เญือม ไอจ เปอะ ตอก ซิงโต โฮ ไก
โตว ป โรวต ซอ เปอะ� 10 มัฮ ยูด่า ป ซ ไปญ ลอป
โคะ ฆิ ยุฮ กซัต เตอ� กวน เฌือต อื ซ โฮลฮ ลอป ตัต
เตียง ปุย ฮอยจ ละ ซ ฮอยจ ป ลัง ตัตเตียง เนอมึ ปุย
เซ� เมือง ปุย ไฮญ ซ เนองึ ป อฮั ปุย เซ� 11 ยูด่า ซ
ปุก กวน บรงั ยุฮ แตะ ไม่ โคะ อะงุน� มัฮ อะงุน ตึก
นึง ญึม แตะ� ซ ซัก เครองึ เซอกึ แตะ นึง รอาวม
อะงุน� 12 ไง่ อื ซครกั เอนิ นึง รอาวม อะงุน� เบียง
อื ปิญ เอนิ นึง รอาวม ตาึฮ�

13�เซบูลุ่น ซ อาวต โบ ปลัฮ รอาวม� นา ก อาวต
อื ซ โฮลฮ โล่ง ระ จวต นึง� ม่าื เตะ อาวต อื เซ ซ
ติต ไม่ เคต เมือง ไซด่อน�

14 �อติซคา มัฮ ตอก บรงั เรยีง� ไอจ ซน่ะ รตัง
แตะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 15 ดัฮ ยุ มวน ก ลโล่ะ
แตะ� ดัฮ อาวม มวน ปลัฮเตะ อาวต แตะ� ซ ญอม
นุ่ม ติ แตะ โรวก รตัง แตะ ฆาื อ�ื ซ ญอม เกือฮ ปุย
คนัป แตะ ยุฮ กัน�

16 �ด่าน ซ ตัตซิน โอเอฮี ละ ปุย ยุฮ แตะ ตัม ซื
อ�ื ซ มัฮ เจอ ไน โม อซิราเอน ตา ติ เจอ� 17 ด่าน ซ
ตอก ซโอยญ ปิต อาวต เฆียง คระ โฮ� ซ มอง ปวก
ล่อยจ บรอง โฮว พา แตะ ละ ซ เกือฮ อื ป บุก บรอง
เซ งตั ลัก่เคะ แตะ�

18 �โอ พะจาว, อาึ รกวน เวลา ซ เกือฮ เปอะ เอะ
โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ�

19�ซ ไก คะมุย ติ มู� ซ ฮอยจ ซะ เต โม กาต เซ�
โม กาต เซ ปังเมอ ซ โครฮ โม เซ� ซ อาื อื ฮอยจ ละ
เครอปึ แตะ�

20�อาเชอ ซ โฮลฮ อาวต นึง ปลัฮเตะ ไมจ ป โซม
ป ปอน นึง� ป โซม อื เซ มัฮ ป โปง ไม่ โซม กซัต
แตะ�
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21�นัปทาลี มัฮ ตอก จัก โกวน ป เบลือฮ โฮ� กวน
แตวะ อื เซ มัฮ ป ไมจ�

22 �โย เซป มัฮ ตอก โคะ อะงุน เกลอึ ม เปลิ ป
อาวต โบ รอาวม ปลาึฮ โฮ� กัก อื รวุก เอนิ ฆรุง
ฮลาวง� 23 ตฮนั ไปญ ทนู ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื
ไม่ รพาวม ซวก แตะ� โปยญ แนฮ อื นึง เกละ แตะ
ยุ อ�ื 24ทนู ไปญ โกะ อื ปังเมอ ตอน แนฮ ลัง่� เตะ
ดอม เตะ วิ อื เรยีง แนฮ นึง เรอึม พะจาว อ�ื เอจี
มัฮ พะจาว ป ทื ยาโคป ป ตึก นึง เรยีง แตะ ป อาวต
ไม่ อ�ื มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย อ�ื มัฮ ป เลียง แกะ
ยุฮ อซิราเอน ป เฆีญ อื ฮา ป โอ ไมจ เจอ� 25 โย
เซป� มัฮ พะจาว ยุฮ เปือะ เปอะ ป เรอึมชวย ตูเต
อมึ เปอะ� มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ป ปิฮ
มุ่น ละ เปอะ� มัฮ มุ่น ดุฮ เน่อมึ มะลอง ตอก รอาวม
เฮละ โฮ� มัฮ มุ่น โอก เน่อมึ ฆรมึ เตะ ตอก รอาวม
ปลาึฮ โฮ� ปัว พะจาว เกือฮ เปอะ ไก กวน รเมะ
โฮวน� กวน รโปวน บื� ไม่ โฮวน โรฮ คอง เลียง คอง
ดู่ เปอะ� 26 มุ่น ปิฮ เปือะ เปอะ ละ เปอะ เฮี มัฮ ป
ไมจ ฮา โอเอฮี ไก นึง บลาวง� ฮลาวง โรฮ ฮา โอ
เอฮี ไมจ ไก นึง โม� เกือฮ มุ่น ปิฮ อาึ เซ ฮอยจ ละ
โยเซป� นึง มัฮ อื ปุย พเิซต ฮา เอยีกปุ ไฮญ แตะ��
อฮั เซ ละ โยเซป�

27 อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �เบ่นยามิน มัฮ ตอก บรา
วก ซาวป โซม โฮ� เมือ กซะ อื โซม ซัก กุก เตือ�
เมือ กปู อื โอยจ โตว โซม อื ป โฮลฮ ป ปุน แตะ��
อฮั เซ ยาโคป เปอ�

28 ปุย โม เซ มัฮ ไกญ เจอ โม อซิราเอน เตือง กาว
ลอา เจอ อ�ื เปือะ อื ปิฮ มุ่น ละ อื ตัม ป โปง ไม่ โกะ
อื ไอฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ ปุย�

ไลลวง ยุม ยาโคป
29ยาโคป ซตอก อาึง กวน แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี

ซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� ไมจ เปอะ
รมอยจ อาึ ไม่ มะเปือะ ตะเยอืะ เกอะ โตะ ทัม ป ไก
นึง รปึม ยุฮ เอฟโรน ป มัฮ โม ฮติไท เซ� 30 ทัม เซ
ไก นึง รปึม มักเปลา ยว่ง มัมเร นึง เมือง คะนาอนั
นา ก รวี อปัราฮมั นึง เอฟโรน โฮ� 31 มัฮ นา เซ
ก รมอยจ ปุย อปัราฮมั ไม่ ซารา� รมอยจ โรฮ ยซิ
ฮกั ไม่ เรเบ่คา นึง อ�ื อาึ รมอยจ โรฮ เลอา นา เซ�
32 รปึม เซ ไม่ ทัม นึง อื เอจี มัฮ ป รวี ตะ เกอะ นึง
โม ฮติไท ไพรม อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ รมอยจ อาึ นา เซ
โอะ�� อฮั เซ ละ กวน แตะ�

33 เญือม เอจี ฟวยจ ซตอก อื กวน แตะ ตอก เซ
ยาโคป ไอจ ไมจ� ลอต โอยจ รพาวม� โฮลฮ โฮว
รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ�

50
1 เญอืม เซ โยเซป ฆลาื ไอจ ราว เปือะ แตะ� เยอื

ม ไม่ อ�ื ฮงาึต เปือะ แตะ เซ ไม่ อ�ื 2 โยเซป ดวน
มอ ป รซอฮ ละ แตะ เซ ฮาวม เปือะ แตะ เซ นึง เยื่อ
โอ เกือฮ ป ยุม เซ เกียฮ ซเออมึ� 3 มอ โม เซ ฮาวม
อื รปาวน ซเงะ ตัม ป กอ ยุฮ แตะ ละ ป ยุม� โม อี
ยปิ เยอืม ป ยุม เซ อาลแฆลฮ ซเงะ�

4 เญือม เอจี ฟวยจ เวลา เยอืม อื เซ� โยเซป ปัว
โม จาวไน โฮว ลปุง ไม่ ฟาโร รโตง แตะ� 5 เกือฮ อื

อฮั เฮ�ี �เญือม ซ ยุม เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ อาึ ซัน
ญา อื ละ แตะ ซโตฮ นึง ซ เกือฮ อื อาึ รมอยจ แตะ
โตะ ทัม ติ โดฮ ป เพรยีง แตะ อาึง นึง เมือง คะนา
อนั� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮว รมอยจ เปือะ เกอะ ฆาื
อื นา เซ� ฟวยจ เซ ซ ฮอยจ แม นา เฮ�ี� เกือฮ โม
จาวไน ซึป ลปุง แตะ ละ ฟาโร ตอก เซ�

6 ฟาโร อฮั เฮ�ี �โฮว เมิฮ� โฮว รมอยจ เปือะ
เปอะ ตัม ป ซันญา เปอะ อาึง ละ อื เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

7 เญือม เซ โยเซป โฮว เนอึม ละ ซ รมอยจ แตะ
เปือะ แตะ� โม จาวไน เมือง อียปิ โฮว โรฮ ไม่ อ�ื
เตือง โม ป อาวต เญือะ กซัต ไม่ โม ป ระ ป คาว เตื
อง โอยจ อ�ื 8 เญือะ โยเซป โฮว เอนิ เตือง โอยจ
แตะ� โม เอียกปุ อื ไม่ โม ป อาวต เญือะ เปือะ อื
โฮว ตื โรฮ� มัฮ โม กวนดุ โน่ง ไม่ แกะ ปิ โมวก โอ
เอฮี ป อาวต ลัง่ นึง นาตี โกเชน เนอ� 9 โนก ฮา เซ
โม ตฮนั บุก เลาะ รุป เซิก ไม่ โม ตฮนั บุก บรอง โฮว
โรฮ� โฮวน ลัมเลือ ไม่ ปุ แตะ ปุย ติ มู เซ�

10 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง เบือง ปุฮ ปุย เฮงาะ นึง
ยว่ง อตัทัต ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัง่ โอก
ซเงะ เอ� เยอืม เนอึม เยอืม แนม นา เซ แปน ไล
แตะ อาแลฮ ซเงะ� 11 โม คะนาอนั ป อาวต นา เซ
เญอืม ยุ อื เยอืม ปุย นึง ยว่ง อตัทัต ตอก เซ อฮั เฮ�ี
�คึนัก เนอมึ ตอก เยอืม โม อยีปิ ป ยุม เฮ�ี� อฮั เซ�
มัฮ เซ ป อฮั ปุย อาเบ่น มิซราอมิ* ไม่ ยว่ง เซ ฆาื อื
ฮอยจ ปเล่ีย�

12 กวน ยาโคป ยุฮ เนอึม อื ละ เปือะ แตะ ตัม ป
อฮั อื อาึง ละ แตะ� 13 โรวก เนอึม รมอยจ อื โตะ
ทัม ป ไก นึง รปึม มักเปลา นา ก รวี อปัราฮมั นึง เอฟ
โรน ป มัฮ โม ฮติไท ละ ซ แปน อื รมอยจ ยุฮ อ�ื ทัม
เซ ไก ลัก่ โอก ซเงะ ยว่ง มัมเร� 14 เญอืม เอจี ฟวยจ
รมอยจ อื เปือะ แตะ� โยเซป เอญี ดิ ไม่ โม เอียกปุ
แตะ ไม่ โม ป โฮว ไม่ แตะ ฮอยจ แม นึง เมือง อยีปิ�

โยเซป ลปุง ไม่ เอยีกปุ แตะ
15ฟวยจ ยุม เปือะ อื โม เอยีกปุ โยเซป อฮั เฮี ละ ปุ

แตะ� �เมอ เตือง อื โยเซป ทื ลัง่ โซะ โระ ลัง่ โกลยจ
เอะ นึง ยุฮ ฮุ ป โซะ ละ อื ไพรม อื ยุง่� ซ ซาวป โรก
เวน ฆาื อื ละ เอะ ยุง่�� อฮั เซ� 16-17 รโปะ มวยญ
แตะ ละ โยเซป ฆาื อื ตอก เฮ�ี �กา ยุม เปือะ เกอะ
เอจี ดวน เอะ ซึป ลปุง แตะ ละ ปะ� ปัว ปะ โอ เญือะ
ทื โซะ โระ โกลยจ เอะ นึง ยุฮ เอะ ป พิต ละ เปอะ
ไพรม อื โฮ� เปือะ เกอะ ฆวต อฮั อื ละ เปอะ ตอก
เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ ฆวต ปัว โรฮ ปะ โอ ทื เอะ นึง ยุฮ
เอะ ป พิต ละ เปอะ� เอะ เตอ มัฮ โรฮ กวนไจ พะ
จาว ทื เปือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม ฮมอง อื
ป อฮั อื เซ โยเซป เยอืม ฆาื อ�ื

18 โม เอียกปุ อื ฮอยจ นุ่ม ติ แตะ ซองนา อื ไว
อ�ื �เอะ มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
19 โยเซป อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต ฆาื� อาึ อมั เกียฮ
ยุฮ โอเอฮี ตัง พะจาว� 20 โฆะ โอ โม เปะ งอ่ต เนอึ
ม เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ละ อาึ� พะจาว ปัง

* 50:11 50:11 นึง ลปุง ฮบีรู อาเบ่น มิซราอมิ เซ มัฮ อฮั อื �เยอืม โม อยีปิ� ไม่�
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เมอ งอ่ต ลัง่ ตอก ซ เกือฮ แตะ แปน ป ไมจ� มัฮ ซ
เกือฮ อื ปุย โฮลฮ ไอม โฮวน ปุย ตอก ยุ เปอะ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี 21 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง โอเอฮี ติ เจือ
เนอึม� อาึ ซ แลน แก โม เปะ ไม่ กวน เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เกาะ โลม รพาวม อื เกือฮ
อื โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

โยเซป ยุม
22 โยเซป อาวต ลัง่ เมือง อียปิ ไม่ เอียกปุ แตะ�

ไอม ฮอยจ ละ ไก อาญุ แตะ ติ รอย ไม่ กาว เนอึม
เดอมึ ยุม� 23 ไอม ฮอยจ ละ ยุ แตะ กวนโซะ กวน
แซะ เอฟราอมิ� ยุ โรฮ กวน มาคี ป มัฮ กวน มะนา
เซ ไม่ โฮลฮ อื โอม ละ ซ เมีญ อื มัฮ ปุย ไน จัตเจือ
แตะ โรฮ�

24 โยเซป อฮั เฮี ละ เอียกปุ แตะ� �อาึ เอจี ซดิ
ซ ยุม เมอะ� พะจาว แจง ซ แลน แก โม เปะ� ซ
นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง เฮี ฮอยจ ละ เมือง ป เอจี
ซันญา ซโตฮ แตะ อาึง ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยา
โคป โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 เญือม เซ โยเซป เกือฮ
โม จัตเจือ อซิราเอน เซ ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ แตะ
ซโตฮ ตอก เฮ�ี �เญือม เอจี ยุ เปอะ นัม เนอึม พะ
จาว แตะ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เซ เยอ� ไมจ เปอะ
กลอม โรวก โกะ ยุม อาึ โฮว ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

26ฟวยจ เซ โยเซป ยุม� อาญุ อื ไก ติ รอย ไม่ กาว
เนอมึ� โม เซ ฮาวม อื นึง เยื่อ โอ เกือฮ ป ยุม เซ เกีย
ฮ ซเออมึ� อาึง อื โตะ โคะ โลง นึง เมือง อยีปิ�
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ลอา โมเซ
พะทัม ลอา โมเซ มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง ไลลวง ป ตึก

นึง ซัมคัน แตะ นึง จีวติ ไพรม โม อซิราเอน� มัฮ ไล
ลวง โอก อื ฮา แปน แตะ ครา นึง เมือง อียปิ ละ ซ
โฮลฮ อื ตังเมือง ละ อาวต โม โกะ แตะ ไอฮ� พะทัม
เฮี ไก ลอวย คัก�
1. มัฮ ไลลวง เกือฮ พะจาว โม ฮบีรู โปน ฮา แปน

อื ครา เซีญ ปุย� ไม่ เกือฮ อื ฮอยจ ละ บลาวง ซีไน�
2. มัฮ แม ไลลวง ป ซันญา พะจาว อาึง ไม่ ปุย ไน

แตะ นึง เกือฮ อื โกตไม ละ อ�ื โกตไม เซ ป รกา นึง
อื เกว ไม่ กัน ปุก กัน ลอก ป ลัง ยุฮ ปุย ละ ปุ แตะ�
โนก ฮา เซ เกว ไม่ โกตไม บัน่ เมือง โครยญ เจือ�
โฮฮ ฮา เซ โกตไม เซ มัฮ ป เกือฮ อื ยุง ไลลวง ตอก
ซ ไมจ อื ยุฮ นึง กัน นัปทื อื พะจาว ยุฮ แตะ�
3. คัก ลอวย นึง อื เกว ไม่ กัน ยุฮ ปุย พากัง ระ ละ

ซ เกียฮ ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เบือ อื ละ ซ ไววอน
แตะ� ไม่ ไลลวง ซตุ ป ลัง นัม ปุย นึง กัน ฮอยจ อื
เคะ พะจาว�
ป ระ ไล ฮา ป ไฮญ นึง อื พะทัม เฮี เปลีฮ กัน ซัม

คัน ยุฮ พะจาว นึง เกือฮ อื ปุย ไน แตะ ป มัฮ ครา
ปุย เซ โปน ฮา ป โซะ อาวม แตะ� ฟวยจ เซ พะจาว
เกือฮ ปุย ไน แตะ โฮลฮ แปน บัน่ แปน เมือง แตะ�
ไม่ เกือฮ อื ไก ควน ซโอว รพาวม ไม่ ป ไมจ ป ซ โฮลฮ
อื ลัก่กา แตะ เซ�
ปุย ป ระ กัน ยุฮ นึง พะทัม เฮี มัฮ ไอ โมเซ� ไอ

โมเซ เซ มัฮ ปุย เลือก พะจาว ละ ซ แปน อื ป นัม ปุย
ไน แตะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ� เมาะ ป ไก นึง
พะทัม เฮี มัฮ โกตไม กาว เจือ นึง โบ่ต 20 นึง อื ป
ไตม ปุย โฮฮ ฮา โอเอฮี ไฮญ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื

โม อยีปิ โคมเฮง โม อซิราเอน
1 มอยฮ กวน ยาโคป ป โฮว อาวต เมือง อียปิ ไม่

เปือะ แตะ ไม่ กวน เฌือต แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี 2 มัฮ รู
เบ่น� ซิเมโอน� เลว�ี ยูด่า� 3 อติซาคา� เซบู่ลุน�
เบ่นยามิน 4 ด่าน� นัปทาลี� กาต� ไม่ อาเชอ� 5 เญื
อม เซ จัตเจือ ยาโคป เซ เตือง โอยจ อื ไก อาลแฆลฮ
ปุย� ป มัฮ โยเซป เอจี อาวตกา อื นึง เมือง อยีปิ เซ�

6 เญอืม เอจี เล่ีญ อื โยเซป ไม่ โม เอยีกปุ อื ไม่ ปุย
เจน เซ ยุม เตือง โอยจ แตะ� 7 โม จัตเจือ อซิราเอน
ปังเมอ เอจี โฮวน กวน เฌือต อ�ื พรุฮ เนอึม พรุฮ
แนม ปอ นาวก อื ยุฮ เมือง เซ�

8 ฟวยจ เซ ไก แม กซัต โคระ นึง ติ ปุย ป เตียง
เมือง อียปิ เซ� กซัต เซ ยุง โตว ไลลวง โยเซป เฟือ
ฮ� 9 กซัต เซ อฮั เฮี ละ โม ลัปซด่อน ยุฮ แตะ� �โม
อซิราเอน เฮี เอจี พรุฮ โฮวน ฮา เอะ� เกง โรฮ ฮา
เอะ ไม่ อ�ื 10 ดัฮ เกิต กัน ชุ เมือง นึง โฮ� โม เฮี ตึน
ซ พาวม ดิ ไม่ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ เอะ ยุง่� ดัฮ ตอซู
ไม่ เอะ โฮ� อาึ ฮอ นึง ซ ไป โม เอะ นึง� ไม่ ลอต เอนิ
อื โอก ฮา เมือง เอะ ฆาื อ�ื ไมจ เอะ งอ่ต อาึง เฮยีง
แตะ ละ โอ แตะ ซ เกือฮ พรุฮ�� อฮั เซ ละ ปุย�

11 เญือม เซ โม อียปิ เกือฮ โม ป มัฮ ไนกุม โคม
เฮง อ�ื คนัป อื ยุฮ กัน โซะ� โม อซิราเอน โฮลฮ ยุฮ
เวยีง ปิโทม ไม่ เวยีง ราอมัเซต ละ กซัต� มัฮ นา ก
แฮรน ฟาโร คาวคอง ยุฮ แตะ� 12 โม อซิราเอน โฮว
ปุย ละ โคมเฮง แตะ� ปังเมอ โฮว ละ พรุฮ แตะ ไม่
เวอืฮ โรฮ ก อาวต อื ปุๆ� โม อยีปิ ฮลัต นึง อื ฆาื อ�ื
13-14 คนัป อื ยุฮ กัน โก ตึก นึง เตะ ตอง ไม่ ปุน� ไม่
ยุฮ กัน นึง ชจิ นึง รปึม� โซะ เนอึม ป อาวม โม อซิ
ราเอน เซ นึง คนัป ลอน โม อียปิ อ�ื เลียก พาวม
โตว นึง อื เฟือฮ�

15 ไก มะปโกวน ป โซวต กวนงกั ไน โม อซิราเอน
ลอา ปุย� มอยฮ อื มัฮ ชิฟรา ไม่ ปูอา� กซัต เมือง
อยีปิ กอก ปุย ลอา เซ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื
16 �เญือม มอง เปอะ โซวต กวน โม ปรโปวน ฮบีรู
เญือม ซ เกิต กวน อื เซ� ดัฮ กวน อื มัฮ ปรเมะ โฮ
เกือฮ ยุม� ดัฮ มัฮ ปรโปวน เกือฮ ไอม�� อฮั เซ ละ
อ�ื 17มะปโกวน ลอา ปุย เซ ปังเมอ ไก รพาวม ฮลัต
นึง พะจาว� เนอึง โตว ป อฮั กซัต เซ ฆาื อ�ื เกือฮ
ลัง่ กวนดุ รเมะ เกิต เซ ไอม� 18 เญือม เซ กซัต เซ
กอก แม มะปโกวน ลอา เซ เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื
ไฮมญ อ�ื �เมอยุ ยุฮ เปอะ ตอก เซ� เกียฮ เกือฮ
โน่ง เปอะ กวนงกั รเมะ เซ ไอม ลัง่ เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

19 โม เซ โลยฮ อ�ื �ปรโปวน ฮบีรู ตอก โตว ปรโป
วน อยีปิ� ไกลจ ลัมเลือ ไก กวน� กวน อื เซ เอจี เกิต
เอนิ กา เฆียง ฮอยจ เอะ เคะ อ�ื� อฮั เซ� 20-21พะ
จาว เลียก พาวม นึง มะปโกวน ลอา เซ ฆาื อ�ื เกือฮ
อื โฮลฮ กวน เฌือต แตะ โฮวน� นึง มัฮ อื ปุย นัปทื
เนอึม พะจาว ไม่ ฮลัต แตะ นึง� โม อซิราเอน เซ
พรุฮ แนฮ ปุ ปุ� เกง โรฮ ไม่ อ�ื

22ฟวยจ เซ ฟาโร ดวน แม ปุย ไน แตะ ตอก เฮ�ี
�เมาะ ป มัฮ กวนงกั รเมะ ไน โม ฮบีรู เซ� ไมจ เปอะ
โปวฮ โตะ โกลงไน โครยญ โฆะ อ�ื กวนงกั รโปวน
นึง อื ละ เกือฮ ไอม�� อฮั เซ ละ โม ลัปซด่อน ยุฮ
แตะ เตือง โอยจ อ�ื

2
ไอ โมเซ เกิต

1 ไก ปรเมะ เจอ เลวี ติ ปุย� ปรโปวน เญือะ อื มัฮ
โรฮ เจอ เลว�ี 2 เญอืม เซ ไก แม กวน ไม่ ปุ แตะ ติ�
รเมะ� มะ อื เญือม ยุ อื กวน แตะ เซ เลียก พาวม
นึง อ�ื ฮรกั อ�ื เม่าะ อื ลอวย เคิ ฆาื อ�ื 3 เญอืม โอ
อื เญือะ ปุน เม่าะ ออ� ตุย อู ไตญ ปุย นึง ฮละ โด่ะ
กอ� ตา ยัง่ ลอง นึง อ�ื อาึง กวน แตะ เซ นึง อ�ื
ฟวยจ เซ โฮว ตาว อื นึง โกลง� เกือฮ อื ตอยฮ ราว
รอาวม เฆียง โกลง เซ� อาวต ลลาึง ไรป ลโล� 4 ป
มัฮ ออระ อื ชุง แก อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื มอง แก ป ซ
เกิต ละ อ�ื

5 เญอืม เซ กวน รโปวน ฟาโร เลีฮ ฮอยจ นึง โกลง
เซ ละ ซ ฮาวม แตะ� กวนไจ อื โฮว ไร เฆียง โกลง
เซ� เญือม ยุ กวน ฟาโร อาวต อู ลลาึง ไรป เซ�
ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว ตุย อื ละ แตะ� 6 กวนไจ
อื เซ โฮว ตุย เนอมึ อ�ื เญอืม เอจี โปฮ กวน กซัต อู
เซ เยอ ยุ กวนงกั เซ� ปุก เยอืม อ�ื เลียก พาวม นึง
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อื ฆาื อ�ื �เฮี ตึน ซ มัฮ กวนงกั ยุฮ โม ฮบีรู�� อฮั
เซ ไม่ อ�ื

7 เญือม เซ ออระ กวนงกั เซ ฮอยจ ไฮมญ กวน
ฟาโร ตอก เฮ�ี �อมั ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ โฮว ซาวป
โม ฮบีรู ละ เปอะ ติ ปุย� ละ ซ เกือฮ กวนงกั เฮี โฮลฮ
ปุ�� อฮั เซ� 8 �โฮว เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ออระ
กวนงกั เซ โฮว เนอึม� กอก เอนิ มะ กวนงกั เซ
ไอฮ� 9 เญอืม เอจี ฮอยจ อื กวน ฟาโร อฮั เฮี ละ อ�ื
�โรวก กวนงกั เฮี เอญี ไม่ เปอะ� เกือฮ ปุ� เลียง
เนิ� อาึ ซ เกือฮ จัง เปอะ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
มะ อื เซ โรวก เนอมึ เลียง กวนงกั เซ� 10 เญอืม เอจี
ระ บุย โรฮ อื ตาว อื ละ กวน ฟาโร� กวน ฟาโร เซ
เมีญ อื แปน กวน รเมะ แตะ� ปุก มอยฮ อ�ื อฮั ไอ
โมเซ* ละ อ�ื �อาึ มัฮ ยวก เกอะ โอก ฮา รอาวม��
อฮั เซ�

ไอ โมเซ ตอ ฮอยจ เมือง มีเด่ียน
11 กังเคะ เอ เญือม เอจี ระ อ�ื ไอ โมเซ เซ โฮว

เลีม นา ก อาวต โม ฮบีรู ป มัฮ จัตเจือ โกะ แตะ เซ�
มอง แก อื ลไล ยุฮ อื กัน โซะ เซ� เญอืม เซ ชวน โม
อียปิ ติ ปุย� ปุฮ เนอึม ปุฮ แนม โม ฮบีรู ป มัฮ จัต
เจือ โกะ อื เซ ติ ปุย� 12 ซาวป แก รวติ รเวยีง แตะ
เมือต โอ ยุ ปุย ไฮญ� ดัม เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย อยีปิ เซ
ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ รปาึง อื นึง ไฮมจ� 13ปวยฮ พริ เซ
โฮว เลีม แม ติ โฮน� ยุ โม ฮบีรู ลอา ปุย� รเจ ปุฮ ปุ
แตะ� ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ ป ระ พิต นึง อ�ื �ปะ เมอ
ยุ ปุฮ เปอะ ปุ แตะ ไม่ เอียกปุ ฮบีรู เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

14 ปุย เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ปุย ป เกือฮ ปะ แปน
ป ตัตเตียง รเตีฮ รตุม เอะ เอ� อมั มัฮ แกต เปอะ ติ
แตะ ซ ปุน ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ตอก ยุฮ เปอะ ไม่ ปุย อยีปิ
เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ไอ โมเซ ฮลัต ฆาื
อ�ื อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �ปุย ตึน ซ เอจี ฮมอง
ตื อื ป ยุฮ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ�

15 เญอืม ฮมอง ฟาโร ไลลวง อื เซ� ริ ยุฮ ยุม ไม่ ไอ
โมเซ ฆาื อ�ื ไอ โมเซ ตอ ฆาื อื ฮา ฟาโร� โฮว อาวต
นึง เมือง มีเด่ียน� เญือม ฮอยจ อื นา เซ งาวม โบ
นัมโม่ ติ โดฮ� 16 เญือม เซ ไก ซตุ เมือง มีเด่ียน
ติ� ไก กวน เครฮี อาแลฮ� ปุย อาแลฮ เซ ตาว แกะ
ยุฮ เปือะ แตะ ฮอยจ นึง นัมโม่ เซ� เชยีต รอาวม ละ
แกะ เซ� โทก อื ละ อื โตะ กัวะ� 17 เญอืม เซ ฮอยจ
แม โม ปรเมะ เลียง แกะ นึง ติ มู� ริ โครฮ โม ปรโป
วน เซ โอก ฮา นัมโม่ เซ� ไอ โมเซ โกฮ เรอึม ปรโป
วน โม เซ เกือฮ โตว โม ปรเมะ เซ ปัก อ�ื เชยีต โรฮ
รอาวม ละ อื เกือฮ แกะ ยุฮ อื ญุ อ�ื

18 โม ปเครฮี เซ เอญี ฮอยจ เคะ เรอูเอน ป มัฮ
เปือะ แตะ� เปือะ อื ไฮมญ อ�ื �โม เปะ เฌือน เอญี
บุย เปอะ เมอ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

19 กวน อื เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไก ปรเมะ โม อี
ยปิ ติ ปุย เรอึม เอะ� เกือฮ โตว ปุย ปัก เอะ� เชยีต

โรฮ รอาวม ละ แกะ ยุฮ ฮุ ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ เปือะ
แตะ�

20 เปือะ อื อฮั เฮ�ี �ปุย เซ อาวต ก เมอ� ละ โน่ง
เปอะ ก พริ ยว่ง ตอก เซ เมอ� โฮว กอก เกือฮ เอญี
โซม ไม่ เอะ�� อฮั เซ ละ กวน แตะ�

21 กวน อื เซ โฮว กอก เนอึม อ�ื ไอ โมเซ เอญี
เนอึม ฮอยจ เญือะ เซ� ลอต อาวต ไม่ อ�ื ฟวยจ
เซ เรอูเอน เซ เกือฮ ซิปโปรา ป มัฮ กวน แตะ ละ ไอ
โมเซ แปน ปุย เญือะ อ�ื 22 กัง เคะ เอ ซิปโปรา เซ
ไก กวน รเมะ ติ� ไอ โมเซ อฮั เกอโชม* ละ อ�ื �อาึ
มัฮ ปุย ตังด่าว อาวต ตังเมือง�� อฮั เซ�

23 เญอืม เอจี เล่ีญ อื กซัต เมือง อยีปิ เซ ยุม� เญื
อม เซ โม อซิราเอน แงงฮั นึง โซะ ป อาวม แตะ นึง
แปน อื ครา ปุย� กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ ฆาื อ�ื
รซอม ปัว อื เซ ฮอยจ เนอึม ละ พะจาว� 24 เญือม
แงงฮั อื ฆาื โซะ ป อาวม แตะ เซ พะจาว ฮมอง อ�ื
โตก โรฮ ละ ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ อปัราฮมั ไม่
ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� 25 พะจาว ยุ ป เกิต ป ไก ละ โม
อซิราเอน เซ โครยญ เจือ� ไฌม เนอมึ ไฌม แนม อื
ฆาื อ�ื

3
พะจาว กอก ไอ โมเซ

1 ติ โฮน อื ไอ โมเซ โฮว เลียง แกะ ยุฮ โปะ แตะ�
โปะ อื เซ มอยฮ เยโทร�* มัฮ ซตุ เมือง มีเด่ียน� ไอ
โมเซ ตาว แกะ แลน แตะ เซ นึง ลาึน เวอืฮ ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ� เญือม เซ ฮอยจ ละ บลาวง ซัมคัน ยุฮ
พะจาว� มอยฮ บลาวง เซ มัฮ ซีไน�*

2 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ
ไอ โมเซ ลลาึง รเออปึ งอ ไก นึง โคะ แตวะ ติ� ไอ
โมเซ เมือต แลน อื ยุ รเออปึ งอ นึง โคะ เซ� โคะ เซ
ปังเมอ โอ ฮะ เฟือฮ� 3 ไอ โมเซ อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �อาึ ซ เลียก แลน เนอะ ป ตังเจือ เฮี นึง โอ
โคะ เฮี เกียฮ ฮะ�� อฮั เซ�

4 เญือม ยุ พะจาว ซ เลียก อื ซดิ ละ ซ แลน แตะ
งอ เซ� อฮั เฮี ละ อื เน่อมึ นึง โคะ เซ� �ไอ โมเซ� ไอ
โมเซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �มัฮ เมอ�
อาึ อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ�

5 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เลียก ซดิ อ�ี ไมจ
เปอะ ปอยจ เกิป แตะ� เตะ นา ก ชุง เปอะ เซ ซัม
คัน� 6 อาึ มัฮ พะจาว ทื เปือะ เปอะ� มัฮ โรฮ พะ
จาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�� อฮั เซ ละ
อ�ื ไอ โมเซ ดุป นา แตะ� ฮลัต� โรวต โตว แลน
พะจาว�

7 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุ อุ
เม่ะมัก่ อาวม ปุย ไน อาึ ป อาวต นึง เมือง อยีปิ เปอ�
อาึ เอจี ฮมอง เงอะ แงงฮั อื ฆาื คนัป โม ไนกุม อื ยุฮ
กัน� อาึ ยุง เงอะ เมาะ โซะ ป อาวม อ�ื 8อาึ มัฮ เลีฮ
ฮิ ละ ซ เรอมึ แตะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต โม อยีปิ� ซ
เกือฮ โปน ฮา เมือง เซ� เกือฮ ฮอยจ นึง เมือง ไมจ
เมือง เวอืฮ� มัฮ เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ
โกลง� โอเอฮี ป ไก นึง อื พอม โครยญ เจือ� มัฮ ก

* 2:10 2:10 นึง ลปุง ฮบีรู เยอ� ไอ โมเซ มัฮ อฮั อื �ยวก โอก ฮา รอาวม� ไม่ อ�ื * 2:22 2:22 นึง ลปุง ฮบีรู เยอ� เกอโชม เซ มัฮ อฮั อื
�ปุย ตังเมือง� ไม่ อ�ื * 3:1 3:1 เยโทร ไม่ เรอูเอน มัฮ ปุย ติ� * 3:1 3:1 มอยฮ บลาวง เซ ไก ลอา� ติ ติ เลีฮ อฮั โฮเรป ไม่ อ�ื
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อาวต โม คะนาอนั� โม ฮติไท� โม อาโมไร� โม เปริ
ซี� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต� 9 อาึ เอจี ฮมอง เงอะ แง
งฮั โม อซิราเอน� เอจี ยุ โรฮ โฮะ เมาะ โคมเฮง โม อี
ยปิ อ�ื 10 เอญี เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ ปะ เอญี เคะ ฟาโร
ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ ตาว โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน
อาึ เซ โอก ฮา เมือง อยีปิ�� อฮั เซ พะจาว�

11 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �อาึ โรวต
โตว โฮว เคะ ฟาโร เซ� โปง โตว อาึ� อาึ อมั ซ เกีย
ฮ ตาว โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง อยีปิ�� อฮั เซ�

12 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ โฮว แนฮ ไม่
เปอะ� เอจี แจง ละ เปอะ นึง เฮี ดวน อาึ ปะ โฮว
เยอ� เญือม เอจี ตาว เปอะ ปุย โอก ฮา เมือง อียปิ
เปอ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ นุ่ม ไว อาึ นึง บลาวง
เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�

พะจาว รโฮงะ มอยฮ แตะ
13 เญอืม เซ ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี

�ดัฮ อาึ เอจี ฮอยจ เคะ โม อซิราเอน� ดัฮ อาึ อฮั มัฮ
ดวน พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม อื ฮอยจ เคะ อ�ื โม เซ
ตึน ซ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ป ดวน ปะ เซ
มัฮ เมอ มอยฮ อ�ื� ตึน ซ อฮั เซ เนิ� อาึ ซ โลยฮ
ละ อื ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ พะจาว ไอ โมเซ เยอ�
14พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ เยโฮวา* ป ตึน ไก
ลอป� ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี มัฮ
เยโฮวา ป ตึน ไก ลอป เซ ป ดวน อาึ โฮว เคะ เปอะ�
ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ��

15พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปะ ไมจ เปอะ
อฮั ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �มัฮ เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เปอะ� มัฮ โรฮ พะจาว ทื
อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป ป ดวน อาึ ฮอยจ เคะ
เปอะ�� ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เซ� เซ ป มัฮ ลอป
มอยฮ อาึ อ�ื มัฮ มอยฮ เซ ป เกือฮ ปุย ไตม อาึ นึง
อื ฮอยจ เจน โคระ โครยญ เจน ปุย�

16 �โฮว กอก โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน
เนอ� เกือฮ รโจะ ดิ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ รโฮงะ
ละ อื เอจี ฮอยจ เปลีฮ เยโฮวา ติ แตะ ละ เปอะ� มัฮ
พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม อ�ื มัฮ โรฮ พะจาว ทื อปัรา
ฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� รโฮงะ ละ อื ตอก ยุ ตอก
ฮมอง อาึ ป ยุฮ ปุย ละ อื นึง เมือง อียปิ เซ� 17 รโฮ
งะ โรฮ ละ อื ตอก เอจี ซันญา อาึ ซ ตาว แตะ เกือฮ
โอก ฮา กัน โซะ อาวม อื นึง เมือง อยีปิ เซ� ซ โรวก
เกอะ ฮอยจ เมือง อาวต โม คะนาอนั� โม ฮติไท� โม
อาโมไร� โม เปรซีิ� โม ฮไีว ไม่ โม เยบุ่ต� เมือง เซ
มัฮ เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง�

18�โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน เซ ซ งอ่ต
ป อฮั ปะ� ปะ ไม่ โม เซ ซ ไมจ เปอะ โฮว เคะ กซัต
เมือง อียปิ� ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �เยโฮ
วา พะจาว ทื โม ฮบีรู เอจี ฮอยจ เคะ เอะ� ปัว เปอะ
เกือฮ เอะ โฮว นึง ลาึน เวอืฮ เมาะ ลอวย ซเงะ คระ�
ละ ซ ไว แตะ เยโฮวา พะจาว ทื แตะ� ไม่ ทไว แตะ
โอเอฮี ละ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 19อาึ ยุง เงอะ โอ
กซัต เมือง อยีปิ เซ ซ เกือฮ โม เปะ โฮว เยอ� โนก ฮา
ซ คนัป อาึ อื เกือฮ พลวย โม เปะ โฮว� 20 อาึ ซ ยุฮ
ป โซะ ละ เมือง อยีปิ โฮวน เจือ เบือ อมันัต ระ แตะ�
ฟวยจ เซ กซัต เซ ซ พลวย โม เปะ โฮว� 21 โนก ฮา
เซ อาึ ซ เกือฮ โม อียปิ ซเปือฮ รพาวม ละ โม เปะ�

ซ เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ โฮว ปลาว ฆาื อ�ื 22 ไมจ
เปอะ เกือฮ โม ปรโปวน ปัว โรวก ฮนัง เบล ไคร มาื�
ไม่ เครองึ เซอกึ แงฮ่ ฆัว เปอะ กวน รเมะ กวน รโป
วน แตะ นึง� ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ เยอื เปอะ เค
รองึ ไมจ ยุฮ โม อยีปิ เปอ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

4
ป ซัมคัน เปลีฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ

1 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ปุย โม
เซ ตึน โอ ซ งอ่ต ลปุง อาึ� ตึน โอ ซ เจือ ป อฮั อาึ
เฮ�ี แกต อื โอ มัฮ เนอมึ พะจาว ป เปลีฮ ติ แตะ ละ
อาึ อ�ื� อฮั เซ�

2 พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ไปญ เปอะ นึง เตะ
แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ โคะ ฆิ อ�ิ� อฮั เซ ละ
อื ไอ โมเซ เยอ�

3พะจาว อฮั เฮ�ี �น่าึก แลน ลังเตะ เมอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ น่าึก เนอึม อ�ื โคะ ฆิ อื เซ แปน
เอนิ ซโอยญ� ไอ โมเซ ตอ ฮา อ�ื 4พะจาว อฮั เฮ�ี
�ซนาว เตะ เปอะ โฮมวต ซตะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ
โมเซ โฮมวต เนอึม อ�ื แปน แม โคะ ฆิ ตอก ไพรม
แตะ� 5พะจาว อฮั แม เฮ�ี �กัน ตอก เฮี มัฮ ซ เกือฮ
โม อซิราเอน ยุง แจง แน มัฮ เนอมึ เยโฮวา ป เปลีฮ
ติ แตะ ละ เปอะ� มัฮ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เปอะ�
มัฮ โรฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป��
อฮั เซ พะจาว.

6 เญอืม เซ พะจาว ดวน อื ปอก โตะ ลปิ แตะ� ไอ
โมเซ ปอก เนอึม อ�ื เญือม เอจี กอฮ อื เตะ แตะ�
เตะ อื เซ ลาวต เอนิ ปอ ปิญ อื ตอก เตีย เปลาะ โฮ�

7 เญือม เซ พะจาว ดวน แม อื ปอก โตะ ลปิ แตะ
ติ โฮน แม� ปอก เนอึม อ�ื เญือม เอจี กอฮ แม อื
ไฮ ไมจ แม� ตอก แม ไพรม แตะ�

8พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ ปุย โอ เจือ เปอะ เญอืม
ยุ อื ป ซัมคัน โฮน รกา เซ� ตึน ซ เจือ อื เฆียง เอจี ยุ
อื ป ซัมคัน โฮน รเคะ เซ� 9 ตัม โอ ลัง่ ดิ เจือ เปอะ
เบือ ป ซัมคัน ลอา เจือ เซ� ดัฮ โอ ลัง่ ฆวต เนอึง
ป อฮั เปอะ� ไมจ เปอะ โฮว เชยีต รอาวม เน่อมึ นึง
โกลงไน� ฟวยจ เซ โซ นึง เตะ ซออฮ� รอาวม เซ ซ
เปียน เอนิ ติ แตะ แปน ฮนัม ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อื พะจาว.

10 เญือม เซ ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ พะจาว, �โอ พะ
จาว� บุน เอจี ฟวยจ อื อาึ ตึน มัฮ ปุย โอ เกียฮ อฮั
เกียฮ อู� ปัง มัฮ ปเล่ีย เฮี เคียง ลปุง ปะ ไม่ เยอะ ปุ
ลัง่ ดิ เกียฮ อฮั เกียฮ อู ลัง่� อาึ มัฮ ปุย ปักอะ ซะซิ
ไม่ โอ แตะ ฮอยจ ยุฮ ลปุง โทง ยุฮ รโฮงะ แตะ�� อฮั
เซ�

11พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย ป เกือฮ ปุย เกียฮ ลปุง
เงอ� มัฮ ปุย ป เกือฮ อื ฮลาึต เกือฮ อื งาว� มัฮ ปุย
ป เกียฮ เกือฮ ปุย ที ไง่ ไม่ เกียฮ เกือฮ อื จัก เกอ� โม่
มัฮ อาึ เฮ�ี อาึ มัฮ เยโฮวา� 12 ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ
โฮว� อาึ ซ เรอึม ปะ เกือฮ เกียฮ อฮั เกียฮ อู� ซ ร
โฮงะ ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ อฮั ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 ไอ โมเซ อฮั แม เฮ�ี �โอ พะจาว� ปัว ปะ เกือฮ
ปุย ไฮญ โฮว เมิฮ�� อฮั เซ�

* 3:14 3:14 นึง ลปุง ฮบีรู �เยโฮวา� เซ มัฮ อฮั อื �ป ตึน ไก ลอป� ไม่ อ�ื
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14 เญือม เซ พะจาว ฆวต รอก พาวม ฆาื ป อฮั ไอ
โมเซ เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาโรน ป มัฮ เจอ
เลวี เซ โม่ มัฮ เอียกระ เปอะ� อาึ ยุง เงอะ มัฮ อา
โรน ปุย เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ เญอ� ปเล่ีย เฮี เอจี
โฮว นึง คระ� เอจี ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� ดัฮ ยุ ปะ
โฮ ตึน ซ มวน รพาวม ฆาื อ�ื 15 ปะ ไมจ เปอะ อฮั
ละ อื เกือฮ ซึป ลปุง เปอะ� อาึ ซ อาวต นึง มวยญ
เปอะ ไม่ ซ อาวต โรฮ นึง มวยญ อาโรน� ซ เพอกึ
ละ เปอะ ตอก ซ ไมจ เปอะ ยุฮ อฮั ฮา� 16 อาโรน เซ
ซ อฮั อื ละ ปุย ตัง ปะ� ซ แปน ดัก ดอย ปะ� ปะ ซ
แปน เปอะ ตอก พะจาว ละ นึง ซึป เปอะ ลปุง อาึ ละ
อ�ื 17 ไมจ เปอะ ไปญ โรวก โคะ ฆิ เฮี ละ ซ ยุฮ เปอะ
ป ซัมคัน นึง�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

ไอ โมเซ เอญี นึง เมือง อยีปิ
18ฟวยจ เซ ไอ โมเซ เอญี ฮอยจ เคะ โปะ แตะ ป

มอยฮ เยโทร เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ
เอญี ฮอยจ เมือง อียปิ� ฆวต เอญี เคะ จัตเจือ โกะ
แตะ� ละ ซ ยุง แตะ โซะ กอ ไอม ยุม อ�ื� อฮั เซ�
เยโทร เซ พลวย อื เอญี ไมจ เอญี มวน�

19กา เซ เญอืม อาวต ลัง่ อื เมือง มีเด่ียน โฮ� พะ
จาว เอจี ดวน อื เอญี เมือง อียปิ� �เอจี ยุม โอยจ
โม ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปะ อา�� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ไอ
โมเซ โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ� เกือฮ
อื บุก ปุ โฮว บรงั� โอก เอญี ไม่ อื นึง เมือง อียปิ�
โรวก โคะ ฆิ ดวน พะจาว แตะ โรวก เซ ไม่ แตะ�

21 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ เอจี ฮอยจ
เมือง อียปิ โฮ� ไมจ เปอะ เปลีฮ ป ซัมคัน ป เกือฮ
อาึ เปอะ ยุฮ ไม่ อมันัต แตะ ละ ฟาโร โครยญ เจือ�
อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ รพาวม อื ลึง� ซญอม โตว พลวย
เอนิ ปุย โฮว� 22 ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี พะจาว
อฮั โม อซิราเอน มัฮ กวน รเมะ โรง แตะ� 23 ไมจ
เปอะ พลวย กวน เนอะ เกือฮ โฮว ไว อาึ� ดัฮ เปอะ
โอ พลวย โฮ อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ กวน รเมะ โรง ปะ��
พะจาว ดวน ไอ โมเซ อฮั อื ละ ฟาโร ตอก เซ�

24 เญื อม เอจี ฮอยจ อื ติ โดฮ ละ ซ ไอจ แตะ
พะจาว ฮอยจ รโตฮ ยุ ไอ โมเซ� ริ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
25-26 เญือม เซ ซิปโปรา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ไอ
โมเซ เซ ซาวป ซโมะ ลอม ติ� กิต เปือง ฮกั นา ก
ปุก ตะลมัง กวน รเมะ แตะ� จิ ชวง ไอ โมเซ นึง อ�ื
มัฮ ฆาื ไลลวง รติกิต เซ ป อฮั อื เฮี ละ ไอ โมเซ ฆาื
อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ ปรเมะ เญือะ อะ� เอจี ลอก เปอะ
ฮนัม�� อฮั เซ ละ อ�ื พะจาว ยุฮ เนอึม โตว ยุม ไม่
อื ฆาื อ�ื

27 พะจาว อฮั เฮี ละ อาโรน� �โฮว ซาวป ยุ ไอ
โมเซ นึง ลาึน เวอืฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื อาโรน โฮว
ซาวป เนอมึ อ�ื เญือม เอจี ยุ อื ไอ โมเซ นึง บลาวง
ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ ฮงาึต อ�ื 28 เญอืม เซ ไอ โมเซ
รโฮงะ ไลลวง ตอก ดวน พะจาว แตะ อฮั ละ ปุย โค
รยญ เจือ� ไม่ ไลลวง ป ซัมคัน ป ดวน พะจาว แตะ
ยุฮ เซ ละ อาโรน�

29ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โฮว เคะ โม ป กวต
ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน� เกือฮ อื โพรม ดิ� 30 อา
โรน รโฮงะ ลปุง พะจาว ป ซึป ไอ โมเซ เซ ละ แตะ โค

รยญ มวยญ� ไอ โมเซ ยุฮ โรฮ ป ซัมคัน ซองนา ปุย
โฮวน เซ� 31 ปุย โฮวน เซ เจือ ลปุง อื ฆาื อ�ื เญอืม
ฮมอง อื ฮอยจ พะจาว เคะ โม อซิราเอน ไม่ ฮมอง
โรฮ อื ยุ พะจาว เม่ะมัก่ อาวม แตะ เซ� ปุย โฮวน เซ
นุ่ม เอนิ ไว พะจาว ฆาื อ�ื

5
ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เลียก เคะ กซัต

1 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เลียก เคะ ฟาโร�
อฮั เฮี ละ อ�ื �พะเยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิ
ราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� ไมจ เปอะ พลวย ปุย ไน อาึ
เกือฮ โฮว� เกือฮ โอก โฮว นึง ลาึน เวอืฮ ละ ซ เลียง
อื ปุ แตะ นึง กัน ไว แตะ อาึ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เซ
พะจาว เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2ฟาโร อฮั เฮ�ี �พะจาว เซ มัฮ ปุย ตอก เมอ ตอก
โอวน� เคียต โน่ง ดวน อาึ พลวย โม อซิราเอน โฮว
ตอก เซ เมอ� อาึ ยุง โตว พะจาว เซ เฟือฮ� อาึ ซ
ญอม โตว พลวย โม อซิราเอน เซ โฮว เฟือฮ เอนิ��
อฮั เซ�

3 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ทื
โม ฮบีรู เอจี ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ เอะ� ปัว เปอะ
เกือฮ เอะ โฮว นึง ลาึน เวอืฮ เมาะ ลอวย ซเงะ คระ
ฆาื อ�ื เอะ ซ มอก ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ทื
แตะ� ดัฮ โอ ยุฮ ตอก เซ� เอะ ฮอ นึง ซ เกือฮ อื เอะ
ยุม นึง พาญัต ฆอก� ฮอ โรฮ นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุม
นึง วจิ โรฮ�� อฮั เซ ละ กซัต เซ�

4-5 กซัต เซ อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� �เกีย
ฮ เกือฮ โน่ง เปอะ ปุย โม เซ ซุกซัก รพาวม ไม่ เกือฮ
เปอะ ซลัฮ นึง กัน ยุฮ แตะ เมอ� โม เปะ เอจี พรุฮ
แพร เปอะ โฮวน ฮา เอะ� ปเล่ีย เฮี เปะ ลอา ฆวต เซ
อฮึ ซุย แม เปอะ ปุย โอ เญือะ ยุฮ กัน� เอญี แปฮ�
ยุฮ แปฮ กัน เปอะ�� อฮั เซ ละ อื เรยีง�

6ซเงะ เซ ฟาโร กอก โม ไนกุม ป แลน แก โม กวน
ไจ ยุฮ แตะ เกือฮ ฮอยจ� 7 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ
ซาวป เบระ ละ โม ป ยุฮ เตะ ตอง เซ ตอก ไพรม อ�ื
เกือฮ ซาวป ไอฮ อื นึง โกะ แตะ� 8 ไมจ เปอะ คนัป
เกือฮ ยุฮ ลัง่ เตะ ตอง เมาะ ไพรม แตะ� ปุ ญอม
เกือฮ รมัฮ เซน ฮา ไพรม แตะ เฟือฮ� โม เซ มัฮ
เกละ อ�ื มัฮ เซ ป ปัว อื โอก โฮว ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว ทื แตะ ฆาื อ�ื 9 ไมจ เปอะ เกือฮ กัน ยุฮ อื โฮวน
ฮา ไพรม แตะ� ปุ เกือฮ ไก เญอืม ลโล่ะ เฟือฮ เอนิ�
เดอมึ โอ ซ อาวต ปลาว งาวม เรี ไม่ งอ่ต แตะ ลปุง
ไอฮ พาวม แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

10 เญือม เซ โม ไนกุม โอก รโฮงะ รซอม ฟาโร เซ
ละ ปุย� รโฮงะ ไลลวง โอ ฟาโร ซ เกือฮ เบระ ละ
อ�ื 11 เกือฮ อื โฮว ซาวป ไอฮ อื นึง โกะ แตะ� เตอมึ
นา ก เกียฮ ซาวป อ�ื เตะ ตอง ยุฮ อื เซ ปังเมอ โอ
เกือฮ อื รมัฮ ฮา ไพรม แตะ เญีย่ะ เนอมึ� 12 ปุย โม
เซ จัมเปน อื โฮว ไร ฆาื เล่ีป เมือง อียปิ� ซาวป โงว
เฮงาะ ละ ซ โกว แตะ ตัง เบระ� 13 โม ไนกุม คนัป
แนฮ อ�ื ดวน อื ยุฮ แนฮ อื เมาะ ยุฮ ไพรม แตะ ตัม
เซน ลัง ยุฮ แตะ ไน ติ ติ ซเงะ ตอก เญอืม เกือฮ ปุย
เบระ ละ อื โฮ� 14 ไนกุม ระ ป มัฮ โม อยีปิ เซ� เฟียต
ไนกุม ป มัฮ โม อซิราเอน นึง อื เซ� บวยจ ละ อื ตอก
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เฮ�ี �ตอก เมอ โอ โม เปะ เญือะ ยุฮ เตะ ตอง โฮวน
เมาะ ไพรม แตะ� เกียฮ รมัฮ โน่ง เซน ฮา ไพรม
แตะ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 โม อซิราเอน ป มัฮ ไนกุม เซ โฮว เคะ ฟาโร ฆาื
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ตอก เมอ ป ยุฮ เปอะ ละ เอะ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี 16 เอะ เญือะ โฮลฮ โตว
เบระ ตอก ไพรม แตะ� เมือต แลน ปุย ดวน ลัง่ เอะ
ยุฮ เตะ ตอง เมาะ ไพรม แตะ� ปุย เฟียต ปุฮ เอะ�
ญันได่ มัฮ ปุย ไน โม เปะ ไอฮ ป พิต เตอ� มัฮ โตว
เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ฟาโร โลยฮ อ�ื �โม เปะ มัฮ เกละ เปอะ� มัฮ
เซ ป ปัว เปอะ อาึ พลวย เปอะ โฮว ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว ฆาื อ�ื เกละ ลอน เปอะ� 18อาึ ญอม โตว เกือฮ
ปุย เกือฮ เบระ ละ เปอะ� เตะ ตอง ลัง ยุฮ เปอะ ปุ
ซ เกือฮ รมัฮ เซน ฮา ไพรม แตะ� ยุฮ เตม ตัม ดวน
ปุย เปอะ ยุฮ� เอญี ยุฮ แปฮ กัน ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

19 โม อซิราเอน ป มัฮ ไนกุม เซ อาวม ซญัก เนอมึ
อื ละ แตะ ฆาื อื นึง ฮมอง แตะ โอ ปุย ซ เกือฮ เซน
เตะ ตอง ลัง ยุฮ แตะ เซ รมัฮ ฮา ไพรม แตะ เฟือฮ�
20 เญือม โอก อื ฮา ฟาโร เซ ยุ มอง ไอ โมเซ ไม่ อา
โรน แตะ� 21 อฮั เฮี ละ ปุย ลอา เซ� �ปัว พะจาว
รเตีฮ เปะ ลอา เกือฮ ลอก ตุต แตะ นึง เกือฮ เปอะ
กซัต ไม่ โม จาวไน ป ยุฮ กัน ละ อื เซ เกละยุ เอะ�
เมาะ เอนิ บุน เกือฮ เปอะ วจิ ละ ปุย โม เซ ละ ซ มอก
อื เอะ นึง�� อฮั เซ�

รซอม ไววอน ไอ โมเซ
22 ไอ โมเซ เลียก แม เคะ พะจาว ติ โฮน� อฮั เฮ�ี

�โอ พะจาว, มัฮ ตอก เมอ เกือฮ เปอะ เม่ะมัก่ ซัก
คระ เกิต ละ ปุย โม เฮ�ี เมอยุ ดวน เปอะ อาึ ฮอยจ
เคะ ปุย โม เฮ�ี 23 เคียง ฮอยจ ซึป อาึ ลปุง ปะ ละ
อ�ื ฟาโร เอจี ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ ปุย ฆาื อื โน่ง�
ปะ ยุฮ เปอะ โตว โอเอฮี ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย ไน แตะ
โปน เม่ะมัก่ แตะ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ พะจาว.

6
1 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปเล่ีย เฮี

ซ ยุ เปอะ ป ซ ยุฮ อาึ ละ ฟาโร� อาึ ซ คนัป เยอะ
เกือฮ พลวย ปุย ไน อาึ เฮี โอก ฮา เมือง อ�ื ซ คนัป
นึง อมันัต ระ ยุฮ แตะ เกือฮ โครฮ อื โอก เอนิ�� อฮั
เซ พะจาว.

พะจาว รโฮงะ กัน ซ ยุฮ แตะ
2พะจาว ลปุง แม ไม่ ไอ โมเซ� อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ

เยโฮวา� 3 อาึ เอจี เปลีฮ ติ แตะ ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิ
ฮกั ไม่ ยาโคป� เอจี รโฮงะ ละ อื มัฮ แตะ พะจาว
อาวต ไม่ อมันัต ตึก นึง ระ แตะ� อาึ ปังเมอ โอ รโฮ
งะ ติ แตะ ละ ตัม มอยฮ แตะ เยโฮวา� 4 โนก ฮา เซ
อาึ เอจี เกือฮ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ละ� อาึ เอจี ซัน
ญา อาึง ซ เกือฮ แตะ เมือง คะนาอนั ละ อื แปน คอง
อ�ื ญันได่ เญือม อาวต ลัง่ อื เมือง เซ โฆะ โอ มัฮ
ตอก อื ปุย โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม โฮ� 5ปเล่ีย
เฮี อาึ เอจี ฮมอง เงอะ แงงฮั โม อซิราเอน นึง เกือฮ

โม อยีปิ อื แปน ครา เซีญ แตะ� อาึ ไตม เมอะ ลปุง
ซันญา แตะ อาึง ไม่ อื เซ�

6 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี
อาึ มัฮ เยโฮวา� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา แปน
เปอะ ครา เซีญ โม อียปิ� อาึ ซ เปลีฮ อมันัต ระ ยุฮ
แตะ� ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ โปน ฮา อ�ื อาึ ซ ร
เตีฮ โม อยีปิ เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� 7อาึ ซ ตาว โม
เปะ โอก นึง มัฮ เปอะ ปุย ไน อาึ� อาึ ซ แปน ลอป
พะจาว ยุฮ เปอะ� เญือม เกือฮ อาึ โม เปะ โปน ฮา
แปน เปอะ ครา เซีญ โม อยีปิ เปอ� เญอืม เซ โม เปะ
ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� 8 อาึ
ซ ตาว โม เปะ ฮอยจ นึง เมือง ป เอจี ซันญา ซโตฮ
แตะ อาึง ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� ละ ซ
เกือฮ ฮะ แปน คอง โม เปะ� อาึ มัฮ พะจาว,� อฮั
เซ�

9 รซอม เซ ไอ โมเซ ซึป อื ละ โม อซิราเอน� โม
เซ ปังเมอ โอ งอ่ต ป อฮั อ�ื นึง ไลจ ลอน รพาวม อื
ฆาื โซะ ป อาวม แตะ นึง แปน อื ครา เซีญ ปุย�

10 เญือม เซ พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี
11 �ไมจ เปอะ โฮว ซตอก ฟาโร กซัต เมือง อียปิ�
เกือฮ พลวย โม อซิราเอน ละ ซ โฮลฮ อื โอก ฮา บัน่
เมือง ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 12 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื
�ปัง มัฮ โม อซิราเอน งอ่ต โตว ลัง่ ป อฮั ฮะ� ฟาโร
ซ ญอม งอ่ต ป อฮั อาึ ตอก เมอ� อาึ มัฮ โตว ปุย
เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ�� อฮั เซ� 13 พะจาว ดวน
ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โฮว รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน
ไม่ ละ ฟาโร� ละ ซ เกือฮ อื ยุง ซ เกือฮ พะจาว แตะ
ตาว ปุย โฮวน เซ โอก ฮา เมือง อยีปิ�

14 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ ไพรม ไอ โมเซ ไม่
อาโรน� มอยฮ กวน รเมะ รูเบ่น (ป มัฮ กวน โรง อซิ
ราเอน� มัฮ ฮาโนก� ปันลู� เฮซโรน� ไม่ คารมี�
โม เซ มัฮ ไกญ เจอ รูเบ่น�

15 มอยฮ กวน รเมะ ซิ เมโอน มัฮ เยมู เอน� ยา
มิน� โอฮาต� ยาคิน� โซฮา ไม่ ชาอุน� ชาอุน เซ
มัฮ กวน ปรโปวน ปุย เมือง คะนาอนั� โม เซ มัฮ
ไกญ เจอ ซิเมโอน�

16มอยฮ กวน รเมะ เลวี มัฮ เกอโชน� โคฮตั� ไม่
เมราร�ี เลวี ไก อาญุ ติ รอย ไม่ งว่ย อาแลฮ เนอึม
เดอมึ ยุม�

17มอยฮ กวน เกอโชน เซ มัฮ ลิปนี ไม่ ชเิมอ�ี มัฮ
ไกญ ซฆลาวม โม เลวี เตือง ลอา แตะ�

18 มอยฮ กวน โคฮตั เซ มัฮ อมัรมั� อซิฮา� เฮป
โรน� ไม่ อุตซีเอน� โคฮตั เซ ไก อาญุ ติ รอย ไม่ งว่ย
ลอวย เนอมึ เดอมึ ยุม�

19มอยฮ กวน เมรารี เซ มัฮ มาลี ไม่ มูช�ี
ไก เมาะ เซ ป มัฮ เจอ เลวี ไม่ ป มัฮ ไกญ ซฆลาว

ม ปุย นึง อื เตือง โอยจ อ�ื
20 อมัรมั เซ ไอฮ โยเคเบ่ต ป มัฮ รนัน เปือะ แตะ

แปน ปุย เญือะ แตะ� ไก กวน ไม่ ปุ แตะ� มอยฮ
กวน รเมะ อื มัฮ อาโรน ไม่ ไอ โมเซ� อมัรมั เซ ไก
อาญุ ติ รอย ไม่ งว่ย อาแลฮ เนอมึ เดอมึ ยุม�

21มอยฮ กวน อซิฮา เซ มัฮ โครา� เนเฟก� ไม่ ซิก
ร�ี
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22 มอยฮ กวน อุตซีเอน เซ มัฮ มิชาเอน� เอนซา
ฟัน ไม่ ซิตร�ี

23 อาโรน เซ ไอฮ เอลีเชบ่า แปน ปุย เญือะ แตะ�
ปรโปวน เซ มัฮ กวน อมัมีนาดัป่� มัฮ รนัน นาโชน�
เอลีเชบ่า เซ ไก กวน รเมะ ปาวน� มอยฮ อื มัฮ นาดั่
ป� อาบี่ฮู� เอเลอาซา� ไม่ อทิามา�

24 มอยฮ กวน โครา เซ มัฮ อตัซี� เอนคานา ไม่
อาบีย่าซัป� โม เซ มัฮ ไกญ เจอ โม โครา นึง อ�ื

25 เอเลอาซา ป มัฮ กวน อาโรน เซ ไอฮ กวน รโป
วน ปูทิเอน ติ ปุย แปน ปุย เญือะ แตะ� ปรโปวน เซ
ไก กวน รเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ ฟีเนฮตั� ปุย โม เซ
เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป มัฮ ไกญ ปุย นึง เจอ เลวี เซ�

26 เอจี มัฮ อาโรน เซ ไม่ ไอ โมเซ เซ ป ฮมอง เซียง
พะจาว เญอืม อฮั อื เฮี ละ อื โฮ� �ไมจ เปอะ นัม โม
อซิราเอน เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ เกือฮ โอก โฮว
แปน มู แปน มู แตะ�� ฮมอง อฮั อื เซ� 27 เอจี มัฮ
ปุย ลอา เซ ป ปัว กซัต เมือง อียปิ พลวย โม อซิรา
เอน โอก โฮว ฮา ก อาวต แตะ� เอจี มัฮ ไอ โมเซ เซ
ไม่ อาโรน เซ ป ยุฮ เนอมึ โอเอฮี ตอก เซ�

ลปุง ซตอก พะจาว ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน
28 เญือม ลปุง พะจาว ไม่ ไอ โมเซ นึง เมือง อียปิ

เปอ มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี 29 �อาึ มัฮ พะจาว. ไมจ
เปอะ ซึป ลปุง อาึ ละ ฟาโร ป มัฮ กซัต เมือง อยีปิ เซ
โครยญ มวยญ�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ พะจาว, �อาึ มัฮ ปุย โอ เกีย
ฮ อฮั เกียฮ มวยญ� ฟาโร แจง โอ อื ซ งอ่ต ป อฮั อาึ
อ�ื� อฮั เซ�

7
1 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮว ฆรอ ลปุง

ตัง แตะ ละ ฟาโร� ซ เกือฮ อาโรน แปน ป ซึป ป
อฮั ป มวยญ เปอะ ละ อ�ื 2 เมาะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ
โครยญ เจือ ไมจ เปอะ อฮั ละ อาโรน� อาโรน เซ
ซ ซึป แม อื ละ กซัต นึง ซ เกือฮ อื พลวย โม อซิรา
เอน โอก ฮา เมือง แตะ� 3 อาึ ซ เปลีฮ ป ซัมคัน ละ
โม อียปิ โฮวน เจือ ปอ ฮลัต ปุย นึง� อาึ ปังเมอ ซ
เกือฮ รพาวม ฟาโร เซ ลึง� 4 ซ งอ่ต โตว ป อฮั ปะ�
เญือม เซ อาึ ซ ยุฮ ป โซะ ละ เมือง อยีปิ เบือ อมันัต
ระ ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� ซ ตาว ปุย ไน
แตะ โอก โครยญ เจอ อ�ื 5 เญือม เซ โม อยีปิ ซ ยุง
อื ฆาื อื มัฮ อาึ พะจาว. ซ ยุง อื เญือม เปลีฮ อาึ อมั
นัต ระ แตะ ละ อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน โอก
ฮา เมือง อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

6 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะ
จาว ละ แตะ โครยญ เจือ� 7 เญอืม เลียก ลปุง อื ไม่
ฟาโร เซ� ไอ โมเซ เอจี ไก อาญุ รเตะ เนอึม� อาญุ
อาโรน เอจี ไก รเตะ โรฮ ลอวย เนอมึ�

โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน
8 พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี

9 �ดัฮ กซัต ดวน โม เปะ ยุฮ ป ซัมคัน โฮ� เกือฮ
อาโรน ไปญ โคะ ฆิ ยุฮ แตะ� เกือฮ น่าึก อื ซองนา
ฟาโร� โคะ ฆิ เซ ซ เปียน เอนิ ติ แตะ แปน ซโอยญ
ละ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เลียก ลปุง เนอึม
ไม่ ฟาโร ตัม ดวน พะจาว แตะ� อาโรน น่าึก เนอึ
ม โคะ ฆิ แตะ ซองนา ฟาโร ไม่ โม ลุกนอง อ�ื แปน
เนอมึ ซโอยญ ละ อ�ื 11ฟาโร กอก โม ป ไก คู ไก บ่า
ไม่ ป เกียฮ โกว อมันัต พี� โม เซ เกียฮ ยุฮ โรฮ อื
ตอก เซ เบือ กทา กทอง แตะ� 12 เญอืม น่ากึ อื โคะ
ฆิ แตะ แปน โรฮ ซโอยญ ละ อื โครยญ โฆะ อ�ื โคะ
ฆิ ยุฮ อาโรน ปังเมอ บลวน เอนิ โคะ ฆิ ยุฮ โม เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 13 ปัง ยุ โอเอฮี ตอก เซ ฟาโร อาวต ลัง่
ไม่ รพาวม ลึง แตะ� งอ่ต โตว ลัง่ ป อฮั ป มวยญ ไอ
โมเซ ไม่ อาโรน เซ� ตอก เนอึม ป เอจี อฮั พะจาว
อาึง ละ อื เซ�

รอาวม แปน ฮนัม
14พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ฟาโร ลึง

ลัง่ รพาวม� ญอม โตว เกือฮ ปุย โอก โฮว� 15 ซงา่
วป ก ซะ ไมจ เปอะ โฮว ซาวป ยุ ลไล โฮว เลีม อื โบ
โกลงไน ป มัฮ โกลง ระ เมือง อยีปิ เซ� โรวก โคะ ฆิ
ป เอจี แปน ซโอยญ ติ โฮน เซ ไม่ เปอะ� มอง เฆี
ยง โกลง� 16 ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �เยโฮวา พะจาว
ทื โม ฮบีรู เอจี เกือฮ อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� ดวน ปะ
พลวย ปุย ไน แตะ เกือฮ โฮว ทไว โอเอฮี ละ แตะ นึง
ลาึน เวอืฮ� บุน เอจี ฟวยจ อื ปะ ดิ งอ่ต เปอะ โตว
เฟือฮ� 17ปเล่ีย เฮี พะจาว อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ ปะ ยุง
ป มัฮ แตะ เบือ กัน ซ ยุฮ แตะ� อาึ ซ ปุฮ รอาวม นึง
โคะ ฆิ เฮ�ี รอาวม ซ เปียน เอนิ ติ แตะ แปน ฮนัม�
18 กะ นึง โกลง เฮี ซ ยุม� โกลง เฮี ซ เรยีง ซออย
ปอ โอ โม อยีปิ ซ เกียฮ ญุ ฆาื อ�ื � อฮั เซ ไอ โมเซ�
19 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ ไอ โมเซ ดวน อาโรน ตอก
เฮ�ี �ยวก โคะ ฆิ เปอะ ราว รอาวม เมือง อยีปิ เตือง
โอยจ อ�ื เตือง โกลง เตือง นัมเมือง เตือง นอง ไม่
ทัมโลป โอเอฮี� รอาวม ซ เปียน ติ แตะ แปน ฮนัม
ฆาื อ�ื ฮอยจ ละ รอาวม โตะ โดง ไม่ โตะ ฮมวน��
อฮั เซ ละ อ�ื

20 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน พะจาว
แตะ� อาโรน ยวก เนอึม โคะ ฆิ แตะ ซองนา ฟาโร
ไม่ โม จาวไน ป ยุฮ กัน ละ อื เซ� ปุฮ โกลง ระ นึง
อ�ื รอาวม เปียน เนอึม ติ แตะ แปน ฮนัม� 21 โกะ
โกลง นึง อื ยุม โอยจ� รอาวม เซ ซออย ปอ โอ ปุย
เญาะ เกียฮ ญุ� ฮนัม เซ ไก เอนิ เล่ีป เมือง อยีปิ�

22 โม ป ไก คู ไก บ่า เมือง อียปิ เซ ปังเมอ เกียฮ
ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ เบือ กทา กทอง แตะ� ฟาโร ลึง
แนฮ ลัง่ รพาวม ตอก ไพรม แตะ� งอ่ต โตว ลัง่ ป
อฮั ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� ตอก เนอึม ป เอจี อฮั พะ
จาว อาึง� 23 ฮา ซ งอ่ต อ�ื พัต ติ แตะ ฮา อื ลอต
เลียก โตะ เญือะ แตะ� ญอม โตว งอ่ต อื เฟือฮ�
24 โม อยีปิ จัมเปน กาวง นัมโม่ ฆาื อื เฆียง โกลง เซ
นึง โอ แตะ เญาะ เกียฮ ญุ รอาวม โตะ โกลง เซ�

ไลลวง บัก่
25 เญือม เอจี ไก อื อาแลฮ ซเงะ ฟวยจ เกือฮ พะ

จาว โกลง ระ เซ แปน ฮนัม เมอ�
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8
1 เญื อม เซ พะจาว ดวน แม ไอ โมเซ โฮว เคะ

ฟาโร� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว ซตอก ปะ
เกือฮ พลวย ปุย ไน แตะ โอก โฮว ละ ซ ทไว อื โอ
เอฮี ละ แตะ� 2 ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ โฮว โฮ� อาึ ซ
เกือฮ เม่ะมัก่ เกิต ละ เปอะ� ซ เกือฮ บัก่ ฮอยจ คัม
เปอะ เล่ีป บัน่เมือง ยุฮ เปอะ� 3 โกลงไน เซ ซ นาวก
นึง บัก่� บัก่ เซ ซ โอก ฮา โกลง เซ� ซ ฮาวก ฮอยจ
นึง เญือะ เปอะ� ฮอยจ ละ ฮอง ไอจ เปอะ� ไม่ เตียง
ไอจ เปอะ� ซ เลียก โรฮ เญือะ จาวไน ไม่ เญือะ ลัป
ซด่อน ยุฮ เปอะ� ซ นาวก ฮอยจ นึง นา ก พรี ปุย
โซม ไม่ โตะ โดง โตะ เดือง นึง อ�ื 4ซ เตน ฮาวก นึง
โกะ เปอะ ไม่ โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ�
อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว.�

5 เญือม เซ พะจาว ดวน ไอ โมเซ อฮั อื ละ อาโรน
ตอก เฮ�ี �ยวก โคะ ฆิ ไปญ เปอะ เซ� ซนาว ราว
รอาวม เมือง อียปิ เตือง โกลง ไม่ นัมเมือง ไม่ นอง
โอเอฮี� เดอมึ บัก่ ซ โอก ฆาื เล่ีป เมือง อียปิ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

6 อาโรน ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� โอก เนอึม บัก่
ละ โฮวน� ปอ นาวก อื ยุฮ ปลัฮเตะ เมือง อียปิ เซ�
7 โม ป ไก คู ไก บ่า เยอ� ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ เบือ กทา
กทอง แตะ� เกือฮ โรฮ บัก่ โอก โรฮ�

8 เญือม เซ ฟาโร กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เอญี
เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ไววอน ละ พะ
จาว, เกือฮ ตุย แปฮ บัก่ เฮี เกือฮ โปน ฮา เอะ� อาึ ซ
เกือฮ ปุย ไน โม เปะ โฮว� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว ยุฮ แตะ�� อฮั เซ�

9 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �อาึ เตม รพาวม ละ ซ ไววอน
แตะ เพือ เปอะ� ไมจ ปะ พัต ซเงะ จี ซาวม ละ ซ
เกือฮ เปอะ อาึ ไววอน เพือ แตะ เตือง โม จาวไน ไม่
โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ� ฟวยจ เซ เญือะ ซ ไก โตว
เฟือฮ บัก่ นึง เญือะ นึง ยว่ง� ซ ไก นึง โกลง โน่ง�
ซ เกือฮ เปอะ อาึ ไววอน เญือม เมอ�� อฮั เซ�

10 �ไววอน ซงา่วป เปอ�� อฮั เซ ฟาโร� ไอ โมเซ
อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ตัม ป อฮั เปอะ เซ เดอมึ เปอะ ซ
ยุง โอ พะจาว ไฮญ ไก ป ตอก เยโฮวา พะจาว ทื เอะ
เฮ�ี 11 โม เปะ เตือง โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ
เปอะ ซ โปน เปอะ ฮา คัม บัก่ แตะ เซ� เญือะ ซ ไก
โตว ละ เปอะ โนก ฮา นึง โกลงไน�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โอก ฮา ฟาโร เซ� ไอ โมเซ
ไววอน เนอมึ ปัว พะจาว ตุย บัก่ ป คัม ฟาโร เซ โอก
ฮา อ�ื 13พะจาว งอ่ต ป อฮั อ�ื บัก่ เซ ยุม นึง ยว่ง
นึง เญือะ นึง ม่า โครยญ โดฮ� 14 โม อียปิ รโจะ อื
แปน กอง แปน กอง แตะ� เมือง เซ ซออย ลัมเลือ
เอนิ� 15 ฟาโร เซ เญือม ยุ อื ยุม บัก่ เซ เกือฮ แม
รพาวม แตะ ลึง� งอ่ต โตว อื ลัง่ ป อฮั ไอ โมเซ ไม่
อาโรน ละ แตะ เซ� ตอก เนอึม ป เอจี อฮั พะจาว
อาึง�

ไลลวง ลลอง
16พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �เกือฮ

อาโรน ปุฮ เตะ รกาื นึง โคะ ฆิ แตะ� ฟวยจ เซ รกาื
เล่ีป เมือง อียปิ เซ ซ แปน ลลอง ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
17 อาโรน ปุฮ เนอึม เตะ รกาื นึง โคะ ฆิ แตะ� รกาื

ติ เมือง อียปิ เซ แปน เนอึม ลลอง ราวม ปุย ไม่ ซัต
ซิง เตือง โอยจ อ�ื 18ลลอง เซ เล่ีป ยุฮ เมือง� โม ป
ไก คู ไก บ่า เยอ ริ โกว กทา กทอง แตะ ละ ซ เกือฮ
แตะ ลลอง โอก ปังเมอ โอ เญือะ เกียฮ ยุฮ อ�ื

19 โม เซ อฮั เฮี ละ กซัต ฟาโร� �โอเอฮี ตอก เฮี
ตึน ซ มัฮ เนอึม อมันัต ระ ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�
รพาวม ฟาโร ปังเมอ ลึง แนฮ ลัง่� งอ่ต โตว ลัง่ ป
อฮั ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� ตอก เนอึม เอจี อฮั พะจาว
อื อาึง�

ไลลวง โรป
20 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ซงา่

วป ก ซะ อา โฮว ซาวป ยุ ฟาโร ลไล โฮว เลีม อื โบ
โกลง� อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี พะจาว อฮั เฮ�ี ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย ไน อาึ โฮว ไว อาึ� 21 ตัม โอ เปอะ เกือฮ ปุย
ไน อาึ โฮว� อาึ ซ เกือฮ โรป ฮอยจ ราวม โม เปะ เตื
อง จาวไน เตือง โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ
อ�ื โตะ เญือะ เปอะ ซ เลียก โอยจ นึง อ�ื ปลัฮเตะ
อาวต โม เปะ ซ นาวก โอยจ นึง โรป เซ�

22 �ซเงะ เซ อาึ ซ เกือฮ เมือง โกเชน ตัง ฮา ก
ไฮญ� นึง อาวต ปุย ไน อาึ นึง อ�ื ซ เกือฮ โตว โรป
เลียก นา เซ� โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ป
เปลีฮ อมันัต แตะ นึง เมือง เฮ�ี 23 อาึ ซ รกัฮ ปุย ไน
แตะ ฮา ปุย ไน โม เปะ เกือฮ ตัง ฮา ปุ แตะ� กัน ซัม
คัน เฮี ซ เกิต ละ เปอะ ซงา่วป เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.

24 ฟวยจ เซ พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� เกือฮ
เนอึม โรป เซ ฮอยจ โฮวน� ราวม เญือะ ฟาโร ไม่
เญือะ โม จาวไน� โรป โฮวน เซ คัม เมือง อยีปิ เล่ีป
อ�ื ไลจ เนอมึ ฆาื อ�ื

25 เญือม เซ ฟาโร กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ฮอยจ
เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เมิฮ� โฮว ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� ปังเมอ ไมจ เปอะ ทไว ละ อื
นึง เมือง อาวต เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

26 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �แปน โตว ตอก เซ� โม อี
ยปิ ทื ซัตซิง ป ซ ไมจ เอะ ทไว ละ พะจาว ยุฮ ฮุ� ซ
แปน ป พิต ละ อื มอก เอะ โอเอฮี ตอก เซ� ดัฮ ยุ
มอก เอะ ซัตซิง ตอก เซ โม่ ซ แล่น เอะ นึง ซโมะ ฆาื
อ�ื 27 เอะ จัมเปน โฮว ลอวย ซเงะ คระ ฮอยจ นึง
ลาึน เวอืฮ เดอมึ ซ เกียฮ ทไว โอเอฮี ละ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ แตะ� ตอก เอจี ซตอก อื อาึง ละ เอะ�� อฮั
เซ�

28ฟาโร อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โฮว นึง ลาึน
เซ ละ ซ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� ปัง
เมอ โอ เปอะ ไมจ โฮว ซไง� ปัว เปอะ ไววอน เพือ
อาึ ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

29 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ อาึ เอจี โอก ฮา นา เฮี อาึ
ซ ไววอน เอนิ เพือ เปอะ� ซงา่วป โรป โม เฮี ซ ไฆร
ฮา เปอะ� ไม่ ฮา โม ลัปซด่อน ไม่ โม จาวไน� ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ จุ เอะ นึง
โอ เปอะ ซ พลวย เนอึม ปุย โฮว ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว,� อฮั เซ�

30 เญอืม เซ ไอ โมเซ โอก ฮา ฟาโร� ไววอน ปัว อื
นึง พะจาว. 31พะจาว เกือฮ อื ละ อื ตัม ป ปัว อื เซ�
โรป เซ ไฆร เนอึม ฮา ฟาโร ไม่ โม จาวไน ไม่ โม ลัป
ซด่อน� เญาะ โฮฮ โตว ติ ตัว เนอมึ� 32ฟาโร เซ ปัง
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เมอ เกือฮ แม รพาวม แตะ ลึง ติ โฮน แม� พลวย
โตว ลัง่ ปุย โอก โฮว�

9
พาญัต เกิต ละ ซัตซิง

1พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
โฮว เคะ ฟาโร� อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี อาึ มัฮ พะจาว ทื
โม ฮบีรู� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ไน อาึ โอก โฮว ละ ซ
ทไว อื โอเอฮี ละ อาึ� 2 ดัฮ เปอะ คนัป แนฮ อาวต�
โอ แนฮ ญอม เกือฮ โฮว โฮ� 3 อาึ ซ เกือฮ พาญัต
ฆอก ฮอยจ ละ ซัตซิง เลียง เปอะ เตือง บรอง ไม่
บรงั� อุต� โมวก� แกะ� ปิ� เตือง โอยจ อ�ื 4 อาึ ซ
เกือฮ คอง เลียง โม อซิราเอน ตัง ฮา คอง เลียง โม อี
ยปิ� ซัตซิง เลียง โม อซิราเอน ซ ยุม โตว ติ ตัว เนอึ
ม� 5 โอเอฮี ตอก เซ ซ เกิต ละ เปอะ ซงา่วป เอนิ��
อฮั เซ ละ อ�ื พะจาว เอจี รโฮงะ อาึง อื ละ อื ตอก
เซ เญือม ซ เกิต โอเอฮี เซ�

6 ปวยฮ พริ เซ พะจาว ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป อฮั แตะ
อาึง� คอง เลียง โม อียปิ ยุม เนอึม แกล� คอง
เลียง โม อซิราเอน ปังเมอ โอ ยุม ติ ตัว เนอมึ� 7 เญื
อม ดวน ฟาโร ปุย โอก โฮว ไฮมญ ฮมอง ป เกิต ละ
ซัตซิง ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� ฮมอง โอ อื ยุม ติ ตัว
เนอึม� เญือม เอจี ฮมอง อื ปังเมอ ลึง ลัง่ รพาวม
อ�ื เกือฮ โตว ลัง่ ปุย โอก โฮว ฆาื อ�ื

ไลลวง ปาวม
8 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน

ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ กาวป จะ โตะ องัโล ติ ลอา ซบ
ราวก เปอะ� เกือฮ ไอ โมเซ เลียก เจาะ จะ เซ ซอง
นา ฟาโร� 9 จะ เซ ซ แปน ตอก รกาื จัว ปอย เล่ีป
เมือง อยีปิ� ซ เกือฮ เอนิ ปุย ไม่ ซัตซิง ติ เมือง อยีปิ
เซ เกิต ปาวม ละ� เกือฮ อื อาวม ป โซะ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 ปุย ลอา เซ ตุย เนอึม จะ โตะ องัโล� เลียก ชุง
ไม่ อื ซองนา ฟาโร เซ� ไอ โมเซ เจาะ จะ เซ� โม อี
ยปิ ไม่ คอง เลียง อื เซ เกิต เนอมึ ปาวม ละ� ปาวม
เซ มา เล่ีป โกะ เล่ีป ตัว อ�ื 11 โม ป ไก คู ไก บ่า เยอ
เญือะ เกียฮ ฮอยจ โตว เคะ ไอ โมเซ นึง ปาวม โรฮ อื
เล่ีป โกะ เล่ีป ตัว แตะ ตอก โรฮ โม อยีปิ เตือง โอยจ
อ�ื 12 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว เกือฮ ลัง่ รพาวม ฟาโร
ลึง� ญอม โตว ลัง่ งอ่ต ลปุง ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เฟือ
ฮ� ตอก เนอมึ ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ อ�ื

ไลลวง ราื แพร
13 พะจาว ดวน แม ไอ โมเซ งาวป โกฮ โฮว เคะ

ฟาโร� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว ยุฮ โม ฮบีรู
อฮั เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ไน อาึ โฮว� ละ ซ ไว อื
อาึ� 14 ดัฮ เปอะ โอ พลวย โฮ� อาึ ซ เกือฮ ป โซะ
เกิต ละ เปอะ โฮวน เจือ� ซ เกิต โรฮ ละ โม จาวไน
ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ� เดอมึ โม เปะ ซ ยุง โอ
ปุย ไฮญ ติ ปลัฮเตะ เฮี ไก ป ตอก อาึ นึง อ�ื 15 มัฮ
ฆวต ยุฮ ฮุ� อาึ เอจี เล่ีญ ปุน เกือฮ ป โซะ ฮอยจ ละ
ปะ ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ ปอ ไฆร เปอะ ฮา ปลัฮ
เตะ เฮี เตือง โอยจ เปอะ� 16ญันได่ เอจี มัฮ อาึ ป
เกือฮ ปะ ไอม ลัง่ ฮอยจ เมาะ เฮ�ี นึง ซ เปลีฮ อมันัต
ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ มอยฮ แตะ พรุ เฮอื

ละ ปุย เล่ีป เตะ ฆาื ป เกิต ละ ปะ เฮ�ี 17 ปะ เกือฮ
แนฮ เปอะ ติ แตะ ลึง รพาวม นึง เกละ เปอะ ยุ ปุย
ไน อาึ� ญอม เปอะ โตว เกือฮ โฮว ติ ชวง� 18 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ ซงา่วป เมือ ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เกือฮ แพร
ราื นึง เมือง อียปิ เฮ�ี เน่อมึ เญือม เกิต โรง เมือง
อียปิ ฮอยจ ปเล่ีย� ดิ ไก โตว ติ โฮน เนอึม โซะ ราื
แพร เมาะ เซ� 19ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ ดวน ปุย ซาวป
โครฮ คอง เลียง คอง ดู่ แตะ ป อาวต เพระด่าวก�
เกือฮ เลียก อาวต ฆรมึ พรงั� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก
เซ โฮ� โอเอฮี เมาะ ป อาวต ลัง่ อื ก พริ เซ ซ ยุม ตื�
เตือง ปุย เตือง ซัตซิง เตือง โอยจ อ�ื อฮั เซ ละ เปอะ
พะจาว ป ทื โม ฮบีรู เยอ�� อฮั เซ� 20 เญอืม เซ โม
จาวไน ป ฮลัต นึง ลปุง พะจาว ซไจ เกือฮ ปุย ซาวป
ซเพระ กวนไจ ยุฮ แตะ ไม่ ซัตซิง ยุฮ แตะ เกือฮ อื
เลียก อาวต ฆรมึ พรงั� 21 โม ป โอ เครองึ นึง อื ละ
อื ก พร�ิ

22 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ซนาว
เตะ เปอะ ลัก่ มะลอง เดอมึ แพร ซ ราื นึง เมือง อี
ยปิ� ซ เกือฮ ลอก ปุย ไม่ ซัตซิง ไม่ โอเอฮี ซมา ปุย
นึง ชจิ นึง ม่า เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 23 เญื
อม ยวก ไอ โมเซ โคะ ฆิ ยุฮ แตะ ลัก่ มะลอง� พะจาว
เกือฮ เนอึม แพร ราื ไม่ เนอึม บริ เลีฮ ตะ ฮอยจ ลัง
เตะ� 24 ติ เมือง อยีปิ เซ ราื แพร ระ แพร โฮวน นึง
ไม่ ปลุกปลัก เนอึม บริ กาื ระ กาื กอ� เน่อมึ เญือม
ไก โรง เมือง อยีปิ ฮอยจ ปเล่ีย ดิ ไก โตว ติ โฮน เนอึ
ม โซะ ราื แพร ตอก เซ� 25แพร เซ ราื เล่ีป เมือง อี
ยปิ� ลอก โอเอฮี ป อาวต เพระด่าวก เตือง ปุย เตือง
ซัตซิง� โอเอฮี ป ซมา ปุย นึง ชจิ นึง ม่า ไลจ โอยจ�
โคะ เอาะ ไลจ ตื โรฮ ไม่ อ�ื 26 มัฮ นาตี โกเชน นา
ก อาวต โม อซิราเอน โน่ง นา ก โอ แพร เซ ราื นึง
เงอ�

27 เญือม เซ ฟาโร ดวน ปุย โฮว กอก ไอ โมเซ ไม่
อาโรน ฮอยจ เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี พิต
เนอมึ เมอะ โฮน เฮ�ี พิต เตือง อาึ เตือง ปุย ไน เยอะ
โรฮ� มัฮ พะจาว ป ปุก เกอ� 28 ไมจ เปอะ ปัว นึง
พะจาว. เอจี เคราะ อื เมาะ เซ แพร ระ แพร โฮวน
ไม่ เนอึม บริ เซ� เญือะ เกือฮ โตว เปอะ อาวต� ซ
เกือฮ เนอมึ เปอะ โฮว�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �เญือม โอก เกอะ ฮา เวยีง
เฮี อาึ ซ ยวก เตะ แตะ ไววอน ปัว นึง พะจาว. เญอืม
เซ เญือะ ซ ฮมอง เปอะ โตว เนอมึ บร�ิ แพร ปุ โรฮ
เญือะ ซ ราื เดอมึ โม เปะ ซ ยุง มัฮ ปลัฮเตะ เฮี คอง
พะจาว. 30 อาึ ปังเมอ ยุง เงอะ โอ ปะ ไม่ โม จาวไน
ป รซอฮ ละ เปอะ เซ ดิ ฮลัต เนอึม นึง พะจาว,� อฮั
เซ ละ อ�ื

31 โคะ ฆัน ซมา ปุย ไม่ เฮงาะ บ่าเล เอจี ไลจ โอยจ
นึง เอจี ซฆรฮั เฮงาะ เซ� โคะ ฆัน เอจี เตีย โรฮ�
32 ป มัฮ เฮงาะ ซาลี ไม่ เฮงาะ รเซฮ ปังเมอ โอ ทัน
ไลจ นึง แตวะ ลัง่ อ�ื

33 ไอ โมเซ โอก ฮา ฟาโร ลอต โอก ก พริ เวยีง�
ยวก เตะ แตะ ไววอน ปัว อื นึง พะจาว. เญือม เซ ล
โล่ะ เอนิ เฮละ ระ กาื กอ ไม่ แพร ไม่ เนอึม บริ เซ�
34ฟาโร เญือม ยุ อื เอจี โอง อื ไม่ โอ แพร เญือะ ราื
ไม่ โอ บริ เญือะ เนอมึ เมอ� ยุฮ แมปพิต ตอก ไพรม
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แตะ� โกะ อื ไม่ จาวไน ป รซอฮ ละ อื อาวต แม
ไม่ รพาวม ลึง แตะ� 35 รพาวม ฟาโร เซ ลึง ลอน�
ญอม โตว ลัง่ พลวย โม อซิราเอน โฮว� ตอก เนอมึ
เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ�

10
ไลลวง ซดู

1 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ
เปอะ โฮว แม เคะ ฟาโร� อาึ เอจี เกือฮ รพาวม อื
ลึง ฮอยจ ละ รพาวม โม จาวไน ป รซอฮ ละ อื เซ�
นึง ซ โฮลฮ อาึ ยุฮ ป ซัมคัน ลลาึง อื ปอ เงอตึ ปุย
นึง� 2 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ อู ละ กวน แตะ ไม่ กวน
โซะ กวนแซะ เปอะ เฆียง เฮี ฆาื อ�ื ตอก ยุฮ อาึ ป
โซะ ละ โม อียปิ ไม่ ป ซัมคัน โฮวน เจือ� โม เปะ ซ
ยุง โรฮ เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

3 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โฮว เนอึม เคะ ฟาโร� อฮั
เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา พะจาว ทื โม ฮบีรู อฮั เฮี ละ
เปอะ� ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ แล ลึง รพาวม เปอ� โอ
เปอะ ญิงญอม ละ อาึ อ�ื ไมจ เปอะ พลวย ปุย ไน
อาึ เกือฮ โฮว ละ ซ ไว อื อาึ� 4 ดัฮ เปอะ โอ แนฮ
ญอม เกือฮ โฮว โฮ� ซงา่วป อาึ ซ เกือฮ ซดู ฮอยจ
นึง เมือง เปอะ� 5 ซ เกือฮ ฮอยจ โฮวน ปอ โอ ปุย
เญือะ เกียฮ ยุ ปลัฮเตะ เอนิ� ซ โซม โอเอฮี ป ไอม
ลัง่ ฟวยจ ราื แพร เซ เตือง ฮละ โคะ โอเอฮี นึง ชจิ
นึง ม่า โครยญ เจือ� 6 ซดู เซ ซ นาวก ฮอยจ นึง
เญือะ เปอะ ไม่ นึง เญือะ โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน
ยุฮ เปอะ� ซ โฮฮ ฮา ยุ ฮา ฮมอง ปุย อ�ื เน่อมึ นึง
เจน จัตเจือ ไพรม เปอะ เคียง อาวต โรง อื เมือง เฮี
ฮอยจ ปเล่ีย� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว,� อฮั เซ� เญื
อม เซ ไอ โมเซ พัต ติ แตะ โอก ฮา เญือะ ฟาโร�

7 เญือม เซ โม จาวไน ปัว อื นึง ฟาโร ตอก เฮ�ี
�ปัว เปอะ เกือฮ โม ปร เมะ ไน โม เซ โฮว แปฮ�
เกือฮ โฮว ไว พะจาว ทื แตะ เซ เมิฮ� อมั มัฮ โอ
เปอะ ยุ ไลจ โลม เมือง อียปิ เตือง ปะเทต อ�ื ซ
เล่ีญ แม เมาะ เมอ เม่ะมัก่ เอะ ฆาื ปุย โม เซ เยอ�
เกือฮ แปฮ โฮว เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เญอืม เซ ปุย โฮว กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ฮอยจ
แม เคะ กซัต เซ ฆาื อ�ื กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว
ไว เยโฮวา พะจาว ทื เปอะ เซ เมิฮ� มัฮ ปุย ติ ติ ป ซ
ไมจ อื โฮว เยอ�� อฮั เซ�

9 ไอ โมเซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ โฮว เตือง
โอยจ แตะ เตือง ป กวต กวนดุ กวน รเมะ กวน รโป
วน เนอะ ไม่ ครกั โมวก แกะ ปิ โอเอฮี ยุฮ ฮุ� นึง ซ
ไมจ เลียง ปุ แตะ ไม่ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว,�
อฮั เซ ละ อื ไอ โมเซ�

10ฟาโร โลยฮ แม อ�ื �อาึ ซันญา อาึง เบือ มอยฮ
พะจาว โอ แตะ ซ เกือฮ โม เปะ โฮว เตือง โม ปรโป
วน ไม่ โม กวนดุ เฟือฮ เอนิ� อาึ เอจี ที เนิ โอ โม เปะ
เนอมึ รพาวม ละ เอะ เอ� 11 อาึ เกือฮ โตว โม ปรโป
วน ไม่ กวนดุ โฮว� เกือฮ โม ปรเมะ โฮว โน่ง ละ ซ
ไว เปอะ พะจาว ยุฮ แตะ เซ� เอจี มัฮ เซ ป ปัว เปอะ
เน่อมึ เมือ โรง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ฟาโร
เกือฮ ปุย โครฮ ปุย ลอา เซ โอก ฮา ก อาวต แตะ�

12 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ
เปอะ ยวก เตะ แตะ ราว เมือง อยีปิ เกือฮ ซดู ฮอยจ
ราวม เมือง อยีปิ เฮี ละ ซ เกือฮ อื โซม โอเอฮี ป ไอม
ลัง่ นึง ชจิ นึง ม่า นึง รปึม ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื เมาะ
ป ไก ลัง่ อื เคียง ฟวยจ ราื แพร ระ เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

13 ไอ โมเซ ยวก เนอึม โคะ ฆิ ยุฮ แตะ� พะจาว
เกือฮ กาื ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ฆาื อื ติ ซเงะ
ไปล ติ ซาวม� ปวยฮ พริ เซ ฮอยจ เนอึม ซดู เซ�
14 ราวม เนอมึ เมือง อยีปิ โครยญ โดฮ� ไพรม อื ไก
โตว ซดู ฮอยจ โฮวน เมาะ เซ� เฆียง เฮี ปุ เญือะ ซ
ไก โฮวน เมาะ เซ� 15ซดู เซ นาวก เอนิ ยุฮ ปลัฮเตะ
ปอ เฟียก เอนิ อ�ื โซม เนอึม โอเอฮี ป ไอม ลัง่ นึง
ชจิ นึง ม่า ป โฮฮ ฮา ไลจ แตะ นึง แพร เซ� โอยจ
แกล ฮอยจ เปลิ โคะ เปลิ เอาะ� เญือะ ไก โตว ฮละ
โคะ ซงา นึง ติ เจือ เนอึม� ปัง มัฮ โคะ เอาะ ญุ่ก�
ปัง มัฮ พักเญือ ญุ่ก� เญาะ ไก โตว ติ ตื เนอมึ ไน ติ
เมือง อยีปิ เซ�

16 เญือม เซ ฟาโร ซไจ เอนิ กอก ไอ โมเซ ไม่ อา
โรน เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี พิต
เนอึม ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� พิต โรฮ ละ โม เปะ�
17 ปัว แม เปอะ ยวก พิต โฌวะ ยุฮ อาึ เฮี เนิ ติ โฮน
แม โน่ง� ปัว เปอะ ไววอน ละ พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ
เม่ะมัก่ ปอ ยุม เฮี โปน อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ไอ โมเซ โอก ฮา ฟาโร ไววอน เนอึม� 19 พะ
จาว เปียน กาื เกือฮ อื แปน กาื กอ ลวง เลียก ซเงะ�
กาื เซ โรวก ซดู โม เซ เกือฮ อื ดุฮ โตะ ปลัฮ รอาวม
ซครกั� เญือม เซ นึง เมือง อียปิ เซ เญือะ ไก โตว
ซดู นึง ฆาื อื ติ ตัว เนอึม� 20 พะจาว ปังเมอ เกือฮ
แนฮ ลัง่ รพาวม ฟาโร เซ ลึง� ฟาโร ดิ ญอม โตว ลัง่
พลวย โม อซิราเอน เกือฮ โฮว�

ไลลวง เฟียก
21 เญอืม เซ พะจาว ดวน ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ยวก

เตะ เปอะ โร มะลอง นึง� เดอมึ ซ เฟียก ติ เมือง อี
ยปิ เฮ�ี มัฮ เฟียก ตัน ปอ เกียฮ อาวม ปุย อื เอนิ��
อฮั เซ ละ อ�ื 22 ไอ โมเซ ยวก เนอมึ เตะ แตะ โร มะ
ลอง นึง อ�ื เมือง อยีปิ เฟียก ตัน เนอมึ ฆาื อื ลอวย
ซเงะ ลอวย ซาวม เอนิ� 23 ไน ติ เจน ลอวย ซเงะ เซ
ไก โตว ป เกียฮ ยุ โอเอฮี นึง ติ เจือ เนอมึ� ปุย โฮลฮ
โตว โอก ฮา ก อาวต แตะ ฆาื อ�ื ก อาวต โม อซิรา
เอน ปังเมอ ซเปีย แนฮ ละ อื ตอก ไพรม แตะ�

24 เญือม เซ ฟาโร กอก ไอ โมเซ เอญี เคะ แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เมิฮ� โฮว ไว พะจาว ยุฮ เปอะ�
ซ เกือฮ โม ปรโปวน ไน เปอะ โฮว ไม่ เปอะ ไม่ โม
กวนดุ โรฮ� คอง เลียง คอง ดู่ เปอะ ปังเมอ โอ เปอะ
ไมจ โรวก�� อฮั เซ ฟาโร เซ�

25 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ เกือฮ เอะ
โฮลฮ โรวก ซัตซิง ละ ซ มอก เกอะ ตอง ทไว ละ พะ
จาว. 26 คอง เลียง เงอะ ไมจ อื โฮว ไม่ เอะ โครยญ
ตัว� เอะ เกียฮ ละ โตว อาึง ติ ตัว เนอึม� เอะ ซ
จัมเปน เลือก งอ่น ละ ซ ทไว เยอะ ละ พะจาว ยุฮ
ฮุ� กา เฆียง ฮอยจ เจอะ นา ก ทไว แตะ เซ เอะ ดิ
ยุง โตว ตัว มัฮ ตัว มอยฮ อ�ื พะจาว ดิ รโฮงะ โตว
อื ละ เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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27 พะจาว เกือฮ ลัง่ รพาวม ฟาโร เซ ลึง� ฟาโร
ญอม โตว ลัง่ พลวย โม เซ เกือฮ โฮว� เญือม เซ
ฟาโร ฮาวก รพาวม� 28 อฮั เฮ�ี �เอญี แปฮ� อาึ
เอจี เตือ เอจี ออป เนอึม นึง เปอะ� เฆิม เฮี โฮว ไป
นา เยอ ปุ เญือะ เกือฮ อาึ ยุ นา เปอะ เฟือฮ เอนิ� ยุ
อาึ นา เปอะ ซเงะ ออฮ ซ ยุม เปอะ ซเงะ เซ�� อฮั
เซ ละ ไอ โมเซ�

29 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �เตอมึ รพาวม เปอะ� เฆิม
เฮี ปะ เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว เนอมึ ยุ นา อาึ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

11
ไลลวง ยุม กวน โรง ปุย

1 กา เซ พะจาว เอจี อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี
�ซ ไก ลัง่ ติ เจือ โน่ง เม่ะมัก่ ซ เกือฮ อาึ ฮอยจ ละ
ฟาโร ไม่ เมือง อยีปิ เฮ�ี ฟวยจ เซ ฟาโร ซ พลวย โม
เปะ โฮว� โฮฮ ฮา พลวย อื ซ โครฮ เอนิ โม เปะ โอก
รปิ เอนิ� 2 ไมจ เปอะ ซตอก โม อซิราเอน เตือง ปร
เมะ ปรโปวน� เกือฮ โฮว ปัว เครองึ มาื เครองึ ไคร
นึง ปุ ยว่ง แตะ ป มัฮ โม อียปิ เซ�� อฮั เซ� 3 พะ
จาว เกือฮ โม อียปิ เซ ไก รพาวม ฆวต เรอึม โม อซิ
ราเอน� โม อียปิ เซ นัปทื เนอึม โรฮ ไอ โมเซ เซ�
เตือง โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื เมีญ ตื ไอ
โมเซ มัฮ ปุย ระ เนอมึ ไล ละ แตะ�

4 เญือม เซ ไอ โมเซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เฮี มัฮ เนอึ
ม ลปุง พะจาว, ซาวม เนาะ เฮี เมาะ งอ่น ซาวม เมอ
อาึ ซ โฌ นึง เมือง อยีปิ เฮ�ี 5 เมาะ ป มัฮ กวน รเมะ
โรง โม อียปิ ซ ยุม เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง กวน
กซัต ป ลัง อาวต เบือง เปือะ แตะ� ฮอยจ ละ กวน
ครา เซีญ ปุย ป โม แปง นึง อ�ื กวน คอง เลียง ปุย
ป กิฮ โรง นึง อื ซ ยุม โรฮ โครยญ ตัว� 6 ปุย ติ เมือง
อียปิ ซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม ฆาื อ�ื เน่อมึ ไพรม
อื ฮอยจ ปเล่ีย ดิ ไก โตว ติ ชวง โซะ เยอืม ปุย ตอก
โฮน เฮ�ี เฆียง เฮี ปุ เญือะ ซ โซะ เมาะ เฮี ติ โฮน
เนอึม� 7 ลลาึง โม อซิราเอน เนอ ซ ไก โตว เซียง
โรฮ เซาะ นึง อ�ื ละ ปุย ญุ่ก� ละ ซัตซิง ญุ่ก� โม
เปะ ซ ยุง เปอะ ฆาื อื ตอก เกือฮ อาึ โม อซิราเอน
ไม่ โม อียปิ ตัง ฮา ปุ แตะ� 8 โม จาวไน ป รซอฮ ละ
เปอะ เซ ซ เลียก เคะ อาึ� ซ นุ่ม ไว อาึ ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ ละ ซ ปัว อื อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ อาึ
โอก โฮว ฮา แตะ� เญือม เซ อาึ ซ โอก โฮว เนอึม
เมอะ�� อฮั เซ� เญอืม เซ ไอ โมเซ โอก ฮา ฟาโร ไม่
ฮาวก รพาวม แตะ�

9 กา เซ พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ละ ไอ โมเซ ตอก
เฮ�ี �ฟาโร ตึน โอ ซ งอ่ต ป อฮั ปะ ละ แตะ� เอจี มัฮ
เกือฮ แปน ตอก เซ นึง ซ โฮลฮ อาึ เปลีฮ ป ซัมคัน
ยุฮ แตะ โฮวน เจือ นึง เมือง อยีปิ เฮ�ี� อฮั เซ� 10 ไอ
โมเซ ไม่ อาโรน เอจี ยุฮ ป ซัมคัน โฮวน เจือ ซองนา
ฟาโร ตอก เซ� พะจาว เกือฮ ลัง่ รพาวม ฟาโร ลึง�
พลวย โตว โม อซิราเอน โอก โฮว ฮา เมือง แตะ ฆาื
อื ติ ชวง�

12
ไลลวง โซม เลียง ฌาว

1 เญือม อาวต ลัง่ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน นึง เมือง อี
ยปิ เปอ� พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื 2�เฆิม เฮี โฮว ไป นา

เคิ เฮี ซ โฮลฮ เปอะ เมีญ มัฮ เคิ ติ ละ เปอะ โครยญ
เนอึม� 3 ไมจ เปอะ ดวน โม อซิราเอน เตือง มู อื
ตอก เฮ�ี เญือม เอจี ฮาวก เคิ เฮี กาว ซาวม เมอ�
เกือฮ ปรเมะ ป มัฮ ไกญ เญือะ เลือก กวน แกะ� ติ
เญือะ ติ ตัว โครยญ โฆะ ปุย� 4 ดัฮ ไก เญือะ ป รมัฮ
ปอ โอ แตะ ซ โอยจ ปอน กวน แกะ เซ� เกือฮ เลีย
ก ดิ ไม่ ปุ ซดิ เญือะ แตะ ตัม รมัฮ ตัม โฮวน ปุย ป ซ
ปอน อื เซ� 5 ไมจ เปอะ เลือก ป โปก อื ป ไก อาญุ
อื ติ เนอึม� กวน แกะ กวน ปิ แปน ตื� ปังเมอ ไมจ
อื โอ ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอึม� 6 โซะโกะ ฮรกั
ซา อาึง นึง ฮอยจ ละ ฮาวก เคิ เซ กาว โรฮ ปาวน
ซาวม� ปู พริ เซ ปุย ติ เมือง อซิราเอน ไมจ อื มอก
โครยญ เญือะ� ติ เญือะ ติ ตัว� 7 เญอืม เซ ไมจ ปุย
ตุย ฮนัม อ�ื เกือฮ ตา อื นึง มะ รเวอืะ เญือะ แตะ�
เตือง ลวง ราว อื ไม่ ลวง เฆียง อื เตือง ลอา ก บลัฮ
อ�ื โครยญ เญือะ นา ก ซ ปอน ปุย โตะ มอก แตะ
เซ� 8 ซาวม เซ ไมจ ปุย ปอน โตะ กา โครยญ โฆะ
ปุย� ไมจ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ� ไมจ ปอน โตะ
โกละ ซอง ไม่ อ�ื 9 ปุ ปอน โตะ ไม่ม เมอ� ปุ โกยฮ
ไม่ รอาวม� ไมจ เปอะ กา นึง งอ เตือง ไกญ เตือง
เกลีป เตือง รเวอืง เตือง เครองึ กไน อ�ื 10 ปุ ละ อาึง
ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ ดัฮ ไก ป โอ โอยจ ปอน ไมจ
อื ตอง นึง งอ� 11 เญือม โซม เปอะ ไมจ เปอะ ไอฮ
เครองึ โฮว คระ แตะ� ไม่ เพรยีง เปอะ ติ แตะ ละ ซ
โฮว แตะ� จาวป อาึง เกิป เปอะ ไม่� ไปญ โรฮ โคะ
ฆิ เปอะ� ซไจ โซม ไม่� ไล โซม เปอะ เฮี ซ อฮั ปุย
โซม เลียง ฌาว ไม่ อ�ื กัน เลียง เฮี มัฮ กัน เลียง ยุฮ
พะจาว,� อฮั เซ�

12 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ซาวม เซ อาึ ซ โฌ เล่ีป
เมือง อยีปิ� ซ ยุฮ ยุม ไม่ กวน รเมะ โรง ปุย ไม่ กวน
โรง ซัตซิง ยุฮ อ�ื โครยญ เญือะ โครยญ ม่า� อาึ ซ
ตัตซิน โม พะ โม จาว ป ทื โม อียปิ เกือฮ ลอก ตุต
เตือง โอยจ อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา� 13 ฮนัม เซ ซ แปน
ป ซัมคัน ละ โม เปะ โครยญ เญือะ อาวต เปอะ� เญื
อม ยุ อาึ ฮนัม นึง มะ รเวอืะ เญือะ เปอะ อาึ ซ เวยี
โม เปะ� เญือม ยุฮ อาึ ยุม ไม่ ปุย เมือง อียปิ เปอ�
เม่ะมัก่ เซ ซ ลอก โตว โม เปะ�

14 �ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ไมจ โม เปะ โตก ลอป
ละ โครยญ เนอึม� ไมจ เปอะ ชลอง ซเงะ เฮี ละ ซ
ไตม เปอะ อาึ นึง� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน
ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ� 15 ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ
เซ ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ� ไมจ เปอะ
ซาวป ตุย เจือ คโนมปัง เกือฮ โอก ฮา เญือะ เปอะ
เน่อมึ ซเงะ โรง อ�ื ดัฮ ไก ป โซม คโนมปัง ไก เจือ
นึง ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ เซ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ
โน่ง ปุย เซ� ปุ เญือะ เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน�
16ซเงะ โรง อื ไม่ ซเงะ ลัก่ ลอยจ อื ซ มัฮ ซเงะ โพรม
เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ปุ ยุฮ กัน นึง ติ เจือ เนอมึ โนก ฮา
ปอก เปอะ โซม ตุม เปอะ ไอฮ ละ ปุย�

17 �ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ โครยญ
เนอึม ละ ซ ไตม เปอะ อาึ นึง� เอจี มัฮ ซเงะ เซ
เกือฮ อาึ โม เปะ โปน ฮา เมือง อยีปิ เปอ� เซ ป ไมจ
เปอะ โซม ลอป ฆาื อื โครยญ เนอึม ฮอยจ ละ เฆี



ลอา โมเซ 12:18 57 ลอา โมเซ 12:49

ยง เฮี โครยญ เจน ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ� 18 เญื
อม ฮาวก เคิ ติ ยุฮ เปอะ กาว โรฮ ปาวน ซาวม เมือ
กปู อ�ื ฮอยจ ละ แฮม เคิ เซ แลฮ ซาวม เมือ กปู อ�ื
ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ� 19 ไน อาแลฮ
ซเงะ เซ ปุ เกือฮ เจือ คโนมปัง ไก นึง เญือะ เปอะ
เฟือฮ เอนิ� ดัฮ ไก ป โซม โอเอฮี ป รไม่ ไม่ เจือ ค
โนมปัง� ปุย เซ จัมเปน เปอะ เมีญ โอ เญือะ มัฮ ปุย
ไน เมือง อซิราเอน� ปัง มัฮ ป เกิต ไน โม อซิราเอน
ญุ่ก� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ญุ่ก� ไมจ เปอะ เมีญ ตอก
เซ� 20 อาวต เปอะ นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� เมาะ ป
รไม่ ปุย ไม่ เจือ คโนมปัง ปุ โซม เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ
พะจาว.

ไอ โมเซ ซตอก ปุย
21 เญือม เซ ไอ โมเซ กอก โม ป กวต ป เฮยีง ไน

โม อซิราเอน เกือฮ เอญี เคะ แตะ� ซตอก อื ตอก
เฮ�ี �ไมจ โม เปะ โฮว เลือก กวน แกะ กวน ปิ ละ
เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ� ฟวยจ เซ มอก� โกว ละ โซม
เลียง ฌาว เปอะ เซ� 22 ฮนัม อื ไมจ เปอะ ละ อาึง
โตะ เชอืม ติ� ไอฮ ฮลาึง ลเวอืง ละ ติ ซอป� ชตึ นึง
ฮนัม เซ� ตา นึง มะ รเวอืะ เญือะ เปอะ เตือง ลวง
ราว อื ไม่ ลวง เฆียง อื เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ปุ เกือฮ
ปุย ไน เญือะ เปอะ โอก ก พริ เญือะ แตะ ติ ปุย เนอึ
ม ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ 23พะจาว ซ โฮว เล่ีป เมือง
อยีปิ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โม อยีปิ� เญอืม ยุ อื ฮนัม
นึง มะ รเวอืะ เญือะ ป ออฮ ซ เวยี เญือะ เซ� ซ ไก
เตปด่า ติ ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� พะจาว ซ เกือฮ
โตว เตปด่า เซ เลียก เญือะ โม เปะ ละ ซ ยุฮ อื ยุม
ไม่ เปอะ�

24 �ไตม อาึง� โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ไล เฮี
ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� เตือง กวน เปอะ
ไม่ กวนโซะ กวน แซะ เปอะ� 25 เญือม เอจี โฮลฮ
เปอะ เลียก นึง เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง ละ เปอะ
เซ� ไมจ เปอะ โซม ไม่ ปุ แตะ ตัม ไล เฮ�ี 26-27 เญื
อม เซ ดัฮ กวน เปอะ ไฮมญ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ ไล
โซม เปอะ ไม่ ปุ แตะ เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ อฮั
ละ อื ตอก เฮ�ี ป โซม เอะ ตอก เซ ฆาื อื มัฮ ฆาื ฌาว
พะจาว เญือะ เญะ โฆะ เญือม อาวต เตอะ นึง เมือง
อียปิ โฮ� มัฮ เวยี อื เอะ เญือม ยุฮ อื ยุม ไม่ โม อี
ยปิ โฮ� เซ ป โซม ฆาื อื ตัม ไล อื ละ ซ ทไว แตะ ละ
พะจาว, ซ โฮลฮ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ ไอ โมเซ�
ฟวยจ ซตอก ไอ โมเซ ปุย เมือง แตะ ตอก เซ� โม
อซิราเอน นุ่ม ติ แตะ ละ ซ ไว แตะ พะจาว. 28 โม
อซิราเอน เนอึง ป อฮั พะจาว ละ แตะ โครยญ เจือ
ตัม ป ซตอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน แตะ ตอก เซ�

กวน โรง ปุย เมือง อยีปิ ยุม
29 เมาะ งอ่น ซาวม เซ พะจาว ยุฮ เนอึม ยุม ไม่

กวน รเมะ โรง ปุย ติ เมือง อียปิ� เน่อมึ นึง กวน
ฟาโร ป ลัง แปน กซัต ฆรอ เปือะ แตะ� ฮอยจ ละ
กวน โรง ป ตุต ป อาวต โตะ คอก โครยญ โฆะ ปุย
โครยญ เญือะ โครยญ ม่า� กวน คอง เลียง คอง ดู่
ปุย ป กิฮ โรง อื ยุม โรฮ โครยญ ตัว� 30 ซาวม เซ
ฟาโร ไม่ โม จาวไน ไม่ โม อียปิ เตือง โอยจ อื โกฮ�

ฮมอง เยอืม เรยีง ปุย โฮวน นึง โอ อื ไก ติ เนอึม
เญือะ ป โอ ยุม ปุย นึง ติ เมือง อยีปิ เซ�

31 ซาวม เซ ฟาโร กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เอญี
เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เมิฮ� เปะ ลอา ไม่ โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื โฮว แปฮ ฮา เอะ เอ� โฮว
ไว พะจาว, โฮว ทไว โอเอฮี ละ ตอก เอจี ปัว เปอะ
เซ� 32 โรวก เมิฮ ครกั โมวก แกะ ปิ ยุฮ เปอะ เซ�
ปัว เปอะ ปิฮ ปุ โฮว มุ่น ละ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

33 โม อียปิ ดวน ปุย ซไจ โอก โฮว นึง ฮลัต ลอน
แตะ� �ดัฮ เปอะ โอ โฮว เอะ ตึน ซ ยุม โอยจ
เจอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 34 เญือม เซ โม อซิราเอน
ดุฮ คโนมปัง ไม่ม ยุฮ แตะ โตะ เชอืม โบลง เตือง โอ
อื ดิ ไก เจือ� เพาะ อื นึง บ่วตชุ� ยอ่ง อื นึง ซองัปา
แตะ� 35 กา เซ โม อซิราเอน เอจี ฟวยจ ปัว อื เค
รองึ เซอกึ ไม่ มาื ไม่ ไคร นึง โม อยีปิ ตัม รซอม ดวน
ไอ โมเซ แตะ� 36พะจาว เกือฮ เอนิ โม อียปิ เซ อาื
รพาวม โม อซิราเอน� โม อซิราเอน โฮลฮ เนอมึ โอ
เอฮี ป ปัว แตะ ฆาื อื โครยญ เจือ� โฮลฮ โรวก เยอื
ป ไมจ เน่อมึ นึง โม อยีปิ ฆาื อ�ื

37 โม อซิราเอน โฮว นึง ชวง แตะ เน่อมึ นึง เมือง
ราเมเซต โฮว คระ ยว่ง ซุกโคต� โม ปรเมะ นึง อื
โน่ง ไก ไม่ ปุ แตะ แลฮ แซน ปุย� โม ปรโปวน ไม่
โม กวนดุ นึง อื เมีญ โตว อ�ื 38 ปุย ไฮญ โฮว โรฮ
ไม่ อื โฮวน� โรวก โรฮ ครกั โมวก แกะ ปิ ไม่ แตะ
โฮวน� 39 โม ป โฮว เซ โฮลฮ โอป คโนมปัง ไม่ม
โรวก แตะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ เตือง โอ อื ไก เจือ�
เตือน โตว เพรยีง ป โซม ป ปอน ยุฮ แตะ เกือฮ ไซญ
ปุ โอก นึง พราวป ลอน โฮว แตะ�

40 โม อซิราเอน แปน อาวต นึง เมือง อียปิ เตือง
โอยจ อื ปาวน รอย ไม่ งว่ย เนอึม� 41 ซเงะ โอก อื
เซ จัป ปาวน รอย ไม่ งว่ย เนอมึ วติ โตว ติ ซเงะ เนอึ
ม� เญือม เซ ปุย ไน พะจาว โครยญ เจอ อื โฮลฮ
เนอึม โอก ฮา เมือง อียปิ� 42 ซาวม เซ พะจาว โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง โม อซิราเอน ตาว อื โอก ฮา เมือง
อียปิ เซ� เคียง เซ เยอ โม อซิราเอน โครยญ เจน
ปุย� เมีญ ซาวม เซ มัฮ ซาวม ซัมคัน ยุฮ พะจาว�
ไตม อาึง ซเงะ เซ ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว นึง�

ไล โซม เลียง ฌาว
43 พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี

�ไล โซม เลียง ฌาว ปุย มัฮ ตอก เฮ�ี ปุย ตังเมือง
ไมจ โตว อื โซม� 44 ป มัฮ ครา รวี เปอะ เซ ดัฮ เอจี
ฟวยจ เลียก นึง รติกิต โฮ โซม อื แปน� 45 ป ฮอยจ
อาวต จุบัน่ ไม่ ป โซม จัง เญือะ เปอะ ปุ เกือฮ โซม
อ�ื 46 ไมจ เปอะ โซม กไน เญือะ นา ก พรี ปุย อ�ื
ปุ โรวก โซม ก ไฮญ� ซองั แกะ มอก เปอะ เซ ไมจ
เปอะ โตว เกือฮ โบวก ติ ซี เนอึม� 47 โม อซิราเอน
ไมจ อื ยุฮ ตัม ไล เซ เตือง โอยจ แตะ� 48 ปุย ตัง
เมือง ป อาวต ดิ ไม่ เปอะ ดัฮ ฆวต โซม เลียง ฌาว
โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปรเมะ นึง เญือะ อื เลียก นึง ริ
ตกิต เตือง โอยจ อื ฮมั� เดอมึ ซ โฮลฮ โซม อื ตอก
ป เอจี เกิต ไน โม อซิราเอน โฮ� ปรเมะ ป โอ เลียก
นึง รติกิต ไมจ เปอะ โตว เกือฮ โซม อื เฟือฮ เอนิ�
49 ป เกิต ไน โม อซิราเอน ไม่ ปุย ตังเมือง อาวต ล
ลาึง เปอะ ไมจ อื ไอฮ ปซี ปซา ติ�� อฮั เซ พะจาว.
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50 โม อซิราเอน ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป อฮั พะจาว ตอก
เอจี ซตอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ปุย ยุฮ� 51 ซเงะ เซ
พะจาว เกือฮ เนอมึ โม อซิราเอน โครยญ เจอ อื โอก
ฮา เมือง อยีปิ�

13
ไลลวง โม ป มัฮ กวน โรง ปุย

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �เมาะ ป มัฮ กวน
รเมะ โรง ปุย ไมจ เปอะ ทไว ละ อาึ โครยญ โฆะ อ�ื
กวน รเมะ โรง ปุย ไม่ กวน โรง ซัตซิง ป โปก ป ไฮมญ
อื มัฮ ป ยุฮ อาึ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

3 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ โม ลัปซด่อน� �ไมจ เปอะ
ไตม อาึง ซเงะ เนาะ เฮ�ี นึง มัฮ อื ซเงะ โอก เปอะ
ฮา เมือง อียปิ นา ก แปน เปอะ ครา เซีญ ปุย โฮ�
พะจาว เกือฮ โม เปะ โอก เบือ อมันัต ระ แตะ� ไน
ซเงะ เนาะ เฮี ปุ โซม คโนมปัง ไก เจือ เฟือฮ เอนิ�
4 เคิ เฮี มัฮ เคิ ติ ละ เปอะ� ซ อฮั เปอะ เคิ อาบิป่
ไม่ อ�ื มัฮ เคิ โอก เปอะ ฮา เมือง อียปิ� 5 พะจาว
เอจี ซันญา อาึง อื ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ ละ ซ เกือฮ
แตะ เมือง คะนาอนั ละ โม เปะ� มัฮ ก อาวต โม
ฮติไท� โม อาโมไร� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต ปเล่ีย�
เญือม เอจี ตาว พะจาว โม เปะ ฮอยจ นึง เมือง ตึม
โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง เซ� ไมจ เปอะ โซม
เลียง ฌาว ไม่ ปุ แตะ นึง เคิ เฮี โครยญ เนอมึ� ละ ซ
แปน ควน ไตม เปอะ ป เกิต ละ แตะ เฮ�ี 6 ไน ติ เจน
อาแลฮ ซเงะ ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ�
ซเงะ อาแลฮ นึง อื ไมจ เปอะ ชลอง ไม่ ปุ แตะ ตัม
ไล อื ละ ซ ไตม แตะ พะจาว นึง� 7 ไน อาแลฮ ซเงะ
เซ ไมจ เปอะ โตว โซม คโนมปัง ไก เจือ นึง� ปุย
ติ เมือง อาวต เปอะ เฮี ปุ เกือฮ ไก ติ เญือะ เนอึม
ป แฮรน อาึง เจือ คโนมปัง ไน โตะ เญือะ แตะ เซ�
8ซเงะ โซม โรง เปอะ ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ กวน แตะ
เกือฮ ยุง ควมัไม ป ยุฮ เปอะ เซ� นึง เอจี เกือฮ พะ
จาว เปอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ� 9 กัน โซม เปอะ ตอก
เซ ซ แปน ตอก โอเอฮี ปุก เปอะ นึง เตะ แตะ� ตอก
โรฮ โอเอฮี ตาึก เปอะ นึง แด่ แตะ โฮ� ซ แปน ควน
เกือฮ พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว อาวต ลอป นึง ดัก
นึง ดอย เปอะ ฆาื อ�ื ไม่ ซ แปน อื ควน ไตม เปอะ
ตอก นัม พะจาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เบือ อมั
นัต ระ แตะ� 10 ดัฮ เอจี เติง เวลา เซ โครยญ เนอมึ
ไมจ เปอะ โซม ตอก เซ ตัม ไล อ�ื

11 �พะจาว เอจี ซันญา อาึง อื ละ โม เปะ ไม่ โม
จัตเจือ ไพรม เปอะ ละ ซ เกือฮ อื เมือง คะนาอนั
ละ เปอะ� ซ ตาว เนอึม โม เปะ ฮอยจ นา เซ� ซ
เกือฮ เนอึม อื ละ เปอะ� 12 เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ
นา เซ� โอเอฮี เมาะ ป เกิต โรง ยุฮ เปอะ ไมจ เปอะ
เมีญ มัฮ คอง พะจาว. กวน โรง ซัตซิง ยุฮ เปอะ ป
โปก อื ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว. 13 ดัฮ มัฮ กวน
บรงั โฮ� ไมจ เปอะ โตฮ นึง กวน แกะ ติ� ดัฮ เปอะ
โอ โตฮ จัมเปน เปอะ โปวก โงก อ�ื กวน รเมะ โรง
เปอะ ไมจ โรฮ เปอะ โตฮ โครยญ โฆะ อ�ื

14 �เฆียง เฮี เญือม ไฮมญ กวน เปอะ ตอก ยุฮ
เปอะ นึง ไล เฮ�ี ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี
�โฆะ เญือม มัฮ ลัง่ เอะ ครา เซีญ ปุย โฮ� พะจาว

นัม เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ เบือ อมั นัต ระ แตะ�
15 เญือม เกือฮ ฟาโร ติ แตะ ลึง รพาวม นึง โอ อื
ญอม เกือฮ เอะ โอก เกอ� พะจาว ยุฮ ยุม ไม่ กวน
รเมะ โรง ปุย ติ เมือง อียปิ ฆาื อ�ื กวน โรง ซัตซิง
ยุม โรฮ ตอก เซ โรฮ� มัฮ เซ ป มอก เอะ ตอง ทไว
กวน โรง ซัตซิง ละ พะจาว ฆาื อื โครยญ ตัว เยอ�
กวน รเมะ โรง เงอะ โฮลฮ โรฮ โตฮ ฆาื อื ตอก เซ
โรฮ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 16 ไลลวง ยุฮ เอะ ตอก
เซ ซ แปน ตอก โอเอฮี ป ปุก เกอะ นึง เตะ แตะ ตาึก
เกอะ นึง แด่ แตะ� ซ แปน ควน ไตม เมอะ ตอก
นัม พะจาว เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ เบือ อมันัต ระ
แตะ�� อฮั เซ ละ ปุย โฮวน เซ ไอ โมเซ�

ปุย โฮลฮ เตือง ปลัฮ รอาวม ซครกั
17 ฟวยจ เกือฮ ฟาโร ปุย โอก โฮว เยอ� พะจาว

เกือฮ โตว อื โฮว คระ พา เมือง ฟีลิซเตีย ป มัฮ คระ
ซื นึง อ�ื พะจาว งอ่ต อื ตอก เฮี โตะ รพาวม แตะ�
�ปุย โม เฮี ดัฮ ยุ ซ จัมเปน แตะ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย
ซ แม ฆาื อื ลัก่เคะ แตะ เมือง อยีปิ ยุง่�� 18พะจาว
นัม ปุย โฮว ฆาื อื คระ บ่วก ป มัฮ คระ พา ลาึน เวอืฮ
ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ� โม อซิราเอน โรวก
เครองึ ตฮนั ไม่ แตะ�

19 ไอ โมเซ โรวก ปุ โฮว ซองั โย เซป ไม่ แตะ�
ไพรม อื โยเซป เซ เอจี เกือฮ โม อซิราเอน ซันญา
อาึง อื ละ แตะ ซโตฮ ละ ซ ยุฮ อื ตอก เซ� เอจี อฮั
อาึง อื ตอก เฮ�ี �เญอืม เรอมึ พะจาว โม เปะ เกือฮ
เปอะ โปน เม่ะมัก่ แตะ ไมจ เนอมึ เปอะ กลอม โรวก
โกะ ยุม อาึ ไม่ เปอะ เกือฮ โอก ฮา นา เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื

20 ปุย โฮวน เซ โอก ฮา เมือง ซุกโคต ฮอยจ ยว่ง
เอทัม เฆียง ลาึน เวอืฮ� 21 เมือ ซเงะ่ อื พะจาว นัม
คระ ละ อื นึง ชุต รวู ฮลาวง ตอก ด่อง โฮ� เมือ ก
ซาวม อื แปน ตอก ด่อง งอ� รงั ซเปีย ละ อ�ื เกียฮ
โฮว ฆาื อื เตือง ซเงะ่ รซาวม� 22 ชุต รวู เซ ไก ลอป
ซองนา ปุย เมือ ซเงะ่ อ�ื ด่อง งอ เซ ไก ลอป โรฮ ละ
อื เมือ ก ซาวม อ�ื

14
1 เญือม เซ พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี

2 �ไมจ เปอะ ดวน โม อซิราเอน ลเตือฮ ติ แตะ แม
กัง พากัง ยุฮ แตะ โบ นาตี ปีฮะฮโิรต ป อาวต ซน่ะ มิ
กโด่น ไม่ ปลัฮ รอาวม เซ� ปุก รเตือป ยว่ง บ่าอนัเซ
โฟน� 3ฟาโร ซ แกต โม อซิราเอน ไปๆ มาๆ นึง โอ
อื ไก คระ โอก� แกต อื นัน นึง ลาึน เวอืฮ เซ� 4 อาึ
ซ เกือฮ แม ฟาโร เซ ลึง รพาวม� ซ อาื โม เปะ ฆาื
อ�ื อาึ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ เป แตะ ฟาโร ไม่
โม ตฮนั ยุฮ อ�ื เญือม เซ โม อียปิ ซ ยุง มัฮ อาึ พะ
จาว เบือ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม
อื ตอก เซ�

5 เญือม เอจี ฮมอง ฟาโร ตอ โอยจ โม อซิราเอน
ฮา เมือง อียปิ เปอ� ฟาโร ไม่ โม จาวไน เมือง อียปิ
เซ ไกลฮ นึง โคะ พลวย แตะ โม อซิราเอน โฮว� อฮั
เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �มัฮ ตอก เมอ ป ยุฮ เอะ เฮ�ี
เอะ ตอ โคะ พลวย โน่ง โม อซิราเอน โอก ฮา แปน อื
ครา เอะ เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 6 กซัต เซ เกือฮ
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ปุย เพรยีง เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ ละ ซ โฮว รุป แตะ�
โรวก โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ไม่ แตะ� 7 ไก เลาะ รุป
เซิก ตึก นึง ไมจ แตะ แลฮ รอย กัน� โนก ฮา เซ
ไก แม ไม่ เลาะ รุป เซิก ไฮญ โฮวน� เลาะ โม เซ ไก
ตื ฮวันา ตฮนั นึง โครยญ กัน อ�ื 8 พะจาว เกือฮ
เนอึม รพาวม ฟาโร ลึง� เกือฮ อื ฆวต อาื โม อซิรา
เอน� โม อซิราเอน เซ โฮว ไม่ เฆีญ อมันัต พะจาว
แตะ� 9 ตฮนั ยุฮ โม อียปิ เตือง บรอง เตือง เลาะ
เตือง ป บุก เลาะ เซ โครยญ โฆะ อื อาื เนอมึ โม อซิ
ราเอน� เครอปึ อื นา ก กัง อื พากัง ยุฮ แตะ เฆียง
ปลัฮ รอาวม โบ นาตี ปีฮะฮโิรต� ปุก รเตือป ยว่ง บ่า
อนัเซโฟน�

10 เญือม เอจี ฮอยจ ฟาโร ซดิ บุย โรฮ ไม่ อ�ื โม
อซิราเอน ชวน ซ ฮอยจ รุป โม อียปิ เซ ไม่ แตะ�
ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื รโอง กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ�
11 เติ ไอ โมเซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ โอ อื ไก รม
อยจ นึง เมือง อยีปิ เปอ� อมั ทา โรวก เอะ ฮอยจ ยุม
เฮยี ยุม ไฮ นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี แลน เมิฮ ป เกิต ละ
เอะ เฮ�ี มัฮ ฆาื นัม เปอะ เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ�
12 เอะ เอจี ตึน อฮั ละ เปอะ กา เฆียง โอก เกอะ� โม่
อฮั� ตึน อฮั ละ เปอะ โอ ไมจ ยุฮ ป ซุกซัก ละ เอะ
นึง ญอม ลัง่ แตะ ยุฮ กัน ละ โม อยีปิ� มัฮ แปน ลัง่
เงอะ ครา นา เซ ฌักแฟน เดียก ฮา ซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ
เยอะ นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี โม่ ฌักแฟน�� อฮั เซ ละ
อ�ื

13 ไอ โมเซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุ ฮลัต� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� เดอมึ เปอะ ซ
ยุ ตอก เรอึม พะจาว แตะ� นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ
โปน ฮา โม เซ ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี โม อียปิ ป ชวน
เปอะ เนาะ เฮี เฆิม เฮี โฮว ไป นา เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว ยุ เฟือฮ เอนิ� 14 พะจาว ซ รุป รโตง โม เปะ�
เญือะ โฮลฮ เปอะ โตว ยุฮ ป ติ ป เตอื ติ� อาวต โฆย
แนฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �เมอยุ รโอง เปอะ
ปัว โอเอฮี นึง อาึ อื โม เปะ เอ� เกือฮ โม อซิราเอน
โฮว ลั่กกา แตะ� 16 ยวก โคะ ฆิ เปอะ� ซนาว ราว
ปลัฮ รอาวม ละ ซ เกือฮ รอาวม เซ รกัฮ ฮา ปุ แตะ�
เดอมึ โม อซิราเอน ซ โฮลฮ โฮว นึง ชวง แตะ นึง
เตะ ซออฮ ซน่ะ ปลัฮ รอาวม เซ� 17 อาึ ซ เกือฮ โม
อยีปิ ลึง รพาวม� ซ เกือฮ เยอะ โฆง อาื โม เปะ� อาึ
ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ นึง ป เกิต ละ ฟาโร ไม่ ตฮนั
ยุฮ อื ไม่ เลาะ ไม่ ตฮนั บุก บรอง ยุฮ อ�ื 18 เญอืม เป
อาึ อื ตอก เซ� โม อียปิ ซ ยุง เนอึม มัฮ อาึ พะจาว
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

19 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว ป โฮว ลั่กกา โม
อซิราเอน ละ ซ นัม อื คระ ละ อื เซ� เปียน ลัก่ อาวต
แตะ� แม อาวต ลัก่เคะ อ�ื ชุต รวู ป ตอก ด่อง เซ
เปียน โรฮ ลัก่ อาวต แตะ โรฮ� อาวต โรฮ ลัก่เคะ
อ�ื 20 แปน อาวต ซน่ะ โม อียปิ ไม่ โม อซิราเอน�
ชุต รวู เซ เกือฮ อื เฟียก ละ โม อียปิ� ปังเมอ เกือฮ
อื ซเปีย ละ โม อซิราเอน� ซาวม เซ ปุย ลอา มู เซ
โฮลฮ โตว เลียก ซดิ โบ ปุ แตะ ฆาื อ�ื

21 เญือม เซ ไอ โมเซ ซนาว เนอึม เตะ แตะ ราว
ปลัฮ รอาวม� พะจาว เกือฮ กาื ระ ฮอยจ เน่อมึ ลัก่

โอก ซเงะ� กาื เซ บาึง ติ ซาวม บวยฮ� แทต รอาวม
เซ เกือฮ รกัฮ ฮา ปุ แตะ� เกือฮ เตะ ซน่ะ รอาวม เซ
แปน เตะ ซออฮ� 22 โม อซิราเอน โฮลฮ เตือง ซไบ่
ซน่ะ รอาวม เซ นึง เตะ ซออฮ� รอาวม อาวต เอนิ
ตอก เดีญ โฮ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื

23 โม อียปิ อาื โรฮ อ�ื เลียก โรฮ ซน่ะ รอาวม เซ
เตือง บรอง เตือง เลาะ เตือง ป บุก เลาะ เซ� 24 เญื
อม ซ ปวยฮ โรง พริ อี พะจาว แก อื เน่อมึ นึง ชุต
รวู ป ตอก ด่อง งอ เซ� เกือฮ อื ซุกซัก ลุงลัง เตือง
โอยจ อ�ื 25 เกือฮ ชวง เลาะ ยุฮ อื เซ คอม นึง บิญ�
ญัก โฮว ละ ฆาื อ�ื เญือม เซ โม อียปิ อฮั เฮ�ี �พะ
จาว ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เอะ รโตง โม อซิราเอน�
ไมจ เอะ ตอ แปฮ เกือฮ ติ แตะ โปน�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

26 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ซนาว
แม เตะ เปอะ ราว ปลัฮ รอาวม� รอาวม ซ แม เลอึ
ป โม อยีปิ เตือง โกะ อื เตือง เลาะ เตือง ป บุก บรอง
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 27 ไอ โมเซ ซนาว เนอมึ เตะ แตะ
ราว ปลัฮ รอาวม� เญือม โอก โรง ซเงะ เอ รอาวม
แม แม เบือง ไพรม แตะ� โม อยีปิ ริ ตอ ฮา อ�ื พะ
จาว ปังเมอ เกือฮ เอนิ รอาวม ระ เซ เลอปึ อ�ื 28 เญื
อม แม แม รอาวม เซ เบือง แตะ เลอึป เนอึม เลาะ
เซ ไม่ โม ป บุก อื ไม่ โม ตฮนั เมือง อยีปิ ป อาื โม อซิ
ราเอน ซน่ะ รอาวม เซ เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ ยุม
โอยจ เอนิ� เญือะ ไอม โตว ติ ปุย เนอมึ�

29 ป มัฮ โม อซิราเอน ปังเมอ เอจี โฮลฮ โฮว ซน่ะ
รอาวม เซ นึง เตะ ซออฮ� รอาวม เซ อาวต ละ อื
ตอก เดีญ โฮ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 30 ซเงะ เซ พะ
จาว เกือฮ เนอึม โม อซิราเอน โปน ฮา โม อียปิ�
โม อซิราเอน ยุ ป ยุม อาวต เฮยี เฆียง รอง ปลัฮ
รอาวม� 31 เญือม ยุ โม อซิราเอน อมันัต ระ ยุฮ พะ
จาว นึง เป อื โม อียปิ เซ� ฮลัต โรฮ ฆาื อื นึง พะ
จาว. อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ฆาื อ�ื อาึง โรฮ
รพาวม แตะ นึง ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว
เซ�

15
รซอม เชยี ไอ โมเซ

1 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ โม อซิราเอน เชยี ดิ ละ
พะจาว นึง รซอม เชยี แตะ ตอก เฮ�ี อาึ ซ เชยี ลื
ลาว พะจาว นึง เอจี เป เนอึม เป แนม อื ป รุป ไม่
แตะ� เอจี น่ากึ โปวฮ บรอง ไม่ โม ป บุก อื เซ ฮอยจ
โตะ ปลัฮ รอาวม� 2พะจาว มัฮ ป เฆีญ อาึ ฮา ป โอ
ไมจ� มัฮ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โตะ ป ตอง� มัฮ
พะจาว ยุฮ ฮุ� อาึ ซ ลืลาว เยอะ� มัฮ พะจาว ทื จัต
เจือ ไพรม เมอะ� อาึ วุฮ ฮุ ระ จอง เงอะ ฮลาวง�
3พะจาว มัฮ ตอก ตฮนั เกง� มอยฮ อื มัฮ เยโฮวา�
4 เอจี โปวฮ โม ตฮนั เมือง อยีปิ โตะ ปลัฮ รอาวม เตื
อง โอยจ อ�ื เตือง เลาะ เตือง ฮวันา ตฮนั ระ มอยฮ
นึง อ�ื เกือฮ อื รมัม่ โอยจ โตะ ปลัฮ รอาวม ซครกั�
5 รอาวม โด่ะ เซ เลอปึ ปุย โม เซ� โจม ฮอยจ ก โด่ะ
อื ตอก ซโมะ โฮ�

6 โอ พะจาว, เตะ ดอม เปอะ มัฮ ป ตึก นึง ระ อมั
นัต แตะ� เอจี เกือฮ เปอะ ป รุป ปุ แตะ ไม่ เปอะ ไลจ
โลม โอยจ เอนิ� 7ปะ เป เปอะ โม ป ตอซู ไม่ แตะ นึง
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มัฮ เปอะ กซัต ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� เญอืม ฮาวก
รพาวม เปอะ ละ อ�ื โม เซ ฮะ ล่อยญ เอนิ ตอก เบระ
ตอก ไรป โฮ� 8 เญือม ปลาึง เปอะ รพาวม แตะ ละ
อ�ื รอาวม เซ ฮาวก ปุ ปุ� อาวต ซื เอนิ ตอก เดีญ
โฮ� รอาวม โด่ะ เซ กอ เอนิ ฆาื อ�ื

9 โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปะ เอจี อฮั เฮ�ี �อาึ ซ อาื
โม เซ ฮอยจ ละ เครอปึ แตะ� อาึ ซ รฆุ คาวคอง อ�ื
ซ ฟวยจ รพาวม นึง โฮลฮ แตะ โอเอฮี ยุฮ อ�ื อาึ ซ
ลวต วจิ แตะ� ซ เกือฮ ชปิ เกือฮ ไฆร โอยจ เอนิ��
เคียต อฮั อื ตอก เซ� 10 โอ พะจาว, เมาะ ปลาึง ปะ
รพาวม แตะ ละ อ�ื โม อียปิ เซ รมัม่ โอยจ เอนิ ฆาื
อ�ื โจม ลอป เอนิ โตะ รอาวม ระ เซ ตอก บรกั โฮ�

11 โอ พะจาว, เมาะ ป อฮั ปุย มัฮ พะจาว อมั ไก ป
ตอก ปะ นึง อ�ื แจง โอ อื ไก� อมั ไก ป ซงะ่ ซงอม
ไม่ คึ ไม่ นัก แตะ ตอก ปะ อา� อมั ไก ป อาวต ไม่ รงั
ซเปีย ปอ ฮลัต ปุย นึง� อมั ไก ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน
ตอก ปะ อา� แจง โอ อื ไก� 12 เญือม ซนาว เปอะ
เตะ ดอม แตะ เซ ปลัฮเตะ บลวน เอนิ ปุย โม เซ ฆาื
อ�ื

13 โม ป เอจี โตฮ เปอะ เซ� ปะ เอจี นัม เปอะ เกือฮ
โอก เบือ รพาวม ฮรกั ยุฮ แตะ� ซ นัม เปอะ เบือ อมั
นัต ระ ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ฮอยจ นึง เมือง ซงะ่
ซงอม ยุฮ เปอะ� 14 ปุย ตังเมือง ซ ฮมอง ไลลวง ยุฮ
เปอะ� ซ ฮลัต เตีจ รกุฮ รเตียง ฆาื อ�ื โม ฟีลิซเตีย
ซ ฮลัต ปอ ซ เบฮ แตะ� 15 จาวไน เมือง เอโด่ม ซ
ฮลัต เตีจ� ป ระ เรยีง เมือง โมอปั ซ รกุฮ รเตียง�
ปุย เมือง คะนาอนั ซ โอยจ รพาวม ฆาื ฮลัต ลอน
แตะ� 16 ซ รไจจ ไม่ โตวฮ ฆราึง แตะ� โอ พะจาว,
อมันัต เปอะ ซ เกือฮ โม เซ อาวต โฆย ตอก ซโมะ
โฮ นึง ฮลัต ลอน แตะ� ฮอยจ ละ โฮว พา ซไบ่ ปุย
ไน เปอะ เมือง อาวต อ�ื ปุย ไน เปอะ เซ เอจี มัฮ โม
ป รวี เปอะ ละ โกะ แตะ� 17 ปะ ซ นัม เปอะ ฮอยจ
นึง บลาวง เลือก เปอะ อาึง ละ ซ แปน อื นาตี อาวต
เปอะ� มัฮ นาตี ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ� ซ เกือฮ เปอะ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน นา เซ ตอก ซมา ปุย โคะ โฮ�
18 โอ พะจาว, ปะ ซ ตัตเตียง ลอป เปอะ ปุย โอ เญาะ
ไก ลอยจ� อฮั เซ นึง รซอม เชยี แตะ เซ�

รซอม เชยี ยุฮ มิเรยีม
19 เญือม เลียก บรอง ยุฮ ฟาโร ไม่ เลาะ ไม่ โม ป

บุก อื เซ โตะ ปลัฮ รอาวม เมอ� พะจาว เกือฮ รอาวม
เซ แม เลอึป อ�ื โม อซิราเอน นึง อื ปังเมอ เกือฮ
อื โฮว ซไบ่ ซน่ะ รอาวม นึง เตะ ซออฮ� 20 มิเรยีม
มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� มัฮ โรฮ ออระ อาโรน� เญื
อม เซ ตุย โรวก รมัมะนา ยุฮ แตะ� โฮว ไม่ อ�ื โม
ปรโปวน เตือง โอยจ อื ตุย โรฮ รมัมะนา ยุฮ แตะ�
โฮว ฟวต มิเรยีม เซ� ฟอน ลัม ปุ โฮว ไม่ อ�ื 21 มิ
เรยีม เชยี ไม่ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะ
จาว นึง เป เนอึม เป แนม อื ป รุป ไม่ แตะ� เอจี
น่าึก โปวฮ บรอง ไม่ โม ป บุก อื เซ ฮอยจ นึง ปลัฮ
รอาวม�� อฮั เซ นึง รซอม เชยี แตะ�

รอาวม ซอง
22ฟวยจ เซ ไอ โมเซ นัม โม อซิราเอน โฮว เน่อมึ

นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ ป อฮั

ปุย ลาึน ชู ไม่� โฮว คระ ลาึน เซ ลอวย ซเงะ คระ� ยุ
โตว รอาวม ติ โดฮ เนอมึ� 23 เญอืม ฮอยจ อื ติ โดฮ
ก อฮั ปุย มารา ไม่� นา เซ ไก รอาวม ซอง นึง� ปุย
เกียฮ ญุ โตว อื นึง ซอง ลอน อ�ื เซ ป อฮั ปุย มารา
ไม่ อื ฆาื อ�ื 24 ปุย โฮวน เซ เติ ไอ โมเซ ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �เมอ ซ โฮลฮ เอะ ญุ อู�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 เญื
อม เซ ไอ โมเซ ปัว เนอึม ปัว แนม นึง พะจาว. พะ
จาว เปลีฮ โคะ ละ อื ติ ตอน� เญือม น่าึก อื โคะ เซ
โตะ รอาวม เซ� รอาวม เซ เปียน เอนิ ติ แตะ แปน
รอาวม งา� ปุย โฮลฮ เอนิ ญุ อ�ื
เญือม อาวต โม อซิราเอน นา เซ พะจาว เกือฮ

ลปุง ซตอก แตะ ละ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ อื ตัม เซ�
มัฮ โรฮ ลอง อื รพาวม อ�ื 26 อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม
เปะ งอ่ต เนอึม ลปุง เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ป ปุก รพาวม อาึ ไม่ เนองึ เปอะ ลปุง ซตอก
อาึ เปอะ โครยญ เจือ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ตัง ฮา โม
อยีปิ� อาึ เกือฮ โม เซ ลอก ป โซะ โฮวน เจือ� อาึ ซ
เกือฮ โตว โม เปะ ลอก ป โซะ ตอก เซ ติ เจือ เนอมึ�
อาึ มัฮ พะจาว ป เกือฮ ป โซะ ป คระ ลอก เปอะ ไฮ
โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 ฟวยจ เซ ปุย โฮวน เซ ฮอยจ นึง นาตี เอลิม�
นา เซ ไก รอาวม ปลาึฮ นึง กาว ลอา โดฮ� ไก โรฮ
โคะ อนิทะพาลัม นึง อาลแฆลฮ โคะ� โม อซิราเอน
กัง พากัง ยุฮ แตะ โบ รอาวม ปลาฮึ เซ�

16
มานา ไม่ กึต

1 กังเคะ เอ โม อซิราเอน เตือง มู อื โอก โฮว ฮา
ยว่ง เอลิม เซ� ฟวยจ โอก อื ฮา เมือง อยีปิ ติ เคิ ไม่
กาว โรฮ พอน ซเงะ เอ� ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ ติ โดฮ
ป อฮั ปุย ลาึน เซอนิ ไม่� นา เซ อาวต ซน่ะ ยว่ง เอ
ลิม ไม่ บลาวง ซีไน� 2 เญือม ฮอยจ อื นึง ลาึน นา
เซ ปุย โฮวน เซ เติ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 3 อฮั เฮี ละ
อ�ื �มัฮ ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ เอะ นึง เมือง อียปิ ไมจ
เดียก เนิ� เญือม อาวต ลัง่ เงอะ นา เซ เอะ โฮลฮ
งาวม โซม ซัก กุก เตือ� โฮวน โตะ โฮวน กะ นึง� ปะ
เคียต เปอะ ตาว เอะ ฮอยจ นึง ลาึน เฮี ละ ซ เกือฮ
เปอะ เอะ ยุม นึง ไปลญ แตะ เตือง มู เยอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

4 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �อาึ ซ
เกือฮ ป โซม ราื ละ ปุย เน่อมึ มะลอง ตอก เฮละ โฮ�
ไมจ ปุย โอก ไรฮ โครยญ ซเงะ่� เกือฮ ไรฮ อื ปอ
โซม แตะ ไน ติ ติ ซเงะ โน่ง� ตอก เซ ตอก ซ ลอง
อาึ แลน รพาวม อ�ื อมั ซ เนอึง อื ลปุง ซตอก อาึ
แตะ เซ� อมั โอ ซ เนอึง อ�ื 5 ซเงะ แลฮ นึง อื ไมจ
อื ไรฮ ลอา เตะ ซเงะ ไฮญ� เกือฮ เพรยีง อาึง อื ละ
ซ โซม แตะ�� อฮั เซ�

6 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน อฮั เฮี ละ โม อซิ
ราเอน� �เมือ ก ปู อ�ื โม เปะ ซ ยุง แจง แน เปอะ
มัฮ เนอมึ อื พะจาว ป นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ
เปอ� 7 เมือ กซะ อื ซ ยุ เปอะ รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว.
พะจาว เอจี ฮมอง อื ตอก เติ โม เปะ แตะ� เอะ ลอา
มัฮ โตว ป เกียฮ อฮั โอเอฮี นึง โกะ แตะ� มัฮ อฮั ฮะ
ตัง พะจาว. โม เปะ มัฮ โตว เติ เปอะ เอะ� เอจี มัฮ
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เอนิ เติ เปอะ พะจาว. 8 เมือ กปู อื พะจาว ซ เกือฮ
โม เปะ โฮลฮ ปอน โตะ� เมือ กซะ อื ซ เกือฮ ป โซม
ละ เปอะ ปอ ซัก เปอะ� ซ ยุง เปอะ เญือม เซ� เญื
อม เติ เปอะ เอะ เอจี มัฮ เนอึม เติ เปอะ พะจาว,�
อฮั เซ ละ อื ไอ โมเซ�

9 ไอ โมเซ เกือฮ อาโรน กอก โม ลัปซด่อน เกือฮ
ฮอยจ ชุง ซองนา พะจาว นึง เอจี ฮมอง พะจาว ตอก
ปุปิ ปุย ละ แตะ�

10 ลไล ลปุง อาโรน ไม่ ปุย โฮวน เซ� โม อซิรา
เอน แก ลัก่ ลาึน เวอืฮ เซ� ชวน รงั ซเปีย ยุฮ พะ
จาว นึง ชุต รวู� 11 พะจาว ลปุง ไม่ ไอ โมเซ ตอก
เฮ�ี 12 �อาึ เอจี ฮมอง ตอก ปุปิ โม อซิราเอน ละ
แตะ� ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี
เนฮ ก ปู ซ โฮลฮ เปอะ ปอน โตะ� ซงา่วป ก ซะ ซ
โฮลฮ เปอะ โซม ซัก� เญอืม ยุ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ
ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ พะจาว.

13 ปู พริ เซ ฮอยจ เนอึม กึต ละ โฮวน ปอ เอนิ
เลอึป อื ไคะ ยุฮ ปุย โม เซ� เญือม เอจี ปวยฮ พริ
อี ราื แม รอาวม รน่ะ นึง รวติ รเวยีง ก อาวต อื เซ�
14 เญือม เอจี ฮตั แม รน่ะ เซ ปุย ยุ โอเอฮี ป ปิญ
เฮรีๆ รเซฮ ตอก รปอฮ กะ โฮ� เล่ีป ลังเตะ นึง ลาึน
เซ� 15 โม อซิราเอน เญือม ยุ อื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
�มัฮ เมอ เฮ�ี� อฮั เซ นึง โอ อื ยุง ป มัฮ อ�ื
ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ เฮี ป โซม เกือฮ

พะจาว ละ โม เปะ เอ� 16 พะจาว เอจี ดวน โม เปะ
โฮว ซาวป ไรฮ อื ปอ โซม เปอะ เตือง ไพ เตือง มัน�
ไอฮ ติ ปุย ลอา ลิต โครยญ โฆะ ปุย ตัม โฮวน ตัม
รมัฮ เปอะ โครยญ เญือะ�� อฮั เซ ละ ปุย�

17 โม อซิ รา เอน ยุฮ เนอึ ม อื ตัม ดวน พะจาว
แตะ� งอ่น อื ไรฮ อื โฮวน� งอ่น อื ไรฮ อื รมัฮ�
18 เญือม ซมอย อื ไม่ ปุ แตะ โม ป โฮวน ป ไรฮ เซ
โฮฮ โตว ละ อ�ื ป รมัฮ ป ไรฮ ปุ โรฮ วติ ละ อ�ื ไก
จัป ปอ โซม อื โครยญ โฆะ ปุย�

19 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ แฮรน อาึง ป โฮฮ อื
ฮอยจ ละ ซงา่วป ติ ตื เนอึม�� อฮั เซ� 20 ปุย งอ่น
อื ปังเมอ โอ งอ่ต ป อฮั อ�ื ฮลักกอ อ�ื แฮรน อาึง
อื ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ ป แฮรน อื อาึง เซ นาวก นึง
เฆรยีก� ซออย ซเออมึ� ไอ โมเซ รอก พาวม นึง อื
ฆาื อ�ื

21 ปุย โอก ซาวป ไรฮ อื โครยญ ซะ ปอ โซม แตะ
ซเงะ ได่ ซเงะ นัน� เญือม เอจี ฮลาวง ซเงะ เอ ป
โซม เซ ฮตั เยอื ตอก รน่ะ โฮ� 22 เญือม เติง ซเงะ
แลฮ นึง อื ปุย โอก ไรฮ อื ลอา เตะ ซเงะ ไฮญ� ติ
ปุย เมาะ ปาวน ลิต โครยญ โฆะ แตะ� โม ป มัฮ ฮวั
นา นึง อื ฮอยจ รโฮงะ อื ละ ไอ โมเซ� 23 ไอ โมเซ
โลยฮ อ�ื �พะจาว เอจี ซตอก เอะ เกือฮ ทื ซเงะ ซ
งา่วป แปน ซเงะ ซัมคัน ละ ซ ลโล่ะ แตะ� มัฮ ซเงะ
ทไว ปุย ละ พะจาว. ไน ซเงะ เนาะ เฮี กา ป ฆวต กา
เปอะ� โกยฮ ป ฆวต โกยฮ เปอะ� ป โฮฮ อื ฮา โซม
เปอะ แฮรน อาึง ฮอยจ ละ ซงา่วป�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 ปุย ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก ไอ โมเซ แตะ�
แฮรน เนอมึ อ�ื ซออย โตว ฆาื อ�ื เฆรยีก ปุ โรฮ เฆ
รยีก� 25 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เปอะ
โซม ป โฮฮ โฆะเน่ิ เซ� นึง มัฮ อื ซเงะ ลโล่ะ ซัมคัน
ละ พะจาว. เนาะ เฮี ซ ยุ เปอะ โตว ป โซม เฮี นึง ลาึน
เวอืฮ เซ� 26 โม เปะ ไมจ เปอะ ซาวป ไรฮ ไน แลฮ
ซเงะ� ซเงะ อาแลฮ นึง อื มัฮ ซเงะ ลโล่ะ เปอะ� ป
โซม เซ ซ ไก โตว ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27ซเงะ อาแลฮ เซ ไก งอ่น ป ริ โฮว ซาวป เปอ ปัง
เมอ โอ ยุ อ�ื 28 เญอืม เซพะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ�
�โม เปะ ซ เล่ีญ เมาะ เมอ โอ เปอะ ซ เนอึง ลปุง
ซตอก อาึ แตะ� 29 ไมจ เปอะ ไตม เกือฮ อาึ ซเงะ ล
โล่ะ ละ เปอะ� มัฮ เซ ป เกือฮ ป โซม ละ เปอะ ไน
ซเงะ แลฮ ฆาื อื ปอ โซม เปอะ ลอา ซเงะ เอ� ซเงะ
อาแลฮ นึง อื ไมจ ปุย อาวต ก อาวต แตะ� ปุ โอก
โฮว ก ไฮญ เญอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 30 เคียง เซ ปุย
อาวต เนอมึ ลโล่ะ นึง ซเงะ อาแลฮ เซ ฆาื อ�ื

31 โม อซิราเอน อฮั มานา* ไม่ ป โซม แตะ เซ�
มัฮ ตอก โนง โอเอฮี ป ปิญ โฮ� เญือม โซม อื มัฮ
โรฮ ป เด ตอก คโนมปัง ยุฮ ปุย ไม่ รอาวม โกะ แฮ
โฮ� 32 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี ซตอก เอะ
เกือฮ แฮรน อาึง มานา ติ โดง ละ จัตเจือ เอะ เฆียง
เฮ�ี เดอมึ ซ โฮลฮ ยุ ป โซม ป ไอฮ เกือฮ พะจาว ละ
เอะ� มัฮ ป เกือฮ อื เอะ โซม เญือม อาวต เตอะ นึง
ลาึน เวอืฮ ฟวยจ นัม อื เอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ��
อฮั เซ�

33 ไอ โมเซ ดวน อาโรน ตุย โดง ติ� เกือฮ อื ละ
อาึง มานา นึง อื ติ โอเมอ�* เกือฮ อื อาึง อื ซองนา
พะจาว ละ ซ แฮรน อื อาึง ฮอยจ ละ จัตเจือ ปุย เฆี
ยง เฮ�ี

34 อาโรน อาึง เนอึม โดง อาวต มานา เซ ลั่กกา
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว� ละ ซ แฮรน อื อาึง ตัม
ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ� 35 ไน ติ
เจน รปาวน เนอึม เมอ� โม อซิราเอน โฮลฮ โซม
มานา เซ ฮอยจ ละ ฮอยจ แตะ เมือง คะนาอนั� ป
มัฮ เมือง ก ซ อาวต แตะ เซ�

36 (เจน เซ ควน ซมอย โม อซิราเอน โอเอฮี� ปุย
อฮั เอฟา ไม่ อ�ื ติ เอฟา มัฮ กาว โอเมอ��

17
รอาวม โอก ฮา ซโมะ

1 โม อซิราเอน เตือง มู อื โอก ฮา ลาึน เซอนิ� โฮว
แนฮ ลั่กกา แตะ ตัม ดวน พะจาว แตะ� ฮอยจ ติ
โดฮ นา ก อฮั ปุย เรฟีดิม่ ไม่� นา เซ ไก โตว รอาวม
ละ ญุ ปุย นึง เฟือฮ� 2 ปุย ฮอยจ เติ ไอ โมเซ ฆาื อ�ื
อฮั เฮ�ี �เกือฮ แปฮ รอาวม ละ เอะ เดอมึ ซ โฮลฮ
ญุ�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �เมอยุ เติ
เปอะ อาึ นึง อ�ื เกียฮ โรวต โน่ง เปอะ ลอง รพาวม
พะจาว ตอก เซ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 ปุย โม เซ ฆวต ญุ เนอึม รอาวม� เติ แนฮ ไอ
โมเซ ไม่ ฮาวก รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี �เมอยุ นัม
เปอะ เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ� อมั มัฮ ซ เกือฮ

* 16:31 16:31 มานา มัฮ ลปุง ฮบีรู� มัฮ อฮั อื �มัฮ เมอ เฮ�ี� อฮั เซ ไม่ อ�ื * 16:33 16:33 โอเมอ เซ มัฮ ควน ซมอย โม อซิราเอน
โอเอฮี� ปุก เมาะ ลอา ลิต โฮฮ�
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เปอะ เอะ ยุม นึง ไปลญแตะ รอาวม เตือง กวน เนอะ
ไม่ คอง เลียง คอง ดู่ เยอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ไอ โมเซ ไววอน เนอึม ไววอน แนม ละ พะจาว,
อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ตอก เมอ ละ ปุย โม เฮี
เยอ� เอจี ซเปี แล่น อาึ นึง ซโมะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

5พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ บะ โรวก โม ป
กวต ป เฮยีง ยุฮ อื ไม่ เปอะ งอ่น� โฮว ไม่ ลัก่กา โม
ลัปซด่อน� ตุย โรวก โคะ ฆิ เปอะ ป ปุฮ เปอะ โกลง
ไน นึง โฮ ไม่ เปอะ� 6อาึ ซ ชุง ลัก่กา เปอะ ราว ซโมะ
ระ นึง บลาวง ซีไน� ปุฮ ซโมะ เซ นึง โคะ ฆิ เปอะ�
ซ ปัต รอาวม โอก นึง ละ ปุย ละ ซ โฮลฮ อื ญุ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ ซองนา โม ป
กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน เซ� 7 เคียง เซ ปุย อฮั
มัตซา* ไม่ เมรบี่า ไม่ นา เซ� นึง เติ โม อซิราเอน ป
โพต พะจาว ละ แตะ ไม่ ลอง อื รพาวม อ�ื เอจี อฮั
เฮ�ี �พะจาว อมั อาวต เนอึม ไม่ เอะ แล� อมั โอ
อาวต แล�� เอจี อฮั เซ�

โม อซิราเอน รุป ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก
8 เญอืม อาวต โม อซิราเอน นึง เรฟีดิม่ เซ โม ตฮนั

เมือง อามาเลก ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื 9 ไอ โมเซ
อฮั เฮี ละ โยชูวา� �ไมจ เปอะ เลือก อาึง ปุย ละ ซ
โฮว ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก� ซงา่วป อาึ ซ
ชุง นึง ไกญ บลาวง� ซ ไปญ โคะ ฆิ ดวน พะจาว อาึ
โรวก ไม่ แตะ เซ�� อฮั เซ�

10 ปวยฮ พริ เซ โยชูวา ยุฮ เนอึม อื ตอก ดวน ไอ
โมเซ แตะ� โอก ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก� ไอ
โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ เฮอ ฮาวก นึง ไกญ บลาวง� 11 ติ
เจน ยวก ไอ โมเซ เตะ แตะ เซ� โม อซิราเอน เป โม
อามาเลก เบือ อ�ื เญือม บลาึฮ อื เตะ แตะ เลีฮ มัฮ
โม อามาเลก ป เป เยอ� 12 เญือม เอจี โซะไมญ อื
ไอ โมเซ เญือะ ปุน ยวก โตว เตะ แตะ� อาโรน ไม่
เฮอ เซ ตุย ซโมะ ติ เกือฮ อื งาวม นึง อ�ื ปุย ลอา เซ
ชุง โบ อื ติ ปุย ติ ก บลัฮ� ยวก เตะ อื ฮลาวง เกือฮ
ตอน ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ� 13 มัฮ ตอก เซ ตอก เป
โยชูวา โม อามาเลก เบือ อ�ื

14 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ
เปอะ ไซฮ อาึง ไลลวง เฮี ละ ซ เกือฮ ปุย ไตม� ไมจ
เปอะ รโฮงะ ซโตฮ ละ โยชูวา� เกือฮ ยุง ซ ยุฮ อาึ
ไลจ โลม ไม่ โม อามาเลก ปอ โอ ปุย เญือะ ซ ไตม อื
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

15 ไอ โมเซ ยุฮ คัน ติ� ปุก มอยฮ คัน เซ� อฮั �พะ
เยโฮวา มัฮ โทงไช ยุฮ อาึ�� อฮั เซ ไม่ อ�ื 16 อฮั แม
เฮ�ี �ไมจ เปอะ ยวก โทง ยุฮ พะจาว, นึง มัฮ พะจาว
ป ซ ตอซู ลอป ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก โครยญ เจน
ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

18
เยโทร โฮว เคะ ไอ โมเซ

1 เยโทร ป มัฮ โปะ ไอ โมเซ เซ มัฮ โรฮ ซตุ เมือง
มีเด่ียน� เอจี ฮมอง โรฮ ไลลวง โอเอฮี ป ยุฮ พะจาว
ละ ไอ โมเซ ไม่ โม อซิราเอน เญือม เกือฮ อื โอก ฮา
เมือง อยีปิ โฮ�

2 ฮอยจ ฆาื อื เคะ ไอ โมเซ� โรวก ซิปโปรา ป มัฮ
ปรโปวน เญือะ ไอ โมเซ ไม่ กวน อื เตือง ลอา อื โฮว
ไม่ แตะ� กา เซ ไอ โมเซ เอจี ละ อาึง อื ไม่ โปะ แตะ
เซ� 3 ไลลวง กวน แตะ เซ ไอ โมเซ เอจี อฮั อาึง อื
ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี โฮลฮ แปน ปุย ตัง ด่าว อาวต ตัง
เมือง�� อฮั เซ� เซ ป อฮั อื เกอโชม* ละ กวน โรง
แตะ เซ ฆาื อ�ื 4ฟวยจ เซ เญอืม เอจี ไก แม กวน อื
ติ อื อฮั เฮ�ี �พะจาว ทื เปือะ เกอะ เรอมึ อาึ� เกือฮ
อาึ โปน ฮา ยุม แตะ นึง วจิ ยุฮ ฟาโร�� อฮั เซ� เซ
ป อฮั อื เอลีเยเซอ* ละ กวน รเคะ แตะ เซ ฆาื อ�ื

5 เยโทร ฮอยจ ดิ ไม่ ปรโปวน เญือะ ไอ โมเซ ไม่
กวน อื เตือง ลอา อ�ื ฮอยจ นึง ไคะ ก อาวต ปุย นึง
ลาึน เวอืฮ โบ บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ� 6 เยโทร
ดวน ปุย โฮว รโฮงะ อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �เยโทร
ป มัฮ โปะ เปอะ เซ โรวก ปรโปวน เญือะ ปะ ไม่ กวน
เปอะ ฮอยจ เคะ เปอะ�� ดวน อื อฮั เซ ละ อ�ื

7 ไอ โมเซ โอก โฮว รชงึ โปะ แตะ เซ� นุ่ม ไว อ�ื
ฮงาึต อื ไม่ อ�ื ไฮมญ กอ บาึง ปุ แตะ� ฟวยจ เซ
เลียก โตะ พากัง ยุฮ ไอ โมเซ� 8 ไอ โมเซ รโฮงะ ไล
ลวง ป ยุฮ พะจาว ละ ฟาโร ไม่ โม อียปิ นึง กัน เรอึ
ม อื โม อซิราเอน� รโฮงะ โรฮ ไลลวง เม่ะมัก่ อาวม
ปุย ตัม คระ โฮว แตะ ไม่ ตอก เรอมึ พะจาว แตะ ละ
โปะ แตะ เซ โครยญ เจือ�

9 เย โทร เญื อม ฮมอง อื โอ เอฮี ตอก เซ มวน
รพาวม ฆาื อ�ื 10อฮั เฮ�ี �ญันด่ี ไม่ พะจาว ป เกือฮ
ปะ โปน ฮา แปน แตะ ครา ฟาโร ไม่ โม อียปิ เซ�
ญันด่ี โรฮ ไม่ พะจาว ป เกือฮ ปุย โปน ฮา อมันัต โม
อยีปิ เซ เตือง โอยจ แตะ� 11พะจาว มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง ยุฮ โม อียปิ ป โซะ ลอน ละ โม อซิราเอน�
ปเล่ีย เฮี อาึ ยุง เนอึม เมอะ มัฮ เยโฮวา พะจาว ป
ระ เนอึม ฮา พะจาว ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�
12 เญือม เซ เยโทร โรวก ซัตซิง� มอก ตอง ทไว อื
ละ พะจาว� ทไว โรฮ โอเอฮี ไฮญ ละ อ�ื อาโรน ไม่
โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน ฮอยจ โซม ดิ ไม่
โปะ ไอ โมเซ เซ ซองนา พะจาว�

โม ป รเตีฮ รตุม
13 ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ งาวม รเตีฮ โอเอฮี ซน่ะ

โม อซิราเอน ป ฮอยจ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุ
แตะ� รเตีฮ อื ละ อื เน่อมึ เมือ กซะ อื ฮอยจ เมือ
กปู อ�ื 14 เญือม ยุ โปะ อื ป ยุฮ อื เซ� อฮั เฮี ละ
อื ฆาื อ�ื �มัฮ ตอก เมอ ป ยุฮ เปอะ ละ ปุย โม เฮ�ี
ปุย ชุง โบ เปอะ เน่อมึ เมือ กซะ อื ฮอยจ เมือ กปู อ�ื
เกือฮ ปะ รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ� เมอยุ ยุฮ โน่ง เปอะ
กัน เฮี เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �ปุย โม เฮี เตอ ฮอยจ แนฮ
เคะ อาึ นึง ฆวต ยุง แตะ ป ปุก รพาวม พะจาว เซ�

* 17:7 17:7 นึง ลปุง ฮบีรู มัตซา ไม่ เมรบิ่า มัฮ อฮั อื �เติ ไม่ ลอง รพาวม� ไม่� * 18:3 18:3 นึง ลปุง ฮบีรู เกอโชม เซ มัฮ อฮั อื �ปุย
ตัง เมือง� ไม่ อ�ื * 18:4 18:4 นึง ลปุง ฮบีรู เอลีเยเซอ เซ มัฮ อฮั อื �พะจาว เรอมึ อาึ� ไม่ อ�ื
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16 เญือม ไก ป โอ อื ปุก ปุ แตะ ฮอยจ โรฮ เคะ อาึ�
อาึ รเตีฮ ซน่ะ ปุย ละ อ�ื รโฮงะ ลปุง ซตอก พะจาว
อาึง ละ ปุย ไม่ โกตไม ยุฮ อื ละ อ�ื มัฮ เซ ป ยุฮ ฮุ
ตอก เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

17 โปะ ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ปุก โตว ตอก ยุฮ เปอะ
เฮ�ี 18 ดัฮ เปอะ ยุฮ แนฮ ตอก เฮ�ี ปะ ซ โซะ ไมญ
ลอน เปอะ� ปุย โม เฮี ซ เตือ ลอน โรฮ นึง มอง แตะ
ปะ� กัน เมาะ เฮี เชยีน ลอน ละ ปะ โน่ง� 19 งอ่ต ป
อฮั อาึ เฮี เญี่ยะ� ซ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก ซ ชาวง อื
ละ เปอะ� พะจาว ซ อาวต โรฮ ไม่ เปอะ� ปะ ไมจ
เปอะ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง ปุย ละ พะจาว� ไมจ
เปอะ ซึป ไลลวง ปุย ละ พะจาว� 20 ไมจ โรฮ เปอะ
เพอกึ ตอม ปุย ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ไม่ โกตไม
ยุฮ อ�ื ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย ยุง ตอก ไมจ อื ยุฮ ตอก
ซ ปุก อื รพาวม พะจาว� 21 โนก ฮา ปะ อา ปังเมอ
ไมจ แม เปอะ เลือก ปุย ไฮญ ป เกียฮ ยุฮ กัน เฮี ไม่
เปอะ� ไมจ เปอะ ดุฮ แปน ป กวต ป เฮยีง� เกือฮ
รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย� ไมจ เปอะ เลือก ปุย ป
ทื เนอึม พะจาว� ป เนอึม รพาวม ไม่ ซื แตะ� ป โอ
ญอม เกือฮ ปุย นนุ แตะ� ดุฮ เกือฮ แปน ป ตัตเตียง
ปุย ติ เปือน งอ่น� ติ รอย งอ่น� รฮอน งอ่น� กาว
งอ่น� 22 เกือฮ แปน ลอป ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ
ปุย� ดัฮ ไก ไลลวง ป ญัก ลอน ละ อื เกือฮ ตาว อื
ฮอยจ ละ ปะ� ดัฮ มัฮ ป โอ ทัน ญัก โฮ เกือฮ โม เซ
รเตีฮ ไอฮ� ซ ฌักแฟน บุย ละ ปะ ฆาื อ�ื ปุย ไฮญ
ซ โฮลฮ โรฮ เรอึม กลอม ป เชยีน ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื
23 ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว โฮ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก อฮั อาึ อื เซ� ปะ ตึน โอ เปอะ ซ โซะ ไมญ ลอน
ฆาื� ปุย โฮวน เฮี ซ โฮลฮ เอญี อาวต ไมจ อาวต
มวน ฆาื อื ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 ไอ โมเซ งอ่ต ป อฮั โปะ แตะ เซ ละ แตะ� ยุฮ
เนอึม อื ตอก เซ� 25 เลือก เนอึม ปุย ป ปุน ยุฮ กัน
ตอก เซ� เลือก อื เน่อมึ นึง โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื เกือฮ เนอึม อื แปน ป กวต ป เฮยีง ป รเตีฮ โอ
เอฮี ละ ปุย� เกือฮ อื แปน ป ตัตเตียง ปุย ติ เปือน
งอ่น� ติ รอย งอ่น� รฮอน งอ่น� กาว งอ่น� 26 เกือฮ
เนอึม อื รเตีฮ รตุม ลอป โอเอฮี ละ ปุย� ไลลวง ป
ญัก ลอน นึง อื เกือฮ อื ตาว อื ละ โกะ แตะ� ป โอ
ทัน ญัก นึง อื เกือฮ อื รเตีฮ ไอฮ อ�ื

27ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ตาว โปะ แตะ เซ เอญี� โปะ
อื เซ เอญี เนอมึ ฮอยจ เมือง โกะ แตะ�

19
ไลลวง บลาวง ซีไน

1 เญือม เอจี ฟวยจ โอก โม อซิราเอน ฮา เมือง อี
ยปิ เตม ลอวย เคิ อ�ี ฮอยจ นึง ลาึน ซีไน� 2 กา เซ
เอจี โอก ฮา นาตี เรฟีดิม่ เดอมึ ฮอยจ นึง ลาึน ซีไน
เซ� ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง ชวง บลาวง ซีไน เซ�

3 ไอ โมเซ ฮาวก เคะ พะจาว� เญอืม เซ พะจาว อู
ไม่ อื นึง ไกญ บลาวง เซ� ดวน อื อฮั อื ละ จัตเจือ
ยาโคป ป มัฮ โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี 4 �โม เปะ
เอจี ยุ เปอะ ป ยุฮ อาึ ละ โม อยีปิ เปอ� อาึ เอจี ยวก

โรวก โม เปะ ตอก ยวก กลัง ลอง โรวก กวน แตะ
ราว โพรยจ แตะ โฮ� มัฮ เกือฮ โม เปะ เอญี เคะ
แตะ� 5 ดัฮ โม เปะ ซ เนอึง ป อฮั อาึ� ไม่ ยุฮ เปอะ
ตัม ลปุง ซันญา เอะ ไม่ ปุ แตะ เซ� อาึ ซ เกือฮ โม
เปะ แปน ปุย ไน แตะ ป พิเซต ฮา ปุย เมือง ไฮญ�
ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื เตือง โอยจ อื เอจี
มัฮ คอง อาึ โครยญ เจือ� 6 โม เปะ ซ แปน เปอะ ซตุ
รซอฮ ละ อาึ เตือง บัน่ เตือง เมือง เปอะ� ซ แปน
เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ อาึ เตือง เมือง เปอะ�� อฮั
เซ พะจาว�

7 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ เลีฮ กอก โม ป กวต ป เฮยีง
ยุฮ โม อซิราเอน ฮอยจ เคะ แตะ� รโฮงะ ลปุง พะ
จาว ละ อื โครยญ เจือ ตอก ดวน พะจาว แตะ อฮั�
8 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื บรุก อฮั อื ไม่ ปุ แตะ
ตอก เฮ�ี �เมาะ ป อฮั พะจาว เซ เอะ ซ ยุฮ ฮุ เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ� ไอ โมเซ รโฮงะ แม ป อฮั ปุย
โฮวน เซ ละ พะจาว�

9 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �อาึ ซ ฮอยจ เคะ
ปะ ไม่ ชุต รวู กุ� ซ อาวต กไน ชุต รวู เซ ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย ฮมอง เญอืม ลปุง แตะ ไม่ เปอะ� เดอมึ ปุย
โม เซ ซ เจือ ลอป ลปุง ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
เมาะ ป อฮั ปุย โฮวน เซ ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ พะจาว
โครยญ เจือ�

10 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ เอญี
เคะ ปุย โฮวน เซ� ไน ลอา ซเงะ เฮี ไมจ เปอะ ดวน
ปุย เกือฮ เพรยีง ติ แตะ เกือฮ ซงะ่ ไล ละ อาึ� 11 ไมจ
อื ซัก เครองึ แตะ ไม่ เพรยีง อื อาึง ติ แตะ ละ ซะติ
เซ� ซเงะ เซ อาึ ซ เลีฮ นึง ไกญ บลาวง ซีไน ซองนา
ปุย โฮวน เซ เตือง โอยจ อ�ื 12 ไมจ เปอะ ยุฮ เคต
ยุฮ โวง อื ละ ปุย รวติ รเวยีง บลาวง เฮ�ี ไมจ เปอะ
ซตอก ปุย โอ ฮาวก นึง บลาวง เฮ�ี ไม่ โอ อื เลียก
กไน เคต กไน โวง เซ� ไม่ โอ อื ซ ลอก เคต เซ เฟือฮ
เอนิ� ดัฮ ไก ป ลอก กไน เคต เซ จัมเปน อื ลอก ตุต
แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� 13 ไมจ เปอะ โตว โกว เตะ
แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย ตอก เซ� ไมจ เปอะ
แล่น นึง ซโมะ� โต เซ ไมจ เปอะ โปยญ นึง อกั� ปัง
มัฮ ซัตซิง ญุ่ก� ปัง มัฮ ปุย ญุ่ก� ปุ เกือฮ ไอม� เญื
อม เอจี ฮมอง เปอะ เซียง โตวต บัว่ เซียง แตะ ลัง่
เงอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โม เซ ฮอยจ นึง ชวง บลา
วง เฮ�ี� อฮั เซ ละ ไอ โมเซ พะจาว เยอ�

14 ไอ โมเซ เลีฮ เคะ ปุย� เกือฮ อื เพรยีง ติ แตะ
ละ ซ แปน อื ปุย ซงะ่ ไล� ปุย ซัก เนอมึ เครองึ แตะ
ฆาื อ�ื 15 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง ติ
แตะ ละ ซเงะ ซะติ เซ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ยุ ปุ แตะ ไม่
ปรโปวน เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ ลอวย นึง อื เมือ กซะ
อื เนอึม บริ นึง� ปลุกปลัก� นึง ไกญ บลาวง เซ
เลีฮ ชุต รวู กุ นึง� ลอยฮ เซียง โตวต นึง เนอมึ ไอฮ
พาวม แตะ� เมาะ ป อาวต โตะ พากัง โครยญ โดฮ
โฮ ฮลัต เตีจ� รกุฮ รเตียง ฆาื อ�ื 17 เญือม เซ ไอ
โมเซ เกือฮ ปุย โอก ฮา พากัง ยุฮ แตะ ละ ซ โฮลฮ อื
ยุ พะจาว� ปุย โฮวน เซ โฮว ชุง นึง ชวง บลาวง เซ�
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18พะจาว เลีฮ ไม่ งอ อาวต นึง บลาวง ซีไน� บลาวง
เซ ม่าึต งอ นึง เล่ีป อื เอนิ� ม่าึต อื เซ ฮาวก ตอก
ม่าึต งอ เญอืม โตก ปุย โฮ� บลาวง เซ ดุงเดียง เล่ีป
อื เอนิ� 19 เซียง โตวต เซ ลอยฮ ซนัน เรยีง ปุ ปุ�
เญอืม เซ ไอ โมเซ ลปุง ไม่ พะจาว� พะจาว โลยฮ อื
ละ อ�ื เซียง พะจาว ตอก เอนิ เนอมึ บริ โฮ�

20พะจาว เลีฮ ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง ซีไน� กอก
ไอ โมเซ ฮาวก เคะ แตะ นึง ไกญ บลาวง เซ� ไอ
โมเซ ฮาวก เนอึม� 21 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ
อ�ื �ไมจ เปอะ เลีฮ แม เคะ ปุย โฮวน เซ� ไมจ เปอะ
ซตอก เกือฮ โอ ลู เลียก ละ ซ แก แตะ พะจาว. ดัฮ
ลู เลียก โฮ โฮวน ป ซ ยุม ฆาื� 22 ไมจ โรฮ เปอะ
ดวน โม ซตุ ป รซอฮ ละ อาึ เซ เกือฮ เพรยีง ติ แตะ
เกือฮ ซงะ่ ไล ละ อาึ� เดอมึ อาึ โอ ซ เกือฮ ลอก ตุต
แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

23 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี
ดวน เปอะ เอะ ยุฮ เคต โวง ละ ปุย รวติ รเวยีง บลา
วง เฮ�ี ละ ซ เกือฮ แปน นาตี ซัมคัน� ปุย โฮวน เซ
เญือะ โรวต โตว ฮาวก นึง บลาวง ซีไน ฆาื อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

24 พะจาว อฮั เฮี ฆาื อื ละ ไอ โมเซ� �เลีฮ เมิฮ�
ฟวยจ เซ ดัฮ เปอะ เอจี ฮาวก แม โฮ บะ โรวก อา
โรน เนอ ฮาวก ดิ ไม่ เปอะ� โม ซตุ ไม่ ปุย โฮวน
เซ ปุ เกือฮ ลู เลียก เคะ อาึ� เดอมึ อาึ โอ ซ ฮาวก
รพาวม พราวป ละ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว� 25 ไอ
โมเซ เลีฮ เนอึม เคะ ปุย โฮวน เซ� รโฮงะ เนอึม อื
ละ ปุย โครยญ เจือ ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ�

20
โกตไม กาว เจือ

1 เญือม เซ พะจาว ลปุง ไม่ ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี
2 �อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป ตาว โม เปะ
โอก ฮา เมือง อยีปิ นา ก แปน เปอะ ครา ปุย โฮ�

3 �ปุ เกือฮ พะจาว ไฮญ ไก ละ เปอะ โนก ฮา อาึ�
4�ปุ ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว เปอะ� ฮุป โอเอฮี ป ไก นึง มะ

ลอง ญุ่ก� ป ไก นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ป ไก โตะ รอาวม
ญุ่ก� 5 ปุ นุ่ม ไว ฮุป ตอก เซ� ปุ โรฮ นัปทื� อาึ ป
มัฮ เยโฮวา เอจี มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� อาึ ญอม โตว
เกือฮ พะจาว ไฮญ ไก ลลาึง เปอะ� โม ป ยุฮ ป พิต
ละ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ จัต
เจือ อื ลอวย ปาวน เจน ปุย� 6 ละ โม ป ฮรกั อาึ ไม่
ยุฮ อื ตัม ดวน อาึ แตะ� อาึ ซ เปลีฮ ลอป รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื แปน
เปือน เจน แตะ�

7�มอยฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ปุ โกว
ไอฮ พาวม เปอะ� ป โกว มอยฮ พะจาว ไอฮ พาวม
แตะ� พะจาว ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื

8 �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไตม ซเงะ ลโล่ะ แตะ�
ไมจ เปอะ ทื แปน ซเงะ ซัมคัน� 9 ไน แลฮ ซเงะ
เอ โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ กัน แตะ เตือง โอยจ อ�ื
10 ซเงะ อาแลฮ นึง อื มัฮ ซเงะ ลโล่ะ เปอะ ละ ซ
นัปทื เปอะ พะจาว ยุฮ แตะ� ไน ซเงะ เซ ปุ ยุฮ กัน ติ
เจือ เนอมึ� ปะ ญุ่ก� กวน เปอะ ญุ่ก� กวนไจ เปอะ

ญุ่ก� คอง เลียง เปอะ ญุ่ก� ปุย ตังเมือง ป อาวต ไม่
เปอะ ญุ่ก� ไมจ โตว อื ยุฮ กัน ติ ตื เนอึม� 11 ไน
แลฮ ซเงะ เอ พะจาว ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง�
ไม่ ปลัฮ รอาวม เตือง โอเอฮี ป ไก นึง อื เตือง โอยจ
อ�ื ซเงะ อาแลฮ เซ พะจาว ลโล่ะ นึง อ�ื มัฮ เซ ป
ปิฮ พะจาว มุ่น ละ ซเงะ อาแลฮ เซ ฆาื อ�ื มัฮ เกือฮ
อื ซัมคัน�

12 �ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ นึง เมือง
เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ�

13 �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
14 �ปุ เลน จุ ซู เมีย ปุย เยอ�
15 �ปุ บระ โอเอฮี ฮ�ี
16�ปุ แปน ซกิ พญีัน ป โอ เนอมึ ละ ปุ ยว่ง เปอะ�
17�ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต ไอฮ เญือะ ม่า ยุฮ ปุ ยว่ง

เปอะ� ปุ โรฮ ฆวต ไอฮ ปุย เญือะ อ�ื กวนไจ รเมะ
รโปวน ยุฮ อื ญุ่ก� คอง เลียง อื ญุ่ก� โอเอฮี ไฮญ
ยุฮ อื ญุ่ก� ปุ ฆวต ไอฮ ฮา อื ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ
พะจาว�

ไลลวง ฮลัต ปุย นึง พะจาว
18 เญือม ฮมอง ปุย โฮวน เซ เนอึม บริ ไม่ เซียง

โตวต เซ� ไม่ ยุ อื ปลุกปลัก ไม่ ม่าึต งอ นึง บลา
วง เซ� ฮลัต เตีจ ฆาื อื ปอ รกุฮ รเตียง แตะ� ราึต
ลัก่เคะ แตะ ชุง ฮา อื ซไง ฆาื อ�ื 19 ปุย โฮวน เซ อฮั
เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปุ เกือฮ พะจาว ลปุง ไม่ เอะ� ฮอ
นึง ซ ยุม แตะ ฆาื� ลปุง ไอฮ ปะ ไม่ เยอะ� เอะ ซ
งอ่ต ป อฮั ปะ�� อฮั เซ�

20 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน เซ� �ปุ ฮลัต ฆาื�
พะจาว เอจี มัฮ ฮอยจ อื นึง ฆวต ลอง แตะ แลน
รพาวม โม เปะ� มัฮ โรฮ ซ เกือฮ อื โม เปะ ไก
รพาวม ฮลัต นึง แตะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ โอ โรวต
ยุฮ ป พิต�� อฮั เซ�

21 เญอืม เซ ไอ โมเซ เลียก เคะ พะจาว โตะ ชุต รวู
กุ ก อาวต พะจาว เซ� ปุย โฮวน เซ ชุง ฮา อื ซไง�
22 พะจาว ดวน ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน
ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี ยุ เอจี ฮมอง เปอะ ไอฮ ลปุง
อาึ ไม่ โม เปะ เน่อมึ นึง มะลอง� 23 ปุ ยุฮ ฮุป โอเอฮี
นึง มาื นึง ไคร ละ ซ ไว เปอะ� ไมจ เปอะ ไว อาึ โน่ง�

24 �ไมจ เปอะ ยุฮ คัน ทไว นึง เตะ� ไมจ เปอะ
มอก ตอง ทไว โมวก ไม่ ปิ ไม่ แกะ ยุฮ เปอะ นึง คัน
เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ทไว โอเอฮี ไฮญ นึง อ�ื ละ ซ เปลี
ฮ เปอะ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� โครยญ
โดฮ นา ก เกือฮ อาึ เปอะ ยุฮ คัน ละ ซ ทไว เปอะ โอ
เอฮี ละ อาึ นึง เซ� อาึ ซ ฮอยจ เคะ เปอะ นา เซ� ซ
ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� 25 ดัฮ เปอะ ยุฮ คัน นึง ซโมะ ละ
ซ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ อาึ โฮ� ปุ โกว ซโมะ ป เอจี
ปอยจ เอจี เพรยีง ปุย ละ� ดัฮ เปอะ เกือฮ ซโมะ เซ
ไก ฮรอย มีต ฮรอย รปอยจ นึง โฮ� เอจี มัฮ เกือฮ
เปอะ ซโมะ เซ แปน ป โอ ซงะ่ ไล ละ อาึ ฆาื อ�ื 26 ปุ
ยุฮ โบง ละ ซ ฮาวก เปอะ นึง คัน เซ� เดอมึ เปอะ โอ
ซ เปลีฮ เนะซองั แตะ� แปน ป โยะโพก พังไฮะ ละ
คัน เซ�� อฮั เซ�
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21
ไลลวง ไมจ โม อซิราเอน ยุฮ ละ กวนไจ แตะ

1พะจาว อฮั เฮ�ี คัก เฮี อื มัฮ โกตไม ป ไมจ เปอะ
รโฮงะ ละ โม อซิราเอน� 2 ดัฮ เปอะ รวี โม ฮบีรู ละ
ซ ยุฮ เปอะ ครา แตะ นึง โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ยุฮ กัน
ละ เปอะ แลฮ เนอมึ� เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ อา
แลฮ นึง อ�ื ไมจ เปอะ พลวย เกือฮ เอญี เตือง โอ
อื เญาะ ทา โอยจ มาื ละ โตฮ อื ติ แตะ นึง� 3 ดัฮ
ฮอยจ ไม่ โอ แตะ ไก ปุย เญือะ โฮ� เญือม เอญี อื
ปุ โรฮ เกือฮ เอญี ดิ ไม่ ปุย เญือะ แตะ� ดัฮ ฮอยจ
ไม่ ปุย เญือะ แตะ โฮ� เกือฮ โรฮ เอญี ดิ ไม่ ปุ แตะ�
4 ดัฮ ปอเลียง อื เกือฮ ปรโปวน เญือะ อื ละ อ�ื ปัง ไก
กวน รเมะ กวน รโปวน ไม่ ปุ แตะ� ปรโปวน เญือะ อื
เซ ไม่ กวน อื เซ มัฮ ลัง่ กวนไจ ปอเลียง แตะ� เกือฮ
ปรเมะ เซ เอญี โน่ง ฮา ปอเลียง แตะ�

5 ดัฮ ป มัฮ ครา เซ อฮั ติ แตะ ฮรกั ปอเลียง แตะ�
ไม่ ฮรกั โรฮ อื ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ�
ดัฮ โอ ฆวต เอญี ฮา ปอเลียง แตะ โฮ� นึง ญอม อื
แปน ลอป ครา อ�ื 6 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปอเลียง อื เซ
ไมจ อื ตาว ปุย เซ ฮอยจ ซองนา พะจาว� เกือฮ ปอ
เลียง อื เซ ตาว ฮอยจ ละ รเวอืะ เญือะ� เกือฮ อาึง
ฮยวก แตะ นึง รเวอืะ ญุ่ก� นึง มะรเวอืะ ญุ่ก� เกือฮ
ปอเลียง อื เซ ตอฮ ฮละ ฮยวก อื นึง ไร ลอม� ฟวยจ
เซ ปุย เซ ซ แปน ลอป เอนิ กวนไจ ปอเลียง แตะ เซ
ฆาื อ�ื

7 ดัฮ ไก ปรเมะ ป โชะ กวน รโปวนแตะ เกือฮ แปน
ครา ปุย� ปรโปวน เซ ซ โฮลฮ โตว เอญี ฟวยจ แลฮ
เนอมึ ตอก ครา รเมะ โฮ� 8 ดัฮ ปรโปวน เซ โอ เญาะ
ปุก รพาวม ปอเลียง แตะ ป ตะ อื เกือฮ แปน ปรโป
วน แตวะ เญือะ แตะ เซ� จัมเปน โชะ แม อื ละ เปือะ
โกะ อ�ื ซ โฮลฮ โตว โชะ อื ละ ปุย ตังเมือง นึง โอ
อื เญาะ เนอมึ รพาวม ละ ปรโปวน เซ� 9 ดัฮ ปุย รวี
ครา รโปวน ละ ซ เกือฮ อื แปน ปรโปวน เญือะ กวน
รเมะ แตะ ไมจ อื เมีญ ตอก กวน โมวน แตะ� 10ปร
เมะ ดัฮ ไอฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ โนก ฮา กวน
ไจ เอจี ไอฮ ไพรม แตะ โฮ� ไมจ อื เกือฮ ลัง่ ปรโปวน
ไพรม เซ โฮลฮ ป ลัง โฮลฮ แตะ� ป โซม ป ปอน ไม่
เครองึ เซอกึ ไม่ ไลลวง ตอก อาวต รเมะ รโปวน ไม่
ปุ แตะ ไมจ โตว อื เกือฮ วติ ละ อ�ื 11 ดัฮ โอ เญือะ
ญอม เกือฮ โอเอฮี เซ ละ อื ตอก ไพรม แตะ� จัมเปน
อื ไมจ เกือฮ ปรโปวน เซ เอญี เยอื ฮอยจ เญือะ โกะ
แตะ� เญือะ ทา โตว อื โอยจ มาื ละ โตฮ อื ติ แตะ
นึง�

โกตไม เกว ไม่ ป ยุฮ ป โซะ ละ ปุ แตะ
12 ดัฮ ไก ป ปุฮ ปุย ปอ ยุม อ�ื ไมจ โรฮ ปุย ไฮญ

ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ โรฮ� 13 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก
ดัฮ มัฮ โคะ ยุฮ อื เตือง โอ แตะ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ
โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ตอ ฮอยจ นึง นาตี ก เลือก อาึ
อาึง ละ ปุย ตอก เซ� ดัฮ อาวต นา เซ โฮ� เญาะ ไก
โตว ป ซ ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื 14 ดัฮ ไก ป โฆง ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ� ปัง ฮอยจ เปิง คัน ยุฮ

อาึ นึง ฆวต เกือฮ อื ติ แตะ โปน โฮ� ไมจ เปอะ โฮม
วต โรวก ฮา นา เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่�

15 ดัฮ ไก ป มอก ป ปุฮ มะเปือะ แตะ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย เซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

16 ดัฮ ไก ป บระ โฮมวต ปุย ละ ซ โชะ แตะ ญุ่ก�
ละ ซ โกว อื แปน ครา แปน เซีญ แตะ ญุ่ก� ปุย ตอก
เซ ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

17 ดัฮ ไก ป อฮั ลปุง ฆอก ละ มะเปือะ แตะ� ซ ไก
โรฮ ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

18-19 ดัฮ ไก ปุย รเจ ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ ติ ปุย อื ปุฮ ปุ
รเจ แตะ เซ นึง ซโมะ ญุ่ก� นึง ลกุย แตะ ญุ่ก� ดัฮ
โอ ปอ ยุม อื โฮ� ปุย เซ ไก โตว ตุต ฆาื อ�ื ดัฮ ป โซะ
เซ จัมเปน ไอจ ฆาื โซะ แตะ� ดัฮ เอจี เกียฮ โฮว แม
ไม่ โคะ ฆิ แตะ โฮ� ป ยุฮ ป โซะ ละ ปุย เซ ปังเมอ
ไมจ อื เกือฮ งวยฮ ซเงะ ละ ป โซะ เซ� ไม่ ไมจ อื เรอึ
ม เยื่อ ป โซะ เซ ฮอยจ ละ ไฮ อ�ื

20 ดัฮ ไก ป ปุฮ ครา แตะ� ครา รเมะ อื ญุ่ก� ครา
รโปวน อื ญุ่ก� ดัฮ ครา อื เซ ยุม เอนิ ฆาื อ�ื ปอเลียง
อื เซ ซ ลอก ตุต ฆาื อ�ื 21 ดัฮ ไอม ลัง่ ติ ลอา ซเงะ
โฮ� ฟวยจ เซ ปัง ยุม� ปอเลียง อื ลอก โตว ตุต ฆาื
อ�ื เตอ เอจี มัฮ คอง อ�ื

22 ดัฮ ปรเมะ โต ปรเมะ ปุฮ ปุ แตะ� ดัฮ โคะ ลอก
ปรโปวน ป โรวก กวน แตะ ปอ ไลจ เวยีก อื โฮ� ดัฮ
ปรโปวน เซ โอ โซะ กังเคะ โฮ� ป โคะ ลอก อื เซ
จัมเปน อื โละ ละ ปรเมะ เญือะ อื ตัม ป ฆวต ไอฮ อื
ไม่ เมาะ ตัตซิน โม ป รเตีฮ รตุม อื ละ อ�ื 23 ดัฮ ปร
โปวน เซ ไลจ เนะซองั ฆาื ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
ป โคะ ลอก อื เซ ไมจ อื ไก ตุต ตัม เฮ�ี จีวติ ฆรอ จี
วติ� 24 ไง่ ฆรอ ไง�่ เบยีง ฆรอ เบยีง� เตะ ฆรอ เตะ�
ชวง ฆรอ ชวง� 25 เบราะ ฮะ ฆรอ เบราะ ฮะ� เบราะ
บัต่ ฆรอ เบราะ บัต่� เบราะ เอญี ฮนัม ฆรอ เบราะ
เอญี ฮนัม�

26 ดัฮ ไก ป ปุฮ ครา แตะ� ครา รเมะ อื ญุ่ก� ครา
รโปวน อื ญุ่ก� ดัฮ ลอก ไง่ อื ปอ จัก อื โฮ� ไมจ อื
พลวย ครา เซ แตะ เกือฮ เอญี รโตง ไลจ ไง่ อื เซ�
27 ดัฮ ปุฮ อื ปอ โบวก เบยีง อื โฮ� ไมจ โรฮ อื พลวย
เกือฮ เอญี รโตง ไลจ เบยีง อื เซ โรฮ�

28 ดัฮ ไก โมวก โปก ป ลอ ป ชาวก ปุย ปอ ยุม อื
โฮ� ไมจ ปุย แล่น โมวก เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื โตะ
อื ปุ เกือฮ ปุย ปอน� กุม โมวก เซ ไก โตว ตุต นึง ยุม
ปุย เซ� 29 โมวก เซ ดัฮ เอจี โกย ลอ แตะ ปุย� กุม
อื ดัฮ เอจี ฮมอง อื ไม่ โอ ลัง่ แตะ คัง อาึง โมวก เซ
โฮ� ดัฮ โมวก เซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย จัมเปน เปอะ แล่น
โมวก เซ นึง ซโมะ โรฮ� กุม อื เซ ไมจ โรฮ เกือฮ
ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ โรฮ� 30ตอก ออฮ ตอก
เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย โตกโลง เกือฮ ปุย เซ โละ ละ ซ โตฮ
อื ติ แตะ ฮา กัน ยุม แตะ เซ� กุม โมวก เซ ไมจ อื
โละ มาื ละ เญือะ ป ยุม เซ ตัม เมาะ ปัว เญือะ เซ อ�ื
31 ดัฮ โมวก เซ ลอ กวนดุ รเมะ ญุ่ก� กวนดุ รโปวน
ญุ่ก� ดัฮ ยุม ฆาื อื โฮ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ละ อื ตัม
โกต เซ� 32 ดัฮ โมวก เซ ลอ ครา รเมะ ครา รโปวน
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ยุฮ ปุย ปอ ยุม อื โฮ� กุม โมวก เซ ไมจ อื โละ ละ ปอ
เลียง อื เซ งว่ย เชเคน� ฟวยจ เซ ไมจ โรฮ ปุย แล่น
โมวก เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื

33 ดัฮ ไก ป โปฮ อาึง รเดือป นัมโม่ ญุ่ก� ป กาวง
โตะ เตะ ไม่ โอ อื เตือป ญุ่ก� ดัฮ ซัตซิง ตอก โมวก
ไม่ บรงั ดุฮ โตะ อ�ื 34ป มัฮ กุม นัมโม่ เซ ไมจ อื โละ
มาื ละ กุม ซัตซิง เซ ตัม คโนวน อ�ื ซัตซิง ยุม เซ
ปังเมอ ซ แปน คอง กุม นัมโม่ เซ�

35 ดัฮ โมวก โปก ชาวก โมวก ยุฮ ปุย ไฮญ ปอ ยุม
อ�ื ไมจ กุม โมวก เตือง ลอา อื เซ โชะ แปฮ โมวก
เซ� งวยฮ อื เซ ไมจ อื รฆุ บรญิ ไม่ ปุ แตะ� โตะ
โมวก ยุม เซ ไมจ โรฮ อื รฆุ บรญิ ไม่ ปุ แตะ� 36 ดัฮ
โมวก เซ กอ ยุฮ ป โซะ ละ โมวก ไฮญ กา เซ โฮ� ไม่
โอ กุม อื คัง อาึง� กุม อื เซ ไมจ อื โรก โมวก ยุม เซ
นึง โมวก ไอม� โมวก ยุม เซ ซ แปน คอง โกะ อ�ื

22
โกตไม เกว ไม่ กัน โรก โอเอฮี

1 �ดัฮ ไก ป บระ โมวก บระ แกะ ยุฮ ปุย เยอ� ปัง
มอก ปอน อื ญุ่ก� ปัง โชะ อื ญุ่ก� เญือม ปุน ปุย
อื จัมเปน อื โรก พอน ตัว รโตง โมวก บระ แตะ ติ
ตัว เซ� ดัฮ มัฮ แกะ ป บระ อื ไมจ อื โรก ปาวน ตัว
รโตง แกะ ติ ตัว� 2 ดัฮ ปุย ปุน ป บระ เซ ลไล เลียก
อื เมือ ก ซาวม อ�ื ปัง ปุฮ ป บระ เซ ปอ ยุม อ�ื กุม
โอเอฮี เซ ไก โตว ตุต ฆาื อ�ื 3 ดัฮ มัฮ เมือ ซเงะ่ อื
ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื ซ ไก ตุต ฆาื อ�ื ป บระ เซ จัมเปน อื
ไมจ โรก โอเอฮี รโตง ป บระ แตะ เซ� ดัฮ โอ ไก โอ
เอฮี ยุฮ ไมจ ปุย โชะ โกะ อื ละ ปุย เกือฮ แปน ครา
ปุย เดอมึ ซ เกียฮ โรก ป ลัง โรก แตะ เซ� 4 ดัฮ ปุย
ปุน ป บระ เญือม อาวต ลัง่ อื ไม่ ซัตซิง บระ แตะ
เซ� โมวก ญุ่ก� บรงั ญุ่ก� แกะ ญุ่ก� เกือฮ โรก อื
ติ แปน ลอา�

5�ดัฮ ปุย พลวย คอง เลียง แตะ เกือฮ เลียก โซม
เฮงาะ ไม่ ป โซม ไฮญ นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ ปุย ไฮญ โฮ�
ไมจ อื โรก ละ กุม อ�ื เกือฮ โรก อื นึง ป ตึก นึง ไมจ
แตะ เน่อมึ นึง ป ซมา โกะ อื ไอฮ�

6�ดัฮ งอ โตก ปุย ตอ มา เลียก โตะ รปั ปอ ฮอยจ
อื นึง เฮงาะ ยุฮ ปุย� ปัง มัฮ เฮงาะ ชุง� ปัง มัฮ เฮ
งาะ ฟาว ญุ่ก� ป โตก เซ ไมจ อื โรก ละ กุม อื เตือง
โอยจ อ�ื

7 �ดัฮ ไก ป รโปะ อาึง มาื ไม่ เครองึ ไมจ ยุฮ แตะ
ไม่ ปุย่วง แตะ� ดัฮ คะมุย บระ ฮา ปุย เซ โฮ� ไมจ
ปุย ซาวป ตัว ป บระ เซ� ดัฮ ปุย ปุน ป บระ เซ ไมจ
อื โรก ติ แปน ลอา� 8 ดัฮ โอ ปุน อื โฮ� ป ไปญ เค
รองึ เซ ไมจ อื ฮอยจ ซองนา พะจาว นา ก ทไว ปุย
โอเอฮี ละ อ�ื เกือฮ พะจาว ตัตซิน ไลลวง ตุย ปุย เซ
เครองึ ปุ ยว่ง แตะ ไม่ โอ อื ตุย��

9 เญือม ฟอง ปุย ปุ แตะ� ปัง มัฮ นึง ไลลวง ไฆร
ครกั โมวก ไม่ บรงั บรอง ไม่ แกะ ปิ ไม่ เครองึ เซอกึ
ไม่ โอเอฮี ไฮญ� เกือฮ ปุย ลอา เซ ฮอยจ ซองนา พะ
จาว นา ก ทไว ปุย โอเอฮี ละ อ�ื เกือฮ พะจาว ตัต

ซิน ป ปุก ป พิต นึง อ�ื ตัว ป พิต นึง อื เซ ไมจ อื โรก
ละ ปุโฮมว แตะ เซ ลอา เตะ งวยฮ โอเอฮี เซ�

10 ดัฮ ไก ป รโปะ คอง เลียง แตะ นึง ปุยว่ง แตะ�
ละ ซ เกือฮ อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง อื ละ แตะ� ดัฮ คอง
เลียง อื เซ ยุม ญุ่ก� ดัฮ ลอก เบราะ ญุ่ก� ดัฮ ไก ป
ฮอยจ บระ โรวก เตือง โอ อื ไก ป ยุ ญุ่ก� 11 เกือฮ ปุย
เซ โฮว นา ก ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว� เกือฮ ซัน
ญา อาึง อื ซองนา พะจาว นึง โอ อื บระ คอง เลียง
ปุย่วง แตะ เซ� กุม คอง เลียง เซ ไมจ อื โฆย ไม่
เมาะ เซ� ป มอง โอเอฮี เซ โฮลฮ โตว โรก อื ละ อ�ื
12 ดัฮ มัฮ บระ ปุย อื ฆาื ซลัฮ ป มอง อื เซ� ไมจ อื
โรก ละ กุม อ�ื 13 ดัฮ มัฮ เกียต โกะพริ อื โฮ� เกือฮ
ป มอง ซัตซิง เซ ตาว เปลีฮ ป โฮฮ อื ละ กุม อ�ื ซ
โฮลฮ โตว โรก รโตง ป เกียต โกะพริ อื เซ ฆาื อ�ื

14 �ดัฮ ไก ป โกว ครกั โมวก ยุฮ ปุย่วง แตะ ดัฮ
โซะ ดัฮ ยุม ลไล โอ กุม อื ยุ โฮ� ไมจ ป โกว เซ โรก
ละ กุม อื ตัม คโนวน อ�ื 15 ดัฮ กุม อื อาวต ไม่ คอง
เลียง แตะ เซ โฮ� ป จัง เซ โฮลฮ โตว โรก งวยฮ อื
ละ อ�ื ดัฮ มัฮ ซัตซิง จัง อื โฮ� ไมจ อื กัฮ งวยฮ จัง
แตะ เซ� ป มัฮ กุม อื เซ ไมจ อื เกือฮ ปอ ละ แตะ
เมาะ เซ�

โอเอฮี ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว
16 �ดัฮ ไก ปรเมะ ป จุ ปรโปวน โอ ดิ ไก ปุ รงะ่

อา� ดัฮ โฮลฮ ไอจ ไม่ อื โฮ� ไมจ ปรเมะ เซ เกือฮ
งวยฮ ปรโปวน เซ ละ เปือะ อื เตม� ไมจ อื ไอฮ ปร
โปวน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� 17 ดัฮ เปือะ ปรโป
วน เซ โอ ญอม เกือฮ กวน เครฮี แตะ เซ ละ โฮ� ปร
เมะ เซ จัมเปน ลัง่ อื เกือฮ งวยฮ ปเครฮี ม่อง เซ ละ
เปือะ อื เซ�

18�โม ปรโปวน เกียฮ ตู เกียฮ ลอง ไมจ เปอะ โตว
เกือฮ ไอม ติ ปุย เนอมึ�

19 �ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปรเมะ ป ไอฮ ซัตซิง ตัง
ปุย เญือะ แตะ�

20 �ดัฮ ไก ป เกือฮ โอเอฮี ละ พะจาว ไฮญ โนก
ฮา อาึ ป มัฮ เยโฮวา เยอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
ตอก เซ�

21 �ปุ คัม ปุ คุย ปุย ตังเมือง ลลาึง เปอะ� ไมจ
เปอะ ไตม เญอืม มัฮ โกะ เปอะ ปุย ตังเมือง นึง เมือง
อียปิ โฮ� 22 ปุ โคมเฮง โม แมฮงั แมไม ไม่ โม กวน
ดอย ลลาึง เปอะ� 23 ดัฮ เปอะ โคมเฮง โฮ� เญือม
ปัว อื อาึ เรอมึ แตะ ไม่ รพาวม ตุก แตะ� อาึ แจง ซ
ฮมอง รซอม ปัว อ�ื 24อาึ ซ ฮาวก รพาวม ฆาื ละ โม
เปะ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ� ซ เกือฮ
ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โม เปะ� ปรโปวน เญือะ โกะ เปอะ ซ
แปน แมฮงั� กวน โกะ เปอะ ซ แปน โรฮ กวนดอย
ฆาื อ�ื

25 �ดัฮ เปอะ เกือฮ ปุย ตุก ปุย ญัก ป มัฮ ปุย ไน
อาึ รมะ รโตว นึง แตะ� ปุ ยุฮ ตอก ปุย ไฮญ ป เกือฮ
มาื ยุฮ แตะ ละ ปุย� ปุ คนัป โรก อื ละ เปอะ ไม่ ด่อก
อ�ื 26 ดัฮ ปุย กัม ลปิ ซโอว แตะ ไม่ เปอะ� ไมจ เปอะ
รแม่ ละ อื กา เลียก ซเงะ� 27 เมอ เตือง อื ปุย เซ ไก
โตว เครองึ ไฮญ ละ ซ ไอจ อื ไม่ ยุง่� มัฮ เซ โน่ง ยุง่
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ควน ซโอว อ�ื ปุย เซ เญอืม ปัว อื อาึ เรอมึ แตะ อาึ
แจง ซ ฮมอง เงอะ� อาึ ซ ยุฮ ละ อื ตัม ป ปัว อ�ื นึง
มัฮ อาึ ป เลียก พาวม นึง ปุย�

28�ปุ อฮั ลปุง พามัต ดู่แควน พะจาว เยอ� ปุ ซะ
ซม่อต โม ป ตัตเตียง ปุย เยอ�

29 �ปุ ฮลักกอ ป ลัง ทไว เปอะ� เฮงาะ ยุฮ เปอะ
ญุ่ก� รอาวม อะงุน ญุ่ก� ลออยฮ กาวก ญุ่ก� กวน
รเมะ เกิต โรง เปอะ ไมจ เปอะ ทไว ละ อาึ� 30 กวน
โมวก กวน แกะ กวน ปิ เกิต โรง ยุฮ เปอะ ไมจ โรฮ
เปอะ ทไว� เกือฮ อาวต ไม่ มะ อื อาแลฮ ซเงะ�
ซเงะ ซเตะ นึง อื โรวก ทไว ละ อาึ�

31�โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย เอจี เลือก อาึ อาึง ละ โกะ
แตะ ไอฮ� มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ ปอน ซัตซิง ป ยุม
นึง เกียต โกะพริ แตะ ฆาื อ�ื วตั แปฮ ละ เซาะ��
อฮั เซ�

23
โกตไม ไลลวง กัน ซื กัน ไซ

1 �ปุ ซาวป อู ปุย นึง ไลลวง ป โอ เนอมึ� ปุ เรอมึ
ปุย พิต เตอ นึง แปน เปอะ ซกิ พญีัน ป โอ เนอมึ ละ
อ�ื 2 ปัง ไก ปุย โฮวน ป โฮว ซาวป ยุฮ ป พิต เตอ�
ปุ พาวม ดิ ไม่� ปัง โฮวน ป อฮั ป โอ เนอมึ นึง แปน
อื พีญัน ละ ปุย� ปุ อฮั ดิ ป โอ เนอึม ไม่� 3 ดัฮ ไก
ปุย ตุก ปุย ญัก ป ลอก กัน ฟู มวยญ เดือ โครวน� ปุ
ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง เปอะ นึง อื ละ ซ พาวม ดิ เปอะ
ไม่ ป ตุก เซ�

4�ดัฮ เปอะ ยุ โมวก บรงั ไฆร ยุฮ โม ป ฆวต รุป ไม่
เปอะ ไมจ เปอะ ตาว แม ละ อ�ื 5 ดัฮ เปอะ ยุ ฆลาื
บรงั ยุฮ โม ป เกละยุ เปอะ นึง เชยีน ลอน ป ตัง อ�ื
ไมจ เปอะ เรอมึ ปุย เซ� ปุ โฮว พา เยอื เตือง เซ�

6 �เญือม ลอก ปุย ตุก ปุย ญัก กัน ฟู มวยญ เดือ
โครวน� ปุ รมั รเตีฮ ละ อื ตัม ซื อื นึง ตุก อ�ื 7 ตัม
ไก ป ฟอง ปุย นึง ป โอ เนอึม ปุ งอ่ต เฟือฮ� ปุ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย ดัฮ โอ ไก เนอึม พิต โฮ� โม ป ยุฮ กัน
ฆอก ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ โตว โปน ตุต แตะ เฟือฮ
เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

8 �เญอืม รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ละ ปุย ปุ ไอฮ มาื นนุ
ปุย เปอะ� มาื นนุ ปุย ตอก เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ตอก
ป จัก ไง่ โฮ� โบว โรฮ ลปุง ป ซื ป ไซ เกือฮ แปน ป
โอ เนอมึ�

9 �ปุ คัม ตุง ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง เปอะ�
โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก อาวม ปุย ตังเมือง
อ�ื นึง เอจี โฮลฮ โรฮ โกะ เปอะ แปน ปุย ตังเมือง
ตัง ด่าว เญอืม อาวต เปอะ นึง เมือง อยีปิ โฮ�

เวลา ลโล่ะ ปุย
10 �ไน แลฮ เนอึม เมอ ไมจ เปอะ ซมา เฮงาะ�

ยุฮ รปึม� ไม่ ซาวป เปอะ แฮรน เปลิ ป ซมา เปอะ
เซ� 11 เนอมึ อาแลฮ นึง อื ไมจ เปอะ เกือฮ ปลัฮเตะ
นา ก ริ เปอะ โซม เซ ลโล่ะ� ปุ ซมา� ปุ เปฮ โอเอฮี
ป กวยฮ นึง อ�ื เกือฮ ปุย ตุก ปุย ญัก ลลาึง เปอะ
โฮลฮ โซม โอเอฮี ป กวยฮ ไอฮ นึง ชจิ ยุฮ เปอะ� ป
โฮฮ โซม อื เซ ซ แปน โรฮ ป โซม ละ โกะพริ ไม่ ไซม

ไล่ โอเอฮี� นึง รปึม อะงุน ไม่ รปึม โคะ กาวก ยุฮ
เปอะ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โรฮ�

12 �ไน แลฮ ซเงะ เอ ไมจ เปอะ ยุฮ กัน แตะ นึง�
ซเงะ อาแลฮ นึง อื ปุ ยุฮ กัน เฟือฮ เอนิ เดอมึ โมวก
บรงั ยุฮ เปอะ ซ โฮลฮ ลโล่ะ� กวนไจ เกิต เญือะ
เปอะ ไม่ ปุย ตังเมือง อาวต ไม่ เปอะ ซ โฮลฮ รพาวม
บาึง แตะ ฆาื โฮลฮ แตะ ลโล่ะ โรฮ�

13 �ไมจ เปอะ เครองึ นึง โอเอฮี ป อฮั อาึ อาึง ละ
เปอะ เซ โครยญ เจือ� ปุ โกว มอยฮ พะจาว ไฮญ
โนก ฮา อาึ� ปุ เกือฮ ปุย ฮมอง อู เปอะ ลอก อื เฟือ
ฮ เอนิ�� อฮั เซ�

กัน เลียง โม อซิราเอน ปุ แตะ
14 �ไมจ เปอะ รโจะ โพรม ไม่ ปุ แตะ ละ ซ ไตม

เปอะ อาึ นึง ติ เนอึม ลอวย โฮน� 15 เคิ อาบิป่ ป
มัฮ เคิ โอก เปอะ ฮา เมือง อียปิ เซ ไมจ เปอะ รโจะ
โพรม ไม่ ปุ แตะ นึง ติ โฮน� มัฮ กัน เลียง โซม เปอะ
คโนมปัง โอ ไก เจือ� ไมจ เปอะ โซม ตัม ไล ดวน อาึ
เปอะ โซม โฮ� ไน อาแลฮ ซเงะ เซ ปุ โซม คโนมปัง
ไก เจือ นึง เฟือฮ เอนิ� ปุ ฮอยจ เคะ อาึ นา ก ทไว
ปุย โอเอฮี เตือง โอ เปอะ ไก ป ทไว�

16 �เญือม เอจี ฮอยจ เฮงาะ โคระ ยุฮ เปอะ ไมจ
แม เปอะ รโจะ โพรม ไม่ ปุ แตะ ติ โฮน แม� ไม่ ทไว
โรฮ เปอะ เปลิ ป ซมา ลโลวง ป เคราะ โรง ยุฮ เปอะ
เซ ละ อาึ�
�เญือม เฟือฮ เบระ รงั แก ไมจ แม เปอะ รโจะ

โพรม ไม่ ปุ แตะ ติ โฮน แม� ละ ซ โตก เปอะ ละ อาึ
นึง เอจี ฟวยจ ตาว เปอะ ป โซม ป ไอฮ ฮอยจ นึง
เญือะ แตะ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ รโจะ โพรม ไม่ ปุ
แตะ ฆาื อ�ื 17 แปน ลอวย โฮน เตือง เซ ป ไมจ โม
ปรเมะ ฮอยจ เคะ พะจาว นึง เญือะ ยุฮ อื ไน ติ เนอึ
ม เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18�เญอืม โรวก เปอะ ซัตซิง ละ ซ มอก เปอะ ทไว
ละ อาึ อ�ื ปุ ทไว ดิ ไม่ คโนมปัง ป ดุฮ ปุย เจือ คโนม
ปัง เซ นึง� ลออยฮ ซัตซิง โกว เปอะ นึง กัน เลียง
ยุฮ อาึ เซ� ปุ ละ อาึง ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ 19 เปลิ
โรง ป โฮลฮ เปอะ นึง โอเอฮี ซมา ลโลวง เปอะ เซ�
ป ตึก นึง ไมจ แตะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว,
ตาว ฮอยจ ละ เญือะ ยุฮ พะจาว ยุฮ เปอะ�
�ไมจ เปอะ โตว โกยฮ ดิ โตะ กวน ปิ ไม่ รอาวม

ตาึฮ มะ โกะ อื ไอฮ�

เตปด่า พะจาว ซ นัม ปุย นึง คระ
20�งอ่ต แลน� อาึ ซ เกือฮ เตปด่า โฮว รกา เปอะ

ติ ละ ซ เฆีญ อื โม เปะ นึง คระ ซ โฮว เปอะ� ไม่ ซ
นัม อื โม เปะ ฮอยจ นึง นาตี ก เพรยีง อาึ อาึง ละ
เปอะ� 21 ไมจ เปอะ งอ่ต ที ไม่ เนอึง เปอะ ป อฮั อื
ละ เปอะ� ปุ เลฮ เตียง อ�ื เอจี มัฮ ป ยุฮ ป อฮั โอ
เอฮี เบือ อมันัต อาึ� ดัฮ โม เปะ กอ เลฮ โฮ� ซ ยวก
โตว พิต ยุฮ โม เปะ ฆาื อ�ื

22 �ดัฮ โม เปะ เนอึง ป อฮั เตปด่า เซ ไม่ ยุฮ โรฮ
เปอะ ตัม ป อฮั อาึ ละ แตะ โครยญ เจือ� อาึ ซ ตอซู
ไม่ โม ป ฆวต ตอซู ไม่ โม เปะ� อาึ ซ คัต ซ เวยีน
โม ป ฆวต คัต เวยีน โม เปะ� 23 เตปด่า ยุฮ ฮุ เซ
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โฮว ลัก่กา เปอะ� ไม่ ซ นัม อื โม เปะ ฮอยจ ละ เมือง
อาวต โม อาโมไร� โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม คะนา
อนั� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เซ
เตือง โอยจ อ�ื 24 ดัฮ เปอะ เอจี ฮอยจ นึง เมือง เซ
ปุ นุ่ม ไว พะ ทื โม เซ� ปุ นัปทื เฟือฮ เอนิ� ปุ เฮยี
น ปซี ปซา ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป ไว อ�ื
ไมจ เปอะ ตุฮ ซกัง ซโมะ ทื อื เกือฮ บลวย� 25 ไมจ
เปอะ นัปทื เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เดอมึ อาึ ซ
ปิฮ มุ่น ละ ป โซม ป ปอน เปอะ ไม่ รอาวม ญุ เปอะ�
อาึ ซ เกือฮ พาญัต พาญัม โฮว ซไง ฮา เปอะ ฆาื อ�ื
26 เญือะ ซ ไก โตว ป ไลจ เวยีก ไม่ ป ซแกต นึง เมือง
อาวต เปอะ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ลัง่ ไอม ไพรม กอย
ไม่ อ�ื

27 �อาึ ซ เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ เปอะ ฮลัต เตีจ นึง
เปอะ� ปุย โครยญ เมือง เมาะ ป ริ คัต เวยีน เปอะ
อาึ ซ เกือฮ ซุกซัก รพาวม� อาึ ซ เกือฮ ลเตือฮ ติ
แตะ ฮา เปอะ ไม่ ซ ตอ เงา่ะ ตอ วู อื ฮา เปอะ� 28อาึ
ซ เกือฮ โกวน โอง โกวน ไอญ โฮวน โฮว กา เปอะ ละ
ซ โครฮ อื โม ฮไีว ไม่ โม คะนาอนั ไม่ โม ฮติไท ตอ
โอก ลัก่กา เปอะ� 29 มัฮ โตว ซ เกือฮ โอก เอนิ ไน ติ
เนอึม โน่ง� เดอมึ ปลัฮเตะ โอ ซ ฮงั ปอ เกียฮ พรุฮ
ลอน ซัตซิง เพระด่าวก นึง ละ เปอะ� 30 อาึ ซ กวย
เกือฮ โอก ปุ ปุ� ฮอยจ ละ ซพรุฮ โม เปะ ปอ ปุน ควป
คุม เปอะ เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื 31 อาึ ซ เกือฮ ม่าื
เตะ อาวต เปอะ เซ ไก เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั
ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม อาวต โม ฟีลิซเตีย� เน่อมึ
นึง ลาึน เวอืฮ ก เซฮ ฮอยจ ละ โกลง ยูฟะเรตี ก ล่า
วง� อาึ ซ มอป ปุย เมือง เซ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมั
นัต เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ โครฮ โอก เกือฮ โปน ฮา
แตะ� 32 ปุ ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ โม เซ� ปุ โรฮ ซัน
ญา โอเอฮี ไม่ พะ ทื อื เฟือฮ เอนิ� 33 ปุ เกือฮ ปุย โม
เซ อาวต ไม่ เปอะ นึง เมือง ยุฮ เปอะ เซ� เดอมึ โอ
ซ ไก ตอก เกียฮ นัม โม เปะ ยุฮ ป พิต ละ อาึ� ดัฮ
โม เปะ นัปทื พะ ทื โม เซ โฮ� ซ แปน ตอก แฮวะ ละ
โกะ เปอะ ไอฮ� โม เปะ ซ ไลจ โลม เปอะ ฆาื เตือง มู
เปอะ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�

24
ลปุง ซันญา พะจาว ไม่ ปุย

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปะ ไม่ อาโรน ไม่
นาดัป่ ไม่ อาบีฮู่ ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ โม อซิ
ราเอน อาลแฆลฮ ปุย เซ ฮาวก เคะ อาึ อื นึง บลาวง
เฮ�ี นุ่ม ไว อาึ เน่อมึ ก ซไง อ�ื 2 ฟวยจ เซ มัฮ ไอ
โมเซ โน่ง ป โฮลฮ เลียก ซดิ ไม่ อาึ อ�ื ปุย ไฮญ ปุ
เลียก ซดิ อ�ี โม ลัปซด่อน ปุ เกือฮ ฮาวก นึง บลาวง
ไม่ เปอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 ไอ โมเซ โฮว รโฮงะ อื ละ ปุย โฮวน เซ โครยญ
เจือ เมาะ ป อฮั พะจาว อาึง ไม่ โกตไม ยุฮ อ�ื ปุย
โฮวน เซ อฮั ดิ อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �โอเอฮี ป อฮั
พะจาว อาึง เซ เอะ ซ ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�
4 เญือม เซ ไอ โมเซ ไซฮ อาึง ป อฮั พะจาว ละ แตะ
เซ โครยญ เจือ�

ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ ยุฮ คัน ทไว นึง ชวง บลาวง
เซ ติ� ลบุ่ฮ ด่อง ซโมะ กาว ลอา โฆง รโตง โม อซิรา
เอน เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื 5ฟวยจ เซ ดวน โม ปร
เมะ นมุ โฮว มอก ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว งอ่น�
เกือฮ แม โรฮ อื ทไว โมวก ละ แปน อื ควน รโจะ ปุย
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. 6 ไอ โมเซ ตุย ฮนัม โมวก
เซ บลัฮ� อาึง อื โตะ เชือม โบลง� บลัฮ อื ซพรอต
อื นึง คัน ทไว เซ� 7 เญือม เซ ไอ โมเซ ไปญ นังซื
ป มัฮ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่ ปุย เซ� ลาว อื ละ
ปุย เกือฮ ปุย ฮมอง อ�ื ปุย โฮวน เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�เอะ ซ ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง เซ โครยญ เจือ�
เอะ ซ เนองึ เงอะ�� อฮั เซ�

8 เญอืม เซ ไอ โมเซ ตุย ฮนัม โตะ เชอืม โบลง เซ�
ซพรอต อื นึง ปุย โฮวน เซ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �เฮี มัฮ
ฮนัม ป ตอน ยุฮ ลปุง ซันญา พะจาว ไม่ โม เปะ� มัฮ
เกือฮ อื ละ เปอะ ไม่ ลปุง ซตอก แตะ อาึง�� อฮั เซ
ละ ปุย�

9 เญือม เซ ไอ โมเซ� อาโรน� นาดั่ป� อาบี่ฮู ไม่
โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี อาลแฆลฮ ปุย เซ ฮาวก เนอึ
ม บลาวง เซ� 10 โฮลฮ เนอมึ ยุ พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน� ฆรมึ ชวง อื เซ ไก ป ตุม โอเอฮี นึง แปน ปลัฮ
อื ตอก แกว มฮานิน� ตอก โรฮ มะลอง เญอืม บวยฮ
อื โฮ� 11 ปัง ยุ พะจาว ตอก เซ พะจาว ยุฮ โตว ยุม
ไม่ โม ป กวต ยุฮ โม อซิราเอน เซ ฆาื อ�ื ฟวยจ ยุ อื
พะจาว เซ เกียฮ โซม เกียฮ ญุ ลัง่ ตอก ไพรม แตะ�

12พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ฮาวก
เคะ อาึ อื นึง บลาวง เฮ�ี อาวต ไม่ อาึ อ�ื อาึ ซ
เกือฮ แพน ซโมะ ละ เปอะ ลอา แพน� ซ ไก โกตไม
ยุฮ อาึ นึง ไม่ ลปุง ซตอก อาึ อาึง ละ ปุย� อาึ มัฮ
ไซฮ อาึง ละ ซ เกือฮ เปอะ เพอกึ ปุย นึง�� อฮั เซ
ละ อ�ื

13 ไอ โมเซ ไม่ ป เรอึม อื ติ ปุย เซ โอก โฮว� ป
เรอึม อื เซ มัฮ โยชูวา� ซ ฮาวก นึง บลาวง ยุฮ พะ
จาว� 14 ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ โม ป กวต ตอก เฮ�ี
�โม เปะ มอง เอะ นา เฮี ฮอยจ ละ เอญี แม เอะ เคะ
เปอะ� อาโรน ไม่ เฮอ อาวต ไม่ เปอะ� ดัฮ ปันฮา
เกิต ลไล โฮว เอะ โฮ รโฮงะ ละ ปุย ลอา เซ�� อฮั เซ
ละ ปุย�

15 ไอ โมเซ ฮาวก เนอึม นึง บลาวง ซีไน เซ� ชุต
รวู ครุป เอนิ บลาวง เซ� 16-17 รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว
เลีฮ อาวต ไกญ บลาวง เซ� ละ แลน โม อซิราเอน อื
ซเปีย เซ ตอก รเออปึ งอ ละ อ�ื รงั เนอมึ รงั แนม�
ชุต รวู เซ ครุป ไกญ บลาวง เซ แลฮ ซเงะ� ซเงะ อา
แลฮ นึง อื พะจาว กอก ไอ โมเซ ฮาวก เคะ แตะ เน่
อมึ นึง โตะ ชุต รวู เซ� 18 ไอ โมเซ ลอต ฮาวก ฮอยจ
ไกญ บลาวง เซ� เลียก เนอมึ โตะ ชุต รวู เซ� อาวต
นึง ไกญ บลาวง เซ รปาวน ซเงะ รปาวน ซาวม�

25
กัน ทไว ปุย ละ ซ ยุฮ อื พากัง ระ

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2�ไมจ เปอะ ดวน โม
อซิราเอน ตาว โอเอฮี ป ทไว แตะ ละ อาึ� เมาะ ป ไก
รพาวม ฆวต ทไว ไม่ เตม รพาวม อื นึง� ไมจ เปอะ
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รปั ป ทไว อ�ื 3 มัฮ โอเอฮี โม เฮี ป ไมจ เปอะ ไอฮ เน่
อมึ นึง ปุย โฮวน เซ� มัฮ ไคร� มาื� ไร ซเง�ี 4 พา
ปิญ รฮอยจ� กอย ซี นัมเงนิ� กอย ซี ซูวนั� กอย ซค
รกั ไม่ ฮาึก ปิ� 5 ไอฮ โรฮ ไม่ ฮกั แกะ ญอม ปุย นึง
ซี ซครกั� ฮกั กะ โลมา� ไม่ โคะ กทิน� 6 ไอฮ โรฮ
ไม่ ลออยฮ ทไว ปุย ละ ออม� ไม่ ลออยฮ ซออย ฮงาื
โกว ปุย ละ เรฮ แตะ นึง ปุย�* ไอฮ โรฮ ไม่ ป ซออย
ฮงาื โกว เปอะ ละ ทไว เปอะ ละ พะจาว� 7 ไอฮ ไม่
แกว พรุยฮ ไม่ แกว ไฮญ ละ ซ แงฮ่ ฆัว เปอะ ลปิ เอ
โฟต นึง� ไม่ ควน เลอปึ รน่าวก ซตุ นึง�

8 �ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ พากัง ซงะ่
ซงอม ละ อาึ� เดอมึ อาึ ซ อาวต ซน่ะ ลลาึง ปุย�
9 ไมจ เปอะ ยุฮ พากัง เฮี ไม่ โอเอฮี ป ลัง อาวต กไน
อื ตัม ปิม ป ซ เปลีฮ อาึ ละ เปอะ� ปุ เกือฮ แพก ติ
เจือ เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว�

ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว
10 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ ฮติ ติ� ยุฮ นึง โคะ

กทิน� ลวง ลัง่ อื เกือฮ ลัง่ ลอา รเนฮ ไปล ติ เดือะ�
ลวง เวอืฮ อื ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� ลวง ฮลาวง อื ติ
รเนฮ ไปล ติ เดือะ โรฮ� 11 ฮติ เซ ไมจ เปอะ อปั นึง
ไคร ซโน เตือง กไน ก พริ อ�ื ยุฮ โรฮ ไม่ คอป ไคร
ป ไก ลวตไล นึง รวติ ฮติ เซ� 12 ไมจ โรฮ เปอะ โล
ไคร เกือฮ แปน โวง แตะ ปาวน โวง� ละ ซ ยุฮ เปอะ
ฮยวก ฮติ เซ นึง� ฟวยจ เซ ดุฮ นึง โจง ฮติ เซ ซื นา
ชวง อื เตือง ปาวน โจง อ�ื ดุฮ นึง อื เตือง ลอา ก
บลัฮ อ�ื ติ ก บลัฮ ลอา โวง� 13 ยุฮ โรฮ โคะ ลกลอม
อื นึง โคะ กทิน� อปั โรฮ นึง ไคร� 14ฟวยจ เซ ซลอ
โคะ ลกลอม เซ โตะ ฮยวก ฮติ เซ ละ ซ กลอม ปุย อ�ื
15 โคะ ลกลอม เซ ไมจ เปอะ โตว กอฮ ฮา ฮยวก ฮติ
เซ เฟือฮ เอนิ� ละ แนฮ นึง เซ� 16 ลปุง ซตอก ป ซ
เกือฮ อาึ ละ เปอะ นึง แพน ซโมะ เซ ไมจ เปอะ อาึง
โตะ ฮติ เซ� 17 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ รเดือป* ฮติ เซ นึง
ไคร ซโน� เกือฮ ลัง่ ลอา รเนฮ ไปล ติ เดือะ� เวอืฮ
ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 18แตม แม ฮุป เตปด่า ไก โพ
รยจ เจอ ลอา� แตม นึง ไคร� อาึง นึง ราว รเดือป
ฮติ ซัมคัน เซ เตือง ลอา ลวง อ�ื 19 เกือฮ รติต เอนิ
ปุ แตะ ไม่ ลวง ดวยฮ รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ เตือง
ลอา ลวง อ�ื 20 ฮุป เตปด่า เซ เกือฮ นา ลัก่ ปุ แตะ�
ไม่ เกือฮ ดี โพรยจ แตะ เอญี ลัก่ ปุ แตะ� ละ ซ เลอึ
ป อื รเดือป ฮติ เซ นึง� ไง่ อื เกือฮ แลน ราว รเดือป
ฮติ เซ� 21 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ อาึง รเดือป ฮติ เซ
ราว ฮติ ซัมคัน เซ� ลปุง ซตอก ป ซ เกือฮ อาึ ละ
เปอะ นึง แพน ซโมะ เซ ไมจ โรฮ เปอะ อาึง โตะ ฮติ
เซ โรฮ� 22 อาึ ซ เกือฮ ปะ ฮอยจ เคะ แตะ นา เซ�
ซ อู ไม่ เปอะ เน่อมึ นึง ราว รเดือป ฮติ ป ไก ลปุง
ซตอก อาึ นึง ละ เปอะ เซ� เมาะ ป ซ เกือฮ แตะ ปะ
รโฮงะ ละ โม อซิราเอน เนอ� อาึ ซ อู ละ เปอะ โค
รยญ เจือ เน่อมึ นึง ซน่ะ เตปด่า ลอา� ป อาวต ราว
ฮติ เซ�

โตะ อาึง ปุย คโนมปัง

23 �ฟวยจ เซ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ โตะ ติ ตัว� ยุฮ
นึง โคะ กทิน� เกือฮ ลัง่ ลอา รเนฮ� เวอืฮ ติ รเนฮ�
ลวง ฮลาวง อื ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 24 โตะ เซ ไมจ
เปอะ อปั นึง ไคร ซโน� ยุฮ คอป ป ไก ลวตไล อื นึง
ไคร รวติ อ�ื 25 คอป โตะ เซ ยุฮ เกือฮ เวอืฮ ติ ลเตื
อก เตะ รวติ อ�ื คอป ไคร ป ไก ลวตไล อื เซ ติต แม
เกือฮ บุก คอป โตะ เซ รวติ อื โรฮ� 26 ไมจ โรฮ เปอะ
ยุฮ ฮยวก อื นึง ไคร� เกือฮ แปน โวง แตะ ปาวน
โวง� ติต ไม่ ชวง โตะ เซ เตือง ปาวน โจง อ�ื 27 ดุฮ
เกือฮ ติต ปุ แตะ ไม่ คอป ป ไก ลวตไล อื เซ� ฮยวก
อื เซ มัฮ ละ ซลอ ปุย โคะ ลกลอม นึง� 28 ยุฮ แม โคะ
ลกลอม อื ละ ซ กลอม ปุย โตะ เซ นึง� ยุฮ นึง โคะ
กทิน� ฟวยจ เซ อปั แม นึง ไคร� 29 ไมจ เปอะ ยุฮ เชื
อม ดี� จอก� รตุง ไม่ เชอืม โบลง� ละ ซ โกว ปุย ละ
ทไว แตะ รอาวม อะงุน นึง ละ พะจาว� โอเอฮี โม เซ
ไมจ เปอะ ยุฮ นึง ไคร เตือง โอยจ อ�ื 30 ไมจ เปอะ
ทไว ลอป คโนมปัง ซัมคัน� ไม่ อาึง เปอะ ซองนา อาึ
ราว โตะ เซ ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�

ออม ไคร
31 �ไมจ เปอะ ยุฮ ชวง ออม ฮลาวง ติ� ยุฮ นึง

ไคร ซโน� ไมจ เปอะ แตม ชวง อื ไม่ โฆง อ�ื นึง
โฆง อื เซ เกือฮ ไก เตีย โพรยฮ� เตีย ปอป ไม่ โปลก
เตีย อ�ื เกือฮ รติต ดิ เตือง โอยจ อ�ื 32 ยุฮ เกือฮ
ไก กัก แลฮ� กัก อื เซ เกือฮ ซนาว ติ แตะ โอก เน่
อมึ โฆง อื เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ติ ก บลัฮ ลอวย
กัก� 33 กัก อื ติๆ เซ ยุฮ เตีย ตอก เตีย อาละมัน นึง
ลอวย โพรยฮ� เตีย เซ โครยญ โพรยฮ อื ยุฮ เกือฮ
ไก เน่อมึ ไม่ ไก โปลก แตะ� กัก ไฮญ อื ยุฮ โรฮ เกือฮ
ตอก ปุ แตะ เตือง แลฮ กัก อ�ื 34 ป มัฮ โฆง ออม
เซ� ยุฮ เตีย ตอก เตีย อาละมัน นึง ปาวน โพรยฮ�
ยุฮ โรฮ เน่อมึ อื ไม่ โปลก อ�ื 35-36 ฆรมึ เน่อมึ กัก
อื เตือง ลอวย กู อื เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ เตีย ปอป นึง�
กัก อื เซ เกือฮ ยอ่ง ติ แตะ ราว เตีย ปอป เซ� โอเอฮี
โม เซ ไมจ เปอะ ยุฮ นึง ไคร ซโน� ยุฮ เกือฮ รติต ปุ
แตะ ไม่ โฆง อื เตือง โอยจ อ�ื 37 นึง เปือง กัก เตื
อง อาแลฮ อื เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ออม นึง� ไมจ
เปอะ เตี ออม เซ เกือฮ ซอต ซเปีย ลวง ลัก่กา แตะ�
38 มีต ญัป ละ ญัป ปุย กอย นึง ออม เซ� ไม่ ทัต อาึง
ปุย มีต ญัป เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ นึง ไคร ซโน� 39 ไมจ
เปอะ โกว ไคร ละ ติ ตะลัน�* ละ ซ ยุฮ เปอะ ออม เซ
นึง� ไม่ เครองึ ป โกว ปุย ละ ออม เซ โครยญ เจือ�
40 ไมจ เปอะ แฮน เนอมึ ตอก ยุฮ แตะ โอเอฮี โม เซ�
ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม แบ่ป ป เอจี รโฮงะ อาึ ละ เปอะ นึง
บลาวง เซ��

26
พากัง ระ

1 �โนก ฮา เซ ไมจ แม โรฮ เปอะ ยุฮ พากัง ระ นา
ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว� ยุฮ นึง พา กาว ปลัฮ ป

* 25:6 25:6 เญือม เรฮ ปุย ลออยฮ นึง ปุย ตอก เซ เอจี มัฮ ดุฮ อื เกือฮ แปน ป ยุฮ กัน ซัมคัน ติ เจือ� * 25:17 25:17 รเดือป ฮติ เซ�
ปุย อฮั �ก งาวม พะจาว นา ก เปลีฮ อื กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ ปุย� ไม่ อ�ื * 25:39 25:39 ติ ตะลัน เซ มัฮ พามัน เมาะ 3,000 แทป�
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ไตญ ปุย นึง กอย ปิญ ไมจ ไม่ กอย ฮาึก แกะ ญอม
ปุย นึง ซี ฟะ� ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั� เกือฮ โม ป เกง
ละ ไตญ ชญิ แตะ ยุฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ นึง�
2พา ติๆ ปลัฮ เซ เกือฮ ลัง่ งา่ โรฮ ซเตะ รเนฮ� เกือฮ
เวอืฮ ปาวน รเนฮ� เกือฮ เมาะ ปุ แตะ โครยญ ปลัฮ
อ�ื 3 พา เซ ไมจ เปอะ ชญิ เกือฮ รติต ไม่ ปุ แตะ
พอนๆ ปลัฮ� เกือฮ แปน ลอา ชุต� 4 ฟวยจ เซ ยุฮ
แม ฮยวก อื นึง พา ซี ฟะ เตือง ลอา ชุต อื เซ� นึง
เฆียง อื ตัม ลวง ลัง่ อื ตา ติ ลวง� 5พา ติ ชุต อื เซ
ยุฮ ฮยวก อื รฮอน� ติ ชุต อื แม ยุฮ โรฮ รฮอน ตอก
ปุ แตะ� ฮยวก พา เตือง ลอา ชุต อื เซ เกือฮ อาวต
ซื นา ปุ แตะ� 6 ยุฮ โรฮ โคะ รมัก่ อื นึง ไคร� ยุฮ
รฮอน ตัว ละ ซ มัก่ เปอะ พา ลอา ชุต เซ นึง� เกือฮ
รโจะ แปน พากัง ติ ปลัฮ�

7 �ไมจ เปอะ ไตญ พา นึง ฮาึก ปิ ละ ซ เลอึป ปุย
ลวง ก พริ พากัง ระ เซ นึง� ไอฮ กาว โรฮ ติ ปลัฮ�
8พา ติ ติ ปลัฮ เซ เกือฮ ลัง่ งว่ย รเนฮ� เกือฮ เวอืฮ
ปาวน รเนฮ� เกือฮ บรญิ เมาะ ปุ แตะ เตือง กาว
โรฮ ติ ปลัฮ อื เซ� 9พอน ปลัฮ อื เซ ไมจ เปอะ ชญิ
เกือฮ ติต ปุ แตะ แปน ติ ปลัฮ� แลฮ ปลัฮ อื เซ ไมจ
โรฮ เปอะ ชญิ เกือฮ ติต ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ� ป ไก อื
แลฮ ปลัฮ เซ� ตา ติ ปลัฮ อื ไมจ เปอะ เกือฮ ทักโทง
ลวง ลั่กกา พากัง เซ� 10 พา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
ฮยวก อื ลวง เฆียง อื ติ ปลัฮ รฮอน� ติ ปลัฮ รฮอน
เตือง ลอา ปลัฮ อ�ื 11 ยุฮ โรฮ โคะ รมัก่ อื นึง ไร
ซเง�ี ยุฮ รฮอน ตัว ละ ซ มัก่ เปอะ พา เซ เกือฮ ติต
ปุ แตะ แปน พาเตน ติ ปลัฮ� 12พา ป โฮฮ ตา บลัฮ
ปลัฮ เซ พลวย เกือฮ ทักโทง ลวง ลัก่เคะ พากัง ระ
เซ� 13พาเตน ป โฮฮ ติ ก บลัฮ ติ รเนฮ ตัม ลวง ลัง่
อื เซ� พลวย เกือฮ ทักโทง ละ ซ แปน อื ควน เดีย เฆี
ยง พากัง ระ เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 14 ราว พาเตน
เซ ไมจ แม เปอะ เลอปึ นึง ฮกั แกะ โปก ป ญอม ปุย
นึง ซี ซครกั� ฟวยจ เซ เลอึป แม นึง ฮกั กะ โลมา
ติ คัก แม�

15 �โคะ ละ ยุฮ เปอะ เดีญ อื เซ ไมจ เปอะ ไอฮ
โคะ กทิน ละ� ไมจ เปอะ เดีญ ตุง ฌุง� 16 ไมะ
แปน ละ ยุฮ เปอะ เดีญ ติ ติ แพน เซ เกือฮ ลัง่ กาว
รเนฮ� เกือฮ เวอืฮ ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 17 เกือฮ
ไก ซลวยญ นึง ชวง อื ติ แพน ลอา� ติ แพน ลอา
เตือง โอยจ อื ละ ซ เกือฮ อื ชุง ซื� 18 เดีญ ลวง ก
เซฮ อื ยุฮ นึง ไมะ แปน งา่ แพน� 19 ยุฮ ไม่ ควน โบ
ลวง อื รปาวน� ยุฮ นึง มาื� ไมะ แปน ติ ติ แพน เซ
เกือฮ ไก ควน โบลวง ลอา ลอา ละ ซ โบลวง เปอะ
ซลวยญ เซ นึง เตือง ลอา อ�ื 20 เดีญ ลวง ก ล่าวง
อื ไอฮ โรฮ ไมะ แปน ละ งา่ แพน� 21 ยุฮ โรฮ ควน
โบลวง อื รปาวน ตอก เซ โรฮ� 22 เดีญ ลวง ลัก่เคะ
อื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ไอฮ ไมะ แปน ละ แลฮ แพน�
23 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ไมะ แปน ละ โบลวง เปอะ นึง
โจง เดีญ ลวง ลัก่เคะ อื เซ ติ โจง ลอา แพน� 24 ไมะ
แปน ลอา แพน เซ เกือฮ ติต ปุ แตะ เน่อมึ นึง ชวง
อื ฮอยจ นึง ไกญ อ�ื นึง ไกญ อื เซ ไมจ เปอะ ดุฮ ไร
โวง นึง ละ ซ โฮมวต อื ปุ แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก

เซ เตือง ลอา โจง อ�ื 25 เตือง โอยจ อื โกว ไมะ แปน
ซเตะ แพน� ไม่ ควน โบลวง อื กาว โรฮ แลฮ� ไมะ
แปน ติ ติ แพน เซ� ไอฮ ควน โบลวง อื ลอา�

26-27 �เดีญ ตัม ลวง ลัง่ อื ติ ติ ก บลัฮ ฮา� ไมจ
เปอะ ยุฮ โคะ ซแก อื พอนๆ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื
ยุฮ นึง โคะ กทิน� เดีญ ลัก่เคะ อื ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ นึง อื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ โคะ ซแก อื พอน โรฮ�
28 โคะ ซแก ป อาวต ซน่ะ นึง อื เซ� เกือฮ อาวต ปุก
บัก่บว่น เดีญ เซ� เกือฮ ลัง่ ติ เจน เดีญ เซ� 29 ไมจ
เปอะ อปั ไมะ แปน เซ นึง ไคร� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
ไคร เกือฮ แปน โวง อ�ื ฟวยจ เซ ติต อาึง นึง ไมะ
แปน เซ ละ ซ ซลอ เปอะ โคะ ซแก เดีญ เซ นึง� โคะ
ซแก อื เซ อปั โรฮ นึง ไคร� 30 ไมจ เปอะ ยุฮ พากัง
ระ เซ ตัม แบ่ป ป เอจี รโฮงะ อาึ ละ เปอะ นึง บลาวง
โฮ�

31 �ไมจ เปอะ ไตญ พากัง ติ ปลัฮ� ไตญ นึง กอย
บิญ ฮาึก แกะ ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั� ฟวยจ
เซ เกือฮ โม ป ไมจ ฟีมื ไตญ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ
นึง พา เซ� 32 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เคิง พากัง เซ
นึง ด่อง โคะ กทิน ปาวน โฆง ป อปั นึง ไคร� ด่อง
เซ โบลวง นึง ควน โบลง อื ป มัฮ มาื เซ ติ โฆง ติ�
33 พากัง เซ ไมจ เปอะ ฟุก นึง โคะ รมัก่ ไคร ป ติต
ปุย นึง ด่อง เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ อาึง ฮติ ซัม
คัน ยุฮ พะจาว เซ ลวง กไน พากัง เซ� พากัง เซ
ซ แปน ป รฆุน ฮอง ซัมคัน ไม่ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน
แตะ เซ� 34 รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ ไมจ โรฮ เปอะ
อาึง ราว ฮติ เซ กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ�
35 ป มัฮ โตะ อาึง ปุย คโนมปัง ไม่ ออม ไคร เซ� โบ
ลวง อาึง นึง ก พริ พากัง เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ออม
เซ อาวต ลวง ลัก่เซฮ� โตะ อาึง คโนมปัง เซ เกือฮ
อาวต ลวง ลั่กล่าวง� 36 ไมจ เปอะ เกือฮ โม ป ไมจ
ฟีมื ไตญ พา ละ เฆีญ โตะ รเวอืะ เลียก ปุย กไน พา
กัง ระ เซ� ไตญ นึง กอย บิญ ฮาึก แกะ ซี ฟะ� ไม่
ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั� ไม่ ปัก อื ลวตไล นึง� 37 ยุฮ
แม ด่อง อื พอน โฆง นึง โคะ กทิน� ฟวยจ เซ อปั
นึง ไคร� ด่อง พอน โฆง เซ มัฮ ละ ซ เคิง เปอะ พา
เฆีญ โตะ รเวอืะ เซ นึง� โคะ รมัก่ ละ ซ ฟุก เปอะ
พากัง เซ นึง� ไมจ เปอะ ยุฮ นึง ไคร� ควน โบลวง
ด่อง เซ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ พอน� ยุฮ นึง ไร ซเง�ี

27
คัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี

1�ไมจ เปอะ ยุฮ คัน ทไว นึง โคะ กทิน เกือฮ เวอืฮ
พอน รเนฮ พัต โมน� ลวง ฮลา วง อื ไอฮ ลอวย
รเนฮ� 2 นึง โจง เตือง ปาวน โจง อื เซ� ไมจ เปอะ
ยุฮ โคะ ป ตอก โด่วง โอเอฮี นึง� เกือฮ ติต ไมจ ปุ
แตะ ไม่ คัน ทไว เซ� ไมจ เปอะ อปั คัน เซ นึง ไร ซเงี
เล่ีป อ�ื 3 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ โดง ละ อาึง เปอะ จะ
นึง� ยุฮ โรฮ ไม่ ควน ชาวก จะ� เชอืม โบลง� ไร มัก่
โตะ� ไม่ ทัต ละ รฆึม ปุย งอ นึง� โอเอฮี โม เซ มัฮ
ป โกว ปุย ละ รซอฮ แตะ นึง คัน ทไว เซ� ไมจ เปอะ
ยุฮ นึง ไร ซเงี เตือง โอยจ อ�ื 4 ไมจ เปอะ ยุฮ ตาแซง
นึง ไร ซเง�ี ยุฮ โรฮ ไร ซเงี รวอง เงอ ปาวน โวง� ติต
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อาึง นึง โจง คัน เซ เตือง ปาวน โจง อ�ื 5 ตา แซง
เซ ไมจ เปอะ ดุฮ นึง กไน คัน เซ เน่อมึ ฆรมึ คอป คัน
เกือฮ อาวต โด่ะ ฮอยจ เคียง บัก่บว่น คัน เซ� 6 โคะ
ลกลอม อื ยุฮ โรฮ นึง โคะ กทิน� ฟวยจ เซ อปั แม
นึง ไร ซเง�ี 7 ไมจ เปอะ ซลอ โคะ ลกลอม เซ โตะ
ฮยวก คัน ทไว� เญือม กลอม ปุย คัน ทไว เซ� โคะ
ลกลอม เซ ซ อาวต ลวง เฆียง คัน เซ ติ ก บลัฮ ติ�
8 คัน เซ ไมจ เปอะ ยุฮ นึง โคะ เตีป ระ แพน� กไน อื
ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ลอาวง� ยุฮ ตัม ปิม ป เอจี
รโฮงะ อาึ ละ เปอะ นึง บลาวง โฮ�

ควง พากัง ระ
9�ควง พากัง ระ ลวง ก เซฮ อื ไมจ เปอะ ยุฮ ฆรุง

อื เกือฮ ลัง่ ติ รอย รเนฮ� เฆีญ นึง พา แนน ไมจ�
10 เกือฮ ไก ลัก งา่ โฆง� ยุฮ โรฮ ไม่ ควน โบลวง
เปอะ ลัก เซ งา่ โรฮ� ยุฮ นึง ไร ซเง�ี ลัก เซ ไมจ
เปอะ ยุฮ ควน โฮมวต อื ปุ แตะ� ไม่ ควน ฟุก เปอะ
พา เซ นึง� โอเอฮี เซ ยุฮ นึง มาื� 11 ฆรุง ลวง ลั่
กล่าวง อื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตอก ลวง ลัก่เซฮ อื เซ
โรฮ� เกือฮ ลัง่ ติ รอย รเนฮ� เฆีญ นึง พา แนน
ไมจ� เกือฮ โรฮ ไก ลัก งา่ โฆง ไม่ ควน โบลวง ลัก อื
ป มัฮ ไร ซเงี เซ งา่ โรฮ� ควน ฟุก พา ไม่ ควน โฮม
วต ลัก เซ ไม่ ปุ แตะ ยุฮ โรฮ นึง มาื� 12 ตัม ลวง
เวอืฮ ควง เซ� ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื ไมจ โรฮ
เปอะ เฆีญ นึง พา แนน ไมจ โรฮ� เกือฮ ลัง่ รฮอน
รเนฮ� เกือฮ ไก ลัก กาว โฆง� ไม่ ควน โบลวง อื
กาว โรฮ� 13 ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เกือฮ โรฮ ลัง่
รฮอน รเนฮ� 14 พา ละ เฆีญ ปุย เฆียง โตะ รเวอืะ
นึง ติ ติ ก บลัฮ ฮา� เกือฮ ลัง่ กาว โรฮ พอน รเนฮ�
ไอฮ ลัก อื ลอวย โฆง� ไม่ ควน โบลวง อื ลอวย โรฮ�
15 ติ ก บลัฮ อื แม เฆีญ โรฮ นึง พา เกือฮ ลัง่ กาว
โรฮ พอน รเนฮ� ไม่ ลัก อื ลอวย โฆง� ไม่ ควน โบ
ลวง ลัก เซ ลอวย โรฮ� 16 นึง โตะ รเวอืะ เลียก ปุย
เซ ไมจ โรฮ เปอะ ดุฮ พา นึง ละ ซ แปน อื ควน เฆีญ
โตะ รเวอืะ เซ� เกือฮ ลัง่ งา่ รเนฮ� ไอฮ พา แนน
ไมจ ป ไตญ ปุย นึง กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซค
รกั ละ� เกือฮ โรฮ โม ชงั ป เกง ละ ยุฮ แตะ ลวตไล
โอเอฮี ดุฮ ลวตไล นึง พา เซ� เกือฮ ไก ลัก ปาวน
ไม่ ควน โบลวง อื ปาวน โรฮ� 17 ควน โฮมวต ลัก
เกือฮ รติต รเนือง ไม่ ปุ แตะ รวติ ฆรุง เซ� ไม่ ควน
มัก่ ปุย พา เฆีญ อื เซ ไมจ เปอะ ยุฮ นึง มาื� ควน
โบลวง ลัก เซ ยุฮ นึง ไร ซเง�ี 18 ลวง ลัง่ ควง เซ
มัฮ ติ รอย รเนฮ� เวอืฮ รฮอน รเนฮ� ฮลาวง พอน
รเนฮ� เฆีญ นึง พา แนน ไมจ� ควน โบลวง ลัก อื
มัฮ ไร ซเง�ี 19 เครองึ ป ไจ ปุย ละ พากัง ระ เซ เตื
อง โอยจ อ�ื ฮอยจ ละ ลัก ป เกอมึ ปุย ละ เคิง แตะ
พากัง ระ� ไม่ ละ เคิง แตะ ฆรุง นึง รวติ อื เซ� ไมจ
เปอะ ยุฮ นึง ไร ซเงี เตือง โอยจ อ�ื

กัน แลน แก ปุย ออม
20 �ไมจ เปอะ ดวน โม อซิราเอน เกือฮ ตาว ลออ

ยฮ กาวก ป ตึก นึง ไมจ แตะ ละ ซ บุ ปุย ลออยฮ
โตะ ออม เซ นึง� เดอมึ ออม เซ ซ ซเปีย ลอป ฆาื�
21 ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อื โบลวง

ออม เซ กไน ฮอง ซัมคัน ป อาวต ลัก่กา ฮอง ตึก นึง
ซัมคัน แตะ นา ก ไก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ� เกือฮ แลน
แก ออม เซ ละ ซ เกือฮ อื รงั ลอป ซองนา พะจาว เน่
อมึ เมือ กปู ฮอยจ ละ เมือ กซะ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ
โม อซิราเอน ยุฮ ลอป ตอก เซ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ
เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

28
เครองึ จาวป โม ซตุ

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ อา
โรน ป มัฮ เอียกระ เปอะ เซ ไม่ กวน อ�ื ป มัฮ นาดั่
ป� อาบีฮู่� เอเลอาซา ไม่ อทิามา เซ� เกือฮ รกัฮ ฮา
โม อซิราเอน ละ ซ แปน อื ซตุ รซอฮ ละ อาึ� 2ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ เกือฮ โม ชงั ยุฮ เครองึ โญต ซัมคัน ละ
อาโรน ป มัฮ เอยีกระ เปอะ เซ เกือฮ คึ ไม่ ไมจ แตะ�
3 ไมจ เปอะ อฮั ละ โม ชงั ป เอจี เกือฮ อาึ วซิา พัน
ญา ไมจ ละ เซ� เกือฮ ยุฮ เครองึ ซัมคัน ละ ซ จาวป
อาโรน อื เญอืม ทไว อื ติ แตะ ละ อาึ นึง กัน แปน อื
ซตุ เซ� 4 เครองึ ซัมคัน ป ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ
เซ มัฮ โอเอฮี โม เฮ�ี มัฮ ควน เลอึป รน่าวก� ลปิ
เอโฟต� ลปิ ดา� ลปิ กไน ป ดุฮ ปุย ลวตไล อ�ื โคะ
ไฆญ� ไม่ พา ปุก ญวย� โอเอฮี โม เซ มัฮ เครองึ ซัม
คัน ป ไมจ เปอะ ยุฮ ละ อาโรน ป มัฮ เอียกระ เปอะ
ไม่ กวน อ�ื ละ ซ จาวป อื เญือม รซอฮ แตะ ละ อาึ
นึง กัน แปน อื ซตุ เซ� 5 ไมจ เปอะ เกือฮ โม ชงั เซ
โกว ไคร� กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั� ไม่ พา
แนน ไมจ ละ ยุฮ แตะ โอเอฮี โม เซ�

6 �เกือฮ โม ชงั เซ ไตญ ลปิ เอโฟต นึง ไคร� ไม่
กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั� ไม่ พา แนน ไมจ ป
ไตญ ปุย นึง กอย บิญ� เกือฮ ยุฮ ลวตไล อื ไมจๆ โฮ�
7 แคป นึง ซองัปา ลปิ เอโฟต เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ติต นึง เฆียง ลวง ก ล่าวง อื เตือง ลอา ปลัฮ อื เดอมึ
พา ลอา ปลัฮ เซ ซ เกียฮ รติต แปน ติ� 8 ไมจ เปอะ
เกือฮ ชงั ไมจ ฟีมื ไตญ พา ปุก ญวย ติ� ละ ซ ปุก อื
ราว ลปิ เอโฟต เซ เกือฮ แปน เครองึ ติ จุม� เกือฮ
ยุฮ อื ไมจ ตอก ยุฮ แตะ ลปิ เอโฟต เซ� เกือฮ โรฮ
ยุฮ อื นึง ไคร� ไม่ กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั�
ไม่ พา ไตญ ปุย นึง กอย บิญ� 9 โกว โรฮ แกว พรุ
ยฮ ละ ลอา แพน ละ ซ ไซฮ เปอะ อาึง มอยฮ กวน
รเมะ อซิราเอน นึง เตือง กาว ลอา อ�ื 10 แกว ติๆ
แพน เซ ดุฮ มอยฮ อื นึง แลฮๆ ปุย� ดุฮ ตัม ไล อื ตัม
ป เกิต รกา รเคะ นึง อ�ื 11 เกือฮ โม ชงั แกะ ซลัก
ดุฮ มอยฮ โม กวน อซิราเอน นึง แกว ลอา แพน เซ�
ฟวยจ เซ เกือฮ แม ยุฮ คอป อื นึง ไคร ป แตม ปุย
ลวตไล โอเอฮี นึง� 12 แกว ลอา แพน เซ ไมจ เปอะ
ติต อาึง นึง แคป ลปิ เอโฟต เซ ติ ก บลัฮ ติ แพน�
แกว เซ ซ แปน ควน โตก พะจาว ละ โม อซิราเอน เตื
อง กาว ลอา เจอ อ�ื อาโรน ซ โรวก มอยฮ กวน อซิ
ราเอน เซ ฮอยจ ซองนา พะจาว ละ ซ เกือฮ อื แปน
ควน โตก พะจาว ละ� 13-14 ไมจ เปอะ ยุฮ ควน มัก่
โม่ะ ไคร� ยุฮ โรฮ ไม่ โม่ะ ไคร ซโน ลอา เซน เกือฮ
ตอก โม่ะ บวน โฮ� ฟวยจ เซ มัก่ อาึง นึง ควน มัก่
อื เซ�
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ควน เลอปึ รน่าวก
15�ไมจ เปอะ ยุฮ ควน เลอปึ รน่าวก ละ ซ แปน อื

ควน ยุง เปอะ ป ปุก รพาวม พะจาว นึง� เกือฮ โม
ชงั ป ไมจ ฟีมื ยุฮ ตอก ยุฮ แตะ เอโฟต โรฮ� เกือฮ
ยุฮ อื นึง ไคร ไม่ กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั ไม่
พา แนน ไมจ ป ไตญ ปุย นึง กอย บิญ� 16ควน เลอึ
ป รน่าวก เซ เกือฮ ยุฮ อื แปน ปาวน เลียม พัตโมน
เกือฮ ฮนปุ แฮนป ติ แตะ ลอา จัน� ลวง ลัง่ ลวง
เงีย่ง อื มัฮ ติ เดือะ ตอก ปุ แตะ� 17 ไมจ เปอะ รปาึง
แกว นึง ควน เลอปึ รน่าวก เซ ปาวน เด่ีจ� เด่ีจ รกา
อื มัฮ แกว ซครกั ไม่ แกว ซเงี ไม่ แกว ซงา� 18 เด่ีจ
ลอา อื มัฮ แกว รงั ไม่ แกว มฮานิน ไม่ แกว ปิญ�
19 เด่ีจ ลอวย อื มัฮ แกว ซี โชมพู ไม่ แกว ตองเนะ
ไม่ แกว ซี ซูวนั� 20 เด่ีจ ปาวน อื มัฮ แกว ซงา จัว ไม่
แกว พรุยฮ ไม่ แกว ซลอง ไง่ แมว� แกว เตือง โอยจ
อื เซ ไมจ เปอะ รปาึง นึง ไคร ป แตม ปุย ลวตไล โอ
เอฮี นึง� 21แกว กาว ลอา โนง เซ มัฮ รโตง กวน อซิ
ราเอน เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื แกว โครยญ โนง อื
ไก มอยฮ เจอ โม อซิราเอน นึง ติ โนง ติ เจอ� เตือง
กาว ลอา เจอ อ�ื

22 �ไมจ แม เปอะ ยุฮ โม่ะ บวน นึง ไคร ซโน� ยุฮ
ลอา เซน� ละ ซ ตาึก เปอะ ควน เลอึป รน่าวก เซ
นึง� 23 ไมจ เปอะ ยุฮ ไคร แปน โวง อื ลอา โวง�
ติต อาึง นึง โจง ลวง ก ล่าวง ควน เลอึป รน่าวก เซ
เตือง ลอา โจง อ�ื 24 โม่ะ ไคร เซ เกือฮ มัก่ ปุ แตะ
ไม่ โวง ไคร ป อาวต นึง โจง ควน เลอึป รน่าวก เซ�
25 เปือง โม่ะ ไคร ติ ก บลัฮ อื แม เกือฮ มัก่ ปุ แตะ
ไม่ ควน มัก่ ป ติต นึง แคป ซองัปา ลปิ เอโฟต ลวง
ลัก่กา อ�ื 26 ไมจ แม เปอะ ยุฮ ไคร แปน โวง อื ลอา
โวง� ติต อาึง นึง โจง ลวง ก เซฮ ควน เลอปึ รน่าวก
เซ� เกือฮ อาวต ลวง กไน อื ก ติต อื ไม่ ลปิ เอโฟต
เซ� 27 ยุฮ แม ไคร ลอา โวง� ติต อาึง นึง ฆรมึ แคป
ลปิ เอโฟต ลวง ลัก่กา อ�ื เกือฮ อาวต นึง โบ โฆลว
ลปิ เอโฟต ลวง ราว พา ปุก ญวย ป ไตญ ปุย เกือฮ
ไมจ เซ� 28 ไมจ เปอะ แกน กอย ซี ฟะ เกือฮ แปน
โม่ะ ละ ซ โจก เปอะ ควน เลอปึ รน่าวก เซ เกือฮ ติต
ไม่ ลปิ เอโฟต เซ� เดอมึ ควน เลอปึ รน่าวก เซ โอ ซ
รกัฮ ฮา ลปิ เอโฟต เซ� เกือฮ ควน เลอปึ รน่าวก เซ
อาวต ราว พา ปุก ญวย เซ�

29 �เญือม เลียก อาโรน นึง ฮอง ซัมคัน เซ โค
รยญ โฮน� อาโรน ซ จาวป ควน เลอปึ รน่าวก ป มัฮ
ควน ยุง อื ป ปุก รพาวม พะจาว. เญือม เซ มอยฮ
กวน อซิราเอน ซ อาวต นึง รน่าวก อาโรน ซองนา
พะจาว แปน ควน โตก พะจาว ละ โม อซิราเอน ฆาื
อ�ื 30 ไมจ เปอะ ดุฮ อูรมิ ไม่ ทูมิม* นึง กไน ควน
เลอึป รน่าวก เซ� ป ลอา เจือ เซ ซ อาวต นึง จัก
พาวม อาโรน เญือม เลียก อื เคะ พะจาว. ควน ยุง
อาโรน ป ปุก รพาวม พะจาว ละ โม อซิราเอน เซ� ซ
อาวต นึง จักพาวม อาโรน ซองนา พะจาว.

31 �ไมจ แม เปอะ เกือฮ ปุย ไตญ ลปิ ดา นึง กอย
ซี ฟะ เตือง บลัฮ อื ละ ซ จาวป อื ก พริ ลปิ เอโฟต
เซ� 32 ไมจ เปอะ แปฮ โตะ โงก อื เกือฮ ปุก บัก่บว่น

ลปิ เซ� ฟวยจ เซ ยุฮ แม แคป โงก อื นึง พา ไตญ
ปุย� เดอมึ โอ ซ แฌฮ ฆาื อ�ื 33 นึง ชวง ลปิ ดา เซ
ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ตาึก ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง� ไอฮ
กอย ซี ฟะ ละ ไม่ กอย ซี ซูวนั ไม่ กอย ซี ซครกั� ดุฮ
รวติ ชวง ลปิ เซ� ดุฮ แม โพรยญ ไคร นึง รตา ซน่ะ
เปลิ ทัปทิม เซ โครยญ รตา อ�ื 34 ฮุป เปลิ ทัปทิม
เซ� ไม่ โพรยญ ไคร เซ� ดุฮ รซอ นึง ชวง ลปิ ดา
จาวป อาโรน เซ ปอ ไคว อ�ื 35 อาโรน ซ จาวป ลปิ
เซ เญอืม รซอฮ แตะ ละ พะจาว. เญอืม เลียก อื เคะ
พะจาว กไน ฮอง ซัมคัน เซ ญุ่ก� เญอืม โอก อื ญุ่ก�
ปุย ซ ฮมอง ลอยฮ โพรยญ เซ� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตอก
เซ ซ ยุม ฆาื อ�ื

36 �ไมจ เปอะ แตม ไคร ซโน แปน แพน แตะ ติ
แพน� ฟวยจ เซ ดุฮ รซอม เฮี นึง� �ป ซงะ่ ซงอม
ละ พะจาว,� อฮั ตอก เซ� 37 ไมจ เปอะ แกน กอย
ซี ฟะ เกือฮ แปน โม่ะ ละ ซ ปุก เปอะ แพน ไคร เซ
นึง เกือฮ อาวต ราว โคะ ไฆญ เซ โตก ลวง ลัก่กา อ�ื
38 แพน ไคร เซ ซ อาวต นึง แด่ อาโรน� นึง มัฮ อา
โรน เซ ป จัมเปน รปั พิต ยุฮ ปุย เญอืม พิต ตอก ทไว
อื โอเอฮี ละ พะจาว� อาโรน ซ ตาึก ลอป แพน ไคร
เซ นึง แด่ แตะ� เดอมึ พะจาว ซ ญอม รปั ป ทไว โม
อซิราเอน เซ ฆาื�

39 �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ไตญ ลปิ กไน นึง กอย
ลินิน ไมจ ติ ปลัฮ� เกือฮ ดุฮ ลวตไล อ�ื ป มัฮ โคะ
ไฆญ เซ ไอฮ โรฮ พา แนน ไมจ ป ไตญ ปุย นึง กอย
ลินิน ละ� ป มัฮ พา ปุก ญวย นึง อื เซ ไมจ โรฮ เปอะ
เกือฮ ปุย ไตญ ดุฮ ลวตไล นึง อื เกือฮ ไมจ โฮ�

40 �ไมจ แม เปอะ เกือฮ ปุย ไตญ ลปิ� ไม่ พา ปุก
ญวย� ไม่ วอม ละ ซ จาวป กวน อาโรน อ�ื เกือฮ
ไมจ� โปง ไม่ โญตซัก อ�ื 41 ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน
ป มัฮ เอยีกระ เปอะ เซ ไม่ กวน อื จาวป เครองึ โญต
ซัมคัน เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ ซัมคัน
นึง ไกญ อ�ื ไม่ ทไว เปอะ เกือฮ แปน ซตุ รซอฮ ละ
อาึ�

42 �ไมจ เปอะ ไตญ แว กไน ละ อาโรน ไม่ กวน อื
นึง พา แนน ไมจ� แว เซ เกือฮ ดวต เน่อมึ นึง ญวย
อื ฮอยจ ละ เน่อมึ รเวอืง อ�ื เดอมึ เนะซองั อื โอ ซ
โอก แปน ป พังไฮะ ละ พะจาว� 43 เกือฮ อาโรน ไม่
กวน อื จาวป เญือม เลียก อื กไน พากัง ระ� ไม่ เญื
อม เลียก อื ซดิ ไม่ คัน ทไว ละ ซ รซอฮ แตะ นึง นาตี
ซัมคัน เซ� เดอมึ โอ ซ พังไฮะ ไม่ โอ อื ซ ยุม ฆาื�
�ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ จัตเจือ อื ยุฮ ลอป ตัม

ไล เซ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ��

29
กัน ทไว ปุย อาโรน ไม่ กวน อื

1 �เฮี มัฮ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ละ เญือะ อาโรน เซ�
เกว ไม่ กัน ไมจ เปอะ ทไว เกือฮ เญือะ เซ ซงะ่ ไล ละ
ซ แปน อื ซตุ รซอฮ ละ อาึ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี
ไมจ เปอะ ไอฮ โมวก โปก นมุ ติ ตัว ไม่ แกะ โปก ลอา

* 28:30 28:30 อูรมิ ไม่ ทูมิม เซ มัฮ ป โกว โม ซตุ ละ โซวต แตะ เญือม ฆวต ยุง แตะ ป ปุก รพาวม พะจาว�
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ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ 2 ไอฮ โรฮ คโนมปัง ป โอ
ไก เจือ� ป ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ� ไม่ คโนมปัง แพน
โอ ไก เจือ ป ตา ปุย ลออยฮ นึง� คโนม โม เซ ไมจ
เปอะ ยุฮ นึง ญอต แปง ซาลี� 3 คโนมปัง เซ อาึง
รโจะ เอนิ โตะ ควน อาึง ปุย อ�ื โรวก ทไว ดิ เญือม
ทไว เปอะ โมวก โปก ไม่ แกะ โปก ลอา ตัว เซ� 4 ไมจ
เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ
พากัง นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ รไซจ เญือะ เซ นึง รอาวม เกือฮ ซงะ่� 5ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน จาวป เครองึ โญต ซัมคัน
เซ� เกือฮ จาวป ลปิ กไน รกา� ฟวยจ เซ เกือฮ แม
จาวป ลปิ ดา� ไม่ ลปิ เอโฟต ไม่ ควน เลอปึ รน่าวก�
เกือฮ แม ปุก ญวย แตะ นึง พา ปุก ญวย ป ไตญ โม
ป ไมจ ฟีมื เซ� 6 ไมจ เปอะ คัต โคะ ไฆญ นึง ไกญ อื
ไม่ ปุก แม เปอะ แพน ไคร ซัมคัน เซ นึง โคะ ไฆญ อื
เซ� 7 ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ ซัมคัน เซ นึง ไกญ อื ละ
ซ ดุฮ เปอะ เกือฮ แปน ซตุ� 8 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ
โม กวน อาโรน เซ ฮอยจ เคะ เปอะ� เกือฮ จาวป ลปิ
ซตุ เซ� 9 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุก ญวย แตะ
นึง พา ปุก ญวย เซ� เตือง อาโรน เตือง โม กวน
อื เซ โรฮ� ไม่ จาวป เปอะ วอม ละ� เดอมึ ซ เกียฮ
แปน ซตุ รซอฮ ละ อาึ ฆาื อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก ดุฮ
ปุย อาโรน ไม่ กวน อื เกือฮ แปน ซตุ อู�

10�ไมจ เปอะ โรวก โมวก โปก เซ ฮอยจ ลัก่กา พา
กัง นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� เกือฮ อาโรน ไม่
กวน อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ โมวก เซ� 11ฟวยจ
เซ มอก โมวก เซ ซองนา พะจาว นึง โตะ รเวอืะ พา
กัง ระ เซ� 12 ไมจ เปอะ ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม
โมวก เซ� ตา นึง โคะ ป ตอก โด่วง นึง โจง คัน ทไว
เซ งอ่น� ฮนัม ป โฮฮ ลัง่ อื เซ โทก นึง ชวง คัน เซ
เตือง โอยจ อ�ื 13 เบือ ลออยฮ ป ติต นึง เครองึ กไน
อ�ื ตอก เบือ ป ติต นึง โตม ไม่ เปละ เตือง ลอา อื
ไม่ ลออยฮ ป ติต เปละ อื เซ� ไมจ เปอะ ตอง ทไว
ราว คัน ทไว เซ� 14 โตะ อื ไม่ ฮกั อื ไม่ เวยีกตู อื ไมจ
เปอะ ตอง ก พริ ไคะ� นึง มัฮ อื คอง ทไว ควน โตฮ
ปุย ติ แตะ ฮา มัป่�

15�ไมจ แม เปอะ โรวก แกะ โปก ติ ตัว� เกือฮ อา
โรน ไม่ กวน อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ แกะ โปก เซ�
16ฟวยจ เซ มอก แกะ เซ� ฮนัม อื ซพรอต รวติ คัน
ทไว เซ� 17 ไมจ เปอะ ลัฮ แกะ เซ แปน ตอน แปน
ตอน อ�ื เครองึ กไน ไม่ รเวือง อื ไมจ เปอะ รไซจ�
ฟวยจ เซ ละ อาึง ราว โตะ อื ไม่ ไกญ อื เซ� 18ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ ตอง ทไว แกะ เซ เตือง ตัว อื ราว คัน
ทไว เซ� เกือฮ แปน ป ตอง เปอะ ทไว ละ พะจาว เตื
อง ตัว อ�ื นึง มัฮ อื ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก
เนอมึ อื รพาวม อ�ื

19 �ไมจ แม เปอะ โรวก แกะ โปก ติ ตัว อื เซ�
เกือฮ แม อาโรน ไม่ กวน อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ
อ�ื 20 ฟวยจ เซ มอก แกะ เซ� ฮนัม แกะ เซ ไมจ
เปอะ ตา นึง ฮละ ฮยวก ลวง ดอม อาโรน� ไม่ ฮละ
ฮยวก ลวง ดอม กวน อื โครยญ โฆะ อ�ื ตา โรฮ นึง
โฆวน เตะ โฆวน ชวง ลวง ดอม อื งอ่น� ฮนัม ป โฮฮ
ลัง่ อื เซ ไมจ เปอะ ซพรอต รวติ คัน ทไว� 21 ฮนัม
ป อาวต ราว คัน ทไว เซ ไม่ ลออยฮ ซัมคัน เซ� ไมจ
เปอะ ซพรอต นึง อาโรน ไม่ นึง เครองึ ซัมคัน ป
จาวป อื เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ซพรอต นึง กวน อาโรน

ไม่ เครองึ ซัมคัน จาวป อื เซ โรฮ� มัฮ ตอก เซ ตอก
โฮลฮ อาโรน ไม่ โม กวน อื เซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ
พะจาว ฮอยจ ละ เครองึ จาวป อ�ื

22�ไมจ เปอะ ตุย ลออยฮแกะ โปก เซ� ตอก ลออ
ยฮ นึง ซตะ อ�ื ลออยฮ ป ติต นึง เครองึ กไน อ�ื
ลออยฮ ป ติต นึง โตม อ�ื เปละ อื เตือง ลอา อื ไม่
ลออยฮ ป ติต นึง อื เซ� ไม่ เนะ รเวอืง ลวง ดอม อื
นึง มัฮ อื แกะ โกว ปุย ละ ดุฮ แตะ ปุย เกือฮ แปน
ซตุ� 23 ตุย โรฮ ไม่ คโนมปัง โม่ว ติ โม่ว� ไม่ คโนม
ปัง ป ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ� ไม่ คโนมปัง แพน เฮรี
ติ แพน� ป อาวต โตะ ควน อาึง ปุย คโนมปัง โอ ไก
เจือ ป อาวต ซองนา พะจาว เซ� 24 อาึง โอเอฮี โม
เซ นึง เตะ อาโรน� ไม่ นึง เตะ กวน อ�ื เกือฮ ซนาว
อื ซองนา พะจาว. แปน ป กอยฮ อื ทไว ละ พะจาว.
25ฟวยจ เซ ตุย แม โอเอฮี โม เซ เน่อมึ นึง เตะ อื เซ
ตอง ดิ นึง คัน ทไว ไม่ โอเอฮี ป ตอง ปุย ทไว เตือง
ตัว อื เซ� เกือฮ แปน ป ตอง เปอะ ทไว ละ พะจาว.
มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก เนอมึ รพาวม
อ�ื

26�แกะ โปกป โกว เปอะ ละ ดุฮ แตะ อาโรนแปน
ซตุ เซ� ไมจ เปอะ ตุย เนะ รน่าวก อ�ื ฟวยจ เซ
กอยฮ ทไว ละ พะจาว. เอจี มัฮ เซ ป ลัง ละ ปะ นึง
อ�ื

27-28 �เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ เญือม ดุฮ ปุย ปุย
เกือฮ แปน ซตุ อู� เนะ รน่าวก ไม่ เนะ รเวือง แกะ
โปก ป โกว ปุย ละ ดุฮ อื ปุย เกือฮ แปน ซตุ เซ มัฮ ป
ทไว ปุย ละ อาึ� เอจี มัฮ ป ลอา เจือ เซ ป มัฮ รโตง
อาโรน ไม่ โม กวน อ�ื มัฮ ป ลัง โฮลฮ ลอป อื เน่อมึ
นึง โม อซิราเอน โอ เญาะ ไก ลอยจ� มัฮ ป ทอเนาะ
ปุย อาึง ละ โม ซตุ เน่อมึ นึง ป ทไว อื ละ รโจะ แตะ
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. 29 เครองึ ซัมคัน จาวป อา
โรน เซ ซ แปน โรฮ คอง กวน รเมะ อื ซึป ตอ ปุ แตะ
ฮอยจ ละ จัตเจือ อ�ื เกือฮ จาวป อื เญือม เอจี ดุฮ
ปุย อื แปน ซตุ� 30 เญอืม แปน โรฮ กวน อาโรน ฮวั
นา ซตุ รโตง เปือะ แตะ เซ ไม่ ฮอยจ อื นึง พากัง ระ
ละ ซ รซอฮ อื ละ อาึ นึง นาตี ซัมคัน เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ จาวป เครองึ ซัมคัน เซ อาแลฮ ซเงะ เตม�

31 �โตะ แกะ โปก ป โกว เปอะ ละ ดุฮ อื ปุย แปน
ซตุ เซ� ไมจ เปอะ โตวง นึง นาตี ก ซงะ่ ไล อ�ื
32 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื เซ
กุก โตะ เซ� เกือฮ โรฮ โซม อื ไม่ คโนมปัง ป อาวต
โตะ ควน อาึง ปุย อื นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ�
33 โตะ แกะ ไม่ คโนมปัง ป ทไว ซตุ ละ รไซจ อื พิต
โฌวะ ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ซงอม ละ
พะจาว เญอืม ดุฮ ปุย อื แปน ซตุ เซ� โม ซตุ ลัง ปอน
อ�ื ปุย ทัมมด่า ปังเมอ โอ อื ไมจ ปอน� นึง มัฮ อื ป
โซม ป ปอน ซัมคัน� 34 ดัฮ โตะ ไม่ คโนมปัง ป โกว
ปุย เญอืม ดุฮ แตะ ซตุ เซ โฮฮ ลัง่ ฮอยจ เมือ กซะ อื
โฮ� ไมจ เปอะ ตอง โตะ งอ� ปุ เกือฮ ปุย โซม ปอน
นึง มัฮ อื ป ซัมคัน�

35 �ป มัฮ อาโรน ไม่ กวน อื เซ ไมจ เปอะ ยุฮ ละ
อื ตอก เอจี อฮั อาึ อื ละ เปอะ เซ� กัน ดุฮ เปอะ ปุย
เกือฮ แปน ซตุ เซ ไมจ เปอะ โกว เวลา ละ อาแลฮ
ซเงะ� 36 ไน อาแลฮ ซเงะ เซ ไมจ เปอะ ทไว โมวก
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โปก ติ ซเงะ ติ ตัว โครยญ ซเงะ่� ละ ซ แปน อื ควน
โตฮ อาึ ปุย ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื ไม่ รไซจ เจอะ พิต โฌวะ
ยุฮ อ�ื เญือม ยุฮ เปอะ ตอก เซ ซ แปน โรฮ ป ซงะ่
ไล ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ กาวก นึง
คัน ทไว ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน� 37 ไมจ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ เตือง อาแลฮ ซเงะ อื เซ� ละ ซ เกือฮ
คัน ทไว เซ แปน ป ซัมคัน ไม่ แปน อื ป ซงะ่ ซงอม
เนอึม ละ พะจาว� ฟวยจ เซ ดัฮ ไก โอเอฮี ป ลอก
คัน เซ เยอ� โอเอฮี เซ ซ แปน โรฮ ป ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

ป ทไว ปุย โครยญ ซเงะ่
38 �คัก เฮี อื มัฮ ป ไมจ เปอะ ทไว นึง คัน เซ โค

รยญ ซเงะ่� ป ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ กวน แกะ ลอา
ตัว ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม� 39 ไมจ เปอะ ทไว เมือ
กซะ อื ติ ตัว� เมือ กปู อื ติ ตัว� 40แกะ ป ทไว เปอะ
เมือ กซะ อื เซ� ไมจ เปอะ บรุก ทไว ไม่ ญอต แปง
ปาวน ลิต� ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ติ ลิต ไม่ บลัฮ�
ทไว โรฮ ไม่ รอาวม อะงุน เมาะ ติ ลิต ไม่ บลัฮ โรฮ�
41 แกะ ป ทไว เปอะ เมือ กปู อื เซ ไมจ เปอะ บรุก
ทไว ดิ ไม่ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ� ไม่ รอาวม
อะงุน� ตอก ยุฮ เปอะ เมือ กซะ อื เซ โรฮ� ไมจ เปอะ
ตอง ทไว ละ ซ แปน อื ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่
ปุก เนอึม อื รพาวม อ�ื 42 กัน ทไว ตอก เซ มัฮ ป
ไมจ โม อซิราเอน โครยญ เจน อื ทไว ละ อาึ ฮอยจ
ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไมจ อื โรวก ทไว
นึง คัน ป อาวต โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� พากัง
ระ เซ มัฮ นา ก ฮอยจ อาึ เคะ โม เปะ ละ ซ อู แตะ ไม่
เปอะ� 43 อาึ ซ ฮอยจ เคะ โม อซิราเอน นา เซ� นา
เซ ซ แปน นาตี ซัมคัน ไม่ ซงะ่ ซงอม แตะ เบือ โญต
ซัก ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ อาึ� 44 อาึ ซ เกือฮ พากัง ระ ไม่
คัน ทไว เซ แปน ป ซงะ่ ซงอม� ซ เกือฮ โรฮ อาโรน
ไม่ กวน อื แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ ซ แปน อื ซตุ รซอฮ
ละ อาึ� 45อาึ ซ อาวต ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน� อาึ
ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื 46 โม เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว
ยุฮ แตะ� ป นัม อื โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ� อาึ อาวต
ซน่ะ ลลาึง อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อ�ื�

30
คัน ทไว ป ซออย ฮงาื

1 �ไมจ เปอะ ยุฮ คัน ตอง ปุย ทไว ป ซออย ฮงาื
นึง ติ� ยุฮ นึง โคะ กทิน� 2 ยุฮ เกือฮ ลัง่ ติ รเนฮ�
เวอืฮ ติ รเนฮ� เกือฮ เมาะ ปุ แตะ เตือง ปาวน ลวง
อ�ื ลวง ฮลาวง อื ไอฮ ลอา รเนฮ� ป ตอก โด่วง นึง
โจง คัน เซ ยุฮ นึง โคะ ติ โฆง ไม่ ป ยุฮ เปอะ คัน เซ
นึง� 3 ไมจ เปอะ อปั คัน เซ นึง ไคร ซโน� เตือง ลวง
ราว อ�ื ไม่ ลวง เฆียง อื โครยญ ลวง� อปั โรฮ ไม่ ป
ตอก โด่วง นึง โจง คัน เซ� ยุฮ โรฮ คอป อื นึง ไคร
ป ไก ลวตไล นึง รวติ อ�ื 4 ไมจ เปอะ โล ไคร เกือฮ
แปน โวง แตะ ลอา โวง� ติต อาึง นึง ฆรมึ คอป อื เซ
ติ ก บลัฮ ติ โวง ซื นา ปุ แตะ� มัฮ ละ ซ ซลอ ปุย โคะ
ลกลอม ละ ซ กลอม แตะ คัน เซ นึง� 5 โคะ ลกลอม
อื เซ ยุฮ นึง โคะ กทิน� อปั โรฮ นึง ไคร� 6 คัน เซ
ไมจ เปอะ โบลวง อาึง ก พริ พากัง รฆุน ฮอง นา ก

อาวต ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ ฮุ เซ� ไม่ รเดือป ฮติ ซัม
คัน นึง อ�ื เอจี มัฮ นา เซ นา ก ซ เปลีฮ อาึ ติ แตะ
ละ ปะ อา�

7 �เญอืม เลียก อาโรน ละ ซ เพรยีง แตะ ออม เซ
โครยญ ซะ อา� เกือฮ โรฮ ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื ไม่
อื ราว คัน เซ� 8 เญอืม เลียก เตี อาโรน ออม เซ เมือ
กปู อ�ื ไมจ โรฮ อื ตอง ป ซออย ฮงาื ไม่ ราว คัน เซ
ซองนา พะจาว. ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป ตอก เซ โครยญ
เจน เปอะ ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 9 นึง
คัน เซ ปุ ทไว โอเอฮี ไฮญ นึง เฟือฮ เอนิ� ปัง มัฮ
ป ซออย ฮงาื ไฮญ ป โอ อาึ ดวน เปอะ โรวก ญุ่ก�
ปัง มัฮ ซัตซิง ตอง เปอะ ญุ่ก� แปง ตอง เปอะ ญุ่ก�
รอาวม อะงุน โทก เปอะ นึง ญุ่ก� ปุ ทไว นึง อื ติ ตื
เนอึม� 10 อาโรน ไมจ อื โรวก ฮนัม ซัตซิง ป โกว อื
ละ รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ� ไม่ ตา อื นึง โด่วง
คัน เซ ติ เนอึม ติ โฮน� ละ ซ เกือฮ อื คัน เซ แปน
ป ซงะ่ ไล� โม อซิราเอน โครยญ เจน ปุย ไมจ อื ยุฮ
ลอป ตอก เซ� คัน เซ ซ แปน ลอป ป ซงะ่ ซงอม ละ
พะจาว ฆาื อ�ื�

พาซี ป โกว ปุย ละ กัน นึง พากัง ระ
11พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 12 �เญือม

โจต เปอะ เซน โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ เกือฮ
โม อซิราเอน ทไว มาื ละ พะจาว ละ ซ โตฮ อื จีวติ
แตะ นึง� เดอมึ กัน ไลจ กัน โลม โอ ซ เกิต ละ โม
เซ เญือม เมีญ เปอะ เมาะ ไก เซน อ�ื 13 ปุย เมาะ
ป เอจี โจต เซน แตะ ไมจ อื ทไว มาื ละ อาึ ตัม เฮ�ี
มัฮ มาื บลัฮ เชเคน ตัม เชเคน ป โกว ปุย นึง พากัง
ระ เซ� (ติ เชเคน เซ ปุก งา่ เกรา�� 14 เมาะ ป เอจี
โจต เซน แตะ มัฮ ป เอจี ไก อาญุ งา่ เนอึม ฮาวก ก
ล่าวง� ไมจ อื โรวก ทไว มาื ละ พะจาว. 15 เญือม
โรวก เปอะ มาื ละ ซ ทไว แตะ เกือฮ แปน ควน โตฮ
เปอะ จีวติ แตะ นึง เซ� โม ป กอย ไมจ โตว อื ทไว
โฮฮ ฮา บลัฮ เชเคน เซ� โม ป ตุก ไมจ โตว อื ทไว
เญีย่ะ ฮา บลัฮ เชเคน เซ โรฮ� 16 ไมจ เปอะ เกป มาื
เซ เน่อมึ นึง โม อซิราเอน� เกือฮ แปน มาื ไจ เปอะ
นึง พากัง ระ เซ� ซ แปน โรฮ ควน โตก พะจาว ละ
โม อซิราเอน� ไม่ แปน โรฮ อื ควน โตฮ จีวติ โม เปะ
โรฮ��

อาง ระ
17 พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 18 �ไมจ

เปอะ ยุฮ อาง ระ ไม่ ชวง อ�ื ยุฮ นึง ไร ซเง�ี อาง
เซ มัฮ ละ ซ อาึง ปุย รอาวม นึง ละ รไซจ โม ซตุ ติ
แตะ นึง� โบลวง อาึง ซน่ะ พากัง ระ ไม่ คัน ทไว เซ�
ฟวยจ เซ เชยีต ดุฮ รอาวม นึง� 19 ไมจ เปอะ เกือฮ
อาโรน ไม่ กวน อื โกว รอาวม เซ ละ รไซจ อื เตะ ชวง
แตะ นึง� 20 เญือม ซ เลียก อื ซดิ ไม่ คัน ทไว ละ
ตอง แตะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว, ไม่ เญอืม เลียก ยุฮ
อื กัน ละ พะจาว นึง กไน พากัง ระ เซ� ไมจ อื รไซจ
ติ แตะ นึง รอาวม เซ ฮมั� เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื
21 ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ยุฮ ตัม ไล เซ� เตือง โกะ
อื เตือง กวน อ�ื ฮอยจ ละ จัตเจือ อื โครยญ เจน อ�ื
เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื�

ลออยฮ ซัมคัน ไม่ ป ซออย ฮงาื
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22 โนก ฮา เซ พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก
เฮ�ี 23�ไมจ เปอะ โรวก ป ซออย ฮงาื ป ตึก นึง ไมจ
แตะ ตัม เฮ�ี มัฮ โมตญอป แลฮ กิโล� รไปฮ โฮวง
ลอวย กิโล ไม่ บลัฮ� จักไค ซออย ฮงาื ลอวย กิโล�
24 โนก ฮา เซ มัฮ แม การะบุ่น แลฮ กิโล� ตัม กิโล ป
โกว ปุย นึง พากัง ระ� มัฮ แม ลออยฮ กาวก ปาวน
ลิต� 25 โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื ไมจ เปอะ เกือฮ
ปุย ยุฮ ลออยฮ ซัมคัน นึง ตัม ไล กอ ยุฮ โม ป ยุฮ
ลออยฮ ซออย ฮงาื อื โฮ� ลออยฮ เซ ซ แปน ลออ
ยฮ ซัมคัน ป โกว ปุย นึง กัน พะจาว� 26 ฟวยจ เซ
ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ ซัมคัน เซ นึง พากัง ระ� ไม่
นึง ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� 27 เรฮ โรฮ นึง
โตะ อาึง ปุย คโนมปัง� ไม่ เครองึ ไฮญ ป โกว ปุย ละ
กัน เซ� เรฮ โรฮ นึง ออม ฮลาวง เซ ไม่ เครองึ โกว
ปุย ละ ออม เซ� ไม่ นึง คัน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื�
28 ไมจ โรฮ เปอะ เรฮ นึง คัน ทไว ไม่ เครองึ ป โกว
ปุย ละ รซอฮ แตะ นึง คัน เซ� เรฮ โรฮ นึง อาง ระ
เซ ไม่ ชวง อ�ื 29 โอเอฮี โม เซ ไมจ เปอะ ยุฮ เกือฮ
แปน ป ซงะ่ ตัม ไล อื โครยญ เจือ� เดอมึ ซ แปน ป
ซัมคัน เนอึม ฆาื อ�ื ออฮ เอฮี ญุ่ก� ป ลอก ป ไปญ
โอเอฮี โม เซ� โอเอฮี เซ ซ แปน โรฮ ป ซงะ่ ไล ฆาื
อ�ื

30 �ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ ซัมคัน เซ นึง อาโรน
ไม่ กวน อ�ื ละ ซ ทไว เปอะ แปน ซตุ รซอฮ ละ อาึ�
31 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ลออ
ยฮ เฮี มัฮ ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ พะจาว� โม เปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ แปนป ซัมคัน ละ แตะ โครยญ เจน เปอะ
ฮอยจ เฆียง เฮ�ี 32 ไมจ เปอะ โตว โกว ลออยฮ เซ
ละ เรฮ แตะ นึง ปุย ทัมมด่า� ไมจ เปอะ โตว โรฮ ยุฮ
ลออยฮ ละ ซ โกว โกะ เปอะ ตัม ไล ยุฮ ปุย ลออยฮ
ซัมคัน เฮ�ี นึง มัฮ ลออยฮ เฮี ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว� ไมจ เนอึม เปอะ เมีญ มัฮ ป ซัมคัน ละ แตะ�
33 ดัฮ ไก ป ยุฮ ลออยฮ ละ โกว โกะ แตะ ตัม ไล ยุฮ
ปุย ลออยฮ ซัมคัน เฮ�ี ไม่ ป โกว ลออยฮ ซัมคัน เซ
ละ เรฮ แตะ นึง ปุย ทัมมด่า เยอ� ไมจ เปอะ ทอเนา
ะ โน่ง ปุย เซ� ปุ เญือะ เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิรา
เอน� � อฮั เซ�

34 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย ยุฮ ป ซออย ฮงาื ละ ซ ตอง เปอะ ทไว ละ
อาึ� เกือฮ ยุฮ อื นึง โอเอฮี โม เฮ�ี มัฮ โมตญอป�
ชะโมต� ไม่ มฮาฮงิ� เกือฮ รไม่ อื ไม่ กัมยนั ซโน
ป โอ ดิ รไม่ ไม่ โอเอฮี ไฮญ เฟือฮ เอนิ� โอเอฮี โม
เซ ไอฮ ละ อื บรญิ เมาะ ปุ แตะ� 35 ไมจ เปอะ ยุฮ
ป ซออย ฮงาื นึง ตัม ไล กอ ยุฮ ปุย อ�ื ดุฮ แม กิฮ
นึง เดอมึ ซ แปน ป ซงะ่ ไล ไม่ แปน อื ป ซัมคัน เนอึ
ม� 36 ไมจ เปอะ รยฮิ ไม่ โตฮ เปอะ เกือฮ โพง งอ่น�
ฟวยจ เซ ละ อาึง ลั่กกา ฮติ ลปุง พะจาว ป อาวต
กไน พากัง ระ นา ก เปลีฮ อาึ ติ แตะ ละ ปะ เซ� ป
ซออย ฮงาื เซ ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป ซัมคัน เนอึม�
37 ปุ เกือฮ ปุย ยุฮ ป ซออย ฮงาื ละ โกว โกะ แตะ ตัม
ไล ยุฮ ปุย อื ละ อาึ เฮ�ี ไมจ เปอะ เมีญ เกือฮ แปน
ป ซัมคัน ละ แตะ� นึง มัฮ อื ป ยุฮ ปุย ทไว ละ อาึ�
38 ดัฮ ไก ป ยุฮ ป ซออย ฮงาื ละ โกว โกะ แตะ ตัม ไล

เซ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� ปุ เญือะ เมีญ
มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน�� อฮั เซ�

31
เบ่ซาเลน ไม่ โอโฮลีอปั ปุย เกง ละ ยุฮ เครองึ

ไมจ
1ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2�อาึ เอจี

เลือก เบ่ซาเลน ป มัฮ เจอ ยูด่า เซ ละ ซ ยุฮ อื กัน
ละ แตะ� เบซ่าเลน เซ มัฮ กวน อุร�ี ตะ อื มัฮ เฮอ�
3 อาึ เอจี เกือฮ ลปุ พะจาว นัม รพาวม อื เดอมึ ซ
เกียฮ ยุฮ เครองึ โอเอฮี ละ อาึ� ซ ไก พันญา พันญ
วง� ซ เกง นึง เกียฮ แตม แตะ โอเอฮี� 4 ซ เกียฮ
แงฮ่ ฆัว เครองึ แตม แตะ นึง ไคร นึง มาื ไม่ ไร ซเง�ี
5 ซ เกียฮ เกลียง แกว ไมจ ไม่ แตม อื ก อาวต อ�ื ซ
เกียฮ เพรยีง โคะ ไม่ แปน อื จังเคือง นึง โอเอฮี ไฮญ
โครยญ เจือ�

6 �โนก ฮา ปุย เซ อาึ เอจี เลือก โรฮ โอโฮลีอปั
กวน อาฮิซะมัก ป มัฮ เจอ ด่าน เซ ละ ซ แปน อื ป
เรอึม อ�ื อาึ เอจี เกือฮ โม จังเคือง ไก ตอก เกียฮ
กัน ตอก เฮี โครยญ โฆะ ปุย� เกือฮ เยอะ เกียฮ ยุฮ
โอเอฮี ตัม ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ เซ โครยญ เจือ� 7 ซ
เกียฮ ยุฮ พากัง ระ นา ก โฮลฮ ปุย ฮอยจ เคะ อาึ� ซ
เกียฮ ยุฮ ฮติ ลปุง ซันญา ป ไก รเดือป ซัมคัน นึง�
ซ เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ป ลัง อาวต กไน พากัง ระ เซ โค
รยญ เจือ� 8 ป มัฮ โตะ อาวต คโนมปัง ไม่ กลอง
เชอืม อาวต นึง อ�ื ไม่ ออม ไคร ไม่ ควน เพรยีง ปุย
ออม เซ� ไม่ คัน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว�
9 มัฮ โรฮ คัน ระ นา ก ตอง ปุย ทไว ซัตซิง� ไม่ เค
รองึ โกว ปุย นึง คัน เซ ไม่ อาง ระ เตือง ชวง อ�ื 10ซ
เกียฮ เพรยีง โรฮ เครองึ เซอกึ ไตญ ปุย ละ ซตุ เตื
อง เครองึ อาโรน ไม่ เครองึ ไอฮ กวน อาโรน เญือม
ยุฮ อื กัน ซตุ� 11 ซ เพรยีง โรฮ ลออยฮ ซัมคัน� ไม่
ป ซออย ฮงาื ละ ตอง ปุย อื นึง พากัง ซงะ่ ซงอม ยุฮ
พะจาว� ไมจ อื ยุฮ ตัม ปิม เปลีฮ อาึ ละ เปอะ โค
รยญ เจือ�� อฮั เซ พะจาว�

เวลา ลโล่ะ ปุย
12 เญอืม เซพะจาว ลปุง แม ไม่ ไอ โมเซ� 13 เกือฮ

อื ซตอก โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ทื ซเงะ
ลโล่ะ ยุฮ อาึ โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ซเงะ ลโล่ะ เซ ซ
มัฮ ป ซัมคัน ซน่ะ อาึ ไม่ โม เปะ ฮอยจ ละ เจน โคระ
โอ เญาะ ไก ลอยจ� โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะ
จาว ฆาื อ�ื มัฮ ป เกือฮ โม เปะ ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ�

14 �ไมจ เปอะ ทื ซเงะ ลโล่ะ โม เซ นึง มัฮ อื ซเงะ
ซัมคัน ละ โม เปะ� ดัฮ ไก ป ยุฮ กัน ไน ซเงะ ลโล่ะ
เซ ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� 15 ไมจ เปอะ ยุฮ กัน
แตะ ไน แลฮ ซเงะ� ซเงะ อาแลฮ นึง อื มัฮ ซเงะ ล
โล่ะ� มัฮ ซเงะ ซัมคัน ละ อาึ� ป ยุฮ กัน ไน ซเงะ
เซ ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่� 16-17 โม อซิราเอน ไมจ อื
ทื ซเงะ ลโล่ะ เซ แปน ควน ไตม อื ลปุง ซันญา อาึ
ไม่ แตะ� ไมจ อื ทื ฮอยจ ละ เจน โคระ เฆียง เฮี โอ
เญาะ ไก ลอยจ� อาึ ป มัฮ เยโฮวา เอจี ยุฮ ปลัฮเตะ
ไม่ ปลัฮ มะลอง ไน แลฮ ซเงะ� ซเงะ อาแลฮ นึง อื
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อาึ ลโล่ะ โอะ� เญือะ ยุฮ โตว กัน นึง� เซ ป ไมจ โม
เปะ ทื ซเงะ เซ ฆาื อื แปน ป ซัมคัน ซน่ะ อาึ ไม่ โม
เปะ ป มัฮ อซิราเอน เนอ�� อฮั เซ พะจาว�

18 พะจาว เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง อื ไม่ ไอ โมเซ
นึง บลาวง ซีไน เซ� เกือฮ แพน ซโมะ ละ อื ลอา
แพน� แพน ซโมะ เซ ไก ลปุง ซตอก พะจาว อาึง
นึง ละ ปุย� มัฮ ป ไซฮ พะจาว อาึง นึง ด่อยฮ โกะ
แตะ ไอฮ�

32
ไลลวง ฮุป โมวก

1 ปุย โฮวน เซ เญอืม ยุ อื เล่ีญ ซ เอญี ไอ โมเซ เน่
อมึ นึง ไกญ บลาวง เซ โฮว เคะ อาโรน ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �ไมจ ปะ ยุฮ แปฮ ฮุป พะจาว ละ เอะ ติ ลอา ละ
ซ เกียฮ นัม อื คระ โครง ละ เอะ� ป มัฮ ไอ โมเซ ป
นัม เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ เซ เอจี ไฆร� ตึน ซ มัฮ
ไก ตอก มัฮ อื ติ เจือ� ปเล่ีย เฮี เอะ ยุง โตว ก อาวต
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

2 อาโรน อฮั เฮ�ี �เอญี ปอยจ ตอฮู ไคร ยุฮ ปรโป
วน เญือะ เปอะ เตือง ไพ เตือง มัน� เตือง ตอฮู ยุฮ
กวน เครฮี กวน เบลีย เปอะ ตาว ฮอยจ ละ อาึ เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื 3 โม เซ ปอยจ เนอึม อื ตาว อื ละ อา
โรน� 4อาโรน โล ไคร เซ นึง ปิม� ยุฮ ฮุป กวน โมวก
นึง อ�ื เญอืม เซ ปุย โฮวน เซ อฮั เฮ�ี �เออ โม อซิรา
เอน� เฮี ป มัฮ พะจาว ป ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง
อยีปิ เปอ�� อฮั เซ�

5 เญือม ยุ อาโรน รพาวม ปุย โฮวน เซ ยุฮ คัน ลั่
กกา ฮุป เซ ฆาื อ�ื ครอฮ อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ซงา่
วป ซ ไก กัน ชลอง ระ นึง ละ พะจาว. ไมจ เอะ เลียง
ปุ แตะ นึง�� อฮั เซ� 6 ปุย โฮวน เซ งาวป โกฮ ฆาื
อ�ื มอก ตอง ทไว โอเอฮี ละ ฮุป เซ� ทไว โรฮ โอ
เอฮี ละ เปลีฮ แตะ รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื
เญื่อฮ งาวม ละ ซ กุก แตะ โตะ ญุ แตะ ไปล ไม่ ปุ
แตะ� ฟวยจ เซ โกฮ ละ ซ รงะ่ แตะ ไม่ ปุ แตะ นึง
ไลลวง โอ ไมจ�

7 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ซไจ เลีฮ ละ� โม
อซิราเอน ป ตาว ปะ โอก ฮา เมือง อียปิ เซ เอจี ยุฮ
ป ฆอก ป เบร� 8 เกียฮ ไกลจ ลัมเลือ โน่ง ลเตือฮ ติ
แตะ ฮา คระ โครง ดวน อาึ อื โฮว เมอ� เอจี ยุฮ ฮุป
กวน โมวก นึง ไคร� ไว อื ไม่ ทไว อื โอเอฮี ละ อ�ื
อฮั เฮี ไม่ อ�ื �เออ โม อซิราเอน� เฮี ป มัฮ พะจาว
ป ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เปอ�� อฮั อื ตอก
เซ�

9 �อาึ เอจี ยุ อุ เมาะ ลึง ลัมเลือ รพาวม โม เฮ�ี
10 ปุ เญือะ คัต อาึ อ�ื อาึ ซ ฮาวก รพาวม เนอึม
ฮาวก รพาวม แนม ฆาื ละ โม เฮ�ี ซ ยุฮ ยุม ไม่ แกล
เอนิ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ปะ ไม่ จัตเจือ เปอะ แปน
เมือง ระ เมือง คาว ตัง โม เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว.

11 เญือม เซ ไอ โมเซ ปัว อื นึง เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, เมอยุ เกือฮ
เปอะ ติ แตะ ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม
ละ ปุย ไน เปอะ เฮ�ี ปะ เอจี ตาว เปอะ โม เฮี โอก ฮา
เมือง อยีปิ เบือ อมันัต ระ รที เรยีง ยุฮ เปอะ� 12 ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม อียปิ ตึน ซ เพียก แฮม ปะ ฆาื
อ�ื ตึน ซ อฮั ปะ รชุยจ โม เฮี ไลจ� ซ อฮั ปะ เคียต

ตาว ปุย โม เฮี โอก ละ ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ อื นึง บลา
วง� นึง ซ เกือฮ เปอะ ชปิ ฮา ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
อ�ื แจง ซ เพียก แฮม ปะ ฆาื อื ตอก เซ� โอ พะ
จาว, ปัว ปะ โอ เญือะ ฮาวก รพาวม ละ� ปัว เปอะ
เปียน รพาวมแตะ โอ เญือะ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย โม เฮ�ี
13 ปัว เปอะ โตก ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ อซิราเอน
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� ปะ เอจี ซันญา เปอะ อาึง
ละ อื ไม่ ลัปลอง เปอะ นึง มอยฮ โกะ เปอะ� เอจี อฮั
เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ จัตเจือ อื โฮวน ตอก ซโมยญ
นึง มะลอง� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ เมือง เซ
เตือง โอยจ อื ละ จัตเจือ อ�ื เอจี ซันญา เปอะ ซ
เกือฮ แตะ แปน คอง จัตเจือ อื เซ ฮอยจ เฆียง เฮี
โอ เญือะ ไก ลอยจ� ปัว เปอะ โตก ละ ลปุง ซันญา
เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อื ไอ โมเซ� 14 เญือม เซ พะ
จาว เปียน รพาวม แตะ� ยุฮ เนอึม โตว ยุม ไม่ ปุย
โม เซ ฆาื อ�ื

15 ไอ โมเซ เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง เซ� ไปญ ปุ เลีฮ
ซโมะ ลอา แพน ป ไซฮ พะจาว ลปุง ซตอก ยุฮ แตะ
นึง เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ� 16 ซโมะ เซ มัฮ ป ยุฮ
พะจาว. ตัว นังซื นึง อื มัฮ ป ไซฮ พะจาว นึง ด่อยฮ
แตะ� ตอก เอนิ ป ปอยจ ปุย นึง รปอยจ โฮ�

17 เญอืม ฮมอง โยชูวา เด่ือต ปุย โฮวน เนอมึ ไอฮ
พาวม แตะ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ไอ โมเซ� �งอ่ต เมิฮ�
มัฮ เซียง รุป ปุย ปุ แตะ นึง ไคะ เซ ยุง่�� อฮั เซ ละ
อ�ื

18 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �มัฮ โตว รโอง ปุย นึง เป
แตะ� มัฮ โตว โรฮ ครวก อื นึง ไป แตะ� มัฮ เซียง
เชยี ปุย ป ฮมอง อาึ อ�ื� อฮั เซ�

19 เญือม เอจี ฮอยจ อื ซดิ อี ไอ โมเซ ชวน ฮุป
โมวก เซ ไม่ ยุ อื ฟอน เจิง ปุย� ฮาวก รพาวม เนอมึ
ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อื ปอ เอนิ โคะ เตือน อื ซโมะ
ลอา แพน ป ไปญ แตะ เซ� ม่ะ บลวย โอยจ เอนิ�
อาวต เฮยี นึง ชวง บลาวง เซ� 20 เญอืม เซ ไอ โมเซ
โรวก ตอง ฮุป โมวก เซ นึง งอ� ฟวยจ เซ ตุฮ อื เกือฮ
บลวย ตอก รกาื โฮ ครวย อื โตะ รอาวม� คนัป โม
อซิราเอน เซ ญุ อ�ื

21 ไอ โมเซ ไฮมญ อื นึง อาโรน ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ
ป ยุฮ ปุย โฮวน เฮี ละ เปอะ� เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ
ปุย ยุฮ มัป่ ฆอก ลัมเลือ ตอก เฮี เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

22อาโรน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุ รอก พาวม ฆาื นึง
อาึ โอะ� ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก มัฮ ปุย โม เฮ�ี
ตึน มัฮ ปุย ฆวต ยุฮ แนฮ ป โอ ปุก� 23 เอจี อฮั อื ละ
อาึ ตอก เฮ�ี ยุฮ แปฮ ฮุป พะจาว ละ เอะ ติ ลอา ละ
ซ เกือฮ แปน ป นัม คระ นัม โครง ละ เอะ� ป มัฮ
ไอ โมเซ ป นัม เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ เซ เอจี ไฆร�
เอะ ยุง โตว ก อาวต อ�ื อฮั เซ เนิ� 24อาึ ดวน เนอะ
ปอยจ เครองึ ไคร ยุฮ แตะ ฆาื อื เกือฮ โรวก อื ละ
แตะ� โรวก เนอึม อ�ื อาึ น่าึก เกอะ โตะ งอ� ฮุป
กวน โมวก เฮี โอก เอนิ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

25 กา เซ ปุย โฮวน เซ เอจี พลวย ติ แตะ ยุฮ กัน
ไอฮ พาวม แตะ เบือ รซอม อาโรน� กัน เซ มัฮ โรฮ
ป ฟวยจ พาวม โม ป เกละยุ โม อซิราเอน นึง� นึง ซ
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โฮลฮ แตะ เพียก แฮม อ�ื 26 เญือม ยุง ไอ โมเซ ไล
เซ เยอ� ชุง ฆาื อื โบ คระ เลียก ปุย นึง ไคะ เซ� อฮั
อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป มัฮ บลัฮ ลัก่ พะจาว?
เอญี รโจะ นา เฮ�ี� อฮั อื ตอก เซ เรยีง� โม ป มัฮ
เจอ เลวี เยอ เอญี รโจะ ไม่ อื ฆาื อ�ื

27 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา พะจาว ทื โม
อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� ตุย โรวก วจิ ยุฮ เปอะ
โครยญ โฆะ เปอะ� โฮว ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ โม เอียก
ปุ เปอะ ไม่ ปุโฮมว เปอะ ไม่ ปุ ซดิ เญือะ เปอะ� เน่
อมึ คระ เลียก ปุย นึง ไคะ ลัก่เอฮี ฮอยจ ละ คระ โอก
ปุย ลัก่เติต�� อฮั เซ ละ อ�ื 28 โม ป มัฮ เจอ เลวี เซ
ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน ไอ โมเซ แตะ ยุฮ เซ� ซเงะ เซ
โม เซ ยุม ด่าว ลอวย เปือน ปุย� 29 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี
�ซเงะ เนาะ เฮี โม เปะ เอจี เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน
ปุย ตัง โน่ง ละ ซ โฮลฮ แตะ รซอฮ ละ พะจาว, นึง
โอ เปอะ ฮลักกอ กวน เปอะ ไม่ เอียกปุ เปอะ� มัฮ
เซ ป ซ โฮลฮ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

30 ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน เซ�
�โม เปะ เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ มัป่ ฆอก ลัมเลือ เอนิ�
ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ฮาวก แม เคะ พะจาว นึง บลาวง�
เมอ เตือง อื พะจาว ซ ยวก ลัง่ มัป่ กัฮ ลัง่ ตุต ยุฮ
เปอะ ยุง่�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 เญือม เซ ไอ โมเซ ฮาวก แม เคะ พะจาว. อฮั
อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปุย โม เฮี เอจี ยุฮ มัป่ ฆอก
ลัมเลือ� เอจี ยุฮ ฮุป พะจาว ละ โกะ แตะ นึง ไคร�
32 ปะ ปังเมอ เกียฮ ยวก ลัง่ เปอะ มัป่ กัฮ ลัง่ เปอะ
ตุต ยุฮ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ซ ยวก ละ อื โฮ� อาึ ปัว เปอะ
ตุเตือะ ลูลา มอยฮ อาึ โอก ฮา นังซื ไซฮ เปอะ อาึง
มอยฮ ปุย นึง�� อฮั เซ ละ พะจาว�

33 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �มัฮ โม ป ยุฮ ป
พิต ละ อาึ เซ� ป ซ ตุเตือะ ลูลา อาึ มอยฮ อื โอก ฮา
นังซื ยุฮ ฮุ� 34 ปเล่ีย เฮี ปะ ไมจ เปอะ โฮว นัม ปุย
โม เฮี ฮอยจ ละ เมือง ป เอจี รโฮงะ อาึ ละ เปอะ เซ�
อาึ ซ เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ นัม คระ ละ เปอะ ลัก่กา
เปอะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ซ ไก ติ ซเงะ เญื
อม ซ ลอก ปุย ตุต แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ�

35ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ พาญัต ฆอก เกิต ลลาึง
ปุย โฮวน เซ ฆาื ไว อื ฮุป โมวก ยุฮ อาโรน ละ แตะ
เซ�

33
พะจาว เกือฮ ปุย โอก โฮว ฮา บลาวง ซีไน

1ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ
โอก โฮว ฮา นา เฮ�ี เตือง ปะ เตือง โม ป นัม เปอะ
โอก ฮา เมือง อียปิ เซ� โฮว ฮอยจ นึง เมือง ป ซัน
ญา อาึ อาึง ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� อาึ
เอจี อฮั เนอมึ ติ แตะ ซ เกือฮ ละ โม จัตเจือ อ�ื 2อาึ
ซ เกือฮ เตปด่า โฮว รกา เปอะ ติ� ละ ซ โครฮ อื โม
คะนาอนั� โม อาโมไร� โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม ฮไีว
ไม่ โม เยบุ่ต โอก ละ เปอะ� 3 โฮว เมิฮ� เลียก อาวต
นึง เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง เซ� อาึ

ปังเมอ โอ ซ โฮว ไม่ เปอะ� ดัฮ โฮว ไม่ เปอะ แกต ติ
แตะ ซ โคะ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ ตัม คระ โฮว เปอะ�
นึง ลึง ลอน รพาวม โม เปะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ปุย โฮวน เซ เญอืม ฮมอง อื ลปุง เซ� ตุก รพาวม
ปอ เยอืม แตะ ฆาื อ�ื ไก โตว ป แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง
เครองึ ไมจ ติ ตื เนอมึ� 5กา เซ พะจาว เอจี ดวน ไอ
โมเซ ซตอก ปุย ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ลึง
ลอน รพาวม� อาึ มัฮ ซ โฮว ไม่ โม เปะ เมาะ ติ เตะ
โน่ง� ตึน ซ โคะ ยุฮ ไลจ ไม่ เปอะ� ปอยจ แปฮ เค
รองึ ไมจ แงฮ่ เปอะ ติ แตะ นึง เซ� เดอมึ อาึ ซ เกีย
ฮ ตัตซิน รพาวม แตะ นึง ป ซ ยุฮ แตะ ละ โม เปะ��
เอจี อฮั เซ� 6 เคียง โอก โฮว อื ฮา บลาวง ซีไน เซ โม
อซิราเอน เญือะ แงฮ่ ฆัว โตว ติ แตะ นึง ฮนัง เบล�
ไม่ ไฌม โอเอฮี แตะ ฆาื อ�ื

พากัง แตวะ นา ก ฮอยจ ไอ โมเซ เคะ พะจาว
7 ปุย โฮวน เซ เญือม ฮอยจ อื นา ออฮ นา เอฮี

ญุ่ก ละ ซ ยุฮ อื ไคะ อาวต แตะ� ไอ โมเซ โกย กัง
แตะ พากัง แตวะ ติ ลัง� เกือฮ อื รโปยฮ ซไง ฮา ไคะ
อาวต ปุย� อฮั พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว ไม่
อ�ื ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป ฆวต ยุง ป ปุก รพาวม พะ
จาว เยอ ซ โฮว ฮอยจ นา เซ� 8 เญือม ซ โฮว ไอ
โมเซ ฮอยจ นึง พากัง แตวะ เซ� ปุย โฮวน โกย ชุง
แตะ โตะ รเวอืะ พากัง ยุฮ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง
มัน� แก ไอ โมเซ ฮอยจ ละ เลียก อ�ื 9 เญือม เอจี
เลียก ไอ โมเซ โตะ พากัง เซ� ด่อง ชุต รวู เซ ซ เลีฮ
อาวต โตะ รเวอืะ พากัง แตวะ เซ� พะจาว ลปุง ไม่
ไอ โมเซ เน่อมึ นึง โตะ ชุต รวู เซ� 10 ปุย โฮวน เซ
เญือม ชวน อื เลีฮ ชุต รวู ฮอยจ โตะ รเวอืะ พากัง
แตวะ เซ� โกฮ ชุง นุ่ม ไกญ แตะ ละ ซ นัปทื แตะ
พะจาว เน่อมึ ก อาวต โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�
11 พะจาว ลปุง ไม่ ไอ โมเซ ซอง โต ซอง ตอก ลปุง
ปุย ไม่ ปุโฮมว แตะ โฮ� ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ซ เอญี
แม ฮอยจ นึง ไคะ� โยชูวา ปุย นมุ อาญุ ป มัฮ ป เรอึ
ม ไอ โมเซ เซ ปังเมอ โอ โอก ฮา พากัง แตวะ เซ�
อาวต แนฮ ลัง่ โตะ เซ� โยชูวา เซ มัฮ กวน นนู�

พะจาว อฮั ติ แตะ ซ โฮว ไม่ ปุย
12 ไอ โมเซ ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �อาึ ไก ป ฆวต

ปัว นึง เปอะ ติ เจือ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ นัม ปุย โม
เฮี โฮว ฮอยจ เมือง โคระ� อฮั เปอะ ติ แตะ เมีญ อาึ
มัฮ ปุโฮมว แตะ� อฮั เปอะ อาึ ปุก รพาวม แตะ� ปัง
เมอ โอ เปอะ รโฮงะ เนิ ตัว ป ซ เกือฮ เปอะ โฮว ไม่
เอะ ละ ซ นัม อื เอะ เซ� 13 ดัฮ อาึ ปุก เนอมึ รพาวม
เปอะ โฮ� ปัว เปอะ รโฮงะ ที ป คิต ป งอ่ต เปอะ เนิ
เกือฮ อาึ ยุง� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ ยุฮ ลอป ตอก ปุก
อื รพาวม เปอะ� ไม่ เกียฮ ยุง เนอึม เมอะ ตอก มัฮ
ตอก มอยฮ เปอะ� ปัว เปอะ ไตม อาึง ตอก เลือก
เปอะ ปุย โฮวน เฮี แปน คอง โกะ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

14พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โฮว ไอฮ
ไม่ เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต
มวน�� อฮั เซ�

15-16 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ เปอะ โฮว เนอึม ไม่
เอะ โฮ� ซ ที ละ ปุย ฆาื อื มัฮ เอะ ปุย ตัง โน่ง ฮา
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ปุย ไฮญ โครยญ เจือ ปุย� ดัฮ เปอะ โอ โฮว ไม่ เอะ
โฮ� ปุย ซ ยุง อื ตอก เมอ ปุก อาึ ไม่ ปุก ปุย โฮวน
เฮี รพาวม เปอะ ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ โอ โฮว เนอึม ไม่
เอะ� ปุ เกือฮ เอะ โฮว ฮา นา เฮี เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ
ละ พะจาว�

17พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ เนอึม ตัม
ป ปัว เปอะ� นึง ปุก ปะ รพาวม เมอะ� อาึ เมีญ เนอึ
ม ปะ มัฮ ปุโฮมว แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ปัว ปะ เปลีฮ รงั ซเปีย ยุฮ
เปอะ เนิ เกือฮ อาึ ยุ�� อฮั เซ ละ พะจาว�

19 พะจาว โลยฮ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ รงั ซเปีย ไมจ
ญุ่ก ยุฮ แตะ โฮว ลั่กกา เปอะ� อาึ ซ รโฮงะ มอยฮ
ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ ละ เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา� อาึ
เลียก พาวม นึง โม ป เลือก แตะ ตัม รพาวม โกะ
แตะ ไอฮ� 20ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ ยุ นา อาึ�
ปุย ปลัฮเตะ เฮี ดัฮ ยุ นา อาึ โฮ เญือะ เกียฮ ไอม โตว
ติ ปุย เนอึม� 21 โฮว ชุง ราว ซโมะ ป อาวต โบ อาึ
เฮ�ี 22อาึ ซ เกือฮ ปะ อาวต เฆียป ซโมะ� ซ เดีย ปะ
นึง เตะ แตะ ลไล โฮว พา อาึ ซโมะ เซ ไม่ รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ แตะ� 23ฟวยจ เซ อาึ ซ เฌาะ เตะ แตะ ฮา
ซโมะ เซ เกือฮ ปะ ยุ ลวง ลัก่เคะ แตะ� นา เยอะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ ยุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

34
แพน ซโมะ โคระ

1 พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ พัฮ แม แพน ซโมะ โคระ ลอา แพน ตอก แพน
ไพรม อื โฮ� อาึ ซ ไซฮ ลปุง แตะ นึง แพน ซโมะ เซ
ตอก ลปุง อาวต นึง แพน ไพรม อื ป เตือน ปะ เกือฮ
ม่ะ โฮ� 2 ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง ติ แตะ� ซงา่วป ก
ซะ อา งาวป ฮาวก เคะ อาึ อื นึง ไกญ บลาวง ซีไน�
3 ปุย ไฮญ ปุ เกือฮ โฮว ไม่ เปอะ� ไมจ เปอะ โตว
เกือฮ ปุย อาวต นึง บลาวง เซ เฟือฮ เอนิ� ปัง มัฮ
นา ออฮ นา เอฮี อื ญุ่ก� ปุ เกือฮ อาึ ยุ ติ ปุย เนอมึ�
แกะ ไม่ ปิ ไม่ โมวก ปุ โรฮ เกือฮ เปือม ไรป นึง ชวง
บลาวง เซ�� อฮั เซ พะจาว�

4 ไอ โมเซ พัฮ เนอึม แม แพน ซโมะ โคระ ฆาื อื
ลอา แพน� ปวยฮ พริ เซ เญือม งาวป ลัง่ อื โรวก
อ�ื ฮาวก ไม่ อื นึง บลาวง ซีไน เซ ตัม ป อฮั พะจาว
อาึง ละ แตะ� 5 เญือม เซ พะจาว เลีฮ นึง ชุต รวู�
อาวต ดิ ไม่ ไอ โมเซ นา เซ� พะจาว รโฮงะ มอยฮ
โกะ แตะ� 6พะจาว โฮว พา ลัก่กา ไอ โมเซ ไม่ อฮั อื
เฮ�ี �อาึ มัฮ เยโฮวา� มัฮ พะจาว ป นาวก นึง กุนมุ่น
ไม่ รพาวม เลียก พาวม โซะ ไงะ แตะ นึง ปุย� มัฮ ป
ไน่ ซ ฮาวก รพาวม� รพาวม ฮรกั เกอะ ตอน ฮมัน�
ไก โตว ลอยจ นึง� อาึ มัฮ โรฮ ป เนอึม รพาวม�
7อาึ มัฮ ป เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ
ปุย แปน เปือน เจน อ�ื ไม่ ยวก เกอะ มัป่ กัฮ ฮะ ตุต
ละ ปุย� ไม่ โอ เยอะ ทื โซะ โระ โกลยจ ปุย� ปัง มัฮ
ตอก เซ� ละ โม ป ยุฮ กัน พิต เตอ� อาึ ปังเมอ โอ
ปุน อาวต โฆย ไม่� อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ เน่อมึ

เจน โกะ อื เซ� ฮอยจ ละ เจน กวนโซะ กวน แซะ อื
ลอวย ปาวน เจน ปุย�� อฮั เซ พะจาว�

8 เญอืม เซ เยอ ไอ โมเซ นุ่ม ไว พะจาว ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ� ไววอน� 9 อฮั เฮี ละ พะจาว� �โอ พะ
จาว, ดัฮ อาึ มัฮ เนอมึ ปุย ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ปัง
มัฮ โม อซิราเอน เฮี ปุย ลึง ไม่ กอ บุ่ง รพาวม แตะ
ญุ่ก� อาึ ปัว ลัง่ ปะ โฮว ดิ ไม่ เอะ ไม่ อาวต ลัง่ เปอะ
ซน่ะ ลลาึง โม เอะ� ปัว เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ละ โม
เอะ� ปัว ปะ รปั ลัง่ เอะ แปน ปุย ไน เปอะ�� อฮั เซ
ละ พะจาว�

ลปุง ซันญา พะจาว อาึง ไม่ โม อซิราเอน
10พะจาว อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง

โอเอฮี ไม่ โม เปะ� อาึ ซ ยุฮ กัน ซัมคัน ซองนา โม
เปะ ป โอ ปุย เมือง ไฮญ ติ ปลัฮเตะ เฮี ดิ ยุ ดิ ฮมอง
ติ เมือง เนอมึ� เมือง ปุย ป อาวต รวติ รเวยีง เปอะ
เซ ซ ยุ กัน ระ ไล ยุฮ อาึ ละ ซ เรอมึ แตะ โม เปะ เซ�
นึง มัฮ อื กัน ระ ไล ปอ ฮลัต ปุย นึง� 11ป อฮั อาึ ละ
เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เนอมึ เปอะ ยุฮ ตัม เซ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตัม เซ อาึ ซ โครฮ โม อาโมไร� โม คะนา
อนั� โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต โอก
ฮา เปอะ ลั่กกา เปอะ� 12 ไมจ เปอะ แฮน เนอึม ติ
แตะ� ปุ ซันญา โอเอฮี ไม่ ปุย เมือง ป ซ โฮว อาวต
เปอะ นึง เซ� เดอมึ โอ ซ แปน ตอก แฮวะ ละ เปอะ
ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ไลจ โลม� 13 ไมจ เปอะ เญื่อฮ
คัน ไว อื พะ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ เปอะ ตุฮ ซกัง ซโมะ
ยุฮ อื เกือฮ บลวย� ไมจ เปอะ ฆู โปวฮ ซกัง โคะ*
ยุฮ อ�ื 14 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว นัปทื พะจาว ไฮญ
ติ เจือ เนอึม� อาึ ป มัฮ เยโฮวา มัฮ พะจาว ป เครอื
ง ลอป โม เปะ ตอก เครอืง ปุย ปุ รงะ่ แตะ โฮ� 15 ปุ
โตกโลง ตอก ซ ปุก เปอะ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง เซ�
ปุย โม เซ เญือม ตัน อื ละ พะ ทื แตะ เซ ไม่ เลียง อื
ปุ แตะ� ตึน ซ บะ โม เปะ ลวม ไม่ แตะ� ฟวยจ เซ
โม เปะ ซ โคะ โซม เปอะ โอเอฮี ตัน อื ละ ฮุป ทื อื เซ
ฆาื อ�ื 16 เญือม เซ ตึน ซ โคะ เลือก เปอะ กวน รโป
วน อื แปน ปุย เญือะ กวน รเมะ เปอะ งอ่น� ปรโป
วน โม เซ ตึน ซ นัปทื ลัง่ พะ โอ เนอมึ โฮวน เจือ ยุฮ
แตะ เซ� ตอก เอนิ ไล ยุฮ ปุย ป โอ เนอมึ รพาวม ละ
ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ� ซ ลอต นัม กวน รเมะ เปอะ
แปน ปุย โอ เนอมึ รพาวม ละ พะจาว ตอก เซ โรฮ�
มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื�

17 �ปุ โกว ไคร มาื ไม่ ไร โอเอฮี ละ ซ โล เปอะ ฮุป
นึง ละ ซ ไว เปอะ เฟือฮ เอนิ��

18 �ไล รโจะ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ ไน เคิ
อาบิป่ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ โครยญ เนอมึ� ไน ติ เจน อา
แลฮ ซเงะ เซ ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ ตัม
ป ดวน อาึ เปอะ เซ� นึง มัฮ เคิ อาบิป่ เซ เคิ เกือฮ
พะจาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ��

19 �กวน รเมะ เกิต โรง เปอะ โครยญ โฆะ อ�ื ไม่
ซัตซิง กิฮ โรง ป มัฮ ตัว ไฮมญ อื โครยญ ตัว อื ลัง
มัฮ คอง อาึ� 20 กวน บรงั ป กิฮ โรง ยุฮ เปอะ คาว

* 34:13 34:13 ซกัง โคะ เซ มัฮ โคะ แกะ ซลัก ปุย� โกว อื ละ ไว แตะ พะอาเชรา ป มัฮ พะจาว รโปวน อฮั อื เซ�
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ละ โตฮ เปอะ นึง กวน แกะ ติ ตัว� ดัฮ เปอะ โอ โตฮ
โฮ� ไมจ เปอะ โปวก โงก อื เกือฮ ยุม� กวน รเมะ
เกิต โรง เปอะ ไมจ โรฮ เปอะ โตฮ ตอก เซ โครยญ
โฆะ อ�ื�
�ปุ เกือฮ ปุย ฮอยจ เคะ อาึ นา ก ทไว ปุย โอเอฮี

เตือง โอ อื ไก ป ทไว��
21 �ไน แลฮ ซเงะ เอ โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ กัน

แตะ เตือง โอยจ อ�ื ซเงะ อาแลฮ นึง อื ไมจ เปอะ
ลโล่ะ นึง� ปัง มัฮ เญือม ไท เปอะ ชจิ ญุ่ก� ปัง มัฮ
เมือ ปุน เฮงาะ ญุ่ก� ไมจ โรฮ เปอะ ลโล่ะ นึง��

22 ไมจ เปอะ ชลอง ซเงะ รฮอน เญือม ฮอยจ โรง
เฮงาะ ซาลี ยุฮ เปอะ โครยญ เนอมึ� ไมจ โรฮ เปอะ
ชลอง กัน อาวต นึง เตอปึ เญือม เอจี ฟวยจ แฮรน
เปอะ ป ไล ป เพ ลือะ เญื อม เอจี ล่อยญ เนอึม�
23 ไมจ โม ปรเมะ ป มัฮ ปุย ไน เปอะ ฮอยจ เคะ เยโฮ
วา ป มัฮ พะจาว ทื เปอะ เซ นึง พากัง ยุฮ อื ติ เนอมึ
ลอวย โฮน� 24 เญอืม เอจี ฟวยจ โครฮ อาึ ปุย โฮวน
เมือง เซ โอก ละ เปอะ ลั่กกา โม เปะ ไม่ เวอื เยอะ
นาตี อาวต เปอะ เซ เกือฮ เวอืฮ ฮา� ลไล ฮาวก โม
ปรเมะ ละ ซ ฮอยจ แตะ เคะ พะจาว ยุฮ เปอะ ติ เนอึ
ม ลอวย โฮน ตอก เซ� ซ ไก โตว ปุย เมือง ไฮญ ป ซ
โรวต เลียก ซะ เต เมือง เปอะ�

25�เญอืม โรวก เปอะ ซัตซิง ละ ซ มอก เปอะ ทไว
ละ อาึ อ�ื ปุ ทไว ดิ ไม่ คโนมปัง ป ดุฮ ปุย เจือ คโนม
ปัง เซ นึง� โตะ ซัตซิง มอก เปอะ ละ โซม เลียงฌาว
เปอะ ไม่ ปุ แตะ เซ� ปุ ละ อาึง ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ

26 �เปลิ โรง ป โฮลฮ เปอะ นึง โอเอฮี ซมา ลโลวง
เปอะ เซ� ป ตึก นึง ไมจ แตะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ตาว
ฮอยจ ละ เญือะ ยุฮ พะจาว ยุฮ เปอะ��
�ไมจ เปอะ โตว โกยฮ ดิ โตะ กวน ปิ ไม่ รอาวม

ตาึฮ มะ โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ พะจาว�
27 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ

เปอะ ไซฮ อาึง ลปุง ไล เซ� นึง มัฮ อื ลปุง ซันญา อาึ
อาึง ละ ปะ ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื 28 เญอืม เซ ไอ โมเซ อาวต นา เซ ไม่ พะจาว
รปาวน ซเงะ รปาวน ซาวม เตือง โอ แตะ โซม โอเอฮี
ไม่ โอ แตะ ญุ รอาวม เฟือฮ เอนิ� ไอ โมเซ ไซฮ อาึง
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ ปุย นึง แพน ซโมะ ลอา
เซ� เอจี มัฮ โกตไม กาว เจือ ยุฮ พะจาว เซ�

ซเปีย พะจาว นึง นา ไอ โมเซ
29 ไอ โมเซ เญือม เอจี เลีฮ อื ฮา บลาวง ซีไน เซ

โรวก ปุ เลีฮ ลปุง พะจาว ป ไก นึง แพน ซโมะ ลอา
เซ� นา อื รฌิญ เอนิ ซเปีย นึง� นึง เอจี โฮลฮ อื
ลปุง ดิ ไม่ พะจาว� โกะ อื ปังเมอ โอ ยุง อ�ื 30 เญื
อม เซ อาโรน ไม่ โม อซิราเอน ชวน ไอ โมเซ� ยุ
รฌิญ ซเปีย เน่อมึ นึง นา อ�ื ฮลัต ฆาื อ�ื โรวต โตว
เลียก ซดิ ไม่ อ�ื 31 ไอ โมเซ กอก อื เอญี เคะ แตะ�
อาโรน เอญี เนอมึ เคะ อื ไม่ โม ป กวต ยุฮ โม อซิรา
เอน� ไอ โมเซ ลปุง ไม่ อ�ื 32ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน
ฮอยจ โรฮ ซดิ โบ อ�ื ไอ โมเซ รโฮงะ ลปุง ซตอก พะ
จาว อาึง ละ ปุย โครยญ เจือ ตัม ป เกือฮ พะจาว ละ
แตะ นึง บลาวง ซีไน เซ�

33 เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง อื ไม่ ปุย เยอ ไอ โมเซ
เลอึป นา แตะ นึง พา� 34 เญือม ซ เลียก อื โตะ พา
กัง แตวะ ละ ซ ลปุง แตะ ไม่ พะจาว ปอยจ พา เซ�
เญอืม ซ โอก อื เลอปึ แม อ�ื เญอืม เอจี โอก อื รโฮ
งะ อื ละ โม อซิราเอน โครยญ เจือ โอเอฮี ป ดวน พะ
จาว แตะ อฮั เซ� 35 โม อซิราเอน ยุ รฌิญ ซเปีย นา
อ�ื ไอ โมเซ ไอฮ แม พา เลอึป นา แตะ ฆาื อื ฮอยจ
ละ เลียก ลปุง แม แตะ ไม่ พะจาว ติ โฮน แม�

35
ไล ทื ปุย ซเงะ ลโล่ะ

1 ไอ โมเซ กอก โม อซิราเอน เตือง มู อื เกือฮ อื
โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไลลวง เฮี มัฮ ป
ซตอก พะจาว โม เปะ ยุฮ� 2 ไมจ เปอะ ยุฮ กัน ยุฮ
แตะ ไน แลฮ ซเงะ� ซเงะ อาแลฮ นึง อื มัฮ ซเงะ ซัม
คัน� ไมจ เปอะ ลโล่ะ กัน ยุฮ แตะ ละ ซ เปลีฮ เปอะ
นัปทื แตะ พะจาว นึง� ดัฮ ไก ป ยุฮ กัน นึง ซเงะ
เซ ไมจ ปุย ไฮญ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� 3 ไน ซเงะ ลโล่ะ
เปอะ เซ ปุ จอป งอ นึง เญือะ เปอะ ติ ปุย เนอึม��
อฮั เซ ละ อ�ื

โอเอฮี ทไว ปุย ละ ยุฮ พากัง ระ
4 ไอ โมเซ อฮั อื ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ไล

ลวง เฮี มัฮ ป ซตอก พะจาว โม เปะ ยุฮ� 5 ไมจ เปอะ
โรวก ทไว คาวคอง ยุฮ เปอะ ละ พะจาว งอ่น� เมาะ
ป เตม รพาวม นึง ซ ทไว แตะ� ไมจ อื โรวก ทไว โอ
เอฮี ตอก เฮี ละ พะจาว. ไคร ญุ่ก� มาื ญุ่ก� ไร ซเงี
ญุ่ก� 6 กอย ซี ฟะ ไม่ ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั ญุ่ก� พา
ปิญ รฮอยจ ญุ่ก� พา ไตญ นึง ฮาึก ปิ ญุ่ก� 7 ฮกั
แกะ ไฮมญ ญอม ซครกั ญุ่ก� ฮกั กะ โลมา ญุ่ก�
โคะ กทิน ญุ่ก� 8 ไม่ ลออยฮ กาวก โกว ละ ดุฮ นึง
ออม� ไม่ ป ซออย ฮงาื ละ ซ รไม่ ปุย อื ไม่ ลออยฮ
ซัมคัน� ไม่ ป ซออย ฮงาื ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว
ญุ่ก� 9 แกว พรุยฮ ไม่ แกว ไฮญ ละ ซ โกว ปุย อื
ละ ดุฮ แตะ นึง ลปิ เอโฟต ไม่ นึง พา เลอึป รน่าวก
ซตุ ญุ่ก� เตอมึ ป ฆวต ทไว เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ
ปุย�

10 ฟวยจ เซ อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �ปุย ไน โม เปะ
เมาะ ป ไก วซิา พันญา ไมจ นึง อ�ื เกือฮ ฮอยจ ละ
ซ ยุฮ แตะ กัน ตัม ป ดวน พะจาว เอะ ยุฮ เซ โครยญ
เจือ� 11 เกือฮ ยุฮ พากัง ระ เตือง พรงั อื ไม่ ฮกั ราว
อ�ื ยุฮ ไม่ ควน มัก่ อื ปุ แตะ ไม่ โคะ ซแก อื ไม่ ด่อง
ไม่ โน่วก อื ไม่ ควน โบลวง ปุย ด่อง อ�ื 12 ยุฮ โรฮ ไม่
ฮติ ลปุง ซันญา ไม่ รเดือป ซัมคัน อื ไม่ โคะ ลกลอม
อ�ื ไม่ พา เลอึป ปุย อ�ื 13 ยุฮ โรฮ ไม่ โตะ อาวต ค
โนมปัง ไม่ โคะ ลกลอม อ�ื ไม่ กลอง เชอืม ลัง อาวต
นึง อื ไม่ คโนมปัง ทไว ปุย นึง อ�ื 14 ยุฮ โรฮ ไม่ ชวง
ออม กัก อาแลฮ ละ ซ เกือฮ แปน ควน ซเปีย เซ� ไม่
เครองึ ลัง อาวต ไม่ อื เตือง ออม เตือง ลออยฮ โกว
ปุย ละ ดุฮ อื นึง ออม เซ� 15 ยุฮ โรฮ ไม่ คัน ตอง ปุย
ป ซออย ฮงาื เตือง โคะ ลกลอม อ�ื ไม่ ป ซออย ฮงาื
ตอง ปุย ไม่ ลออยฮ ซัมคัน ละ ซ เรฮ นึง ปุย โรฮ�
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เกือฮ โรฮ ยุฮ พากัง ละ เฆีญ ปุย โตะ รเวอืะ พากัง
ระ เซ นึง� 16 ไม่ คัน ตอง ปุย ทไว ซัตซิง ละ พะจาว
เตือง ตาแซง ไร ซเงี นึง อื ไม่ โคะ ลกลอม อื ไม่ เค
รองึ โกว ปุย นึง คัน เซ� ไม่ อาง ระ ไม่ ชวง อ�ื 17 ยุฮ
โรฮ ไม่ พา ละ ฆรุง อ�ื เตือง ลัก อื ไม่ ควน โบลวง
ลัก อื เซ ไม่ พากัง เฆีญ โตะ รเวอืะ ฆรุง เซ� 18 ยุฮ
โรฮ ลัก เกอมึ ปุย ละ เคิง แตะ พากัง ระ� ไม่ โม่ะ
เคิง อ�ื ไม่ ลัก ละ เคิง แตะ ฆรุง รวติ ควง อ�ื เตือง
โม่ะ เคิง อื โรฮ� 19 ไมจ โรฮ เปอะ ไตญ เครองึ ซัม
คัน ละ จาวป โม ซตุ อื เญือม เลียก ยุฮ อื กัน กไน
พากัง ยุฮ พะจาว เซ เตือง เครองึ อาโรน ไม่ เครองึ
กวน อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

20 เญือม เซ โม อซิราเอน เอญี ฮอยจ ก อาวต
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 21 โม ป เตม รพาวม นึง
ฆวต ทไว แตะ โอเอฮี เซ� ตุย โรวก ป ฆวต ทไว แตะ
ละ พะจาว ละ ซ ยุฮ ปุย พากัง นา ก ฮอยจ ปุย เคะ
พะจาว นึง� ทไว โรฮ โอเอฮี ละ ซ โกว ซตุ อื เญื
อม รซอฮ แตะ นึง อ�ื เตือง เครองึ ซัมคัน จาวป อ�ื
22 เมาะ ป เตม รพาวม นึง ฆวต ทไว แตะ โอเอฮี เซ�
ฮอยจ ไม่ ฮนัง ไม่ เบล ไม่ ตอฮู ไม่ เครองึ ไคร ไฮญ
โฮวน เจือ� ทไว เครองึ ไคร เซ ละ พะจาว เตือง ปร
เมะ ปรโปวน� 23 เมาะ ป ไก กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั�
ซี ซครกั ยุฮ� ไม่ ป ไก พา ปิญ รฮอยจ ไม่ ฮาึก ปิ ไม่
ฮกั แกะ ไฮมญ ญอม ซครกั ไม่ ฮกั กะ โลมา ยุฮ ฮู�
โรวก โรฮ ทไว อื ตอก เซ โรฮ� 24 โม ป ไก รพาวม
ฆวต ทไว มาื ไม่ ไร ซเง�ี โรวก โรฮ ทไว อื ละ พะจาว
โรฮ� ป ไก โคะ กทิน ยุฮ ละ ซ เกียฮ โกว อื นึง กัน
เซ โรวก โรฮ อื โครยญ โฆะ แตะ� 25 โม ปรโปวน
ป เกียฮ เกลีญ กอย โรวก โรฮ กอย เกลีญ แตะ เซ�
เตือง กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั ไม่ กอย บิญ ยุฮ
แตะ ทไว โรฮ อ�ื 26 โม ปรโปวน ป ไก รพาวม ฆวต
ทไว ไม่ ป เกียฮ เกลีญ เญอ เกลีญ โรฮ ฮาึก ปิ ละ อ�ื
27 โม ป มัฮ ฮวันา ปุย นึง อื โรวก โรฮ แกว พรุยฮ ไม่
แกว ไมจ ไฮญ ละ ซ อาึง ปุย อื นึง ลปิ เอโฟต ไม่ นึง
พา เลอปึ รน่าวก ซตุ� 28 โรวก โรฮ ป ซออย ฮงาื ไม่
ลออยฮ กาวก ละ ดุฮ ปุย นึง ออม เซ� ไม่ ลออยฮ
ซัมคัน ละ เรฮ นึง ปุย ไม่ ป ซออย ฮงาื ละ ซ ตอง ปุย
ทไว ละ พะจาว� 29 โม อซิราเอน เตือง ปรเมะ ปรโป
วน� เมาะ ป เตม รพาวม นึง ฆวต ทไว แตะ โอเอฮี
เซ� โรวก เนอมึ ทไว อื ละ พะจาว ละ ยุฮ ปุย กัน เซ
นึง เตือง โอยจ อ�ื ตัม ดวน พะจาว ไอ โมเซ ยุฮ โค
รยญ เจือ�

เบซ่าเลน ไม่ โอโฮลีอปั
30 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ โม อซิราเอน� �พะจาว เอจี

เลือก เบ่ซาเลน ป มัฮ กวน อุร�ี (มัฮ กวนโซะ เฮอ�
มัฮ ปุย เจอ ยูด่า�� 31 พะจาว เอจี เกือฮ ลปุ แตะ
นัม รพาวม อ�ื เอจี เกือฮ อื เกียฮ เตะ เกียฮ แนต
ไม่ เกือฮ วซิา พันญา ละ อื นึง กัน ยุฮ อื โฮวน เจือ�
32 เอจี เกือฮ อื เกียฮ แตม ลวตไล โอเอฮี โฮวน เจือ
นึง ไคร ไม่ มาื ไม่ ไร ซเง�ี 33 เกือฮ โรฮ อื เกียฮ
เกลียง แกว ไมจ ละ ซ โกว ปุย อ�ื ไม่ เกียฮ ยุฮ อื โอ
เอฮี นึง โคะ ไม่ ปดัป่ ปด่า โอเอฮี เกือฮ ไมจ โครยญ
เจือ� 34 พะจาว เอจี เกือฮ เบ่ซาเลน ไม่ โอโฮลีอปั

เซ ไก รพาวม ฆวต เพอกึ โรฮ ปุย ไฮญ นึง กัน ตอก
เซ โรฮ ไม่ อ�ื (โอโฮลีอปั เซ มัฮ กวน อะฮิซะมัก�
มัฮ ปุย เจอ ด่าน�� 35 พะจาว เอจี เกือฮ ปุย ลอา
เซ ไก วซิา พันญา ไมจ� แปน จัง เคือง เกียฮ แตม
ลวตไล นึง ไคร นึง มาื� ไม่ ไตญ อื โอเอฮี นึง กอย ซี
ฟะ ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั� ไม่ กอย บิญ� ปุย ลอา เฮี
มัฮ ชงั ไมจ ไลมื นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�

36
1 �เบ่ซาเลน ไม่ โอโฮลีอปั ไม่ ปุย ไฮญ เซ ไมจ อื

ยุฮ โอเอฮี ตัม ไล แตะ ตอก เอจี ดวน พะจาว เอะ ยุฮ
โครยญ เจือ� เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื ไก วซิา พัน
ญา ไมจ นึง กัน ตอก เซ ละ ซ ยุฮ อื พากัง ระ เซ��
อฮั เซ ไอ โมเซ�

2 เญือม เซ ไอ โมเซ กอก เบ่ซาเลน ไม่ โอโฮลีอปั
เซ ฮอยจ เคะ แตะ� กอก โรฮ อื ไม่ ปุย ไฮญ ป เอจี
เกือฮ พะจาว วซิา พันญา ไมจ ละ� ละ ซ เกียฮ ยุฮ
อื โอเอฮี เซ� เมาะ ป เตม รพาวม นึง ฆวต ยุฮ แตะ
กัน เซ� เกือฮ เนอมึ อื ยุฮ อ�ื 3 ไอ โมเซ มอป เนอมึ
โอเอฮี ป ทไว โม อซิราเอน เซ ละ โม ป ซ ยุฮ พากัง
ระ เซ� โม ป เตม รพาวม นึง ฆวต ทไว แตะ โอเอฮี
เซ ตาว แนฮ ลัง่ ป ทไว แตะ เซ โครยญ ซะ�

4 เญือม เซ โม ป เกียฮ กัน โครยญ เจือ เซ ฮอยจ
เคะ ไอ โมเซ� 5 อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ตาว โม
ลัปซด่อน ละ ซ ยุฮ เอะ กัน ดวน พะจาว แตะ ยุฮ โค
รยญ เจือ เซ เอจี โฮฮ ฮา จัมเปน อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

6 เญอืม เซ ไอ โมเซ ซตอก ปุย เกือฮ ปุย โฮว ครอฮ
อื เล่ีป ไคะ อาวต โม อซิราเอน เซ� นึง โอ อื เญือะ
ซ เกือฮ ปุย โรวก ทไว โอเอฮี ละ ซ ยุฮ พากัง ระ เซ
นึง� ฟวยจ เซ ปุย เญือะ ตาว โตว อื ฆาื อ�ื 7ป เอจี
ฟวยจ ทไว ปุย ละ ซ ยุฮ ปุย กัน เซ นึง เอจี โฮฮ ฮา
จัมเปน อ�ื

ไลลวง ยุฮ ปุย พากัง ระ
8 เญือม เซ โม ชงั ป ไก วซิา พันญา เซ ยุฮ เนอึม

พากัง ระ เซ� ยุฮ อื นึง พา กาว ปลัฮ� มัฮ พา แนน
ไมจ� ป ไตญ ปุย นึง กอย บิญ ไม่ กอย ซี ฟะ� กอย
ซี ซูวนั� ไม่ กอย ซครกั� เกือฮ โรฮ โม ป เกง นึง
ไตญ ชญิ แตะ เซ ยุฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ นึง อ�ื
ยุฮ อื ไมจ� 9 พา โกว อื ติ ติ ปลัฮ ฮา� ลัง่ งา่ โรฮ
ซเตะ รเนฮ� เวอืฮ ปาวน รเนฮ� พา เซ บรญิ เมาะ
ปุ แตะ โครยญ ปลัฮ อ�ื

10 พา ตา พอน ปลัฮ อื เซ� ชญิ อื เกือฮ รติต ดิ
แปน ติ ชุต� พา ตา พอน ปลัฮ อื เซ แม ชญิ โรฮ อื
เกือฮ รติต ดิ แปน ติ ชุต โรฮ� 11 ยุฮ โรฮ ฮยวก อื
นึง กอย ซี ฟะ� ดุฮ ฮยวก อื เซ นึง โฆลว พา เซ ลวง
ก พริ อื เตือง ลอา ชุต อื เซ� 12 ดุฮ ฮยวก พา เซ นึง
เฆียง พา ชุต ติ นึง อื เซ รฮอน โวง� ดุฮ แม อื นึง เฆี
ยง พา ชุต ลอา นึง อื รฮอน โวง โรฮ� เกือฮ อื อาวต
ซื นา ปุ แตะ� 13 ฟวยจ เซ ยุฮ ควน มัก่ พา เซ นึง
ไคร รฮอน ตัว ละ ซ มัก่ อื พา เซ นึง เกือฮ รติต ดิ�
เดอมึ ซ เกียฮ แปน พากัง ระ เซ�
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14 โม เซ ไตญ โรฮ พา นึง กอย ฮาึก ปิ กาว โรฮ ติ
ปลัฮ ละ ซ แปน อื ควน พรงั ปุย พากัง เซ� 15 พา
ไตญ อื เซ ติ ติ ปลัฮ ฮา ลัง่ งว่ย รเนฮ� เวอืฮ ปาวน
รเนฮ� บรญิ ไม่ ปุ แตะ เตือง กาว โรฮ ติ ปลัฮ อ�ื
16พา ตา พอน ปลัฮ อื เซ� ชญิ อื เกือฮ รติต ดิ แปน
ติ ชุต� พา ตา แลฮ ปลัฮ อื เซ แม� ชญิ โรฮ อื เกือฮ
รติต ดิ แปน ติ ชุต โรฮ� 17 ยุฮ โรฮ ฮยวก อื รฮอน
โวง� ดุฮ อื นึง เฆียง พา ลอา ชุต เซ� ติ ชุต รฮอน
โวง ตอก ปุ แตะ� เกือฮ อื อาวต ซื นา ปุ แตะ แปน
ไล อ�ื 18 ฟวยจ เซ ยุฮ โรฮ ควน มัก่ อื นึง ไร ซเงี
รฮอน ตัว ละ ซ มัก่ อื โตะ ฮยวก พา เซ นึง� เกือฮ อื
รติต แปน ติ ปลัฮ ระ� 19 ยุฮ ควน เลอึป พากัง เซ
นึง ฮกั แกะ โปก� ญอม อื นึง ซี ซครกั� ไม่ ยุฮ โรฮ
ควน เลอปึ อื นึง ฮกั กะ โลมา ติ คัก แม�

20 ฟวยจ เซ ยุฮ เดีญ พา กัง เซ นึง โคะ กทิน�
เดีญ ตุง ฌุง อื เกือฮ ฮาวก ซื� 21 ไมะ แปน ละ ยุฮ อื
เดีญ เซ ติ ติ แพน เนอ ลัง่ กาว รเนฮ� เวอืฮ ติ รเนฮ
ไปล ติ เดือะ� 22 เกือฮ อื ไก ซลวยญ นึง ชวง อื ติ
แพน ลอา� ติ แพน ลอา เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ เกือฮ
อื เกียฮ ชุง ซื� 23 เดีญ ลวง ก เซฮ อื ยุฮ อื นึง ไมะ
แปน งา่ แพน� 24 ยุฮ โรฮ ควน โบลวง เดีญ อื เซ ร
ปาวน� ยุฮ อื นึง มาื� ไมะ แปน ติ ติ แพน เซ เกือฮ อื
ไก ควน โบลวง ลอา� ลอา� ละ ซ โบลวง อื ซลวยญ
อื นึง เตือง ลอา อื เซ� 25 เดีญ ลวง ก ล่าวง อื ยุฮ
โรฮ อื นึง ไมะ แปน งา่ แพน โรฮ� 26 ยุฮ โรฮ ควน
โบลวง อื รปาวน ตอก เซ โรฮ� 27 เดีญ ลวง ลัก่เคะ
อื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� ไอฮ ไมะ แปน ละ อื แลฮ
แพน� 28 โบลวง ไมะ แปน นึง โจง ลวง ลัก่เคะ อื ติ
โจง ลอา แพน� 29 ไมะ แปน ลอา แพน เซ เกือฮ อื
ติต ปุ แตะ เน่อมึ นึง ชวง อื ฮอยจ นึง ไกญ อ�ื นึง
ไกญ อื เซ ดุฮ ไร ซเงี โวง นึง อ�ื ละ เกือฮ อื โฮมวต
ปุ แตะ� ยุฮ อื ตอก เซ เตือง ลอา โจง อ�ื 30 ไมะ
แปน โกว อื ละ เดีญ ลวง ลัก่เคะ อื เซ เตือง โอยจ อื
ไก ซเตะ แพน� ไก ไม่ ควน โบลวง อื กาว โรฮ แลฮ�
ยุฮ อื นึง มาื� ไมะ แปน ติ ติ แพน เซ ไอฮ ควน โบ
ลวง อื ลอาๆ�

31-32 เดีญ ลวง ลัง่ อื ติ ติ ก บลัฮ ฮา� ยุฮ โคะ ซแก
อื พอน� เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ยุฮ อื นึง โคะ กทิน�
เดีญ ลวง ลัก่เคะ อื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� ยุฮ โรฮ
โคะ ซแก อื พอน โรฮ� 33 โคะ ซแก ป อาวต ซน่ะ
นึง อื เซ� เกือฮ อื อาวต บัก่บ่วน เดีญ เซ� เกือฮ อื
ลัง่ ติ เจน เดีญ เซ� 34 ไมะ แปน เซ อปั อื นึง ไคร�
ยุฮ โรฮ โวง ไคร เซ ติต อาึง อื นึง ไมะ แปน เซ� ละ
เกือฮ อื แปน ควน ซลอ ปุย โคะ ซแก เดีญ เซ นึง�
โคะ ซแก อื เซ อปั โรฮ อื นึง ไคร�

35 โม เซ ไตญ พา ติ ปลัฮ� ไตญ อื นึง กอย ซี ฟะ�
ซี ซูวนั� ซี ซครกั� ไม่ นึง กอย บิญ� ฟวยจ เซ เกือฮ
โม ป ไมจ ฟีมื ไตญ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ นึง พา เซ�
36 ยุฮ โรฮ ด่อง อื ปาวน โฆง นึง โคะ กทิน� ด่อง เซ
อปั อื นึง ไคร เตือง ปาวน โฆง อ�ื ควน มัก่ ป ติต ไม่
ด่อง เซ มัฮ โรฮ ไคร� ยุฮ โรฮ ควน โบลวง ด่อง เซ

นึง มาื� ละ ซ โบลวง อื ด่อง เซ นึง� 37 โตะ รเวอืะ
พากัง เซ ไตญ พา แนน ไมจ ละ อื นึง กอย บิญ� ไม่
กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั� พา เซ มัฮ ป ไตญ
โม ป ไมจ ฟีมื เกือฮ อื แนน� ไม่ ปัก ลวต ไล อื เกือฮ
ไมจ� 38 ฟวยจ เซ ยุฮ แม ด่อง อื พอน โฆง� ยุฮ อื
ไม่ โคะ รมัก่ อื ละ ซ มัก่ อื พา เซ นึง� ควน โฮมวต
ด่อง ไม่ เปือง ด่อง เซ อปั อื นึง ไคร� ป มัฮ ควน โบ
ลวง ด่อง เซ ยุฮ อื นึง ไร ซเงี เตือง พอน อ�ื
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ไลลวง ยุฮ ปุย ฮติ ซัมคัน

1 เบ่ซาเลน ยุฮ ฮติ นึง โคะ กทิน� ลัง่ ลอา รเนฮ
ไปล ติ เดือะ� เวอืฮ ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� ฮลาวง
โรฮ ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 2 ฮติ เซ อปั อื นึง ไคร
ซโน� เตือง ก พริ กไน อ�ื ยุฮ โรฮ คอป ป ไก ลวตไล
อ�ื ยุฮ อื นึง ไคร� เกือฮ คอป อื เซ ไก รวติ ฮติ เซ�
3 โล โวง ไคร ปาวน โวง ติต อาึง อื โจง ฮติ เซ นึง
ชวง อื เตือง ปาวน โจง อ�ื อาึง อื นึง อื ติ ก บลัฮ
ลอา โวง� ละ ซ แปน อื ควน ซลอ ปุย โคะ ลกลอม
อ�ื 4 ยุฮ โรฮ โคะ ลกลอม อ�ื ยุฮ อื นึง โคะ กทิน�
อปั อื นึง ไคร� 5 ซลอ อาึง โคะ ลกลอม อื เซ เกือฮ
เลียก โตะ โวง ป ดุฮ อื ลวง เฆียง ฮติ เซ� ละ ซ แปน
อื ควน ยวก ปุย ฮติ เซ� 6 ฟวยจ เซ ยุฮ รเดือป ฮติ
ซัมคัน เซ� ยุฮ อื นึง ไคร ซโน� ลัง่ ลอา รเนฮ ไปล
ติ เดือะ� เวอืฮ ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 7 แตม แม
ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ ลอา� แตม อื นึง ไคร� อาึง อื
นึง ราว รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ� 8 เกือฮ อื อาวต นึง
ดวยฮ รเดือป ฮติ เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ติ ก บลัฮ
ติ� เกือฮ เอนิ อื รติต ดิ ไม่ รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ�
9 เกือฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ เซ ดี โพรยจ แตะ ราว
รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ� เกือฮ อื นา ลัก่ ปุ แตะ� ไม่
เกือฮ อื แลน รเดือป ฮติ เซ�

โตะ อาวต คโนมปัง
10 ฟวยจ เซ ยุฮ แม โตะ ติ ตัว� ยุฮ อื นึง โคะ

กทิน� ลัง่ ลอา รเนฮ� เวอืฮ ติ รเนฮ� ฮลาวง ติ รเนฮ
ไปล ติ เดือะ� 11 โตะ เซ อปั อื นึง ไคร ซโน� ยุฮ โรฮ
คอป โตะ ป ไก ลวตไล นึง ไคร รวติ อื โรฮ� 12 ยุฮ
โรฮ คอป โตะ เซ เกือฮ เวอืฮ ติ ลเตือก เตะ รวติ อ�ื
คอป ไคร ป ไก ลวตไล อื เซ ติต แม อื เกือฮ บุก คอป
โตะ เซ รวติ อื โรฮ� 13ฟวยจ เซ โล ไคร แปน โวงๆ
แตะ ปาวน โวง ยุฮ ฮยวก โตะ เซ นึง อ�ื ติต อาึง
อื นึง ชวง โตะ เซ เตือง ปาวน อ�ื 14 ฮยวก โตะ เซ
ดุฮ อื เกือฮ ติต ปุ แตะ ไม่ คอป โตะ ป ไก ลวตไล อื
เซ� ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ซลอ ปุย โคะ ลกลอม อื
นึง อ�ื 15 ยุฮ แม โคะ ลกลอม อื นึง โคะ กทิน� อปั
อื นึง ไคร� ละ ซ กลอม ปุย โตะ เซ นึง� 16 ยุฮ โรฮ
เชือม ดี� จอก� ซนวน� รตุง� ไม่ เชือม โบลง� เชื
อม โบลง นึง อื เซ มัฮ ละ ซ โกว ปุย อื ละ ทไว แตะ
รอาวม อะงุน นึง ละ พะจาว� โอเอฮี โม เซ ยุฮ อื นึง
ไคร ซโน เตือง โอยจ อ�ื

ไลลวง ออม ไคร
17 ฟวยจ เซ ยุฮ แม ชวง ออม ติ� ยุฮ อื นึง ไคร

ซโน� นึง เน่อมึ ชวง อื ไม่ โฆง อื แตม ฮุป เตีย โพ
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รยฮ นึง อ�ื ไม่ เตีย ปอป ไม่ โปลก เตีย อ�ื เกือฮ อื
รติต ดิ เตือง โอยจ อ�ื 18 ชวง ออม เซ ไก กัก แลฮ
กัก� โอก เน่อมึ นึง โฆง อื เซ ติ ก บลัฮ ลอวย กัก�
19 กัก อื เซ ติ ติ อี ยุฮ ฮุป เตีย ตอก เตีย อาละมัน นึง
อื ลอวย โพรยฮ� เตีย เซ โครยญ โพรยฮ อ�ื ยุฮ อื
เกือฮ ไก เน่อมึ ไม่ ไก โปลก อ�ื ยุฮ อื เกือฮ ตอก ปุ
แตะ เตือง แลฮ กัก อ�ื 20ป มัฮ โฆง ออม เซ ยุฮ โรฮ
ฮุป เตีย ตอก เตีย อาละมัน นึง อื ปาวน โพรยฮ� ยุฮ
โรฮ เน่อมึ อื ไม่ โปลก อื โรฮ� 21-22 นึง ฆรมึ กัก อื เซ
เตือง ลอวย กู อ�ื แตม โรฮ ฮุป เตีย ปอป นึง อื เตื
อง แลฮ กัก อ�ื เกือฮ กัก อื เซ ยอ่ง ติ แตะ ราว ฮุป
เตีย ปอป เซ� โอเอฮี โม เซ ยุฮ อื นึง ไคร ซโน� ยุฮ
อื เกือฮ รติต ปุ แตะ ไม่ โฆง อื เตือง โอยจ อ�ื 23 ยุฮ
โรฮ ออม นึง เปือง กัก อื เซ เตือง อาแลฮ กัก อ�ื ยุฮ
โรฮ มิตญัป ละ ญัป ปุย กอย นึง ออม เซ� ไม่ ทัต ละ
อาึง ปุย มิตญัป เซ� ยุฮ อื นึง ไคร ซโน� 24 ออม เซ
ไม่ เครองึ โกว อื ละ เพรยีง แตะ ออม เซ� ยุฮ อื นึง
ไคร ซโน นัมนัก ติ ตะลัน�*

คัน ทไว ป ซออย ฮงาื
25ฟวยจ เซ ยุฮ คัน ละ ซ ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื นึง

ละ พะจาว� ยุฮ อื นึง โคะ กทิน� ลัง่ ติ รเนฮ� เวอืฮ
ติ รเนฮ� ยุฮ อื เกือฮ ซี เลียม� เกือฮ อื ฮลาวง ลอา
รเนฮ� โด่วง ป ไก นึง โจง คัน เซ มัฮ เอนิ โคะ ติ
ตอน ไม่ คัน เซ� 26 คัน เซ อปั อื นึง ไคร ซโน� เตือง
ลวง ราว� ลวง เฆียง อื เตือง ปาวน ลวง อื เซ� ไม่
นึง โด่วง อื เซ โรฮ� ยุฮ โรฮ คอป ไคร ป ไก ลวตไล
นึง อื รวติ คัน เซ� 27 โล แม ไคร แปน โวงๆ แตะ
ลอา โวง� ดุฮ อื นึง ฆรมึ คอป ป ไก ลวตไล เซ เตือง
ลอา ก บลัฮ อ�ื เกือฮ อื อาวต ซื นา ปุ แตะ� ละ ซ
เกือฮ อื แปน ควน ซลอ ปุย โคะ ลกลอม อื เซ นึง อ�ื
28 ยุฮ แม โคะ ลกลอม อื นึง โคะ กทิน� อปั อื นึง
ไคร�

29ฟวยจ เซ เพรยีง ลออยฮ ซัมคัน ละ ซ โกว แตะ
ละ เรฮ แตะ นึง ปุย ไม่ นึง โอเอฮี ซัมคัน� เพรยีง
โรฮ ป ซออย ฮงาื ละ ซ โกว ปุย ตัม ป เอจี กอ ยุฮ โม
ป เกง นึง เพรยีง แตะ ป ซออย ฮงาื เซ�

38
คัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี

1 เญอืม เซ ยุฮ แม คัน ทไว ละ ซ แปน อื ควน ตอง
ปุย ทไว โอเอฮี นึง� ยุฮ อื นึง โคะ กทิน� เกือฮ อื ลัง่
พอน รเนฮ� เวอืฮ พอน รเนฮ� ฮลาวง ลอวย รเนฮ�
ซี เลียม ไมจ เอนิ คัน เซ� 2 ยุฮ โรฮ โด่วง อื นึง โจง อื
เตือง ปาวน โจง อ�ื โด่วง อื เซ มัฮ เอนิ โคะ ติ ตอน
ไม่ โคะ ยุฮ อื คัน ทไว เซ� ฟวยจ เซ อปั คัน เซ นึง
ไร ซเง�ี 3 ฟวยจ เซ ยุฮ แม โดง� ควน ชาวก จะ�
เชอืม โบลง� ไร ควน มัก่ โตะ� ไม่ ทัต ควน รฮา ปุย
งอ� ละ ซ โกว ปุย อื นึง คัน ทไว เซ� โอเอฮี โม เซ
เตือง โอยจ อื ยุฮ อื นึง ไร ซเง�ี 4 ยุฮ โรฮ ตาแซง นึง
ไร ซเง�ี ฟวยจ เซ ดุฮ อื กไน คัน เซ� เกือฮ อื อาวต
ฆรมึ คอป ป ไก ลวตไล เซ� ไม่ เกือฮ อื อาวต กไน

คัน เซ โด่ะ ฮอยจ เคียง บัก่บว่น คัน เซ� 5 โล ไร ซเงี
แปน โวงๆ แตะ ปาวน โวง� ดุฮ อื นึง โจง คัน เซ เตื
อง ปาวน โจง อื ละ ซ แปน อื ควน ซลอ ปุย โคะ ล
กลอม นึง อ�ื 6 ยุฮ โรฮ โคะ ลกลอม อ�ื ยุฮ อื นึง
โคะ กทิน� อปั อื นึง ไร ซเง�ี 7 ฟวยจ เซ ซลอ อาึง
โคะ ลกลอม อื เซ นึง โตะ ฮยวก ป ไก ลวง เฆียง คัน
เซ ละ ซ กลอม ปุย อ�ื ยุฮ คัน เซ นึง โคะ เตีป ระ
แพน� กไน อื ปังเมอ เกือฮ อื ลอาวง�

อาง อาวต รอาวม
8ฟวยจ เซ ยุฮ อาง อาวต รอาวม ติ โม่ว� ยุฮ อื ไม่

ควน โบลวง อ�ื ยุฮ อื นึง ไร ซเง�ี ไร ซเงี เซ มัฮ ป
ทไว โม ปรโปวน ป รซอฮ ละ พะจาว โบ โตะ รเวอืะ
พากัง� เอจี มัฮ ไร ซเงี เซ ป โกว ปุย ไพรม ตัง ซแฆล
ตอฮ ฮอ�

ควง พากัง ระ
9 เญือม เซ ปุย ยุฮ โรฮ ควง พากัง ระ เซ โรฮ�

ฆรุง ลวง ลัก่เซฮ อื เกือฮ อื ไก พา เฆีญ� ไตญ พา
แนน ไมจ ละ อื เกือฮ อื ลัง่ ติ รอย รเนฮ� 10 เกือฮ อื
ไก ลัก งา่ โฆง� ยุฮ โรฮ อื ไม่ ควน โบลวง ลัก เซ งา่
โรฮ� ยุฮ อื นึง ไร ซเง�ี โคะ รมัก่ อื ไม่ ควน โฮมวต
ลัก อื เซ ยุฮ อื นึง มาื� 11 ลวง ลั่กล่าวง อื ลัง่ โรฮ
ติ รอย รเนฮ� ไก โรฮ ลัก งา่ โฆง� ไม่ ควน โบลวง
ลัก อื ป มัฮ ไร ซเงี เซ งา่ โรฮ� โคะ รมัก่ ติต ลัก เซ
ไม่ ควน โฮมวต ลัก เซ� ยุฮ โรฮ อื นึง มาื� 12 ป มัฮ
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื ยุฮ พา เฆีญ อื เกือฮ อื ลัง่
รฮอน รเนฮ� ยุฮ ลัก อื กาว โฆง� ไม่ ควน โบลวง
ลัก อื เซ กาว โรฮ� โคะ รมัก่ อื ไม่ ควน โฮมวต ลัก
อื เซ ยุฮ โรฮ อื นึง มาื� 13 ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ป มัฮ
ควง ลั่กกา อื เวอืฮ รฮอน รเนฮ� 14-15พา ละ เฆีญ
ปุย เฆียง โตะ รเวอืะ อื ติ ติ ก บลัฮ ฮา� เกือฮ อื ลัง่
กาว โรฮ พอน รเนฮ� ยุฮ ลัก อื ลอวย โฆง� ไม่ ควน
โบลวง ลัก อื ลอวย โรฮ� ยุฮ อื ตอก เซ เตือง ลอา ก
บลัฮ รเวอืะ เลียก ปุย เซ� 16พา เฆีญ ควง อื รวติ อื
เซ� ยุฮ อื นึง พา แนน ไมจ� 17 ควน โบลวง ลัก อื
เซ ยุฮ อื นึง ไร ซเง�ี โคะ รมัก่ อื ไม่ ควน โฮมวต ลัก
อื เซ ยุฮ อื นึง มาื� ป มัฮ ควน ครุป เปือง ลัก เซ อปั
โรฮ อื นึง มาื� ลัก ควง อื เซ โครยญ โฆง อ�ื ไก ตื
ควน โฮมวต� ยุฮ อื นึง มาื� 18 นึง โตะ รเวอืะ เลียก
ปุย นึง เซ� ดุฮ โรฮ พา เฆีญ อ�ื ไอฮ พา แนน ไมจ
ละ อ�ื ป ไตญ ปุย นึง กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซค
รกั� เกือฮ โรฮ โม ชงั ป เกง ละ ยุฮ แตะ ลวตไล โอ
เอฮี ดุฮ ลวตไล นึง อ�ื พา เซ ลัง่ งา่ รเนฮ� ฮลาวง
พอน รเนฮ เบรยีง ไม่ พา เฆีญ ควง อื เซ� 19 ไก ลัก
ปาวน โฆง ไม่ ควน โบลวง ลัก เซ ปาวน โรฮ ยุฮ อื
นึง ไร ซเง�ี โคะ รมัก่ ควน มัก พา ไม่ ควน โฮมวต
ลัก เซ ยุฮ อื นึง มาื� ป มัฮ เปือง ลัก เซ อปั โรฮ อื
นึง มาื� 20 ลัก ป เกอมึ ปุย ละ เคิง แตะ พากัง เซ�
ไม่ ลัก โบลวง ปุย รวติ ควง พากัง ระ เซ� ยุฮ อื นึง
ไร ซเงี เตือง โอยจ อ�ื

กัน ยุฮ พากัง ระ
* 37:24 37:24 ติ ตะลัน เซ มัฮ พามัน เมาะ 3,000 แทป�



ลอา โมเซ 38:21 83 ลอา โมเซ 39:21

21 เฮี มัฮ บัน่ชี ไลลวง ตอก ยุฮ ปุย พากัง ระ� ป
มัฮ นา ก อาวต ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� มัฮ
ป ไซฮ โม เลวี ตัม ป ดวน ไอ โมเซ อื ไซฮ� ป มอง
ควป คุม กัน ยุฮ อื เซ� มัฮ อิทามา กวน รเมะ ซตุ
อาโรน เซ� 22 เบ่ซาเลน เอจี ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โครยญ เจือ� เบ่ซาเลน เซ
มัฮ กวน อุร�ี อุรี เซ มัฮ กวน เฮอ� ป มัฮ เจอ ยูด่า�
23 ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ เบ่ซาเลน เซ มัฮ โอโฮลีอปั� กวน
อาฮซิะมัก ป มัฮ เจอ ด่าน� ปุย เซ มัฮ ชงั ป เกง ละ
ยุฮ แตะ ลวตไล โอเอฮี� ไม่ เกง อื ละ ไตญ แตะ พา
แนน ไมจ นึง กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั�

24 ไคร ป โกว ปุย ละ ยุฮ แตะ พากัง ระ เซ� มัฮ
ไคร ป โรวก ปุย ทไว ละ พะจาว� นัมนัก ไคร เซ เตื
อง โอยจ อื ไก 29 ตะลัน� ไปล 730 เชเคน� ตัม เช
เคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน เซ� 25 มาื ป โรวก ปุย
ทไว เซ เตือง โอยจ อื ไก นัมนัก 100 ตะลัน� ไปล
1,775 เชเคน� ตัม เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน
เซ� 26 มาื โรวก ปุย ทไว เซ มัฮ ติ ปุย ติ เบ่คา� (ติ
เบค่า เซ มัฮ บลัฮ เชเคน ตัม เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง
ซัมคัน เซ�� มาื เซ มัฮ ป เกป อื นึง โม ปรเมะ ป
ฮอยจ โจต เซน แตะ เซ โครยญ โฆะ ปุย� เมาะ ป
เอจี ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง� ปร
เมะ โม เซ เตือง โอยจ อื ไก 603,550 ปุย� 27มาื ตา
100 ตะลัน เซ� โล ปุย ละ ควน โบลวง ด่อง ฮอง ซัม
คัน เซ ไม่ ละ ควน โบลวง ด่อง พา รฆุน ฮอง ซัมคัน
เซ� ควน โบลวง ด่อง เซ ไก ติ รอย� ปุย โกว มาื
ละ อื 100 ตะลัน� ปุก ติ โฆง ติ ตะลัน� 28 ป มัฮ มาื
1,775 เชเคน เซ� ยุฮ ควน มัก่ ป ติต ไม่ ด่อง เซ นึง
อื ไม่ อปั อื เปือง ลัก นึง� ไม่ ควน โฮมวต ด่อง เซ
นึง อ�ื 29 ไร ซเงี ป โรวก ปุย ทไว เซ เตือง โอยจ อื
ไก นัมนัก 70 ตะลัน ไปล 2,400 เชเคน� 30 ไร ซเงี
นึง อื เซ โกว อื ละ ยุฮ แตะ ควน โบลวง รเวอืะ คระ
เลียก ปุย โตะ ฮอง ซัมคัน เซ� ยุฮ โรฮ คัน ไร ซเงี นึง
อื ไม่ ยุฮ อื ตาแซง ละ ดุฮ อื กไน คัน ตอง ปุย ทไว
โอเอฮี เซ� ไม่ เครองึ โกว ปุย ละ คัน เซ เตือง โอยจ
อ�ื 31 ยุฮ โรฮ ควน โบลวง ลัก นึง อื รวติ พากัง ระ
เซ� ไม่ ยุฮ อื ควน โบลวง ปุย รเวอืะ คระ เลียก ปุย
นึง อื ไม่ ลัก เกอมึ ปุย ละ เคิง แตะ พากัง เซ นึง เตื
อง โอยจ อ�ื ไม่ ลัก เกอมึ ปุย รวติ ควง อื เซ�

39
ไลลวง เครองึ ซตุ

1 เญือม เซ ปุย ไตญ เครองึ ละ โม ซตุ� ไตญ อื
นึง กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั� ละ ซ เกือฮ
อื จาวป อื เญือม รซอฮ อื ละ พะจาว นึง ฮอง ซัม
คัน เซ� ยุฮ โรฮ เครองึ ซัมคัน ละ อาโรน ตัม ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

2 ยุฮ ลปิ เอโฟต ละ อื นึง ไคร� ไม่ นึง กอย บิญ
ไม่ กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั� 3 เกือฮ โม ชงั ป
เกง ละ ยุฮ แตะ ลวตไล โอเอฮี ยุฮ อ�ื เกือฮ อื แตม
ไคร เกือฮ เฮรีๆ เกือฮ อื ไก แปน แพนๆ แตะ� ฟวยจ

เซ ญัป แม อื เกือฮ ไก แปน เซนๆ แตะ ละ ซ ไตญ
อื เกือฮ เลียก ดิ ไม่ กอย บิญ เซ ไม่ กอย ซี ฟะ ซี ซู
วนั� ไม่ ซี ซครกั เซ� 4 ยุฮ โรฮ แคป นึง ซองัปา ลปิ
เอโฟต เซ� เกือฮ อื ติต นึง เฆียง ลวง ก ล่าวง อื เตื
อง ลอา ก บลัฮ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื พา ลอา ปลัฮ เซ
รติต แปน ติ� 5 เกือฮ โรฮ โม ชงั ป ไมจ ฟีมื ไตญ
พา ปุก ญวย อื ละ ซ ปุก อื ราว ลปิ เอโฟต เซ� เด
อมึ ลปิ เอโฟต เซ ซ เกียฮ รติต ไม่ ปุ แตะ� ยุฮ โรฮ
อื เกือฮ ไมจ ตอก ยุฮ แตะ ลปิ เอโฟต เซ โรฮ� ยุฮ
โรฮ อื นึง ไคร� ไม่ กอย ซี ฟะ ซี ซูวนั ซี ซครกั ไม่ พา
ไตญ ปุย นึง กอย บิญ� ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง
ละ ไอ โมเซ�

6 โกว โรฮ แกว พรุยฮ ละ ซ รปาึง แตะ นึง ไคร
ป ไก ลวตไล เซ� เกือฮ โรฮ โม ชงั แกะ ซลัก� ดุฮ
มอยฮ โม กวน รเมะ อซิราเอน นึง อ�ื 7 ฟวยจ เซ
ติต อื ไม่ แคป ลปิ เอโฟต เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน
ควน ไตม ปุย โม กวน อซิราเอน เซ� ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

8ฟวยจ เซ ยุฮ แม ควน เลอปึ รน่าวก� เกือฮ โรฮ
โม ชงั ป ไมจ ฟีมื ยุฮ อื ละ แตะ ตอก ยุฮ อื ลปิ เอ
โฟต เซ โรฮ� ยุฮ อื นึง ไคร� ไม่ กอย ซี ฟะ� ซี ซู
วนั� ซี ซครกั� ไม่ พา แนน ไมจ� ป ไตญ ปุย นึง
กอย บิญ� 9 ควน เลอึป รน่าวก เซ ฮนปุ แฮนป อื
เกือฮ โฆป ติ แตะ ลอา จัน� เญอืม เอจี ฟวยจ ฮนปุ
แฮนป อ�ื ลวง ลัง่ ลวง เงีย่ง อื ไก ติ เดือะ เมาะ ปุ
แตะ� แปน ปาวน เลียม พัต โมน� 10 ควน เลอึป
รน่าวก เซ รปาึง แกว นึง อื ปาวน เด่ีจ� เด่ีจ รกา อื
มัฮ แกว ซครกั� ไม่ แกว ซเง�ี ไม่ แกว ซงา� 11 เด่ีจ
ลอา อื มัฮ แกว รงั ไม่ แกว มฮานิน� ไม่ แกว ปิญ�
12 เด่ีจ ลอวย อื มัฮ แกว ซี โชมพู� ไม่ แกว ตอง เนะ
ไม่ แกว ซี ซูวนั� 13 เด่ีจ ปาวน อื มัฮ แกว ซงา จัว�
ไม่ แกว พรุยฮ ไม่ แกว ซลอง ไง่ แมว� แกว โม เซ
เตือง โอยจ อ�ื รปาึง อื นึง ไคร ป แตม ปุย ลวตไล
โอเอฮี นึง เซ� 14 แกว กาว ลอา โนง เซ มัฮ รโตง
กวน อซิราเอน เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื แกว เซ โค
รยญ โนง อื ไก มอยฮ เจอ โม อซิราเอน นึง� ติ โนง
ติ เจอ เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื

15ฟวยจ เซ ยุฮ แม โม่ะ บวน นึง ไคร ซโน� ยุฮ อื
ลอา เซน� ละ ซ ตาึก อื ควน เลอึป รน่าวก เซ นึง�
16 ยุฮ แม ไคร เกือฮ อื ไก ลวตไล� ยุฮ อื ไม่ ไคร แปน
โวง อื ลอา โวง� ติต อาึง อื นึง โจง ควน เลอึป รน่า
วก เซ เตือง ลอา โจง อ�ื 17 เกือฮ โม่ะ ไคร เซ มัก่ ปุ
แตะ ไม่ โวง ไคร ป อาวต นึง โจง ควน เลอปึ รน่าวก
เซ� 18 เปือง โม่ะ ไคร เซ ติ ก บลัฮ อื แม� เกือฮ อื
มัก่ ปุ แตะ ไม่ ควน มัก่ ป ติต นึง แคป ซองัปา ลปิ เอ
โฟต ลวง ลัก่กา อื เซ� 19ฟวยจ เซ ยุฮ แม ไคร แปน
โวง อื ลอา โวง� ติต อาึง อื นึง โจง ลวง ฆรมึ ควน
เลอปึ รน่าวก เซ� เกือฮ อื อาวต ลวง กไน อ�ื ก ติต
อื ไม่ ลปิ เอโฟต เซ� 20 ยุฮ แม ไคร ลอา โวง� ติต
อาึง อื นึง เฆียง ลปิ เอโฟต เซ ลวง ลัก่กา อื เกือฮ อื
อาวต นึง โบ โฆลว ลปิ เอโฟต เซ� ลวง ราว พา ปุก
ญวย ป ไตญ ปุย เกือฮ ไมจ เซ� 21 ฟวยจ เซ แกน
กอย ซี ฟะ เกือฮ แปน โม่ะ ละ โจก อื ควน เลอปึ รน่า
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วก เซ เกือฮ ติต ไม่ ลปิ เอโฟต เซ� เดอมึ ควน เลอปึ
รน่าวก เซ โอ ซ รกัฮ ฮา ลปิ เอโฟต เซ ฆาื อ�ื เกือฮ
ควน เลอึป รน่าวก เซ อาวต ราว พา ปุก ญวย เซ�
ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

22 โม เซ เกือฮ ป ไมจ ฟีมื ไตญ ลปิ ดา ละ ซ จาวป
อื กไน ลปิ เอโฟต เซ� ไตญ อื นึง กอย ซี ฟะ เตือง
ปลัฮ อ�ื 23 แปฮ โตะ โงก อื เกือฮ ปุก บั่กบ่วน ลปิ
เซ� ฟวยจ เซ ยุฮ แม แคป โงก อื นึง พา ไตญ ปุย�
เดอมึ โอ ซ แฌฮฆาื อ�ื 24 นึง โฆลว ชวง ลปิ เซ ตาึก
ฮุป เปลิ ทัปทิม ป ยุฮ ปุย นึง กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี
ซครกั� ไม่ พา แนน ไมจ นึง อ�ื 25ฟวยจ เซ ยุฮ แม
โพรยญ ละ อื นึง ไคร ซโน� ดุฮ รซอ โพรยญ เซ ไม่
ฮุป เปลิ ทัปทิม เซ นึง โฆลว ชวง ลปิ ดา เซ รวติ อ�ื
26 ดุฮ โพรยญ นึง อื ติ โนง� ดุฮ แม ฮุป เปลิ ทัปทิม
นึง อื ติ โนง� รซอ อื ตอก เซ� ลปิ เซ มัฮ ละ จาวป อื
เญือม รซอฮ อื ละ พะจาว� ตัม ลปุง ซตอก พะจาว
อาึง ละ ไอ โมเซ�

27 ปุย โม เซ ยุฮ ลปิ ละ อาโรน ไม่ โม กวน รเมะ
อ�ื เกือฮ โม ชงั ป ไมจ ฟีมื ยุฮ อื นึง พา แนน ไมจ�
28 ยุฮ โรฮ วอม ละ อ�ื ไม่ โคะ ไฆญ ไมจ� ไม่ แว� ยุฮ
ตื อื นึง พา แนน ไมจ� 29 ยุฮ พา ปุก ญวย ละ อื นึง
พา แนน ไมจ� ไม่ กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั�
ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ� 30 ปุย โม
เซ ยุฮ แพน ซัมคัน ละ อื นึง ไคร ซโน� แปน ควน ไม
ซตุ แปน ป ซัมคัน นึง โคะ ไฆญ อ�ื ดุฮ รซอม นึง อื
ตอก เฮ�ี �ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว,� อฮั เซ รซอม
เซ� 31 ฟวยจ เซ แกน กอย ซี ฟะ ละ อ�ื ปุก แพน
ไคร ซัมคัน เซ นึง อ�ื เกือฮ อื รติต ไม่ โคะ ไฆญ ไมจ
เซ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

เอจี ฟวยจ ยุฮ ปุย พากัง ระ อา
32 กัน ยุฮ ปุย พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว

เซ เอจี ฟวยจ เตือง โอยจ อ�ื พะจาว ซตอก อาึง อื
ละ ไอ โมเซ ตอก ออฮ� โม อซิราเอน เอจี ยุฮ เนอึม
อื เกือฮ ฟวยจ ตอก เซ โครยญ เจือ� 33 เญือม เซ
ปุย มอป พากัง ระ เซ ละ ไอ โมเซ� เตือง พา เลอปึ อื
ไม่ เครองึ โกว ปุย ละ พากัง เซ� ป มัฮ โคะ รมัก่ อ�ื
ไมะ แปน ละ เดีญ อ�ื โคะ ซแก ซปา เดีญ อ�ื ลัก
เดีญ อ�ื ควน โบลวง ลัก อ�ื 34 เครองึ โกว ปุย ละ
พรงั อ�ื ป มัฮ ฮกั แกะ ญอม ปุย นึง ซี ซครกั� ฮกั
กะ โลมา� ไม่ พา เฆีญ โตะ รเวอืะ� 35 มัฮ แม ฮติ
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว� ไม่ โคะ ลกลอม ฮติ เซ�
ไม่ รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ� 36 โตะ อาวต คโนมปัง ไม่
เครองึ โกว ปุย นึง อ�ื ไม่ คโนมปัง ป อาึง ปุย ซอง
นา พะจาว นึง ราว โตะ เซ� 37 มัฮ แม ชวง ออม ไคร
ซโน ป ไก กัก อาแลฮ� ไม่ ออม อาวต นึง เปือง กัก
อื เซ� ไม่ ลออยฮ ละ ดุฮ ปุย นึง ออม เซ� 38 มัฮ แม
คัน ไคร� ไม่ ลออยฮ ซัมคัน ละ เรฮ อื นึง ปุย� ไม่
ป ซออย ฮงาื ละ ตอง ปุย ทไว� ไม่ พา ละ เฆีญ ปุย
โตะ รเวอืะ พากัง เซ� 39 มัฮ แม คัน ยุฮ ปุย นึง ไร
ซเง�ี ไม่ ตาแซง ป ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี ละ ดุฮ ปุย อื นึง
คัน เซ โรฮ� มัฮ แม โคะ ลกลอม ปุย อ�ื ไม่ เครองึ

โกว ปุย นึง คัน เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ อาง รอาวม�
ไม่ ควน โบลวง ปุย อาง เซ� 40 มัฮ แม พา ละ เฆีญ
ปุย ควง พากัง� ไม่ ลัก อื ไม่ ควน โบลวง ลัก อ�ื ไม่
พา ละ เฆีญ โตะ รเวอืะ ควง อ�ื ไม่ โม่ะ ปุก ปุย พา
กัง เซ� มัฮ แม ลัก เกอมึ ปุย ลวง เฆียง อื รวติ อื ไม่
เครองึ โกว ปุย ละ พากัง เซ เตือง โอยจ อ�ื 41 มัฮ
แม เครองึ แนน ไมจ� ละ จาวป โม ซตุ อื เญอืม เลีย
ก รซอฮ อื ละ พะจาว นึง ฮอง ซัมคัน เซ� มัฮ โรฮ
เครองึ ซัมคัน คึนัก ละ จาวป อาโรน อื ไม่ เครองึ
ละ จาวป โม กวน อาโรน อื เญอืม เอจี โฮลฮ อื แปน
ซตุ�

42 โอเอฮี เมาะ ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ
โมเซ เซ� โม อซิราเอน เอจี ยุฮ เนอมึ อื เกือฮ ฟวยจ
โครยญ เจือ� 43 ไอ โมเซ ซาวป กวต แลน กัน ยุฮ
ปุย โม เซ� เญอืม ยุ อื เอจี ปุน ยุฮ ปุย อื ตัม ป ซตอก
พะจาว อาึง ละ แตะ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ ตอก
เซ เยอ� ไอ โมเซ ปิฮ มุ่น ละ โม ป ยุฮ กัน เซ ฆาื อ�ื

40
ปุย โบลวง พากัง ระ

1 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �เญือม
เอจี ฮาวก เคิ ติ ซเงะ ติ นึง อ�ื ไมจ เปอะ โบลวง
พากัง ระ ป มัฮ นา ก โฮลฮ ปุย ฮอยจ เคะ อาึ เซ�
3 ไมจ เปอะ อาึง ฮติ อาวต ลปุง พะจาว โตะ พากัง
เซ� รฆุน กไน อื นึง พากัง ติ� 4 ไมจ เปอะ โรวก โตะ
คโนมปัง ไม่ เครองึ ลัง อาวต ราว อื เกือฮ อาวต โตะ
พากัง เซ� โรวก โรฮ ชวง ออม เซ เกือฮ ออม นึง อื
อาวต เบือง ก ลัง อาวต แตะ เตือง โอยจ อ�ื 5ป มัฮ
คัน ไคร นา ก ตอง ปุย ป ซออย ฮงาื เซ เกือฮ อาวต
ลัก่กา ฮติ อาวต ลปุง พะจาว� กัง แม พา เฆีญ โตะ
รเวอืะ พากัง ระ เซ��

6 �คัน ตอง ปุย ซัตซิง นึง เซ� โบลวง อาึง ลัก่กา
โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� 7 โบลวง โรฮ อาง ระ เซ
เกือฮ อาวต ซน่ะ พากัง ไม่ คัน เซ� เชยีต ดุฮ รอาวม
นึง เกือฮ นาวก� 8 โบลวง แม ฆรุง พา รวติ ควง พา
กัง ระ เซ� กัง พา เฆีญ โตะ รเวอืะ เลียก ปุย นึง ควง
เซ�� อฮั เซ�

9�ฟวยจ เซ ไมจ แม เปอะ ตุย ลออยฮ ซัมคัน เซ�
เรฮ นึง พากัง ไม่ โอเอฮี นึง อื โครยญ เจือ� เกือฮ
แปน โอเอฮี ซัมคัน ทไว ปุย ละ อาึ ฆาื อ�ื 10 เรฮ
ลออยฮ เซ นึง คัน ตอง ปุย ซัตซิง นึง ไม่ เครองึ โกว
ปุย นึง อื เกือฮ แปน ป ตึก นึง ซัมคัน แตะ� 11 เรฮ
โรฮ ลออยฮ เซ นึง อาง ระ เซ ไม่ ชวง อื เกือฮ โรฮ
แปน ป ซัมคัน โรฮ�

12�ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ กวน รเมะ อื ฮอยจ
นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
รไซจ นึง รอาวม เซ� 13ฟวยจ รไซจ เปอะ ไมจ เปอะ
จาวป เครองึ ซัมคัน เซ ละ อาโรน� ฟวยจ เซ เรฮ
ลออยฮ เซ นึง� เกือฮ แปน ปุย ซัมคัน ละ พะจาว เด
อมึ ซ เกียฮ แปน ซตุ� 14 เกือฮ โรฮ กวน อื ฮอยจ�
ฟวยจ เซ จาวป ลปิ ซตุ ละ� 15 เรฮ โรฮ ลออยฮ นึง
ตอก เปือะ อื เซ โรฮ เดอมึ ซ เกียฮ รซอฮ ละ อาึ นึง
กัน แปน อื ซตุ เซ� มัฮ ไล ตอก เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ
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ละ ซ เกือฮ เปอะ กวน อื ไม่ กวนโซะ กวน แซะ อื
แปน ซตุ ละ อาึ ฮอยจ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย��
อฮั เซ พะจาว� 16 ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม โอเอฮี ตัม ป
เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ โครยญ เจือ�

17 เญอืม เอจี ไคว อื ติ เนอมึ ฟวยจ โอก อื ฮา เมือง
อยีปิ เซ� ปุก เคิ ติ ซเงะ ติ นึง อ�ื ไอ โมเซ เกือฮ เนอึ
ม ปุย โบลวง พากัง ระ เซ� 18 เญือม โบลวง อื ดุฮ
ควน โบลวง เดีญ อื รกา� ฟวยจ เซ โบลวง เดีญ อ�ื
ดุฮ แม โคะ ซแก เดีญ อ�ื ฟวยจ เซ โบลวง ด่อง อ�ื
19 กัง พา เลอปึ อ�ื เลอปึ แม ก พริ อื นึง ฮกั โอเอฮี�
ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ�

20 ไอ โมเซ โรวก เนอึม แพน ซโมะ ป ไก ลปุง พะ
จาว นึง เซ อาึง อื โตะ ฮติ� เกือฮ โคะ ลกลอม อื ติต
ไม่ ฮติ เซ� รเดือป ฮติ ป มัฮ นา ก โฮลฮ พะจาว ยวก
มัป่ ละ ปุย เซ อาึง อื ราว ฮติ เซ� 21 เญอืม เซ เกือฮ
ฮติ เซ อาวต กไน พากัง� กัง พา ลัก่กา ฮติ เซ ละ ซ
เฆีญ อื ฮติ เซ ฮา ปุย� ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง
ละ แตะ�

22 อาึง โรฮ โตะ อาวต คโนมปัง กไน พากัง ระ เซ
ลวง ลัก่ล่าวง อื ก พริ พากัง รฆุน อื เซ� 23 อาึง โรฮ
คโนมปัง นึง อื ตัม ไล แตะ ซองนา พะจาว� ตัม ป
เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ�

24 อาึง โรฮ ชวง ออม รเตือป โตะ เซ กไน พากัง
ระ ลวง ลัก่เซฮ อ�ื 25 อาึง ออม อาแลฮ เซ นึง เปือง
กัก อื ซองนา พะจาว ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง
ละ แตะ�

26 อาึง โรฮ คัน ไคร ลั่กกา พากัง รฆุน อื เซ กไน
พากัง ระ เซ� 27 ตอง เนอึม ป ซออย ฮงาื นึง อื ตัม
ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ� 28 กัง โรฮ พา
นึง โตะ รเวอืะ เลียก ปุย นึง พากัง ระ เซ�

29 ก พริ พากัง ระ ก ซดิ โบ โตะ รเวอืะ เซ� ไอ
โมเซ อาึง คัน ระ นา ก ตอง ปุย ซัตซิง ละ พะจาว นึง
อ�ื มอก ตอง ทไว ซัตซิง นึง อื ไม่ เฮงาะ รโกะ ตัม ป
เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ�

30อาึง โรฮ อาง ระ ซน่ะ คัน ไม่ พากัง ระ เซ� เชยี
ต ดุฮ รอาวม นึง อื ละ ซ รไซจ โม ซตุ ติ แตะ นึง�
31 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ กวน อาโรน เนอ โกว รอาวม
เซ ละ รไซจ อื เตะ ชวง แตะ นึง� 32 เญือม ซ เลีย
ก โม ซตุ นึง พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ�
ไม่ เญอืม ซ เลียก อื ละ คัน ระ เซ� ซ โกว รอาวม เซ
ละ รไซจ อื เตะ ชวง แตะ รกา� มัฮ ยุฮ อื ตัม ป เอจี
ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

33 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ โบลวง ฆรุง พา รวติ พากัง
ระ เซ ไม่ คัน เซ� กัง โรฮ พา นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง เซ
โรฮ� ไอ โมเซ ยุฮ เนอมึ กัน เซ เกือฮ ฟวยจ โครยญ
เจือ�

รงั ซเปีย พะจาว
34 เญือม เซ ฮอยจ เอนิ ชุต รวู นึง� เลอึป พากัง

ระ เซ� รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว เลียก อาวต กไน พากัง
เซ� รงั เนอมึ รงั แนม� 35 เญือม เซ ไอ โมเซ เกียฮ
เลียก โตว กไน พากัง ระ เซ นึง เลีฮ อาวต ชุต รวู นึง
อ�ื รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว อาวต กไน พากัง เซ เล่ีป
อ�ื รงั เนอึม รงั แนม� 36 เคียง เซ เยอ โม อซิรา
เอน เญือม ชวน อื ฮาวก ชุต รวู ฮา พากัง ระ เซ เญื

อม ออฮ ซ โอก โฮว นึง คระ เญอืม เซ� 37 ดัฮ ชุต รวู
เซ โอ ฮาวก โฮลฮ โตว โฮว ฆาื อ�ื อาวต แนฮ ฮอยจ
ละ ฮาวก ชุต รวู เซ� 38 ชุต รวู ยุฮ พะจาว อาวต ราว
พากัง เซ เมือ ซเงะ่ อ�ื เมือ ก ซาวม อื ชุต รวู เซ
แปน งอ ละ อ�ื ติ เจน โฮว อื นึง คระ เซ โม อซิรา
เอน โฮลฮ ลอป ชวน อื ตอก เซ�
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ลอวย โมเซ
พะทัม ลอวย โมเซ ระ เกว ไม่ โกตไม เกือฮ พะจาว

ละ โม อซิราเอน ป แปน ปซี ปซา โกว อื นึง กัน ทไว
อื โอเอฮี ละ พะจาว� มัฮ โรฮ ไลลวง โม ซตุ ป ไมจ
อื ไจไซ กัน เซ โครยญ เจือ�
ป ระ ไล นึง พะทัม เฮี มัฮ ไลลวง มัฮ พะจาว ป

ซงะ่ ซงอม� ปุย ดัฮ ฆวต รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่
พะจาว ป มัฮ �พะจาว ซงะ่ ซงอม ทื โม อซิราเอน�
เซ� ไมจ อื นัปทื พะจาว ไม่ เกือฮ อื ป ยุฮ ป อฮั แตะ
ละ ปุ แตะ ปุก ตัม ไล ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม ลอวย
โมเซ เฮ�ี
เมาะ ป ไก นึง พะทัม เฮี มัฮ โบ่ต 19 คอ 18 นึง

อื ป โฮวน ยุง ปุย ไม่ กอ อฮั อื ละ ปุ แตะ� โนก ฮา
เกือฮ อื ปุย ฮรกั พะจาว� พะเยซู อฮั คอ เซ มัฮ ป
ตึก นึง ระ ไล แตะ นึง พะทัม เตือง โอยจ อ�ื เญือม
เกือฮ พะเยซู อื แปน ป ระ ไล ตอก เซ� เอะ ไมจ เนอึ
ม ไตม อาึง� เอจี มัฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ ฮรกั ปุย่วง
แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�� อฮั เซ�

ป ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อื
1 ติ โฮน อื พะจาว กอก ลปุง ไม่ ไอ โมเซ เน่อมึ

นึง โตะ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื 2 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก
เฮ�ี �เญอืม โรวก เปอะ ทไว ซัตซิง ละ พะจาว เยอ�
โรวก เปอะ โมวก แปน� โรวก เปอะ แกะ ปิ แปน��

3 �ดัฮ มัฮ โมวก ป โรวก ปุย ตอง ทไว ละ พะจาว
เยอ� ไมจ อื เลือก โรวก ทไว ป โปก อ�ื ไม่ โอ อื ไก
ตอก โละพริ เญีย่ะ เนอมึ� เกือฮ เมือะ โรวก อื ฮอยจ
นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� เดอมึ ปุย เซ ซ แปน ปุย
ปุก รพาวม พะจาว ฆาื� 4 เกือฮ โรฮ ปุย เซ ยอ่ง เตะ
แตะ ราว ไกญ ซัตซิง ทไว แตะ เซ� เดอมึ ป ทไว อื
เซ ซ ปุก รพาวม พะจาว ไม่ ซ แปน เนอึม อื ควน
รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื 5 เกือฮ โรฮ ปุย เซ ยุฮ ยุม
ไม่ โมวก เซ ซองนา พะจาว. ป มัฮ ซตุ กวน อาโรน
เซ ซ โรวก ทไว ฮนัม อื ละ พะจาว� ไม่ ซ ซพรอต อื
ฮนัม เซ นึง คัน ทไว ป อาวต ซื นา รเวอืะ พากัง เซ
ปอ ไคว อื ยุฮ คัน เซ� 6 เกือฮ โรฮ ปุย เซ ปอฮ ฮกั
ซัตซิง ทไว แตะ เซ เกือฮ โอก โอยจ� ป มัฮ เนะ อื
เซ� เกือฮ มอก อื แปน ตอน แปน ตอน อ�ื 7 ซตุ ป
มัฮ กวน อาโรน เซ ซ แพรฮ งอ นึง คัน เซ� ซ ดุฮ
โรฮ เคิ นึง อ�ื 8ฟวยจ เซ ซ อาึง เนะ ซัตซิง มอก ปุย
เซ เตือง ไกญ อื ไม่ ลออยฮ อื โตะ งอ นึง คัน ทไว เซ
แปน ไล แตะ� 9 เกือฮ ป ฮอยจ ทไว โอเอฮี เซ รไซจ
เวียกตู โตม โฮมะ อื ไม่ ชวง อื เกือฮ ซงะ่� ฟวยจ
เซ โม ซตุ เซ ซ อาึง โรฮ อื โตะ งอ นึง คัน เซ เตือง
โอยจ อ�ื เกือฮ ฮะ ล่อยญ� ป ตอง อื ทไว เซ แปน
ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก เนอมึ อื รพาวม อ�ื

10 �ดัฮ ปุย โรวก ตอง ทไว แกะ ปิ ละ พะจาว โฮ�
ไมจ โรฮ อื เลือก โรวก ป โปก อื ไม่ โอ อื ไก ตอก โละ
พริ เญีย่ะ เนอมึ� 11 เกือฮ ปุย เซ มอก ป โรวก แตะ

ทไว เซ ซองนา พะจาว เฆียง คัน ทไว เซ ลวง ก ล่า
วง อ�ื ฟวยจ เซ โม ซตุ ป มัฮ กวน อาโรน เซ� ซ
ตุย ฮนัม ป มอก ปุย ทไว เซ� ซพรอต อื นึง คัน ทไว
เซ ปอ ไคว อื ยุฮ คัน เซ� 12 เกือฮ แม ปุย เซ มอก
โตะ อื เซ แปน ตอนๆ แตะ� โม ป มัฮ ซตุ เซ� ซ อาึง
ป ทไว อื เซ โตะ งอ นึง คัน เซ แปน ไล แตะ� เตือง
ไกญ อื ไม่ ลออยฮ อ�ื 13ป มัฮ เครองึ กไน อื ไม่ ชวง
อื เซ� เกือฮ โรฮ ปุย เซ รไซจ อื เกือฮ ซงะ่� ฟวยจ
รไซจ อื ซตุ เซ ไมจ อื โรวก ตอง ทไว นึง คัน ทไว เซ
เตือง โอยจ อ�ื ป ตอง อื ทไว เซ แปน ป ซออย ฮงาื
ละ พะจาว, ไม่ ปุก เนอมึ อื รพาวม อ�ื

14 �ดัฮ ไก ป โรวก ไซม ละ ซ ตอง แตะ ทไว ละ
พะจาว เยอ� ไมจ โรฮ อื โรวก ป มัฮ รโกะเกอ�ื ดัฮ
โอ มัฮ รโกะเกอื โฮ� มัฮ โนก พิลัป ป นมุๆ ลัง่ อ�ื
15 เกือฮ โรฮ ซตุ เซ โรวก ไซม เซ ฮอยจ นึง คัน ทไว
เซ� เกือฮ โรฮ ซเวยีต โงก ไซม เซ ปอ ดุต ไกญ อื ไม่
ตอง อื ไกญ ไซม เซ นึง คัน� เกือฮ โรฮ ฮนัม อื ปัต
เฆียง คัน ทไว เซ โรฮ� 16 เกือฮ เปฮ ลาื อื ไม่ ตอยจ
อื ฮาืก อ�ื ไม่ โปวฮ อื ก โปวฮ ปุย จะ เฆียง คัน ทไว
เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 17 ฟวยจ เซ ไมจ อื แจฮ ป
มัฮ โกะ ไซม เซ� ปังเมอ โอ ไมจ เกือฮ ป มัฮ โพรยจ
อื เซ ดุต ฮา โกะ โม่ว อ�ื ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ตอง ไซม
เซ โตะ งอ ราว คัน ทไว เซ� ป ตอง อื ทไว เซ แปน
ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก เนอึม อื รพาวม อื
โรฮ��

2
เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย ละ พะจาว

1 �ดัฮ ไก ป โรวก ทไว เฮงาะ รโกะ ละ พะจาว
เยอ� เกือฮ ปุย เซ ครติ เฮงาะ รโกะ ยุฮ แตะ ละ อื
ฮมั ปอ แปน อื แปง� ฟวยจ เซ เกือฮ ดุฮ ลออยฮ
กาวก นึง อื ไม่ กัมยนั� 2 ฟวยจ เซ เกือฮ โฮว ตาว
อื ละ โม ซตุ ป มัฮ กวน อาโรน� ซตุ เซ ซ ตุย แปง
ป เอจี ดุฮ ปุย ลออยฮ นึง เซ ติ ซบราวก เตะ แตะ�
ดุฮ แม กัมยนั เซ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ซ ตอง อื โตะ
งอ นึง คัน เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน กอก แตะ รโฮ
งะ ป ทไว ปุย เซ ละ พะจาว. ป ทไว อื เซ แปน เนอึ
ม ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก เนอึม อื รพาวม
อ�ื 3 เมาะ ป ไก ลัง่ อื เซ เกือฮ โรฮ อื แปน คอง อา
โรน ไม่ กวน อ�ื นึง มัฮ อื เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย ป ซงะ่
ซงอม เนอมึ ละ พะจาว.

4 �ดัฮ ไก ป โรวก ทไว คโนมปัง โอป ปุย นึง ตาว
โอป เปอ� ไมจ อื มัฮ คโนม ป โอ ปุย ดุฮ เจือ อ�ื
ปัง มัฮ คโนมปัง ยุฮ ปุย นึง แปง ซเบื่อก ไม่ ลออ
ยฮ กาวก ญุ่ก� ปัง มัฮ คโนมปัง เฮรี ป ตา ปุย ลออ
ยฮ นึง ญุ่ก� ไมจ โตว ดุฮ เจือ อื ติ ตื เนอึม� 5 ดัฮ
ไก ป โรวก ทไว คโนมปัง ป เอจี เดือก ปุย ราว ไร
เดีป เปอ� ไมจ อื ยุฮ นึง แปง ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ
กาวก ป โอ ปุย ดุฮ เจือ คโนมปัง นึง โรฮ� 6 เกือฮ
โรฮ เรยีก คโนมปัง เซ แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ�
เกือฮ โรฮ เรฮ ลออยฮ นึง อ�ื ฟวยจ เซ เดอมึ เกียฮ
แปน คอง ทไว ฆาื อ�ื 7 ดัฮ ปุย โรวก คโนมปัง ป เอจี
เดือก แตะ นึง มอคัง ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว โฮ�
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ไมจ อื ยุฮ นึง แปง ไม่ ซเบื่อก โรฮ อื ไม่ ลออยฮ�
8 เมาะ คโนมปัง โรวก ปุย ทไว ละ พะจาว เซ� ไมจ
อื โรวก ฮอยจ ละ ซตุ� ฟวยจ เซ ซตุ ซ ตาว อื ฮอยจ
โบ คัน ทไว เซ� 9 ซตุ เซ ซ รยฮิ ป โรวก อื เซ เญี่ยะ
ไม่ ตอง อื นึง งอ ละ เกือฮ อื แปน ควน กอก แตะ ร
โฮงะ ป ทไว อื เซ ละ พะจาว. ป ทไว อื เซ แปน เนอึ
ม ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม
อ�ื 10 เมาะ ป ไก ลัง่ อื เซ เกือฮ โรฮ แปน คอง อา
โรน ไม่ กวน อ�ื นึง มัฮ อื ป ทไว ปุย ละ พะจาว, มัฮ
ป โซม ป ปอน ทไว ปุย ไม่ มัฮ อื ป ซงะ่ ซงอม เนอมึ
ละ พะจาว.

11�เมาะ ป โซม ป ยุฮ ปุย นึง เฮงาะ รโกะ ป โรวก
เปอะ ทไว ละ พะจาว เซ� ไมจ โตว ดุฮ เจือ นึง อ�ื
นึง โอ เปอะ ลัง ตอง ทไว ป ไก เจือ นึง อื เซ� รอาวม
โกะ แฮ ปุ โรฮ ไมจ ตอง โรฮ� 12 เญือม ทไว เปอะ
โอเอฮี ป โฮลฮ โรง เปอะ เกป นึง ป ซมา เปอะ� ดัฮ
เปอะ ทไว คโนม ไก เจือ เซ นึง ไม่ รอาวม โกะ แฮ
เซ ละ พะจาว แปน โรฮ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ตอง
นึง คัน ทไว เซ� 13 โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย นึง เฮงาะ
รโกะ ละ ซ ทไว เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ดุฮ กิฮ นึง� นึง
มัฮ กิฮ เซ ควน โตก เปอะ ละ ลปุง ซันญา ซน่ะ พะ
จาว ไม่ โม อซิราเอน� เมาะ ป ทไว เปอะ โครยญ
เจือ เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ ดุฮ กิฮ นึง ฆาื อ�ื

14�โม เปะ ดัฮ เปอะ โรวก ทไว เฮงาะ รโกะ ฮอยจ
โรง ยุฮ เปอะ ละ พะจาว โฮ� ไมจ เปอะ เดือก ป ซ
ทไว แตะ เซ ละ ฮมั� โต เซ ไมจ เปอะ ครติ เกือฮ
บลวย� 15 ดุฮ แม ลออยฮ กาวก นึง ไม่ กัมยนั เซ
งอ่น� เดอมึ ซ เกียฮ แปน คอง ทไว ฆาื อ�ื 16ฟวยจ
เซ ป มัฮ ซตุ รซอฮ ละ พะจาว เซ ซ รยฮิ โรวก เฮงาะ
รโกะ ทไว เปอะ เซ ไม่ ลออยฮ กาวก งอ่น� ไม่ กัมยนั
เตือง โอยจ อ�ื โรวก ตอง อื นึง คัน ทไว เซ เกือฮ ฮะ
ล่อยญ� นึง ซ แปน อื ควน กอก แตะ รโฮงะ ป ทไว
เปอะ เซ ละ พะจาว.�

3
ป ทไว ปุย ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว

1 �ดัฮ ไก ป โรวก ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นึง ฆวต
รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เยอ� ดัฮ โรวก ทไว
โมวก โฮ� โมวก โปก ญุ่ก� โมวก ชงั ญุ่ก� แปน ตื
ดัฮ โอ ไก ตอก โละพริ โฮ� 2 ไมจ โรฮ ปุย เซ ยอ่ง เตะ
แตะ ราว ไกญ โมวก ซ ทไว แตะ เซ� เกือฮ โรฮ มอก
โมวก เซ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะ
จาว เซ� ฟวยจ เซ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน ป แปน ซตุ
เซ� ซ โรวก ฮนัม โมวก เซ ซพรอต อื นึง คัน ทไว เซ
ปอ ไคว อ�ื 3ฟวยจ เซ ป ทไว โมวก เซ ไมจ อื ฮอย
โอเอฮี โม เฮี ละ ซ แปน อื ป โซม ป ปอน ทไว แตะ
ละ พะจาว. มัฮ ลออยฮ ป ติต ไม่ เครองึ กไน อื เซ
เตือง โอยจ อ�ื 4 ไม่ เปละ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ไม่
เบือ ลออยฮ ป ติต นึง โตม อ�ื ไมจ อื ฮอย โอก เตือง
โอยจ อ�ื 5 เญือม เซ กวน อาโรน ซ โรวก ตอง ทไว
โอเอฮี โม เซ ราว โอเอฮี ไฮญ ป เอจี ตอง ปุย ทไว นึง
คัน เซ� เดอมึ ซ แปน คอง ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ
จาว ไม่ ปุก เนอมึ อื รพาวม อ�ื

6 �ดัฮ ไก ป โรวก ทไว แกะ ปิ นึง ฆวต รโจะ อื
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เยอ� ทไว ป โปก อื ญุ่ก� ป
ชงั อื ญุ่ก� ไมจ อื เลือก โรวก ทไว ป โอ อื ไก ตอก
โละพร�ิ 7 ดัฮ มัฮ กวน แกะ โฮ� เกือฮ โรวก ทไว อื
ซองนา พะจาว เมิฮ� 8 ไมจ ปุย เซ ยอ่ง เตะ แตะ
ราว ไกญ อื ไม่ มอก อื นึง ลั่กกา พากัง ยุฮ พะจาว
เซ� ฟวยจ เซ กวน อาโรน ซ โรวก ฮนัม กวน แกะ
เซ� ซพรอต อื นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื 9 ฟวยจ
เซ ซ ลัฮ โรฮ แกะ เซ� ฮอย โอเอฮี โม เฮี นึง อื ละ
ซ แปน อื ป โซม ป ปอน ทไว แตะ ละ พะจาว. ป มัฮ
เบือ ลออยฮ ป ติต ไม่ เครองึ กไน อื เซ� ฮอยจ ละ
ลออยฮ ป อาวต นึง ซตะ อื ไม่ เบือ ลออยฮ ป ติต ไม่
ซองั ซกู อ�ื 10 ฮอย เปละ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื
ไม่ ลออยฮ ป ติต ไม่ อ�ื เตือง เบือ ลออยฮ ป ติต นึง
โตม อื เกือฮ โอก เตือง โอยจ อ�ื 11 ป มัฮ ซตุ เซ
ซ ตอง โรฮ โอเอฮี โม เซ นึง คัน ทไว เซ ละ ซ เกือฮ
แตะ แปน ป โซม ป ปอน ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว.

12 �ดัฮ ป ทไว อื เซ มัฮ ปิ โฮ� เกือฮ โรวก ทไว อื
ฮอยจ ซองนา พะจาว เมิฮ� 13 ไมจ ปุย เซ ยอ่ง เตะ
แตะ ราว ไกญ อื ไม่ มอก อื นึง ลัก่กา พากัง ยุฮ พะ
จาว เซ� ฟวยจ เซ กวน อาโรน ซ โรวก ฮนัม ปิ เซ�
ซพรอต อื นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื 14ฟวยจ เซ ซ
ลัฮ ปิ เซ� ฮอย โอเอฮี โม เฮี นึง อื ละ ซ แปน อื ป
โซม ป ปอน ทไว แตะ ละ พะจาว. มัฮ เบือ ลออยฮ
ป ติต ปุ แตะ ไม่ เครองึ อาวต กไน อื เซ� 15 เปละ
อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื ฮอยจ ละ ลออยฮ ป ติต ไม่
อ�ื เตือง เบือ ลออยฮ ป ติต นึง โตม อื ฮอย อื เกือฮ
โอก เตือง โอยจ อ�ื 16 ป มัฮ ซตุ เซ ซ ตอง โรฮ โอ
เอฮี โม เซ นึง คัน ทไว เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ป โซม
ป ปอน ป ซออย ฮงาื ทไว ละ พะจาว, ไม่ ปุก เนอมึ อื
รพาวม อ�ื เมาะ ป มัฮ ลออยฮ อื เตือง โอยจ อื ลัง
มัฮ ป ยุฮ พะจาว ตื�

17�เฮี มัฮ โกตไม ยุฮ อาึ ป เกือฮ โม เปะ โตก ละ�
ฮอยจ ละ กวน เฌือต เปอะ โครยญ เจน ปุย� อาวต
เปอะ ก ออฮ ก เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ แฮน เวยี ปอน
แตะ ลออยฮ ซัตซิง ไม่ ฮนัม อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

4
คอง ทไว ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮ
งะ ไลลวง เฮี ละ โม อซิราเอน� ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ป
พิต ไม่ โอ โกะ อื ยุง มัฮ อื ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว
โฮ� 3 ดัฮ มัฮ ฮวันา ซตุ โฮ ป โคะ ยุฮ ป พิต เซ� กัน
พิต ยุฮ อื เซ แปน มัป่ ติต โรฮ ฮอยจ ละ ปุย ไฮญ ฆาื
อ�ื ไมจ โรฮ ซตุ เซ ไอฮ โมวก โปก นมุ ติ ตัว ไม่ โอ
อื ไก ตอก โละพร�ิ ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว เกือฮ
แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 4 ไมจ อื
ตาว โมวก เซ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ ซอง
นา พะจาว. เกือฮ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ โมวก เซ�
เกือฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื ซองนา พะจาว โรฮ� 5ฟวยจ
เซ ซตุ เซ ซ โรวก ฮนัม โมวก เซ เลียก ไม่ อื โตะ กไน
พากัง เซ� 6 ซ ชตึ โรฮ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม เซ ไม่ ซ
พรอต อื นึง ลั่กกา พากัง รตา ฮอง เซ อาแลฮ เตะ
ซองนา พะจาว โรฮ� 7 ซ ตา แม โรฮ ฮนัม เซ นึง โด่
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วง อาวต โจง คัน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื โตะ กไน พา
กัง ระ เซ� ฮนัม เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ซ โทก อื นึง
ชวง คัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ป อาวต ลัก่กา พากัง ระ
เซ� 8ฟวยจ เซ ซ ฮอย โรฮ ป มัฮ ลออยฮ ป ติต ไม่
เครองึ กไน โมวก เซ� 9ฮอยจ ละ เปละ อื เตือง ลอา
ก บลัฮ อ�ื ไม่ เบือ ลออยฮ ป ติต นึง โตม อ�ื เกือฮ
อื โอก เตือง โอยจ อ�ื 10 ไมจ โรฮ ยุฮ ตอก เญือม
ยุฮ ปุย อื ละ โมวก ป ทไว ปุย ละ ซ รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว เญือม ไฮญ โรฮ� ฟวยจ เซ ซตุ เซ
ซ ตอง โรฮ โอเอฮี โม เซ นึง คัน ทไว เซ� 11 ป มัฮ
ฮกั โมวก เซ ไม่ เนะ ไม่ ไกญ อื ฮอยจ ละ ชวง อื ไม่
เครองึ กไน เตือง เวียกตู อ�ื 12 ซ ยวก ตาว อื โอก
ก พริ ไคะ นา ก ซงะ่ ไล อ�ื ฟวยจ เซ ซ ตอง อื นา ก
โทก ปุย โปวฮ จะ เซ เตือง โอยจ อ�ื

13�ดัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โคะ ยุฮ ปพิต�
ไม่ โอ โม โกะ อื ยุง มัฮ อื ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว
โฮ� เอจี แปน โรฮ มัป่ ละ อ�ื 14 ดัฮ กัน พิต ยุฮ โม
เซ เอจี เปลีฮ ติ แตะ โอก โฮ� ไมจ โม เซ ทไว โมวก
โปก นมุ ลัง่ ติ ตัว ละ ซ แปน อื ควน โตฮ อื ติ แตะ
ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� เกือฮ ตาว โมวก เซ ฮอยจ ลั่กกา
พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� 15 เกือฮ โรฮ โม
ป กวต ป เฮยีง ลลาึง โม อซิราเอน เซ ยอ่ง เตะ แตะ
ราว ไกญ โมวก เซ ซองนา พะจาว, ไม่ มอก โรฮ อื
โมวก เซ เกือฮ ยุม� 16ฟวยจ เซ ฮวันา ซตุ เซ ซ ตุย
โรวก ฮนัม โมวก เซ งอ่น� เลียก ไม่ อื โตะ กไน พา
กัง ระ เซ� 17 ซตุ เซ ซ ชตึ โรฮ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม
เซ� ซพรอต อื นึง ลัก่กา พากัง รตา ฮอง เซ ซองนา
พะจาว อาแลฮ เตะ� 18 ซ ตา แม โรฮ ฮนัม เซ นึง
โด่วง ป อาวต โจง คัน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื โตะ กไน
พากัง ระ เซ� ฮนัม เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื ซ โทก อื นึง
ชวง คัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ป อาวต ลั่กกา พากัง
เซ� 19 ฟวยจ เซ ซ ตุย โรฮ ลออยฮ โมวก เซ เตือง
โอยจ อื เซ� โรวก ตอง อื ราว คัน ทไว เซ� 20 ยุฮ ปุย
ละ โมวก เกือฮ แตะ แปน ควน โตฮ มัป่ ยุฮ ปุย ตอก
ออฮ� ซ ยุฮ โรฮ อื ละ โมวก เซ ตอก เซ โรฮ� มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ
ยุฮ ปุย� เดอมึ พะจาว ซ ยวก มัป่ ยุฮ อ�ื 21 ฟวยจ
เซ ซตุ เซ ซ ตาว โมวก เซ โอก ฮอยจ ก พริ ไคะ� ซ
ตอง โรฮ อื ตอก ตอง แตะ โมวก ทไว แตะ ละ มัป่
ยุฮ โกะ แตะ เซ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ ฆาื
อ�ื

22 �ดัฮ โม ป ตัตเตียง เญือะ ยว่ง บัน่เมือง โคะ
ยุฮ ป พิต ไม่ โอ โกะ อื ยุง มัฮ อื ป พิต โกตไม ยุฮ
พะจาว โฮ� โอเอฮี ตอก เซ เอจี แปน โรฮ มัป่ ละ อ�ื
23 ดัฮ ปุย เซ เอจี ยุง ยุฮ แตะ ป พิต โฮ� ไมจ ปุย
เซ โรวก ปิ โปก ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ ละ
ซ เกือฮ อื แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ
เซ� 24 เกือฮ โรฮ ปุย เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ ปิ
เซ� ไม่ มอก อื ปิ เซ นา ก มอก ปุย ซัตซิง ละ ซ ตอง
แตะ ทไว เซ� นึง มัฮ อื ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่
ยุฮ แตะ� 25ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง

ฮนัม ปิ เซ� ตา อื นึง โด่วง ป อาวต โจง คัน เซ�
ฮนัม ป ไก ลัง่ อื เซ ซ โทก อื นึง ชวง คัน ทไว เซ�
26ฟวยจ เซ ซ ตุย โรฮ ตอง ลออยฮ ปิ เซ นึง คัน เซ
เตือง โอยจ อ�ื ตอก เญอืม ทไว ปุย โอเอฮี ละ ซ รโจะ
อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โฮ� ซตุ เซ มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ ละ เกือฮ แตะ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย
เซ� พะจาว ซ ยวก เนอมึ พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ ฆาื อ�ื

27 �ดัฮ โม ลัปซด่อน โคะ ยุฮ ป พิต ติ ปุย ไม่ โอ
โกะ อื ยุง มัฮ อื ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว โฮ� โอเอฮี
ตอก เซ เอจี แปน โรฮ มัป่ ละ อ�ื 28 ดัฮ ปุย เซ เอจี
ยุง ยุฮ แตะ ป พิต� ไมจ ปุย เซ โรวก ปิ รโปวน ติ
ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน
โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ� 29 เกือฮ โรฮ ปุย
เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ ปิ เซ� ไม่ มอก อื ปิ เซ
นา ก มอก ปุย ซัตซิง ละ ซ ตอง แตะ ทไว เซ� นึง
มัฮ อื ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ อื เซ� 30ฟวยจ
เซ ซตุ ซ ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม ปิ เซ� ตา อื นึง
โด่วง อาวต โจง คัน เซ� ฮนัม ป ไก ลัง่ อื เซ ซ โทก
อื นึง ชวง คัน ทไว เซ� 31 ซ ตุย แม โรฮ ป มัฮ ลออ
ยฮ อื เตือง โอยจ อื ตอก เญือม ทไว ปุย โอเอฮี ละ
ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โฮ� ฟวยจ เซ ซตุ
เซ ซ ตอง ลออยฮ เซ โตะ งอ นึง คัน เซ� ป ทไว อื
เซ แปน เนอึม ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก เนอึ
ม อื รพาวม อ�ื ซตุ เซ มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ
แตะ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ� พะจาว
ซ ยวก เนอมึ พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ ฆาื อ�ื

32 �ดัฮ มัฮ แกะ โฮ ป โรวก ปุย ทไว ละ ซ เกือฮ อื
แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ อื
โรวก ป มัฮ กวน แกะ รโปวน ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก
โละพร�ิ 33 เกือฮ ปุย เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ
กวน แกะ เซ ไม่ มอก โรฮ อื นา ก มอก ปุย โอเอฮี
ไฮญ ป ตอง แตะ ทไว เซ� มัฮ เกือฮ อื แกะ เซ แปน
ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่� 34 ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ
ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม กวน แกะ เซ� ตา อื นึง โด่
วง อาวต โจง คัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี เซ� ฮนัม โฮฮ
เซ โทก แม อื นึง ชวง คัน ทไว เซ� 35 ตุย แม โรฮ ป
มัฮ ลออยฮ อื เตือง โอยจ อื ตอก ยุฮ แตะ ละ คอง
ทไว ปุย ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โรฮ�
ฟวยจ เซ ซ ตอง ลออยฮ เซ นึง คัน เซ� ราว โอเอฮี
ไฮญ ป ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว. ซตุ เซ มัฮ ยุฮ อื
ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ
ยุฮ ปุย เซ� พะจาว ซ ยวก เนอมึ พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ
ฆาื อ�ื�

5
ไล ตอก จัมเปน ปุย โตฮ ติ แตะ ฮา มัป่

1 กัน ยุฮ ปุย ป เมีญ ปุย แปน มัป่ ละ อื มัฮ ตอก
เฮ�ี ดัฮ ไก ป โฮลฮ ปุย กอก ฮอยจ แปน พีญัน นึง
โอเอฮี ป เอจี ยุ เอจี ฮมอง แตะ� ดัฮ โอ รโฮงะ อื ตัม
ซื อื ตัม ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ โฮ� ปุย เซ ซ ไก ตุต
ฆาื อ�ื
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2 ดัฮ ไก ป โคะ ลอก ป โอ ซงะ่ ไล เตือง โอ โกะ
แตะ ยุง� โกะพริ ยุม ญุ่ก� โกะยว่ง ยุม ญุ่ก� ไม่ ซัต
ซิง ไฮญ ป เมีญ พะจาว มัฮ ป รแอม ละ แตะ ญุ่ก�
ปุย เซ เอจี แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ไม่ ไก ตุต แตะ ฆาื
อ�ื

3 ดัฮ ไก ป โคะ ลอก โอเอฮี ป รแอม ป โอก เน่อมึ
นึง ปุย เยอ� ดัฮ เอจี ยุง ลอก แตะ โอเอฮี ตอก เซ
โฮ� ปุย เซ เอจี แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ไม่ ไก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื

4 ดัฮ ไก ป โคะ ซม่อต ซบัน่ ติ แตะ นึง ป ซ ยุฮ ซ
อฮั แตะ� ปัง มัฮ นึง ไลลวง ออฮ ไลลวง เอฮี ญุ่ก�
ดัฮ เอจี โตก ละ ป โคะ อฮั แตะ เซ โฮ� ปุย เซ เอจี
ไก ตุต ฆาื อ�ื

5 ดัฮ ไก ป อาวม ไก พิต ไก โฌวะ ยุฮ แตะ ตอก
เอจี อฮั เยอะ เซ� เกือฮ ปุย เซ รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ
แตะ เซ� 6 เกือฮ โรฮ โรวก ซัตซิง ละ ซ ทไว แตะ�
เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื เซ� ป โรวก
อื เซ มัฮ แกะ ชงั ญุ่ก� ปิ ชงั ญุ่ก� แปน ตื� ไมจ
เกือฮ ซตุ ทไว ซัตซิง เซ รโตง อื ละ ซ แปน อื ควน
รไซจ มัป่ ยุฮ ปุย เซ�

7 �ดัฮ ปุย เซ โอ ปุน โรวก ทไว แกะ โฮ� เกือฮ
โรวก ทไว รโกะเกอื ลอา ตัว� โต เซ มัฮ โนก พิลัป
ลอา ตัว� เกือฮ ทไว อื ละ พะจาว แปน ควน ยวก
มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื เซ� ติ ตัว อื แปน ควน โตฮ อื ติ
แตะ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื ติ ตัว อื แม แปน โรฮ ป ตอง อื
ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื 8-9 เกือฮ โรฮ ปุย เซ
โรวก ป ทไว แตะ เซ ฮอยจ ละ ซตุ� ฟวยจ เซ ซตุ
เซ ซ ตุย โรฮ ไซม เซ ติ ตัว ไม่ ซเวยีต อื โงก อื เกือฮ
โอก ฮนัม� ปังเมอ โอ เกือฮ ไกญ อื รกัฮ ฮา โงก อ�ื
เกือฮ โรฮ ตุย ฮนัม เซ ไม่ ซพรอต อื เฆียง คัน ทไว
เซ งอ่น� เมาะ ป โฮฮ อื เซ เกือฮ โทก อื นึง ชวง
คัน ทไว เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ยุฮ ปุย ละ ซ เกือฮ
แตะ แปน ควน โตฮ อื ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื 10 ฟวยจ เซ
ตัว ป ไก ลัง่ อื เซ ซ ตุย โรฮ ตอง ทไว อื ละ พะจาว
ตัม โกตไม� ซตุ เซ มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ
แตะ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ� พะจาว
ซ ยวก พิต โฌวะ ยุฮ อื ฆาื อ�ื

11�ดัฮ ปุย เซ โอ ลัง่ ปุน โรวก ไซม ละ ซ ทไว แตะ
ละ พะจาว ตอก เซ โฮ� เกือฮ ปุย เซ โรวกญอตแปง
ยุฮ แตะ เซ ลอา ลิต� ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน
โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ อื เซ� ทัน โตว ดุฮ ลออ
ยฮ นึง ไม่ กัมยนั เฟือฮ� นึง มัฮ อื ควน โตฮ ปุย ติ
แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 12 เกือฮ โรฮ ตาว ญอต แปง
โรวก แตะ ทไว เซ ฮอยจ ละ ซตุ� เญอืม เซ ซตุ เซ ซ
โรวก ญอต แปง เซ ติ ซบราวก เตะ แตะ ไม่ ตอง อื
นึง คัน ทไว เซ� ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน กอก แตะ ร
โฮงะ ป ทไว ปุย เซ ละ พะจาว, ละ ซ แปน อื ป โซม ป
ปอน ทไว แตะ� เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก ยุฮ ปุย ละ ซ
เกือฮ อื แปน ควน โตฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ��
13 ซตุ เซ มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน
รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ เตือง โอยจ อ�ื พะจาว ซ

ยวก อื ละ อื ฆาื อ�ื ญอต แปง เมาะ ป ไก ลัง่ อื เซ
แปน โรฮ คอง ซตุ เซ� ตอก เญือม ทไว ปุย เฮงาะ
รโกะ ละ พะจาว โรฮ�

ป ทไว ปุย แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต
14 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 15 �ดัฮ ไก ป โคะ

ยุฮ ป พิต นึง โอ แตะ เกือฮ เนอึม ป ลัง ทไว แตะ
ละ พะจาว เยอ� ไมจ ปุย เซ โรวก แกะ ไฮมญ ติ ตัว
ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว, ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน
ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื แกะ เซ ไมจ อื มัฮ แกะ ไมจ
ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอึม� ไมจ โรฮ ปุย
ตี งวยฮ แกะ เซ ตัม งวยฮ มาื เชเคน ตี ปุย นึง พา
กัง ระ เซ� 16 โนก ฮา เซ ปุย พิต เซ ไมจ อื โรก ป
ลัง เกือฮ แตะ เซ ละ พะจาว� ไมจ แม อื บุ โฮฮ ฮา
งวยฮ อื เซ งา่ เปอเซน� ไมจ อื เกือฮ ละ ซตุ� ซตุ
เซ ซ มอก ทไว แกะ เซ ละ ซ แปน อื ควน รไซจ พิต
โฌวะ ยุฮ ปุย เซ� พะจาว ซ ยวก มัป่ พิต ยุฮ อื ฆาื
อ�ื

17 �ดัฮ ไก ป ยุฮ ป พิต นึง ยุฮ แตะ โอเอฮี ป คัต
พะจาว แตะ โอ ยุฮ� ปัง โอ ยุง มัฮ อื ป พิต ญุ่ก�
เอจี แปน มัป่ ละ ปุย เซ� ซ ลอก โรฮ ตุต แตะ ฆาื
อ�ื 18 ไมจ ปุย เซ ตาว แกะ โปก ติ ตัว ละ ซตุ ละ ซ
แปน อื ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย เซ� แกะ เซ
ไมจ อื มัฮ แกะ ไมจ ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ ไมจ
โรฮ อื ตี งวยฮ แกะ เซ ตัม คโนวน ป กอ ทไว ปุย โฮ�
ซตุ เซ ซ มอก ทไว อื รโตง ปุย เซ ละ ซ แปน อื ควน
รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื พะจาว ซ ยวก เนอึม อื ละ
อ�ื 19 ปุย เซ เอจี พิต ละ พะจาว. ป โรวก อื ทไว เซ
มัฮ ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

6
1พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 2�ดัฮ ไก

ป ยุฮ ป พิต ละ พะจาว นึง บ่วก อื ละ ปุยว่ง แตะ นึง
ป รโปะ ปุย ไม่ แตะ ญุ่ก� นึง บระ ปอก แตะ ญุ่ก�
นึง จุ แตะ ปุย ไลจ ญุ่ก� 3 นึง เม่าะ ลไลม แตะ โอ
เอฮี ป ไฆร ฮา ปุย ญุ่ก� นึง ซม่อต อื ติ แตะ นึง ป
โอ เนอึม ญุ่ก� นึง กัน พิต ตอก ไฮญ ญุ่ก� 4-5 ปุย
ดัฮ พิต นึง โอเอฮี โม เซ ติ เจือ โฮ� เอจี มัฮ โรฮ มัป่
ละ อ�ื ปุย เซ ไมจ อื โรก โอเอฮี ละ ป บ่วก แตะ ละ
เซ เกือฮ กุม� โนก ฮา เซ ไมจ แม อื บุ โฮฮ ฮา ลัง
เกือฮ แตะ งา่ เปอเซน� ซเงะ ตาว อื ควน ยวก มัป่
กัฮ ตุต ยุฮ แตะ ละ พะจาว เซ ไมจ โรฮ อื เกือฮ โอ
เอฮี เซ ละ ป บ่วก แตะ ละ เซ โรฮ� 6 เญือม เซ ไมจ
ปุย เซ ตาว แกะ โปก ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพริ
เญี่ยะ เนอึม ละ ทไว อื ละ พะจาว เกือฮ แปน ควน
ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ แตะ เซ� ไมจ อื เกือฮ ละ ซตุ
เซ� ไมจ โรฮ ปุย ตี งวยฮ อื ตัม คโนวน กอ เกือฮ
ปุย อื โฮ� 7 ซตุ เซ ซ ทไว อื ละ พะจาว แปน ควน
รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื พะจาว ซ ยวก อื ละ อื เบือ
อ�ื� อฮั เซ�

ไลลวง ตอง ปุย ทไว โอเอฮี



พะทัม ลอวย โมเซ 6:8 90 พะทัม ลอวย โมเซ 7:9

8พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 9�ไมจ เปอะ
ดวน อาโรน ไม่ โม กวน อื เซ เกือฮ ยุฮ อื ตอก เฮ�ี
ซัตซิง ตอง เปอะ ทไว เซ ไมจ อื อาวต โตะ งอ นึง คัน
เซ แปน ซาวม บวยฮ อ�ื งอ นึง คัน เซ ไมจ อื ตอก
เลิง� 10 เญือม เซ ซตุ ไมจ อื ไอฮ แว ลปิ พา แนน
ไมจ เตือง ก พริ กไน อ�ื ไมจ อื กาวป จะ ก ตอง ปุย
ซัตซิง เซ เกือฮ โอก อาึง อื เฆียง คัน ทไว เซ ติ ลวง�
11ฟวยจ เซ ไมจ อื ปอยจ เครองึ ซัมคัน จาวป แตะ
เซ� ไมจ อื ไอฮ เครองึ ไฮญ เดอมึ ไมจ อื ตุย โรวก
จะ เซ โอก ฮา ไคะ อาวต ปุย เซ� ไม่ ตาว อื ฮอยจ นา
ก ซงะ่ ไล อื ติ โดฮ� ไมจ อื โปวฮ นา เซ� 12 งอ นึง
คัน เซ ไมจ อื ตอก เลิง� ปุ เกือฮ ญึ่ต เฟือฮ เอนิ�
ซตุ เซ ไมจ อื บุ เคิ นึง คัน เซ โครยญ ซะ� ไมจ โรฮ
อื อาึง ซัตซิง ตอง แตะ นึง คัน เซ ตัม ไล อ�ื ไมจ อื
ตอง ลออยฮ ซัตซิง นึง ละ ซ เกือฮ อื ปุย โฮลฮ รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� 13 งอ นึง คัน เซ ไมจ
อื ตอก เลิง� ปุ เกือฮ ญึ่ต เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะ
จาว�

ไลลวง ทไว ปุย เฮงาะ รโกะ ละ พะจาว
14 �เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ตอก ทไว ปุย เฮ

งาะ รโกะ ละ พะจาว. ดัฮ มัฮ แปง ป ทไว อื เซ�
เกือฮ กวน อาโรน โรวก ทไว แปง เซ ซองนา พะจาว
ลัก่กา คัน ทไว เซ� 15 ไมจ อื ตุย แปง เซ ติ ซบราวก
ป เอจี ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ ไม่ กัมยนั เตือง โอยจ
อ�ื เกือฮ ตอง อื โตะ งอ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน
กอก แตะ รโฮงะ ละ พะจาว� ป ทไว อื เซ แปน เนอึ
ม ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว, ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม
อ�ื 16 แปง เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ เกือฮ แปน ป โซม
อาโรน ไม่ กวน อ�ื เกือฮ ยุฮ คโนม โอ ไก เจือ นึง
อื ละ ซ แปน อื ป โซม อื กไน ควง พากัง ระ ป มัฮ
นาตี ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว เซ� 17 คโนมปัง ยุฮ อื
นึง แปง เซ ปุ ดุฮ เจือ คโนม นึง เฟือฮ เอนิ� พะจาว
มัฮ เกือฮ อื ป โซม ป ปอน เฮี แปน รโตง โม ซตุ นึง
อ�ื ไม่ เมีญ อื มัฮ คอง ทไว ซงะ่ ซงอม� ตอก โรฮ
คอง ทไว ปุย ละ โตฮ อื ติ แตะ ไม่ คอง ทไว ปุย ละ
แปน อื ควน ยวก มัป่ ยุฮ แตะ โรฮ� 18 ป ลัง โซม
คโนม ยุฮ พะจาว เซ เอจี มัฮ จัตเจือ อาโรน ป มัฮ
ปรเมะ นึง อื โน่ง� ปุย ไฮญ ป โอ มัฮ ซตุ เซ ดัฮ ลอก
ดัฮ ไปญ คโนมปัง ซัมคัน เซ ซ ไก ตุต ฆาื อื นึง มัฮ
อื คอง พะจาว� โกตไม เฮี ไมจ เกือฮ แปน โกต โอ
เญือะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว�*

19พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 20 �เฮี มัฮ แม
ไลลวง ป ไมจ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อื ทไว ละ พะ
จาว ซเงะ เญอืม เรฮ ปุย ลออยฮ นึง ไกญ อื ละ ดุฮ อื
เกือฮ แปน ซตุ� ป ไมจ อื ทไว เซ มัฮญอต แปง ลอา
ลิต� ตอก โรฮ ป ลัง ทไว ปุย โครยญ ซเงะ โฮ� ญอต
แปง เซ รฆุ อื เลีฮ ลอา ละ ซ ทไว อื เมือ กซะ อื บลัฮ�
เมือ กปู อื บลัฮ� 21 เกือฮ ซเบื่อก อื ไม่ ลออยฮ ปอ
ตัว อ�ื ฟวยจ เซ ไมจ อื เดือก ราว ไร เดีป เกือฮ โรฮ
บิฮ อื แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ ตอก ป ทไว ปุย เญื
อม ไฮญ� ป ทไว อื เซ แปน เนอึม ป ซออย ฮงาื ละ

พะจาว, ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื 22 โม ซตุ ป มัฮ
จัตเจือ อาโรน ป ดุฮ ปุย เกือฮ แปน ซตุ เซ โครยญ
โฆะ อ�ื ไมจ เนอึม อื ตอง ทไว โอเอฮี ตอก เซ โค
รยญ เจือ ละ พะจาว, เกือฮ แปน โกต โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 23 เมาะ ป มัฮ เฮงาะ รโกะ ป ลัง ทไว โม ซตุ
เซ โครยญ เจือ เยอ� ไมจ ตอง นึง งอ เตือง โอยจ
อ�ื ไมจ โตว เกือฮ ปุย โซม�� อฮั เซ�

ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่
24พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 25 �ไมจ เปอะ

รโฮงะ ละ อาโรน ไม่ กวน อื ตอก เฮ�ี เฮี มัฮ โกตไม
เกว ไม่ ตอก โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่� ไมจ เปอะ มอก
ซัตซิง เฆียง คัน� นึง เบือง ก มอก ปุย ซัตซิง ตอง
แตะ ทไว ซองนา พะจาว โฮ� คอง ทไว ปุย เซ เอจี
มัฮ ควน โตฮ อื ติ แตะ นึง� ไม่ แปน อื ป ซัมคัน เนอึ
ม� 26 ป มัฮ ซตุ ทไว โอเอฮี เซ� ไมจ อื ปอน โตะ ป
ทไว ปุย เซ กไน ควง พากัง ระ ป มัฮ นาตี ซงะ่ ซงอม
เซ� 27 ดัฮ ไก ป ลอก โตะ ซัตซิง เซ� ซ ลอต แปน ป
ไก ตุต ฆาื อื นึง มัฮ อื คอง พะจาว� ดัฮ ฮนัม อื ลอก
เครองึ เซอกึ อื โฮ� ไมจ อื ซัก เกือฮ บัฮ โอยจ นึง
นาตี ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ� 28 ป มัฮ โดง เตะ ควน
โกยฮ เปอะ โตะ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่� ดัฮ เปอะ
โกยฮ นึง โดง ไร ไมจ เปอะ พัก ญื นึง รอาวม เกือฮ
ซงะ่� 29 โตะ ซัมคัน เซ� เมาะ ป มัฮ ปรเมะ นึง จัต
เจือ ซตุ เซ ลัง ปอน ตื อ�ื 30 ดัฮ มัฮ ซัตซิง ป โรวก
ปุย ฮนัม อื ฮอยจ กไน พากัง ยุฮ พะจาว ละ ซ รไซจ
อื พิต โฌวะ ยุฮ ปุย โฮ� ปังเมอ โอ ไมจ ปอน โตะ อื
เฟือฮ เอนิ� โตะ เซ ไมจ ตอง นึง งอ��

7
กัน ทไว ละ ยวก มัป่ กัฮ ตุต

1 �เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ป ทไว ปุย เกือฮ
แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ แตะ� มัฮ โรฮ ป ซัม
คัน เนอมึ ละ พะจาว� 2 ซัตซิง ทไว อื เซ ไมจ อื มอก
นา ก มอก ปุย ซัตซิง ละ ซ ตอง แตะ ทไว โรฮ� ป มัฮ
ฮนัม อื เซ ไมจ อื ซพรอต นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื
3 เมาะ ป มัฮ ลออยฮ อื เตือง โอยจ อื ไมจ เปอะ ทไว
ละ พะจาว� ตอก ลออยฮ ป ติต ไม่ เครองึ กไน อ�ื
ฮอยจ ละ ลออยฮ ติต ไม่ ซตะ อ�ื 4ฮอยจ ละ เปละ อื
เตือง ลอา ก บลัฮ อื ไม่ เบือ ลออยฮ ติต ไม่ โตม อ�ื
ไมจ โรฮ ฮอย เกือฮ โอก เตือง โอยจ อ�ื 5ฟวยจ เซ
เกือฮ ซตุ ตอง ลออยฮ เอจี ฮอย แตะ เซ เตือง โอยจ
อื นึง คัน ทไว เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ป โซม ป ปอน
ป ทไว ปุย ละ พะจาว. เอจี มัฮ ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต
ยุฮ ปุย� 6 เมาะ ป มัฮ ปรเมะ นึง จัตเจือ ซตุ เซ ลัง
ปอน ตื อื โตะ เซ� ปังเมอ ไมจ อื ปอน นึง นาตี ซัม
คัน ยุฮ พะจาว� นึง มัฮ อื โตะ ซัมคัน เนอมึ�

7�โกตไม เกว ไม่ กัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ ซ ยวก มัป่
กัฮ ตุต เซ� ตอก โรฮ ปุ แตะ ไม่ โกตไม ควน โตฮ ปุย
ติ แตะ ฮา มัป่ โรฮ� โตะ มอก ปุย ตอง ทไว เซ ลัง
ละ โม ซตุ ป ไจไซ ละ อื เซ� 8 ฮกั ซัตซิง ป ทไว ปุย
เซ ลัง โรฮ ละ ซตุ ป ไจไซ ทไว ละ อื เซ� 9 เมาะ ป

* 6:18 6:18 โอเอฮี ป ทไว ปุย ละ พะจาว ลอต แปน ป ซงะ่ ไล� ดัฮ ปุย โกว ตอก โอ อื ปุก ไล แตะ โฮ� ซ ลอก ตุต ฆาื อ�ื ป ซงะ่ ไล จัมเปน
ตัง ฮา โอเอฮี ทัมมด่า�
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มัฮ คโนมปัง ฮอยจ ทไว ปุย เซ� ป โอป ปุย โตะ ตาว
โอป ญุ่ก� ป เดือก ปุย นึง มอคัง ญุ่ก� ป เดือก ปุย
ราว ไร เดีป ญุ่ก� มัฮ โรฮ ป ลัง ละ ซตุ ป ไจไซ ละ
อื เซ� 10 ป มัฮ เฮงาะ รโกะ เซ� ปัง รไม่ ไม่ ลออยฮ
ญุ่ก� ปัง โอ ดิ รไม่ ญุ่ก� ลัง ละ จัตเจือ อาโรน โค
รยญ โฆะ อ�ื ไมจ อื รฆุ ดิ ไม่ ปุ แตะ บรญิๆ�

กัน ทไว ละ รโจะ ดิ ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
11 �เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ป ทไว ปุย ละ ซ

รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว.
12 �ดัฮ ไก ป ฆวต ทไว โอเอฮี นึง ฆวต เปลีฮ อื

รพาวม ญันด่ี แตะ ละ พะจาว เยอ� เกือฮ โรวก ซัต
ซิง ไม่ คโนมปัง โอ ไก เจือ� ปัง มัฮ คโนมปัง โม่ว
ป ยุฮ ปุย นึง แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ ญุ่ก� คโนม
แปน แพน ป ตา ปุย ลออยฮ นึง ญุ่ก� คโนม ญอต
แปง ป ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ ญุ่ก� 13 โนก ฮา เซ
ไมจ โรฮ อื โรวก คโนมปัง ไก เจือ ละ ซ ทไว แตะ ละ
ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว นึง รพาวม ญันด่ี
แตะ� 14 ไมจ ซตุ ตุย คโนม เซ ติ เจือ ติ โม่ว� เกือฮ
แปน ป ทไว พิเซต อื ละ พะจาว. คโนม เซ มัฮ ป ลัง
ละ ซตุ ป ซพรอต ฮนัม นึง คัน ทไว เซ� 15 โตะ ซัต
ซิง ป ทไว อื เซ เกือฮ เอนิ ปอน อื ไน ซเงะ เซ� ไมจ
โตว เกือฮ โฮฮ ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ

16 �ดัฮ ไก ป ฮอยจ ทไว โอ เอฮี ละ ซ รโจะ อื
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เยอ� ทไว อื ตัม ป ซันญา
แตะ ญุ่ก� นึง รพาวม ฆวต ทไว โกะ แตะ ไอฮ ญุ่ก�
ป ทไว อื เซ เกียฮ โซม ปอน อื เน่อมึ ซเงะ เซ� ฮอยจ
ละ ซเงะ ติ อื โรฮ� 17 ดัฮ โตะ เซ โฮฮ ลัง่ ฮอยจ ซเงะ
ลอวย โฮ� เญาะ ไมจ โตว ปอน� ไมจ ตอง โตะ งอ�
18 ดัฮ ไก ป ปอน ลัง่ โตะ เซ เยอ� พะจาว เกียฮ รปั
โตว ป ทไว ปุย เซ นึง มัฮ อื ป รแอม ไล ละ อ�ื เมีญ
โตว ป ทไว ปุย เซ แปน กุน ละ ปุย เซ� ป ปอน โตะ
เซ ซ ลอก โรฮ ตุต ฆาื อ�ื

19 �โตะ ทไว ปุย เซ� ดัฮ ลอก โอเอฮี ป เมีญ พะ
จาว มัฮ ป รแอม ไล โฮ� เญาะ ไมจ โตว ปุย ปอน ฆาื
อ�ื ไมจ เอนิ ตอง โตะ งอ� ดัฮ มัฮ โตะ ซงะ่ ไล โฮ�
เมาะ ป มัฮ ปุย ซงะ่ ไล ลัง ปอน อ�ื 20 ดัฮ ปุย ปอน
เตือง โอ แตะ ซงะ่ ไล โฮ� ปุย เซ เญือะ เกียฮ เมีญ
โตว มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื 21 ดัฮ ไก ป ปอน
โตะ ทไว ปุย ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เตื
อง เอจี ลอก แตะ ป โอ ซงะ่ ไล เยอ� เน่อมึ นึง ปุย
ญุ่ก� เน่อมึ นึง ซัตซิง ญุ่ก� ปุ โรฮ เญือะ ไมจ เมีญ
มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน โรฮ�� อฮั เซ�

22พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 23 �ไมจ เปอะ รโฮ
งะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ป มัฮ ลออยฮ โมวก
ญุ่ก� ลออยฮ แกะ ปิ ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว ปอน�
24 ดัฮ ไก ซัตซิง ยุม ไอฮ ญุ่ก� ยุม นึง เกียต กุก ซัต
ซิง ไฮญ อื ญุ่ก� ดัฮ เปอะ โกว ลออยฮ อื ตอก ไฮญ
แปน� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ปอน เฟือฮ� 25 ดัฮ ไก ป
ปอน ลออยฮ ซัตซิง เจือ ป โกว ปุย ละ ป โซม ป ปอน
ทไว ปุย ละ พะจาว เยอ� เญือะ เกียฮ เมีญ โตว มัฮ
ปุย ไน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื 26 โนก ฮา เซ ปัง อาวต
เปอะ นา ออฮนา เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว ปอนฮนัม

ซัตซิง เฟือฮ เอนิ� ฮนัม ไซม ญุ่ก� ฮนัม ซัตซิง ไฮญ
ญุ่ก� 27 ดัฮ ไก ป ปอน ฮนัม เซ เญือะ เกียฮ เมีญ
โตว โรฮ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะ
จาว�

28พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 29 �ไมจ เปอะ
รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป โรวก
ซัตซิง ละ ซ ทไว แตะ เกือฮ แปน ควน รโจะ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โฮ� โอเอฮี ป ลัง ทไว เปอะ
ละ พะจาว นึง อื เซ ไมจ เนอึม เปอะ ทไว� 30 เกือฮ
ปุย เซ โรวก ไอฮ ป ลัง แปน ป โซม ป ปอน ทไว แตะ
ละ พะจาว. เกือฮ โอก ลออยฮ อื ไม่ เนะ รน่าวก อ�ื
เนะ รน่าวก อื เซ แปน ป กอยฮ อื ทไว� 31 ลออยฮ
อื เซ เกือฮ โรฮ ซตุ ตอง ทไว ละ อื นึง คัน เซ� ป
มัฮ เนะ รน่าวก อื เซ ปังเมอ มัฮ ป ลัง ละ อาโรน ไม่
จัตเจือ อ�ื 32-33 ป มัฮ รเวือง ลวง ดอม ซัตซิง ทไว
เปอะ ละ ซ รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ละ ซตุ ป ไจไซ ทไว ฮนัม ไม่ ลออยฮ
เซ รโตง เปอะ� นึง มัฮ อื ป ลัง โฮลฮ อ�ื 34 ป มัฮ
เนะ รน่าวก ป ทไว ปุย นึง ฆวต รโจะ อื รพาวม แตะ
ไม่ พะจาว� ไม่ รเวอืง ลวง ดอม อื เซ� อาึ เอจี ไอฮ
เน่อมึ นึง โม อซิราเอน ละ ซ เกือฮ แตะ ละ อาโรน
ไม่ จัตเจือ อ�ื เกือฮ แปน ป โฮลฮ ลอป อื ตอก เซ
โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว�

35 มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป ลัง โฮลฮ อาโรน ไม่ กวน
อื เน่อมึ นึง ป โซม ป ปอน ป ทไว ปุย ละ พะจาว เซ�
เน่อมึ ซเงะ แปน โรง อื ซตุ ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะ
จาว. 36 โอเอฮี ป ซตอก พะจาว ละ โม อซิราเอน ไน
ซเงะ ดุฮ ปุย จัตเจือ อาโรน แปน ซตุ เซ� เกือฮ อื
แปน ลอป โกตไม ละ อื ตอก เซ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

37 เมาะ โอเอฮี โม เซ มัฮ ป เกว ไม่ โกตไม นึง ไล
ลวง ตอก ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เตือง ตัว
อ�ื ไม่ ตอก ทไว ปุย เฮงาะ รโกะ� ป ทไว ปุย ละ โตฮ
อื ติ แตะ ฮา มัป่� ป ทไว ปุย เกือฮ แปน ควน ยวก
มัป่ กัฮ ตุต� ป ทไว ละ ดุฮ ปุย เกือฮ แปน ซตุ� ไม่
ป ทไว ปุย นึง ฆวต รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว�
38 โอเอฮี เซ มัฮ โรฮ ป อฮั พะจาว ละ ไอ โมเซ นึง
บลาวง ซีไน เญือม อาวต ลัง่ อื นึง ลาึน เวอืฮ ละ ซ
เกือฮ อื โม อซิราเอน ยุง ตอก ไมจ แตะ ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว โรฮ�

8
กัน ดุฮ ปุย แปน ซตุ

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �กอก อาโรน ไม่
กวน รเมะ อื เกือฮ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ
ก ฮอยจ ปุย เคะ อาึ� เกือฮ โรวก เครองึ ซัมคัน ซตุ
แตะ ไม่ ลออยฮ ซัมคัน เซ� เกือฮ โรฮ โรวก โมวก
โปก ติ ตัว ละ แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ
แตะ ไม่ แกะ โปก ลอา ตัว ไม่ คโนมปัง โอ ไก เจือ ติ
เปียต� 3 เกือฮ โม ลัปซด่อน รโจะ นา เซ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 4 ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั
พะจาว ละ แตะ� โม ลัปซด่อน รโจะ เนอึม ลั่กกา
รเวอืะ พากัง ระ เซ�

5 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ป ซ ยุฮ ฮุ ปเล่ีย เฮี มัฮ ป ซตอก
พะจาว เอะ ยุฮ�� อฮั เซ ละ ปุย โฮวน เซ� 6 ไอ โมเซ
เกือฮ อาโรน ไม่ โม กวน รเมะ อื เซ ฮาวม ละ เกือฮ
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อื ติ แตะ ซงะ่ ตัม ไล อ�ื 7 ฟวยจ ฮาวม อื ไอ โมเซ
จาวป ลปิ ซตุ ละ อาโรน เตือง กไน ก พริ อ�ื ปุก แม
พา นึง ญวย อ�ื จาวป โรฮ เอโฟต* ละ อ�ื ปุก แม
โม่ะฮุต ซัมคัน ไตญ ปุย ละ อื เซ นึง ญวย อื ราว เอ
โฟต เซ� 8 เกือฮ โรฮ อื ไอฮ อื ไม่ ควน เลอปึ รน่าวก
ติ ปลัฮ เซ� ดุฮ อูรมิ ไม่ ทูมิม* นึง อ�ื 9 ไอ โมเซ คัต
แม โคะ ไฆญ ซัมคัน ละ อ�ื ปุก แม แพน ไคร ป มัฮ
เคือง ไม ซัมคัน เซ นึง โคะ ไฆญ เซ ลั่กกา อ�ื ยุฮ
เนอมึ อื ตัม ป ซตอก พะจาว แตะ ยุฮ โครยญ เจือ�

10 เญือม เซ ไอ โมเซ ตุย ลออยฮ ซัมคัน เซ ตา อื
นึง พากัง ระ ไม่ เครองึ อาวต กไน อื โครยญ เจือ�
ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน ละ พะจาว. 11 ซพรอต
โรฮ ลออยฮ เซ นึง คัน ระ เซ อาแลฮ เตะ เตือง เค
รองึ โกว ปุย นึง อื เตือง อาง ระ ฮอยจ ละ ชวง อื ละ
ซ เกือฮ ตื อื แปน คอง ซัมคัน� 12 ไอ โมเซ เรฮ ลออ
ยฮ เซ นึง ไกญ อาโรน งอ่น ละ เกือฮ อื แปน ปุย ซัม
คัน ยุฮ พะจาว. 13 ฟวยจ เซ โรวก โรฮ โม กวน อา
โรน เกือฮ ฮอยจ นา เซ� จาวป โรฮ ลปิ ซตุ ละ อ�ื
ปุก แม พา นึง ญวย อ�ื จาวป แม วอม พา ซัมคัน
ละ อื ตัม ป ซตอก พะจาว แตะ ยุฮ�

14ฟวยจ เซ ไอ โมเซ เมือะ โรวก โมวก โปก ติ ตัว
ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน โตฮ อื ปุย ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื อา
โรน ไม่ โม กวน อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ โมวก เซ�
15 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ มอก โมวก เซ� ตุย ฮนัม อ�ื
ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม เซ� ตา อื นึง โด่วง อาวต
โจง คัน เซ เตือง ปาวน อ�ื ละ ซ เกือฮ อื คัน เซ แปน
ป ซัมคัน ละ พะจาว� ฮนัม โฮฮ เซ โทก แม อื นึง
ชวง คัน เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ทไว อื คัน เซ แปน
ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว� 16 ฮอย โรฮ ป มัฮ ลออ
ยฮ โมวก เซ ป ติต ไม่ เครองึ กไน อ�ื ไม่ เบือ ลออ
ยฮ ติต ไม่ โตม อ�ื ฮอยจ ละ เปละ อื เตือง ลอา ก
บลัฮ อ�ื ไม่ ลออยฮ ติต ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ
เซ ตอง อื ราว คัน ทไว เซ� 17 ป มัฮ โกะ โมวก เซ
เยอ เตือง ฮกั ไม่ เนะ อื ฮอยจ ละ เวยีกตู อ�ื ไอ โมเซ
โอก โฮว ตอง อื ก พริ ไคะ อาวต ปุย เซ ตัม ป ดวน
พะจาว แตะ ยุฮ�

18ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ตุย แม แกะ โปก ติ ตัว ละ ซ
ตอง แตะ ทไว เตือง ตัว อ�ื เกือฮ โรฮ อาโรน ไม่ โม
กวน อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ แกะ เซ� 19 ไอ โมเซ
มอก แม แกะ เซ� ป มัฮ ฮนัม อื เซ ซพรอต โรฮ อื
นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื

20ฟวยจ เซ มอก แกะ เซ เลีฮ แปน ตอนๆ แตะ�
ไกญ อื ไม่ ลออยฮ อื ตอง อื นึง งอ� 21ป มัฮ เครองึ
กไน อื ไม่ ชวง อื เซ� รไซจ อื เกือฮ ซงะ่� ฟวยจ เซ
ตอง โรฮ ทไว อื เตือง โอยจ อื ตัม ป เอจี ดวน พะ
จาว แตะ ยุฮ� ละ ซ เกือฮ อื แปน คอง ทไว นึง งอ�
ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว, ไม่ ปุก เนอมึ อื รพาวม อ�ื

22 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ตุย แม แกะ โปก ติ ตัว ละ
ซ ทไว แตะ ละ พะจาว� ละ ซ โกว แตะ นึง กัน ดุฮ
แตะ เญือะ อาโรน แปน ซตุ� เกือฮ โรฮ อาโรน เซ
ไม่ โม กวน อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ แกะ โปก เซ�

23 ไอ โมเซ มอก แม แกะ เซ� ตา โรฮ ฮนัม อื เซ นึง
ฮละ ฮยวก ลวง ดอม อาโรน� ตา โรฮ อื ฮอยจ นึง
โฆวน เตะ ไม่ โฆวน ชวง ลวง ดอม อื โรฮ� 24ฟวยจ
เซ เกือฮ โรฮ ป มัฮ โม กวน อาโรน เซ เลียก เคะ
แตะ� ตา โรฮ ฮนัม เซ นึง ฮละ ฮยวก ลวง ดอม อ�ื
ไม่ โฆวน เตะ โฆวน ชวง ลวง ดอม อื ตอก เซ โรฮ�
ฟวยจ เซ ฮนัม เซ โทก โรฮ อื นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว
อ�ื 25 ไอ โมเซ ตุย โรฮ ลออยฮ แกะ เซ ป ติต ไม่ เค
รองึ กไน อื ไม่ ลออยฮ อาวต นึง ซตะ อ�ื ฮอยจ ละ
เบือ ลออยฮ ป ติต ไม่ โตม อ�ื ตุย โรฮ ป มัฮ เปละ อื
เตือง ลอา ก บลัฮ อื ไม่ ลออยฮ ป ติต ไม่ อ�ื ไม่ รเวื
อง ลวง ดอม อ�ื 26ฟวยจ เซ ตุย แม คโนมปัง โอ ไก
เจือ เน่อมึ นึง โตะ เปียต ป อาึง ปุย ซองนา พะจาว
เซ� มัฮ คโนมปัง โม่ว ติ โม่ว� มัฮ แม คโนมปัง ป
เอจี ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ ติ กอน� มัฮ แม คโนม
ยุฮ ปุย แปน แพน แตะ ติ แพน� อาึง อื ราว ลออ
ยฮ ไม่ รเวอืง ลวง ดอม แกะ เซ� 27 โอเอฮี โม เซ เตื
อง โอยจ อื ยวก อาึง อื ราว เตะ อาโรน� ไม่ ราว เตะ
โม กวน อื เซ� ละ ซ เกือฮ แตะ โอเอฮี โม เซ แปน
ป กอยฮ อื ทไว ละ พะจาว. 28ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ตุย
แม โอเอฮี โม เซ เน่อมึ นึง เตะ เญือะ อาโรน เซ�
ตอง ทไว ดิ อื ไม่ แกะ เอจี ตอง แตะ ทไว เตือง ตัว อื
เซ� เกือฮ แปน ป ทไว ปุย เญอืม ดุฮ แตะ ปุย เกือฮ
แปน ซตุ� ป ทไว อื นึง งอ เซ แปน เนอึม ป ซออย
ฮงาื ละ พะจาว, ไม่ ปุก เนอึม รพาวม อ�ื 29 ฟวยจ
เซ ไอ โมเซ ตุย โรฮ เนะ รน่าวก แกะ เซ กอยฮ ทไว อื
ละ พะจาว, นึง มัฮ อื ป ลัง โฮลฮ โกะ อื นึง แกะ เซ�
ไอ โมเซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม รซอม ดวน พะจาว แตะ ยุฮ
โครยญ เจือ�

30 เญือม เซ ไอ โมเซ ตุย ลออยฮ ซัมคัน เซ งอ่น
ไม่ ฮนัม อาวต นึง คัน เซ งอ่น� ซพรอต อื นึง อา
โรน� ซพรอต โรฮ อื นึง เครองึ ซตุ จาวป อื เซ�
ละ โม กวน อื ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก
เกือฮ อื อาโรน ไม่ กวน อื แปน ปุย ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว ฆาื อื เตือง เครองึ ซตุ จาวป อื เซ�

31 ไอ โมเซ ดวน แม เญือะ อาโรน ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ โตวง โตะ เซ นึง คระ เลียก ปุย โตะ พากัง เซ�
ฟวยจ เซ ปอน นา เซ� โซม ไม่ คโนมปัง ป อาวต
นึง เปียต อาึง ปุย อื เญอืม ดุฮ แตะ ซตุ� ตัม ป เอจี
ซตอก พะจาว อาึง� 32 โตะ ไม่ คโนมปัง เมาะ ป
โฮฮ ลัง่ อ�ื ไมจ เปอะ ตอง โตะ งอ� 33ฟวยจ เซ ไน
อาแลฮ ซเงะ เอ เญือะ เปะ ไมจ เปอะ โตว โอก ฮา
รเวอืะ พากัง ระ เซ เฟือฮ เอนิ� ฮอยจ ละ ฟวยจ ไล
ลวง ตอก ดุฮ พะจาว เญือะ เปะ แปน ซตุ รซอฮ ละ
แตะ� 34 เมาะ ป โฮลฮ เอะ ยุฮ ซเงะ เนาะ เฮ�ี พะ
จาว มัฮ เกือฮ อื เอะ ยุฮ ละ รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ โม
เปะ� 35 ไมจ เปอะ อาวต กไน โตะ รเวอืะ พากัง เฮี
ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ อาแลฮ ซาวม� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม
ป ดวน พะจาว แตะ ยุฮ เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม ฆาื� เฮี
มัฮ ลปุง ซตอก พะจาว ละ เปอะ�� อฮั เซ ไอ โมเซ�
36 อาโรน ไม่ กวน อื ยุฮ เนอมึ อื ตัม รซอม ดวน พะ

* 8:7 8:7 ลปิ เอโฟต มัฮ เครองึ ซัมคัน ไอฮ ซตุ ติ เจือ� จาวป อื ราว ลปิ แตะ นึง รน่าวก อ�ื ไก ควน ยุง ปุย ตอก ปุก รพาวม พะจาว นึง อ�ื
* 8:8 8:8 อูรมิ ไม่ ทูมิม เซ มัฮ ป โกว โม ซตุ ละ โซวต แตะ เญือม ฆวต ยุง แตะ ป ปุก รพาวม พะจาว�
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จาว ป ซึป ไอ โมเซ ละ แตะ เซ�

9
คอง ทไว เญือะ อาโรน

1 ไล ดุฮ ปุย เญือะ อาโรน แปน ซตุ เซ โกว เวลา
อาแลฮ ซเงะ� ซเงะ ซเตะ นึง อื ไอ โมเซ กอก อา
โรน ไม่ กวน อ�ื กอก โรฮ อื ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ล
ลาึง โม อซิราเอน� 2 อฮั เฮี ละ อาโรน� �ไมจ เปอะ
โรวก ทไว กวน โมวก โปก ติ ตัว ละ ซ โตฮ เปอะ ติ
แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� โรวก โรฮ ไม่ แกะ โปก ติ ตัว
ละ ซ ตอง เปอะ ทไว เตือง โม่ว อ�ื ลอา เจือ เซ ไมจ
โตว อื ไก ตอก โละพริ เญีย่ะ เนอมึ นึง มัฮ อื ป ซ ทไว
เปอะ ละ พะจาว. 3 ไมจ โรฮ เปอะ อฮั ละ โม อซิรา
เอน ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โรวก ทไว ปิ โปก ติ ตัว ละ
ซ โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� โรวก แม กวน
โมวก ติ ตัว ไม่ กวน แกะ ติ ตัว ป ไก อาญุ อื ติ ติ เนอึ
ม� ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอึม ละ ซ ตอง
เปอะ ทไว เตือง โม่ว อื โรฮ� 4 โรวก แม โมวก โปก ติ
ตัว ไม่ แกะ โปก ติ ตัว ละ ทไว เปอะ เกือฮ แปน ควน
รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. โรวก โรฮ แปง
เงอ ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ ละ โรวก เปอะ ทไว โรฮ� พะ
จาว ซ เลีฮ เปลีฮ ติ แตะ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี �
อฮั เซ�

5 โม เซ เตือง โอยจ อื โรวก เนอมึ ป ดวน ไอ โมเซ
แตะ โรวก ทไว ละ พะจาว เซ� ฮอยจ นึง พากัง ก
ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ
อื เลียก ชุง ซดิ ซองนา พะจาว เซ� 6 ไอ โมเซ อฮั
เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ป
ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ� เคียง ยุฮ เปอะ ตอก
เซ พะจาว ซ เปลีฮ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ละ เปอะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

7ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ อาโรน� �ไมจ เปอะ เลีย
ก ทไว ควน โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ โกะ เปอะ ไม่
ซัตซิง ตอง เปอะ ทไว เตือง ตัว อ�ื ทไว โรฮ รโตง โม
ลัปซด่อน โรฮ� ซ แปน ควน รไซจ เปอะ พิต โฌวะ
ยุฮ โกะ แตะ เตือง พิต โฌวะ ยุฮ โม ลัปซด่อน โรฮ�
ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 อาโรน เลียก เนอมึ ละ คัน ยุฮ พะจาว เซ� มอก
กวน โมวก ติ ตัว เซ ละ โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ โกะ
แตะ ไอฮ� 9กวน อาโรน โรวก ฮนัม อื ละ อ�ื อาโรน
ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง อ�ื ตา อื นึง โด่วง อาวต โจง คัน
เซ เตือง ปาวน อ�ื ฮนัม โฮฮ เซ โทก อื นึง ชวง คัน
เซ� 10ฟวยจ เซ ตอง ทไว ลออยฮ โมวก เซ นึง คัน�
ตอง โรฮ เปละ อื ไม่ เบือ ลออยฮ ป ติต ไม่ โตม อื ตัม
ป อฮั พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ� 11 โตะ โมวก เซ
ไม่ ฮกั อื โรวก ตอง อื ก พริ ไคะ�

12 ฟวยจ เซ อาโรน มอก แม ซัตซิง ติ ละ ซ ตอง
อื ทไว เตือง ตัว อื รโตง โกะ แตะ ไอฮ� โม กวน อื
โรวก ฮนัม เซ ละ อ�ื อาโรน เซ โทก อื นึง ชวง คัน
เตือง ปาวน ลวง อ�ื 13 ฟวยจ เซ โม กวน อื กอยฮ
ไกญ อื ละ อื ไม่ โตะ อื แปน ตอน แปน ตอน แตะ�
อาโรน ตอง ทไว อื นึง คัน เซ� 14ฟวยจ เซ รไซจ เวี
ยก อื ไม่ เครองึ ไฮญ อื ไม่ ชวง อ�ื อาึง โรฮ อื ราว
โตะ โอเอฮี ป ไก นึง คัน เซ� ตอง อื เตือง โอยจ อ�ื

15ฟวยจ เซ อาโรน ทไว โรฮ ป โรวก โม ลัปซด่อน
ทไว ละ พะจาว� ป โรวก อื เซ มัฮ ปิ ติ ตัว� ละ ซ
เกือฮ อื แปน ควน โตฮ โม เซ ติ แตะ ฮา มัป่� อา

โรน เซ มอก ทไว อื ตอก ยุฮ แตะ ละ โมวก ทไว แตะ
รโตง มัป่ ยุฮ โกะ แตะ เซ�

16 ตุย โรฮ โรวก ซัตซิง ละ ซ ตอง แตะ ทไว เตือง
ตัว อื รโตง โม ลัปซด่อน� มอก โรฮ ทไว อื ตัม ไล อฮั
พะจาว อาึง โรฮ� 17 ตุย โรฮ เฮงาะ รโกะ ทไว โม ลัป
ซด่อน ติ ซบราวก เตะ แตะ� ตอง อื นึง คัน เซ� กัน
ทไว ตอก เซ ตัง โน่ง ฮา ป กอ ทไว อื โครยญ ซเงะ่�

18 อาโรน เซ มอก โรฮ โมวก โปก เซ ไม่ แกะ โปก
เซ ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน รโจะ ดิ ปุย รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว� โม กวน อื โรวก ฮนัม อื ละ อ�ื อา
โรน โทก ฮนัม เซ นึง ชวง คัน เตือง ปาวน ลวง อ�ื
19-20 ฟวยจ เซ อาโรน ตุย รน่าวก แกะ ไม่ โมวก เซ
อาึง อื ราว คัน� ตุย แม โรฮ ลออยฮ ไม่ เบือ ลออยฮ
ป ติต ไม่ เครองึ กไน อื ไม่ ลออยฮ ป ติต ไม่ ซตะ อื
อาึง อื ราว รน่าวก โมวก ไม่ แกะ เซ� ลออยฮ นึง อื
ตอง ทไว อื นึง คัน� 21 รน่าวก อื ไม่ รเวอืง ลวง ดอม
อื ปังเมอ แปน ป กอยฮ อื ทไว ละ พะจาว, (แปน โรฮ
ป โซม ป ปอน ละ โม ซตุ�� ตัม ป อฮั ไอ โมเซ อาึง�

22 เญือม เอจี ฟวยจ ทไว อาโรน โอเอฮี ตอก เซ�
ยวก เตะ แตะ เตือง ลอา กบลัฮ อื ราว โม ลัปซด่อน�
ปิฮ มุ่น ละ อ�ื ฟวยจ เซ เลีฮ เน่อมึ ทไว แตะ โอเอฮี
นึง คัน เซ�

23 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เลียก โตะ พากัง
นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว. เญือม โอก แม อื ปิฮ
มุ่น ละ โม ลัปซด่อน� เญือม เซ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ
พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย� 24 เญอืม เซ งอ ยุฮ พะ
จาว โอก พราวป เอนิ� ฮะ ยุฮ โตะ โอเอฮี ไม่ ลออยฮ
โอเอฮี ป อาวต นึง คัน เซ� โม ลัปซด่อน เญอืม ยุ อื
โอเอฮี ตอก เซ รโอง เรยีง� นุ่ม ติ แตะ ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ�

10
กัน พิต ยุฮ นาดัป่ ไม่ อาบีฮู่

1กวน อาโรน ป มัฮ นาดัป่ ไม่ อาบีฮู่ ตุย โรวก โดง
งอ ยุฮ แตะ ติ ปุย ติ� ดุฮ รฆุ งอ ยุฮ โกะ แตะ นึง อ�ื
ดุฮ โรฮ ป ซออย ฮงาื นึง อื โรฮ� ทไว อื ละ พะจาว
ตัม รพาวม โกะ แตะ� งอ เซ มัฮ โตว ป ลัง โกว ปุย
ละ พะจาว นึง โอ พะจาว ดวน อื ยุฮ ตอก เซ� 2 เญื
อม เซ งอ ยุฮ พะจาว โอก พราวป เอนิ� ฮะ ยุฮ ปุย
ลอา เซ� ยุม เอนิ ซองนา พะจาว นึง พากัง ระ เซ�
3 เญือม เซ ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ อาโรน�
�เอจี มัฮ เฮี ป อฮั พะจาว ละ เปอะ� �เมาะ ป

รซอฮ ละ อาึ เตือง โอยจ อื ไมจ อื เมีญ อาึ มัฮ ป ซัม
คัน เนอึม� อาึ ซ เปลีฮ อมันัต โญตซัก แตะ ละ ปุย
เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว�� อฮั เซ�
อาโรน เกียฮ โลยฮ โตว อื ติ มวยญ เนอมึ�

4 ไอ โมเซ กอก มิชาเอน ไม่ เอละซาฟัน ป มัฮ กวน
อุซีเอน� ติญ อาโรน เซ� เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �กลอม โรวก เอียกปุ เปอะ เฮี เกือฮ โอก ฮา พา
กัง ยุฮ พะจาว� ตาว เกือฮ โอก ก พริ ไคะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 5 โม เซ เลียก กลอม เนอึม โรวก ปุย ลอา เซ
เตือง เครองึ เซอกึ ซัมคัน ยุฮ อ�ื ตาว อื ก พริ ไคะ
ตัม ดวน ไอ โมเซ แตะ�
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6 ไอ โมเซ อฮั อื ละ อาโรน ไม่ กวน รเมะ ป ไอม ลัง่
อื ป มัฮ เอเลอาซา ไม่ อทิามา เซ ตอก เฮ�ี �ปุ เกือฮ
ฮาึก เปอะ ซรุย� ปุ แจฮ เครองึ เซอกึ เปอะ ตอก ยุฮ
ปุย ละ ซ เปลีฮ อื รพาวม ตุก แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ ซ ยุม เปอะ� พะจาว ซ ฮาวก รพาวม ละ
ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื มัฮ โม ลัปซด่อน ป ซ โฮลฮ
เยอืม โม ป ลอก งอ ยุฮ พะจาว เฮ�ี มัฮ โม เอียกปุ
อซิราเอน เปอะ เตือง โต อ�ื โม เปะ ปุ เยอืม� 7 ปุ
โอก ฮา รเวอืะ พากัง เฮี เฟือฮ เอนิ เดอมึ เปอะ โอ ซ
ยุม ฆาื� นึง เอจี เลือก พะจาว โม เปะ เกือฮ ตัง โน่ง
ฮา ปุย ไฮญ� เอจี ไก ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ พะจาว นึง
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือะ อาโรน เซ ยุฮ เนอึม อื
ตัม ป อฮั ไอ โมเซ ละ แตะ เซ�

8พะจาว อฮั เฮี ละ อาโรน� 9 �ปะ ไม่ กวน เปอะ
เญอืม ซ เลียก เปอะ นึง พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ อาึ�
ปุ ญุ ไปล เฟือฮ เอนิ� ไปล อะงุน ญุ่ก� ไปล ตอก
ไฮญ ญุ่ก� เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม� ไล เฮี เยอ ไมจ
เปอะ เกือฮ แปน โกตไม ตอน ฮมัน ละ แตะ ละ ซ ยุฮ
ลอป เปอะ โครยญ เจน ปุย� 10 โม เปะ ไมจ เปอะ
เกือฮ โอเอฮี ซัมคัน ยุฮ พะจาว ตัง ฮา โอเอฮี ทัม
มด่า� โอเอฮี ป เอจี ซงะ่ ไล ละ พะจาว ไมจ อื ตัง ฮา
โอเอฮี ป โอ ซงะ่ ไล� 11 โม เปะ ไมจ เปอะ เพอกึ โม
อซิราเอน เกือฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว โครยญ
เจือ ตัม ป อฮั ไอ โมเซ อาึง ละ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

12 ไอ โมเซ อฮั อื ละ อาโรน ไม่ เอเลอาซา ไม่ อทิา
มา ป มัฮ กวน อาโรน ป ไก ลัง่ ลอา ปุย เซ ตอก เฮ�ี
�ตุย แปง ทไว ปุย ป โฮฮ ลัง่ อื ฮา ป ตอง ปุย ทไว ละ
พะจาว เซ� ยุฮ คโนม โอ ไก เจือ นึง� ฟวยจ เซ โซม
โบ คัน ทไว เซ� นึง มัฮ คอง ทไว เซ ป ซัมคัน เนอึ
ม� 13 ไมจ โรฮ เปอะ โซม นึง นาตี ซัมคัน อื ฆาื อ�ื
นึง เอจี มัฮ โรฮ อื ป ลัง โฮลฮ ปะ ไม่ กวน รเมะ เปอะ
เน่อมึ นึง โอเอฮี ป ฮอยจ ทไว ปุย ละ พะจาว, ตัม ป
อฮั พะจาว อาึง� 14 ป มัฮ เนะ รน่าวก ซัตซิง กอยฮ
ปุย ทไว เซ� ไม่ รเวอืง เกือฮ ปุย ละ เปอะ เซ� โซม
ปอน ดิ เปอะ ไม่ กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ แปน�
ดัฮ มัฮ นา ก ซงะ่ ไล อ�ื โอเอฮี เซ เอจี มัฮ โรฮ ป ลัง
โฮลฮ เญือะ เปะ ฮอยจ ละ กวน เฌือต เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง ป ทไว โม อซิราเอน ละ ซ รโจะ
ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โรฮ� 15 เญือม ฮอยจ
ปุย ละ ซ กอยฮ แตะ ทไว ซัตซิง ละ พะจาว ไม่ ตอง
แตะ ทไว ลออยฮ อื นึง งอ ละ พะจาว, รเวือง อื ไม่
เนะ รน่าวก อื มัฮ ป ลัง ละ โม เปะ ไม่ กวน เปอะ นึง
มัฮ อื ป กอยฮ ปุย ทไว ละ พะจาว. โอเอฮี เซ ซ มัฮ
ลอป รโตง เปอะ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง�� อฮั เซ�

16 ไอ โมเซ ไฮมญ ฮมอง ไลลวง ปิ ทไว ปุย ละ โตฮ
อื ติ แตะ ฮา มัป่� ปิ ตัว เซ ปังเมอ เอจี ตอง ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื ไอ โมเซ รอก พาวม ฆาื อื นึง เอเลอ
าซา ไม่ อิทามา ป มัฮ กวน อาโรน ป ไก ลัง่ อื เซ�
17 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ โอ เปอะ โซม ปอน
ป ทไว ปุย ละ โตฮ อื ติ แตะ เซ� โตะ ทไว อื เซ มัฮ
ป ซงะ่ ซงอม� เมอยุ โอ เปอะ ปอน นึง นาตี ซัมคัน
ยุฮ พะจาว เซ� พะจาว มัฮ เกือฮ อื คอง ทไว เซ ละ
โม เปะ ละ ซ ตุย เปอะ โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย� ไม่ แปน อื

ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เตือง โอยจ อื ซองนา
พะจาว. 18 แลน เมิฮ� เคียง เมอ โอ อื มัฮ ซัตซิง
โฮลฮ ปุย เลียก ตาว ฮนัม อื ฮอยจ กไน ฮอง ซัมคัน
เซ� โม เปะ ลัง โซม ปอน เปอะ โตะ ปิ เซ นึง นาตี
ซัมคัน เซ ตัม ป เอจี อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ�� อฮั เซ�

19 เญือม ฮมอง อาโรน ป อฮั ไอ โมเซ เซ� โลยฮ
อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี โม ลัปซด่อน ฮอยจ
ทไว โอเอฮี ละ ซ โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ ไม่
ตอง อื ทไว ซัตซิง ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื เนาะ เฮี
อาึ ปังเมอ มัฮ ซเงะ เกิต ไลจ โละ โซะ ยุม เนิ� ดัฮ อาึ
โซม ปอน โฮ อมั มัฮ อื ป ปุก รพาวม พะจาว เยอ��
อฮั เซ� 20 เญือม ฮมอง ไอ โมเซ ตอก โลยฮ อาโรน
อื ละ แตะ เซ� ปุก โรฮ ละ อ�ื

11
ซัตซิง ซงะ่ ไล ไม่ ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 2 �ไมจ
เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน เกือฮ ยุง ป มัฮ ซัตซิง
อาวต นึง โบ่ก ป ลัง ปอน แตะ โตะ อื ไม่ ป โอ อื ลัง
ปอน โรฮ� 3 ป มัฮ ซัตซิง รกัฮ กลอฮ ไม่ ไก แกลฮ
อ�ื ไม่ มัม อื เวียกซอง แตะ ลัง ปอน เปอะ� 4 ปัง
มัฮ ตอก เซ ไก งอ่น ซัตซิง ป มัม เวยีกซอง แตะ ปัง
เมอ โอ รกัฮ กลอฮ� ตอก อุต โฮ� ซัตซิง ตอก เซ
แปน ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ละ โม เปะ� 5 ครอย
เยอ มัฮ โรฮ ตอก เซ� มัม โรฮ เวียกซอง แตะ ปัง
เมอ โอ รกัฮ กลอฮ� แปน โรฮ ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ฆาื
อื ละ โม เปะ� 6 กไต ตอก โรฮ เซ� มัม โรฮ เวียก
ซอง แตะ ปังเมอ โอ รกัฮ กลอฮ� แปน โรฮ ซัตซิง
โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ละ โม เปะ� 7 เลีจ มัฮ โรฮ ป รกัฮ
กลอฮ ปังเมอ โอ มัม เวยีกซอง แตะ� แปน โรฮ ซัต
ซิง โอ ซงะ่ ไล ละ โม เปะ ฆาื อ�ื 8 เมาะ ซัตซิง โม เซ
ปุ ปอน เฟือฮ เอนิ� ดัฮ เอจี ยุม โฮ ปุ โรฮ ลอก เฟือ
ฮ เอนิ� นึง มัฮ อื ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ละ เปอะ�

9 �เมาะ ป มัฮ ซัต ซิง อาวต โตะ รอาวม เมอ�
อาวต โตะ โกลง ญุ่ก� อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม ญุ่ก�
ดัฮ มัฮ ป ไก โพรยจ อื ไม่ ไก รปอฮ อื โฮ� ลัง ปอน
เปอะ โครยญ เจือ� 10 ดัฮ โอ ไก โพรยจ โอ ไก รปอฮ
โฮ� ไมจ เปอะ โตว ปอน เฟือฮ� ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ
ป รแอม ไล ละ แตะ� 11 ปัง มัฮ เมาะ ลอก เปอะ ป
เอจี ยุม อื ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว ลอก� 12 เมาะ ป มัฮ
ซัตซิง อาวต โตะ รอาวม ดัฮ มัฮ ป โอ อื ไก โพรยจ ไม่
โอ อื ไก รปอฮ โฮ� มัฮ โอยจ ป โอ ซงะ่ ไล ละ เปอะ�
ไมจ เปอะ โตว ปอน เฟือฮ�

13 �เฮี มัฮ แม ไลลวง ไซม ป ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ
ป รแอม ไล ละ แตะ ไม่ โอ เปอะ ไมจ ปอน� มัฮ กลัง
ลอง� เรยีง ลอง� เรยีง ปิญ� 14 กลัง อฮั ไม่ กลัง
เจือ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 15-16 รงัก่� ปลักโปลฮ�
โนก กะจอกเทต� โนก นังนวน� เฆลียง� 17 จักซ
จาว� ตวต� ปลักโปลฮ ระ� 18ปลักโปลฮ ปิญ� โนก
อโีกง� กลัง กะ� 19 โนก กตา ลอง ไม่ โนก กตา ปิญ�
ไซม เลเล ไม่ บลัก�

20 �ซัตซิง แตวะๆ ป ไก โพรยจ ละ โปว แตะ ไม่
เกียฮ โฮว อื ลังเตะ� ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป รแอม ไล
ละ แตะ� 21 ปังเมอ ไก โรฮ งอ่น ป ไก โพรยจ อื ไม่
ไก โรฮ ชวง อื ไม่ เกียฮ แฮนป อื ชวง แตะ เซ ละ ซ
เตน แตะ� โอเอฮี โม เซ ลัง ปอน โรฮ เปอะ� 22ตอก
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โรฮ ดักดวน ไม่ จักจัน� ซดู ไม่ ซฆลา โครยญ เจือ
อื ลัง ปอน เปอะ� 23 โอเอฮี ไฮญ ป ไก โพรยจ ไม่
ไก ชวง ตอก เซ ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป รแอม ไล ละ
แตะ�

24�เมาะ โอเอฮี โม เฮี เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป เกือฮ
โม เปะ โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื ดัฮ ไก ป โคะ ลอก ป เอจี
ยุม อ�ื ซ รแอม ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ�
25 ดัฮ ไก ป โรวก ซัตซิง ตอก เซ ป เอจี ยุม อ�ื ไมจ อื
ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ฆาื อื เกือฮ ซงะ่� โกะ อื แปน
โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ�

26 �ซัตซิง ป เอจี ยุม ป ไก กลอฮ ไม่ โอ กลอฮ อื
เซ รกัฮ� ไม่ โอ โรฮ อื มัม เวียกซอง แตะ โฮ� เอจี
มัฮ โรฮ ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ละ โม เปะ โรฮ� 27 เมาะ
ป มัฮ ซัตซิง ไก ชวง ปาวน ป ไก ไฮมม มัฮ โอยจ โรฮ
ซัตซิง โอ ซงะ่ ละ โม เปะ� ซัตซิง ลอา เจือ เซ ดัฮ ไก
ป ลอก ป ไปญ ป เอจี ยุม อ�ื ปุย เซ แปน ปุย โอ ซงะ่
ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ� 28 ดัฮ ไก ป โรวก
ซัตซิง ตอก เซ ป เอจี ยุม อ�ื ไมจ ปุย เซ ซัก เครองึ
เซอกึ แตะ ฆาื อื เกือฮ ซงะ่� นึง มัฮ ซัตซิง โรวก อื
เซ ป โอ ซงะ่ ไล� ไม่ แปน โรฮ อื ควน เกือฮ ปุย โอ
ซงะ่ ไล ฆาื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ�

29-30 �เมาะ ป มัฮ ซัตซิง เจือ แตวะ ป ไร ลังเตะ
เอ� ป โอ อื ซงะ่ ไล ละ เปอะ� มัฮ โอเอฮี โม เฮ�ี
มัฮ ซอ� เกือง� จวยฮ� ตอกแก� ฆอย� นะโนว� ซ
เคราะ ไม่ แงะ� 31 เมาะ ป มัฮ ซัตซิง เจือ แตวะๆ ป
ไร ลังเตะ เซ มัฮ ตื ป โอ ซงะ่ ไล ละ เปอะ� ดัฮ ไก ป
ลอก ป ไปญ ป เอจี ยุม อ�ื ปุย เซ แปน ปุย โอ ซงะ่
ไล ฆาื อื ไน ซเงะ เซ ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ� 32 ดัฮ
โกะ ยุม โอเอฮี โอ ซงะ่ ไล เซ ดุฮ ราว เครองึ ป โกว
เปอะ นึง เญือะ นึง ม่า� ตอก ป ยุฮ ปุย นึง โคะ นึง
ฮกั ญุ่ก� ตอก ฮาื ไม่ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง บ่วตชุ ญุ่ก�
ลอต แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เดอมึ โตะ
รอาวม� เญือม เอจี เลียก ซเงะ เอ เดอมึ ซ เกียฮ
แปน แม ป ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 33 ดัฮ โอเอฮี ยุม เซ ดุฮ
โตะ โดง เตะ โฮ� ป อาวต โตะ โดง เตะ เซ เญือะ ซงะ่
โตว โรฮ ไล ฆาื อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ โดง
เตะ เซ� 34 ดัฮ เปอะ โกว ลัง่ โดง เซ ละ อาึง แตะ
ป โซม ป ปอน ไม่ รอาวม นึง� โอเอฮี เมาะ ป อาวต
โตะ โดง เซ ซ แปน โอยจ ป รแอม ไล ฆาื อ�ื 35 ซัต
ซิง โอ ซงะ่ ไล ดัฮ ยุม ไม่ ดุฮ อื ราว โอเอฮี� ราว ตาว
งอ ญุ่ก� ราว ตาว โอป ญุ่ก� ไมจ ตื ยุฮ ไลจ ไม่ นึง
โอ อื เญือะ ซงะ่ ไล ละ โม เปะ� 36 ปัง มัฮ ตอก เซ�
ดัฮ มัฮ ดุฮ อื โตะ นัมโม่ ญุ่ก� ทัง เกป ปุย รอาวม
ญุ่ก� นัมโม่ ไม่ ทัง เซ ซงะ่ ลัง่� มัฮ รอาวม ลอก ป
ยุม นึง อื เซ โน่ง ป แปน ป รแอม ไล เยอ� 37 ดัฮ
ดุฮ ราว โนง ป ซมา ปุย โฮ� โนง ป ซมา เซ ดิ รแอม
โตว โรฮ� 38 ดัฮ โนง ป ซมา เซ เดอมึ เอนิ ติ แตะ
นึง โตะ รอาวม อาวต ซัตซิง ยุม เซ โฮ� ปังเมอ แปน
โนง ป ซมา โอ เญือะ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

39�ซัตซิง ป ลัง ปอน ปุย โตะ อ�ื ดัฮ ยุม ไอฮ โฮ�
ป ลอก ป ไปญ ซัตซิง เซ แปน ปุย โอ เญือะ ซงะ่ ไล
ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ� 40 ดัฮ ไก ป ลอก ป ไปญ
ไม่ โรวก แตะ ญุ่ก� ป โซม ปอน โตะ เซ ญุ่ก� ไมจ อื

ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ซงะ่ ฆาื อ�ื ไม่ แปน ลัง่ อื ปุย
โอ ซงะ่ ไล ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ�

41-42�เมาะ ซัตซิง แตวะๆ ป ไร ลังเตะ เอ� ป โฮว
นึง ชวง ปาวน แตะ ญุ่ก� ป โฮว นึง ชวง โฮวน แตะ
ญุ่ก� ป ไร นึง เวยีก แตะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป
รแอม ไล ละ แตะ� ปุ ปอน เฟือฮ เอนิ� 43 ปุ เกือฮ ติ
เปอะ รแอม ไล ฆาื ซัตซิง โม เซ ติ เจือ เนอมึ� 44อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ซงะ่ ซงอม� นึง มัฮ อาึ ป ซงะ่ ซงอม� ปุ เกือฮ
ติ เปอะ รแอม ไล ฆาื ซัตซิง ป ไร นึง เตะ นึง รกาื เซ
ติ เจือ เนอึม� 45 เอจี มัฮ อาึ พะจาว ป นัม โม เปะ
โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ� ละ ซ แปน เนอะ พะจาว
ยุฮ เปอะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ซงะ่ ซงอม นึง มัฮ อาึ ป ซงะ่ ซงอม�

46 �เมาะ โอเอฮี โม เซ มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง
ซัตซิง เตือง ไซม ไม่ ซัตซิง ป อาวต โตะ รอาวม�
ฮอยจละ ซัตซิง ป ไร นึง เตะ รกาื โครยญ เจือ� 47ละ
ซ เกือฮ โม เปะ เกียฮ ยุง ที ไม่ ยุง แตะ ป มัฮ ซัตซิง
ซงะ่ ไล ไม่ ป โอ อื ซงะ่ ไล โรฮ� ฮอยจ ละ ซัตซิง ลัง
ปอน เปอะ ไม่ ป โอ เปอะ ลัง ปอน�� อฮั เซ�

12
ไล เกือฮ ปรโปวน ซงะ่ ไล ฟวยจ ไก กวน แตะ

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮ
งะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ปรโปวน เกิต
กวน ไม่ รเมะ กวน อื เซ� ปุย เซ แปน โรฮ ปุย โอ
ซงะ่ ไล เน่อมึ เญอืม เกิต โรง กวน อื เซ ฮอยจ ซเงะ
อาแลฮ� ตอก โรฮ โอ อื ซงะ่ ไล เญอืม ไก ปะจัม เด่ือ
น แตะ โรฮ� 3 เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ ซเตะ นึง อ�ื
ไมจ อื เกือฮ กวน รเมะ แตะ เซ เลียก นึง ริตกิต�
4ฟวยจ เซ ไน ติ เจน งว่ย โรฮ ลอวย ซเงะ เอ� ปรโป
วน เซ แปน ลัง่ ป โอ ซงะ่ ไล ฆาื โอก ฮนัม แตะ เซ�
ไมจ โตว อื โฮว ฮอยจ นึง พากัง ระ เซ� ไม่ โอ โรฮ
อื ไมจ ลอก โอเอฮี ป ซัมคัน ติ เจือ เนอมึ� ฮอยจ ละ
เติง ซเงะ โฮลฮ อื แปน ปุย ซงะ่ ไล� 5 ดัฮ กวน เกิต
อื เซ มัฮ ปรโปวน โฮ� มะ อื เซ ซ แปน โรฮ ปุย โอ
ซงะ่ ไล ฆาื อื ลอา ควป ซเงะ� ตอก โรฮ โอ อื ซงะ่
เญือม ไก ปะจัม เด่ือน แตะ โฮ� ฟวยจ เซ ไมจ แม
อื มอง ฮอยจ ละ กุม อื ลแฆลฮ โรฮ แลฮ ซเงะ แม
ฮอยจ ละ เติง เวลา โฮลฮ อื แปน ปุย ซงะ่ ไล โรฮ�

6 �เญือม เอจี โปน เวลา ลัง มอง อื เซ� ปรเมะ
กวน ญุ่ก� ปรโปวน กวน ญุ่ก� ไมจ อื โฮว เคะ ซตุ
ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ ไม่ โรวก อื กวน
แกะ ป ไก อาญุ อื ติ เนอมึ ละ ซ ตอง แตะ ทไว เตือง
ตัว อ�ื ไมจ โรฮ อื โรวก ไม่ โนกพิลัป ติ ตัว� โต เซ อื
รโกะเกอื ติ ตัว� ละ ซ ทไว อื แปน ควน โตฮ ติ แตะ
ฮา มัป่� 7 ซตุ เซ ซ ทไว อื ละ พะจาว รโตง อ�ื มัฮ
ตอก เซ ตอก รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ แตะ เกือฮ ซงะ่
อา� ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อื
นึง ไลลวง ฮนัม แตะ เซ� มัฮ ตอก เซ โกตไม ไก ละ
โม ปรโปวน นึง ไลลวง เกิต กวน รเมะ กวน รโปวน
อ�ื 8 ดัฮ ปรโปวน เซ โอ ไก ตอก โฮลฮ โรวก กวน
แกะ เซ โฮ� เกือฮ โรวก รโกะเกอื ลอา ตัว� โต เซ อื
โนกพิลัป ลอา ตัว� ติ ตัว อื แปน ควน ตอง อื ทไว
เตือง ตัว อ�ื ติ ตัว อื เซ แปน โรฮ ป ทไว อื ละ โตฮ
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อื ติ แตะ ฮา มัป่� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ ทไว ละ พะจาว
รโตง อ�ื ละ ซ รไซจ อื พิต โฌาะ ยุฮ แตะ เซ เกือฮ
ซงะ่� เดอมึ ซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

13
โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ปุย ลาวต

1พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 2�ดัฮ
ไก ป ไก เบิ ไก กลัง นึง เนะ นึง ฮกั อ�ื ไม่ ยุ เปอะ ไก
รปอฮ ไม่ เฆรญี ฮกั อื เซ� ดัฮ เปอะ ซองไซ นึง มัฮ อื
ลาวต* โฮ� ไมจ เปอะ ตาว ปุย เซ เกือฮ ฮอยจ เคะ
ซตุ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน เซ� 3 เกือฮ ซตุ เซ แลน ละ
อ�ื ดัฮ ฮาึก นึง ก เบิ ก กลัง อื เซ ปิญ ไม่ เลียก โด่ะ
โรฮ เฆรญี อื เซ ฮา ปิม ฮกั ไจ อ�ื มัฮ มัฮ อื ลาวต�
ดัฮ ซตุ เซ ยุ มัฮ อื ลาวต โฮ� เกือฮ รโฮงะ อื ละ ปุย
มัฮ อื ปุย รแอม ไล เยอ� 4 ดัฮ ฮกั นา ก กลัง อื เซ
ปิญ� ไม่ ยุ แตะ โอ กลัง อื เซ โด่ะ ฮา ฮกั อ�ื ไม่ โอ
โรฮ ฮาึก อื เซ ปิญ โฮ� ไมจ ซตุ เซ ทอเนาะ โน่ง ปุย
เซ อาแลฮ ซเงะ� 5 เญือม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ อา
แลฮ เซ เกือฮ แม ซตุ เซ กวต แลน ติ โฮน แม� ดัฮ
ยุ โอ เฆรญี อื เซ ราวก ฮา ไพรม แตะ โฮ� เกือฮ แม
ซตุ เซ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ อาแลฮ ซเงะ แม� 6 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ อาแลฮ เซ เกือฮ แม แลน อื
ติ โฮน� ดัฮ ยุ ไฆร เฆรญี อื เซ ฮา ไพรม แตะ ไม่ โอ
อื เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ� มัฮ มัฮ อื เฆรญี ทัม
มด่า� ไมจ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย
ซงะ่ ไล เยอ� เกือฮ โรฮ ปุย เซ ซัก เครองึ เซอกึ แตะ
เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ ซ ซงะ่ เนอมึ ไล ฆาื อ�ื 7 ดัฮ ปุย
เซ ราวก แม เบราะ กัง เคะ เญือม เอจี ฟวยจ แลน
ซตุ แตะ� ไม่ เอจี ฟวยจ เมีญ อื แปน ปุย ซงะ่ โฮ�
ดัฮ เฆรญี อื เซ เวอื แม ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ� ไมจ
แม อื ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ ซตุ แม ฆาื อ�ื 8 ดัฮ
ซตุ เซ ยุ เนอึม ราวก เฆรญี ปุย เซ ฮา ไพรม แตะ�
เกือฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย โอ ซงะ่ ไล
ไม่ ลอก แตะ ลาวต�

9�ดัฮ ไก ป เบราะ แปน ลาวต เตอ� ไมจ ปุย ตาว
ปุย เซ ฮอยจ เคะ ซตุ� 10 เกือฮ ซตุ เซ กวต แลน
ปุย เซ� ดัฮ ฮกั อื เซ ออยฮ ไม่ โอก ซี ปิญ นึง ฮกั อื
เซ� ไม่ ปิญ โรฮ ฮาึก นึง อื เซ� ไม่ ราวก เนะ นา ก
ปาวม อื เซ โฮ� 11 ปุย เซ มัฮ ลอก อื ลาวต� เกือฮ
โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย รแอม ไล
เยอ� เญือะ จัมเปน โตว มอง แลน ละ อื ฮมั นึง เอจี
แจง มัฮ อื ปุย เอจี รแอม เนอมึ ไล�

12�ดัฮ ป ปิญ นึง ฮกั อื เซ เวอื ติ แตะ� เวอืฮ ปุ ปุ
ปอ เล่ีป เอนิ อื โกะ อื เน่อมึ นึง ไกญ อื ฮอยจ ละ ชวง
อื โฮ� 13 เกือฮ ซตุ เซ กวต แลน แม ติ โฮน� ดัฮ ยุ
เล่ีป เนอึม อื โกะ อื ตอก เซ โฮ� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ ร
โฮงะ เอจี ซงะ่ ไล อื ละ ปุย� นึง เอจี ปิญ ฮกั อื เซ
เตือง ตัว อ�ื 14 ดัฮ ปุย เซ ตอ ราวก แม เนะ เญือม
ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ปุย เซ เอจี แปน แม ปุย โอ
ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 15 ไมจ เกือฮ ซตุ กวต แลน เบราะ อื

เซ� ไม่ รโฮงะ โรฮ อื ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย รแอม ไล
เยอ� เอจี ที นึง ราวก เบราะ อื เซ มัฮ อื ปุย ลาวต
เตอ� แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 16 กัง เคะ เอ ดัฮ
เบราะ อื เซ ไฮ ไม่ เปียน แม อื ติ แตะ แปน ซี ปิญ
โฮ� เกือฮ ปุย เซ ฮอยจ เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ซตุ เซ�
17 เกือฮ โรฮ ซตุ เซ กวต แลน ปุย เซ� ดัฮ เบราะ อื
เซ แปน เอนิ ฮกั ปิญ โฮ� ไมจ แม ซตุ เซ รโฮงะ ละ
ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย ซงะ่ ไล เยอ�

18�ดัฮ ไก ปุย เกิต ปาวม นึง� ไม่ เอจี ไฮ อื ติ โฮน
เนอ� 19 ดัฮ เบือง ปาวม อื เซ ออยฮ แม� เกิต ซี
ปิญ นึง ญุ่ก� ซี ซครกั ญุ่ก� ไมจ ปุย เซ โฮว เปลีฮ
ติ แตะ ละ ซตุ� 20 เกือฮ ซตุ เซ กวต แลน� ดัฮ ยุ
ราวก เนอึม เบราะ อื เซ ไม่ โด่ะ อื ฮา ปิม ฮกั ไจ อ�ื
ไม่ โอก โรฮ ฮาึก ปิญ นึง เบราะ อื เซ� เกือฮ โรฮ ซตุ
เซ รโฮงะ ละ ปุย� มัฮ ปุย เซ ปุย โอ ซงะ่ ไล เยอ� ไม่
มัฮ เบราะ อื เซ ลาวต ป เกิต นึง เบือง ปาวม อื เซ�
21 ดัฮ ซตุ เซ ยุ โอ อื ไก ฮาึก ปิญ นึง� ไม่ โอ เบราะ อื
เซ โด่ะ ฮา ฮกั อื โฮ� เกือฮ ซตุ เซ ทอเนาะ โน่ง ปุย
เซ ละ ซ แลน แตะ เบราะ อื เซ อาแลฮ ซเงะ� 22 ดัฮ
เบราะ อื เซ เวอื ติ แตะ เวอืฮ ปุ ปุ� เกือฮ โรฮ ซตุ
เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย โอ ซงะ่ ไล เยอ� ปุย
เซ มัฮ ลอก อื ลาวต� 23 ดัฮ เบราะ อื โอ เวอื ติ แตะ
ฮา ไพรม แตะ มัฮ มัฮ อื ฮรอย เบราะ ไพรม� เกือฮ
โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย� มัฮ ปุย เซ ปุย เอจี ซงะ่
ไล เยอ�

24�ดัฮ ไก ป ฮะ นึง งอ เยอ� ดัฮ เบราะ ก ฮะ อื เซ
โระ ติ แตะ แปน ลาวม� ดัฮ โอก ซครกั ญุ่ก� โอก
ปิญ ญุ่ก� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ กวต แลน� 25 ดัฮ ฮาึก
ปิญ โอก นึง เบราะ อื เซ� ไม่ ยุ แตะ โด่ะ เบราะ เซ
ฮา ฮกั ไจ อ�ื มัฮ มัฮ อื ลาวต� มัฮ โอก อื ลลาึง เบ
ราะ ฮะ เซ� ไมจ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ อื ปุย
โอ ซงะ่ ไล เยอ� ไม่ มัฮ อื ลาวต� 26 ดัฮ ซตุ เซ เอจี
กวต แลน� ดัฮ ยุ โอ ฮาึก นึง อื ปิญ� ไม่ โอ โรฮ อื
โด่ะ ฮา ฮกั ไจ อื โฮ� เกือฮ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ อา
แลฮ ซเงะ� 27 ดัฮ เอจี ฮอยจ ซเงะ อาแลฮ เซ� ซตุ
เซ ซ แลน แม อ�ื ดัฮ เบราะ อื เซ เวอื ติ แตะ ฮา
ไพรม แตะ โฮ� ไมจ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ
ปุย โอ ซงะ่ ไล� ไม่ มัฮ อื ลาวต� 28 ดัฮ เบราะ อื เซ
อาวต เมาะ ไพรม แตะ ไม่ โอ อื เวอื ติ แตะ นึง ฮกั
อ�ื มัฮ ออยฮ อื ฆาื ฮะ งอ แตะ� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ
รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย ซงะ่ ไล เยอ� มัฮ มัฮ อื
ฮรอย เบราะ ฆาื ฮะ แตะ นึง งอ เซ�

29 �ดัฮ ไก ป ไก เบราะ นึง ไกญ นึง กัป เปอ� ปร
เมะ ญุ่ก� ปรโปวน ญุ่ก� 30 ไมจ ซตุ กวต แลน เบ
ราะ อื เซ� ดัฮ ยุ โด่ะ เบราะ อื เซ ฮา ฮกั ไจ อื ไม่ ยุ
โรฮ แตะ ซเงี ฮาึก อื ไม่ รมัฮ อ�ื เกือฮ โรฮ ซตุ เซ ร
โฮงะ ละ ปุย� ปุย เซ เอจี แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล
โรฮ� มัฮ ลอก อื โซะงะ่� มัฮ ปุย ลาวต ไกญ ลาวต
กัป� 31 ดัฮ ซตุ เซ ยุ โอ อื โด่ะ ฮา ฮกั ไจ อ�ื ไม่ โอ
แตะ ดิ ยุ ฮาึก ไมจ นึง อื โฮ� เกือฮ ทอเนาะ โน่ง ปุย
เซ อาแลฮ ซเงะ� 32 ดัฮ เอจี ไคว ซเงะ อาแลฮ เซ
ซตุ เซ ซ แลน แม อื ติ โฮน� ดัฮ ยุ โอ เบราะ อื เซ

* 13:2 13:2 นึง ลปุง ฮบีรู ลปุง ป แป ปุย �ลาวต� เฮี มัฮ อฮั อื ไม่ ป โซะ เกิต นึง ฮกั ปุย โฮวน เจือ�
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เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ ไม่ โอ โรฮ อื ยุ ฮาึก ซเงี
นึง อ�ื ไม่ โอ เบราะ เซ โด่ะ ฮา ฮกั ไจ อ�ื 33 ไมจ
เกือฮ ปุย เซ คุต ฮาึก แตะ เซ� ปังเมอ โอ อื ไมจ คุต
ซื นา เบราะ อื เซ� ไมจ ซตุ เกือฮ ปุย เซ อาวต โน่ง
แม อาแลฮ ซเงะ� 34 ดัฮ เอจี ไคว ซเงะ อาแลฮ เซ
โฮ� ไมจ แม ซตุ เซ กวต แม แลน ก เฆรญี อื เซ�
ดัฮ เฆรญี อื เซ โอ เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ� ไม่ โอ
โรฮ เบราะ อื เซ โด่ะ ฮา ฮกั ไจ อ�ื เกือฮ โรฮ ซตุ เซ
รโฮงะ ละ ปุย� มัฮ ปุย เซ ปุย ซงะ่ ไล เยอ� ไมจ โรฮ
ปุย เซ ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ซงะ่ เดอมึ ซ แปน ปุย
ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 35 ดัฮ ปุย เซ เอจี ฟวยจ รไซจ ติ แตะ
เกือฮ ซงะ่ โฮ� ดัฮ ตอ ราวก แม เฆรญี เซ ฮา ไพรม
แตะ� 36 ไมจ แม ซตุ เซ กวต แลน� ดัฮ เฆรญี อื
เซ เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ โฮว นึง ฮกั ไจ อื โฮ�
เญือะ จัมเปน โตว มอง แลน ซเงี ฮาึก อ�ื เอจี แจง
มัฮ อื ปุย รแอม ไล เยอ� 37 ดัฮ ซตุ เซ ยุ ฌักแฟน
อื ฮา ไพรม แตะ โฮ� ไม่ กวยฮ โรฮ ลัง่ ฮาึก ไมจ นึง
นา เซ� เกือฮ โรฮ ซตุ รโฮงะ ละ ปุย� เอจี แปน ปุย
เซ ปุย ซงะ่ ไล เยอ�

38 �ปร เมะ ญุ่ก� ปร โปวน ญุ่ก� ดัฮ ไก ฮรอย
เคียน ปิญ นึง ฮกั อื โฮ� 39 ไมจ โรฮ ซตุ กวต แลน�
ดัฮ เคียน นึง ฮกั อื เซ ปิญ แกม ปาื โฮ� มัฮ มัฮ อื
เคียน ทัมมด่า� ปุย เซ ซงะ่ โรฮ ลัง่ ไล อ�ื

40 �ดัฮ ไก ปรเมะ ฆรอยจ ฮาึก ไกญ ปอ ฮวัลัน
เอนิ อ�ื ปุย เซ ซงะ่ โรฮ ไล อ�ื 41 ดัฮ ไก ปรเมะ ฮวั
ลัน แด่ ญุ่ก� ป ฆรอยจ ฮาึก โซม เซาะ ญุ่ก� มัฮ โตว
โรฮ ป เกือฮ ปุย เซ โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 42 ดัฮ ไก ป เกิต
เบราะ ซี ซเงี แกม ซครกั นึง ก ฮวัลัน อื เซ� เอจี มัฮ
โรฮ ลาวต อื ปุย เซ� 43 ไมจ โรฮ เกือฮ ซตุ เซ กวต
แลน� ดัฮ เบราะ ไกญ อื เซ ออยฮ� ไม่ แกม ซครกั
แตะ นึง ไกญ อื ญุ่ก� นึง แด่ อื เซ ญุ่ก� ไม่ ตอก
แตะ ลาวต โฮ� 44 ปุย เซ เอจี มัฮ ลาวต อ�ื ไมจ โรฮ
ซตุ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ อื ปุย โอ เญือะ ซงะ่ ไล เยอ ฆาื
ลาวต ไกญ แตะ เซ�

45 �โม ป ลอก ลาวต เซ� ไมจ อื จาวป ปุ โฮว เค
รองึ ชุ เครองึ แฌฮ� ไม่ พลวย โรฮ อื ฮาึก แตะ เกือฮ
ลัง่� เกือฮ โรฮ เพาะ มวยญแตะ ไม่ อฮั อื ปุ โฮว เฮ�ี
�รแอม� รแอม� ไมจ อื อฮั ลอป เซ� 46 ไน ติ เจน
ไก เบราะ อื เซ� ปุย เซ แปน เนอมึ ปุย รแอม ไล ฆาื
อ�ื ไมจ อื อาวต โน่ง ก พริ ไคะ�

โกตไม ไลลวง ลไตฮ ฆอก
47 �ดัฮ เครองึ เซอกึ โกว ปุย โอก ลไตฮ ฆอก นึง

โฮ� เครองึ ยุฮ ปุย นึง ฮาึก ซัตซิง ญุ่ก� เครองึ ป
ไตญ ปุย นึง กอย ญุ่ก� 48 เครองึ กอย รเซฮ กอย
รติญ ญุ่ก� เครองึ ยุฮ ปุย นึง ฮกั ซัตซิง ญุ่ก� 49 ดัฮ
ลไตฮ เซ ติต เอนิ กอย นึง เครองึ เซอกึ เซ โฮ� ไม่
เกิต เอนิ ซี ซครกั ซี ซงา นึง� เอจี มัฮ มัฮ อื ลไตฮ
ฆอก� ไมจ ปุย เซ โฮว เปลีฮ ละ ซตุ� 50 เกือฮ โรฮ
ซตุ กวต แลน� ไม่ ละ โรฮ อื แลน เครองึ เซ อาแลฮ
ซเงะ� 51 ดัฮ เอจี ไคว ซเงะ อาแลฮ เซ โฮ� ซตุ เซ ซ
แลน แม เครองึ เซ� ดัฮ ยุ เวอื ลไตฮ นึง เครองึ เซ

ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ� เครองึ ยุฮ ปุย นึง กอย ญุ่ก�
ป ยุฮ ปุย นึง ฮกั ซัตซิง ไม่ ฮาึก อื ญุ่ก� ลไตฮ เซ มัฮ
มัฮ อื ลไตฮ ฆอก� เครองึ เซ แปน ป โอ เญือะ ซงะ่
ไล ฆาื อ�ื 52 ไมจ ซตุ เซ ตอง เครองึ เซอกึ เซ เกือฮ
ฮะ ฆาื อ�ื ปัง มัฮ เครองึ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
ไมจ ตอง เกือฮ ฮะ โอยจ นึง มัฮ อื ลไตฮ ฆอก� เซ
ป ไมจ ตอง ฆาื อื นึง งอ เยอ�

53 �ดัฮ ซตุ เซ โอ ยุ เวอื ลไตฮ เซ ติ แตะ นึง เค
รองึ เซ ฮา ไพรม แตะ โฮ� 54 ไมจ ซตุ ซตอก ปุย เซ
เกือฮ ซัก เครองึ เซ เกือฮ ซงะ่� ฟวยจ เซ เกือฮ แม
ละ อาึง อื อาแลฮ ซเงะ� 55 ดัฮ ลไตฮ อาวต นึง เค
รองึ เซ โอ บัฮ โฮ� ปัง โอ เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ�
เอจี แปน เครองึ เซอกึ โอ ซงะ่ ไล โรฮ� ไมจ เปอะ
ตอง เครองึ เซ นึง งอ เกือฮ ฮะ� ปัง ลอก ลไตฮ เซ
ก พริ อื ญุ่ก� กไน อื ญุ่ก� ไมจ ตอง โอยจ� 56 เญื
อม เอจี ฟวยจ กวต ซตุ เครองึ เอจี ซัก ปุย เซ� ดัฮ
ยุ บัฮ อื ฮา ไพรม แตะ ไมจ ลัง่ ซตุ เซ แจฮ โปวฮ เบือ
ง ก ลไตฮ อื เซ โอก ฮา เครองึ เซ� 57 ดัฮ ลไตฮ เซ
เกิต แม นึง เครองึ เซ แม� ไมจ เปอะ ตอง เอนิ เค
รองึ เซ ฆาื อื นึง งอ� 58 เครองึ ลไตฮ เอจี ฟวยจ ซัก
ติ โฮน ตอก เซ� ไม่ เอจี บัฮ โรฮ ลไตฮ นึง อ�ื ไมจ
แม เปอะ เฌาะ ซัก แม ติ โฮน เดอมึ ซ แปน เนอึม
ป ซงะ่ ไล ละ เปอะ ฆาื อ�ื�

59 เซ มัฮ โกตไม เกว ไม่ เค รองึ เซ อกึ ป ลอก
ลไตฮ ฆอก� เตือง เครองึ ยุฮ ปุย นึง กอย รเซฮ กอย
รติญ� เครองึ ไตญ เครองึ แกน ญุ่ก� ไม่ เครองึ ยุฮ
ปุย นึง ฮกั� ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เกียฮ ซังเกต
เครองึ ซงะ่ ไล ไม่ เครองึ โอ ซงะ่ ไล นึง อ�ื

14
ไล เกือฮ ป ลาวต แปน ปุย ซงะ่ ไล

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2�เฮี มัฮ โกตไม เกว
ไม่ ตอก ซ เกียฮ เกือฮ โม ป ลาวต ติ แตะ ซงะ่ ไล�
เญอืม ซ เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ไล เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ปุย ตาว ปุย เซ ฮอยจ เคะ ซตุ� 3 ซตุ เซ ไมจ อื โอก
เคะ ปุย เซ ก พริ ไคะ ละ ซ กวต แตะ แลน เอจี ไฮ
เบราะ ปุย เซ� 4 ดัฮ เอจี ยุ ไฮ ลาวต ปุย เซ โฮ� ไมจ
ซตุ เซ ดวน ปุย ไฮญ เกือฮ โรวก โอเอฮี ป ไมจ แตะ
โกว เญือม ซ เกือฮ อื ปุย เซ ซงะ่ ไล เซ� ป ไมจ อื
โรวก เซ มัฮ ไซม ไอม ลัง่ ไม่ ซงะ่ ไล แตะ ลอา ตัว�
ไม่ ฆิ โคะ โซน ซีด่า� กอย ซครกั ไม่ โคะ ฮลาึง ลเวื
อง ติ เจือ เญี่ยะๆ� 5 ไมจ แม ซตุ เซ เกือฮ ปุย มอก
ไซม เซ ติ ตัว� นึง ราว โดง เตะ ป ไก รอาวม ซงอม
ป เชยีต ปุย เน่อมึ นึง โกลง เซ นึง� 6 เกือฮ แม ซตุ
ตุย แม ไซม ป ไอม ลัง่ เซ� เกือฮ ชตึ ดิ อื ไม่ ฆิ เซ
ไม่ กอย ซครกั ไม่ โคะ ฮลาึง ลเวอืง เซ นึง ฮนัม ไซม
มอก ปุย ราว รอาวม เซ� 7 เกือฮ แม ซตุ ซพรอต
ฮนัม เซ นึง ปุย เซ อาแลฮ โฮน� ไม่ อฮั อื ละ อื ตอก
เฮ�ี �เอจี ซงะ่ ไล อ�ื� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พลวย แม
ไซม ป ไอม ลัง่ อื เซ เกือฮ โปว นึง กังเด่น� 8 เกือฮ
โรฮ ป ฮอยจ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล เซ ซัก เครองึ เซ
อกึ แตะ� เกือฮ โรฮ กู ไกญ แตะ ไม่ คุต อื ฮาึก แตะ
เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ โรฮ ฮาวม� ปุย เซ ซ ซงะ่ เนอึ
ม ไล ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ เลียก ฮอยจ กไน
ไคะ� ปังเมอ ไมจ ลัง่ อื ไอจ ก พริ พากัง เญือะ โกะ
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แตะ เซ อาแลฮ ซเงะ แม� 9 เญอืม เอจี ไคว อื ซเงะ
อาแลฮ เซ� เกือฮ แม ปุย เซ คุต ฮาึก ไกญ แตะ ติ
โฮน แม� เกือฮ โรฮ คุต อื ไม่ ฮาึก กัป ฮาึก รวุย ไง่
แตะ เกือฮ โอยจ� เกือฮ แม ซัก เครองึ เซอกึ แตะ�
ไม่ ฮาวม แตะ� ฟวยจ เซ เดอมึ ซ แปน เนอึม ปุย
ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

10 �ซเงะ ซเตะ นึง อ�ื ไมจ แม ปุย เซ โรวก กวน
แกะ โปก ลอา ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพริ เญีย่ะ เนอึ
ม� ไมจ แม อื โรวก ไม่ กวน แกะ รโปวน ป ไก อาญุ
อื ติ เนอึม ป โอ โรฮ อื โละพร�ิ ไมจ โรฮ อื โรวก ไม่
ญอต แปง ป เอจี ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ แลฮ ลิต� ไม่
ลออยฮ เมาะ บลัฮ ลิต ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว�
11 เกือฮ ซตุ เซ ตุย โรวก ปุย เซ ไม่ โรวก อื ป ทไว
อื เซ ฮอยจ ซองนา พะจาว นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ
เซ�

12 �เกือฮ โรฮ ตุย โรวก กวน แกะ โปก เซ ติ ตัว�
ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต� ไมจ
แม โรฮ อื ตุย ไม่ ลออยฮ บลัฮ ลิต เซ� กอยฮ โรฮ
ทไว อื ละ พะจาว โรฮ� 13 เกือฮ โรฮ ซตุ เซ มอก แม
กวน แกะ เซ นา ก ซัมคัน อ�ื เบือง ก มอก ปุย ซัต
ซิง ละ ตอง อื ทไว ละ โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่� โอ
เอฮี ทไว ปุย ป แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ แตะ
เซ มัฮ โรฮ ป ลัง ละ ซตุ� ตอก โรฮ ป ทไว ปุย เกือฮ
แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ นึง โฮ� โอเอฮี โม เซ เยอ
มัฮ ป ซงะ่ ซงอม เนอึม� 14ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ โกว
โรฮ ฮนัม ซัตซิง ทไว ปุย เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่ เซ
งอ่น� ตา อื นึง ดอ ฮยวก ลวง ดอม ปุย เซ� ตา โรฮ
อื นึง โฆวน เตะ โฆวน ชวง ลวง ดอม อื โรฮ� 15 ซตุ
เซ ซ ตุย แม ลออยฮ บลัฮ ลิต เซ� เรฮ โรฮ อื นึง ล
เตือก เตะ ลวง วิ โกะ แตะ เซ งอ่น� 16ฟวยจ เซ ซ
ชตึ ด่อยฮ ลวง ดอม แตะ นึง อ�ื ซพรอต โรฮ อื นึง
ซองนา พะจาว อาแลฮ โฮน� 17 ลออยฮ ป ไก ลัง่
นึง ลเตือก เตะ อื เซ ซ ตา แม อื นึง ดอ ฮยวก ลวง
ดอม ปุย เซ งอ่น� นึง ราว ฮนัม แกะ เอจี ตา แตะ
เซ ฮอยจ นึง โฆวน เตะ โฆวน ชวง อื โรฮ� 18 เมาะ
ลออยฮ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ� ซ ตา แม โรฮ อื นึง ไกญ
ปุย เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ แปน ปุย เซ ปุย
ซงะ่ ไล เบือ อ�ื

19�ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ทไว แม คอง ทไว ควน โตฮ
ปุย เซ ติ แตะ ฮา มัป่ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย เซ แปน
ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ ซ มอก แม ซัตซิง ละ ซ
ตอง แตะ ทไว เตือง ตัว อื เซ� 20 เญือม เอจี ฟวยจ
มอก อื ซ ลอต โฮว ตอง ทไว อื ไม่ แปง ทไว ปุย เซ�
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย เซ แปน ปุย
ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

21 �ดัฮ ปุย ลาวต เซ มัฮ ปุย ตุก ไม่ โอ แตะ ปุน
ทไว ตอก เซ โฮ� เกือฮ ปุย เซ โรวก กวน แกะ โปก ติ
ตัว ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ
อ�ื ไม่ แปน อื ป กอยฮ อื ทไว ละ พะจาว ละ ซ แปน
อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื เกือฮ แม โรฮ โรวก
อื ไม่ ญอต แปง ป เอจี ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ ลอา ลิต�
ไม่ ลออยฮ กาวก บลัฮ ลิต� ละ ซ แปน อื ป ทไว อื

ละ พะจาว� 22 เกือฮ แม โรวก อื ไม่ รโกะเกอื ลอา
ตัว� โต เซ โนก พิลัป ญุ่ก� เตอมึ ป โฮลฮ อื โรวก�
ไซม ติ ตัว อื เซ แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ
แตะ� ติ ตัว อื แปน ป ตอง อื ทไว เตือง ตัว อ�ื

23�ซเงะ ซเตะ นึง อื เซ� ไมจ อื โรวก ป ทไว แตะ
เซ ละ ซตุ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ ซอง
นา พะจาว, ละ ซ แปน อื ปุย ซงะ่ ไล� 24 ป มัฮ ซตุ
เซ ซ ตุย กวน แกะ โรวก ปุย เซ ทไว ละ ซ แปน อื
ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื เซ� ไม่ ลออยฮ บลัฮ ลิต
เซ� ซตุ เซ ซ เกือฮ โรฮ อื แปน ป กอยฮ อื ทไว ละ
พะจาว. 25ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ มอก แกะ เกือฮ แตะ
แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย เซ� ฟวยจ เซ ซ
ตุย โรฮ ฮนัม แกะ เซ งอ่น� ไม่ ตา อื ฮนัม เซ นึง ดอ
ฮยวก ลวง ดอม ปุย เซ� ตา โรฮ อื นึง โฆวน เตะ
โฆวน ชวง ลวง ดอม อื โรฮ� 26 ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ
เรฮ แม ลออยฮ นึง ลเตือก เตะ ลวง วิ แตะ งอ่น�
27 ชตึ ด่อยฮ ลวง ดอม แตะ นึง อ�ื ซพรอต โรฮ เตะ
แตะ เซ ซองนา พะจาว อาแลฮ เตะ� 28 ฟวยจ เซ
ลออยฮ ป ไก ลัง่ นึง ลเตือก เตะ อื เซ ซ ตา แม โรฮ อื
นึง ดอ ฮยวก ลวง ดอม ปุย เซ โรฮ� ตา แม อื ฮอยจ
ละ โฆวน เตะ โฆวน ชวง ลวง ดอม อื นึง เบือง ฮนัม
แกะ เอจี ตา แตะ นึง ปุย เซ� 29 เมาะ ลออยฮ ป โฮฮ
ลัง่ นึง ลเตือก เตะ ซตุ เซ ซ ตา แม อื นึง ไกญ ปุย
เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ ซงะ่ ไล ปุย เซ ซองนา
พะจาว ฆาื อ�ื 30 ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ทไว แม ไซม
ยุฮ ปุย เซ ละ อื ตัม ป โฮลฮ ปุย เซ โรวก� 31 ไซม ติ
ตัว อื แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่� ติ ตัว อื เซ
แม แปน ป ตอง อื ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื ทไว
โรฮ อื ไม่ แปง ตัม ป ลัง ไมจ แตะ ทไว� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ ยุฮ ซตุ อื ละ อ�ื ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ซงะ่ ไล
ซองนา พะจาว ฆาื อ�ื 32 เซ มัฮ โกตไม ละ ป ลอก
ลาวต� ป โอ ปุน ยุฮ ตัม รติ ระ นึง อ�ื ละ ซ เกือฮ อื
ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล��

ลไตฮ ป ไก นึง เญือะ
33 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อา โรน�

34 �เญือม โฮลฮ โม เปะ เลียก อาวต นึง เมือง คะ
นาอนั ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อาึ เมือง เซ แปน คอง เปอะ
เซ� ดัฮ อาึ เกือฮ ลไตฮ ฆอก เกิต นึง เญือะ อาวต
ปุย ติ ปุย โฮ� 35 กุม เญือะ เซ ไมจ อื โฮว รโฮงะ ละ
ซตุ ตอก เฮ�ี �อาึ ยุ เกิต โอเอฮี ตอก ลไตฮ นึง เญือะ
แตะ�� ไมจ อื อฮั เซ� 36 ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ดวน
ปุย เซ เกือฮ เราะ เครองึ เญือะ แตะ เซ โอก ฮอยจ
ก พร�ิ กา ฮอยจ กวต แตะ เญือะ เซ� นึง ฮอ แตะ
นึง ซ โฮลฮ แตะ รโฮงะ มัฮ เครองึ เญือะ เซ ป เอจี
รแอม ไล� ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ โฮว กวต เนอึม แลน
อ�ื 37 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง เญือะ เซ� ดัฮ ยุ อาวต
ลไตฮ เซ นึง เดีญ� ไม่ โอก โรฮ ซี ซครกั ซี ซงา นึง
อ�ื ไม่ ยุ โรฮ อื เลียก อื โด่ะ ปุๆ โฮ� 38ซตุ เซ ซ โอก
ฮา เญือะ เซ คระ โตะ รเวอืะ เซ� ซอง อาึง รเวอืะ
เญือะ เซ อาแลฮ ซเงะ� 39 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ
อาแลฮ เซ� ซตุ เซ ซ ฮอยจ แลน แม อื ติ โฮน� ดัฮ
ยุ เวอื ลไตฮ เซ ติ แตะ ฮา ไพรม อื โฮ� 40 ซตุ เซ ซ
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ดวน ปุย กอฮ ซโมะ อาวต นึง เดีญ ป ลอก ลไตฮ เซ�
ไม่ โฮว น่าึก อื โปวฮ นา ก โอ ซงะ่ ไล ติ โดฮ ก พริ
ยว่ง� 41 เกือฮ โรฮ ปุย คุต ปุน ตา ปุย กไน เญือะ เซ
เล่ีป อ�ื ฟวยจ เซ ครมั ปุน ตา ปุย เซ เกือฮ โรฮ อื
โรวก โฮว โปวฮ อื นา ก โอ ซงะ่ ไล ติ โดฮ ก พริ ยว่ง
โรฮ� 42ฟวยจ เซ ไมจ ปุย ซาวป แม ซโมะ ไฮญ ละ
ซ ดุฮ อื เบือง ซโมะ เอจี กอฮ แตะ เกือฮ โอก เซ� ไม่
ไอฮ แม โรฮ อื ปุน โคระ ละ ซ ตา อื นึง เดีญ เญือะ
เซ โรฮ�

43 �เญือม เอจี ฟวยจ โอก อื ซโมะ ไก ลไตฮ นึง
เซ� ไม่ เอจี ตา แม โรฮ อื ปุน โคระ นึง อ�ื ดัฮ โอก
แม ลไตฮ นึง ติ โฮน โฮ� 44 ไมจ แม ซตุ เซ โฮว กวต
แลน ติ โฮน แม� ดัฮ ลไตฮ เซ เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม
แตะ เอจี มัฮ มัฮ อื ลไตฮ ฆอก ลอน� เญือะ เซ เอจี
แปน เญือะ โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 45 ไมจ เกือฮ ปุย เญื่อฮ
เญือะ เซ� โคะ� ซโมะ� ปุน ป ยุฮ ปุย เญือะ เซ นึง
เงอ� ไมจ ปุย โฮว โปวฮ นา ก โอ ซงะ่ ไล ติ โดฮ ก
พริ ยว่ง เซ�

46 �ดัฮ ไก ป เลียก โตะ เญือะ เซ ไน ติ เจน ซอง
ปุย รเวอืะ เญือะ เซ� ปุย เซ แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื
อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ� 47 ดัฮ ไก ป โฮว ไอจ โฮว
โซม นึง เญือะ เซ โฮ� ไมจ โรฮ อื ซัก เครองึ เซอกึ
แตะ ฆาื อ�ื

48 �เญือม เอจี ฟวยจ เฌาะ ตา ปุย ปุน โคระ นึง
เญือะ เซ� ดัฮ ซตุ โฮว แลน ไม่ โอ อื เญือะ ยุ โอก
ลไตฮ นึง อ�ื ไมจ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย โอ เญือะ
เซ รแอม ไล นึง โอ ลไตฮ เซ เญือะ เกิต นึง� 49ตอก
ซ เกือฮ อื เญือะ เซ เกียฮ แปน ป ซงะ่ ไล เยอ� ไมจ
อื โกว ไซม ละ ลอา ตัว� โกว โรฮ ไม่ ฆิ โคะ โซน
ซีด่า� กอย ซครกั� ไม่ ฮลาึง ลเวือง� 50 ไมจ ซตุ
มอก ไซม เซ ติ ตัว ราว โดง เตะ ก อาึง ปุย รอาวม
ซงอม ป เชยีต ปุย เน่อมึ นึง โกลง เซ� 51 เกือฮ โรฮ
ตุย ฆิ เซ ไม่ ฮลาึง ลเวือง ไม่ กอย ซครกั ไม่ ไซม ป
ไอม ลัง่ เซ� เกือฮ โรฮ ชตึ อื นึง ฮนัม ไซม เอจี มอก
แตะ เซ ไม่ รอาวม เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ ซพรอต อื
นึง เญือะ เซ อาแลฮ เตะ� 52 มัฮ ตอก เซ ตอก ซ
แปน เญือะ เซ เญือะ ซงะ่ เนอึม ไล ฆาื อื เบือ ฮนัม
ไซม ไม่ รอาวม ซงอม ไม่ ไซม ป ไอม ลัง่ เซ� ไม่ เบือ
ฆิ โคะ โซน ซีด่า� ฮลาึง ลเวือง ไม่ เบือ กอย ซครกั
เซ โรฮ� 53ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ พลวย ไซม ป ไอม ลัง่
เซ เกือฮ โปว นึง กังเด่น ก พริ ยว่ง� มัฮ ตอก เซ
ตอก ไมจ อื ยุฮ ละ เญือะ เซ ละ ซ เกือฮ แตะ เญือะ
เซ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

54 ไล เซ มัฮ โกตไม เกว ไม่ ป ลอก ลาวต ไม่ ป
โซะงะ่� 55-56 ไม่ โม ป ออยฮ� ป รปอฮ� ไม่ ป กลัง
ฮกั� ไม่ ไลลวง ลไตฮ ป ไก นึง เครองึ เซอกึ ญุ่ก� นึง
เญือะ ญุ่ก� 57 ละ ซ เกือฮ ปุย ยุง ป ซงะ่ ไล ไม่ ป โอ
ซงะ่ ไล นึง อื โรฮ�

15
โอเอฮี ป เกือฮ ปุย รแอม ไล

1พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 2�ไมจ
เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ปรเมะ ดัฮ

ไก ป ปัต ลาวม โอก เน่อมึ นึง ก ปุก ตะ ลมัง อื โฮ�
โอเอฮี ป ปัต ลาวม โอก เซ มัฮ โรฮ ป รแอม ไล โรฮ�
3 เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ป ปัต โอก เน่อมึ นึง
ปรเมะ เซ� ป เอจี ปัต โอก ฮา เนะซองั อื ญุ่ก� ป
อาวต ลัง่ นึง เนะซองั อื ญุ่ก� โอเอฮี ตอก เฮี มัฮ ตื
ป โอ ซงะ่ ไล� 4 ปัง มัฮ เตียง ไอจ ปรเมะ เซ ไม่ ตัง
อี งาวม อ�ื แปน ตื โรฮ ป โอ เญือะ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื
5-6ป ลอก ป ไปญ เตียง ไอจ ปุย เซ ญุ่ก� ป โคะ งาวม
นึง เบือง ก งาวม อื ญุ่ก� ไมจ โรฮ อื ฮาวม ไม่ ซัก อื
เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่ ฆาื อ�ื ปุย เซ แปน ปุย
โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ�

7 �ดัฮ ไก ป โคะ ลอก โคะ ไปญ ปุย เซ โฮ� ไมจ อื
ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ
แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ�
8 ดัฮ ปรเมะ ป ไก ป ปัต โอก นึง เซ โดยจ แม่ แตะ
ไม่ ลอก อื ปุย ซงะ่ ไล โฮ� ปุย ลอก โดยจ อื เซ ไมจ
เอนิ อื ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่�
ปุย เซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลีย
ก ซเงะ เซ� 9 ปรเมะ ป ไก ป ปัต โอก เน่อมึ นึง โกะ
อื เซ� ดัฮ บุก ซัตซิง โฮ� โอเอฮี ป งาวม อื นึง เซ
แปน ป โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 10 ดัฮ ไก ป ลอก ป ไปญ
ควน งาวม ปุย เซ นึง ญุ่ก� ดัฮ เฌาะ ควน งาวม อื
เซ ญุ่ก� ป ลอก เซ ไมจ อื ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซ
อกึ แตะ เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื
อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ โรฮ� 11 ปรเมะ ไก ป ปัต
โอก เน่อมึ นึง เซ� ดัฮ ลอก ดัฮ ไปญ ปุย เตือง โอ
อื รไซจ เตะ แตะ โฮ� ปุย โฮลฮ ปุย ลอก เซ ไมจ อื
ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ
แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ�
12 ดัฮ ปุย เซ ลอก โดง เดือง ป ยุฮ ปุย นึง เตะ โฮ�
ไมจ โรฮ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี เซ ฆาื อ�ื ดัฮ มัฮ กลอง
เชือม ป ยุฮ ปุย นึง โคะ โฮ� ไมจ รไซจ นึง รอาวม
เกือฮ ซงะ่�

13 �เญือม เอจี ไฮ ปุย ไก ป ปัต โอเอฮี เน่อมึ นึง
อื เซ� ไมจ แม อื มอง อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ ไมจ
อื ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ซงะ่� ไมจ แม อื ฮาวม นึง
รอาวม ปัต นึง โกลง แม� ฟวยจ เซ เดอมึ ซ เกียฮ
แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 14ซเงะ ซเตะ นึง อื ไมจ ปุย
เซ โรวก รโกะเกอื ลอา ตัว� โต เซ อื มัฮ โนก พิลัป
นมุ ลอา ตัว� ฮอยจ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ ซองนา
พะจาว. เกือฮ โรฮ ไซม โรวก แตะ ทไว เซ ละ ซตุ�
15 ซตุ เซ ไมจ อื ตุย ไซม เซ ติ ตัว ทไว อื ละ ซ เกือฮ
อื แปน ควน โตฮ ปุย เซ ติ แตะ ฮา มัป่� ไมจ แม อื
ตุย ตัว ติ อื เซ ไม่ ตอง โรฮ อื ทไว เตือง ตัว อ�ื มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย เซ แปน ปุย ซงะ่
ไล ฆาื อ�ื

16�ดัฮ ไก ปรเมะ ป โอก รอาวม โกะ โอ� ไมจ ปุย
เซ โฮว ฮาวม� ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล
โรฮ ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ� 17 เครองึ บ่วตชุ ญุ่ก�
เครองึ ฮกั ญุ่ก� ดัฮ รอาวม โกะ อื เซ ลอก โฮ� ไมจ
อื รไซจ นึง รอาวม� เครองึ เซ ซ แปน โรฮ ป โอ ซงะ่
ไล ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ� 18 ปรเมะ ดัฮ ไอฮ ปุ
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แตะ ไม่ ปรโปวน โฮ� ไมจ อื ฮาวม ฆาื อื เตือง ลอา
แตะ� ซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ
เลียก ซเงะ�

19�เญอืม เลีฮ ปะจัม เด่ือน ปรโปวน เนอ� ปุย เซ
ซ แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ� ดัฮ ไก ป
ลอก ป ไปญ ปรโปวน เซ� ปุย เซ ซ รแอม โรฮ ไล ฆาื
อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ โรฮ� 20 เญือม โอ ปรโป
วน เซ ซงะ่ ไล� ก ไอจ ก งาวม อื เซ เอจี แปน โรฮ ก
โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 21-23ป ออฮ ป เอฮี ป ลอก ป ไปญ
เบือง ก ไอจ ก งาวม ปรโปวน โอ ซงะ่ ไล เซ� ไมจ
ปุย เซ ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่�
ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลีย
ก ซเงะ เซ� 24 ดัฮ ไก ปรเมะ ป ไอฮ ปุ แตะ ไม่ ปรโป
วน เซ เญือม โอ อื ซงะ่ ไล เยอ� ปรเมะ เซ ซ แปน
โรฮ ป รแอม ไล ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ เอนิ� นา ก ไอจ
อื เซ แปน โรฮ ก โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ตอก เซ โรฮ�

25 �ดัฮ ไก ปรโปวน บราึง ฮนัม เมอ� ดัฮ ฮนัม อื
เซ โอก เล่ีญ ฮา เวลา เญือม ลัง โอก ปะจัม เด่ือน
แตะ โฮ� ไน ติ เจน เลีฮ ฮนัม อื เซ ปุย เซ ซ แปน
โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื ตอก โรฮ เญือม โอก ปะ
จัม เด่ือน อื เซ โรฮ� 26 ก ไอจ ก งาวม ปรโปวน เซ
ไน ติ เจน เลีฮ ฮนัม อื เซ แปน โอยจ นา ก โอ ซงะ่ ไล
ฆาื อ�ื 27 ดัฮ ไก ป ลอก ป ไปญนา ก ไอจ ก งาวม ปร
โปวน เซ� ไมจ อื ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ
ฆาื อ�ื ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ
ละ เลียก ซเงะ เซ�

28 �ดัฮ ปรโปวน เซ เอจี ไฮ บราึง ฮนัม โฮ� ไมจ
แม อื เมีญ เน่อมึ เญอืม เซ ฮอยจ ละ อาแลฮ ซเงะ�
ดัฮ เอจี ฟวยจ เซ โฮ เดอมึ ซ เกียฮ แปน ปุย ซงะ่
ไล� 29ซเงะ ซเตะ นึง อื ไมจ ปรโปวน เซ โรวก รโกะ
เกอื ลอา ตัว� โต เซ อื โนก พิลัป ลอา ตัว� ฮอยจ
เคะ ซตุ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� 30 ซตุ เซ ซ
ทไว ไซม โรวก อื เซ ติ ตัว ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน
โตฮ ปุย เซ ติ แตะ ฮา มัป่� ไซม ป ไก ลัง่ ติ ตัว อื
เซ� เกือฮ โรฮ อื แปน ป ตอง อื ทไว ละ พะจาว เตื
อง ตัว อื โรฮ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ แปน ปุย เซ
ปุย ซงะ่ ไล ละ พะจาว นึง มัฮ อื ปุย บราึง ฮนัม เซ�

31 �มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกือฮ เปอะ โม อซิราเอน
โปน ฮา ไล รแอม แตะ เซ� ดัฮ ไก ป ฮอยจ นึง พา
กัง ยุฮ อาึ ป อาวต บัก่บ่วน ก อาวต โม โกะ อื เซ ไม่
รแอม ไล แตะ� ปุย เซ ซ ยุม ฆาื อ�ื นึง เกือฮ อื พา
กัง ยุฮ อาึ แปน ป รแอม ไล�� อฮั เซ พะจาว. 32 ไล
เซ มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ลาวม ป ปัต โอก เน่อมึ
นึง ก ปุก ตะ ลมัง ปรเมะ ไม่ ไลลวง โอก รอาวม โกะ
ปรเมะ� 33 ฮอยจ โรฮ ละ ปะจัม เด่ือน ปรโปวน�
เกว โรฮ ไม่ ไลลวง ไอฮ ปรเมะ ปรโปวน ปุ แตะ ลไล
โอ ปรโปวน เซ ซงะ่ ไล� เมาะ โอเอฮี ป ปัต โอก ตอก
เซ มัฮ ตื ป เกือฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

16
ซเงะ รไซจ พะจาว มัป่

1 ฟวยจ ยุม กวน อาโรน เตือง ลอา อื ฆาื เลียก
ทไว อื งอ โอ ซงะ่ ไล ละ พะจาว เซ� 2พะจาว อฮั แม
เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ ซตอก อาโรน ป มัฮ เอี

ยกระ เปอะ เซ โอ เกือฮ เลียก โตะ ฮอง ตึก นึง ซัม
คัน แตะ กไน พากัง เซ ตัม พาวม โกะ แตะ ไอฮ� เด
อมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื นา เซ มัฮ นา ก เปลีฮ อาึ ติ แตะ
นึง ชุต รวู ป อาวต ราว รเดือป ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
ฮุ เซ�

3 �อาโรน เญือม ซ เลียก อื โตะ กไน ฮอง ตึก นึง
ซัมคัน แตะ เซ ไมจ อื ยุฮ ตอก เฮ�ี ไมจ อื โรวก
โมวก โปก นมุ ติ ตัว ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน โตฮ
อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� ไม่ แกะ โปก ติ ตัว ละ
ซ ตอง อื ทไว เตือง ตัว อ�ื 4 ไมจ อื ฮาวม ละ ฮมั�
ฟวยจ เซ ไมจ อื จาวป เครองึ ซัมคัน ป มัฮ แว ลปิ
พา แนน ไมจ� เกือฮ โรฮ ปุก พา นึง ญวย แตะ ไม่
คัต อื โคะ ไฆญ ไมจ นึง ไกญ แตะ� 5 โม ลัปซด่อน
ไน โม อซิราเอน ไมจ อื เกือฮ ปิ โปก ลอา ตัว ละ ซ
แปน อื ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� ไม่ แกะ
โปก ติ ตัว ละ ซ ตอง อื ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื

6�อาโรน ไมจ อื มอก ทไว โมวก เซ ละ ซ โตฮ อื ติ
แตะ ฮา มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไม่ มัป่ ยุฮ ปุย ไฮญ เญือะ
แตะ โรฮ� 7ฟวยจ เซ ไมจ อื ตาว ปิ ลอา เซ ละ พะ
จาว ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� 8 ไมจ อื
โจก เบ่อ นึง ปิ ลอา ตัว เซ� ติ ตัว อื ลัง ทไว อื ละ
พะจาว. ติ ตัว อื เซ ลัง พลวย อื แปน ปิ โรวก มัป่ ยุฮ
ปุย� 9 อาโรน ไมจ อื โรวก ปิ ป ลัง ทไว ปุย ละ พะ
จาว เซ� ไมจ อื มอก ละ แปน อื ควน โตฮ ปุย ติ แตะ
ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 10 ปิ ป ลัง แปน ปิ โรวก มัป่ เซ ซ
แปน ป ทไว ไอม ปุย ละ พะจาว. ซ เกือฮ มัป่ ยุฮ ปุย
ติต ปิ เซ เกือฮ อื แปน ปิ โรวก มัป่ ฮา ปุย� ฟวยจ
เซ ซ พลวย อื นึง ลาึน เวอืฮ ละ ซ แปน อื ควน รไซจ
พะจาว มัป่ ยุฮ ปุย เบือ อ�ื

11 �อาโรน ไมจ อื ตาว โมวก รโตง มัป่ ยุฮ โกะ
แตะ ไอฮ ไม่ ปุย ไน เญือะ แตะ เซ� ไมจ อื มอก
โมวก เซ รกา� 12 เญอืม เซ ไมจ อื ตุย โดง งอ ป ติต
เน่อมึ นึง คัน ซองนา พะจาว ไม่ ป ซออย ฮงาื ครติ
ปุย เกือฮ โพง ลอา ซบราวก� ไมจ อื เลียก ไม่ โตะ
ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� 13 ไมจ อื ดุฮ ป ซออย
ฮงาื เซ โตะ งอ ซองนา พะจาว นา เซ� ม่าึต งอ เซ ซ
เลอึป รเดือป ฮติ ลปุง ซันญา เซ� เกือฮ โตว อื เกีย
ฮ ยุ อื เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื 14 ไมจ อื ซพรอต ฮนัม
โมวก เซ นึง รเดือป ฮติ เซ ลวง ลั่กกา อื นึง ด่อยฮ
แตะ งอ่น� ไมจ แม อื ซพรอต ลัก่กา ฮติ เซ อาแลฮ
เตะ�

15 �ฟวยจ เซ ไมจ อื มอก ปิ ป มัฮ ควน โตฮ โม
ลัปซด่อน ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ อื โรวก
ฮนัม อื เลียก ไม่ อื โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ�
ไมจ อื ซพรอต ฮนัม อื ลั่กกา รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ
ไม่ ลั่กกา ฮติ เซ ตอก ยุฮ อื ไม่ ฮนัม โมวก เซ โรฮ�
16 เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี มัฮ พัก อื ฮอง ตึก นึง
ซัมคัน แตะ เซ เกือฮ ซงะ่ ฮา ป ฆอก ป เบร ไม่ มัป่
ตุต ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ไมจ
โรฮ อาโรน ยุฮ ตอก เซ ละ พากัง ระ เซ นึง อาวต อื
ซน่ะ ลลาึง ปุย ป กอ ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร� 17 ติ เจน
เลียก อาโรน กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ ฮอยจ
ละ โอก แม อ�ื ไมจ โตว ปุย ไฮญ อาวต นึง พากัง ระ
เซ ติ ปุย เนอึม� เอจี มัฮ รไซจ อื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ
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ไม่ มัป่ ยุฮ ปุย ไฮญ เญือะ แตะ ไม่ มัป่ ยุฮ โม อซิรา
เอน เตือง โต อ�ื

18�ฟวยจ เซ อาโรน ไมจ อื โอก ฮอยจ ละ คัน ตอง
ปุย ทไว ซัตซิง ละ ซ พัก อื เกือฮ ซงะ่� ไมจ อื ไอฮ
ฮนัม โมวก เซ งอ่น ไม่ ฮนัม ปิ เซ งอ่น ละ ซ ตา อื
นึง โด่วง ป อาวต นึง โจง คัน เซ� 19 ไมจ อื ซพรอต
ฮนัม นึง คัน เซ นึง ด่อยฮ แตะ อาแลฮ เตะ� ละ ซ
พัก อื เกือฮ ซงะ่ ฮา ป ฆอก ป เบร ยุฮ โม อซิราเอน�

20 �อาโรน เญือม เอจี ฟวยจ รไซจ อื มัป่ ฮา ฮอง
ตึก นึง ซัมคัน แตะ ไม่ พากัง ระ เซ ไม่ คัน นึง อื เซ�
ไมจ แม อื ตุย ปิ ไอม เซ� 21 ไมจ อื ยอ่ง เตะ แตะ
เตือง ลอา ก บลัฮ อื ราว ไกญ ปิ ไอม เซ� ไมจ อื ร
โฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ ป ฆอก ป เบร
ไม่ กัน เลฮ อื เตียง โครยญ เจือ� เกือฮ อื รโจะ นึง
ไกญ ปิ เซ เตือง โอยจ อ�ื เญอืม เซ ไมจ อื เกือฮ ปร
เมะ ติ ป เอจี ดุฮ ปุย แปน ป ยุฮ กัน เซ เกือฮ ตาว ปิ
เซ โอก โฮว ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ� 22 ปิ เซ ซ โรวก ปุ
โฮว มัป่ ยุฮ ปุย โครยญ เจือ ฮอยจ นึง นา ก ลงอต อื
ติ โดฮ� ปรเมะ เซ ซ พลวย ปิ เซ เกือฮ โฮว นึง ลาึน
เวอืฮ เซ�

23�ฟวยจ เซ อาโรน ซ ไมจ อื เลียก กไน พากัง ระ
เซ� ไมจ อื ปอยจ เครองึ ซัมคัน ป ไอฮ แตะ เญือม
เลียก แตะ โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� ไมจ
อื ละ นา เซ� 24 ไมจ อื ฮาวม นึง นา ก ซงะ่ ไล อื ติ
โดฮ เดอมึ ไมจ อื ไอฮ เครองึ ซตุ ทัมมด่า ยุฮ แตะ�
เญือม เซ ไมจ อื โอก ตอง ซัตซิง ละ ซ แปน อื ควน
รไซจ มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไม่ มัป่ ยุฮ โม ลัปซด่อน เซ�
25 ไมจ โรฮ อื ตอง ลออยฮ ซัตซิง ป มัฮ ควน โตฮ ปุย
ติ แตะ ฮา มัป่ นึง คัน เซ�

26�ปรเมะ ป โฮว พลวย ปิ ป โรวก มัป่ ยุฮ ปุย เซ�
ไมจ อื ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ไม่ ฮาวม แตะ ซงะ่ เด
อมึ ซ โฮลฮ เลียก แม นึง ไคะ� 27 โมวก โปก ไม่ ปิ
ป มอก ปุย ไม่ โรวก แตะ ฮนัม อื ฮอยจ นึง ฮอง ตึก
นึง ซัมคัน แตะ เซ� นึง มัฮ อื ควน โตฮ ปุย ติ แตะ
ฮา มัป่ เซ� ไมจ ปุย โรวก ตอง ก พริ ไคะ� โตะ อื
ไม่ ฮกั อื ไม่ เวยีกตู อื ไมจ ตอง เกือฮ ฮะ ล่อยญ เตื
อง โอยจ อ�ื 28 ปรเมะ ป โฮว ตอง อื เซ ไมจ อื ซัก
เครองึ เซอกึ แตะ ไม่ ฮาวม แตะ ซงะ่ เดอมึ ซ โฮลฮ
แม เลียก นึง ไคะ�

29 �ไลลวง เฮี มัฮ โกตไม โฮลฮ เปอะ โกว ลอป�
เญือม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ กาว ซาวม เมอ� ไมจ
เปอะ เออปึ ป โซม แตะ� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน นึง
ติ เจือ เนอึม� เตือง โม จัตเจือ อซิราเอน ฮอยจ ละ
ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง เปอะ� 30 ไน ซเงะ เซ พะ
จาว ซ รไซจ มัป่ ยุฮ เปอะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ซงะ่
ฮา มัป่ เซ� โม เปะ ซ ซงะ่ เนอึม เปอะ ฮา มัป่ ยุฮ
แตะ เซ เตือง โอยจ อื ซองนา พะจาว. มัฮ เซ ป ไมจ
โม เปะ ทื ซเงะ เซ ฆาื อ�ื 31ซเงะ เซ ซ แปน ซเงะ ล
โล่ะ ซัมคัน ละ เปอะ� ไมจ เปอะ เออปึ ป โซม แตะ�
เฮี มัฮ โกตไม โฮลฮ เปอะ โกว ลอป� 32 ซตุ ป เรฮ
ปุย ลออยฮ นึง ละ ดุฮ อื แปน ฮวันา ซตุ ฆรอ เปือะ
แตะ เซ� ซ โฮลฮ แปน ป ยุฮ กัน เซ ละ ซ เกือฮ อื พะ
จาว รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย� ไมจ โรฮ อื ไอฮ เครองึ
ซตุ ซัมคัน ติ จุม เซ� 33 ไมจ อื พัก ฮอง ตึก นึง ซัม

คัน แตะ ไม่ พากัง ระ ไม่ คัน นึง อ�ื ไมจ โรฮ อื แปน
ป รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ โม ซตุ ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง
โอยจ อ�ื 34 เฮี มัฮ โกตไม โฮลฮ เปอะ โกว ลอป�
ซตุ เซ ไมจ อื รไซจ มัป่ ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อื ติ เนอึม ติ โฮน โครยญ เนอึม�� อฮั เซ พะจาว.
ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ โค
รยญ เจือ�

17
ไลลวง กัน ทไว

1พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ ร
โฮงะ ไลลวง เฮี ละ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อื เตือง โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื นึง มัฮ อื ลปุง ซตอก พะ
จาว อาึง� 3 ดัฮ ไก โม อซิราเอน ป มอก ซัตซิง ละ ซ
ทไว อื ละ พะจาว เยอ� มอก อื กไน ไคะ อาวต แตะ
ญุ่ก� มอก อื ก พริ ไคะ ญุ่ก� ซัตซิง มอก อื เซ ปัง
มัฮ โมวก� ปัง มัฮ กวน แกะ ปิ ญุ่ก� 4 ดัฮ โอ โรวก
มอก อื นึง โตะ รเวอืะ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว
ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ทไว แตะ นา เซ โฮ� ปุย เซ เอจี
พิต ไม่ ลอก อื ตุต นึง มอก อื โอเอฮี ไม่ เกือฮ อื ฮนัม
ปัต ตอก โอ อื ปุก ไล ยุฮ พะจาว� ไมจ เปอะ ทอเนา
ะ โน่ง ปุย เซ� ปุ เญือะ เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน
เฟือฮ� 5 ป อฮั ฮะ เซ มัฮ โอ เญือะ เกือฮ โม อซิรา
เอน มอก ทไว ซัตซิง ก ไฮญ� มัฮ ฆวต เกือฮ โรวก
ซัตซิง เซ ฮอยจ ละ ซตุ อาวต นึง โตะ รเวอืะ พากัง
ระ เซ ละ ซ ทไว อื ละ พะจาว. มัฮ เกือฮ ป ทไว อื
เซ แปน ควน รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ฆาื อ�ื
6 ซตุ เซ ซ ตุย ฮนัม ซัตซิง เซ� ซ ซพรอต อื นึง คัน
ทไว อาวต โบ โตะ รเวอืะ พากัง เซ� ซ ตอง โรฮ ป
มัฮ ลออยฮ อื ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ซออย ฮงาื ละ
พะจาว ไม่ ปุก เนอึม อื รพาวม อ�ื 7 โม อซิราเอน
เนอ� เญือะ ไมจ โตว อื มอก ซัตซิง ละ ซ เลียง แตะ
พี ป เปลีฮ ติ แตะ ตอก ปิ อาวต นึง ลาึน เซ นึง� นึง
มัฮ อื กัน โอ เนอมึ รพาวม ละ พะจาว. เซ มัฮ โกตไม
ตอน ฮมัน ละ เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป ตัม เซ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� 8 ไมจ เนอมึ เปอะ รโฮงะ ไลลวง เฮี
ละ โม อซิราเอน เตือง โต อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ตัง
เมือง ป อาวต ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน โรฮ� เมาะ
ป ทไว ซัตซิง ละ พะจาว เยอ� ป ตอง ทไว เตือง ตัว
อื ญุ่ก� ป ทไว โอเอฮี ไฮญ ญุ่ก� 9 ดัฮ โอ โรวก ทไว
ซัตซิง เซ ละ พะจาว ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ
โฮ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� ปุ เญือะ เมีญ
มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน เฟือฮ�

ไลลวง โอ ปุย ไมจ ปอน ฮนัม
10�ดัฮ ไก โม อซิราเอน ป ปอน ฮนัม เมอ� ปัง มัฮ

ปุย ตังเมือง อาวต ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน ญุ่ก� อาึ
ซ รเตีฮ ปุย ปอน ฮนัม เซ� ซ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ�
เญือะ เมีญ โตว มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน� 11 มัฮ ฆาื
มัฮ ฮนัม เซ จีวติ ละ โอเอฮี� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ฮนัม
เซ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� ฮนัม ป มัฮ
จีวติ ละ โอเอฮี เซ เกียฮ รไซจ มัป่ ยุฮ ปุย� 12 มัฮ เซ
ป อฮั อาึ อื ละ โม อซิราเอน ฆาื อื ตอก เฮ�ี ปุย ไน
โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไมจ เปอะ โตว ปอน ฮนัม�
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ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง อาวต ซนะ ลลาึง เปอะ ญุ่ก� ไมจ
โตว อื โรฮ ปอน ฮนัม� 13 ดัฮ ไก โม อซิราเอน ญุ่ก�
ปุย ตังเมือง อาวต ซน่ะ ลลาึง อื ญุ่ก� ดัฮ โฮว ซาวป
โปยญ ซัตซิง ป ซงะ่ ไล อื ละ ซ ปอน แตะ โฮ� ไมจ อื
เกือฮ ฮนัม อื ปัต โอก ลังเตะ� ฟวยจ เซ ไมจ แม อื
เลอปึ ฮนัม เซ นึง เตะ รกาื� 14 เอจี มัฮ ฮนัม ป แปน
จีวติ ละ เนะซองั ซัตซิง เซ� มัฮ เซ ป ซตอก อาึ โม
อซิราเอน ฆาื อื ตอก เฮ�ี โม เปะ เอ ไมจ เปอะ โตว
ปอน ฮนัม ซัตซิง ติ เจือ เนอมึ� นึง มัฮ ฮนัม ป แปน
จีวติ ละ โกะ เนอมึ ซัตซิง เซ โครยญ ตัว อ�ื ดัฮ ไก ป
ปอน เนอ ไมจ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� 15 ปุย โครยญ
โฆะ อ�ื ปัง มัฮ โม อซิราเอน� ปัง มัฮ ปุย ตัง เมือง�
ดัฮ ไก ป โคะ ปอน โตะ ซัตซิง ยุม ไอฮ ญุ่ก� ยุม นึง
เกียต กุก โกะพริ อื ญุ่ก� ไมจ ปุย เซ ฮาวม ไม่ ซัก อื
เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ แปน ปุย โอ
ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ� ฟวยจ เซ
เดอมึ แปน ปุย ซงะ่ ไล� 16 ดัฮ โอ ซัก เครองึ เซอกึ
แตะ ไม่ โอ แตะ ฮาวม โฮ� ปุย เซ ไก ตุต ฆาื อ�ื�
อฮั เซ พะจาว.

18
ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว

1พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ ร
โฮงะ ละ โม อซิราเอน� มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ� 3 โม เปะ ปุ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ตอก ยุฮ โม อี
ยปิ อ�ื ป มัฮ เมือง เอจี โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต นึง ติ
โฮน โฮ� ปุ โรฮ ยุฮ ตอก ยุฮ ปุย เมือง คะนาอนั อ�ื
ป มัฮ เมือง ซ ตาว อาึ โม เปะ โฮว อาวต นึง เซ� ปุ
โรฮ ยุฮ ตัม ปซี ปซา ยุฮ อื เฟือฮ เอนิ� 4 ไมจ เปอะ
ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ อาึ ไม่ โซะโกะ ฮรกัซา เปอะ นึง
ลปุง ซตอก อาึ อาึง โครยญ โฆะ เปอะ� อาึ มัฮ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� 5 ไมจ เนอึม เปอะ โซะโกะ
ฮรกัซา นึง โกตไม ยุฮ อาึ ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม เซ
โครยญ เจือ� เมาะ ป ปุน ยุฮ ตอก เซ เยอ� ซ โฮลฮ
เนอมึ จีวติ แตะ เบือ อ�ื อาึ มัฮ พะจาว.�

6 �โม เปะ ปุ ไอฮ พาวม ไม่ คระ เฌือต ซดิ เปอะ
นึง มัฮ อื ป พังไฮะ ลอน� ปุ ไอฮ คระ เฌือต เปอะ
เซ แปน ปุย เญือะ เปอะ� อาึ มัฮ พะจาว. 7 ปุ ไอฮ
พาวม ไม่ มะ โกะ เปอะ นึง มัฮ อื ป พังไฮะ ละ เปือะ
เปอะ� เอจี มัฮ มะ โกะ เปอะ ไอฮ� ปุ ยุฮ ป คึต
ป ตวยฮ ละ มะ เปอะ เซ� 8 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ มะ ตุ
เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ เปอะ นึง มัฮ โรฮ
อื ปุย เญือะ เปือะ เปอะ� 9 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ ป ลัง มัฮ
รนัน เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ เปอะ� รนัน
เลีฮ เปอะ ญุ่ก� รนัน ซวุง เปอะ ญุ่ก� รนัน อาวต ไม่
เปอะ ติ เญือะ ญุ่ก� รนัน อาวต ตัง เญือะ เปอะ ญุ่ก�
ปุ ไอฮ พาวม ไม่ ติ ตื เนอึม� 10 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ ป
ลัง มัฮ กวนโซะ ลุกลัน เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย
เญือะ เปอะ� นึง มัฮ อื ป ไลจ ยุฮ มอยฮ โกะ เปอะ
ไอฮ� 11 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ กวน รโปวน มะตุ เปอะ
นึง มัฮ อื กวน เปือะ เปอะ ไม่ มัฮ โรฮ อื รนัน เปอะ�
12 ปุ โรฮ ไอฮ พาวม ไม่ รนัน เปือะ เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ

แปน ปุย เญือะ เปอะ� นึง มัฮ อื กอระ กอตุ เปอะ�
13 ปุ โรฮ ไอฮ พาวม ไม่ ออปุ มะ เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ
แปน ปุย เญือะ เปอะ� นึง มัฮ อื ปุเลีฮ มะ เปอะ�
14 ปุ โรฮ ยุฮ ป พังไฮะ ละ แอนระ แอนตุ เปอะ นึง
ไอฮ พาวม เปอะ ไม่ ปรโปวน เญือะ อ�ื นึง ลัง มัฮ อื
มะระ มะตุ เปอะ� 15 ปุ โรฮ ไอฮ พาวม ไม่ ป ลัง มัฮ
เครยีก เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ เปอะ� นึง
มัฮ อื ปรโปวน เญือะ กวน โกะ เปอะ ไอฮ� 16 ปุ โรฮ
ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ เอียก เญือะ ปุ เปอะ�
นึง มัฮ อื ป พังไฮะ ละ อ�ื�

17 �ปุ โรฮ ไอฮ พาวม ไม่ กวน รโปวน ปุย เญือะ
เปอะ� ปัง มัฮ กวนโซะ อื ญุ่ก� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย
เญือะ เปอะ นึง มัฮ อื โกะ เนะ โกะ เปอะ ไอฮ ไม่ มัฮ
อื ป พังไฮะ ลอน�

18�ติ เจน ไอม ลัง่ ปุย เญือะ เปอะ ปุ ไอฮ ออปุ ปร
โปวน เญือะ เปอะ เซ แปน ปุย เญือะ เปอะ เดอมึ โอ
ซ ลลัฮ่ ดิ�

19 �เญือม ไก ปะจัม เด่ือน ปรโปวน เนอ ปุ ซาวป
ยุ ปุ เปอะ ไม่ อ�ื 20 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ
ปุย่วง เปอะ� นึง มัฮ อื ควน เกือฮ โกะ เปอะ แปน
ปุย รแอม ละ พะจาว�

21�ปุ เกือฮ กวน เปอะ เลียก โตะ งอ ละ ซ แปน อื
ควน ทไว เปอะ ละ พะโมเลก เซ� นึง ซ แปน อื ควน
ไลจ ยุฮ มอยฮ พะจาว� อาึ มัฮ พะจาว. 22 ปุ โรฮ
ไอฮ พาวม ไม่ ปรเมะ เอ ตัง ปรโปวน� นึง มัฮ อื ป
พังไฮะ ลอน� 23 ปุ เกือฮ ปรเมะ ปรโปวน ไอฮ พาวม
ไม่ ซัตซิง นึง มัฮ อื กัน คึต กัน ตวยฮ� ไม่ แปน เปอะ
ปุย ฆอก ปุย เบร ฆาื อ�ื

24 �โม เปะ ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย
รแอม ไล นึง ยุฮ แตะ กัน คึต กัน ตวยฮ ตอก เซ�
เอจี มัฮ ฆาื กัน ฆอก ตอก เซ ป ซ โครฮ อาึ ปุย โฮวน
เจือ เซ โอก ฮา เมือง อาวต อื ลั่กกา โม เปะ ฆาื อ�ื
25 ปลัฮเตะ ก อาวต โม เซ แปน โรฮ ปลัฮเตะ ฆอก
เบร ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ ปลัฮเตะ เซ ลอก ตุต
แตะ ฆาื อ�ื ปลัฮเตะ ซ ฮาว โรฮ ปุย อาวต นึง แตะ
เซ ตอก ฮาว ปุย ป โซม แตะ โฮ� 26 โม เปะ ปังเมอ
ไมจ เนอึม เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซตอก อาึ
ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ� ปัง มัฮ โม เปะ ญุ่ก� ปุย ตังเมือง
อาวต ซน่ะ ลลาึง เปอะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ป คึต
ป ตวยฮ ตอก เซ ติ เจือ เนอมึ� 27 โม ป อาวต กา โม
เปะ นึง เมือง เฮี เยอ� เอจี ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ตอก
เซ� มัฮ เซ ป รแอม ปลัฮเตะ เฮี ละ อาึ ฆาื อ�ื 28 ดัฮ
โม เปะ เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี แปน ปลัฮเตะ รแอม โฮ�
อาึ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี ฮาว โม เปะ ตอก เอจี ฮาว อื
โม ป เอจี อาวต นึง แตะ กา โม เปะ เซ� 29 ดัฮ ไก ป
ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ตอก เซ เยอ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ
โน่ง ปุย เซ� เญือะ ไมจ โตว เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิ
ราเอน�

30 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก อาึ อาึง เตือง โอยจ เปอะ� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ แปน ปุย รแอม ละ อาึ นึง ยุฮ เปอะ กัน ฆอก
กัน เบร ตอก เอจี ยุฮ ปุย โม เซ อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�
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19
โกตไม ไลลวง กัน ซื กัน ไซ

1-2พะจาว เกือฮ ไอ โมเซ ซึป ลปุง แตะ ละ โม อซิ
ราเอน เตือง มู อื ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� โม เปะ ไมจ โรฮ
เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ตอก เซ โรฮ�

3 �ไมจ เปอะ นัปทื มะ เปือะ แตะ โค รยญ โฆะ
เปอะ� ไมจ เปอะ ทื ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ โครยญ ซเงะ
ลโล่ะ นึง อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

4 �ปุ ลเตือฮ ติ เปอะ ฮา อาึ ละ ซ ไว เปอะ ฮุป� ปุ
โล โอเอฮี ละ แปน อื ฮุป ละ ซ ไว เปอะ� อาึ มัฮ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

5 �เญือม ซ ทไว เปอะ ซัตซิง ละ อาึ นึง ซ เปลีฮ
เปอะ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ อ�ื ไมจ เปอะ
ยุฮ ตัม ป ซตอก อาึ เปอะ ยุฮ� อาึ ซ รปั ป ทไว เปอะ
เซ ฆาื อ�ื 6 โตะ โอเอฮี ทไว เปอะ เซ ไมจ ปุย ปอน
ไน ซเงะ เซ ไม่ ซเงะ ปวยฮ พริ เซ โน่ง� ป โฮฮ ลัง่
ฮอยจ ละ ซเงะ ลอวย ไมจ ปุย ตอง แปฮ เกือฮ ฮะ ล่อ
ยญ� 7 ดัฮ ไก ป ปอน โตะ เซ ฮอยจ ซเงะ ลอวย นึง
อ�ื อาึ ซ รปั โตว ป ทไว ปุย เซ� นึง มัฮ อื ป รแอม
ละ อาึ� 8 ป ปอน โอเอฮี ตอก เซ ซ ไก ตุต ฆาื อื นึง
เกือฮ อื โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว แปน ป ทัมมด่า�
เญือะ ไมจ โตว ปุย เมีญ ปุย เซ มัฮ ปุย ไน โม อซิรา
เอน ฆาื อ�ื

9 �เญือม มัก เปอะ เฮงาะ ปุ มัก เกือฮ ฮอยจ ละ
เฆียง ชจิ ยุฮ เปอะ� ปุ โรฮ โซวต ป ดุฮ อื ฮา เตะ
เปอะ ลไล มัก เปอะ เซ� 10 เปลิ อะงุน ยุฮ เปอะ ปุ
โรฮ เปฮ ปอ โอยจ แกล อ�ื ป ดุฮ อื ลังเตะ ปุ โรฮ
ซาวป ซเคระ� ไมจ เปอะ ละ อาึง ละ ป ตุก ป ญัก ไม่
ปุย ตังเมือง ลลาึง เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ�

11 �ปุ บระ โอเอฮี ฮ�ี ปุ อฮั ป โอ เนอึม ละ ปุย�
ปุ บ่วก ละ ปุย เยอ�

12 �ปุ ซันญา โอเอฮี ละ ปุย เบือ มอยฮ อาึ ดัฮ
เปอะ โอ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง ซันญา เปอะ เซ� ป
ยุฮ ตอก เซ แปน เพียก แฮม อื มอยฮ พะจาว. อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

13 �ปุ ริ ปุย นึง กัน โอ ซื โอ ไซ� ปุ บระ ปอก โอ
เอฮี ยุฮ ปุ ยว่ง เปอะ� ปุ ฮลักกอ งวยฮ ซเงะ ลัง
เกือฮ เปอะ ละ ลุกจัง เปอะ� ปัง มัฮ ติ ซาวม ปุ ละ
อาึง ฮา อ�ื

14�ปุ ซะ ซม่อต ปุย ฮลาึต เตอ� ปุ อาึง โอเอฮี นึง
คระ โฮว ปุย จัก ละ ซ เกือฮ เปอะ โคะ ซดุฮ� ไมจ
เปอะ นัปทื เนอึม อาึ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ�

15 �ปุ ตัตซิน โอเอฮี ไม่ รพาวม บ่วก เปอะ� ปุ
ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง เปอะ� ปัง มัฮ ปุย ตุก ปุ พาวม
ไม่� ปัง มัฮ ปุย กอย ปุ ฮลัต นึง� ไมจ เปอะ ตัตซิน
โอเอฮี ละ ปุ ยว่ง เปอะ ตัม ซื อ�ื

16 �ปุ ซาวป โฮว บรุ เพือ ปุย เยอ� ดัฮ ปุย ฟึน
ฟอง ปุ แตะ นึง ป โอ เนอึม ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ไมจ เปอะ โตว ฮลัต นึง ซ อฮั

เปอะ ป เนอึม ละ ซ เรอึม เปอะ ปุย� อาึ มัฮ เยโฮ
วา�

17�ปุ เกละยุ ปุย เยอ� ดัฮ ปุย ยุฮ ป พิต ละ เปอะ
ไมจ เปอะ ซตอก รเง่อมึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เด
อมึ โรฮ โกะ เปอะ โอ ซ พิต ฆาื�

18�ปุ ซาวป โรก เวน ละ ปุย� ปุ ทื โซะ โระ โกลยจ
ปุ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮรกั ปุ ยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ
โกะ แตะ ไอฮ� อาึ มัฮ เยโฮวา�

19 �ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ อาึ� ปุ เกือฮ
คอง เลียง เปอะ ติต ปุ แตะ ไม่ ซัตซิง โอ มัฮ เจือ ติ�
ปุ โรฮ วนั รไม่ เฮงาะ ซมา นึง ชจิ ยุฮ เปอะ� ปุ โรฮ
จาวป เครองึ เซอกึ ไตญ ปุย นึง กอย ลอา เจือ โรฮ�

20 �ดัฮ ไก ป ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน ป แปน ครา
ปุย เยอ� เตือง เอจี ไก รซอม อื ไม่ ปรเมะ ไฮญ ไม่
โอ โรฮ อื ดิ โตฮ เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซ�
ไมจ ไฮมญ ฮมอง ละ อื รกา เดอมึ ไมจ อื เกือฮ ลอก
ตุต เตือง ลอา แตะ ตัม โซมกวน อ�ื ดิ ไมจ เปอะ
โตว ยุฮ ยุม ไม่ นึง โอ โรฮ ปรโปวน เซ ดิ โปน ฮา
แปน แตะ ครา โรฮ� 21 ไมจ ปรเมะ เซ โรวก ทไว
แกะ โปก ละ พะจาว ติ ตัว ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พา
กัง เซ ละ ซ แปน อื ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต รโตง โกะ
แตะ� 22 ป มัฮ ซตุ เซ ซ มอก อื ละ อื ละ ซ เกือฮ อื
แกะ เซ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื เมาะ มัป่
พิต ยุฮ ปุย เซ ซ ยวก เนอมึ พะจาว ละ อื ฆาื อ�ื

23 �เญือม เอจี โฮลฮ โม เปะ เลียก นึง เมือง คะ
นาอนั เนอ� ไม่ โฮลฮ โรฮ เปอะ ซมา โคะ ป โซม ป
ปอน นึง� เปลิ โคะ ซมา เปอะ เซ ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ
ป รแอม ไล ละ เปอะ ไน ติ เจน ลอวย เนอมึ� ปุ โซม
ปอน เฟือฮ เอนิ� 24 เนอึม ปาวน นึง อื เปลิ ป ซมา
เปอะ เซ ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว นึง มัฮ อื ควน ลื
ลาว เปอะ พะจาว� 25 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม พอน
นึง อ�ื โม เปะ ลัง โซม เปอะ เปลิ โคะ เซ� ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ โคะ ซมา เปอะ เซ ระ เน่อมึ
เกลอึม เปลิ ละ เปอะ ฆาื อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ��

26�โม เปะ เอ ไมจ เปอะ โตว ปอน โตะ ป ไก ฮนัม
นึง� ปุ โกว กัน ซโปก ซักซี เยอ� ไม่ คทา กทอง�
ไม่ ตู ไม่ ลอง� 27 ปุ คุต ฮาึก นึง โซม เซาะ เปอะ� ปุ
โรฮ ญัป ฮาึก กัป เปอะ เกือฮ เญี่ยง โรฮ� 28 ปุ โรฮ
ซาวป เฮจี เนะซองั เปอะ ละ ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม
ตุก แตะ ฆาื ยุม ปุย� ปุ โรฮ ซาวป บวก มึก นึง โกะ
เนอมึ เปอะ� อาึ มัฮ พะจาว.

29 �ปุ เกือฮ กวน เครฮี เปอะ แปน มอจังคึต� นึง
มัฮ อื ป ซ แปน ควน โซะกิจ ปิญไง่ ละ กวน เปอะ
เซ� เดอมึ เมือง อาวต เปอะ เซ โอ ซ แปน เมือง คึต
เมือง ตวยฮ ไม่ นาวก อื นึง ป ฆอก ป เบร ฆาื อ�ื

30 �ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ
อาึ โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื พากัง
ระ ยุฮ อาึ โรฮ� อาึ มัฮ พะจาว.

31 �ปุ โรฮ ซาวป ยุ โม ป เกียฮ ปัต เกียฮ ซโปก
เกอ� ไม่ ป อฮั ปุย มัฮ ตีนัง� ปุ เกือฮ ติ เปอะ แปน
ปุย รแอม ไล ฆาื ปุย โม เซ เฟือฮ เอนิ� อาึ มัฮ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ�
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32�ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ โม ป เอจี กวต เอจี ครา
ลลาึง เปอะ� พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ไมจ โรฮ เปอะ
ฮลัต นึง ไม่ นัปทื เนอมึ เปอะ� อาึ มัฮ พะจาว.

33 �เญือม ฮอยจ อาวต ปุย ตังเมือง ไม่ เปอะ ปุ
โคมเฮง ฆาื อ�ื 34 ไมจ โรฮ เปอะ เมีญ ปุย ตังเมือง
ฮอยจ อาวต ไม่ เปอะ เซ มัฮ โรฮ ปุย ตอก โม โกะ
เปอะ โรฮ� ไมจ โรฮ เปอะ ฮรกั ตอก ฮรกั เปอะ โกะ
แตะ ไอฮ� ไพรม อื โม เปะ เอจี มัฮ โรฮ เปอะ ปุย ตัง
เมือง เญอืม อาวต แตะ เมือง อยีปิ ตอก เซ โรฮ� อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

35�เญอืม เตะ เญอืม แนต เปอะ โอเอฮี ญุ่ก� เญื
อม แฆ เปอะ ป ชาวง ป เชยีน ญุ่ก� เญือม ซมอย
เปอะ โอเอฮี ญุ่ก� ปุ บ่วก ปุ โจวง นึง ติ เจือ เนอมึ�
36 โอเอฮี โกว เปอะ โครยญ เจือ เยอ� ลุ่น ญุ่ก� ลุก
ตุม ญุ่ก� ทัง ญุ่ก� ลิต ญุ่ก� ไมจ อื ซเมอ โครยญ
เจือ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� เอจี มัฮ อาึ
ป นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ� 37 โม เปะ
ไมจ เนอึม เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซตอก อาึ
อาึง� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ�
อาึ มัฮ พะจาว,� อฮั เซ�

20
ตุต ฮอยจ ละ โม ป เลฮ เตียง

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮ
งะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป เกือฮ กวน
แตะ เลียก โตะ งอ ละ ซ ทไว อื ละ พะโมเลก เกอ�
โม อซิราเอน ญุ่ก� ปุย ตังเมือง ป อาวต ซน่ะ ลลาึง
อื ญุ่ก� ปุย เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ�
เกือฮ โม ลัปซด่อน แล่น นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื 3 อาึ
ซ รเตีฮ โรฮ ปุย เซ� ซ ทอเนาะ โน่ง เงอะ� เญือะ
เมีญ โตว มัฮ ปุย ไน อาึ ฆาื ทไว อื กวน แตะ ละ พะ
โมเลก เซ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ป เกือฮ พากัง
ซัมคัน ยุฮ อาึ แปน ป รแอม ไม่ แปน โรฮ อื ป พลิฮ
บึน มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ อาึ โรฮ� 4 ดัฮ โม ลัปซด่อน
เคียต เกือฮ ติ แตะ โอ ยุ โอ ฮมอง ป ยุฮ ปุย เซ โฮ�
ไม่ โอ อื แล่น นึง ซโมะ เกือฮ ยุม� 5 อาึ ซ รเตีฮ ปุย
เซ ไม่ กวน เฌือต อ�ื ซ ทอเนาะ โน่ง เงอะ� เญือะ
เมีญ โตว มัฮ ปุย ไน อาึ� ฮอยจ ละ โม ป ฟวต ปุย
เซ นึง ไว แตะ พะโมเลก เซ� นึง โอ อื เนอมึ รพาวม
ละ อาึ�

6 �ดัฮ ไก ป โฮว ซาวป ยุ ตีนัง ไม่ ซาวป อื ยุ ป
เกียฮ ปัต เกียฮ ซโปก เกอ� เอจี มัฮ โรฮ โอ อื เนอมึ
รพาวม ละ อาึ� อาึ ซ รเตีฮ ปุย เซ� เญือะ เมีญ โตว
มัฮ ปุย ไน แตะ� 7 โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ฆาื อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ� 8 ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง โกตไม
ยุฮ อาึ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม เซ� อาึ มัฮ พะจาว ป เลือก
โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ แตะ�

9 �ดัฮ ไก ป อฮั ลปุง ฆอก ละ มะเปือะ แตะ� ปุย
เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ไลลวง ยุม
อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�

10 �ไน โม อซิราเอน ดัฮ ไก ป ไอฮ พาวม ไม่ ปร
โปวน เญือะ ปุย เยอ� ไมจ ปุย แล่น ปุย ลอา เซ นึง
ซโมะ ปอ ยุม อ�ื

11 �ดัฮ ไก ป ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ เปือะ
แตะ เอจี มัฮ ยุฮ อื ป พังไฮะ ละ เปือะ แตะ เซ� ไม่
มัฮ อื กัน คึต กัน ตวยฮ� ไมจ เอนิ ปุย แล่น ปุย ลอา
เซ ปอ ยุม อ�ื ไลลวง ยุม อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�

12�ดัฮ ไก ป ไอฮ พาวม ไม่ ป ลัง มัฮ เครยีก แตะ�
ไมจ ปุย แล่น ปุย ลอา เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื นึง ยุฮ
อื กัน คึต กัน ตวยฮ� ไลลวง ยุม อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื
ไอฮ�

13 �ดัฮ ไก ปรเมะ โต ปรเมะ ไอฮ พาวม ดิ ไม่ ปุ
แตะ ตอก ยุฮ ปุย ละ ปรโปวน โฮ� ปุย ลอา เซ เอจี
มัฮ ยุฮ อื ป คึต ป ตวยฮ� ไมจ ปุย แล่น ปุย ลอา เซ
นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื ไลลวง ยุม อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื
ไอฮ�

14�ดัฮ ไก ปรเมะ ไอฮ ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่ ไอฮ
โรฮ อื มะ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ แปน ปุย เญือะ
แตะ โรฮ� ปุย เซ เอจี มัฮ ยุฮ อื กัน ฆอก ไล� ไมจ
ปุย โตก ปุย โม เซ นึง งอ เกือฮ ยุม เตือง ลอวย อื
เซ� เดอมึ ป ฆอก ป เบร เซ โอ เญือะ ซ เกิต ลลาึง
เปอะ ฆาื อ�ื

15 �ดัฮ ไก ปรเมะ ไอฮ พาวม ไม่ ซัตซิง เงอ� ไมจ
ปุย ยุฮ ยุม ไม่� เตือง ปุย เตือง ซัตซิง เซ� 16 ดัฮ ไก
ปรโปวน ไอจ ไม่ ซัตซิง ละ ไอฮ พาวม อื ไม่ โฮ� ไมจ
ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปรโปวน เซ เตือง ซัตซิง เซ โรฮ� ไล
ลวง ยุม อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�

17�ดัฮ ไก ป มัฮ เพร ป ไอฮพาวม ดิ ไม่ ป มัฮ รนัน
แตะ� กวน รโปวน มะ อื ญุ่ก� กวน รโปวน เปือะ อื
ญุ่ก� เอจี มัฮ ยุฮ อื ป คึต ป ตวยฮ� ป ยุฮ ป พังไฮะ
ละ รนัน แตะ เซ� เญือะ ไมจ โตว เมีญ มัฮ ปุย ไน โม
อซิราเอน ฆาื อ�ื ตุต ลอก อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�

18 �ดัฮ ไก ปรเมะ ยุ ปุ แตะ ไม่ ปรโปวน เญือม
ไก ปะจัม เด่ือน อ�ื ไมจ โรฮ ทอเนาะ ปุย ลอา เซ�
เญือะ ไมจ โตว เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน� นึง
ยุฮ อื ป พิต โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ป ซงะ่ ไล เซ�

19 �ดัฮ ไก ป ไอฮ พาวม ไม่ ป ลัง มัฮ ออปุ มะ
แตะ� ป ลัง มัฮ รนัน เปือะ อื ญุ่ก� ซ ลอก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื ป พังไฮะ ลอน�

20�ดัฮ ไก ปรเมะ ป ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ
แอน ระ แอนตุ แตะ� ปุย ลอา เซ ซ ลอก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื นึง เอจี มัฮ อื ป พังไฮะ ละ แอน ระ แอนตุ อื
เซ� ซ ยุม ฆาื อื เตือง โอ แตะ ไก กวน เตือง ลอา
แตะ� 21 ดัฮ ไก ปรเมะ ป ไอฮ ปุย เญือะ เอยีกปุ แตะ
แปน ปรโปวน เญือะ แตะ� ปุย เซ รแอม ไล ฆาื อ�ื
มัฮ โรฮ ป พังไฮะ ละ เอียกปุ อื โรฮ� ซ ยุม โรฮ ฆาื
อื เตือง ลอา แตะ เตือง โอ แตะ ไก กวน�

22�ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ไมจ เนอมึ เปอะ โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง ลปุง ซตอก อาึ อาึง� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม
ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ� เดอมึ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เซ
โอ ซ ฮาว โม เปะ เกือฮ โอก ฮา แตะ ฆาื อ�ื 23 ไมจ
เปอะ โตว เฮยีน ไม่ ยุฮ แตะ ตัม ปซี ปซา ยุฮ ปุย
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โฮวน เมือง นา เซ� มัฮ เซ ป ซ โครฮ อาึ โม เซ เกือฮ
โอก ลัก่กา โม เปะ ฆาื อ�ื โม เซ มัฮ ยุฮ อื ป ฆอก ป
เบร โฮวน เจือ� มัฮ เซ ป เกละ อาึ ยุ ฆาื อ�ื 24 อาึ
เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ ปลัฮเตะ ตึม โครยญ
โคะ โกะ โครยญ โกลง เซ ละ เปอะ เกือฮ แปน คอง
เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ เนอึม แปน ลอป คอง เปอะ� อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ป เอจี เกือฮ โม เปะ
อาวต ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� 25 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
ซังเกต ตอก ตัง ไล ซัตซิง� ไซม ไล่� ป ซงะ่ ไล นึง อื
ไม่ ป โอ อื ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ แปน ปุย
รแอม ฆาื ซัตซิง ไซม ไล่ โอ ซงะ่ ไล เซ� ตอก ป เอจี
รโฮงะ อาึ ละ เปอะ เซ� 26 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ อาึ� นึง มัฮ อาึ พะจาว ซงะ่
ซงอม� ไม่ เอจี เกือฮ ฮะ โม เปะ แปน ปุย ตัง โน่ง
ฮา ปุย ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ แปน เปอะ ปุย ไน อาึ�

27�ปรเมะ ปรโปวน ป เกียฮ ปัต เกียฮ ซโปก ญุ่ก�
ป อฮั ปุย มัฮ ตีนัง ญุ่ก� ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่� ไมจ
เปอะ แล่น นึง ซโมะ� ไลลวง ยุม อื เซ เกว ไม่ โกะ
อื ไอฮ�� อฮั เซ พะจาว.

21
ไลลวง แปน ซตุ ปุย ซงะ่ ซงอม

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ อฮั ละ
โม ป มัฮ ซตุ ป มัฮ กวน อาโรน ตอก เฮ�ี ป มัฮ ซตุ
อู� ไมจ โตว อื เกือฮ ติ แตะ แปน ป รแอม ไล นึง
ไปญ แตะ ปุย เอจี ยุม� 2 โนก ฮา มัฮ ป ยุม เซ โกะ
เนะ คระ เฌือต ซดิ อ�ื ตอก มะ ตอก เปือะ อ�ื กวน
รเมะ กวน รโปวน อื ฮอยจ ละ ปุ เลีฮ อ�ื 3ฮอยจ โรฮ
ละ รนัน อื ป เครฮี ลัง่ อ�ื ป อาวต ลัง่ ไม่ อื ติ เญือะ�
4 โนก ฮา เซ� ปัง มัฮ เฌือต ลวง ปรโปวน เญือะ อ�ื
ไมจ โตว อื ไปญ นึง โอ อื ไมจ เกือฮ ติ แตะ รแอม ไล
ฆาื ป ยุม เซ�

5 �โม ซตุ เซ ไมจ โตว อื คุต ฮาึก ไกญ แตะ ไม่ โอ
โรฮ อื ไมจ ญัป ฮาึก กัป แตะ ละ ซ เปลีฮ อื รพาวม
ตุก แตะ ฆาื ป ยุม เซ� ปุ โรฮ ไมจ อื ซาวป เฮจี ติ
แตะ ฆาื อ�ื 6 โม ซตุ เซ ไมจ อื แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ละ พะจาว ยุฮ แตะ� ไมจ โตว อื ยุฮ ตอก ซ เพียก
แฮม ปุย มอยฮ พะจาว นึง มัฮ อื ป แปน ป ตอง ทไว
ซัตซิง ไม่ ป โซม ป ปอน ละ พะจาว. มัฮ เซ ป ไมจ อื
แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ฆาื อ�ื 7 โม ซตุ เซ ไมจ อื ไอฮ
ป เครฮี ม่อง ลัง่ แปน ปุย เญือะ แตะ� ไมจ โตว อื
ไอฮ มอจังคึต� ปรโปวน เอจี เญือะ ติ โฮน� ดัฮ ละ
ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ� ปุ โรฮ ลัง ไอฮ อื นึง ไมจ ซตุ
เซ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว ยุฮ แตะ� 8 ปุย
ไมจ อื เมีญ ซตุ เซ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� นึง มัฮ อื ป
ทไว ป โซม ป ปอน ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� ไมจ เนอมึ
เปอะ เมีญ มัฮ ปุย ซงะ่ ซงอม นึง มัฮ อาึ พะจาว ป
ซงะ่ ซงอม� ไม่ เกือฮ โรฮ โฮะ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม โรฮ� 9 ดัฮ ไก กวน รโปวน ซตุ ป เกือฮ ติ แตะ
แปน มอจังคึต เตอ� มัฮ โรฮ โชะ อื นา เปือะ แตะ
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ โตก เอนิ นึง งอ เกือฮ ยุม�

10�ป ดุฮ ปุย แปน ฮวันา ซตุ เบือ เรฮ ปุย ลออยฮ
ซัมคัน นึง ไกญ อื ละ ซ โฮลฮ อื ไอฮ เครองึ ซัมคัน
ซตุ เซ� ไมจ โตว อื พลวย ฮาึก แตะ ไม่ แจฮ อื เค
รองึ เซอกึ แตะ เญือม ยุม ปุย โฮ� 11-12 ไมจ โตว
อื โอก ฮา ควง ซัมคัน ยุฮ พะจาว ละ ซ ลอก อื ตัว
ป ยุม� เดอมึ โอ ซ แปน ปุย รแอม ไล ฆาื อ�ื ไม่ โอ
โรฮ พากัง ยุฮ พะจาว ซ แปน ป รแอม ไล� ปัง มัฮ
ป ยุม เซ มะเปือะ โกะ อื ญุ่ก� ไมจ โตว อื ลอก นึง
เอจี อาวต ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ นึง ไกญ อ�ื
อาึ มัฮ พะจาว.

13 �ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ฮวันา ซตุ เซ ไมจ อื
มัฮ ปเครฮี ม่อง ลัง่� 14 ไมจ โตว อื เญือะ ไม่ แมฮงั
แมไม� ไม่ ปรโปวน ป แปน มอจังคึต� ไมจ อื ซาวป
ป มัฮ ปรโปวน ไน โม โกะ แตะ ไม่ มัฮ อื ปเครฮี ม่อง
ลัง่ แปน ปุย เญือะ แตะ� 15 ดัฮ โอ แฮน ติ แตะ ตอก
เซ ซ แปน ควน เกือฮ อื กวน เฌือต โกะ อื เซ แปน
ปุย รแอม ไล ฆาื อ�ื อาึ มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื แปน
ปุย ซงะ่ ซงอม�� อฮั เซ�

16 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 17 �ไมจ เปอะ อฮั
ละ อาโรน ตอก เฮ�ี เมาะ ป มัฮ จัตเจือ เปอะ โครยญ
เจน ปุย เยอ� ดัฮ ไก ปุย โอ ตอก ปุย เกิต ซน่ะ ลลาึง
เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ปุย เซ เลียก ทไว ป
โซม ป ปอน ละ พะจาว ยุฮ แตะ� 18 ปุย ตอก เซ ไมจ
โตว อื เลียก เคะ พะจาว� ปุย จัก ไง่ ญุ่ก� ปุย คา
โด่ ญุ่ก� ป ไก เบราะ เบิ ญุ่ก� ปุย วติ เตะ วติ ชวง
ญุ่ก� 19 ป โละพริ เตะ ชวง ญุ่ก� 20 ปุย รโกม ญุ่ก�
ปุย แตวะ� ปุย ไลจ ไง�่ ปุย ลอก ฮติ ติต คีคัก� ปุย
เซฮ ปุย ญุ่ก� 21 ดัฮ ไก ป มัฮ จัตเจือ อาโรน ปุย โละ
พริ อ�ี ปุ เกือฮ ปุย เซ เลียก ทไว ป โซม ป ปอน ละ
พะจาว ยุฮ แตะ ติ เจือ เนอมึ� 22 ปุย ตอก เซ เยอ�
ลัง โซม อื ป โซม ป ปอน ป ทไว ปุย ละ พะจาว เยอ�
เตือง โอเอฮี ป ซงะ่ ซงอม ไม่ ป ตึก นึง ซงะ่ ซงอม
แตะ โรฮ� 23 โกะ อื เซ ปังเมอ โอ อื ไมจ เลียก โบ
พากัง รฆุน ฮอง ซัมคัน เซ� ไม่ โบ คัน ทไว เซ� นึง
มัฮ อื ปุย โละพร�ิ ไมจ โตว อื เกือฮ พากัง เซ แปน
ป รแอม ไล ฆาื อ�ื นึง มัฮ อาึ พะจาว ป เกือฮ โอเอฮี
เซ แปน ป ซัมคัน ละ แตะ�� อฮั เซ พะจาว� 24 ไอ
โมเซ รโฮงะ เนอึม ไลลวง เซ ละ อาโรน ไม่ กวน
เฌือต อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
โรฮ�

22
คอง ทไว ปุย ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ
อาโรน ไม่ กวน เฌือต อื เกือฮ เมีญ โอเอฮี ป ฮอยจ
ทไว โม อซิราเอน ละ อาึ เซ แปน ป ซัมคัน� นึง มัฮ
อื ป ซงะ่ ซงอม� ละ โอ เปอะ ซ เกือฮ ปุย เพยีก แฮม
มอยฮ ซัมคัน อาึ เซ� อาึ มัฮ พะจาว. 3 ไมจ เปอะ อฮั
ละ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป มัฮ กวน เฌือต เปอะ� ดัฮ
เลียก เคะ อาึ ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ซงะ่ ซงอม ป ทไว
โม อซิราเอน เซ� เตือง มัฮ โกะ แตะ ปุย รแอม ไล
เยอ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ ปุย เซ เกือฮ โอก ฮา อาึ�
ปุ เญือะ เกือฮ ทไว โอเอฮี ละ อาึ เฟือฮ� เฮี มัฮ โกต
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ป ไมจ เปอะ โกว ลอป โครยญ เจน ปุย� อาึ มัฮ พะ
จาว.�

4�ดัฮ ไก จัตเจือ อาโรน เนอ ป ลอก อื ลาวต ญุ่ก�
ป ไก ป ปัต โอก เน่อมึ นึง อื ญุ่ก� ไมจ โตว อื ปอน
ป ซงะ่ ไล ทไว ปุย ติ เจือ เนอึม� ไมจ อื มอง ฮอยจ
ละ ซงะ่ ไล โกะ แตะ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ เดอมึ ไมจ
อื ปอน� ดัฮ ไก ปุย ไปญ ป ยุม ญุ่ก� ป โอก รอาวม
โกะ อื ญุ่ก� 5 ป ไปญ ซัตซิง ไร ลังเตะ ญุ่ก� ปัง โคะ
ลอก ปุย ไฮญ ป รแอม ไล ญุ่ก� 6 ซตุ ป ลอก ป ไปญ
โอเอฮี ตอก เซ เอจี แปน ปุย รแอม ไล ฆาื อื ฮอยจ
ละ เลียก ซเงะ เซ� ป รแอม ไล เซ กา เฆียง ฮาวม
อ�ื ดิ เกียฮ โซม ปอน โตว โอเอฮี ป ซงะ่ ไล เซ� 7 ดัฮ
ซเงะ เอจี เลียก โฮ� โฮลฮ แม โรฮ แปน ปุย ซงะ่ ไล
แม� ฟวยจ เซ โฮลฮ โซม ปอน อื ป ทไว ปุย เซ� นึง
มัฮ อื ป ลัง โฮลฮ อ�ื 8 เมาะ ป มัฮ ซัตซิง ยุม ไอฮ
ญุ่ก� ยุม นึง เกียต กุก โกะพริ ไฮญ อื ญุ่ก� ไมจ โตว
อื โซม ปอน� เดอมึ โอ ซ แปน ปุย รแอม ไล ฆาื อ�ื
อาึ มัฮ พะจาว.

9 �โม ซตุ เซ ไมจ เนอึม อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง
ลปุง ซตอก อาึ แตะ เดอมึ โอ ซ ลอก ตุต แตะ� ไม่
ยุม แตะ ฆาื อื นึง เกือฮ อื ติ แตะ รแอม ไล ตอก เซ�
เอจี มัฮ อาึ พะจาว ป เกือฮ อื แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
เมอ�

10 �โอเอฮี ป ซัมคัน ป ทไว ปุย เซ� ปุ เกือฮ ปุย
ไฮญ โซม ปอน เฟือฮ� ปุย ฮอยจ อาวต ไม่ ซตุ เซ
ญุ่ก� ลุกจัง อื ญุ่ก� ปุ เกือฮ โซม ปอน อื ติ ตื เนอึ
ม� 11 ดัฮ ไก โม ซตุ รวี ปุย ไฮญ เกือฮ แปน ครา
แตะ นึง มาื ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� ป มัฮ ครา อื เซ ปัง
เมอ ลัง โซม ปอน โรฮ อ�ื โม ครา เมาะ ป เกิต อื
นึง เญือะ ซตุ เซ ลัง โซม ปอน โอยจ อ�ื 12 ดัฮ ไก
กวน เครฮี ซตุ ป เอญี ละ ปุย ป โอ มัฮ โม ซตุ อู� ปุย
เซ เญือะ ลัง โซม ปอน โตว อื ป โซม ป ปอน ซัมคัน
เซ� 13 ดัฮ กวน รโปวน ซตุ เซ มัฮ แมฮงั แมไม� ไม่
โอ แตะ ไก กวน โฮ� ไม่ เอญี อาวต แม อื ไม่ เปือะ
แตะ� ปุย เซ ลัง โซม ลัง ปอน โรฮ อื โอเอฮี ป ลัง
โซม ลัง ปอน เปือะ แตะ เซ� ปุย ไฮญ เญอ ปังเมอ
โอ ลัง โซม ลัง ปอน อื เฟือฮ�

14�ดัฮ ไก ป โคะ โซม ปอน โอเอฮี ซัมคัน ทไว ปุย
เซ� ไมจ อื โรก ละ ซตุ� โฮฮ ฮา โรก อื เซ ไมจ แม
อื บุ งวยฮ อื ฆาื อื งา่ เปอเซน แม� 15-16 โม ซตุ เซ
ไมจ โตว อื เกือฮ ป โซม ป ปอน ซัมคัน ทไว โม อซิ
ราเอน ละ พะจาว เซ แปน ป โอ ซัมคัน นึง เกือฮ อื
โม ลัปซด่อน โซม ปอน� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ โม ลัป
ซด่อน เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื โซม ปอน แตะ โอเอฮี
ซัมคัน เซ� เอจี มัฮ อาึ พะจาว ป เกือฮ โอเอฮี เซ
แปน ป ซัมคัน เนอ�� อฮั เซ�

17พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 18-19 �ไมจ เปอะ ร
โฮงะ ละ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อื ฮอยจ โรฮ ละ โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป ฮอยจ
ตอง ทไว ซัตซิง เตือง ตัว อื ตอก ปุก อื รพาวม พะ
จาว เยอ� ปัง มัฮ โมวก แกะ ปิ ญุ่ก� ไมจ อื ทไว ตัว
ป โปก อื ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอึม� โม
อซิราเอน ญุ่ก� ปุย ตังเมือง ญุ่ก� ปัง มัฮ ป ซันญา

อื อาึง นึง ป ซ ทไว แตะ ญุ่ก� ปัง มัฮ ป ทไว อื ตัม
รพาวม ฆวต ทไว แตะ ญุ่ก� ไมจ ตื ยุฮ ตัม ไล เซ�
20 เญอืม ทไว เปอะ ซัตซิง เงอ� เกียฮ ทไว เปอะ โตว
ป ไก ตอก โละพริ อ�ื นึง โอ พะจาว เกียฮ รปั ป ทไว
เปอะ เซ ฆาื อ�ื 21 ป ทไว ซัตซิง นึง ฆวต รโจะ อื
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เยอ� ป ทไว ตัม ป เอจี ซัน
ญา แตะ อาึง ญุ่ก� ป ทไว ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ
ญุ่ก� ป ทไว อื เซ ไมจ อื ทไว ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละ
พริ เญี่ยะ เนอึม� เดอมึ พะจาว ซ รปั ป ทไว อื เซ�
22 ซัตซิง ป จัก ไง่ โบวก เตะ� ป ไก เบราะ ไก เบิ� ป
ไก คีคัก คีกอ นึง� ปุ โรวก ทไว ละ พะจาว เฟือฮ�
ปุ โรฮ เกือฮ แปน ป โซม ป ปอน ทไว เปอะ ละ พะ
จาว นึง คัน เซ� 23 ซัตซิง ทไว เปอะ ละ พะจาว เซ�
ปัง มัฮ โมวก ญุ่ก� กวน แกะ ญุ่ก� ดัฮ เนะซองั อื
ไก ตอก วติ ตอก โฮฮ โฮ� ดัฮ เปอะ ทไว นึง รพาวม
ฆวต ทไว เปอะ โฮ แปน โรฮ� ดัฮ เปอะ ทไว นึง เอจี
มัฮ อื ป ลัง ทไว เปอะ นึง รซอม ซันญา เปอะ โฮ�
ปังเมอ โอ แปน� 24 ซัตซิง ป ฮอยจ ทไว ปุย ละ พะ
จาว เยอ� ปุ เกือฮ มัฮ ป ไก ฮรอย ปุฮ� ฮรอย บวก�
ฮรอย เฮจี� ฮรอย แปฮ นึง กลา อื เฟือฮ เอนิ� พะ
จาว ญอม โตว เกือฮ ปุย ทไว โอเอฮี ตอก เซ นึง อื
เฟือฮ ไน ติ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เฮ�ี 25 ซัตซิง โอ
เญือะ ไมจ ตอก เซ ป โฮลฮ เปอะ เน่อมึ เมือง ปุย
ไฮญ เญอ� ไมจ เปอะ โตว โรวก ทไว ละ เกือฮ เปอะ
แปน ป โซม ป ปอน ทไว ปุย ละ พะจาว เฟือฮ� นึง
โอ พะจาว ซ รปั� ฆาื เมีญ อื มัฮ ซัตซิง โละพริ ละ
แตะ�� อฮั เซ�

26พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 27�เญอืม เกิต
กวน โมวก กวน แกะ กวน ปิ ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ
ละ เกือฮ อาวต ไม่ มะ อื อาแลฮ ซเงะ� เคียง ซเงะ
ซเตะ นึง อื โฮว ลัก่กา แตะ เอจี เกียฮ โกว เปอะ ละ
ป โซม ป ปอน ทไว เปอะ ละ พะจาว เยอ� พะจาว ซ
รปั โรฮ ป ทไว เปอะ เซ� 28 มะ โมวก ยุฮ เปอะ เซ�
มะ แกะ� มะ ปิ ยุฮ เปอะ ญุ่ก� ปุ บรุก ยุฮ ยุม ไม่ ไน
ซเงะ ติ เตือง มะ เตือง กวน อื เซ� 29 โม เปะ เญอืม
ทไว เปอะ ซัตซิง ละ ซ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว เยอ�
ไมจ เนอมึ เปอะ ยุฮ ตัม ปุก อื ไล แตะ� เดอมึ ซ ปุก
รพาวม พะจาว ฆาื อ�ื 30 โอเอฮี ทไว เปอะ เซ ไมจ
เปอะ โซม ปอน ไน ซเงะ เซ เกือฮ โอยจ� ปุ เกือฮ
โฮฮ ฮอยจ ละ ซเงะ ติ อื แม� อาึ มัฮ พะจาว.

31 �ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซตอก อาึ
เปอะ ยุฮ ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม เซ โครยญ เจือ� อาึ มัฮ
พะจาว. 32 ปุ เกือฮ ปุย โฮลฮ เพยีก แฮม มอยฮ อาึ�
ไมจ เปอะ เกือฮ มอยฮ อาึ แปน ป ซัมคัน ละ ปุย ล
ลาึง โม อซิราเอน� อาึ มัฮ พะจาว ป เกือฮ โม เปะ
แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� 33 มัฮ โรฮ อาึ พะจาว ป นัม
โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เปอ ละ ซ แปน เนอะ พะ
จาว ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา�� อฮั เซ�

23
ไลลวง ซเงะ ซัมคัน ยุฮ โม อซิราเอน

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮงะ
ละ โม อซิราเอน ไลลวง ซเงะ ชลอง ปุย ตัม เวลา ลัง
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ไก อื ละ ซ เกือฮ ปุย โตก ละ พะจาว. ไมจ ปุย ครอฮ
ละ ปุ แตะ เกือฮ แปน ซเงะ ซัมคัน เลียง ปุย ปุ แตะ
นึง� เอจี มัฮ โม เฮ�ี 3 ไน แลฮ ซเงะ นึง อื ไมจ เปอะ
ยุฮ กัน� ซเงะ อาแลฮ นึง อื มัฮ ซเงะ ลโล่ะ เปอะ ละ
ซ โพรม เปอะ ละ งอ่ต แตะ พะจาว ไม่ ปุ แตะ� ไมจ
เปอะ โตว ยุฮ กัน นึง เฟือฮ เอนิ� ปัง อาวต เปอะ นา
ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ทื ซเงะ เซ แปน ซเงะ
ซัมคัน ละ พะจาว.�

ซเงะ โซม เลียง ฌาว
4 เฮี มัฮ ไลลวง ซเงะ เญือม ไก กัน โพรม ชลอง

เปอะ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง โครยญ เนอมึ ตัม เวลา
ลัง ไก อ�ื เญือม เอจี เติง เวลา อื เซ� ไมจ เปอะ
ครอฮ เกือฮ ปุย ฮมอง� 5 เญือม เอจี ฮาวก เคิ ติ
กาว โรฮ ปาวน ซาวม เมอ� ปู เซ นึง อื มัฮ โรฮ ซเงะ
โซม เลียง ฌาว ยุฮ พะจาว. 6ปวยฮ พริ เซ แม� ปุก
โรฮ ฮาวก เคิ เซ กาว โรฮ พอน ซาวม� มัฮ แม เวลา
โซม ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว.
โม เปะ ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ เซ อาแลฮ
ซเงะ เตม� 7 ซเงะ เมือ โรง นึง อื ไมจ เปอะ โพรม
ดิ ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว นึง� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ
กัน โกะ แตะ นึง เฟือฮ� 8 ไน อาแลฮ ซเงะ เซ ไมจ
เปอะ ทไว ป โซม ป ปอน เปอะ ละ พะจาว โครยญ
ซเงะ่� ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ ไมจ แม เปอะ โพรม ดิ
ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ โตว
ยุฮ กัน โกะ แตะ นึง เญี่ยะ เนอมึ�

9-10 เญือม เอจี ฮอยจ โม เปะ นึง ปลัฮเตะ เกือฮ
พะจาว ละ เปอะ� ไม่ โฮลฮ โรฮ เปอะ เกป ป ซมา
ลโลวง แตะ� เฮงาะ ฟาว มัก เปอะ รกา นึง อื ไมจ
เปอะ เอญี ตาว ฮอยจ ละ ซตุ� 11 ปวยฮ พริ ฟวยจ
ซเงะ ลโล่ะ เซ� ซตุ เซ ซ ตุย เฮงาะ ฟาว เซ กอยฮ
ทไว อื ละ พะจาว เดอมึ ป ทไว ปุย ซ แปน ป ปุก
รพาวม พะจาว ฆาื อ�ื 12 ซเงะ กอยฮ เปอะ ทไว เฮ
งาะ เซ ไมจ แม เปอะ ตุย กวน แกะ โปก ป ไก อาญุ อื
ติ เนอมึ� ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอมึ� ละ
ซ ตอง เปอะ ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื 13 ป โซม
ป ปอน ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ ญอต แปง ปาวน ลิต
ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว, มัฮ ป
ซออย ฮงาื ละ อื ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ไมจ แม เปอะ
ทไว ไม่ รอาวม อะงุน ติ ลิต� 14 เฮงาะ รโกะ โคระ
ยุฮ เปอะ� ปัง ไซป เปอะ โซม ญุ่ก� ปัง ยุฮ เปอะ ค
โนมปัง นึง ญุ่ก� ปัง เดือก เปอะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว
โซม กา เฆียง โฮลฮ เปอะ โรวก ป ไมจ แตะ ทไว ละ
พะจาว เซ รกา� เซ มัฮ โกตไม ตอน ฮมัน เกือฮ อาึ
ละ เปอะ ไม่ กวน เฌือต เปอะ ฮอยจ ละ ล่อยญ ฆอ
กุม เจน เปอะ�

กัน ชลอง ซเงะ รฮอน
15 �ฟวยจ ซเงะ ลโล่ะ เกือฮ เปอะ ซตุ กอยฮ ทไว

เฮงาะ ฟาว ยุฮ แตะ เซ� ไมจ แม เปอะ เมีญ อาแลฮ
ควป ซเงะ เตม� 16ฟวยจ เซ เมีญ แม ติ ซเงะ แม�
แปน ซเงะ รฮอน นึง อ�ื เอจี มัฮ ซเงะ ฟวยจ ซเงะ
ลโล่ะ อาแลฮ โฮน เซ� ซเงะ เซ ไมจ แม เปอะ โรวก
ทไว รโกะ โคระ ละ พะจาว แม� 17 ไมจ โรฮ เปอะ
โรวก คโนมปัง ลอา กอน ระ ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน

ป กอยฮ แตะ ทไว ละ พะจาว เน่อมึ นึง เญือะ แตะ
เตือง ไพ เตือง มัน� คโนม เซ ยุฮ นึง ญอต แปง ป
มัฮ เฮงาะ รโกะ ป โฮลฮ เปอะ เกป เมือ โรง อื เมาะ
ปาวน ลิต� ดุฮ เจือ คโนมปัง นึง ละ ซ ทไว เปอะ ละ
พะจาว. 18 โนก ฮา คโนมปัง เซ ป ไมจ เปอะ ทไว
รโตง โม ลัปซด่อน เซ มัฮ กวน แกะ โปก อาแลฮ ตัว
ป ไก อาญุ อื เมาะ ติ เนอมึ� ป โอ อื ไก ตอก โละพริ
เญี่ยะ เนอึม� ทไว แม ไม่ โมวก โปก นมุ ติ ตัว ไม่
แกะ โปก แม ลอา ตัว� เกือฮ แปน ป ตอง เปอะ ทไว
ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื ตอง ดิ เปอะ ไม่ เฮงาะ รโกะ
ไม่ รอาวม อะงุน เซ� ละ ซ เกือฮ แปน คอง ทไว ป
ซออย ฮงาื ละ พะจาว, ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื 19 ไมจ
แม เปอะ ทไว ปิ โปก ติ ตัว ละ เกือฮ แปน ควน โตฮ
ปุย ติ แตะ ฮา มัป่� ทไว ไม่ กวน แกะ โปก ลอา ตัว ป
ไก อาญุ อื ติ เนอมึ� ละ ซ เกือฮ แปน ควน รโจะ ปุย
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื 20 เกือฮ
ซตุ เซ กอยฮ ทไว คโนมปัง ป ยุฮ เปอะ นึง เฮงาะ
รโกะ โฮลฮ โรง เปอะ เซ ไม่ กวน แกะ เซ ลอา ตัว ป
ทไว เปอะ เซ� ซ แปน เนอมึ ป ซงะ่ ซงอม เนอมึ ละ
พะจาว. เอจี มัฮ ป ลัง ละ โม ซตุ เซ� 21 ไน ซเงะ ติ
เซ ไมจ เปอะ โพรม ไม่ ปุ แตะ เกือฮ มัฮ ซเงะ ซัมคัน
ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว นึง� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน
นึง เฟือฮ� ไล เฮี เยอ ไมจ เปอะ เกือฮ แปน โกตไม
ตอน ฮมัน ละ เปอะ เตือง โม กวน เฌือต เปอะ โค
รยญ โดฮ นา ก อาวต เปอะ� ฮอยจ ละ ล่อยญ ฆอ
กุม เจน เปอะ โรฮ�

22 �เญือม เอจี โฮลฮ เปอะ มัก เฮงาะ ยุฮ แตะ
ไมจ เปอะ โตว มัก เอนิ เกือฮ โอยจ เฮงาะ อาวต เฆี
ยง ชจิ เฆียง ม่า ยุฮ เปอะ เซ� ป ดุฮ อื ฮา เตะ เปอะ
ลไล มัก เปอะ เซ ปุ โรฮ เญือะ แม โซวต� ไมจ โรฮ
เปอะ ละ ละ โม ป ตุก ป ญัก ไม่ ปุย ตังเมือง โรฮ�
อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�

กัน เลียง ชลอง ปุย ปุ แตะ ไน เนอมึ โคระ
23 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 24 ไมจ เปอะ

รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี เญือม เอจี ฮาวก
เคิ อาแลฮ ติ ซาวม เมอ� ไมจ เปอะ ลโล่ะ นึง เตื
อง โอยจ เปอะ� เญอืม เอจี ฮมอง เปอะ เซียง โตวต
ยุฮ พะจาว เซ ไมจ เปอะ โพรม ดิ ละ ซ นัปทื แตะ
พะจาว ไม่ ปุ แตะ� 25 ปุ ยุฮ กัน เปอะ นึง ซเงะ เซ�
ไมจ เปอะ โรวก ป โซม ป ปอน ป ไมจ แตะ ทไว ละ
พะจาว โครยญ โฆะ เปอะ� 26 เญือม เอจี ฮาวก เคิ
อาแลฮ เซ กาว ซาวม เมอ� มัฮ โรฮ ซเงะ รไซจ พะ
จาว พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� 27 ไมจ เปอะ โพรม ดิ ละ
ซ นัปทื แตะ พะจาว นึง� ซเงะ เซ ไมจ เปอะ เออปึ
ป โซม แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ โรวก ป โซม ป ปอน ป
ไมจ แตะ ทไว ละ พะจาว� 28 ไน ซเงะ เซ เยอ ไมจ
เปอะ โตว ยุฮ กัน นึง เฟือฮ� นึง มัฮ อื ซเงะ รไซจ พะ
จาว มัป่ ยุฮ เปอะ เซ� 29 ดัฮ ไก ป โอ เออปึ ป โซม
แตะ ไน ซเงะ เซ เยอ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ
ฮา โม อซิราเอน� 30 ดัฮ ไก ป ยุฮ กัน ไน ซเงะ เซ�
อาึ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปุย เซ เกือฮ โรฮ ยุม ฮา เอียก
ปุ ตุ เจอ แตะ โรฮ� 31 โม เปะ ปุ ยุฮ กัน นึง ไน ซเงะ
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เซ ติ เจือ เนอึม� ไลลวง เฮี มัฮ โกตไม ตอน ฮมัน
ละ เปอะ โครยญ โดฮ นา ก อาวต เปอะ เตือง กวน
เฌือต เปอะ� ฮอยจ ละ ล่อยญ ฆอ กุม เจน เปอะ
โรฮ� 32 เน่อมึ เมือ กปู ซเงะ ซไตม นึง อื ฮอยจ ละ
เมือ กปู ซเงะ กาว นึง อ�ื มัฮ ซเงะ โฮลฮ เปอะ ลโล่
ะ กัน เกียง แตะ นึง โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ เปอะ เอ
อปึ ป โซม แตะ นึง� ไม่ เมีญ เปอะ มัฮ ซเงะ ซัมคัน
ละ แตะ� อฮั เซ� 33พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ�
34 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี เญอืม
เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ กาว โรฮ พอน ซาวม เมอ� มัฮ
แม ซเงะ ชลอง ยุฮ เปอะ ติ แม� ไมจ เปอะ อาวต
นึง เตอปึ ตา อาแลฮ ซเงะ แม ละ เกือฮ เปอะ แปน
ควน นัปทื แตะ พะจาว. 35ซเงะ เมือ โรง อื มัฮ ซเงะ
โพรม เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน โกะ
แตะ นึง� 36 ไน อาแลฮ ซเงะ เซ ไมจ เปอะ โรวก ป
โซม ป ปอน ป ทไว แตะ ละ พะจาว โครยญ ซเงะ่�
ซเงะ ซเตะ นึง อื มัฮ แม ซเงะ โพรม ดิ เปอะ ละ ซ
ทื แตะ พะจาว� ไมจ แม เปอะ โรวก ป โซม ป ปอน
ป ไมจ แตะ ทไว ละ พะจาว� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน
โกะ แตะ นึง ไน ซเงะ เซ� นึง มัฮ อื ซเงะ ซัมคัน�
37 ซเงะ ชลอง โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ซเงะ เมก ไม
พะจาว อาึง ละ เปอะ� ละ ซ โพรม ดิ เปอะ ละ งอ่ต
แตะพะจาว� ไม่ เมีญ เปอะ มัฮ ซเงะ ซัมคัน ละ แตะ
โครยญ โฆะ แตะ� มัฮ โรฮ ซเงะ ทไว เปอะ ป โซม ป
ปอน� ซเงะ ตอง เปอะ ทไว ซัตซิง� ไม่ ทไว โรฮ เปอะ
เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ละ พะจาว ตัม ป ลัง ยุฮ
แตะ โครยญ ซเงะ่ ตัม ปุก อื ไล แตะ� 38ซเงะ ชลอง
โม เซ เยอ� ตัง โน่ง ฮา ซเงะ ลโล่ะ ทัมมด่า� ป ทไว
ปุย นึง อื ตัง โน่ง โรฮ ฮา ป ลัง ทไว ปุย เญอืม ไฮญ�
ตัง โรฮ ฮา ป เอจี ซันญา ปุย อาึง ละ ซ ทไว แตะ� ไม่
ป ทไว ปุย ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ โรฮ� 39 เญอืม
เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ เซ กาว โรฮ พอน ซาวม เมอ�
เญือม เอจี โฮลฮ โรฮ เปอะ เกป เปลิ ป ซมา ลโลวง
แตะ นึง ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ ชลอง
ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ� ซเงะ เมือ โรง นึง อื มัฮ ซเงะ
โฮลฮ เปอะ ลโล่ะ อาวต ไมจ มวน นึง� เญือม เอจี
ฮอยจ อื ซเงะ ซเตะ นึง อื มัฮ แม โรฮ ซเงะ โฮลฮ
เปอะ อาวต ลโล่ะ นึง ตอก เซ โรฮ� 40ซเงะ เมือ โรง
อื เซ ไมจ เปอะ รอยฮ โรวก เปลิ ไมจๆ ป ซมา เปอะ
เซ� โรวก ไม่ กัก โคะ เกลอึม ฮละ โฮวน เจือ ละ ซ
เลียง เปอะ ปุ แตะ ละ ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม ญัน
ด่ี แตะ นึง พะจาว ยุฮ เปอะ ไน อาแลฮ ซเงะ เซ�
41 ซเงะ เตือง อาแลฮ อื เซ ไมจ เปอะ เลียง ปุ แตะ
นึง� ไม่ เมีญ เปอะ มัฮ ทไว แตะ ละ พะจาว โครยญ
เนอมึ� เฮี มัฮ โรฮ โกตไม ตอน ฮมัน ละ เปอะ ป ไมจ
เปอะ ทื นึง เคิ อาแลฮ เซ โครยญ เนอึม ฮอยจ ละ
จัตเจือ เปอะ โครยญ เจน ปุย� 42 ไน ซเงะ อาแลฮ
เซ ป มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ไมจ อื อาวต
นึง เตอปึ� 43 ละ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ ยุง มัฮ อาึ ป
เกือฮ โม อซิราเอน อาวต นึง เตอปึ เญอืม นัม เมอะ
โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ� อฮั เซ� 44 ไอ โมเซ รโฮงะ เนอึม ไลลวง เซ
ละ โม อซิราเอน ละ ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน ยุง
ซเงะ ไมจ แตะ ชลอง ไม่ เลียง อื ปุ แตะ ตัม ป เมก

ไม พะจาว อาึง โครยญ เจือ�

24
ไล โซะโกะ ฮรกัซา นึง ออม ยุฮ พะจาว

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ ดวน
โม อซิราเอน เกือฮ โรวก ลออยฮ กาวก ซโน ละ ซ บุ
ลออยฮ นึง ออม ป อาวต นึง พากัง ระ เซ ละ ซ เกือฮ
ออม เซ ตอก ลอป� 3 เกือฮ โรฮ อาโรน อาึง ออม เซ
นึง ก ลัง อาวต อ�ื ไม่ เตี อื เน่อมึ เมือ กปู ฮอยจ ละ
เมือ กซะ อ�ื นึง ลัก่กา พากัง รฆุน ฮอง นา ก ไก ฮติ
ลปุง ซันญา เซ� ไมจ อื ยุฮ ลอป ตอก เซ ซองนา พะ
จาว. ไล เซ มัฮ โรฮ โกตไม ตอน ฮมัน ละ เปอะ เตือง
โม กวน เฌือต เปอะ โครยญ เจน ปุย� 4 เกือฮ อา
โรน เพรยีง ลอป ออม เซ ไม่ อาึง อื ซองนา พะจาว
นึง ชวง ออม ป ยุฮ ปุย นึง ไคร ซโน เซ�

คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว
5 �ไมจ เปอะ ตุย ญอต แปง ละ ซ โอป แตะ เกือฮ

แปน คโนม กาว โรฮ ลอา กอน� คโนมปัง ติ ติ กอน
เซ โกว ญอต แปง ละ ปาวน ลิต� 6 ไมจ โรฮ เปอะ
อาึง คโนมปัง เซ ซองนา พะจาว นึง ราว โตะ ยุฮ
ปุย นึง ไคร ซโน เซ แปน แทว แตะ� เกือฮ ไก ลอา
แทว� ติ แทว แลฮ กอน� 7 ฟวยจ เซ อาึง แม กัม
ยนั ซโน นึง โครยญ แทว อ�ื เกือฮ แปน ป กู ไม่ ค
โนมปัง เซ ละ ซ แปน อื ควน ตอง อื ทไว ละ พะจาว
ฆรอ คโนมปัง เซ� 8 อาโรน ไมจ อื อาึง คโนมปัง
เซ แปน ไล แตะ ไม่ ทไว อื ละ พะจาว รโตง โม อซิ
ราเอน โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ละ ซ แปน อื ควน โตก
ปุย ละ ลปุง ซันญา โอ เญาะ ไก ลอยจ ซน่ะ พะจาว
ไม่ ปุย� 9 คโนมปัง ทไว ปุย เซ แปน โรฮ ป ลัง ละ
อาโรน ไม่ กวน เฌือต อ�ื โฮลฮ โรฮ โซม อื นึง นาตี
ซงะ่ ไล ติ โดฮ� นึง มัฮ อื ป เกว ไม่ ป โซม ป ปอน ป
ทไว ปุย ละ พะจาว, ไม่ ซงะ่ ซงอม เนอมึ แตะ� แปน
โรฮ ป ลัง โฮลฮ ลอป จัตเจือ อาโรน ตอก เซ โรฮ��
อฮั เซ�

ป เพียก แฮม มอยฮ พะจาว
10-11ฟวยจ เซ ไก ปรเมะ ติ ปุย� มะ อื มัฮ โม อซิ

ราเอน� เปือะ อื มัฮ โม อียปิ� มอยฮ มะ อื เซ มัฮ
เชโลมิต� มัฮ กวน ดิบ่ร�ี มัฮ ปุย เจอ ด่าน� ปุย เซ
โอก โฮว ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน� โฮว รเจ ไม่ ปร
เมะ ไน โม อซิราเอน เซ ติ ปุย นึง ไคะ อาวต อื เซ�
ปรเมะ เซ เพียก แฮม มอยฮ พะจาว ไม่ ซะ ซม่อต
แตะ พะจาว. ตาว ปุย ฮอยจ เคะ ไอ โมเซ ฆาื อ�ื
12 ไอ โมเซ เกือฮ ปุย คัง อาึง ปุย เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ
ฮมอง ซโตฮ แตะ ป อฮั พะจาว ละ แตะ�

13 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 14 �ไมจ
เปอะ ตาว ปุย ซะ ซม่อต อาึ เซ� ฮอยจ ก พริ ไคะ�
เมาะ โม ป ฮมอง ป อฮั อื เญือม ซะ ซม่อต อื อาึ
เซ� เกือฮ โรฮ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ ปุย เซ โรฮ�
ฟวยจ เซ เกือฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื แล่น
ปุย เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื 15 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
อฮั ละ ปุย เตือง โอยจ อื เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป ซะ
ซม่อต พะจาว ยุฮ แตะ� ปุย เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื
อ�ื 16 ดัฮ ไก ป เพียก แฮม มอยฮ พะจาว เยอ� ปุย
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เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� เกือฮ ปุย
เตือง โอยจ อื แล่น นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื ปัง มัฮ ปุย
ตังเมือง ญุ่ก� ปุย ไน โม อซิราเอน ญุ่ก� ดัฮ พลิฮ
บึน มอยฮ อาึ โฮ� ซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื
อ�ื� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�

17 �ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ซ ลอก โรฮ ตุต แตะ ฮอยจ
ละ ยุม โกะ แตะ โรฮ� 18 ป ยุฮ ยุม ไม่ ซัตซิง ยุฮ
ปุย� ไมจ อื โรก นึง ซัตซิง ยุฮ โกะ แตะ โรฮ� ตอก
ปุก อื ไล แตะ จีวติ ไมจ โรก นึง จีวติ� 19 ป ยุฮ ไลจ
โลม ละ ปุ เญือะ ปุ ยว่ง แตะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก� ซ ไก โรฮ ป ยุฮ ไลจ โลม ละ โกะ อื ตอก เซ
โรฮ� 20ซองั โบวก ฆรอ ซองั โบวก� ไง่ ฆรอ ไง�่ เบี
ยง ฆรอ เบยีง� ป ยุฮ ไลจโลม ละ ปุย ตอก ออฮ ไมจ
โรฮ ปุย ยุฮ ละ โกะ อื ตอก เซ โรฮ� 21ป ยุฮ ไลจ ไม่
ซัตซิง ยุฮ ปุย เยอ� ไมจ อื โรก ตัวแตน อื ละ อ�ื ป
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� เกือฮ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โกะ อื โรฮ�
22 ปุย ตังเมือง ไม่ ปุย ไน โม โกะ เปอะ� ไมจ เปอะ
โกว โกตไม ตอก ปุ แตะ ละ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ� 23 เญือม เซ ไอ โมเซ รโฮงะ
เนอึม อื ละ โม อซิราเอน ตอก เซ� โม ปุย โฮวน เซ
ตาว ปุย ซะ ซม่อต พะจาว เซ โอก ฮอยจ ก พริ ไคะ
ฆาื อ�ื แล่น อื นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื โม อซิราเอน
เนอ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป รโฮงะ พะจาว ละ ไอ โมเซ โค
รยญ เจือ�

25
เนอมึ ลโล่ะ ปลัฮเตะ

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ นึง บลาวง ซีไน�
2�ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี เญอืม
เอจี โฮลฮ โม เปะ เลียก อาวต นึง เมือง เกือฮ อาึ ละ
เปอะ เซ� เญอืม เอจี ไคว รบี่ เนอมึ อาแลฮ ละ เปอะ
โครยญ โฮน เนอ� ไมจ เปอะ เกือฮ เตะ ยุฮ แตะ ลโล่
ะ ไน เนอมึ เซ� ปุ เญาะ ซมา โอเอฮี นึง เฟือฮ เอนิ�
ละ ซ แปน อื ควน นัปทื เปอะ พะจาว. 3 นึง ชจิ นึง
รปึม ยุฮ เปอะ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ซมา โอเอฮี นึง
ไม่ รซัฮ เปอะ โคะ อะงุน ยุฮ แตะ ละ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ โฮลฮ เกป เปลิ อื ตา แลฮ เนอึม� 4 เนอึม อา
แลฮ นึง อื ปังเมอ มัฮ เนอมึ ลโล่ะ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เซ ลโล่ะ� เกือฮ แปน เนอึม
ลโล่ะ เปอะ ละ พะจาว. ปุ เญือะ ซมา โอเอฮี นึง
ชจิ ยุฮ เปอะ เซ� รปึม อะงุน ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ เญือะ
รซัฮ� 5 ป กวยฮ อื ไอฮ ปุ ซาวป มัก� กัก อะงุน ยุฮ
เปอะ ป ฆอย อื ไอฮ เตือง โอ เปอะ รซัฮ ปุ โรฮ เกป
เปลิ อ�ื เกือฮ แปน เนอมึ ลโล่ะ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ
เซ� 6 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ โซม
ปอน โอเอฮี ป ไก นึง ปลัฮเตะ ยุฮ เปอะ เซ เตือง โอ
เปอะ ยุฮ กัน นึง� เตือง โกะ เปอะ� ฮอยจ ละ ลุกจัง
เปอะ� ครา เซีญ เปอะ ญุ่ก� ปุย ตังเมือง อาวต ไม่
เปอะ ญุ่ก� 7 เมาะ ป เกิต ไอฮ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง
โอยจ อื ซ เกียฮ แปน ป โซม ละ ปุย โม เซ� ไม่ ละ
โกะพริ โกะยว่ง เตือง โอยจ อ�ื

เนอมึ ลอยฮ เซียง โตวต
8 �ไมจ เปอะ เมีญ เนอึม ลโล่ะ เปอะ ป มัฮ เนอึ

ม อาแลฮ เซ ฮอยจ ละ ไคว อื อาแลฮ โฮน� เนอึ
ม ลโล่ะ โฮน อาแลฮ อื เซ แปน เนอึม รปาวน โรฮ
ซไตม ฆาื อื ละ เปอะ� 9 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ
เซ กาว ซาวม เมอ� ปุก โรฮ ซเงะ รไซจ พะจาว พิต
โฌาะ ยุฮ เปอะ� ซเงะ เซ ไมจ เปอะ ปาึง โตวต เกือฮ
ลอยฮ เล่ีป เมือง อาวต เปอะ เซ� 10 ไมจ เปอะ เมีญ
เนอึม รฮอน นึง อื เซ แปน เนอึม ซัมคัน ละ เปอะ
ไม่ ครอฮ โรฮ เปอะ ละ ปุย เล่ีป เมือง เกือฮ ฮมอง
ตื อ�ื เกือฮ โรฮ เนอึม เซ แปน เนอึม ลอยฮ เซียง
โตวต ละ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย รแม่ พริ เตะ เบระ
เบรอมึ ละ กุม ไพรม อ�ื โม ป มัฮ ครา ปุย เยอ�
ไมจ โรฮ เปอะ พลวย เกือฮ เอญี เคะ โกะ เนะ คระ
เฌือต แตะ� 11 เนอมึ รฮอน เซ มัฮ เนอมึ ลอยฮ เซี
ยง โตวต ละ เปอะ� ไน ติ เนอึม เซ ปุ ซมา โอเอฮี
นึง� เฮงาะ ป กวยฮ อื ไอฮ ปุ โรฮ ซาวป เกป� เปลิ
อะงุน ยุฮ เปอะ ป โอก นึง โคะ อะงุน โอ เปอะ รซัฮ
เซ� ปุ โรฮ ซาวป เปฮ� 12 เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต
เซ มัฮ เนอึม ซัมคัน เนอึม ละ เปอะ� ป ลัง โซม
ปอน เปอะ ไน เนอึม เซ� มัฮ ป กวยฮ ไอฮ ละ เปอะ
นึง ปลัฮเตะ โน่ง�

13�เนอมึ ลอยฮ เซียง โตวต เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ปุย รแม่ พริ เตะ เบระ เบรอมึ ละ กุม ไพรม อ�ื 14 ดัฮ
เปอะ โชะ รวี รปึม ซแก ชจิ โดว เน่อมึ นึง ปุ เญือะ ปุ
ยว่ง แตะ ไมจ เปอะ โตว บ่วก โจวง นึง ละ ปุ แตะ�
15 เญอืม รวี ปุย ชจิ โดว เน่อมึ นึง ปุ แตะ เกือฮ โชะ อื
ตัม เมาะ เล่ีญ เมาะ กลอยฮ เมาะ ซ ฮอยจ แม เนอมึ
ลอยฮ เซียง โตวต เซ� 16 ดัฮ เปอะ ซ เตือน ซมา โอ
เอฮี นึง เล่ีญ โฮ� งวยฮ อื ตึน ซ เปียง� ดัฮ เปอะ โอ
โฮลฮ ซมา โอเอฮี นึง โฮวน เนอึม โฮ� งวยฮ อื ตึน
ซ โทวก ละ เปอะ� ป โชะ เซ ซ โชะ อื ละ เปอะ ตัม
เมาะ เล่ีญ เมาะ กลอยฮ ซ โฮลฮ เปอะ ซมา โอเอฮี
นึง� 17 ปุ บ่วก ละ ปุ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะ
จาว ยุฮ แตะ นึง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

18 �ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ เปอะ� ไม่
โซะโกะ ฮรกัซา เปอะ นึง โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โฮ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง ฆาื นึง ปลัฮ เตะ ซ อาวต เปอะ เซ�
19 ปลัฮเตะ ซ โฮว อาวต เปอะ นึง เซ ซ ลุก ป ซมา
ลโลวง นึง ละ เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ ซัก เวี
ยก โกวง โกะ แตะ ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง เบือ อ�ื 20 ตึน ซ ไก งอ่น ป อฮั ตอก เฮ�ี �ดัฮ
เอะ โอ โฮลฮ ซมา พักเญือ เฮงาะ รโกะ นึง เนอมึ อา
แลฮ เซ เฟือฮ โฮ� มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ เอะ โซม ปอน
เนอ�� ตึน ซ อฮั เซ� 21 อาึ ปังเมอ ซ ปิฮ กุนมุ่น
ยุฮ แตะ ละ ป ซมา ลโลวง เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี ไน
เนอมึ แลฮ นึง อื เซ� ละ ซ ปอ เอนิ อื โซม เปอะ ตา
ลอวย เนอึม เอนิ� 22 เญือม เอจี โฮลฮ โม เปะ ซมา
แม เฮงาะ รโกะ ไม่ พักเญือ นึง เนอึม ซเตะ นึง อื
เซ� ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ โซม ปอน ป ริ ไพรม แตะ เซ
ฮอยจ ละ เฟือฮ เบระ เนอมึ ซเตะ เซ�

23 �โม เปะ เญือม โชะ เปอะ เตะ ยุฮ แตะ ละ ปุ
แตะ เกียฮ โชะ ลุต เปอะ โตว� นึง มัฮ อาึ ป มัฮ กุม
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เตะ เซ� โม เปะ มัฮ โรฮ เปอะ ป ตอก ปุย ตังเมือง
ตัง ด่าว� ไม่ ปัว โรฮ เปอะ อาวต ไม่ อาึ� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ โม เปะ เกียฮ โชะ ลุต เปอะ โตว ละ ปุ แตะ�
24 เญือม โชะ เปอะ เตะ ลโลวง ยุฮ แตะ ละ ปุ แตะ
ไน ติ เมือง อาวต เปอะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ป
โชะ เซ เกียฮ โตฮ ลัง่ เตะ เซ เน่อมึ นึง ป รวี เซ โรฮ�

25 �ดัฮ ไก โม เอียกปุ โม อซิราเอน ป โฮลฮ โชะ
เตะ ลโลวง ยุฮ แตะ นึง ตุก นึง ญัก แตะ โฮ� ไมจ
โรฮ ป มัฮ คระ เฌือต ซดิ ปุย เซ แปน ป โตฮ รโตง
อ�ื 26 ดัฮ ปุย เซ โอ ไก คระ เฌือต ละ ซ โตฮ แตะ
ละ อื โฮ� กังเคะ เอ ดัฮ ปุย เซ ไก โรฮ โอเอฮี ยุฮ ปอ
ปุน โตฮ แตะ ไอฮ� 27 เกือฮ โรฮ ปุย เซ เมีญ เมาะ
ไก เนอึม อื เน่อมึ เญือม โชะ โรง แตะ เตะ เซ� ไม่
กัฮ โรฮ อื งวยฮ อื ละ อื ตัม ลัง กัฮ แตะ ละ ป รวี นึง
แตะ เซ� เดอมึ เตะ เซ ซ เกียฮ แปน แม คอง อ�ื
28 ดัฮ กุม เตะ เซ โอ ไก โอเอฮี ยุฮ ละ ซ โตฮ อื เตะ
ยุฮ แตะ โฮ� เตะ เอจี โชะ อื เซ แปน ลัง่ ป ยุฮ ป รวี
เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ ไคว เนอมึ ลอยฮ เซียง โตวต เซ�
ดัฮ เอจี มัฮ เนอมึ เซ โฮ� ป รวี เซ ไมจ อื รแม่ เตะ เซ
ละ กุม ไพรม อ�ื เญือม เซ กุม ไพรม อื เซ ซ โฮลฮ
แม กุม เตะ ยุฮ แตะ เซ เบือ อ�ื

29�ดัฮ ไก ป โชะ เญือะ แตะ� ไม่ อาวต เญือะ อื เซ
กไน เวยีง เอจี ไก ฆรุง เงอ� ปุย เซ ลัง โฮลฮ ลัง่ โตฮ
อื ไพ ไน เวลา ติ เนอมึ� 30 ดัฮ กุม เญือะ เซ โอ โตฮ
เญือะ ยุฮ แตะ เซ ไน ติ เจน เวลา ลัง โตฮ แตะ โฮ�
ป รวี เญือะ อาวต กไน เวยีง เซ เยอ� ซ ลอต เอนิ
โฮลฮ เญือะ เซ แปน ลอป คอง แตะ ฆาื อ�ื ฮอยจ
ละ เจน กวนโซะ ลุกลัน อ�ื เญือะ จัมเปน โตว เกือฮ
แม เญือะ เซ ละ กุม ไพรม อื เญอืม เอจี ไคว แม เนอึ
ม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� 31 ดัฮ มัฮ เญือะ นึง ยว่ง
โอ ไก ฆรุง โฮ� ไมจ อื เมีญ ละ ปุ แตะ ตอก เมีญ
แตะ ไลลวง โชะ รวี แตะ เตะ รปึม ซแก โฮ� ลัง โตฮ
อื ฮา ปุ แตะ ไม่ ลัง รแม่ โรฮ อื ละ กุม ไพรม อื เญื
อม เอจี ไคว เนอมึ ลอยฮ เซียง โตวต เซ� 32 ปัง มัฮ
ตอก เซ� ดัฮ มัฮ เญือะ ยว่ง ก อาวต โม เลวี โฮ�
โม เลวี เซ ลัง โตฮ คาวคอง เญือะ ม่า แตะ โครยญ
เวลา� 33 ดัฮ โม เลวี โชะ เญือะ โชะ ม่า แตะ� ไม่
โอ อื โฮลฮ โตฮ เญือะ ม่า โชะ แตะ เซ� ดัฮ เอจี ไคว
เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� โม ป รวี นึง อื เซ ไมจ
อื รแม่ แม ละ โม เลวี เซ� นึง เอจี มัฮ อื ป โฮลฮ โม
เลวี เซ เน่อมึ นึง โม อซิราเอน ละ แปน อื คอง อ�ื
34 ดัฮ มัฮ เตะ นา ก เลียง โม เลวี เซ ซัตซิง ยุฮ แตะ
นึง โฮ� เกียฮ โชะ เกียฮ รวี โตว อื ละ ปุ แตะ� นึง
มัฮ ลอป อื คาวคอง กังมู�

ไลลวง เกือฮ ปุย ป ตุก รมะ รโตว
35 �ดัฮ เอียกปุ โม อซิราเอน เปอะ อาวต ไม่ ตุก

ไม่ ญัก แตะ ปอ โอ อื ปุน เลียง ไอฮ โกะ แตะ โฮ�
ไมจ เปอะ เรอึมชวย ตูเตอมึ ปุย เซ� เกือฮ อาวต
ไมจ อาวต มวน ไม่ เปอะ ตอก อาวต ปุย ตังเมือง ไม่
เปอะ โรฮ� 36 ปุ คิต ด่อก ไป โอเอฮี ยุฮ เปอะ ละ ปุย
เซ� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ยุฮ แตะ� เดอมึ เอี

ยกปุ เปอะ เซ ซ เกียฮ อาวต ไม่ เปอะ� 37 เญือม
รมะ อื มาื ยุฮ เปอะ ปุ คิต ด่อก อื ละ อ�ื ดัฮ รโตว ป
โซม ป ปอน นึง เปอะ ปุ โรฮ คิต ด่อก อื นึง อ�ื 38อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� มัฮ โรฮ ป นัม โม เปะ
โอก ฮา เมือง อยีปิ� ละ ซ เกือฮ แตะ เมือง คะนาอนั
ละ เปอะ ไม่ ซ แปน โรฮ พะจาว ยุฮ เปอะ โรฮ�

กัน พลวย โม ป มัฮ ครา
39 �ดัฮ เอียกปุ โม อซิราเอน เปอะ อาวต ไม่ ตุก

ไม่ ญัก แตะ ปอ ปัว อื โชะ ติ แตะ ละ เปอะ ละ ซ
ยุฮ อื กัน ละ เปอะ� ปุ เกือฮ แปน ครา เปอะ ฆาื อ�ื
40 เกือฮ อาวต ไม่ เปอะ ตอก อาวต ลุกจัง ปุย โฮ�
เกือฮ ยุฮ กัน ละ เปอะ ฮอยจ ละ ฮอยจ เนอมึ ลอยฮ
เซียง โตวต เซ� 41 เญือม เอจี ฮอยจ อื เนอึม เซ
เยอ� เกือฮ ปุย เซ ไม่ กวน เฌือต อื โอก เอญี ฮา
เปอะ ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ� ฮอยจ เคะ เอียกปุ ตุ
เจอ แตะ� ไม่ พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ จัตเจือ แตะ
โรฮ� 42 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ กวน
ไจ ยุฮ พะจาว� ไม่ เอจี นัม พะจาว อื เกือฮ โอก ฮา
เมือง อยีปิ� เญือะ ลัง มัฮ โตว ครา เซีญ ปุย ฆาื อ�ื
43 ปุ คนัป กัปกา� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ยุฮ
แตะ�

44 �ดัฮ เปอะ ฆวต ไอฮ ปุย เกือฮ แปน ครา แตะ
โฮ� ไมจ เปอะ รวี นึง ปุย ตังเมือง ป อาวต รวติ ร
เวยีง เปอะ เซ� 45 ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ป เอจี อาวต
นึง เมือง เปอะ เซ ญุ่ก� กวน เฌือต อื ญุ่ก แปน
โรฮ� นึง เอจี มัฮ โรฮ อื ปุย เกิต นึง เมือง อาวต
เปอะ� โม เซ ซ เกีอฮ แปน คอง เปอะ� 46 ดัฮ เปอะ
ดุฮ เอนิ นึง นังซื พิไนกัม ละ กวน เฌือต แตะ� ดัฮ
เปอะ มอป ละ กวน แตะ เญือม เอจี ซ ยุม แตะ ละ
เกือฮ เปอะ แปน ลอป คอง อ�ื ละ ซ เกือฮ เปอะ ยุฮ
กัน ละ แตะ� เกียฮ ยุฮ โรฮ เปอะ� ละ โม ป มัฮ เอี
ยกปุ โม โกะ เปอะ ไน โม อซิราเอน เนอ� ปังเมอ โอ
ไมจ คนัป กัปกา ไม่ ยุฮ เปอะ ครา แตะ นึง ตอก เซ�

47�ดัฮ ปุย ตังเมือง ฮอยจ อาวต ไม่ เปอะ เซ กอย
ยุฮ แตะ� ไม่ ตุก โรฮ ป มัฮ เอียกปุ โม อซิราเอน
เปอะ ป อาวต ไม่ โกะ เปอะ เซ ฮา ไพรม แตะ� ปอ
โชะ อื ติ แตะ ละ ซญอม อื แปน ครา ปุย ตังเมือง เซ
ญุ่ก� แปน ครา คระ เฌือต อื ญุ่ก� 48 ไมจ โรฮ อื ไก
ซิต ละ ซ เกียฮ โตฮ แม อื ติ แตะ� ไมจ เอยีกปุ ซดิ อื
โตฮ� 49 ป โตฮ เซ ปัง มัฮ เอียกปุ ออฮ เอฮี อื ญุ่ก�
ปัง มัฮ ยะ ตุ ติญ อ�ื กวน รนัน อื ญุ่ก แปน ตื� ดัฮ
โกะ อื ไก โอเอฮี ยุฮ ปอ ปุน โตฮ อื ติ แตะ โฮ� ปัง
โตฮ ไอฮ ติ แตะ แปน โรฮ� 50 เกือฮ ปุย โชะ ติ แตะ
เซ คิต ไอฮ ไม่ ป รวี แตะ เซ เมาะ เอจี เล่ีญ โชะ อื ติ
แตะ ไม่ เมาะ เอจี ซ ฮอยจ เนอมึ ลอยฮ เซียง โตวต
เซ� งวยฮ โตฮ อื ติ แตะ เซ ไมจ อื คิต ตัม เมาะ
ไก เนอึม เอจี อาวต แตะ ไม่ ป รวี แตะ เซ� ไมจ อื
คิต งวยฮ อื ตัม ป คิต ปุย ละ ลุกจัง ไฮญ แตะ โรฮ�
51 ดัฮ เวลา ลัง อาวต อื เซ เล่ีญ ลัง่ เนอึม โฮ� ไมจ
อื คิต ตัม เมาะ เล่ีญ ลัง่ เนอึม ลัง โฮลฮ แตะ อาวต
เซ� มัฮ เมาะ เซ เมาะ ไมจ อื โตฮ ติ แตะ� 52 ดัฮ
โอ เญือะ เล่ีญ โฮ ซ ฮอยจ อื ละ เนอึม ลอยฮ เซียง
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โตวต เซ� ปุย เซ ซ คิต เมาะ เล่ีญ เมาะ กลอยฮ ลัง่
อื ไม่ โตฮ อื ติ แตะ ตัม เซ� 53 เญือม เอจี ซ โอก อื
เกือฮ ปุย คิต งวยฮ อื ตอก ลุกจัง ป อาวต แปน เนอึ
ม อื โฮ� ปุ เกือฮ ป มัฮ ปอเลียง อื เซ โคมเฮง ไม่ คา
เคียน แตะ ปุย เซ ฆาื อ�ื

54 �ดัฮ โอ ไก ป โตฮ ไม่ โอ อื ปุน โตฮ ไอฮ ติ แตะ
โฮ� ไมจ เญือะ ป รวี เซ พลวย เญือม เอจี ฮอยจ อื
ละ เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� ไมจ โรฮ อื พลวย
ไม่ กวน อ�ื 55 โม อซิราเอน เนอ เกียฮ แปน ลอป
โตว ครา ปุย� นึง เอจี มัฮ อื กวนไจ ยุฮ อาึ ไม่ เอจี
นัม โรฮ โฮะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ� อาึ มัฮ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�

26
ลังวนั โม ป เนองึ ป อฮั พะจาว

1พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุ ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว เปอะ นึง ปลัฮ
เตะ อาวต เปอะ เซ� ฮุป ลวน ปุย ญุ่ก� ฮุป ปอยจ
ปุย นึง ซโมะ ญุ่ก� ปุ โรฮ โบลวง ซกัง เงอ ไม่ โอเอฮี
ตอก เซ ละ ซ ทื เปอะ นึง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ�

2�ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ ฮุ
โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื พากัง ซัม
คัน ยุฮ ฮุ� อาึ มัฮ พะจาว.

3 �ดัฮ โม เปะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ แตะ� ไม่
โซะโกะ ฮรกัซา เปอะ นึง โกตไม ยุฮ ฮุ� ไม่ ยุฮ โรฮ
เปอะ ตัม เซ� 4 อาึ ซ ตาว รอาวม เฮละ ละ เปอะ ตัม
เวลา ลัง เฮละ อ�ื ซ เกือฮ โรฮ ป ซมา ลโลวง เปอะ
กวยฮ นึง ปลัฮเตะ อาวต เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ โฮะ
โคะ นึง รปึม ซแก ยุฮ เปอะ ไก เปลิ ละ เปอะ� 5 เญื
อม เอจี เติง เวลา ยุฮ เฮงาะ� ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ เฮ
งาะ ยุฮ แตะ เล่ีญ ฮอยจ ละ ไมจ แม เปอะ เปฮ เปลิ
อะงุน� เญือม เอจี เปฮ แม เปอะ เปลิ อะงุน เนอ�
ซ โฮลฮ แม โรฮ เปอะ เปฮ เล่ีญ ฮอยจ ละ เมือ วนั
ปุย เฮงาะ แม� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ ซัก เวียก
โกวง โกะ แตะ� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน ฮลอง
นึง ปลัฮเตะ เซ เบือ อ�ื

6 �อาึ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เฮน ฮลอง�
ซ โฮลฮ เปอะ โซม ญึม ไอจ ไมจ� ไก โตว ป ซ เกือฮ
เปอะ ฮลัต เตีจ ติ เจือ เนอึม� อาึ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่
ป กุก ป เกียต นึง ปลัฮเตะ อาวต เปอะ� ป ซ ฮอยจ
ตอซู ไม่ เปอะ ปุ โรฮ ซ ไก� 7 โม เปะ ซ ปุน เป ซไบ่
เนอึม เปอะ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ เซ� 8 ปุย ไน
โม เปะ พอน ปุย เยอ ซ ปุน ตอซู ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ
แปน รอย อ�ื ปุย ไน เปอะ ติ รอย ปุย เยอ� ซ ปุน
เลียก โครฮ เปอะ ปุย แปน ฮมาึน อ�ื

9 �อาึ ซ โตก ลอป ละ โม เปะ� ซ เบีย โตว ป ซัน
ญา แตะ ละ เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ จัตเจือ เปอะ พรุ
ฮแพร� 10 ป ริ ป ฮา เปอะ ซ โฮฮ ฮา โซม ฮา ปอน
เปอะ� เญือม เอจี โฮลฮ เปอะ เกป ป ซมา โคระ
เปอะ เซ� ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ ฮอย ป ไพรม อื เซ ละ
ซ ดุฮ เปอะ ป โฮลฮ โคระ เปอะ เซ นึง� 11 อาึ ซ
อาวต ซน่ะ ลลาึง เปอะ นึง พากัง ซัมคัน ยุฮ แตะ�
ซ เกือฮ โตว ติ แตะ เตือ นึง เปอะ� 12 อาึ ซ อาวต
ลอป ไม่ เปอะ ไม่ ซ แปน พะจาว ยุฮ เปอะ� โม เปะ

ซ แปน โรฮ เปอะ ปุย ยุฮ อาึ� 13 อาึ มัฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ� ป นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ ละ
ซ โอ เปอะ เญือะ โฮลฮ แปน ครา ปุย� อาึ เอจี เฟือ
ก โรฮ แอก ยุฮ เปอะ ละ ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ โฮว ซไบ่
นึง�

ป เลฮ เตียง ซ ลอก ตุต แตะ
14 �โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ เนอึง ป อฮั อาึ� ไม่ โอ

เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ เฮ�ี ปังเมอ ซ ลอก เปอะ
ตุต แตะ ฆาื อ�ื 15 โม เปะ ดัฮ เปอะ เตือ นึง ลปุง
ซตอก อาึ แตะ� ไม่ โอ แตะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ อาึ เตื
อง โอยจ อื โฮ� เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ ลปุง
ซันญา ยุฮ อาึ โรฮ� 16 อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต
แตะ� ซ พลวย โรฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เปอะ�
ไม่ ป โซะ ป คระ โฮวน เจือ� ซ เกือฮ โม เปะ จัก ไง่ ไพ
เตะ ไม่ ตุก เญือะ รเกือะ โกะ เปอะ� ปัง ซมา เปอะ
เฮงาะ� ซ ฮอยจ ตุย โม ป เกละยุ เปอะ เซ โซม ฮา
เปอะ� 17 อาึ ซ วุต ติ แตะ ฮา เปอะ� ซ เกือฮ เปอะ
ไป นึง โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ� ซ โฮลฮ เปอะ
อาวต ฆรมึ อมันัต โม ป เกละยุ แตะ เซ� โม เซ ซ
โฮลฮ ตัตเตียง โม เปะ� โม เปะ ซ ฮลัต เตีจ เปอะ�
ซ ตอ เปอะ เตือง โอ แตะ ไก ป อาื�

18 �ดัฮ โม เปะ โอ ลัง่ ดิ เนองึ ป อฮั อาึ เตือง เอจี
เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ แตะ โฮ� อาึ ซ เกือฮ เปอะ
ลอก ตุต โฮวนฮา ไพรมแตะแปนอาแลฮ เตะ เอนิ�
19 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต อานา โม เปะ ฆาื รพาวม
ลึง เปอะ เซ� เญือะ ซ เฮละ โตว พริ ละ เปอะ� ปลัฮ
เตะ ไม่ มะลอง ซ กอ ละ เปอะ ตอก กอ ไร โฮ� 20 โม
เปะ ซ โปวฮ เยอื เปอะ เรยีง แด่น แตะ นึง ยุฮ แตะ
กัน� นึง โอ ปลัฮเตะ เฮี เญือะ กวยฮ โอเอฮี นึง� โคะ
ป เอจี กวยฮ นึง อื ปุ เญือะ ซ ไก เปลิ ละ เปอะ�

21�โม เปะ ดัฮ เปอะ เลฮ ลัง่ เตียง อาึ ไม่ โอ เปอะ
งอ่ต ป อฮั อาึ ละ แตะ โฮ� อาึ ซ เกือฮ แม ป โตะ ป
ตอง เกิต ละ เปอะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ อาแลฮ เตะ�
ฆาื มัป่ พิต เอจี ยุฮ เปอะ เซ� 22 อาึ ซ พลวย โรฮ
โกะพริ ซวก เกือฮ ฮอยจ อาวต ซน่ะ ลลาึง เปอะ� ซ
เกือฮ โรฮ เกียต กุก กวน เฌือต เปอะ� ไม่ ซ ยุฮ อื
ไลจ ไม่ คอง เลียง เปอะ� โม เปะ ซ แปน เปอะ ปุย
รมัฮ ปุๆ คระ โฮว โครง เอญี เปอะ ซ รงมั รมอง�

23�โม เปะ ดัฮ ลัง่ เปอะ โอ ดิ เอญี แม เคะ อาึ เตื
อง เอจี เพอกึ เอจี เฟียต อาึ แตะ เมาะ เซ โฮ� ไม่
เลฮ ลัง่ เปอะ เตียง ป อฮั ฮะ� 24 อาึ ซ ตอซู ไม่ โม
เปะ� ไม่ ซ เฟียต แตะ โม เปะ เกือฮ โซะ ฮา ไพรม
แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ เปอะ เซ อาแลฮ เตะ แม� 25อาึ
ซ ตาว โรฮ กัน รุป เซิก ฮอยจ ละ เปอะ ฆาื ไลจ เปอะ
ยุฮ ลปุง ซันญา แตะ ไม่ อาึ� โม เปะ ปัง เคียต เปอะ
ตอ โฮว เปิง ดิ เมือง ระ ยุฮ เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ โปน ฮา กัน รุป เซ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ลัง่ พา
ญัต ฆอก เกิต ลลาึง เปอะ นา เซ� ซ จัมเปน เปอะ
ญอม ไป นึง โม ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื 26 เญื
อม ยุฮ อาึ ไลจ ไม่ เฮงาะ รโกะ ยุฮ เปอะ เซ� ปรโป
วน กาว ปุย เยอ� ซ โอป คโนมปัง ยุฮ แตะ นึง ตาว
โอป ติ โน่ง นึง รมัฮ ลอน คโนมปัง ยุฮ อ�ื ซ จัมเปน
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เปอะ แฆ รฆุ โซม คโนมปัง เซ ไม่ ปุ แตะ ติ ปุย เญี่
ยะๆ� ปังเมอ โอ ซ ปอ ซัก เปอะ�

27�เญอืม เอจี ยุ เปอะ ฮอยจ ป ญัก ละ แตะ ตอก
เซ เยอ� โม เปะ ดัฮ ลัง่ เปอะ โอ เนอึง ป อฮั อาึ�
ไม่ ยุฮ เปอะ ป โอ ปุก รพาวม เมอะ โฮ� 28 อาึ ซ ยุฮ
โรฮ ป โอ ปุก รพาวม โม เปะ โรฮ� ไม่ ซ เปลีฮ แตะ
รพาวม ฮาวก แตะ ละ เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ
ลอก ตุต แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ เปอะ อาแลฮ เตะ แม
ฆาื อ�ื 29 โม เปะ ซ ไปลญ เออปึ เนอึม เปอะ ฮอยจ
ละ โฮลฮ เปอะ กุก เนะ กวน รเมะ กวน รโปวน โกะ
แตะ ไอฮ� 30 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ คัน อาวต นึง นาตี ฮ
ลาวง ยุฮ เปอะ เซ� ซ เญื่อฮ โรฮ คัน ทไว เปอะ ป
ซออย ฮงาื โรฮ� เญือม เอจี ยุม เปอะ ซ เกือฮ เนะ
ซองั เปอะ อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ฮุป เอจี ไลจ
เอจี เญื่อฮ ยุฮ เปอะ เซ� อาึ ซ รแอม ลัมเลือ นึง
เปอะ� 31 อาึ ซ เกือฮ โรฮ เมือง อาวต เปอะ เซ ฮงั
เยอื� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ ก ฮาวก ไว เปอะ พะจาว ทื แตะ
เซ ม่าวง� ป ทไว เปอะ ละ อาึ เซ� อาึ ปุ โรฮ เญือะ
ซ รปั โรฮ� 32 อาึ ซ เกือฮ โรฮ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ
เซ ฮงั ไม่ ซ เกือฮ โรฮ แพะ แลง โรฮ� ซ เกือฮ โรฮ
โม ป รุป ไม่ เปอะ ป ลอต อาวต นึง เมือง เปอะ เซ
เงอตึ ฆาื� 33 อาึ ซ เกือฮ โรฮ กัน รุป เซิก ฮอยจ ละ
เปอะ ไม่ โครฮ อื โม เปะ โฮว อาวต เฮยี ไฮ ติ แตะ นึง
เมือง ปุย ไฮญ� ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เซ ซ ม่าวง�
ยว่ง อาวต เปอะ ซ ฮงั เยอื ฆาื อ�ื 34 เญือม โฮลฮ
โม เปะ ตอ โฮว อาวต นึง เมือง ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ
เซ� ปลัฮเตะ อาวต โม โกะ เปอะ ซ อาวต เยอื นึง
เซ� ซ แปน เนอึม ลโล่ะ ละ อ�ื 35 ไน ติ เจน โฮลฮ
เปอะ โฮว ฮา เซ ปลัฮเตะ เซ ซ โฮลฮ ลโล่ะ� มัฮ ฆาื
โอ อื โฮลฮ ลโล่ะ เญือม อาวต โม เปะ นึง โฮ�

36�เญอืม เซ โม เปะ ป ไอม ลัง่ เงอ ป ซ อาวต นึง
เมือง ปุย โม เซ� ซ อาวต เนอึม เปอะ ไม่ ฮลัต เตีจ
แตะ� ปัง มัฮ เมาะ ฮมอง เปอะ ลอยฮ ฮละ โคะ ปอย
กาื� โม เปะ ซ ตอ เปอะ ฆาื� ซ ตอ เปอะ ตอก ตอ
ปุย ฮา วจิ ฮา เพลียฮ โฮ� ซ ตอ เปอะ ปอ ฆลาื แตะ
เตือง โอ แตะ ไก ป อาื� 37 โม เปะ ซ โคะ ซด่อยฮ
เอนิ เปอะ ปุ แตะ ไอฮ� ตอก ตอ ปุย ฮา วจิ นึง อาื
ปุย มอก แตะ โฮ� เตือง โอ แตะ ไก ป อาื มอก เฟือ
ฮ� ซ ไก เปอะ โตว เรยีง แด่น ละ ซ ปุน ตอซู แตะ
ไม่ ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ� 38 โม เปะ ซ ยุม เปอะ ซน่ะ
ลลาึง ปุย เมือง ไฮญ ป เกละยุ เปอะ เซ� ปลัฮเตะ
โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต นึง เซ ซ แปน ป ไลจ ยุฮ โม
เปะ โรฮ� 39 โม เปะ เมาะ โฮฮ ลัง่ เปอะ เซ� ซ อาวต
เปอะ ไม่ ตุก เญือะ รเกือะ โกะ แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ
แตะ เซ� มัฮ โรฮ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ
เซ โรฮ�

40-41 �ป โอ อาึ เญือะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง อ�ื ไม่
เกือฮ โรฮ โฮะ โฮลฮ โฮว อาวต นึง เมือง ป ฮอยจ
รุป ไม่ อื เซ� มัฮ ฆาื โอ อื เนอึม รพาวม ละ อาึ ไม่
เลฮ อื เตียง ป อฮั ฮะ� ปัง มัฮ ตอก เซ� เฆียง เฮี
ดัฮ จัตเจือ เปอะ ญอม รโซะ มัป่ พิต ยุฮ โกะ แตะ�
ไม่ ญอม โรฮ อื รโซะ มัป่ พิต ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ

โฮ� อาึ ซ ไตม ลัง่ ลปุง ซันญา ไพรม ยุฮ แตะ� เญื
อม เซ ดัฮ ญอม เนอึม เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ แตะ ตุ
เตียม ไม่ ญอม อื รปั มัป่ พิต ยุฮ แตะ เซ โฮ� 42 อาึ
ซ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ ลปุง เอจี ซันญา แตะ ไม่ ยา
โคป ไม่ ยซิฮกั ไม่ อปัราฮมั โรฮ� อาึ ซ โตก โรฮ ละ
ปลัฮเตะ อาวต ไพรม อื เซ� 43 อาึ ปังเมอ ซ ละ ลัง่
ปลัฮเตะ เซ ละ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ เซ ไก ลัง่ เนอึม ล
โล่ะ นึง ตัม ลัง ไมจ อื ลโล่ะ� ซ เกือฮ ม่าวง เยอื เตื
อง โอ อื ไก ป อาวต นึง� ไมจ โม เซ ลอก ตุต แตะ
ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ� ฆาื เตือ ออป อื นึง โกตไม
ยุฮ อาึ� ไม่ เกือฮ อื รพาวม รโม่ยฮ แตะ เกละยุ ลปุง
ซตอก อาึ แตะ� 44 ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ เตือ โตว นึง
โม โกะ อ�ื เญือม อาวต อื นึง เมือง ป ฮอยจ รุป ไม่
แตะ เซ� อาึ ซ เกละ โตว ยุ ปอ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เตื
อง โอยจ อ�ื อาึ ซ ยุฮ โตว โรฮ ไลจ ไม่ ลปุง เอจี ซัน
ญา แตะ ไม่ อ�ื นึง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อ�ื
45 มัฮ ฆาื ฮรกั เกอะ โม เซ� มัฮ เซ ป ซ โตก อาึ ละ
ลปุง เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อื ป เอจี
นัม เมอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ ซองนา ปุย เมือง
ไฮญ โฮ� ละ ซ แปน อาึ พะจาว ยุฮ อ�ื อาึ มัฮ เยโฮ
วา�� อฮั เซ�

46 เมาะ โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง ไม่ โกตไม ยุฮ อ�ื เอจี มัฮ ป เกือฮ พะ
จาว ละ ไอ โมเซ นึง บลาวง ซีไน โฮ� มัฮ เกือฮ อื ซึป
ไลลวง เซ ละ โม อซิราเอน�

27
โกตไม เกว ไม่ คอง ทไว

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮ
งะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย ซันญา ซ
ทไว พิเซต ปุย ละ พะจาว เยอ� ไมจ ปุย ตี งวยฮ อื
เดอมึ ซ เกียฮ โตฮ ปุย ทไว แตะ เซ� 3 ไล โตฮ อื เซ
มัฮ ตอก เฮ�ี ปรเมะ อาญุ เน่อมึ นึง งา่ เนอมึ ฮอยจ
ละ ลแฆลฮ เนอึม เมอ� ไมจ เปอะ ตี งวยฮ อื รฮอน
เชเคน ตัม มาื เชเคน เมีญ ปุย นึง พากัง ระ� 4 ดัฮ
มัฮ ปรโปวน โฮ� ไมจ เปอะ ตี งวยฮ อื งว่ย เชเคน
โรฮ� 5 ดัฮ มัฮ ปุย ไก อาญุ พอน เนอึม ฮอยจ ละ
อาญุ งา่ เนอมึ โฮ� ปรเมะ เอ ตี งวยฮ อื งา่ เชเคน�
ดัฮ มัฮ ปรโปวน โฮ ตี งวยฮ อื กาว เชเคน� 6 ปุย ไก
อาญุ ติ เคิ ฮอยจ ละ อาญุ พอน เนอึม เมอ� ปรเมะ
นึง อื ตี งวยฮ อื พอน เชเคน� ดัฮ มัฮ ปรโปวน โฮ�
ตี งวยฮ อื ลอวย เชเคน� 7 ดัฮ มัฮ ปุย เอจี ไก อาญุ
ลแฆลฮ เนอมึ ฮาวก โฮ� ปรเมะ นึง อื ตี งวยฮ อื กาว
โรฮ พอน เชเคน� ดัฮ มัฮ ปรโปวน โฮ� ตี งวยฮ อื
กาว เชเคน� 8 ดัฮ ไก ปรเมะ ป อาวต ไม่ ตุก ไม่ ญัก
แตะ� ไม่ มัฮ อื ปุย เอจี ซันญา ปุย ซ ทไว แตะ ละ
พะจาว� ดัฮ ปุย เซ โอ โฮลฮ กัฮ งวยฮ แตะ ตัม ลัง
เกือฮ แตะ เซ� ไมจ ปุย โฮว ตาว ปุย เซ ฮอยจ เคะ
ซตุ� เกือฮ ซตุ เซ ตี งวยฮ ปุย เซ ตัม เมาะ โซมกวน
อื ไม่ เมาะ ซ ปุน เกือฮ เนอมึ ปุย เซ อ�ื� �

9 �ดัฮ มัฮ ซัตซิง ป ซันญา ปุย ละ ซ ทไว แตะ ละ
พะจาว เซ� โอเอฮี เมาะ ป ฮอยจ ทไว ปุย ละ พะจาว
เตือง โอยจ อื เอจี แปน ตื คอง พะจาว� 10 ปุ เกือฮ
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ปุย เปียน ป ตะ แตะ ทไว เซ ไม่ โรวก อื โอเอฮี ไฮญ
รโตง อ�ื โอเอฮี ไมจ เจอ� ปุ เปียน แปน ป โอ ไมจ�
ป โอ ไมจ เจอ� ปุ โรฮ เปียน แปน ป ไมจ โรฮ� ดัฮ
ไก ป เปียน ป ทไว แตะ เซ� ซ แปน เอนิ คอง พะ
จาว ฆาื อื เตือง ลอา อ�ื 11 ดัฮ ไก ป โรวก ทไว ซัต
ซิง โอ ซงะ่ ไล เตือง โอ แตะ ลัง โรวก ทไว ละ พะจาว
โฮ� เกือฮ โรฮ ปุย เซ โรวก ซัตซิง เซ ฮอยจ ละ ซตุ�
12 ซตุ เซ ซ ตี โรฮ งวยฮ อื ตัม เมาะ ไมจ เมาะ ฆอก
อื โรฮ� ตี ซตุ เซ งวยฮ อื เมาะ ออฮ งวยฮ อื มัฮ เนอึ
ม เมาะ เซ ฆาื อ�ื 13 ดัฮ ไก ป ฮอยจ โตฮ ซัตซิง โอ
ซงะ่ ไล ป ฮอยจ ทไว แตะ ละ พะจาว เยอ� ไมจ แม
อื บุ งวยฮ ป ทไว แตะ เซ งา่ เปอเซน แม�

14 �ดัฮ ไก ป ทไว เญือะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื แปน
เญือะ ยุฮ พะจาว โฮ� ไมจ โรฮ ซตุ ตี งวยฮ เญือะ
เซ ตัม เมาะ ไมจ เมาะ ฆอก อ�ื ตี ซตุ เซ งวยฮ อื
เมาะ ออฮ� งวยฮ อื มัฮ เนอมึ เมาะ เซ ฆาื อ�ื 15 ดัฮ
แม ปุย เซ ฆวต โตฮ เญือะ แตะ เซ โฮ� เกือฮ แม
บุ งวยฮ เญือะ แตะ เซ งา่ เปอเซน โรฮ� ฟวยจ เซ
เญือะ เซ ซ แปน แม คอง โกะ อื ไอฮ�

16 �ดัฮ ปุย ทไว เตะ ลโลวง ยุฮ แตะ ละ พะจาว
โฮ� ไมจ เปอะ ตี งวยฮ อื ตัม เมาะ โอยจ เฮงาะ ซมา
นึง เตะ ยุฮ แตะ เซ� ดัฮ มัฮ เตะ โอยจ เฮงาะ บ่าเล
ติ โฮเมอ* เญือม ซมา ปุย อื เซ� ไมจ เปอะ ตี งวยฮ
อื รฮอน เชเคน� 17 ดัฮ ปุก เนอมึ ลอยฮ เซียง โตวต
โฮ เญอืม ทไว อื เซ� ไมจ เปอะ ตี งวยฮ อื ละ อื เตม�
ตัม คาโนวน ตี ปุย อ�ื 18 ดัฮ ทไว เตะ ยุฮ แตะ ฟวยจ
เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ โฮ� ไมจ ซตุ งอ่ต เมาะ
เล่ีญ เมาะ กลอยฮ ซ ไคว แม เนอึม เซ แม ติ โฮน�
คิต แม โรฮ งวยฮ อื ละ อื ตัม เมาะ เล่ีญ เมาะ กลอย
ฮ อื โรฮ� 19 ป เอจี ทไว เตะ ลโลวง ยุฮ แตะ ละ พะ
จาว เยอ� ดัฮ ฆวต โตฮ แม เตะ เอจี ทไว แตะ เซ
โฮ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ บุ แม งวยฮ เตะ เซ งา่ เปอ
เซน โรฮ� ฟวยจ เซ เตะ เซ ซ แปน แม คอง ปุย เซ
ตอก ไพรม อ�ื 20 ดัฮ ปุย เซ โอ แปน โตฮ� ไม่ โชะ
แม อื เกือฮ ปุย ไฮญ ริ โซม นึง ญุ่ก� เญือะ เกียฮ
โตฮ โตว อื เฟือฮ� 21 เญือม เอจี ฮอยจ อื ละ เนอึ
ม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� เตะ เซ ซ แปน ลอป คอง
พะจาว ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื คอง ทไว ปุย ละ อ�ื เตะ เซ
เอจี แปน โรฮ คาวคอง ยุฮ โม ซตุ เซ โรฮ�

22 �ดัฮ ไก ป รวี เตะ ลโลวง เตือง โอ อื มัฮ คาว
คอง ไพรม ยุฮ อ�ื ไม่ ทไว อื ละ พะจาว, 23 ไมจ ซตุ
เซ ตี โรฮ งวยฮ อื ตัม เมาะ เล่ีญ ซ ฮอยจ อื ละ เนอมึ
ลอยฮ เซียง โตวต เซ� เญือม เอจี ไคว อื ฮอยจ ละ
เนอมึ เซ� ซเงะ โรง นึง อ�ื ป มัฮ กุม เตะ เซ ไมจ อื
ทไว มาื งวยฮ เตะ ยุฮ แตะ เซ ละ พะจาว ตัม เมาะ
ปุก เมาะ ลอก อื ตอก อฮั ซตุ อื ละ แตะ เซ� 24 เญื
อม เอจี ไคว อื ฮอยจ ละ เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต
เซ� เตะ เซ แม แปน แม คอง กุม ไพรม อื เซ ตอก
ไพรม อ�ื 25 เมาะ โอเอฮี ตี ปุย งวยฮ อ�ื ไมจ อื ตี

ตัม งวยฮ มาื เชเคน ป อาึง ปุย นึง พากัง ระ เซ� งา่
เกรา* เซ มัฮ ติ เชเคน�

26 �กวน โรง ซัตซิง ยุฮ ปุย โครยญ ตัว อื เญือะ
ไมจ โตว ปุย ซันญา อาึง ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว,
นึง เอจี ตึน มัฮ อื คองพะจาว. โมวก� แกะ� ปิ ญุ่ก�
เอจี มัฮ ตื คอง พะจาว ตื� 27 ดัฮ มัฮ ซัตซิง โอ ซงะ่
ไล โฮ� ดัฮ กุม อื ฆวต โตฮ แม โฮ� ไมจ อื โตฮ ตัม
เมาะ งวยฮ ตี โม ซตุ อื ละ อ�ื ไม่ บุ โรฮ อื งวยฮ อื
งา่ เปอเซน� ดัฮ ปุย เซ โอ เญือะ โตฮ� ไมจ โม ซตุ
โชะ ตัม เมาะ โซมกวน อื ไม่ งวยฮ อ�ื

28 �โอเอฮี ป ทไว ลุต ปุย ละ พะจาว เยอ� เญือะ
เกียฮ โตฮ โตว ปุย� ปัง มัฮ ปุย� ปัง มัฮ ซัตซิง�
ฮอยจ ละ พริ เตะ เบระ เบรอมึ� โอเอฮี โม เซ เอจี
มัฮ ลอป คอง พะจาว.

29 �ดัฮ ไก ปุย ป เอจี มอป ปุย ละ พะจาว ละ ซ
ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ โฮ� เญือะ ไก โตว ป เกียฮ โตฮ ปุย
เซ เยอ� ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ติ เจือ โน่ง�

30 �โอเอฮี กาว ปุน ทไว ติ ปุน เซ� เปลิ โคะ เปลิ
เอาะ ญุ่ก� ป ซมา ลโลวง ปุย ญุ่ก� เอจี แปน โอยจ
คอง พะจาว, ไม่ มัฮ โรฮ อื ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว.
31 ดัฮ ไก ป ฆวต โตฮ โอเอฮี กาว ปุน ทไว ติ ปุน เซ�
ไมจ แม อื บุ งวยฮ ป ทไว แตะ เซ งา่ เปอเซน� 32 ซัต
เลียง เปอะ โครยญ กาว ตัว อ�ื ลัง มัฮ คอง พะจาว
ติ ตัว� ลไล เมีญ เปอะ ซัตซิง ยุฮ แตะ โครยญ กาว
ตัว อ�ื ตัว กาว นึง อื เซ ลัง มัฮ คอง พะจาว. 33 ปุ
เกือฮ กุม อื เปียน ตัว ป ไมจ อื นึง ฮลัก แตะ กอ ฮา
พะจาว� ดัฮ เปียน อื โฮ� ซ แปน เอนิ คอง พะจาว
ฆาื อื เตือง ลอา ตัว อื เซ� ไม่ โอ โรฮ อื เญือะ เกียฮ
โตฮ แม�� อฮั เซ�

34 เมาะ โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง� ป เกือฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ นึง
บลาวง ซีไน โฮ� มัฮ เกือฮ อื ซึป อื ละ โม อซิราเอน�

* 27:16 27:16 ติ โฮเมอ ซ ไก เมาะ ด่าว 11 ทัง� * 27:25 27:25 ติ เกรา เซ นัมนัก อื ปุก บลัฮ กรมั� มาื ติ เชเคน เซ ปุก เมาะ ด่าว
กาว กรมั�
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ปาวน โมเซ
พะทัม ปาวน โมเซ มัฮ ไลลวง โม อซิราเอน ไน ติ

เจน รปาวน เนอึม ลไล โฮว อื นึง คระ ลาึน เวอืฮ�
เน่อมึ นึง บลาวง ซีไน ฮอยจ ละ เคต เมือง ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ซ เกือฮ แตะ ละ อ�ื มัฮ เคต ลวง
โอก ซเงะ นึง อ�ื เมือ โรง อื ไอ โมเซ โจต เซน เมาะ
ไก ปุย นึง โม อซิราเอน เซ� มัฮ โจต อื เซน เญือม
อาวต ลัง่ อื นึง บลาวง ซีไน โฮ� กา เฆียง โอก โฮว
อื นึง คระ� ฟวยจ เซ เญือม เอจี ซเปี ไก อื รปาวน
เนอมึ เมอ� โจต แม เซน ปุย ติ โฮน แม� มัฮ เญอืม
เอจี ฮอยจ อื นึง เมือง โมอปั บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ซน่ะ โจต ปุย เซน ปุย ลอา โฮน
เซ โม อซิราเอน เอจี ฮอยจ นึง ยว่ง คาเด่ต บ่าเนีย
ลวง ลัก่เซฮ เมือง คะนาอนั เซ� ปังเมอ โอ โฮลฮ เลีย
ก เมือง คะนาอนั นึง โอ อื อาึง รพาวม แตะ นึง พะ
จาว� ฟวยจ โฮว ไป โฮว มา อื นึง ลาึน นาตี เซ เยอ�
เอจี ลอต โฮว นึง นาตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ โบ โกลง
จอแด่น เซ� ปุย ลอต แปน อาวต นา เซ งอ่น� ปุย
ไฮญ นึง อื เพรยีง ติ แตะ ละ ซ เตือง แตะ โกลง จอ
แด่น เซ ละ ซ โฮลฮ อื อาวต เนอึม นึง เมือง คะนา
อนั�
พะทัม ปาวน โมเซ มัฮ ไลลวง ปุย กอ อาวต ไม่

ไลจ รพาวม แตะ ไม่ ฮลัต เตีจ แตะ ฆาื ป ญัก ป นอ
ป เกิต ละ แตะ� มัฮ โม ป กอ เลฮ เตียง พะจาว�
เลฮ โรฮ เตียง ไอ โมเซ ป เลือก พะจาว ละ นัม อื ปุย
โฮ� ไลลวง เฮี มัฮ ป เพอกึ เอะ เกือฮ ยุง เมาะ เนอึ
ม รพาวม พะจาว ไม่ เมาะ ลัง่ รพาวม อื นึง แลน
แก ลอป อื ปุย ไน แตะ� ปุย โม เซ ปัง ไฆร รพาวม
เจือ อื ไม่ กอ เลฮ อื ตอก เซ� ไอ โมเซ เนอึม แนฮ
ลัง่ รพาวม ละ พะจาว ไม่ เครองึ ลอป อื นึง ปุย ยุฮ
แตะ� เญือม เอจี เล่ีญ อ�ื ไอ โมเซ ไก โรฮ เญือม
เงีย่ง รพาวม อ�ื ปังเมอ ฮรกั ลัง่ พะจาว ไม่ ปุย ไน
อื โรฮ�

ไอ โมเซ เมีญ เมาะ ไก โม อซิราเอน นึง ลาึน
ซีไน

1 เญือม เอจี ฟวยจ โฮลฮ โม อซิราเอน โอก ฮา
เมือง อยีปิ ลอา เนอมึ เมอ� ปุก เญอืม ฮาวก เคิ ลอา
เซ ติ ซาวม� เญือม เซ พะจาว ฮอยจ อู ไม่ ไอ โมเซ
นึง พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว นึง ลาึน ซีไน�
พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื 2ปะ ไม่ อาโรน ไมจ เปอะ เมีญ
เมาะ ไก เซน โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ
โจต เปอะ เมาะ ไก เซน โม ปรเมะ นึง อื เซ โครยญ
โฆะ ปุย� ตัม ซฆลาวม ตัม ครอปครวั อื โครยญ โฆะ
อ�ื 3 ไมจ เปอะ เมีญ โม ปรเมะ ป เอจี ไก อาญุ อื
เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก ก ล่าวง� เมาะ โม ป เกียฮ โฮว
รุป เซิก นึง อ�ื 4 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โม ปรเมะ เรอึ
ม เปอะ� ไอฮ โม ฮวันา เจอ นึง อื ติ เจอ ติ ปุย�

5 ป มัฮ ปรเมะ ป ซ เรอึม เปอะ เซ ตัม เจอ อื เซ
มอยฮ อื มัฮ ตอก เฮ�ี เจอ รูเบ่น เนอ มัฮ เอลีซู กวน
เชเด่เออ�

6 เจอ ซิเมโอน เนอ มัฮ เชลูมิเอน กวน ซูรชีตัได่�

7 เจอ ยูด่า เยอ มัฮ นาโชน กวน อมัมีนาดัป่�
8 เจอ อติซคา เยอ มัฮ เนทันเอน กวน ซูอา�
9 เจอ เซบู่ลุน เนอ มัฮ เอลีอปั กวน เฮโลน�
10 ป มัฮ จัตเจือ โยเซป นึง อ�ื ไก ลอา เจอ�
เจอ เอฟราอมิ เมอ มัฮ เอลีชามา กวน อมัมีฮุต�
เจอ มะนาเซ เยอ มัฮ กามาลิเอน กวน เปด่าซู�
11 เจอ เบ่นยามิน เนอ มัฮ อาบีดั่น่ กวน กิเด่โอนี�
12 เจอ ด่าน เนอ มัฮ อาฮเิยเซอ กวน อมัมีชตัได่�
13 เจอ อาเชอ เยอ มัฮ ปากีเอน กวน โอครนั�
14 เจอ กาต เตอ มัฮ เอลียาซัป กวน เด่อูเอน�
15 เจอ นัปทาลี เยอ มัฮ อาฮิรา กวน เอนัน� อฮั

เซ พะจาว�
16 ปุย โม เซ มัฮ โม ฮวันา ลลาึง โม อซิราเอน เตื

อง โอยจ อ�ื นึง มัฮ อื ป เอจี เลือก โม เซ ละ ซ เกือฮ
อื แปน ตัว แทน เจอ ยุฮ แตะ�

17 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เกือฮ โม ป เอจี โจต แตะ
อาึง มอยฮ อื เซ เรอึม แตะ� 18 เญือม เอจี ฮาวก
เคิ ลอา เซ ติ ซาวม เมอ� โม เซ กอก โม ลัปซด่อน
ฮอยจ โพรม เนอมึ เตือง โอยจ แตะ� เมาะ ป เอจี ไก
อาญุ อื เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก ก ล่าวง ฮอยจ โจต เนอึ
ม เซน แตะ โครยญ โฆะ แตะ ตัม จัตเจือ แตะ� ตัม
ครอปครวั แตะ� ตัม เมาะ ไก เซน แตะ เตือง โอยจ
อ�ื 19 ไอ โมเซ เมีญ เนอึม ปุย นึง ลาึน ซีไน เซ ตัม
ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ� 20-46 โม ป เมีญ อื
เซ มัฮ โม ปรเมะ ป ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก
ก ล่าวง� เมาะ ป เกียฮ โฮว รุป เซิก นึง อื ตัม เจอ อื
โครยญ เจอ� มัฮ ตอก เฮ�ี รูเบ่น มัฮ กวน โรง อซิ
ราเอน�

เจอ รูเบ่น ไก 46,500 ปุย�
เจอ ซิเมโอน ไก 59,300 ปุย�
เจอ กาต ไก 45,650 ปุย�
เจอ ยูด่า ไก 74,600 ปุย�
เจอ อติซคา ไก 54,400 ปุย�
เจอ เซบู่ลุน ไก 57,400 ปุย�
เจอ เอฟราอมิ ไก 40,500 ปุย�
เจอ มะนาเซ ไก 32,200 ปุย�
เจอ เบ่นยามิน ไก 35,400 ปุย�
เจอ ด่าน ไก 62,700 ปุย�
เจอ อาเชอ ไก 41,500 ปุย�
เจอ นัปทาลี ไก 53,400 ปุย�

รโจะ เตือง โอยจ อื แปน 603,550 ปุย�

โม เลวี ซ ยุฮ กัน เกว ไม่ พากัง ระ
47 เญือม เซ ปุย ปังเมอ โอ เมีญ โม เลวี เลียก รโจะ
ไม่ โม เจอ ไฮญ นึง อ�ื 48 นึง อฮั พะจาว อื ละ ไอ
โมเซ ตอก เฮ�ี 49 �ป มัฮ เจอ เลวี นึง อื ปะ ทัน โตว
เมีญ� ไม่ โอ เปอะ ไมจ โจต เซน อื เกือฮ เลียก อาวต
ไม่ โม อซิราเอน ไฮญ นึง อ�ื 50ปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ
ดุฮ อาึง โม เลวี ละ ซ ยุฮ อื กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ
นา ก อาวต อาึ เซ� เกือฮ แปน ป แลน แก โอเอฮี
เมาะ ป โกว ปุย นึง พากัง ระ เซ ไม่ เฌาะ อื พากัง
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ระ เซ เตือง โอเอฮี ป โกว ปุย นึง อื ฮอยจ ก ไฮญ�
ไม่ ยุฮ อื กัน เกว ไม่ พากัง ระ เซ� มัฮ โรฮ ป ลัง โบ
ลวง พากัง อาวต โม โกะ แตะ เกือฮ อาวต รวติ พา
กัง ระ เซ โรฮ� 51 เญือม ซ เติง เวลา เฌาะ ปุย พา
กัง ระ เซ มัฮ โม เลวี เซ โน่ง ป ลัง เญื่อฮ ฮา� เญอืม
ซ โบลวง โคระ แม อื มัฮ โรฮ โม เลวี เซ โน่ง ป ลัง โบ
ลวง เงอ� ดัฮ ไก ปุย ไฮญ ป เลียก ซดิ ไม่ พากัง ระ
เซ ไมจ ปุย เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อื ฮอยจ ละ ยุม
อ�ื 52ป มัฮ เจอ ไฮญ ไน โม อซิราเอน เซ� ไมจ อื โบ
ลวง พากัง ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ แปน มูๆ แตะ ตัม ก ลัง
อาวต โม โกะ แตะ ไอฮ� นา ก ไก โทง ซุม เจอ ยุฮ
อื เตือง ไพ เตือง มัน� 53 โม เลวี ปังเมอ ไมจ เปอะ
เกือฮ โบลวง พากัง ยุฮ โกะ แตะ เกือฮ อาวต รวติ
พากัง ระ นา ก อาวต อาึ เซ� เดอมึ อาึ โอ ซ โฮลฮ
ฮาวก รพาวม ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ฆาื เลีย
ก ปุย ซดิ ไม่ นา เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี เซ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง พากัง ระ เซ�� อฮั เซ พะจาว�
54 โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว อาึง
ละ ไอ โมเซ เซ โครยญ เจือ�

2
ไลลวง ยุฮ ปุย ไคะ
1พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี 2 ไมจ
เปอะ เกือฮ โม อซิราเอน ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง ก
ไก โทง ซุม เจอ ยุฮ โม โกะ แตะ� โทง เซ ไก เคืองไม
เจอ ยุฮ โม โกะ นึง อื ไอฮ โครยญ เจอ อ�ื ไคะ ยุฮ อื
เซ� เกือฮ ลั่กกา ลัก่ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะ
จาว โครยญ ลวง อ�ื 3 โม ป ยุฮ ไคะ นึง ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ นึง อื ไมจ เปอะ เกือฮ อาวต ฆรมึ โทง ไคะ ยุฮ
โม ยูด่า� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ เจอ ยูด่า เซ มัฮ นาโชน
กวน อมัมีนาดั่ป� 4 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 74,600
ปุย�
5 ไมจ เปอะ เกือฮ เจอ อติซาคา ยุฮ ไคะ อาวต แตะ
โปน เซ เญี่ยะ� ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ อื เซ มัฮ เนทัน
เอน กวน ซูอา� 6 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 54,400 ปุย�
7 ไมจ เปอะ เกือฮ เจอ โม เซบู่ ลุน ยุฮ ไคะ โปน ก
อาวต โม อติซาคา เซ� ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ อื เซ มัฮ
เอลีอปั กวน เฮโลน� 8 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 57,400
ปุย�
9 เซน ปุย ป เมีญ อื เลียก ไน ไคะ ยุฮ โม ยูด่า เซ เตื
อง โอยจ อื ไก 186,400 ปุย� เญือม ซ โอก โฮว อ�ื
ปุย โม เซ ซ แปน ป โฮว รกา�
10 ไมจ เปอะ เกือฮ โม ป ลัง อาวต ฆรมึ โทง ซุม เจอ
ยุฮ โม รูเบ่น เซ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ ลวง ลัก่เซฮ� ป
มัฮ ฮวันา เจอ รูเบ่น เซ มัฮ เอลีซู กวน เชเด่เออ�
11 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 46,500 ปุย�
12 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ ซิเมโอน ยุฮ ไคะ ยุฮ แตะ
เกือฮ อาวต โปน โม เซ แม เญีย่ะ� ป มัฮ ฮวันา เจอ
ยุฮ ซิเมโอน เซ มัฮ เชลูมิเอน กวน ซูรชีตัได่� 13 โม
ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 59,300 ปุย�

14 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ กาต อาวต โปน ก อาวต
โม เซ เญี่ยะ� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม เจอ กาต เซ มัฮ
เอลียาซัป กวน เรอูเอน� 15 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก
45,650 ปุย� 16 เซน ปุย ป เมีญ อื เลียก อาวต ไน
ไคะ ยุฮ โม รูเบ่น เซ เตือง โอยจ อื ไก 151,450 ปุย�
เญอืม โอก โฮว อ�ื ปุย โม เซ ซ มัฮ มู ลอา นึง อ�ื
17 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี ยวก พากัง ระ
เซ� เกือฮ โกฮ โฮว ไม่ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี
โฮว ซน่ะ มู ไฮญ นึง อ�ื โม ป ยุฮ ไคะ ยุฮ แตะ รกา
ไมจ อื โอก โฮว รกา� โม ป ยุฮ รเคะ ไมจ อื โฮว ตัม
คัก ไล ตอก เญือม ยุฮ อื ไคะ ยุฮ แตะ เซ� อาวต ตื
ไม่ โทง ยุฮ มู แตะ ไอฮ โครยญ มู อ�ื
18 ไมจ เปอะ เกือฮ โทง ไคะ ยุฮ โม เอฟราอมิ อาวต
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ตัม ตอก อาวต มู โม โกะ อื เซ�
ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม เจอ เอฟราอมิ เซ มัฮ เอลีชามา
กวน อมัมีฮุต� 19 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 40,500 ปุย�
20 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ มะนาเซ อาวต โปน เซ เญี่
ยะ� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม เจอ มะนาเซ เซ มัฮ กามา
ลิเอน กวน เปด่าซู� 21 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 32,200
ปุย�
22 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน อาวต โปน ก
อาวต โม มะนาเซ เซ เญี่ยะ� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ ปุย
เจอ เบ่นยามิน เซ มัฮ อาบี่ดัน่ กวน กิเด่โอนี� 23 โม
ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 35,400 ปุย� 24 เซน ปุย ป เมีญ อื
เลียก อาวต ไน ไคะ ยุฮ โม เอฟราอมิ เซ เตือง โอยจ
อื ไก 108,100 ปุย� เญอืม โอก โฮว อ�ื ปุย โม เซ ซ
มัฮ มู ลอวย นึง อ�ื
25 ไมจ เปอะ เกือฮ โทง ไคะ ยุฮ โม ด่าน อาวต ลวง
ลัก่ล่าวง ตัม ก อาวต มู โม โกะ อื ไอฮ�
ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ โม ด่าน เซ มัฮ อาฮเิยเซอ กวน
อมัมีชตัได่� 26 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 62,700 ปุย�
27 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ อาเชอ ยุฮ ไคะ ยุฮ แตะ
โปน เซแม เญีย่ะ� ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ อื เซ มัฮ ปากี
เอน กวน โอครนั� 28 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 41,500
ปุย�
29 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ นัปทาลี อาวต โปน ก
อาวต โม เซ แม เญี่ยะ� ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ อื เซ
มัฮ อาฮิรา กวน เอนัน� 30 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก
53,400 ปุย� 31 เซน ปุย ป เมีญ อื เลียก อาวต ไน
ไคะ ยุฮ โม ด่าน เซ เตือง โอยจ อื ไก 157,600 ปุย�
เญอืม โอก โฮว อื ปุย โม เซ ซ มัฮ มู รเคะ ฮา มู ไฮญ
นึง อ�ื โฮว ตัม โทง ซุม เจอ ยุฮ โม โกะ แตะ ไอฮ�
32 �ปุย โม เซ มัฮ โม ปรเมะ ไน จัตเจือ โม อซิรา
เอน ป เอจี เกียฮ แปน ตฮนั นึง อ�ื มัฮ ป เอจี เมีญ
ปุย ตัม เจอ อ�ื ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื ไก 603,550
ปุย�� 33 ปุย ปังเมอ โอ เมีญ โม เลวี เลียก รโจะ ไม่
โม อซิราเอน ไฮญ นึง อ�ื นึง มัฮ อื ป เอจี ซตอก พะ
จาว อาึง ละ ไอ โมเซ ตอก เซ� 34 เญือม เซ โม อซิ
ราเอน ยุฮ เนอึม ไคะ ตอก เซ� ตัม ก อาวต โทง ยุฮ
แตะ ไม่ โอก โฮว อื โครยญ โฆะ แตะ ตัม ครอปครวั
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แตะ� ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ� ตัม ป เอจี ซตอก พะ
จาว อาึง ละ ไอ โมเซ เซ โครยญ เจือ�

3
เซน โม เลวี ไม่ กัน ยุฮ อื
1 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง จัตเจือ อาโรน ไม่ ไอ โมเซ�
มัฮ ป ไซฮ ปุย เญือม ลปุง พะจาว ไม่ ไอ โมเซ นึง บ
ลาวง ซีไน โฮ� 2 มอยฮ กวน รเมะ อาโรน เซ มัฮ
ตอก เฮ�ี ป มัฮ กวน โรง อื มัฮ นาดัป่� ฟวยจ เซ มัฮ
แม อาบี่ฮู ไม่ เอเลอาซา ไม่ อิทามา� 3 เอจี มัฮ ปุย
โม เซ ป เอจี เรฮ อื ลออยฮ ซัมคัน นึง ไกญ อื ไม่ ดุฮ
อื เกือฮ แปน ซตุ ยุฮ พะจาว� 4ป มัฮ นาดัป่ ไม่ อาบี่
ฮู เซ ปังเมอ ยุม ซองนา พะจาว ฆาื โกว อื งอ ป โอ
ปุย ลัง โกว เญือม ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว นึง ลาึน
ซีไน เซ� ปุย ลอา เซ ไก โตว กวน ติ ตื� เคียง ยุม
ปุย ลอา เซ มัฮ เอเลอาซา ไม่ อทิามา เซ โน่ง ป โฮลฮ
ยุฮ กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ เซ ไน ติ เจน ไอม อาโรน ป มัฮ
เปือะ อื เซ�
5พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 6 �ไมจ เปอะ เกือฮ โม
เลวี เซ เลียก ซดิ� ไม่ ดุฮ โรฮ เปอะ อาึง ละ ซ แปน
อื ป เรอึม อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ� 7 โม เซ ซ ยุฮ กัน
เซ รโตง อาโรน� ไม่ รโตง ปุย เตือง โอยจ อื เมาะ ป
เกว ไม่ กัน นึง พากัง ระ เซ� 8 ซ แปน ป แลน แก
โอเอฮี ป โกว ปุย นึง พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะ
จาว� ไม่ ซ ยุฮ อื กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ รโตง
โม อซิราเอน� 9 ไมจ เปอะ มอป อาึง โม เลวี เซ ละ
อาโรน ไม่ โม ป มัฮ กวน อาโรน เซ� โม เซ เอจี มัฮ
ป เลือก พะจาว อาึง เน่อมึ นึง โม อซิราเอน ละ ซ
โฮลฮ อาโรน โกว� 10 ปะ ไมจ เปอะ ดุฮ อาโรน ไม่
โม กวน อาโรน เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ซตุ� ดัฮ
ไก ปุย ไฮญ ป ฆวต เฆรอืง แปน ซตุ ไม่ อื เซ� ปัง
เมอ จัมเปน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�
11ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 12 �อาึ
เอจี เลือก โม เลวี โอก เน่อมึ นึง โม อซิราเอน� มัฮ
เลือก ฆรอ กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน โครยญ โฆะ
อ�ื เคียง เซ โม เลวี เอจี มัฮ คอง อาึ� 13 มัฮ ฆาื มัฮ
กวน โรง โม อซิราเอน เซ คอง อาึ� เญอืม โฮลฮ อาึ
ยุฮ ยุม ไม่ กวน โรง ปุย นึง เมือง อียปิ โฮ� อาึ เอจี
เลือก ป มัฮ กวน โรง โม อซิราเอน เซ� เตือง กวน
โรง ปุย ไม่ กวน โรง ซัตซิง ละ ซ แปน อื คอง อาึ�
อาึ มัฮ พะจาว,� อฮั เซ�
14 พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ นึง บลาวง ซีไน เซ
ตอก เฮ�ี 15 �ไมจ เปอะ เมีญ โม เลวี เซ ตัม จัตเจือ
อ�ื ตัม ครอปครวั อ�ื ไมจ เปอะ เมีญ โม ปรเมะ นึง
อื โครยญ โฆะ ปุย� เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ติ
เคิ ฮาวก ก ล่าวง�� อฮั เซ�
16 เญือม เซ ไอ โมเซ เมีญ เนอึม โม เลวี เซ เตือง
โอยจ อื ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ เซ�
17 มอยฮ กวน รเมะ เลวี เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตอก
เฮ�ี มัฮ เกอโชน ไม่ โคฮตั ไม่ เมราร�ี 18 ป มัฮ ซฆ
ลาวม เกอโชน เซ มัฮ โม ลิปนี ไม่ โม ชิเมอ�ี 19 ซฆ
ลาวม โคฮตั เซ มัฮ โม อมัรมั� โม อติฮา� โม เฮป
โรน� ไม่ โม อุตซีเอน� 20 ป มัฮ ซฆลาวม เมรารี เซ

มัฮ โม มาลี� ไม่ โม มูช�ี โม เซ เยอ� มัฮ ป ซึป เน่
อมึ จัตเจือ โม เลว�ี ตัม จัตเจือ โม โกะ อื ไอฮ�
21 จัตเจือ เกอโชน เซ มัฮ ซฆลาวม ลิปนี ไม่ ชิ เม
อ�ี 22 เซน โม ปรเมะ นึง อ�ื เมาะ ป เอจี ไก อาญุ
อื เคียง ติ เคิ ฮาวก ก ล่าวง� ไก อาแลฮ เปือน ไปล
พอน รอย ปุย� 23 โม ป มัฮ จัตเจือ เกอโชน เซ ไมจ
อื ยุฮ ไคะ ยุฮ แตะ นึง ลวง ลัก่เคะ พากัง ระ� ปุก
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื 24ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม จัต
เจือ เกอโชน เซ มัฮ เอลียาซัป กวน ลาเอน� 25 กัน
ยุฮ โม จัตเจือ เกอโชน เซ มัฮ กัน เพรยีง ฮอง ซัมคัน
ไม่ พา ควน เลอึป ปุย อ�ื ไม่ พา ควน เฆีญ ปุย โตะ
รเวอืะ อื เซ� 26 โนก ฮา เซ มัฮ แม กัน เพรยีง พา
ควน เฆีญ ปุย ควง พากัง ระ เซ นา ก อาวต คัน ทไว
เซ ไคว อ�ื ไม่ พา ควน เฆีญ ปุย โตะ รเวอืะ ก พริ อื
เซ� ไม่ โม่ะ ควน โจก ปุย อ�ื ไม่ กัน ไฮญ นึง อื เมาะ
ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ เตือง โอยจ อ�ื
27 จัตเจือ โคฮตั เซ มัฮ ซฆลาวม โม อมัรมั� อติฮา�
เฮปโรน� ไม่ อุตซีเอน� 28 เซน โม ปรเมะ นึง อื เตือง
โอยจ อ�ื เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ ฮาวก ก
ล่าวง� ไก ซเตะ เปือน ไปล แลฮ รอย ปุย� ปุย โม เซ
มัฮ ป ลัง แลน แก โอเอฮี นึง ฮอง ซัมคัน เซ� 29 โม
ป มัฮ จัตเจือ โคฮตั เซ ไมจ อื ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง
ลวง ลัก่เซฮ พากัง ระ เซ� 30 ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื มัฮ
เอลีซาฟัน กวน รเมะ อุตซีเอน� 31 กัน ลัง ยุฮ ปุย
โม เซ มัฮ กัน แลน แก ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว� ไม่
โตะ อาวต คโนมปัง� ไม่ ชวง ออม ไม่ คัน ทไว เตือง
ลอา อ�ื ไม่ เครองึ โกว โม ซตุ เซ เญอืม รซอฮ อื ละ
พะจาว กไน พากัง ระ เซ โครยญ เจือ� เตือง พากัง
ซน่ะ ฮอง ซัมคัน เซ� ไม่ กัน โครยญ เจือ ป เกว ไม่
โอเอฮี โม เซ� 32 ป มัฮ ฮวันา ระ ยุฮ โม เลวี เซ มัฮ
เอเลอาซา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ� เอเลอาซา เซ
มัฮ ป ควป คุม แลน แก โม ป ไปญ กัน นึง ฮอง ซัม
คัน เซ�
33 จัต เจือ เมรา รี เซ มัฮ ซฆลาวม มาลี ไม่ มูช�ี
34 เซน โม ปรเมะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป เอจี
ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ ฮาวก กล่าวง� ไก แลฮ เปือน
ไปล ลอา รอย ปุย� 35ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม จัตเจือ เม
รารี เซ มัฮ ซุรเีอน� กวน อาบีฮ่าอนิ� ปุย โม เซ ซ ยุฮ
ไคะ ยุฮ แตะ นึง ลวง ลัก่ล่าวง พากัง ระ เซ� 36 กัน
ลัง ยุฮ โม เซ มัฮ กัน โซะโกะ นึง ไมะ แปน เดีญ พา
กัง ระ เซ� ไม่ โคะ ซแก อ�ื ไม่ ด่อง� ไม่ ควน โบลวง
ด่อง� ไม่ กัน ไฮญ ป เกว ไม่ โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ
อ�ื 37 โนก ฮา เซ มัฮ แม ลัก ฆรุง อื ไคว อื ไม่ ควน
โบลวง ลัก เซ� ไม่ โม่ะ อื เตือง ลัก ป เกอมึ ปุย ละ
ปุก โม่ะ อื เซ�
38 โม ป ยุฮ ไคะ นึง ลั่กกา พากัง ระ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ เซ� มัฮ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อ�ื
กัน ลัง ยุฮ ปุย โม เซ มัฮ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง
ไลลวง พากัง ระ เซ รโตง โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื ปุย ไฮญ ดัฮ ลู เลียก ซดิ ไม่ พากัง ระ เซ จัมเปน
ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ฆาื อ�ื
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39 เซน โม ปรเมะ เลวี เตือง โอยจ อื โครยญ ซฆลาว
ม อื ป โฮลฮ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เมีญ ตัม ป อฮั พะ
จาว ละ แตะ เซ� เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ
ฮาวก ก ล่าวง เงอ� ไก ลอา ฮมาึน ไปล ลอา เปือน
ปุย�

โม เลวี ไม่ กัน โตฮ ปุย กวน โรง แตะ
40พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ปะ ไมจ
เปอะ เมีญ โม ป มัฮ กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน
เมาะ ป ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ ฮาวก ก ล่าวง� ไมจ
เปอะ โจต อาึง เมาะ ไก เซน มอยฮ อ�ื 41 อาึ มัฮ พะ
จาว, โม เลวี เอจี มัฮ คอง อาึ� มัฮ รโตง กวน โรง
โม อซิราเอน เจอ ไฮญ นึง อื เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ทไว
ซัตซิง ยุฮ โม เลวี เซ ละ อาึ� รโตง ซัตซิง เกิต โรง
ยุฮ โม อซิราเอน เจอ ไฮญ เซ�� อฮั เซ พะจาว�
42 เญือม เซ ไอ โมเซ เมีญ เนอึม โม ป มัฮ กวน โรง
โม อซิราเอน เซ� ตัม ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ
เซ� 43 กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน ป เมีญ อื เซ�
เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ ฮาวก ก ล่าวง
เงอ� ไก 22,273 ปุย�
44ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี
45 �ไมจ เปอะ ทไว โม เลวี เซ ละ อาึ รโตง กวน โรง
โม อซิราเอน ไฮญ นึง อื เซ� ไม่ ซัตซิง ยุฮ โม เลวี
เซ รโตง ซัตซิง ยุฮ โม อซิราเอน ไฮญ เซ� เญอืม เซ
โม เลวี เซ ซ มัฮ คอง อาึ� อาึ มัฮ พะจาว. 46 เซน
โม กวน โรง โม อซิราเอน ไฮญ นึง อื เซ ปุก โฮฮ ฮา
เซน โม เลวี ลอา รอย ไม่ อาลแฆลฮ โรฮ ลอวย ปุย�
เซน ปุย เมาะ เซ ไมจ เปอะ โตฮ นึง มาื� 47 ปะ ไมจ
เปอะ เกป เน่อมึ นึง ปุย โม เซ ติ ปุย พอน เชเคน�
ตัม นัม นัก โกว ปุย นึง พากัง ระ� (ติ เชเคน เซ ไก
งา่ เกรา�� 48 มาื เมาะ ป โฮลฮ ปุย นึง กัน โตฮ ปุย
กวน โรง แตะ นึง อื เซ� ไมจ แม เปอะ มอป ละ อา
โรน ไม่ โม ป มัฮ กวน เฌือต อ�ื� อฮั เซ พะจาว�
49 ไอ โมเซ เกป เนอึม มาื งวยฮ โตฮ ปุย กวน โรง
แตะ นึง อื เซ� 50 มาื เกป อื เซ ไก 1,365 เชเคน�
51 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ เกือฮ เนอึม มาื เซ ละ อาโรน
ไม่ โม กวน เฌือต อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ�

4
กัน ลัง ยุฮ โม โคฮตั
1 พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อา โรน ตอก เฮ�ี
2 �ไมจ เปอะ โจต เมาะ ไก เซน โม โคฮตั ป มัฮ เจอ
เลวี เซ� ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม อ�ื 3 มัฮ โม ปรเมะ
ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งว่ย เนอึม ฮอยจ ละ รฮอน
เนอมึ โครยญ โฆะ ปุย� เมาะ ป เอจี ลัง ยุฮ อื กัน ป
เกว ไม่ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว��
4 �กัน ยุฮ โม โคฮตั เซ มัฮ กัน เกว ไม่ โอเอฮี ป ตึก
นึง ซัมคัน แตะ� 5 เญอืม ซ เฌาะ ปุย ไคะ ยุฮ แตะ�
ไมจ อาโรน ไม่ โม กวน อื เลียก กไน พากัง ระ เซ�
ละ ซ บลาึฮ อื พา ควน เฆีญ ปุย ฮติ ลปุง ซันญา เซ�
ไม่ เลอึป อื ฮติ เซ นึง อ�ื 6 ไมจ แม อื เลอึป ฮติ เซ
นึง ฮกั กะโลมา� ไม่ เลอึป อื นึง พา ซี ฟะ� ลอต
เอนิ ซลอ โคะ ควน กลอม ปุย อ�ื 7 ฟวยจ เซ ไมจ

แม อื ตุม พา ซี ฟะ นึง ราว โตะ อาวต คโนมปัง เซ
ติ ปลัฮ� ไม่ อาึง อื กลอง เชือม นึง� ไม่ เชือม โบลง
อาวต ป ซออย ฮงาื นึง เซ� เยอืก รอาวม อะงุน� ไม่
คโนมปัง ป ลัง อาวต ลอป นึง อื เซ� 8ฟวยจ เซ ไมจ
แม อื เลอึป นึง พา ซครกั� ไม่ ฮกั กะโลมา� ลอต
เอนิ ซลอ ควน กลอม ปุย อ�ื�
9 �ฟวยจ เซ ป มัฮ ชวง ออม ไม่ ออม นึง อ�ื ไม่ มิต
ญัป� ไม่ ทัต ควน อาวต อ�ื ไม่ ปัง อาวต ลออยฮ ละ
บุ ปุย ลออยฮ นึง ออม เซ� ไมจ โรฮ อื เลอปึ นึง พา
ซี ฟะ� 10 ไมจ เปอะ เกือฮ เพาะ ออม เซ ไม่ เครองึ
โกว ปุย ละ ออม เซ เตือง โอยจ อื นึง ฮกั กะโลมา�
ไม่ ลอต อื อาึง นึง ควน กลอม ปุย อ�ื 11 เกือฮ แม
เลอปึ คัน ไคร ควน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื เซ นึง พา ซี
ฟะ ไม่ ฮกั กะโลมา� ไม่ ลอต โรฮ อื ซลอ ควน กลอม
ปุย อ�ื�
12 �ไมจ โรฮ อื เพาะ เครองึ โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน
เซ เตือง โอยจ อื นึง พา ซี ฟะ ไม่ เลอปึ อื นึง ฮกั กะ
โลมา ไม่ ลอต โรฮ อื อาึง นึง ควน กลอม ปุย อ�ื
13�ไมจ แม อื โทก จะ อาวต โตะ คัน ทไว ระ เซ� ไม่
เลอึป อื คัน เซ นึง พา ซี ซูวนั� 14 โอเอฮี เมาะ ป
มัฮ เคืองมื โกว ปุย ละ คัน ทไว เซ� ตอก โดง อาวต
งอ� ไร ควน มัก่ โตะ� ลัว ควน ชาวก จะ� ไม่ เชือม
โบลง� เกือฮ ละ อาึง อื ลวง ราว คัน เซ� ฟวยจ เซ
ไมจ อื เลอึป นึง ฮกั กะโลมา ไม่ ลอต อื ซลอ ควน
กลอม ปุย อ�ื 15 เญือม เอจี ฟวยจ เลอึป อาโรน ไม่
โม กวน อื โอเอฮี โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน เซ� ดัฮ เอจี
เติง เวลา เฌาะ ปุย ไคะ ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ
จัตเจือ โคฮตั เซ ฮอยจ กลอม ปุ โฮว เครองึ เซ� ปัง
เมอ โอ อื ไมจ ลอก โอเอฮี ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ เฟือ
ฮ เอนิ� เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื เอจี มัฮ โอเอฮี ป โกว
ปุย นึง พากัง ยุฮ พะจาว เซ ป โฮลฮ โม จัตเจือ โค
ฮตั เซ กลอม เมอ�
16�เอเลอาซา กวนอาโรนป มัฮ ซตุ เซ� ไมจ อื แปน
ป มอง แลน ลออยฮ นึง ออม ไม่ ป ซออย ฮงาื� ไม่
เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย� ไม่ ลออยฮ ซัมคัน ป โกว ปุย
ละ เรฮ แตะ นึง ปุย� ไมจ อื แปน ป แลน แก พากัง
เซ เตือง ลัง อ�ื ไม่ โอเอฮี นึง อื โครยญ เจือ� เตือง
โอเอฮี ป ทไว ปุย ละ พะจาว นึง อ�ื� อฮั เซ พะจาว�
17พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี
18-19 �ปุ เกือฮ โม จัตเจือ โคฮตั ลอก โอเอฮี ซัมคัน
ยุฮ พะจาว เซ เฟือฮ เอนิ เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื ฮา
เซ ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ โม กวน อื เซ เลียก
เมก ไม กัน ลัง ยุฮ โม เซ ละ อื โครยญ โฆะ อื นึง โอ
เอฮี ป ลัง กลอม อื เซ� 20 โม โคฮตั เซ ปังเมอ โอ
เปอะ ไมจ เกือฮ เลียก แก โอเอฮี ซัมคัน ยุฮ พะจาว
เซ ติ ไง่ เนอึม� เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะ
จาว เยอ�

กัน ลัง ยุฮ โม เกอโชน
21พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 22�ไมจ เปอะ โจต
เซน มอยฮ โม จัตเจือ เกอโชน ป มัฮ เจอ เลวี เซ ตัม
เจอ ตัม ซฆลาวม อื โรฮ� 23ป ไมจ เปอะ โจต มอยฮ
อื เซ มัฮ โม ปรเมะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งว่ย เนอึ
ม ฮอยจ ละ รฮอน เนอึม� เมาะ ป เอจี ลัง ยุฮ กัน
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ละ ซ เพรยีง แตะ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว
เซ โครยญ โฆะ อ�ื 24 กัน ลัง ยุฮ โม เซ มัฮ กัน ปุยฮ
กลอม เครองึ พากัง ระ เซ� เครองึ โม เซ มัฮ ตอก
เฮ�ี 25 มัฮ พา ควน เลอปึ ปุย อื เตือง ก พริ กไน อ�ื
ไม่ ฮกั กะโลมา ควน เลอึป ปุย ลวง ราว อ�ื ไม่ พา
ควน เฆีญ โตะ รเวอืะ อ�ื 26 มัฮ แม พา ควน เฆีญ
ปุย ควง อื รวติ อ�ื ไม่ คัน ทไว นึง อ�ื ไม่ พา ควน
เฆีญ โตะ รเวอืะ ควง อื เซ� ไม่ โม่ะ ควน โจก ปุย อ�ื
ไม่ โอเอฮี ป เกว ไม่ อ�ื มัฮ โอเอฮี โม เซ ป ลัง โฮลฮ
โม เกอโชน ลัปพิตชอป เปอ� 27 ไมจ อาโรน ไม่ โม
กวน อาโรน เซ แปน ป ควป คุม แลน แก โม จัตเจือ
เกอโชน เซ� กัน ไมจ อื ยุฮ ไม่ โอเอฮี ไมจ อื ปุยฮ
กลอม โครยญ เจือ เซ� ไมจ อื เมก ไม อาึง ละ อ�ื
28 มัฮ โอเอฮี โม เซ ป มัฮ กัน ลัง ยุฮ โม จัตเจือ เกอ
โชน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ� ป มอง ควป คุม แลน
แก กัน ยุฮ ปุย โม เซ เยอ� มัฮ อิทามา กวน อาโรน
ป มัฮ ซตุ เซ�

กัน ลัง ยุฮ โม เมรารี
29 �ไมจ โรฮ เปอะ โจต เซน มอยฮ โม จัตเจือ เมรา
รี เซ ป มัฮ เจอ เลวี เซ ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม อื โรฮ�
30 ป ไมจ เปอะ โจต มอยฮ อื มัฮ โม ปรเมะ ป เอจี
ไก อาญุ อื เคียง งว่ย เนอมึ ฮอยจ ละ รฮอน เนอมึ�
มัฮ โม ป เอจี ลัง ยุฮ กัน ละ ซ เพรยีง แตะ พากัง ระ
ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ โครยญ โฆะ อ�ื 31 กัน
ลัง ยุฮ โม เซ มัฮ กัน ปุยฮ กลอม เครองึ พากัง ระ
เซ� มัฮ กลอม โรวก ไมะ แปน เดีญ อ�ื ไม่ โคะ ซแก
อ�ื ไม่ ด่อง อื ไม่ ควน โบลวง ด่อง อ�ื 32 มัฮ แม ลัก
ฆรุง อื ป ไก รวติ ควง อื เซ� ไม่ ควน โบลวง ลัก อื
เซ� ไม่ ลัก ป เกอมึ ปุย ละ ปุก โม่ะ อ�ื ไม่ โม่ะ ปุก
ปุย อ�ื ไม่ เครองึ ไฮญ อื เมาะ ป โกว ปุย ละ พากัง
เซ เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี โม เซ โครยญ เจือ ปะ ไมจ
เปอะ เมก ไม ละ อื ละ ซ เกือฮ เปอะ โรวก อ�ื 33 มัฮ
โอเอฮี โม เซ ป มัฮ กัน ลัง ยุฮ โม จัตเจือ เมรารี ป
เกว ไม่ พากัง ระ เซ� ป มอง ควป คุม แลน แก กัน
ยุฮ ปุย โม เซ มัฮ อทิามา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ��
อฮั เซ พะจาว�

เมาะ ไก เซน โม เลวี
34-48 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ โม ป มัฮ ฮวันา ปุย นึง
อื เซ� เมีญ เนอมึ เซน โม โคฮตั ไม่ เซน โม เกอโชน
ไม่ เซน โม เมรารี เซ ตัม จัตเจือ อื ตัม ครอปครวั อื
โครยญ โฆะ อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง
ละ แตะ� ป เมีญ อื เซ มัฮ โม ปรเมะ ป เอจี ไก อาญุ
อื เคียง งว่ย เนอึม ฮอยจ ละ รฮอน เนอึม นึง อื ป
เอจี ลัง ยุฮ อื กัน ป เกว ไม่ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ
พะจาว เซ� ปุย โม เซ เยอ ไก เซน ตอก เฮ�ี

จัตเจือ โคฮตั เตอ ไก 2,750 ปุย�
จัตเจือ เกอโชน ไก 2,630 ปุย�
จัตเจือ เมรารี แม ไก 3,200 ปุย�
เซน ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื รโจะ แปน 8,580 ปุย�

เซน ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื รโจะ แปน 8,580 ปุย�
49 ปุย โม เซ เอจี ไก ตื กัน ลัง ยุฮ ไม่ ป ลัง ปุยฮ ลัง
กลอม อื โครยญ โฆะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน ตัม
ป ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ เซ� ไอ โมเซ เอจี
เมีญ เนอึม อาึง ปุย โครยญ โฆะ อื ตัม ป ซตอก พะ
จาว อาึง ละ แตะ เซ�

5
ไลลวง โอเอฮี ป รแอม ยุฮ ไคะ
1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2�ปะ ไมจ เปอะ ซตอก
โม อซิราเอน� เกือฮ อฮั อื ละ โม ป ลอก ลาวต� ไม่
โม ป ไก ป รแอม ปัต โอก เน่อมึ นึง โกะ อื เซ� ไม่ โม
ป แปน ปุย รแอม ไล นึง โคะ ลอก แตะ ป ยุม� เกือฮ
โอก อาวต ก พริ ไคะ โครยญ โฆะ แตะ� 3 ไมจ โรฮ
เปอะ อฮั ละ อื เตือง โม ปรเมะ ไม่ ปรโปวน� เกือฮ
โอก อาวต ตื ก พริ ไคะ เซ� ละ โอ ไคะ อาวต อื เซ ซ
แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื นึง มัฮ ไคะ เซ นา ก ฮอยจ
อาวต อาึ นึง ไม่ ปุย�� อฮั เซ พะจาว� 4 เญือม เซ
โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� เกือฮ เนอึม ปุย
โม เซ โอก อาวต ก พริ ไคะ ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง
ละ แตะ เซ�
โกตไม ไลลวง กัน รแม่ ปุย โอเอฮี
5 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 6 �ปะ ไมจ เปอะ อฮั
ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป บ่วก ละ ปุย� ปัง
มัฮ ปรเมะ ญุ่ก� ปัง มัฮ ปรโปวน ญุ่ก� ปุย เซ เอจี
มัฮ โรฮ ยุฮ อื ป พิต ละ พะจาว. 7 ไมจ ปุย เซ รโซะ
พิต ยุฮ แตะ เซ� ไม่ รแม่ อื โอเอฮี ป บ่วก แตะ นึง
เซ ละ กุม อื เกือฮ ปุก ตัม คาโนวน งวยฮ อ�ื โฮฮ ฮา
เซ ไมจ ลัง่ อื บุ ละ อื งา่ เปอเซน� 8 ดัฮ ปุย เซ เอจี
ยุม โฮ ไม่ โอ อื ไก เอียกปุ ละ ซ รปั แตะ โอเอฮี ป
รแม่ ปุย ละ แตะ เซ� ไมจ อื ตาว ป รแม่ แตะ เซ ละ
พะจาว ละ ซ โฮลฮ ซตุ โกว� เกือฮ โรวก อื ไม่ แกะ
โปก ละ ซ ทไว อื แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื
9 โอเอฮี เมาะ ป ทไว พิเซต โม อซิราเอน ละ พะจาว
โครยญ เจือ มัฮ ป ลัง ละ ซตุ ป ไจไซ อื เซ� 10 โอ
เอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว โครยญ เจือ� เอจี มัฮ ป ลัง
ละ โม ซตุ� เอจี แปน โรฮ คอง โม ซตุ เซ�� อฮั เซ
พะจาว�
ไลลวง รพาวม ซองไซ ปุย นึง ปุ แตะ
11-14พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปะ ไมจ เปอะ อฮั
ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก มะ ป โกวน ป
เลนจุ ไม่ ปรเมะ ไฮญ เญอ� ปรเมะ เญือะ อื เซ ซอง
ไซ นึง อื ปังเมอ โอ ปุน เตะ ปุน ชวง อ�ื นึง เม่าะ
ปรโปวน เซ ไล แตะ ฮา อ�ื ปัง มัฮ ปุย ไฮญ ปุ โรฮ
โรวต แปน พีญัน ละ อ�ื โต เซ อื แพป นึง อ�ื ดัฮ
ตอ ไก ปุย ซองไซ รพาวม นึง แกต แตะ ปรโปวน
เญือะ แตะ เลนจุ� เตือง โอ ปรโปวน เญือะ อื ยุฮ
เนอึม ตอก เซ� 15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย เซ บะ โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ� เกือฮ
โฮว เคะ ซตุ� ไม่ โรวก อื ป ทไว แตะ รโตง ปรโปวน
เญือะ แตะ เซ� ป มัฮ แปง บ่าเล ลอา ลิต� ปุ เกือฮ
เรฮ ลออยฮ นึง อื ไม่ โอ อื ไมจ ดุฮ ป ซออย ฮงาื นึง
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แปง เซ� นึง มัฮ อื ป ทไว ปุย รโตง รพาวม ซองไซ
ปุย นึง ปุ แตะ� ไม่ มัฮ อื ป เกือฮ ปุย โตก ละ พิต ยุฮ
แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย ยุ ที พิต ยุฮ อื เซ� ดัฮ ไก
เนอมึ โฮ�
16 �ฟวยจ เซ โม ซตุ เซ ซ เกือฮ ปรโปวน เซ เลียก
ซดิ ละ ซ เกือฮ อื ชุง ซองนา พะจาว. 17 เญือม เซ
ซตุ เซ ซ ดุฮ รอาวม ซัมคัน โตะ โดง เตะ� ฟวยจ
เซ ซ ตุย รกาื ลังเตะ กไน พากัง ระ เซ ดุฮ อื โตะ
รอาวม เซ� 18 ลไล อาวต อื ซองนา พะจาว เซ ซตุ
เซ ซ เกือฮ อื กัฮ ฮาึก กลาวม แตะ� เกือฮ โรฮ อื
ไปญ โอเอฮี ทไว แตะ เซ ไม่ อ�ื ป มัฮ โอเอฮี ทไว อื
รโตง รพาวม ซองไซ ปุย นึง ปุ แตะ เซ� ซตุ เซ ซ
ไปญ โรฮ รอาวม ซอง� ป ไก รซอม ซะ ซม่อต นึง�
19ฟวยจ เซ ซตุ ซ เกือฮ ปรโปวน เซ ซม่อต ติ แตะ�
ซตุ เซ ซ อฮั อื ละ ปรโปวน เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปะ โอ
ยุฮ เนอมึ กัน ฆอก นึง ไอจ แตะ ไม่ ปรเมะ ไฮญ� ปัง
ญุ เปอะ รอาวม ซม่อต เซ ซ แปน โตว ป ติ ละ เปอะ�
20 ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม กัน ฆอก เซ โฮ นึง เลน เปอะ
จุ ไม่ ปรเมะ ไฮญ� 21 รซอม ซะ ซม่อต เซ พะจาว ซ
เกือฮ เนอึม อื ฮอยจ ละ ปะ ฆาื อื ซองนา ปุย เตือง
โอยจ อ�ื พะจาว ซ เกือฮ เญือะ กวน เปอะ แลป�
ไม่ ซ เกือฮ อื เวยีก เปอะ ปลอยฮ� 22 ปัว เกือฮ เนอึ
ม รอาวม ซม่อต เซ เลียก นึง โกะ เปอะ ละ ซ เกือฮ
เนอมึ อื เวยีก เปอะ ปลอยฮ ไม่ เกือฮ เนอมึ อื เญือะ
กวน เปอะ เซ แลป�� อฮั เซ� เญอืม เซ ปรโปวน เซ
ไมจ อื อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน� เกือฮ แปน ตอก อฮั
เปอะ เซ เมิฮ�� อฮั เซ�
23 �เญือม เซ ซตุ เซ ซ ไซฮ ลปุง ซม่อต ซบัน่ เซ นึง
แพน ฮกั� ฟวยจ ไซฮ อื รไซจ แม รซอม เซ เกือฮ
บัฮ โตะ รอาวม ซัมคัน เซ� 24 กา ซ เกือฮ อื ปรโป
วน เซ ญุ รอาวม ป เกียฮ เกือฮ ปรโปวน เซ โซะ เนอึ
ม โซะ แนม ป อาวม เซ� 25ซตุ เซ ซ ตุย ป ทไว ปรโป
วน เซ ฮา เตะ อ�ื ซ กอยฮ ทไว อื ละ พะจาว. ฟวยจ
เซ ตาว อื นึง คัน ทไว เซ� 26ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ตุย
แม แปง ทไว อื เซ ติ ซบราวก เตะ แตะ� ลอต ตอง
อื โตะ งอ นึง คัน ทไว เซ� เญือม เซ ซ เกือฮ ปรโป
วน เซ ญุ รอาวม เซ� 27 เญือม เอจี ฟวยจ เกือฮ อื
ปรโปวน เซ ญุ รอาวม เซ� ดัฮ ปรโปวน เซ โอ เนอึ
ม รพาวม ละ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ� รอาวม ซม่อต
เซ ซ เกือฮ อื โซะ เนอมึ โซะ แนม ป อาวม ฆาื อ�ื ซ
เกือฮ เวยีก อื เซ ปลอยฮ ไม่ ซ เกือฮ โรฮ เญือะ กวน
อื แลป� ปรโปวน เซ ซ ลอต แปน ปุย ไลจ มอยฮ ฆาื
อื ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื 28 ดัฮ ปรโปวน เซ ซงะ่
ซงอม เนอมึ โฮ� ซ แปน โตว ป ติ ละ อ�ื ซ เกียฮ ไก
แม โรฮ ลัง่ กวน อ�ื 29 เซ มัฮ โกตไม โกว ปุย เญอืม
ไก รพาวม ซองไซ ปุย นึง ปรโปวน เญือะ แตะ นึง
แกต อื มัฮ ป เลน จุ� 30 เญือม เซ ไมจ อื เกือฮ ปร
โปวน เซ ชุง ซองนา พะจาว, ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ยุฮ
อื ละ ปรโปวน เซ ตัม โกตไม เซ โครยญ เจือ� 31 เญื
อม เซ ปรเมะ เซ ซ โปน กัน พิต ยุฮ แตะ� ปรโปวน
เญือะ อื ดัฮ ไก เนอึม พิต โฮ ปังเมอ ซ จัมเปน ลอก
ตุต แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

6
โกตไม ไลลวง โม ป แปน นาซีไรต
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ
โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ปรเมะ ญุ่ก� ปรโป
วน ญุ่ก� ป ซันญา พิเซต โอเอฮี ไม่ พะจาว นึง ซ
แปน อื โม นาซีไรต ละ ซ ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว
เยอ� 3 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เซ ทอเนาะ ติ แตะ ฮา
ไปล อะงุน ไม่ ไปล โอเอฮี ไฮญ� ไมจ โตว อื ญุ ไปล
อะงุน นะ� ไมจ โตว อื โรฮ ญุ รอาวม อะงุน� ปัง มัฮ
เปลิ อะงุน ไอม� ปัง มัฮ เปลิ ซออฮ อ�ื 4 ไน ติ เจน
แปน อื โม นาซีไรต เซ ไมจ โตว อื โซม โอเอฮี เมาะ
ป โอก เน่อมึ นึง โคะ อะงุน� ปัง มัฮ โนง อื ญุ่ก� ปัง
มัฮ เฮลาะ อื ญุ่ก� ไมจ โตว อื โซม ติ เจือ เนอมึ�
5�ไน ติ เจน ซันญา อื ไลลวง ซ ทไว อื ติ แตะ ละ พะ
จาว เซ� ไมจ โตว อื ญัป ฮาึก แตะ ไม่ โอ อื ไมจ คุต
ฮาึก รบุม แตะ� ไมจ อื ลเวือง ฮาึก ไกญ ฮาึก กัป
แตะ� ไมจ อื แปน ปุย ซงะ่ ไล ฮอยจ ละ โอยจ กัม
โนต ซันญา ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว เซ� 6-7 ไน ติ
เจน ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว เซ� ไมจ โตว อื เกือฮ
ติ แตะ ซดิ ไม่ ป ยุม� นึง ซ แปน อื ปุย รแอม ไล ฆาื
อ�ื ปัง มัฮ ป ยุม เซ มะเปือะ อ�ื ปัง มัฮ เอยีกปุ ออปุ
อื ญุ่ก� ไมจ โตว อื เลียก ซดิ ไม่ ติ ตื� นึง เอจี ยุ ที
ปุย นึง ฮาึก ไกญ อื เซ มัฮ อื ปุย ทไว ติ แตะ ละ พะ
จาว�
8 �ไน ติ เจน ทไว อื ติ แตะ เซ� ไมจ เนอึม อื แปน
ปุย ซงะ่ ไล ละ พะจาว. 9 ดัฮ ไก ปุย ฮอยจ ยุม โบ นา
ซีไรต เซ จุบัน่ ตัน ด่วน เนอ� ฮาึก ไกญ ป ทไว อื เซ
เอจี แปน แม ป รแอม ไล ฆาื อ�ื ซเงะ อาแลฮ นึง
อ�ื ไมจ อื ญัป ฮาึก แตะ ไม่ คุต อื ฮาึก รบุม แตะ�
เดอมึ ซ เกียฮ แปน แม ปุย ซงะ่ ไล ตอก ไพรม แตะ
เบือ อ�ื 10 ซเงะ ซเตะ นึง อื เซ� ไมจ อื โรวก รโกะ
เกอื ลอา ตัว� โต เซ มัฮ โนก พิลัป นมุ ลัง่ ลอา ตัว
ละ โม ซตุ ฮอยจ นึง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ�
11 เญือม เซ ซตุ เซ ซ ทไว อื ติ ตัว ละ ซ แปน ควน
โตฮ ปุย เซ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� ติ ตัว อื เซ ซ
ตอง แม ทไว อื เตือง ตัว อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก ซ
รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ นึง อ�ื มัฮ ฆาื เอจี ไก
พิต ยุฮ อื นึง ไลลวง ป ยุม เซ� ไน ซเงะ เซ ไมจ แม อื
เฌาะ ลเวอืง โคระ ฮาึก แตะ ละ ทไว อื ติ แตะ แม�
12ฟวยจ เซ ไมจ แม อื เฌาะ ตัง โคระ เวลา ซ ทไว อื
ติ แตะ ละ พะจาว เซ� ไมจ อื โรวก แกะ โปก ป ไก
อาญุ ติ เนอมึ ละ ซ ทไว อื แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต
ยุฮ แตะ� มัฮ ฆาื เอจี ลอก อื ป รแอม ไล� กัน ซัน
ญา ไพรม อื เซ เอจี ไลจ� เวลา ซันญา อื เซ เญือะ
แปน โตว โรฮ ป โกว ฆาื อ�ื
13�เญอืม เอจี ลอยจ เวลา ซันญา อื ซ แปน แตะ นา
ซีไรต เซ� โกต ยุฮ อื มัฮ ตอก เฮ�ี ไมจ อื โฮว ฮอยจ
โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� 14 ไม่ ไมจ อื โรวก ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว ตอก เฮ�ี มัฮ กวน แกะ โปก อาญุ
ติ เนอมึ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ ละ ซ ตอง อื ทไว เตื
อง ตัว อ�ื ไม่ กวน แกะ รโปวน อาญุ ติ เนอึม ป โอ
อื ไก ตอก โละพริ ละ ซ แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา
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มัป่ ยุฮ แตะ� ไม่ แกะ โปก ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละ
พริ ละ ซ ทไว อื แปน ควน รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่
พะจาว� 15 ไมจ โรฮ อื โรวก ทไว คโนมปัง โอ ไก เจือ
ติ กซาว� ไม่ คโนมปัง ยุฮ ปุย นึง ญอต แปง ซเบื่อ
ก ไม่ ลออยฮ� ไม่ คโนมปัง แปน แฮลป อื ป โอ ไก
เจือ ป ตา ปุย ลออยฮ นึง� ไม่ เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม
อะงุน ละ ซ ทไว แตะ�
16 �เญือม เซ ซตุ เซ ซ ทไว อื ละ พะจาว แปน ควน
โตฮ มัป่ ยุฮ ปุย เซ� ไม่ แปน อื ป ตอง อื ทไว เตือง
ตัว อื โรฮ� 17 ซตุ เซ ซ ทไว แกะ โปก ติ ตัว เซ� ไม่
คโนมปัง โอ ไก เจือ ติ กซาว� ไม่ เฮงาะ รโกะ ไม่
รอาวม อะงุน ละ ซ แปน ควน รโจะ ดิ ปุย เซ รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว. 18ฟวยจ เซ ป มัฮ นาซีไรต เซ ซ คุต
ฮาึก แตะ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง เซ� นึง โบ โตะ
รเวอืะ พากัง ระ เซ� ไม่ ซ ตอง อื ฮาึก ญัป แตะ เซ
โตะ งอ นึง คัน ก เอจี ตอง แตะ โอเอฮี ทไว แตะ ละ
รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� 19 เญอืม เอจี
ฟวยจ คุต ป มัฮ นาซีไรต ฮาึก แตะ เซ� ซตุ ซ ตุย เก
ลีป แกะ ป เอจี โตวง แตะ อาึง เซ� ไม่ คโนมปัง โอ
ไก เจือ เน่อมึ โตะ กซาว เซ ลอา แฮลป� มัฮ ป ปู อื
ติ แฮลป� มัฮ ป เฮรี อื ติ แฮลป� อาึง อื นึง เตะ ป
มัฮ นาซีไรต เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 20 ฟวยจ เซ
ซตุ เซ ซ โรวก โอเอฮี โม เซ กอยฮ ทไว อื ละ พะจาว,
แปน ป ทไว พิเซต อื ละ พะจาว� เนะ รน่าวก แกะ
ไม่ รเวือง แกะ ป เอจี กอยฮ อื ทไว เซ มัฮ ป ลัง ละ
ซตุ เซ� เคียง เซ โฮว ไป นา เยอ� ป มัฮ นาซีไรต เซ
ดัฮ ฆวต ญุ รอาวม อะงุน โฮ� ญุ อื แปน�
21 �โอเอฮี โม เซ มัฮ โกตไม ยุฮ ป มัฮ นาซีไรต เซ�
ตัม ป เอจี ซันญา อื ไม่ พะจาว เญือม ทไว อื ติ แตะ
เซ� โนก ฮา เซ ดัฮ ไก ลัง่ ป เอจี ซันญา อื อาึง ละ
พะจาว, ไมจ อื ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ เซ โครยญ
เจือ��
รซอม ปิฮ โม ซตุ มุ่น
22พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 23 �ไมจ เปอะ อฮั ละ
อาโรน ไม่ โม กวน อื เซ� เกือฮ ปิฮ มุ่น ละ โม อซิรา
เอน เซ ตอก เฮ�ี 24 �ปัว พะจาว ปิฮ กุนมุ่น ละ โม
เปะ ไม่ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา ลอป อื นึง เปอะ�
25 ปัว พะจาว ซอต รงัซเปีย ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ไม่
เลียก พาวม อื นึง เปอะ� 26 ปัว เกือฮ อมันัต พะจาว
อาวต ลอป ไม่ โม เปะ ไม่ เกือฮ อื รพาวม เฮน ฮลอง
ละ เปอะ�� เกือฮ อื อฮั เซ ละ อ�ื 27 ดัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง กอก แตะ รโฮงะ มอยฮ อาึ ละ โม อซิราเอน
เซ� อาึ ซ ปิฮ เนอึม มุ่น ละ โม เซ เบือ อ�ื� อฮั เซ
พะจาว�

7
โอเอฮี ทไว โม ฮวันา เจอ
1 ซเงะ โบลวง ไอ โมเซ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ
พะจาว เซ ไอ โมเซ เรฮ ลออยฮ ซัมคัน นึง พากัง ระ
เซ� ไม่ เครองึ ป โกว ปุย นึง อื เตือง คัน ทไว ไม่ โอ
เอฮี เมาะ ป โกว ปุย นึง อื เซ โครยญ เจือ� ละ ซ
ทไว อื ละ พะจาว� 2 เญือม เซ ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ
โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โม ป เอจี เลือก
ปุย แปน ฮวันา เญอืม โจต ปุย เซน แตะ โฮ� 3 โรวก

ทไว โอเอฮี ละ พะจาว. ป ทไว อื เซ มัฮ เลาะ แลฮ
กัน� ไม่ โมวก แลฮ กู� ปุย ลอา ปุย โรวก เลาะ ติ
กัน ไม่ โมวก ติ ปุย ติ ตัว ทไว อื ลัก่กา พากัง ระ เซ�
4ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 5�ไมจ เปอะ
รปั อาึง โอเอฮี โม เซ� ละ ซ โกว ปุย อื นึง กัน ป เกว
ไม่ พากัง ระ เซ� ไมจ เปอะ มอป ละ โม เลวี เซ� ตัม
กัน ลัง ยุฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ� 6 ไอ โมเซ
โรวก เนอึม เลาะ ไม่ โมวก เซ� โฮว มอป อื ละ โม
เลว�ี 7 เกือฮ เลาะ ลอา กัน ไม่ โมวก ลอา กู ละ โม
เกอโชน ตัม กัน ลัง ยุฮ อื เซ� 8 เกือฮ เลาะ ปาวน
กัน ไม่ โมวก ปาวน กู ละ โม เมราร�ี ตัม กัน ลัง ยุฮ
อื โรฮ� ปุย โม เซ มัฮ ป ยุฮ กัน ตัม ป ควป คุม แลน
แก อิทามา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ� 9 โม จัตเจือ
โคฮตั นึง อื ปังเมอ โอ มอป โอเอฮี โม เซ ละ อ�ื นึง
มัฮ อื ป ลัง ปุยฮ กลอม โอเอฮี ป ตึก นึง ซัมคัน ยุฮ
พะจาว เซ นึง โกะ แตะ�
10 ไน ซเงะ ชลอง ปุย คัน ทไว เซ โม ฮวันา เจอ ยุฮ
โม อซิราเอน เซ โรวก โรฮ ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ลัก่กา
คัน ทไว เซ� 11 พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ละ ไอ โมเซ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ โม ฮวันา เจอ เซ โรวก
ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ไน กัน ชลอง ปุย คัน ทไว เซ� โค
รยญ ซเงะ่ ติ ซเงะ ติ ปุย�� อฮั เซ� 12-83 ปุย โม เซ
โรวก เนอึม ทไว โอเอฮี ติ ซเงะ ติ ปุย ตัม ไล อื ตอก
เฮ�ี
ซเงะ ติ มัฮ นาโชน กวน อมัมีนาดัป่ ป มัฮ เจอ ยูด่า�
ซเงะ ลอา มัฮ เนทันเอน กวน ซูอา ป มัฮ เจอ อติซา
คา�
ซเงะ ลอวย มัฮ เอลีอปั กวน เฮโลน ป มัฮ เจอ เซบู่
ลุน�
ซเงะ ปาวน มัฮ เอลีซู กวน เชเด่เออ ป มัฮ เจอ รู
เบ่น�
ซเงะ พอน มัฮ เชลูมิเอน กวน ซุรชีตัได่ ป มัฮ เจอ ซิ
เมโอน�
ซเงะ แลฮ มัฮ เอลียาซัป กวน เด่อูเอน ป มัฮ เจอ
กาต�
ซเงะ อาแลฮ มัฮ เอลีชามา กวน อมัมีฮุต ป มัฮ เจอ
เอฟราอมิ�
ซเงะ ซเตะ มัฮ กามาลิเอน กวน เปด่าซู ป มัฮ เจอ
มะนาเซ�
ซเงะ ซไตม มัฮ อาบีดั่น่ กวน กิเด่โอนี ป มัฮ เจอ เบ่น
ยามิน�
ซเงะ กาว มัฮ อาฮิเยเซอ กวน อมัมีชตัได่ ป มัฮ เจอ
ด่าน�
ซเงะ กาว โรฮ ติ มัฮ ปากีเอน กวน โอครนั ป มัฮ เจอ
อาเชอ�
ซเงะ กาว ลอา มัฮ อาฮริา กวน เอนัน ป มัฮ เจอ นัป
ทาลี�
โอเอฮี ป โรวก ปุย โม เซ ละ ซ ทไว แตะ ป ตอก อื ปุ
แตะ นึง อื มัฮ โอเอฮี โม เฮ�ี มัฮ เชือม มาื ติ� นัม
นัก ติ รอย ไม่ งว่ย เชเคน� ไม่ กลอง มาื ติ� นัมนัก
อาลแฆลฮ เชเคน� ตัม เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัม
คัน เซ� โอเอฮี ลอา เจือ เซ นาวก นึง ญอต แปง ซ
เบื่อก ไม่ ลออยฮ� ตอก ไล กอ ทไว ปุย เฮงาะ รโกะ
ละ พะจาว โฮ� มัฮ แม เชือม ไคร ติ� นัมนัก กาว
เชเคน� นาวก นึง กัมยนั ละ ซ ตอง อื ทไว ละ พะ
จาว� มัฮ แม กวน โมวก โปก ติ ตัว� แกะ โปก ติ
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ตัว� กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอมึ ติ ตัว� ละ ซ ตอง
อื ทไว เตือง ตัว อ�ื มัฮ แม ปิ โปก ติ ตัว� ละ ซ ทไว
อื แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� มัฮ แม
โมวก โปก ลอา ตัว� แกะ โปก พอน� ปิ โปก พอน�
ไม่ กวน แกะ โปก ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม พอน ตัว�
ละ ซ ทไว อื แปน ควน รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะ
จาว�
84 ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน เซ� เอจี โรวก
เนอมึ ทไว โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อ�ื ไน กัน ชลอง
ปุย คัน ทไว เซ� เตือง กาว โรฮ ลอา ปุย อื เซ� ป ทไว
อื เซ รโจะ แปน เมาะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เชือม
มาื กาว โรฮ ลอา� กลอง มาื กาว โรฮ ลอา� เชือม
ไคร กาว ลอา� 85 เชือม มาื เซ ติ ติ� นัมนัก ติ รอย
ไม่ งว่ย เชเคน� กลอง มาื เซ ติ ติ นัมนัก อาลแฆลฮ
เชเคน� มาื ป ยุฮ ปุย กลอง เชือม เซ นึง อื เตือง
โอยจ อื นัมนัก ลอา เปือน ไปล ปาวน รอย เชเคน�
ตัม เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน� 86 มัฮ แม เชอืม
ไคร กาว ลอา� นาวก นึง กัมยนั� เชอืม ไคร เซ ติ ติ
อี นัมนัก กาว เชเคน� ตัม เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง
ซัมคัน เซ� ไคร ป ยุฮ ปุย เชอืม นึง เซ เตือง โอยจ อื
นัมนัก ติ รอย ไม่ งา่ เชเคน� 87 ซัตซิง ละ ซ ตอง อื
ทไว เซ� มัฮ โมวก โปก กาว ลอา ตัว� แกะ โปก กาว
โรฮ ลอา ตัว� กวน แกะ โปก ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม
กาว ลอา ตัว� ไม่ เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย� ไม่ ปิ โปก
กาว โรฮ ลอา ตัว� ละ ซ ทไว อื แปน ควน โตฮ ปุย
ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 88 ซัตซิง เตือง โอยจ อ�ื
เมาะ ป มอก ปุย ทไว ละ ซ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่
พะจาว เซ� มัฮ โมวก โปก งา่ โรฮ ปาวน ตัว� แกะ
โปก ลแฆลฮ ตัว� ปิ โปก ลแฆลฮ ตัว� ไม่ กวน แกะ
โปก ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม ลแฆลฮ ตัว� โอเอฮี โม
เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ป ทไว ปุย ไน กัน ชลอง อื คัน
ทไว เซ� ไม่ กัน เรฮ อื ลออยฮ ซัมคัน นึง อื เซ�
89 เญอืม เลียก ไอ โมเซ นึง โตะ พากัง ระ ละ ซ ลปุง
แตะ ไม่ พะจาว, เญือม ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ไอ
โมเซ โฮลฮ ฮมอง เซียง อฮั พะจาว โอเอฮี ละ แตะ
เน่อมึ นึง รเดือป ฮติ ซัมคัน ซน่ะ ฮุป เตปด่า ไก โพ
รยจ ลอา เซ�

8
อาโรน อาึง ออม ราว ชวง อื
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ปะ ไมจ เปอะ อฮั
ละ อาโรน ตอก เฮ�ี เญอืม ซ อาึง เปอะ ออม ไคร อา
แลฮ ราว ชวง อื เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ซเปีย ออม เซ
ซอต โฮว ลั่กกา ชวง อื เซ�� 3 อาโรน ยุฮ เนอึม อื
ตอก เซ� อาึง ออม เซ ราว ชวง อาวต อ�ื เกือฮ ซ
เปีย ออม เซ ซอต โฮว ลั่กกา ควน อาวต อื เซ� ตัม
ป ซตอก พะจาว ละ ไอ โมเซ เซ� 4 ไลลวง ตอก ยุฮ
ปุย ชวง ออม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี ชวง ออม เซ มัฮ ป
แตม ปุย นึง ไคร ซโน� เน่อมึ นึง เน่อมึ อื ฮอยจ นึง
ฮุป เตีย ป อาวต เปือง กัก อื เซ มัฮ ป แตม ปุย เกือฮ
ไมจ ตอก โฮ� มัฮ ยุฮ อื ตัม แบ่ป ป เปลีฮ พะจาว ละ
ไอ โมเซ เซ โครยญ เจือ�

กัน รกัฮ โม เลวี ฮา ปุย ไฮญ

5 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 6 �ปะ ไมจ เปอะ
รกัฮ โม เลวี เกือฮ ตัง โน่ง ฮา โม อซิราเอน ไฮญ นึง
อ�ื ไม่ เกือฮ เปอะ แปน ป ซงะ่ ไล ละ พะจาว� 7 กัน
เกือฮ เปอะ แปน ป ซงะ่ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ
โกว รอาวม ซัมคัน ป เกือฮ ปุย ซงะ่ ไล ละ� ไมจ
เปอะ ซพรอต รอาวม เซ นึง โม เซ� ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ คุต ฮาึก แตะ เตือง โม่ว แตะ� ไมจ โรฮ
เปอะ เกือฮ ซัก เครองึ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ
ซงะ่ ไล ละ พะจาว� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ โม เซ โรวก
กวน โมวก โปก ไม่ โอเอฮี ทไว อ�ื ป มัฮ ญอต แปง
ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ เซ� ปะ ไมจ โรฮ เปอะ โรวก กวน
โมวก โปก ติ ตัว แม� ละ ซ ทไว เปอะ แปน ควน โตฮ
ปุย ติ แตะ ฮา มัป่� 9ฟวยจ เซ ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ
โม อซิราเอน ฮอยจ โพรม โครยญ โฆะ แตะ� ไมจ
แม เปอะ เกือฮ โม เลวี โฮว ฮอยจ ลั่กกา พากัง ระ
ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว. 10 เญือม เซ ไมจ เปอะ
เกือฮ โม อซิราเอน ยอ่ง เตะ แตะ ราว โม เลวี เซ�
11 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ทไว โม เลวี เซ
ละ พะจาว, เกือฮ แปน ป ทไว พิเซต โม อซิราเอน
เซ ละ ซ รซอฮ อื ละ พะจาว. 12 เญือม เซ โม เลวี ซ
ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ โมวก เตือง ลอา ตัว อื เซ�
ติ ตัว อื ปะ ไมจ เปอะ ทไว ละ แปน อื ควน โตฮ ปุย
ติ แตะ ฮา มัป่� ติ ตัว อื เซ แม ไมจ เปอะ ตอง ทไว
เตือง ตัว อื แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ โม เลว�ี
13 �ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี เซ แปน ป ทไว พิเซต
ปุย ละ พะจาว, เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื เซ ควป แลน
กัน ยุฮ อ�ื 14 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ รกัฮ โม เลวี เซ
เกือฮ ตัง โน่ง ฮา โม อซิราเอน ไฮญ นึง อื ฆาื อ�ื ละ
ซ แปน โม เลวี เซ คอง อาึ� 15 เคียง เอจี ฟวยจ ทไว
เปอะ โม เลวี ตอก เซ ไม่ เอจี เกือฮ เปอะ แปน ปุย
ซงะ่ ไล เยอ� โม เลวี เซ ซ โฮลฮ เนอมึ ยุฮ กัน ป เกว
ไม่ พากัง ระ เซ� 16อาึ เอจี รปั โม เลวี เซ แปน คอง
โกะ แตะ ไอฮ รโตง กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน เซ
เตือง โอยจ อ�ื โม เลวี เซ เอจี มัฮ เนอึม คอง อาึ�
17 เญือม ยุฮ อาึ ยุม ไม่ กวน โรง ปุย นึง เมือง อียปิ
โฮ� อาึ เอจี รปั กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน เซ โค
รยญ ครอปครวั อ�ื เกือฮ แปน คอง แตะ เตือง กวน
โรง ซัตซิง ยุฮ อื โรฮ� 18 อาึ เอจี รปั โรฮ โม เลวี เซ
รโตง กวน โรง โม อซิราเอน เซ� ละ ซ แปน อื คอง
อาึ ไอฮ� 19 อาึ เอจี มอป โรฮ โม เลวี เซ ละ อาโรน
ไม่ โม กวน อื เซ� แปน คองควน เกือฮ โม อซิราเอน
ละ อ�ื โม เลวี เซ ซ โฮลฮ ยุฮ กัน นึง พากัง ระ เซ
ไม่ ซ โฮลฮ อื แปน ควน เฆีญ โม อซิราเอน� เดอมึ
โม อซิราเอน เซ โอ ซ เลียก ซดิ ไม่ ฮอง ซัมคัน เซ�
ไม่ โอ อื ซ เกิต ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะ
จาว�
20 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
ทไว เนอมึ โม เลวี เซ ละ พะจาว, ตัม ป ซตอกพะจาว
อาึง ละ ไอ โมเซ เซ� 21 เญอืม เซ โม เลวี เกือฮ เนอึ
ม ติ แตะ ซงะ่ ไล ละ พะจาว. ซัก เครองึ เซอกึ แตะ�
ฟวยจ เซ อาโรน ทไว เนอึม อื เกือฮ แปน คอง ทไว
พิเซต ปุย ละ พะจาว, ไม่ ไจไซ อื ทไว ซัตซิง รโตง
อื ละ ซ รไซจ อื เกือฮ ซงะ่ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื 22 โม ลัป
ซด่อน เตือง โอยจ อื ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก พะ
จาว อาึง ละ ไอ โมเซ� เมาะ ป เกว ไม่ ไลลวง โม เลวี
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เซ� เคียง เซ โม เลวี โฮลฮ เนอึม ยุฮ กัน ป เกว ไม่
พากัง ระ เซ� ตัม ป เมก ไม อาโรน ไม่ โม กวน อา
โรน เซ ละ แตะ�
23 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 24 �ไลลวง เฮี มัฮ ป
เกว ไม่ โม เลว�ี ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี ป ไก อาญุ
อื เคียง 25 เนอึม ฮาวก ก ล่าวง แปน ป ยุฮ กัน ป
เกว ไม่ พากัง ระ เซ โครยญ โฆะ แตะ� 25 ดัฮ เอจี
ไก อาญุ รฮอน เนอมึ โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ลโล่ะ ยุฮ
แตะ กัน� 26 เคียง เซ โฮว ไป นา� เกียฮ เรอึม ลัง่
อื โม เอยีกปุ แตะ นึง กัน ยุฮ อ�ื ปังเมอ โอ อื เญือะ
ไมจ ยุฮ ไอฮ นึง เตะ โกะ แตะ� ปะ ไมจ เปอะ มอป
อาึง กัน ละ โม เลวี เซ� ตัม ไล เซ�� อฮั เซ พะจาว�

9
ไลลวง กัน เลียง ฌาว
1 ไน เคิ เมือ โรง นึง อ�ื เญือม เอจี ไคว อื ติ เนอึม
ฟวยจ โอก โม อซิราเอน ฮา เมือง อยีปิ เปอ� พะจาว
อฮั อื ละ ไอ โมเซ นึง ลาึน ซีไน เซ ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ
เปอะ เกือฮ โม อซิราเอน ชลอง กัน เลียง ฌาว� ตัม
เวลา เอจี กัมโนต อาึ อาึง ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 3 เญื
อม ฮาวก เคิ ติ เฮี กาว โรฮ ปาวน ซาวม เมอ� เมาะ
เอจี เลียก ซเงะ เอ� ไมจ เปอะ ชลอง กัน เลียง ฌาว
เซ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม ไม่ โกต ลเบี่ยป ป เกว
ไม่ ไลลวง เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 4 ไอ โมเซ
ลอต เอนิ รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน� เกือฮ อื ชลอง
กัน เลียง ฌาว เซ� 5 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ ติ เซ กาว
โรฮ ปาวน ซาวม เมอ� เญือม เอจี เลียก ซเงะ เอ�
โม อซิราเอน ชลอง เนอึม กัน เลียง ฌาว นึง ลาึน
ซีไน เซ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ ไอ โมเซ
เซ โครยญ เจือ�
6 เญือม เซ ปังเมอ ไก ปรเมะ นึง งอ่น ป เอจี แปน
ปุย รแอม ไล นึง โคะ ลอก แตะ ป ยุม� เกียฮ ชลอง
โตว กัน เลียง ฌาว เซ ฆาื อ�ื ซเงะ เซ ปุย โม เซ โฮว
ฆาื อื เคะ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 7 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ
เอจี แปน เนอึม ปุย รแอม ไล ฆาื โคะ ลอก แตะ ป
ยุม� เมอยุ โอ เอะ โฮลฮ เลียก รโจะ นึง กัน ทไว ปุย
โอเอฮี ละ พะจาว เญอืม ทไว โม อซิราเอน ไฮญ อ�ื�
อฮั เซ� 8 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ เปอะ มอง
ฮอยจ ละ ยุง เปอะ ตอก รโฮงะ พะจาว อื ละ อาึ��
อฮั เซ�
9พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 10�ไมจ เปอะ อฮั ละ โม
อซิราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ปุย ไน โม เปะ ไม่ โม กวน
เฌือต เปอะ� ป เอจี แปน ปุย รแอม ไล นึง โคะ ลอก
แตะ ป ยุม ญุ่ก� ไม่ ป โฮว คระ ซไง ญุ่ก� ไมจ ลัง่ อื
ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ ละ พะจาว, 11 ไมจ เปอะ
เกือฮ ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ ไน เคิ ลอา นึง อ�ื เญื
อม เอจี ฮาวก เคิ ลอา เซ กาว โรฮ ปาวน ซาวม เมือ
กปู อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โซม คโนมปัง โอ ไก
เจือ� ไม่ ปอน อื โตะ แกะ เซ� ไม่ โตะ โกละ ซอง�
12 ไมจ โตว อื เกือฮ ป โซม ป ปอน เซ โฮฮ ฮอยจ ละ
เมือ กซะ อ�ื ไม่ โอ อื ไมจ เกือฮ ซองั แกะ เซ โบวก
ติ ซี เนอมึ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ป
เกว ไม่ ไลลวง กัน เลียง ฌาว เซ เตือง โอยจ อ�ื
13 �ดัฮ ไก ป โฆง โอ ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ� เตื
อง มัฮ แตะ ปุย โอ รแอม ไล� ไม่ โอ อื มัฮ ป โฮว

คระ ซไง เยอ� ปุย เซ เญือะ ไมจ เปอะ โตว เมีญ มัฮ
ปุย ไน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื นึง โอ อื ทไว ป ลัง ทไว
แตะ ตัม เวลา ลัง ยุฮ อ�ื ปุย เซ ซ จัมเปน ลอก ตุต
ฆาื พิต ยุฮ แตะ� 14 ดัฮ ปุย ตังเมือง ฮอยจ อาวต ล
ลาึง เปอะ� ไม่ ฆวต ชลอง โรฮ อื กัน เลียง ฌาว เซ
ละ พะจาว, ไมจ อื ยุฮ ตัม โกตไม ไม่ โกต ลเบี่ยป ป
เกว ไม่ ไลลวง กัน เลียง ฌาว เซ โครยญ เจือ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ติ เจือ เซ โครยญ โฆะ
ปุย� เตือง โม อซิราเอน ไม่ ปุย ตัง เมือง�� อฮั เซ
พะจาว�

ไลลวง ชุต รวู อาวต ราว พากัง ระ
15 ไน ซเงะ โบลวง ปุย พากัง ก อาวต พะจาว เซ� ไก
ชุต รวู ซัมคัน นึง� เลอึป เอนิ พากัง ระ เซ� เมือ ก
ซาวม อื ซครกั ตอก รเออปึ งอ โฮ� 16 เมือ ซเงะ่ อื
มัฮ ชุต รวู� เมือ ก ซาวม อื มัฮ ตอก งอ� มัฮ แนฮ
ตอก เซ โครยญ ซะ โครยญ บู� 17 เญอืม เอจี เฌาะ
ชุต รวู เซ ติ แตะ ฮา พากัง ระ เซ� โม อซิราเอน เซ
เฌาะ โรฮ ก อาวต แตะ� เญือม เอจี ลโล่ะ ชุต รวู
เซ ซื นา ออฮ� โม อซิราเอน ซ ยุฮ โรฮ ไคะ อาวต
แตะ ซื นา เซ� 18 เญอืม โอก โฮว โม อซิราเอน เซ�
มัฮ โอก โฮว อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ� เญือม
ยุฮ อื ไคะ อาวต แตะ มัฮ โรฮ ยุฮ อื ตัม ป อฮั พะ
จาว ละ แตะ โรฮ� ติ เจน อาวต ชุต รวู ราว พากัง
ระ เซ ปุย อาวต โรฮ ฆาื อื นึง ไคะ เซ� 19 ดัฮ ชุต
รวู อาวต ราว พากัง ระ เซ อาวต เล่ีญ โฮ� โม อซิ
ราเอน ดิ โอก โฮว โตว โรฮ ฆาื อ�ื นึง ยุฮ อื ตัม ป
อฮั พะจาว ละ แตะ� 20 ติ ติ เลีฮ อื ชุต รวู เซ อาวต
โตว ราว พากัง ระ เซ โฮวน ซเงะ� โม เซ ซ ยุฮ ไคะ
อาวต แตะ ไม่ เฌาะ อื ไคะ ยุฮ แตะ ตัม เซ นึง เนอึ
ง อื ป อฮั พะจาว. 21 ติ ติ เลีฮ อื ชุต รวู เซ อาวต เน่
อมึ เมือ กปู อื ฮอยจ เมือ กซะ อื โน่ง� เมือ กซะ อื
เซ โม เซ ซ เฌาะ ติ แตะ ตัม ตอก โฮว ชุต รวู เซ�
ปัง อาวต แม ติ ซเงะ ไปล ติ ซาวม ญุ่ก� ดัฮ ชุต รวู
เซ เฌาะ ติ แตะ� โม เซ ซ เฌาะ โรฮ ก อาวต แตะ
ตอก เซ โรฮ� 22 ปัง อาวต ชุต รวู เซ ราว พากัง ระ
เซ ลอา ซเงะ ญุ่ก� ปัง อาวต ติ เคิ ญุ่ก� ปัง มัฮ ติ
เนอึม ญุ่ก� โม อซิราเอน ซ อาวต โรฮ นึง ไคะ ยุฮ
แตะ ตัม เซ โรฮ� โอก โฮว ชุต รวู เซ เญอืม ออฮ� ซ
โอก โฮว เญือม เซ� 23 เญือม ยุฮ โม เซ ไคะ ไม่ เญื
อม เฌาะ อื ไคะ ยุฮ แตะ เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป อฮั พะ
จาว อาึง ละ ไอ โมเซ เซ โครยญ เจือ�

10
ไลลวง โตวต มาื
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ แตม
โตวต มาื ลอา� ละ ซ ปาึง ปุย อื เญือม กอก เปอะ
ปุย โพรม� ไม่ เญือม ซ เกือฮ เปอะ ปุย เฌาะ ไคะ
ยุฮ แตะ� 3 เญือม ปาึง ปุย โตวต เซ เตือง ลอา อื
เกือฮ บัว เซียง แตะ ลัง่ เงอ� เอจี มัฮ กอก เปอะ ปุย
เตือง โอยจ อื เกือฮ ฮอยจ โพรม ไม่ เปอะ นึง คระ
เลียก ปุย โตะ พากัง ระ เซ� 4 เญือม ปาึง ปุย โตวต
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เซ ติ โน่ง� เอจี มัฮ กอก เปอะ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม
อซิราเอน เกือฮ ฮอยจ โพรม ไม่ เปอะ� 5 เญอืม ปาึง
ปุย โตวต เกือฮ ดวต เซียง� เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ โม
เจอ ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ โอก โฮว� 6 เญื
อม ปาึง ปุย โตวต เกือฮ ดวต เซียง โฮน ลอา นึง อ�ื
เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ โม เจอ ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ เซ
โอก โฮว� เซียง โตวต ปาึง ปุย เกือฮ ดวต เซียง เซ�
มัฮ เกือฮ อื ปุย ยุง เฌาะ ไคะ ยุฮ แตะ� 7 เซียง โตวต
ปาึง ปุย เกือฮ บัว เซียง แตะ เซ� ปังเมอ มัฮ ป เกือฮ
ปุย ยุง ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ�
8�ไมจ เปอะ เกือฮ กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ แปน ป
ปาึง โตวต เซ� ไลลวง โตวต เซ เอจี มัฮ โกตไม ตอน
ฮมัน ละ เปอะ� ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี โค
รยญ เจน ปุย� 9 เญือม ไก ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เฮ�ี ลไล ตอซู เปอะ
ปุ แตะ ไม่ โม เซ เยอ� ไมจ เปอะ ปาึง แนฮ โตวต เซ
เตือง ลอา อ�ื อาึ มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� ซ โตก ละ
โม เปะ ฆาื อ�ื ซ เรอมึ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา โม ป เก
ละยุ เปอะ เซ� 10 เญอืม อาวต เปอะ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน เฮน ฮลอง แตะ� ไม่ เญอืม ไก กัน ชลอง เปอะ
ฮาวก เคิ โคระ� ไม่ เญือม ชลอง เปอะ ซเงะ ซัมคัน
ยุฮ แตะ� เญอืม ตอง เปอะ ทไว ซัตซิง ละ อาึ ไม่ ทไว
เปอะ โอเอฮี ละ ซ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ�
ไมจ เปอะ ปาึง โตวต ยุฮ เปอะ เญอืม เซ� เญอืม เซ
อาึ ซ โตก ละ เปอะ ฆาื อ�ื ซ เรอึม โม เปะ� นึง มัฮ
อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�

โม อซิราเอน โอก ฮา บลาวง ซีไน
11 เญือม เอจี ไก อื ติ เนอึม ไปล ลอา เคิ ฟวยจ โอก
โม อซิราเอน ฮา เมือง อยีปิ เปอ� ปุก ฮาวก เคิ ลอา
เซ งา่ ซาวม� ชุต รวู อาวต ราว พากัง นา ก อาวต
พะจาว เซ เฌาะ ติ แตะ� 12 เญอืม เซ โม อซิราเอน
โอก โฮว เน่อมึ นึง ลาึน ซีไน� ชุต รวู ซัมคัน เซ โฮว
ลโล่ะ นึง ลาึน ปารนั� 13 มัฮ เญือม เซ เญือม โอก
โฮว โรง โม อซิราเอน ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง
ละ ไอ โมเซ เยอ�
14 เญือม โอก โฮว อื โครยญ โฮน� มัฮ โม ยูด่า นึง
อื ป โอก โฮว ไม่ โทง ยุฮ แตะ รกา ปุย� ซ โอก โฮว
แปน มูๆ แตะ� ป ควป คุม โม เซ มัฮ นาโชน กวน
อมัมีนาดั่ป� 15 ป ควป คุม เจอ อติซาคา นึง อื มัฮ
เนทันเอน กวน ซุอา� 16 ป ควป คุม เจอ เซบูลุ่น นึง
อื มัฮ เอลีอปั กวน เฮโลน� 17 เญือม เอจี ฟวยจ เต
ปุย พากัง ระ เซ� โม เกอโชน ไม่ โม เมรารี ป กลอม
โรวก เครองึ พากัง ระ เซ โอก โฮว โรฮ�
18ฟวยจ เซ โม รูเบ่น โอก โฮว โรฮ ไม่ โทง ยุฮ แตะ
แปน มูๆ แตะ� ป ควป คุม เจอ รูเบ่น เซ มัฮ เอลีซู
กวน เชเด่เออ� 19 ป ควป คุม เจอ ซิเมโอน มัฮ เชลู
มิเอน� กวน ซุรชีตัได่� 20 ป ควป คุม เจอ กาต นึง
อื มัฮ เอลียาซัป กวน เด่อูเอน� 21 ฟวยจ เซ โม โค
ฮตั ป กลอม โรวก โอเอฮี ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ โอก
โฮว โรฮ� ไน ติ เจน ซ ฮอยจ โม เซ� ปุย ไฮญ เอจี
ฟวยจ โบลวง อื พากัง ระ เซ�

22 ฟวยจ เซ โม เอฟราอมิ โอก โฮว โรฮ ไม่ โทง ยุฮ
แตะ� แปน มูๆ แตะ� ป ควป คุม เจอ เอฟราอมิ เซ
มัฮ เอลีชามา กวน อมัมีฮุต� 23 ป ควป คุม เจอ มะ
นาเซ นึง อ�ื มัฮ กามาลิเอน กวน เปด่าซู� 24ป ควป
คุม เจอ เบ่นยามิน นึง อ�ื มัฮ อาบี่ดัน่ กวน กิเด่โอ
นี�
25ฟวยจ เซ โม ด่าน ป มัฮ มู รเคะ นึง อื เซ โอก โฮว
โรฮ ไม่ โทง ยุฮ แตะ แปน มูๆ แตะ� ป ควป คุม เจอ
ด่าน เซ มัฮ อาฮิเยเซอ กวน อมัมีชตัได่� 26 ป ควป
คุม เจอ อาเชอ นึง อื มัฮ ปากีเอน กวน โอครนั� 27ป
ควป คุม เจอ นัปทาลี นึง อื มัฮ อาฮิรา กวน เอนัน�
28 เญอืม เฌาะ โม อซิราเอน ไคะ อาวต แตะ� ซ โอก
โฮว แปน มูๆ แตะ ตัม ไล อื ตอก เซ โครยญ โฮน�
29 โฮบัป่ กวน เรอูเอน ป มัฮ โม มีเด่ียน เซ� มัฮ เชอืก
ไอ โมเซ� เญอืม เซ ไอ โมเซ อฮั อื ละ เชอืก แตะ เซ
ตอก เฮ�ี �เชอืก� โม เอะ กัมลัง ซ โฮว ฮอยจ นึง
ปลัฮเตะ ป อฮั พะจาว ติ แตะ ซ เกือฮ ละ เอะ เซ�
พะจาว เอจี ซันญา ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน จเลิน
ปุๆ� โฮว� โฮว ดิ ไม่ เอะ และ� เอะ ซ รฆุ โรฮ โอเอฮี
ป ไมจ ยุฮ แตะ ละ เมะ งอ่น โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
30 โฮบัป่ เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เกียฮ โฮว
โตว ยุง่� อาึ ซ เอญี ฮอยจ นึง เมือง โกะ แตะ� ซ
เอญี อาวต ไม่ คระ เฌือต โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ�
31 ไอ โมเซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปัว เมะ โอ ละ โปวฮ
เอะ� เอจี ยุง เมะ ตอก มัฮ นาตี ลาึน ซออฮ เฮ�ี ไม่
ยุง เมะ นา ก ปุก อื ละ ยุฮ เอะ ไคะ อาวต แตะ� ซ
เกียฮ แปน โรฮ เมะ ป นัม คระ ละ เอะ� 32 ดัฮ เมะ
โฮว ไม่ เยอะ โฮ� เอะ ซ รฆุ เนอมึ ป ไมจ โฮลฮ แตะ
เน่อมึ นึง พะจาว ละ เมะ�� อฮั เซ ละ อ�ื (เญือม
เซ แปน เนอมึ โฮว ไม่ อื ฆาื อ�ื�
33 โม ปุย โฮวน เซ โอก โฮว เนอมึ ฮา บลาวง ซีไน เซ
ลอวย ซเงะ คระ� โม ป กลอม โรวก ฮติ ลปุง ซันญา
เซ โฮว รกา� ละ ซ ซาวป อื นา ก ยุฮ อื ไคะ อาวต
แตะ� 34 เญือม ซ เฌาะ โม เซ ไคะ อาวต แตะ เญื
อม ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ป มัฮ ชุต รวู ซัมคัน เซ ซ
อาวต ราว อื เมือ ซเงะ่ อื โครยญ โฮน� 35 เญือม
ซ โอก โฮว โม ป กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ� เญือม
ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ไอ โมเซ ซ ปัว อื นึง พะจาว
ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว เปอะ โกฮ โฮว ยุฮ ไลจ ไม่
โม ป เกละยุ เปอะ เซ� เกือฮ แตก เฮยี เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ� 36 เญอืม เอจี ลโล่ะ อ�ื ซ ปัว แม อื นึง
พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ปัว เปอะ เอญี เคะ
โม อซิราเอน� ป ไก แปน ฮมาึน แปน แซน แตะ เซ
เมิฮ�� อฮั โรฮ เซ�

11
งอ ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว
1 กังเคะ เอ ปุย โฮวน เซ รกัเริ เติ พะจาว นึง ญัก
โอเอฮี ละ แตะ� พะจาว ฮมอง ป อฮั อื เซ� ฮาวก
รพาวม ฆาื อ�ื เกือฮ งอ ฮอยจ ละ อื ฆาื อ�ื งอ เซ
ฮะ ยุฮ พากัง อาวต ปุย ลวง เฆียง ไคะ งอ่น� 2 ปุย
เตือง โอยจ อื รโอง ปัว ไอ โมเซ เรอึม แตะ ฆาื อ�ื
เญือม ไววอน ไอ โมเซ ปัว นึง พะจาว เยอ� งอ เซ
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ญึ่ต เอนิ� 3 เคียง เซ นาตี เซ ปุย อฮั ทาเบ่รา* ไม่
อ�ื นึง ฮอยจ งอ เน่อมึ นึง พะจาว ไม่ ฮะ อื ยุฮ โอ
เอฮี นา เซ ลลาึง ปุย โฮวน เซ�

ไอ โมเซ เลือก ปุย อาลแฆลฮ
4 ปุย ตังเมือง ป โฮว ดิ ไม่ โม อซิราเอน เซ ไก รพาวม
ฆวต ปอน ลัมเลือ โตะ� ปัง มัฮ โม อซิราเอน ปุปิ
โรฮ ไม่ เยอืม แตะ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ซ
เกือฮ โตะ ละ เอะ เอ� 5 เอะ ไตม เมอะ เญอืม อาวต
ลัง่ เงอะ เมือง อยีปิ โฮ� มวน เนอมึ เนิ� โฮลฮ ปอน
ลอป โตะ กะ ไม่ โอเอฮีญึม� โฮลฮ โซม ซัก กุก เตือ�
โฮลฮ โซม แก โซม มตาว� โฮม ระ โฮม บิญ โฮม ซค
รกั ไม่ โอเอฮี ไฮญ โฮวน เจือ เตือง โอ แตะ โฮลฮ รว�ี
6 ปเล่ีย เฮี ชุมเรยีง เงอะ� ไก โตว ป โซม ป ปอน ติ
เจือ เนอมึ� มัฮ ลอป เอนิ มานา งา เฮี ติ เจือ โน่ง ป
โฮลฮ โฮะ โซม เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
7มานา อฮั อื เซ มัฮ ตอก โนง โซง โฮ� ซี อื ปิญ แกม
ซเง�ี 8-9 ราื ก อาวต ปุย เมือ ก ซาวม อ�ื บรุก ราื ไม่
รอาวม รน่ะ� ปวยฮ พริ ปุย กอ โฮว ซาวป ไรฮ อ�ื
โตฮ อื เกือฮ แปน แปง� โกยฮ อื งอ่น� แมน อื
แปน แฮลป แปน แฮลป แตะ� กา อื งอ่น� ญึม งา
อื ตอก คโนมปัง ยุฮ ปุย ไม่ ลออยฮ กาวก โฮ�
10 ปุย ชุง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ยุฮ แตะ เตือง ไพ เตื
อง มัน� รกัเริ เติ ป โซม แตะ ตอก เซ� เญือม เซ
พะจาว รอก เนอมึ พาวม นึง ปุย โฮวน เซ� ไอ โมเซ
เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ� ตุก โรฮ รพาวม ฆาื
อ�ื 11อฮั เฮี ละ พะจาว, �เมอยุ เกือฮ เปอะ อาึ ลอก
ปญัก ลัมเลือ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน เมอ ป ยุฮ อาึ ป โอ อื
ปุก พาวม เปอะ นึง อ�ื เมอยุ เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ
ระ รบุยฮ เชยีน ลกลอม นึง ปุย โฮวน เฮ�ี 12 อมั
มัฮ อาึ ป มัฮ เปือะ ปุย โม เฮ�ี อมั เกิต เน่อมึ นึง
อาึ� เมอยุ เกือฮ เปอะ อาึ โงก โรวก ปุย โฮวน เฮี
ตอก แลน ปุย กวนงกั โฮ� อมั มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ
โอม โรวก นึง เตะ แตะ ฮอยจ นึง เมือง ซันญา เปอะ
อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ� 13 ปุย โม เฮี เยอืม แนฮ
ละ อาึ นึง ฆวต ปอน แตะ โตะ� อาึ ซ โฮลฮ ละ อื ก
เมอ ก โอวน โตะ ปอ ปอน ปุย โฮวน ตอก เฮ�ี 14 อาึ
ปุน โอม โน่ง โตว โรวก ปุย โม เฮ�ี เชยีน ลอน เนิ�
15 ดัฮ เปอะ ซ ยุฮ แนฮ ละ อาึ ตอก เฮ�ี ปัว เปอะ
เลียก พาวม นึง เงอะ� ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ อาึ เฮี เดอมึ
อาึ โอ เญือะ ซ โฮลฮ ยุ เม่ะมัก่ แตะ�� อฮั เซ ละ พะ
จาว�
16พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ ซาวป ปุย
ลลาึง โม อซิราเอน เฮี อาลแฆลฮ ปุย ป มัฮ ป กวต ป
เฮยีง� ป ยุง ปะ มัฮ อื ป เกียฮ แนะนัม ปุย ไม่ เกียฮ
รเตีฮ รตุม อื โอเอฮี ละ ปุย� เกือฮ ฮอยจ นึง พากัง
ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ อาึ� เกือฮ ชุง ดิ ไม่ ปะ นา เซ�
17อาึ ซ เลีฮ ลปุง ไม่ เปอะ นา เซ� อาึ ซ ตุย ลปุ แตะ
ป อาวต นึง ปะ ฮา เปอะ งอ่น� ซ เกือฮ ละ โม เซ�
ฟวยจ เซ โม เซ ซ เกียฮ เรอึม ปะ กลอม ดิ ป เชยีน

นึง ปุย โฮวน เฮี เดอมึ ปะ โอ เญือะ ซ โฮลฮ กลอม
โน่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื
18พะจาว ดวน ไอ โมเซ อฮั อื ละ ปุย โฮวน เซ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ เพรยีง ติ แตะ ละ ซงา่วป เกือฮ ติ
เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ไล� ซ โฮลฮ เปอะ ปอน โตะ โอ�
พะจาว เอจี ฮมอง อฮั เปอะ ติ แตะ ฆวตปอน ลัมเลือ
โตะ� ปอ เอนิ อฮั เปอะ ตอก เฮี ไม่ เยอืม แตะ� �มัฮ
ปุย ป ซ เกือฮ โตะ ละ เอะ เอ� เญือม อาวต เตอะ
เมือง อยีปิ โฮ� เอจี มวน ลัมเลือ เนิ�� อฮั เปอะ เซ�
พะจาว ซ เกือฮ เนอึม โม เปะ โฮลฮ ปอน อื ปอ ซัก
ปอ เตือ เปอะ ฆาื อ�ื 19 มัฮ โตว ซ โฮลฮ เปอะ ปอน
ติ ลอา ซเงะ� พอน แลฮ ซเงะ� กาว งา่ ซเงะ โน่ง�
20 ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ ปอน แปน เคิ อ�ื ซ เตือ ซ
ออป เอนิ เปอะ นึง� ปอ ฆวต ฮาว แตะ� ซ เกละ
เอนิ เปอะ ยุ� มัฮ ฆาื โอ เปอะ ฆวต เกือฮ เนอึม พะ
จาว อาวต ลลาึง เปอะ� เติ ลอป เปอะ พะจาว. อฮั
แนฮ เปอะ มัฮ ป โซะ ละ แตะ โฮลฮ แตะ โอก ฮา
เมือง อยีปิ เซ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�
21 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ พะจาว� �อาึ อาวต ดิ นา เฮี
ไม่ ปรเมะ ป แปน ตฮนั แลฮ แซน ปุย� ปะ เกียฮ อฮั
โน่ง เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ โตะ ละ อื ปอ ปอน อื แปน
เคิ อื เมอ� 22 ปัง มอก เกอะ โมวก ไม่ ปิ ไม่ แกะ ป
โฮว ไม่ เอะ เฮี เตือง โอยจ อื แจง โอ อื ปอ ปอน อ�ื
ปัง ปุน แม กะ ติ ปลัฮ รอาวม ปุ โรฮ ซ ปอ อ�ื� อฮั
เซ�
23 พะจาว โลยฮ อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ
แกต เปอะ อมันัต พะจาว โอ ปอ� ป อฮั อาึ ซ เกิต
เซ ปเล่ีย เฮี ซ ยุ เปอะ ตอก เกิต เนอึม อื ไม่ โอ อื
เกิต เตอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 24 ไอ โมเซ โอก ก พร�ิ ร
โฮงะ อื ละ ปุย ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ� กอก เนอึ
ม โม ป กวต ป เฮยีง อาลแฆลฮ ปุย เซ� เกือฮ อื ชุง
รวติ รเวยีง พากัง ระ� 25 เญือม เซ พะจาว เลีฮ ละ
อื นึง ชุต รวู ลปุง ไม่ อ�ื ตุย เนอมึ ลปุ แตะ ป อาวต
นึง ไอ โมเซ เซ งอ่น� เกือฮ อื อาวต นึง โม ป กวต
อาลแฆลฮ ปุย เซ� เญอืม เอจี อาวต ลปุ พะจาว นึง
อ�ื โม ป กวต เซ เกียฮ ซึป โรฮ ลปุง พะจาว ละ ปุย
ปังเมอ เกียฮ ซึป อื ติ โฮน เซ โน่ง�
26 ไน โม ป กวต ป เฮยีง อาลแฆลฮ ปุย เซ ไก ลอา
ปุย ป อาวต ลัง่ นึง ไคะ เยอ� มอยฮ อื มัฮ เอนดัต่ ไม่
เมดัต่� ปุย ลอา เซ โอก รโจะ ดิ โตว ไม่ ปุย ไฮญ ป
รโจะ ดิ โบ พากัง ระ เซ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต โรฮ
นึง ปุย ลอา เซ� เกือฮ โรฮ อื เกียฮ ซึป ลปุง พะจาว
โรฮ� ซึป เอนิ ลปุง พะจาว นึง ไคะ เซ� 27 เญอืม เซ
ไก ปรเมะ นมุ ติ ปุย� ตอ โฮว รโฮงะ อื ละ ไอ โมเซ
ตอก เฮ�ี �เอนดัต่ ไม่ เมดัต่ กัมลัง ซึป ลปุง พะจาว
นึง ไคะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 28 เญือม เซ โยชูวา กวน
นนู� ป โกย แปน แตะ ป เรอึม ไอ โมเซ เน่อมึ เญื
อม นมุ ลัง่ แตะ อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �จาวไน� ไมจ
เปอะ คัต โอ เญือะ ยุฮ เญือะ อฮั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
29 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �อมั มัฮ ฮอ ลอน เปอะ นึง ฮลัต
แตะ ปุย โอ เญือะ ซ นัปทื อาึ ฆาื อ�ื อาึ ฆวต เกือฮ
พะจาว เกือฮ ลปุ แตะ อาวต นึง ปุย ไน แตะ โครยญ
โฆะ ปุย� ละ ซ เกือฮ อื เกียฮ ซึป ลปุง พะจาว เตือง

* 11:3 11:3 ทาเบ่รา เซ มัฮ อฮั อื �นา ก ฮะ โอเอฮี� ไม่�
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โอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 30ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ไม่
โม ป กวต ป เฮยีง เซ เอญี นึง ไคะ เตือง โอยจ แตะ�
พะจาว เกือฮ กึต ฮอยจ ละ ปุย
31 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ กาื ระ ฮอยจ� กาื เซ โรวก
กึต เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม โฮวน� กึต เซ โปว ฮลา
วง ฮา เตะ เมาะ ลอา รเนฮ โน่ง� เลีฮ อาวต นึง ไคะ
อาวต ปุย ไม่ อาวต รวติ รเวยีง อื โครยญ ลวง เมาะ
ติ ซเงะ คระ โฮว ปุย� 32 โม อซิราเอน โอก โฮว โฮม
วต กึต เซ ลอา ซเงะ ไม่ ติ ซาวม บวยฮ� โฮลฮ เนอึ
ม กึต เซ โฮวน� รมัฮ โตว ฮา ติ รอย ทัง ตอ ติ ปุย�
ฮอก อื นึง กอยจ รวติ ก อาวต แตะ โครยญ ลวง�
33 ลไล กุก ลัง่ ปุย โตะ เซ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ
ปุย� เกือฮ ป โซะ ตอก ฮา เกิต ละ ปุย ปอ ยุม ปุย
ฆาื อื โฮวน ปุย� 34 นาตี เซ ลอต ปุย อฮั �คิปโรต
ฮตัทาวา�* ไม่ อ�ื นึง โฮลฮ ปุย รมอยจ โม ป ฆวต
ปอน ลอน โตะ นา เซ โฮวน�
35ฟวยจ เซ ปุย โอก โฮว ฮา คิปโรต ฮตัทาวา ฮอยจ
นึง นาตี ฮาเซโรต� ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นา เซ�

12
มิเรยีม ไม่ อาโรน เติ ไอ โมเซ
1ปรโปวน เญือะ ไอ โมเซ มัฮ ปุย เมือง คุต� ติ ซเงะ
อื มิเรยีม ไม่ อาโรน เติ ไอ โมเซ ฆาื ไอฮ อื ปุย เมือง
คุต เซ� 2 อฮั โรฮ เฮี ไม่ อ�ื �อมั มัฮ ไอ โมเซ โน่ง ป
เอจี โฮลฮ พะจาว โกว ละ ซึป อื ลปุง แตะ� โม่ โรฮ
เอจี โกว เอะ โรฮ�� อฮั เซ� พะจาว ฮมอง ป อฮั อื
เซ�
3 ไอ โมเซ มัฮ ปุย ปึกๆ ออนๆ ฮา ปุย ไฮญ ติ ปลัฮเตะ
เอนิ�
4 เญอืม เซ พะจาว อฮั เอนิ อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน
ไม่ มิเรยีม เซ ตอก เฮ�ี �เกือฮ ติ เปอะ ฮอยจ นึง พา
กัง ก ฮอยจ ปุย เคะ อาึ เตือง ลอวย เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ปุย ลอวย เซ ฮอยจ เนอึม ฆาื อ�ื 5 พะจาว
เลีฮ นึง ด่อง ชุต รวู เซ� ชุง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ�
กอก อาโรน ไม่ มิเรยีม ฮอยจ เคะ แตะ� ปุย ลอา เซ
เลียก เอนิ ซดิ� 6 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี
ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ� เญือม ซ ไก ป ซึป ลปุง
อาึ ลลาึง โม เปะ เอ อาึ ซ เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย เซ ติ
เจือ� ซ เกือฮ เกียฮ ยุ บลอง โอเอฮี งอ่น� ซ รโฮงะ
โอเอฮี ละ นึง รโมะ อื งอ่น เดอมึ ซ เกียฮ ฮมอง ลปุง
อาึ� 7 ไอ โมเซ กวนไจ ยุฮ อาึ ปังเมอ ตัง ฮา เซ� อาึ
เอจี มอป กัน ละ เกือฮ แตะ แปน ป แลน แก ปุย ไน
อาึ เตือง โอยจ อ�ื 8 เญือม ลปุง อาึ ไม่ อื อาึ ลปุง
ไม่ ซอง โต ซอง� อฮั ลปุง ซโตฮ ละ� มัฮ โตว ลปุง
ปันฮา� ไอ โมเซ ยุ เอนิ อาึ นึง ไง่ แตะ� ตอก โตว
ปุย ไฮญ� โม เปะ โรวต โน่ง เปอะ เติ ไอ โมเซ กวน
ไจ ยุฮ อาึ เซ เมอ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว.
9พะจาว ฮาวก รพาวม ละ ปุย ลอา เซ� ลอต โฮว ฮา
อ�ื 10 ลไล ฮาวก ชุต รวู เซ ฮา พากัง ระ เซ ปุย ยุ
ลอก มิเรยีม ลาวต� ฮกั อื ปิญ เอนิ ตอก เตีย เปลาะ

โฮ� เญือม ยุ อาโรน ลอก มิเรยีม ลาวต ตอก เซ�
11 อฮั เฮี ฆาื อื ละ ไอ โมเซ� �จาวไน� ปัว เปอะ โอ
เกือฮ เอะ ลอก ตุต ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ เฮ�ี เอะ เอจี
พิต เนอึม เมอะ นึง งาวไงญ ลอน แตะ� 12 ปุ เกือฮ
มิเรยีม แปน ตอก กวนงกั เกิต ไม่ ยุม แตะ ไม่ เอจี
ซเออมึ เนะ แตะ บลัฮ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
13 เญอืม เซ ไอ โมเซ อฮั เฮี เรยีง� �โอ พะจาว� ปัว
เปอะ เกือฮ มิเรยีม ไฮ�� อฮั เซ ละ พะจาว.
14 พะจาว โลยฮ อ�ื �ปุย เยอ� เมาะ โดยจ เปือะ อื
นา อื บไ่ด่ะ� โม่ ซ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื อื
อาแลฮ ซเงะ เอนิ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ เกือฮ อาวต
ก พริ ไคะ อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ แปน เลียก อาวต
แม อื ไม่ ปุย�� อฮั เซ พะจาว�
15 ปุย ทอเนาะ เนอึม มิเรยีม อาวต ก พริ ไคะ ฆาื อื
อาแลฮ ซเงะ� โม อซิราเอน ดิ โอก โฮว โตว ฮา นา
เซ กา เฆียง เลียก อาวต ดิ แม มิเรยีม เซ ไม่ ปุย�
16ฟวยจ เซ ปุย โอก ฮา แควน ฮาเซโรต โฮว ยุฮ แม
ไคะ อาวต แตะ นึง ลาึน ปารนั�
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โม ป โฮว เลียป โอเอฮี เมือง คะนาอนั
1 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2�ไมจ เปอะ
เลือก โม ฮวันา เมือง อซิราเอน เตือง กาว ลอา เจอ
อ�ื ติ เจอ ติ ปุย� เกือฮ ปุย โม เซ โฮว เลียป โอเอฮี
นึง เมือง คะนาอนั� ป มัฮ เมือง เกือฮ อาึ ละ โม อซิ
ราเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื
3 ไอ โมเซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน พะจาว แตะ� เกือฮ
อื โอก ฮา ลาึน ปารนั เซ� 4 โม ฮวันา เมือง อซิรา
เอน เซ มัฮ ตอก เฮี มอยฮ อ�ื เจอ รูเบ่น มัฮ ชมัมุวา
กวน ซักเกอ�
5 เจอ ซิเมโอน มัฮ ชาฟัต กวน โฮร�ี
6 เจอ ยูด่า มัฮ คาเลป กวน เยฟูเน�
7 เจอ อติซคา มัฮ อกิกัน กวน โยเซป�
8 เจอ เอฟราอมิ มัฮ โฮเชยา กวน นนู�
9 เจอ เบ่นยามิน มัฮ ปันที กวน ราฟู�
10 เจอ เซบู่ลุน มัฮ กัตเด่ียน กวน โซด่ี�
11 เจอ มะนาเซ มัฮ กัตด่ี กวน ซุซี (มัฮ จัตเจือ โย
เซป��
12 เจอ ด่าน มัฮ อมัมีเอน กวน เกมาลี�
13 เจอ อาเชอ มัฮ เซทู กวน มีคาเอน�
14 เจอ นัปทาลี มัฮ นาบี่ กวน โวซี�
15 เจอ กาต มัฮ เกอูเอน กวน มาคี�
16 มัฮ โม เซ ป เกือฮ ไอ โมเซ อื โฮว เลียป โอเอฮี
เมือง เซ� ไอ โมเซ เปียน มอยฮ โฮเชยา ป มัฮ กวน
นนู เซ� อฮั โยชูวา ละ อ�ื
17 เญือม ซ เกือฮ ไอ โมเซ ปุย โม เซ โฮว เยอ� อฮั
อาึง เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ฮาวก ก ล่าวง� ซ ฮอยจ
เปอะ นึง ลาึน เนเกป นึง เมือง คะนาอนั เซ รกา�
เญือม เอจี ลอต เปอะ ฮา นา เซ ซ ฮอยจ แม เปอะ
นึง นาตี โฮวน บลาวง โฮวน ฌื นึง� 18 ซาวป แลน
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ เมือง เซ เยอ� ปุย นึง อื อมั
โฮวน� อมั รมัฮ� อมั ฮงั ซ ชุมเรยีง� อมั ฮงั ซ ระ
เรยีง� 19 ซาวป แลน นาตี อาวต อ�ื อมั ไมจ� อมั

* 11:34 11:34 นึง ลปุง ฮบีรู �คิปโรต ฮตัทาวา� มัฮ อฮั อื เบือง รมอยจ ป ฆวต ไอฮ ลอน ไม่�
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ฆอก� ยว่ง อาวต อ�ื อมั ไก ฆรุง� อมั อาวต เตื
อง เซ� 20 เตะ ซมา ปุย โอเอฮี นึง อ�ื อมั ไมจ อมั
ฆอก� อมั โฮวน โคะ ป โซม ปุย นึง อ�ื ไมจ เปอะ
ตุย รพาวม กา แตะ� ไมจ เปอะ เปฮ โรวก เปลิ โคะ
นึง อื งอ่น เกือฮ เอะ ยุ�� อฮั เซ ละ อ�ื (เญือม เซ
ปุก เญือม ตึม โรง เปลิ อะงุน��
21 ปุย โม เซ โฮว เนอมึ ฆาื อ�ื ฮาวก ลัก่ล่าวง ปุ ปุ�
เลียป แลน เมือง เน่อมึ นึง ลาึน ซิน ฮอยจ ละ ยว่ง
เรโฮป ป ซดิ ไม่ เงยีก ฮามัต� 22 เลียก แลน ลัก่เซฮ
รกา� ฮอยจ เวยีง เฮปโรน� เฮปโรน เซ มัฮ ก อาวต
โม อานัก� เญือม เซ ไก ลอวย ปุย ป ระ มอยฮ ล
ลาึง โม เซ� มัฮ อาฮิมัน ไม่ เชไช ไม่ ทันไม� (เวยีง
เฮปโรน เซ มัฮ เวยีง ไพรม� โก ปุย กา เวยีง โซอนั
เมือง อียปิ อาแลฮ เนอึม�� 23 โม ป เลียป โอเอฮี
เซ ฮอยจ โตะ โลก เอตชโคน� ตอยฮ เปลิ อะงุน นา
เซ ติ ซฆลาวม� เปลิ อะงุน ติ ซฆลาวม เซ ระ ปอ
จัมเปน อื ไอฮ ปุย ละ ลอา� ละ ซ กลอม อื นึง โคะ ล
กลอม� เปฮ โรฮ โรวก เปลิ ทัปทิม ไม่ เปลิ เม เมือง
เซ งอ่น� 24 โตะ โลก เซ ลอต ปุย อฮั โตะ โลก เอตช
โคน ไม่ อื นึง เปฮ ปุย เปลิ อะงุน นา เซ�*
25-26 เญือม เอจี ไก อื รปาวน ซเงะ โฮว โม ป โฮว
เลียป เมือง เซ� โม เซ โกฮ เอญี ฮอยจ เคะ ไอ โมเซ
ไม่ อาโรน ไม่ โม อซิราเอน เตือง มู แตะ� ปุก เญื
อม อาวต โม ลัปซด่อน ยว่ง คาเด่ต นึง ลาึน ปารนั�
โม ป โฮว เซ รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ ละ ปุย�
เปลีฮ โรฮ เปลิ โคะ โรวก แตะ เซ ละ อ�ื 27 อฮั เฮี
ละ ไอ โมเซ� �เอะ โฮว แลน เนอมึ เมอะ เมือง ดวน
ปะ แตะ แลน เซ� มัฮ เนอึม เมือง ตึม โครยญ โคะ
โกะ โครยญ โกลง ตอก อฮั เปอะ� แลน เมิฮ เปลิ
โคะ นึง อื เฮ�ี ไมจ เนอึม� 28 ปุย นึง อื ปังเมอ ระ
ลัมเลือ เรยีง� เวยีง นึง อื ระ� ไม่ ตอน โฮฮ ฆรุง อ�ื
โนก ฮา เซ เอะ ยุ จัตเจือ อานัก นึง อ�ื* 29 โม อามา
เลก อาวต นึง ลาึน เนเกป นึง อ�ื โม ฮติไท ไม่ โม เย
บุ่ต ไม่ โม อาโมไร อาวต นึง บลาวง นึง อ�ื โม คะนา
อนั อาวต โบ ปลัฮ รอาวม งอ่น� อาวต โรฮ นึง โตะ
โลก จอแด่น งอ่น�� อฮั เซ โม ป เลียป เมือง เซ�
30 เญือม เซ คาเลป ดวน ปุย โฮวน เซ อาวต โฆย�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เอะ ฮาวก เกือฮ ติ แตะ ปุน เป
เมือง เซ� แจง ซ เป เยอ�� อฮั เซ ละ ปุย� 31 ปุย
ไฮญ ป โฮว ไม่ อื ปังเมอ อฮั เฮ�ี �เอะ แจง โอ ปุน
ตอซู ไม่ ปุย โม เซ� ระ ลัมเลือ เรยีง ฮา เอะ�� อฮั
เซ� 32ซาวป เพยีก แฮม เมือง เลียปแตะ เซ� เกือฮ
ปุย แกต อื มัฮ ป โอ ไมจ� อฮั เฮ�ี �เมือง โฮว แลน
เอะ เซ มัฮ เมือง กอยจ เมือง ราวม� เยอื โซะ ยุม
ปุย นึง� ปุย อาวต นึง อื ระ ฮลาวง ไม่ อ�ื 33 เอะ ยุ
โรฮ โม เนฟิน นา เซ� เญอืม แพป ติ แตะ ไม่ โม เซ
เอะ อาวม เอนิ แตวะ แตะ ตอก จักจัน โฮ� โม เซ
เญือม ยุ อื เอะ ตอก โรฮ ยุ อื จักจัน โรฮ�� อฮั เซ�
โม เนฟิน อฮั อื เซ มัฮ จัตเจือ อานัก�
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ปุย โอ ญอม เจือ พะจาว
1 ซาวม เซ ปุย โม เซ เยอืม เรยีง ติ ซาวม บวยฮ เตื
อง มู แตะ� 2 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เติ เนอึม
เติ แนม ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ ยุม
นึง เมือง อยีปิ ญุ่ก นึง ลาึน เวอืฮ ญุ่ก ไมจ เดียก เนิ�
3 พะจาว เมอยุ ซ ตาว อื เอะ ฮอยจ เมือง เซ� เอะ
ซ ยุม เยอื นึง รุป แตะ� ปรโปวน เญือะ อะ ไม่ กวน
เนอะ ซ โฮลฮ แปน ครา ปุย� มัฮ แม เยอะ ลัก่เคะ
แตะ ฮอยจ นึง เมือง อียปิ โม่ ซ ฌักแฟน ฮา เฮ�ี�
อฮั เซ เตือง มู แตะ� 4 บะ ปุ แตะ แม ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �ไมจ เอะ เลือก แม ฮวันา โคระ ยุฮ แตะ ละ ซ
นัม อื เอะ เกือฮ แม ฮอยจ เมือง อียปิ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�
5 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตุก ลัมเลือ รพาวม
ฆาื อ�ื ไอจ รเคอปึ ลังเตะ ซองนา โม อซิราเอน ป
รโจะ รเจอมึ นา เซ เตือง มู อ�ื 6 โยชูวา กวน นนู ไม่
คาเลป กวน เยฟูเน มัฮ โรฮ ไน โม ป โฮว ซาวป เลีย
ป เมือง เซ� แจฮ ไอฮ เครองึ แตะ นึง ตุก รพาวม
แตะ� 7 อฮั อื ละ ปุย เตือง โอยจ อื เซ ตอก เฮ�ี
�เมือง โฮว ซาวป เอะ เลียป แลน เซ มัฮ เมือง ตึก
นึง ไมจ แตะ� 8 พะจาว ดัฮ เอะ ปุก รพาวม อื โฮ
ตึน ซ นัม เอะ เลียก อาวต นึง เมือง เซ ไม่ ซ เกือฮ
อื แปน คอง เอะ� มัฮ เนอึม เมือง ตึม โครยญ โคะ
โกะ โครยญ โกลง เอนิ� 9 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต เลฮ
เตียง ป อฮั พะจาว. ปุ ฮลัต นึง ปุย เมือง เซ� เอะ
แจง ซ เป เยอ� ปุย โม เซ เญือะ ไก โตว ตัว เปิง�
พะจาว เอจี อาวต ไม่ เอะ� ปุ เญือะ ฮลัต นึง�� อฮั
เซ โยชูวา ไม่ คาเลป เซ�
10 โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เญือม ฮมอง อื ป อฮั
ปุย ลอา เซ บะ เอนิ ปุ แตะ แล่น อื นึง ซโมะ� เญอืม
เซ รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว ปลาึฮ พราวป นึง พากัง ก
ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว� โม อซิราเอน โฮลฮ ยุ อื เตื
อง โอยจ แตะ� 11พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปุย
โฮวน เฮี ซ เล่ีญ แม เมาะ เมอ แล ซ เพียก แฮม อื
อาึ อ�ื ซ เล่ีญ เมาะ เมอ แล ลึง รพาวม อื โอ แนฮ
อื ญอม เจือ อาึ อ�ื เอจี โฮวน ลัมเลือ กัน ซัมคัน ยุฮ
อาึ ลลาึง อ�ื 12 อาึ ซ เกือฮ ยุม โอยจ นึง พาญัต
ฆอก ปอ ดุต ปอ ลอยจ เอนิ จัตเจือ อ�ื ฟวยจ เซ ซ
เกือฮ จัตเจือ ปะ แปน เมือง ระ ฮา ปุย โม เฮ�ี ซ
เกือฮ เยอะ ระ เรยีง ระ แด่น ฮา อื ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ
ไอ โมเซ พะจาว เยอ�
13 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว, ปะ เอจี นัม เปอะ ปุย โม เฮี โอก ฮา เมือง อี
ยปิ เบือ อมันัต ระ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม ตอก
อฮั เปอะ เซ โม อียปิ ตึน ซ ฮมอง อ�ื 14 ซ รโฮงะ อื
ละ ปุย อาวต เมือง เฮี เกือฮ ยุง ไลลวง อ�ื ปุย อาวต
นา เฮี เอจี ฮมอง ตื อื ตอก อาวต ปะ ไม่ เอะ เอ� เอจี
ฮมอง โรฮ อื ตอก เปลีฮ เปอะ ติ แตะ ละ เอะ นึง ชุต
รวู ไม่ ตอก โฮว เปอะ กา เอะ นึง ด่อง ชุต รวู เมือ
ซเงะ่ อื ไม่ ด่อง งอ เมือ ก ซาวม อ�ื 15-16 ปเล่ีย เฮี

* 13:24 13:24 นึง ลปุง ฮบีรู �เอตชโคน� เซ มัฮ อฮั อื �อะงุน ติ ซฆลาวม� ไม่� * 13:28 13:28 โม อานัก เซ มัฮ ปุย ระ ปุย ฮลาวง�
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ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ ปุย ไน แตะ ตอก เซ โฮ�
เมือง ปุย ไฮญ ป เอจี ฮมอง ไลลวง ยุฮ เปอะ ตึน ซ
อฮั ปะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไน แตะ นึง ลาึน เวอืฮ เซ�
นึง โอ เปอะ ปุน นัม เกือฮ ฮอยจ เนอมึ เมือง ซันญา
เปอะ อาึง ละ อ�ื
17 �โอ พะจาว, ปัว เปอะ เปลีฮ อมันัต ระ แตะ ไม่
ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง� 18 เอจี อฮั
เปอะ ติ แตะ มัฮ พะจาว อาวต ไม่ ลัง่ รพาวม แตะ�
อาวต ลอป เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน แตะ�
ละ ป ยุฮ ป พิต ไม่ เลฮ อื เตียง ป อฮั เปอะ� ปะ อฮั
ลัง่ เปอะ ติ แตะ ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ละ อ�ื ปัง มัฮ
ตอก เซ ปะ ปังเมอ อฮั โรฮ เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ ปุย
พิต ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ กวน อื ไม่ กวนโซะ อื
ฮอยจ ลอวย ปาวน เจน ปุย� 19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ
อาึ ฆวต ปัว นึง เปอะ ติ เจือ� เอจี อาวต เปอะ ไม่
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน แตะ� ปัว เปอะ ยวก มัป่ กัฮ
ตุต ยุฮ ปุย โฮวน เฮี เบือ อ�ื ตอก เอจี กอ ยวก ไพรม
เปอะ ละ อื เน่อมึ เญือม โอก โรง อื ฮา เมือง อียปิ
ฮอยจ ปเล่ีย�� อฮั เซ ละ พะจาว�
20พะจาว โลยฮ อ�ื �อาึ ซ ยวก ละ อื ตัม ป ปัว เปอะ
เซ� 21 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก แจง ไอม อาึ ตอก
ออฮ� ไม่ แจง ซ นาวก ปลัฮเตะ นึง รงัซเปีย คึนัก
ยุฮ ฮุ ตอก ออฮ� 22-23 โม ป เอจี ยุ รงัซเปีย ยุฮ ฮุ เฮี
แจง โรฮ โอ อื ซ ไก ติ ปุย เนอึม ป ซ โฮลฮ เลียก ยุ
เมือง โคระ เซ� เอจี มัฮ เมือง ซันญา อาึ อาึง ละ จัต
เจือ ไพรม อ�ื โม เฮี ปัง ยุ อื กัน ซัมคัน ยุฮ อาึ นึง
เมือง อยีปิ เปอ� ฮอยจ ละ กัน ซัมคัน นึง ลาึน เวอืฮ
เซ� เลฮ ลัง่ เตียง ป อฮั อาึ� เอจี ลอง รพาวม อาึ
กาว โฮน เอนิ� โม ป เพยีก แฮม อาึ ตอก เซ ซ โฮลฮ
โตว ยุ เมือง โคระ เซ ติ ปุย เนอึม� 24 คาเลป ป มัฮ
กวนไจ อาึ เซ ปังเมอ ไก รพาวม ตัง โน่ง ฮา ปุย โม
เซ� มัฮ ปุย ฆวต เนอึง ป อฮั อาึ� คาเลป เซ อาึ ซ
นัม เกือฮ ฮอยจ นึง เมือง โฮลฮ อื โฮว เลียป แลน
เซ� ซ โฮลฮ เนอมึ อื แปน คอง แตะ เตือง จัตเจือ อื
ฮอยจ เฆียง เฮ�ี 25ปเล่ีย เฮี โม อามาเลก ไม่ โม คะ
นาอนั เอจี อาวต นึง ลโลวง ก เซฮ เฮ�ี ซงา่วป โม
เปะ ไมจ เปอะ แม ลัก่เคะ แตะ ฆาื อื ฮอยจ นึง ลาึน
เวอืฮ� ตัม คระ โฮว ปุย ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ซค
รกั โฮ�� อฮั เซ ละ ปุย โฮวน เซ พะจาว เยอ�
ป เลฮ เตียง พะจาว ลอก ตุต แตะ
26 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 27 �ปุย
ฆอก ปุย เบร เฮี ซ รกัเริ เติ อาึ เล่ีญ แม เมาะ เมอ
แล� อาึ เอจี ซัก เอจี เตือ นึง ฮมอง แตะ เติ ลอป โม
เฮี แตะ� 28 ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ละ อื ตอก เฮ�ี
�แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ เกิต ละ
เปอะ ตอก เซ� อาึ ซ ยุฮ ละ เปอะ ตัม รซอม โกะ
เปอะ ไอฮ นึง เอจี ฮมอง เงอะ ป อฮั โม เปะ� 29 โม
เปะ ซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ เนอมึ เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี
เมาะ ป ไก อาญุ เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก ก ล่าวง� เอจี
มัฮ โม ป เมีญ ปุย เญือม โจต ปุย เซน ปุย โฮ� โม
เปะ ป เติ อาึ อื ซ โฮลฮ เปอะ โตว เลียก นึง ปลัฮเตะ
โคระ เซ ติ ปุย เนอึม� 30 เมือง ป ซันญา อาึ อาึง
ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ อาวต นึง เซ� ไก โตว ติ ปุย
เนอึม ป ซ โฮลฮ อาวต นึง อื โนก ฮา คาเลป ไม่ โย

ชูวา เซ� 31 ไลลวง กวน เปอะ ป อฮั โม เปะ ซ โฮลฮ
แปน ครา ปุย โฮ� โม กวน เปอะ เซ อาึ ซ เกือฮ อาวต
ซไบ่ นึง เมือง โอ โม เปะ ฆวต ไอฮ เซ� ซ โฮลฮ เนอึ
ม กุม อื แปน เมือง แตะ� 32 ไลลวง โม เปะ นึง อื
ซ ยุม เฮยี เยอื เปอะ นึง ลาึน เฮ�ี 33 โม กวน เปอะ
ซ โฮลฮ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ ฆาื โอ โม เปะ เนอึม
รพาวม� ซ โฮลฮ โฮว ไป โฮว มา นึง ลาึน เฮี รปาวน
เนอมึ ฮอยจ ละ โอ โม เปะ เญือะ ไอม ติ โกะ ปุย เนอึ
ม� 34 เญือม โฮว เลียป เปอะ เมือง เซ โฮว เปอะ
รปาวน ซเงะ โน่ง� โม เปะ ปังเมอ ซ อาวม เปอะ
เม่ะมัก่ แตะ ฆาื อื รปาวน เนอึม เอนิ� ติ เนอึม มัฮ
รโตง ติ ซเงะ เซ� มัฮ ฆาื มัป่ ยุฮ เปอะ� ซ ยุง เปอะ
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ ไม่ อาึ ฆาื
อ�ื 35 อาึ มัฮ พะจาว. อาึ แจง ซ ยุฮ ตอก อฮั แตะ
ละ ปุย ฆอก ปุย เบร ติ มู เฮี นึง บะ อื ปุ แตะ ตอซู
ไม่ อาึ� ซ ยุม เนอึม นึง ลาึน เวอืฮ เฮี โครยญ โฆะ
แตะ�� � อฮั เซ พะจาว�
36-37 โม ป โฮลฮ ไอ โมเซ ดวน โฮว ซาวป เลียป แลน
เมือง โคระ เซ� เอจี ฟวยจ เพียก แฮม เนอึม เมือง
เซ� เกือฮ ปุย แกต อื มัฮ ป โอ ไมจ� มัฮ ฆาื โม เซ
ป รกัเริ เติ ปุย พะจาว ฆาื อ�ื พะจาว เกือฮ อื ลอก
ป โซะ นึง เนะซองั แตะ� ยุม เอนิ ฆาื อื ซองนา พะ
จาว. 38 ปุย กาว ลอา ป โฮว เลียป แลน เมือง เซ มัฮ
โยชูวา กวน นนู ไม่ คาเลป กวน เยฟูเน โน่ง ป ไอม
ลัง่ นึง อ�ื
ปุย ริ เลียก เมือง คะนาอนั ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ
39 เญอืม เอจี ฮมอง โม อซิราเอน ลปุง พะจาว ป ซึป
ไอ โมเซ ละ แตะ ตอก เซ เยอ� เยอืม เนอึม เยอืม
แนม ฆาื อ�ื 40 ปวยฮ พริ เซ งาวป โกฮ� เพรยีง ติ
แตะ โฮว ฮอยจ นึง บลาวง� ตะ ลู เลียก เตือง เซ�
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �เอะ เอจี พิต เตอะ� เอะ ซ โฮว
เลียก เนอึม เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ��
อฮั เซ�
41 ไอ โมเซ คัต อ�ื �เมอยุ โอ เปอะ งอ่ต ป อฮั พะ
จาว ละ แตะ� แจง โอ เปอะ ซ เป เยอ� 42 ปุ ฮาวก
เฟือฮ เอนิ� พะจาว อาวต โตว ไม่ เปอะ� ซ ไป เปอะ
นึง โม ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ� 43 เญือม ตอซู เปอะ ปุ
แตะ ไม่ โม อามาเลก ไม่ โม คะนาอนั เซ� โม เปะ
แจง ซ ยุม เปอะ� พะจาว ซ ญอม โตว โฮว ไม่ เปอะ
นึง โอ โม เปะ เนอมึ รพาวม ละ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
44 ปุย โม เซ ปัง เมอ ริ ลัง่ ฮาวก นึง บลาวง ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� ไอ โมเซ ญอม โตว โฮว ไม่
อ�ื ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ปุ โรฮ เกือฮ อื โรวก
อ�ื อาวต ลัง่ ก อาวต ไพรม แตะ� 45 เญือม เซ โม
อามาเลก ไม่ โม คะนาอนั ป อาวต นึง บลาวง เซ เลีฮ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื เป เนอึม อ�ื อาื อ�ื โม อซิรา
เอน โฮลฮ ตอ ฮอยจ ยว่ง โฮรมา ฆาื อ�ื

15
โกตไม เกว ไม่ กัน ทไว ปุย โอเอฮี
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ
โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี เญือม ซ เลียก โม เปะ นึง
ปลัฮเตะ ป ซันญา อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ เซ� 3 ดัฮ ไก
ป โรวก โมวก ญุ่ก� แกะ ปิ ญุ่ก ละ ซ ตอง แตะ ทไว
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ละ พะจาว, ปัง มัฮ ป ตอง อื ทไว เตือง ตัว อื ญุ่ก�
ปัง มัฮ ป ทไว อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ญุ่ก� ปัง มัฮ
ป ทไว อื ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ ญุ่ก� ปัง มัฮ ป
ทไว อื นึง กัน ชลอง อื ซเงะ ซัมคัน ยุฮ แตะ ญุ่ก�
โอเอฮี เมาะ ป ทไว อื เซ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะ
จาว ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื 4 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
เซ โรวก กวน แกะ กวน ปิ ทไว แตะ เซ ละ พะจาว,
เกือฮ โรวก อื ไม่ ญอต แปง ลอา ลิต� ซเบื่อก ไม่
ลออยฮ กาวก ติ ลิต� 5 กวน แกะ ทไว อื เซ ไมจ อื
ไก ไม่ รอาวม อะงุน ติ ตัว ติ ลิต โครยญ ตัว อ�ื
6 �เญือม ทไว อื แกะ โปก ระ ติ ตัว ไมจ อื โรวก ไม่
ญอต แปง ปาวน ลิต� ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ติ
ลิต ไม่ บลัฮ� 7 ไมจ โรฮ อื โรวก รอาวม อะงุน ติ ลิต
ไม่ บลัฮ� ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ป ซออย ฮงาื ละ
พะจาว ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื
8�เญอืม โรวก อื โมวก โปก ละ ซ ตอง อื ทไว ละ พะ
จาว เตือง ตัว อื ญุ่ก� ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน
รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ญุ่ก� ปัง มัฮ ป
ทไว อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ญุ่ก� 9 ไมจ อื โรวก ไม่
ญอต แปง แลฮ ลิต� ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ลอา
ลิต� 10 ไมจ โรฮ อื โรวก ไม่ รอาวม อะงุน ลอา ลิต�
ป ตอง อื ทไว เซ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่
ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื 11 ปัง มัฮ โมวก โปก ญุ่ก�
แกะ โปก ญุ่ก� กวน แกะ กวน ปิ ญุ่ก� ไมจ ปุย ทไว
ไม่ โอเอฮี โม เซ โครยญ โฮน อ�ื 12 เมาะ ไก เซน ซัต
ซิง ทไว ปุย� ไมจ อื ไก ไม่ โอเอฮี โม เซ โครยญ ตัว
อ�ื
13 �โม ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ไมจ
อื ยุฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ แตะ เญอืม ซ ตอง อื ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว เซ� เดอมึ ซ แปน ป ซออย ฮงาื
ละ อื ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื 14 เญือม ไก แคก เลือ
ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง เปอะ
ป ฆวต ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ละ ซ แปน อื ป
ซออย ฮงาื ละ อื ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ
เกือฮ ยุฮ อื ตอก ยุฮ โม เปะ อื โครยญ เจือ� 15 ปัง
มัฮ ปุย ตังเมือง� ปัง มัฮ โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ โม อซิ
ราเอน� ไมจ ปุย ยุฮ ตัม โกตไม ติ เจือ เซ เตือง โอยจ
แตะ� นึง มัฮ อื โกตไม ตอน ฮมัน โกว ลอป ปุย โค
รยญ เจน ปุย� โม เปะ ไม่ ปุย ตังเมือง มัฮ เปอะ ป
ตอก ปุ แตะ ละ ยุ พะจาว อ�ื 16 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
โกว โกตไม ป ตอก ปุ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
17พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 18 �ไมจ เปอะ อฮั ละ
โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ นึง
เมือง ป ตาว อาึ เปอะ นึง เซ� 19 เญือม เอจี โฮลฮ
เปอะ โซม ปอน โอเอฮี นึง เมือง เซ เยอ� ไมจ เปอะ
ละ อาึง งอ่น� ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว. 20 เญื
อม เอจี ฟวยจ เกป เปอะ เปลิ เฮงาะ รโกะ ยุฮ แตะ
โครยญ เนอึม� เญือม ยุฮ เปอะ คโนมปัง นึง อ�ื ป
มัฮ แฮลป เมือ โรง อื เซ� ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว.
21 ไมจ เปอะ ทไว เฮงาะ รโกะ โฮลฮ โรง เปอะ เซ ละ
พะจาว ตอก เซ� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน
ปุย�

22�ไลลวง โกตไม เกือฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ โครยญ
เจือ เซ� ดัฮ โม เปะ ซลัฮ นึง ไม่ เบีย ยุฮ เปอะ งอ่น
โฮ� ซ ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เมอ� 23ป มัฮ ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ� ตึน มัฮ ป ลัง ยุฮ ปุย เน่
อมึ ซเงะ อฮั โรง พะจาว อื ละ ไอ โมเซ ฮอยจ ละ
เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย� 24 ดัฮ โม เปะ เตือง มู
เปอะ โคะ ยุฮ ป พิต เตือง โอ แตะ ยุง ติ ตื เนอึม�
กัง เคะ เอ ดัฮ เปอะ เอจี ยุง มัฮ อื ป พิต โฮ� ไมจ
เปอะ โรวก กวน โมวก โปก ละ ซ ตอง เปอะ ทไว เตื
อง ตัว อ�ื เกือฮ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป
ปุก รพาวม อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ เฮงาะ รโกะ
ไม่ รอาวม อะงุน� โนก ฮา เซ ไมจ แม เปอะ ทไว ไม่
ปิ โปก ติ ตัว ละ ซ แปน ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่
ยุฮ แตะ� 25 ไมจ เปอะ เกือฮ ซตุ ทไว โอเอฮี เซ แปน
ควน เกือฮ อื พะจาว รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย โฮวน
เซ� พะจาว ซ ยวก เนอมึ มัป่ พิต ยุฮ โม เซ เบือ อ�ื
นึง มัฮ อื ป พิต ยุฮ ปุย เตือง โอ แตะ ยุง� ไม่ เอจี
ญอม อื ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ไม่ ทไว อื ควน
โตฮ อื ติ แตะ นึง� 26 ปัง เอจี มัฮ ปุย โคะ ยุฮ ป พิต
ตอก เซ โครยญ โฆะ แตะ� เตือง โม อซิราเอน ไม่
ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง อื เซ� พะจาว ซ ปุน ยวก
ลัง่ อื ละ อื เบือ อ�ื
27 �ดัฮ ไก ติ ปุย โน่ง ป โคะ ยุฮ ป พิต เตือง โอ แตะ
ยุง� ไมจ เกือฮ ปุย เซ โรวก กวน ปิ รโปวน ติ ตัว ป ไก
อาญุ อื ติ เนอึม� ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน โตฮ
อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื 28 ไมจ เปอะ เกือฮ ซตุ ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว ละ ซ แปน อื ควน รไซจ พิต โฌวะ
ยุฮ อ�ื เญือม เซ พะจาว ซ ยวก มัป่ ยุฮ อ�ื 29 ดัฮ
ไก ป โคะ ยุฮ ป พิต เซ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ติ
เจือ เซ ตอก ปุ แตะ� เตือง จัตเจือ โม อซิราเอน ไม่
ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง อื เซ�
30 �ดัฮ ตอ ไก ป โฆง ยุฮ ป พิต เตอ� ปัง มัฮ โม อซิ
ราเอน ญุ่ก� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ญุ่ก� ปุย เซ เอจี
มัฮ พามัต อื พะจาว. ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย
เซ� เญือะ ไมจ เปอะ โตว เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิรา
เอน� 31 มัฮ ฆาื โอ อื ญอม งอ่ต ป อฮั พะจาว, ไม่ โอ
อื ญอม ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง� ปุย เซ ซ จัมเปน
เปอะ ทอเนาะ โน่ง ฆาื อ�ื กัน ลอก อื ตุต เซ เกว ไม่
โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ�

ป โอ เมีญ ซเงะ ลโล่ะ
32 เญือม อาวต ลัง่ โม อซิราเอน นึง ลาึน เวอืฮ เซ�
ไก ปรเมะ ติ� ยุ ปุย โฮว อื เคิ ไน ซเงะ ลโล่ะ� 33 โม
ป ยุ อื เซ โรวก ปุย เซ ฮอยจ เคะ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน
ไม่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 34 ปุย โม เซ คัง อาึง ปุย เซ
ฆาื อ�ื นึง โอ อื ดิ ยุง ตอก ซ ยุฮ แตะ ละ อ�ื 35 เญื
อม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื โฮว
แล่น ปุย เซ นึง ซโมะ ก พริ ไคะ เซ ปอ ยุม อ�ื� อฮั
เซ� 36 ปุย เตือง โอยจ อื โรวก เนอมึ ปุย เซ ฮอยจ ก
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พริ ไคะ� แล่น อื นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื ตัม ป ซตอก
พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

ไลลวง ดาึง ลปิ ฮอป ปุย
37 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 38 �ปะ ไมจ เปอะ
อฮั ละ โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี โม เปะ ไมจ เปอะ
ยุฮ ดาึง ลปิ ฮอป แตะ โครยญ โจง อ�ื นึง ดาึง ลปิ
เปอะ เซ ไมจ เปอะ ดุฮ กอย ซี ฟะ นึง ติ บวน� ไมจ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน
ปุย� 39 กัง เคะ เอ ดัฮ เปอะ เอจี ยุ ดาึง ลปิ เซ�
แปน ควน โตก เปอะ ละ ลปุง ซตอก พะจาว แตะ�
ไม่ ซ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง เซ เบือ อ�ื เดอมึ เปอะ โอ
ซ ยุฮ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไม่ ป ปุก ละ ไง่ โกะ แตะ
ไอฮ� ไม่ โอ เปอะ ซ ลอต แปน ปุย โอ เนอมึ รพาวม
ละ พะจาว ฆาื อ�ื 40 ดาึง ลปิ เซ ซ แปน ควน ไตม
เปอะ ลปุง ซตอก อาึ อาึง ละ เปอะ� ละ ซ ยุฮ เนอมึ
เปอะ ไม่ ซ แปน เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ อาึ เบือ อ�ื
41 อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ป นัม โม เปะ
เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ� ละ ซ แปน อาึ พะจาว
ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั
เซ�

16
ไลลวง ริ ปุย ชะลู กัน แปน ซตุ
1-2 ฟวยจ เซ ไก ปุย ติ� มัฮ โครา ป มัฮ กวน อติซ
ฮา มัฮ ปุย เจอ เลว�ี มัฮ ซฆลาวม โม โคฮตั นึง อ�ื
โครา เซ ซาวป ตอก ซ ตอซู แตะ ไม่ ไอ โมเซ� ป
พาวม ดิ ไม่ อื มัฮ โม เจอ รูเบ่น ลอวย ปุย� มัฮ ด่า
ทัน ไม่ อาบี่รมั กวน เอลีอปั ไม่ โอน กวน เปเลต�
โนก ฮา เซ ไก ลัง่ ลอา รอย ไม่ รฮอน ปุย ป พาวม
ไม่ อ�ื มัฮ ตื โม อซิราเอน ป ไก มอยฮ นึง เลือก ปุย
อื แปน ฮวันา ยุฮ แตะ� 3 โม เซ รโจะ รเจอมึ ซอง
นา ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ลอา
เอจี เกิน ลอน ป ยุฮ เปอะ� โม เอะ เตือง โต เยอะ
มัฮ ตื ปุย ไน พะจาว. พะจาว อาวต ดิ ไม่ เอะ เตือง
มู เยอะ� โม เปะ ลอา เมอยุ อวต เปอะ ติ แตะ ระ ฮา
ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ระ ตวก ซวก ซฮาว ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
4 ไอ โมเซ� เญอืม ฮมอง อื โอเอฮี เซ ไอจ รเคอปึ ฆาื
อื ลังเตะ� ไววอน� 5ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ โครา ไม่ โม
ปุ โฮมว อื เซ� �ซงา่วป ก ซะ พะจาว ซ เปลีฮ ที ป
มัฮ ปุย ไน แตะ� พะจาว ซ เปลีฮ โม ป มัฮ ป เลือก
แตะ ไม่ ป ลัง เลียก ละ คัน ยุฮ แตะ ละ ซ ทไว อื โอ
เอฮี ละ แตะ� 6-7 ซงา่วป ก ซะ ปะ ไม่ ปุ โฮมว เปอะ
เซ ตุย โรวก โดง งอ ยุฮ เปอะ� อาึง รฆุ งอ นึง ไม่ ป
ซออย ฮงาื� โรวก ฮอยจ ละ คัน ยุฮ พะจาว� เญอืม
เซ เอะ ซ ยุ อุ ป มัฮ เนอึม ปุย เลือก พะจาว นึง อ�ื
มัฮ โม เปะ ป มัฮ เจอ เลวี ป เกิน ลอน ป ยุฮ ฮู�� อฮั
เซ ละ อ�ื
8 ไอ โมเซ อฮั แม เฮี ละ โครา� �โม เปะ ป มัฮ เจอ
เลว�ี งอ่ต เมอะ� 9 อมั มัฮ แกต เปอะ มัฮ ป แตวะ
ลอน ไล เกือฮ พะจาว โม เปะ ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ�
โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ เลียก ซดิ ไม่ พะจาว ยุฮ อซิ

ราเอน นึง ยุฮ เปอะ กัน เกว ไม่ พากัง ระ ยุฮ พะจาว
ละ ซ ยุฮ เปอะ กัน ฆรอ โม ลัปซด่อน นึง กัน รซอฮ
เปอะ ละ โม อซิราเอน เซ� 10พะจาว เอจี เกือฮ โม
เปะ ไม่ โม เจอ เลวี ไฮญ เตือง โอยจ อื โฮลฮ อาวต
ซดิ ไม่ แตะ ตอก เซ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ ปอ นึง
รพาวม เปอะ เมาะ เซ� ฆวต โฮลฮ ลัง่ เปอะ แปน
ซตุ ไม่ ติ� 11 เญือม เติ เปอะ อาโรน ตอก เซ เอจี
มัฮ เมาะ เติ เปอะ พะจาว, โม่ เปอะ ยุง�� อฮั เซ ไอ
โมเซ�
12 เญือม เซ ไอ โมเซ เกือฮ ปุย กอก ด่าทัน ไม่ อาบี่
รมั ฮอยจ เคะ แตะ� ปุย ลอา เซ ปังเมอ โอ ฮอยจ�
อฮั เฮ�ี �โฮว โตว� 13 อมั มัฮ โอ อื ดิ ปอ ละ เปอะ
เอจี เกือฮ เปอะ เอะ โอก ฮา เมือง โฮวน ป โซม บื ป
ปอน ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ ยุม เยอื นึง ลาึน เวอืฮ
เฮ�ี อมั ทา ลัง่ เกือฮ ติ เปอะ ระ ตวก ซวก ซฮาว
คนัป กัป กา เปอะ เอะ ไม่ ตอก เซ� 14 ปะ ตาว เนอึ
ม เปอะ โตว เอะ ฮอยจ นึง เมือง โฮวน ป โซม บื ป
ปอน ป เอจี อฮั เปอะ เนิ เซ� เกือฮ เปอะ โตว เอะ
โฮลฮ ชจิ ไม่ รปึม ก อาวต แตะ เฟือฮ� ปเล่ีย ฆวต จุ
แม เปอะ เอะ ฮอยจ เคะ แตะ� โฮว โตว เฟือฮ เอนิ
เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 เญือม เซ ไอ โมเซ รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื อ�ื อฮั
เฮี ละ พะจาว, �ปุ รปั ป ทไว อื ละ เปอะ� อาึ ยุฮ
โตว ป พิต ละ โม เซ� บรงั ติ ตัว บไ่ด่ะ� อาึ ปุ ตุย ฮา
อ�ื� อฮั เซ�
16-17 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ โครา� �ซงา่วป ปะ ไม่ โม
ปุ โฮมว เปอะ ลอา รอย ไม่ รฮอน ปุย เซ ไมจ เปอะ
ฮอยจ นึง พากัง นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� อา
โรน ซ ฮอยจ โรฮ นา เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โรวก
โดง งอ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� เกือฮ โรฮ ดุฮ ป
ซออย ฮงาื นึง อื ไม่ โรวก อื ฮอยจ ซองนา พะจาว,�
อฮั เซ ละ อ�ื 18 ปุย ตัง โคน ตัง โรวก เนอมึ โดง งอ
ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื ดุฮ รฆุ งอ นึง อื ไม่ ป ซออย ฮงาื�
ชุง โบ โตะ รเวอืะ พากัง เซ ไม่ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน�
19 เญือม เซ โครา เกือฮ โม ปุ โฮมว แตะ รโจะ โบ
แตะ ชุง รเตือป ไอ โมเซ ไม่ อาโรน นา เซ� เญือม
เซ รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว ปลาฮึ เอนิ ละ ปุย� รงั เนอมึ
รงั แนม� 20พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน�
21 �รกัฮ ติ เปอะ ฮา โม ลัปซด่อน เซ� อาึ ซ ยุฮ ยุม
ไม่ อื จุบัน่ ตันด่วน เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�
22 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน นุ่ม ติ แตะ ปอ จิ
ไกญ แตะ เตะ ปัว อื นึง พะจาว� �โอ พะจาว� ปะ
มัฮ เปอะ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
ดัฮ มัฮ พิต ปุย ติ ปุย โน่ง อมั ซ ฮาวก รพาวม เปอะ
ละ ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว�
23พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 24 �ไมจ เปอะ ซตอก
โม ลัปซด่อน เกือฮ โอก ซไง ฮา พากัง ยุฮ โครา ไม่
ด่าทัน ไม่ อาบี่รมั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
25 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ โม ป กวต ไน โม อซิราเอน
โกฮ โฮว ดิ เคะ เญือะ ด่าทัน ไม่ อาบีร่มั� 26อฮั อื ละ
โม ลัปซด่อน ตอก เฮ�ี �เกือฮ ติ เปอะ ซไง ฮา พากัง
ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร โม เฮ�ี ปุ ลอก โอเอฮี ยุฮ อื ติ
เจือ เนอึม เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม ดิ ไม่ โม เฮี ฆาื มัป่
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ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 27 โม ลัปซด่อน เฌาะ ติ แตะ
อาวต ซไง ฆาื อื ฮา พากัง ยุฮ โครา ไม่ ด่าทัน ไม่ อาบี่
รมั เซ� ด่าทัน ไม่ อาบี่รมั เซ ชุง โบ โตะ รเวอืะ พา
กัง อาวต แตะ ไม่ ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ�
28 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �มัฮ ตอก เฮี ตอก ซ ยุง เปอะ มัฮ
เนอมึ พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ ยุฮ โอเอฮี เฮี โครยญ
เจือ ฆาื อ�ื มัฮ โตว โอเอฮี ป เบิก่ ไอฮ นึง โกะ แตะ�
29 ดัฮ ปุย โม เฮี ยุม ทัมมด่า ไม่ โอ อื ลอก ป ตัง โน่ง
เน่อมึ นึง พะจาว โฮ� ซ ยุง ที เปอะ นึง เซ โอ อื มัฮ
พะจาว ป ดวน อาึ อ�ื 30 ดัฮ พะจาว ยุฮ เนอมึ ป ซัม
คัน นึง เกือฮ แตะ ปลัฮเตะ ม่ะ ปอ บลวน แตะ ปุย
โม เซ เตือง โอเอฮี ยุฮ อ�ื ไม่ เกือฮ อื เลีฮ พราวป
เอนิ เตือง ไอม แตะ ฮอยจ เมือง ป ยุม� โม เปะ ซ
ยุง เปอะ มัฮ ปุย โม เซ ป พามัต พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั
เซ ละ โม ลัปซด่อน�
31 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั ไอ โมเซ โอเอฮี ไล เซ เยอ�
ปลัฮเตะ ฆรมึ ปุย โม เซ ดุงเดียง ม่ะ เอนิ� 32 ปลัฮ
เตะ ม่ะ ปอ บลวน แตะ โม เซ เตือง กวน เตือง เฌือต
อ�ื เมาะ ป พาวม ดิ ไม่ โครา เซ เตือง คาวคอง อื
ดุฮ ตื นึง อ�ื 33 โม เซ ดุฮ พราวป เนอึม เตือง ไอม
แตะ ฮอยจ เมือง ป ยุม ไม่ คาวคอง อื เตือง โอยจ
อ�ื เญือม เซ ปลัฮเตะ รบิต แม ราว อ�ื โม เซ ลอต
เอนิ ไฆร ลอป� 34 โม อซิราเอน ป อาวต นา เซ เญื
อม ฮมอง อื ครวก โม เซ เยอ ตอ ฆาื อ�ื อฮั อื ตอก
เฮี เรยีง �ตอ เออ� ปลัฮเตะ ซ บลวน โรฮ เอะ ตอก
เซ ยุง่�� อฮั เซ�
35 เญือม เซ พะจาว เกือฮ งอ ซัมคัน ยุฮ แตะ โอก
ฮะ ยุฮ ปุย ลอา รอย ไม่ รฮอน เซ ลไล ทไว อื ป ซออย
ฮงาื�
36 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 37 �ไมจ
เปอะ เกือฮ เอเลอาซา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ โฮว
ตุย โดง งอ ไร ซเงี โอก ฮา โม ป ฮะ เซ� เกือฮ โปวฮ
รฆุ งอ นึง อื ก ซไง อ�ื โดง เซ มัฮ ป ซัมคัน� 38 เญื
อม ทไว ปุย อื ละ อาึ นึง คัน ระ เซ ลอต แปน ป ซัม
คัน� โดง งอ ยุฮ โม ป ยุม นึง มัป่ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ
เปอะ ตุย แตม เกือฮ แปน ปลัฮ แปน ปลัฮ แตะ�
เลอึป คัน เซ นึง� ซ แปน ควน เกือฮ โม อซิราเอน
ยุง คิง แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
39-40 เอเลอาซา ตุย เนอึม โดง งอ เซ� เกือฮ เนอึม
ปุย แตม อื แปน ปลัฮ อื ตอก เซ� เลอึป คัน เซ นึง
อื ตัม ป ดวน พะจาว ไอ โมเซ อฮั ละ อื เซ� แปน
เนอึม ควน เกือฮ โม อซิราเอน ยุง โอ ปุย ไฮญ ไมจ
เลียก ละ คัน เซ ละ ซ ทไว แตะ ป ซออย ฮงาื นึง ละ
พะจาว. มัฮ โม จัตเจือ อาโรน โน่ง ป ลัง ยุฮ กัน เซ�
ปุย ไฮญ ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ซ ยุม โรฮ ฆาื อื ตอก โครา
ไม่ โม ป พาวม ดิ ไม่ อื เซ โรฮ�
41 เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อื รโจะ ละ ซ เติ แตะ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี
�มัฮ ฆาื เปะ ลอา เฮี ป ยุม ปุย ไน พะจาว เซ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�
42 ลไล รโจะ ปุย โฮวน ละ ซ เติ แตะ ไอ โมเซ ไม่ อา
โรน เซ� ปุย โฮวน เซ นา ลวง ลัก่ พากัง ระ เซ� เญื
อม เซ ชวน เอนิ เลีฮ เลอึป ชุต รวู ซัมคัน เซ พากัง

ระ� ฮอยจ ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว. 43 ไอ โมเซ
ไม่ อาโรน โฮว ชุง ลั่กกา พากัง ระ เซ� 44 พะจาว
อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 45�ไมจ เปอะ โอก ฮา ปุย โฮวน
เซ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม เซ ไน เวลา ปเล่ีย เฮี
เอนิ�� อฮั เซ� ปุย ลอา เซ นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ�
46 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ อาโรน� �ไมจ เปอะ ตุย โรวก
โดง งอ ยุฮ เปอะ� โฮว ดุฮ งอ อาวต นึง คัน ทไว เซ
โตะ อ�ื ไม่ ดุฮ เปอะ ป ซออย ฮงาื นึง� ฟวยจ เซ
ซไจ โฮว ไม่ ฮอยจ เคะ ปุย โฮวน เซ ละ ซ ทไว เปอะ
เกือฮ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ� นึง เอจี
ฮอยจ พราวป รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ อ�ื เอจี
เกิต เอนิ พาญัต ฆอก ลอนละ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 47อา
โรน โฮว เนอมึ ไม่ โดง งอ ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั ไอ โมเซ
ละ แตะ� ตอ เลียก ลลาึง ปุย โฮวน เซ� เญอืม เอจี
ยุ อื เกิต พาญัต ฆอก ลอน ละ ปุย โม เซ เยอ� อาึง
ป ซออย ฮงาื โตะ โดง งอ ยุฮ แตะ เซ� ลอต ทไว อื
เกือฮ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย โฮวน เซ�
48 เญือม เซ พาญัต ฆอก ลอน ป ฮอยจ ละ ปุย เซ
ไฆร เอนิ� อาโรน เซ ชุง ลัง่ ซน่ะ ป ยุม ไม่ ป ไอม�
49 เซน ปุย ป ยุม ฆาื พาญัต ฆอก เซ ไก เอนิ 14,700
ปุย� เมีญ โตว ป ยุม ไม่ โม โครา นึง อื เซ� 50 เญอืม
เอจี ไฆร พาญัต ฆอก เซ� อาโรน เอญี ฮอยจ เคะ ไอ
โมเซ นึง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ�

17
ไลลวง โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน
1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ ดวน โม
อซิราเอน เกือฮ โรวก โคะ ฆิ ยุฮ ฮวันา เจอ เตือง กาว
ลอา เจอ อื เซ ติ เจอ ติ โฆง� เกือฮ ไซฮ มอยฮ กุม
อื นึง อื โครยญ โฆง อ�ื 3 โคะ ฆิ รโตง เจอ เลวี นึง อื
ไมจ เปอะ ไซฮ มอยฮ อาโรน นึง� เกือฮ ฮวันา เจอ
โครยญ เจอ โรวก โคะ ฆิ แตะ ติ ปุย ติ โฆง� 4 ไมจ
เปอะ อาึง ลั่กกา ฮติ ลปุง ซันญา ป อาวต กไน พา
กัง ระ� นา ก กอ ฮอยจ อาึ เคะ ปะ โฮ� 5 โคะ ฆิ ปุย
เลือก อาึ นึง อื อาึ ซ เกือฮ โอก ฆอย� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ เกือฮ โม อซิราเอน โอ เญือะ เติ ลอป ปะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�
6 ไอ โมเซ อฮั เนอมึ อื ละ โม อซิราเอน ตอก เซ� โม
ฮวันา อื โรวก เนอึม โคะ ฆิ ยุฮ แตะ เตือง กาว ลอา
แตะ ติ ปุย ติ โฆง โครยญ เจอ โม อซิราเอน� โคะ
ฆิ ยุฮ อาโรน อาวต ดิ โรฮ ไม่ อ�ื 7 ไอ โมเซ อาึง อื
โตะ พากัง เซ ลั่กกา ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เตื
อง โอยจ อ�ื
8 ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ เลียก กไน พากัง ระ เซ� ยุ
โอก ฆอย โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน� ป มัฮ ตัว แทน เจอ เลวี
เซ� ฆอย อื เซ โอก เตีย ปอป งอ่น� โพรยฮ งอ่น�
โอก เปลิ� ไก เปลิ อาลามัน ตึม นึง งอ่น� 9 ไอ โมเซ
ตุย โรวก โคะ ฆิ เซ เตือง โอยจ อ�ื เปลีฮ อื ละ โม อซิ
ราเอน� เญือม เอจี ฟวยจ แลน อ�ื โม เซ ตุย โรวก
โคะ ฆิ ยุฮ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�
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10 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �อาึง โคะ ฆิ ยุฮ อา
โรน ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา� ละ ซ แปน อื ควน เกือฮ
โม ป เลฮ เตียง ยุง คิง แตะ� ซ เกือฮ อื ยุง โอ แตะ
ไมจ เติ ลอป ปุย เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
ไอ โมเซ พะจาว เยอ� 11 ไอ โมเซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป
อฮั พะจาว ละ แตะ�
12 โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �เอะ เอจี ไลจ
โลม เนอึม เมอะ� เอจี ซ ชปิ โอยจ เจอะ� 13 เมาะ
ป ฮอยจ โบ พากัง ระ เซ ตึน ซ ยุม โอยจ� เอะ มัฮ ซ
ยุม โอยจ โรฮ โฮะ ตอก เซ ยุง่�� อฮั เซ�

18
กัน ลัง ยุฮ ซตุ ไม่ โม เลวี
1 พะจาว อฮั อาึง อื ละ อาโรน ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป
ยุฮ ป พิต นึง กัน รซอฮ ปุย นึง พากัง นา ก ฮอยจ ปุย
เคะ พะจาว� ไม่ นึง กัน แปน เปอะ ซตุ เซ� ปะ ไม่
โม กวน เฌือต เปอะ ไม่ โม จัตเจือ เปอะ� ซ จัมเปน
เปอะ ลอก ตุต ฆาื อ�ื 2 เญือม ยุฮ ปะ ไม่ โม กวน
เปอะ กัน นึง พากัง นา ก อาวต อาึ เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ โม คระ เฌือต เปอะ ป มัฮ โม เลวี เซ เรอึม
เปอะ นึง กัน ยุฮ เปอะ� 3 โม เซ ซ แปน กวนไจ ปุย
โจฮ เปอะ� ไม่ ซ ยุฮ อื กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ�
ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ เลียก ซดิ ไม่ ฮอง ซัมคัน
เซ� ไม่ ก อาวต คัน ทไว เซ� เดอมึ ปุย โอ ซ ยุม ฆาื
อ�ื เตือง โม เซ เตือง ปะ โรฮ� 4 โม เซ ไมจ อื รซอฮ
ดิ ไม่ ปะ นึง กัน ลัง ยุฮ แตะ ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ�
ปุย ไฮญ โนก ฮา โม เลวี เซ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ
เกือฮ ยุฮ กัน ไม่ แตะ�
5 �มัฮ ปะ ไม่ โม กวน เปอะ โน่ง ป ลัง ยุฮ กัน นึง
ฮอง ซัมคัน ไม่ นึง คัน ทไว เซ� เดอมึ อาึ โอ ซ โฮลฮ
ฮาวก รพาวม แม ละ โม อซิราเอน เซ ฆาื อ�ื 6 อาึ
เอจี เลือก โม เลว�ี ป มัฮ เอยีกปุ คระ เฌือต เปอะ�
โอก เน่อมึ นึง โม อซิราเอน ไฮญ เซ ละ ซ แปน อื
คอง ควนั เกือฮ อาึ ละ ปะ� โม เซ เอจี มัฮ ป รกัฮ
โน่ง อาึ ละ โกะ แตะ� ละ ซ โฮลฮ อื ยุฮ กัน ป เกว
ไม่ พากัง ระ เซ� 7ปะ ไม่ โม กวน เปอะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ ยุฮ กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ เซ โครยญ เจือ� เมาะ ป
เกว ไม่ คัน ทไว ไม่ โอเอฮี ป อาวต กไน พากัง ซัมคัน
เซ� โอเอฮี โม เซ มัฮ ป ลัง ฟวยจ นึง ปะ� นึง เอจี
เกือฮ พิเซต อาึ กัน แปน ซตุ เซ ละ เปอะ� ดัฮ ไก
ปุย ไฮญ ป โอ มัฮ จัตเจือ ปะ นึง อื ป เลียก ซดิ ไม่ โอ
เอฮี ซัมคัน เซ� ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ พะจาว�
โอเอฮี ป ลัง ละ โม ซตุ
8 พะจาว อฮั เฮี ละ อาโรน� �ไมจ เปอะ ไตม ตอก
เฮ�ี โอเอฮี ป ทไว ปุย ละ อาึ เตือง โอยจ อ�ื เมาะ
ป โอ ปุย ตอง� อาึ เอจี เกือฮ ละ ปะ� เอจี เมีญ มัฮ
รโตง ปะ ไม่ โม กวน เฌือต เปอะ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี
โครยญ เจน ปุย� 9 โอเอฮี ซัมคัน ทไว ปุย เซ ป โอ
ปุย ตอง นึง คัน ทไว ป ซ เมีญ มัฮ รโตง ปะ นึง อื เซ
มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย� ไม่ ป ทไว
ปุย ละ ซ แปน ควน โตฮ มัป่ ยุฮ ปุย� ไม่ ป ทไว อื ละ
แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ละ ปุย� โอเอฮี ซัมคัน

ทไว ปุย โครยญ เจือ เซ� เอจี มัฮ ป ลัง ละ ปะ ไม่ โม
กวน เฌือต เปอะ� 10ปะ ไมจ เปอะ โซม ปอน โอเอฮี
โม เซ นึง นาตี ก ซงะ่ ไล อื นึง มัฮ อื ป ซัมคัน� มัฮ
โม ปรเมะ โน่ง ป ลัง โซม ปอน โอเอฮี โม เซ เยอ�
ไมจ เปอะ ทื มัฮ ป ซัมคัน ละ แตะ�
11 �โนก ฮา เซ มัฮ แม ป ทไว ไฮญ ปุย� ป กอยฮ โม
อซิราเอน ทไว พิเซต ละ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื อาึ
เอจี เกือฮ โรฮ แปน คอง ปะ ไม่ โม กวน รเมะ กวน
รโปวน เปอะ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย�
เมาะ ป มัฮ ปุย ไน จัตเจือ เปอะ โครยญ โฆะ อื ป โอ
อื มัฮ ปุย รแอม ไล ลัง โซม ปอน ตื อ�ื
12�โอเอฮี เมาะ ปทไว โรง ปุย ป ตึก นึง ไมจแตะ� ป
มัฮ ลออยฮ กาวก� รอาวม อะงุน� ไม่ เฮงาะ รโกะ�
อาึ เอจี เกือฮ แปน คอง เปอะ� 13 เมาะ ป มัฮ ปุย ไน
จัตเจือ เปอะ ป ซงะ่ ไล อื ลัง โซม ปอน ตื อ�ื
14 �โอเอฮี ทไว ลุต ปุย ติ เมือง อซิราเอน โครยญ
เจือ� อาึ เอจี เกือฮ ละ โม เปะ� 15 กวน โรง ปุย โค
รยญ โฆะ อื ไม่ กวน โรง ซัตซิง ป ลัง โรวก โม อซิ
ราเอน ทไว ละ อาึ� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ละ โม เปะ�
ป มัฮ กวน โรง ปุย โครยญ โฆะ อ�ื ปะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย โตฮ ตัม ไล อ�ื กวน โรง ซัตซิง ป โอ
ซงะ่ ไล นึง อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ปุย โตฮ ตอก เซ
โรฮ� 16 กวน รเมะ ปุย ดัฮ เอจี ไก อาญุ ติ เคิ โฮ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โตฮ ตัม คาโนวน อ�ื ปุก พอน
เชเคน ตัม เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน เซ� ติ เช
เคน เซ ปุก งา่ เกรา�
17 �ป มัฮ กวน โรง โมวก� กวน โรง แกะ� ไม่ กวน
โรง ปิ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ โตฮ� นึง เอจี มัฮ อื คอง
อาึ� ไมจ เปอะ มอก ทไว ไม่ ซพรอต เปอะ ฮนัม อื
นึง คัน ทไว� ไม่ ตอง เปอะ ทไว ลออยฮ อ�ื โอเอฮี
เซ ซ แปน ป ซออย ฮงาื ป ปุก เนอึม รพาวม อาึ�
18 โตะ ซัตซิง โม เซ เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ ป ลัง ละ
โม เปะ� ตอก เนะ รน่าวก ไม่ รเวือง ลวง ดอม ป
กอยฮ ปุย ทไว ละ อาึ เซ� 19 เมาะ ป ทไว พิเซต โม
อซิราเอน ละ อาึ โครยญ เจือ� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ละ
ปะ� ไม่ โม กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ ฮอยจ ละ
เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย� เฮี มัฮ ลปุง ซันญา ตอน
ฮมัน ยุฮ อาึ ละ ปะ ไม่ โม จัตเจือ เปอะ โครยญ โฆะ
อ�ื
20 �โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว พริ เตะ เบระ เบรอมึ
นึง ปลัฮเตะ เซ� ซ โฮลฮ เปอะ โตว รโตง แตะ ไม่
ปุย โม เซ� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ รโตง เปอะ� เอจี มัฮ
อาึ ป มัฮ ป ลัง โฮลฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อาโรน
พะจาว เยอ�
โอเอฮี ป ลัง ละ โม เลวี
21พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เญือม ทไว โม อซิราเอน โอ
เอฮี ยุฮ แตะ ละ อาึ กาว ปุน ติ ปุน เซ� อาึ เอจี เกือฮ
ละ โม เลวี แปน ป ลัง โฮลฮ อ�ื นึง มัฮ อื ป ยุฮ กัน
ป เกว ไม่ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ�
22 เญือะ ไมจ โตว เกือฮ โม อซิราเอน ไฮญ เลียก ซดิ
ไม่ พากัง ระ เซ� เดอมึ โอ ซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม
แตะ ฆาื อ�ื 23 เน่อมึ ปเล่ีย โฮว ไป นา� โม เลวี ซ
แปน ป ลัปพิตชอป พากัง ระ เซ ไม่ กัน ป เกว ไม่ อื
โครยญ เจือ� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ โกตไม ป ไมจ ปุย ยุฮ
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ลอป ฮอยจ ละ โม จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี โม เลวี ซ
ไก โตว พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ นึง เมือง อซิราเอน
เซ� 24ป ทไว โม อซิราเอน กาว ปุน ติ ปุน เซ อาึ เอจี
เกือฮ เนอมึ ละ โม เลวี แปน รโตง อ�ื เอจี มัฮ ป ลัง
โฮลฮ อ�ื มัฮ เซ ป อฮั อาึ ละ โม เลวี เซ ตอก เฮี ฆาื
อ�ื โม เปะ ไก โตว พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ เปอะ นึง
เมือง อซิราเอน เซ�� อฮั เซ พะจาว.
ป ลัง ทไว โม เลวี
25 พะจาว ดวน ไอ โมเซ อฮั อื ละ โม เลวี ตอก เฮ�ี
26 �เญือม เอจี โฮลฮ เปอะ รปั โอเอฮี มอป พะจาว
ละ เปอะ เซ� ป มัฮ โอเอฮี ทไว โม อซิราเอน กาว ปุน
ติ ปุน ยุฮ อื เซ� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ โรวก ทไว ป
โฮลฮ แตะ เซ ละ พะจาว, ไน กาว ปุน เซ ตา ติ ปุน
โรฮ� 27 โอเอฮี ทไว เปอะ เซ� ซ เมีญ โรฮ ตอก ทไว
ปุย ป โฮลฮ ป ปุน แตะ รกา เน่อมึ นึง ม่า นึง ชจิ ยุฮ
แตะ โฮ� 28 มัฮ ตอก เซ ตอก ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี
ป โฮลฮ แตะ เน่อมึ นึง โอเอฮี ทไว ปะจัม โม อซิรา
เอน เซ� นึง มัฮ อื ป ลัง เกือฮ เปอะ ละ พะจาว. โอ
เอฮี โม เซ ไมจ เปอะ มอป ละ อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ�
29 �โอเอฮี ป โฮลฮ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เลือก ป ตึก
นึง ไมจ แตะ นึง อื ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว. 30 เญื
อม เอจี ฟวยจ ทไว เปอะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ตอก
เซ� ป โฮฮ ฮา ทไว เปอะ เซ ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ตอก
เฮงาะ โฮลฮ ปุย เน่อมึ นึง รบุฮ ยุฮ แตะ โฮ� ไม่ ตอก
เปลิ โคะ ป โฮลฮ ปุย เน่อมึ นึง โตะ รปึม ยุฮ แตะ
โรฮ� 31 เญือม เซ โม เปะ ไม่ ปุย ไน เญือะ เปอะ�
ปัง โฮว โซม โฮว ปอน เปอะ นา ออฮ นา เอฮี แปน
ตื� นึง มัฮ อื โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ เปอะ นึง ยุฮ เปอะ
กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ� 32 เญือม เอจี ฟวยจ
ทไว เปอะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ละ พะจาว ตอก เซ�
ปัง โซม ปอน เปอะ โอเอฮี โม เซ� พะจาว เญือะ เมีญ
โตว อื แปน ป พิต ละ เปอะ� ปุ เกือฮ โอเอฮี ซัมคัน
ทไว โม อซิราเอน เซ แปน ป รแอม ละ พะจาว� นึง
โซม ปอน เปอะ โอเอฮี กา เฆียง ทไว เปอะ ป ตึก นึง
ไมจ แตะ เซ� เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม ฆาื�� อฮั เซ ละ
โม เลวี เซ�
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ไลลวง ตอก โฮลฮ ปุย แปน ป ซงะ่ ไล
1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 2�ไมจ เปอะ
เกือฮ โม อซิราเอน ยุฮ ตัม โกตไม ป ซตอก อาึ เฮ�ี
เกือฮ โรวก โมวก ชงั ซครกั ป โอ อื ไก ตอก โละพริ
ไม่ ป โอ ปุย ดิ โกว ละ กัน ติ ชวง� 3 เกือฮ ตาว โมวก
เซ ละ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย โฮว มอก โมวก เซ นึง ก พริ ไคะ ซองนา
ซตุ เซ� 4 เญือม เซ เอเลอาซา เซ ซ ชตึ ด่อยฮ แตะ
นึง ฮนัม โมวก เซ� ฟวยจ เซ ซ ซพรอต อื ลวง ลัก่
อาวต พากัง ระ เซ อาแลฮ โฮน� 5 ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย ตอง โมวก เซ ซองนา ซตุ เซ เตือง
โม่ว อ�ื เตือง ฮกั อ�ื เนะ อ�ื ฮนัม อ�ื ไม่ เวยีกตู อ�ื
6 เญือม เซ ซตุ เซ ซ ตุย โคะ โซน ซีด่า ไม่ กัก ฮลาึง
ลเวือง ไม่ กอย ซครกั� น่าึก อื โตะ งอ ก ตอง ปุย
โมวก เซ� 7ฟวยจ เซ ซตุ เซ ไมจ อื ซัก เครองึ เซอกึ

แตะ ไม่ ไมจ อื ฮาวม เดอมึ ซ เกียฮ เลียก อาวต แม
นึง ไคะ� ซตุ เซ ปังเมอ แปน ลัง่ ปุย รแอม ไล ฮอยจ
ละ เมือ กปู อ�ื 8ป มัฮ ปุย ตอง โมวก เซ ไมจ โรฮ อื
ซัก เครองึ เซอกึ แตะ� ไม่ ไมจ โรฮ อื ฮาวม� ปุย เซ
ซ แปน โรฮ ปุย รแอม ไล ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื
9�ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ซงะ่ ไล ติ ปุย กาวป
จะ ก ตอง ปุย โมวก เซ� เกือฮ โฮว ตาว อาึง อื ก พริ
ไคะ นา ก ซงะ่ ไล อ�ื จะ เซ มัฮ ป โกว ปุย ละ ซ ยุฮ อื
รอาวม ซัมคัน เกือฮ ปุย แปน ปุย ซงะ่ ไล� ไม่ แปน
อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย� 10 ปุย กาวป จะ เซ
ไมจ โรฮ อื ซัก เครองึ เซอกึ แตะ� ปุย เซ ปังเมอ ซ
แปน ลัง่ ปุย รแอม ไล ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื โกตไม
เซ มัฮ ป ตอน ป ฮมัน ป โกว ลอป โม อซิราเอน ไม่
ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง อื เซ โครยญ เจน ปุย�
11 �ดัฮ ไก ป โคะ ไปญ ป ยุม เมอ� ปุย เซ ซ แปน
ปุย รแอม ไล ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ� 12 ปุย เซ ไมจ อื
โกว รอาวม ซัมคัน เซ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ไล�
ไมจ อื โกว ไน ซเงะ ลอวย ไม่ ซเงะ อาแลฮ เซ� เด
อมึ ซ แปน เนอึม ปุย ซงะ่ ไล� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตอก
เซ ไน ซเงะ ลอวย ไม่ ซเงะ อาแลฮ เซ� ซ แปน แนฮ
ลัง่ ปุย รแอม ไล ฆาื อ�ื 13 ป เอจี โคะ ไปญ ป ยุม
ตอก เซ ไม่ โอ อื โกว รอาวม ซัมคัน เซ� เอจี แปน
ปุย รแอม ไล� ปุย เซ เอจี มัฮ เกือฮ อื พากัง ระ ยุฮ
พะจาว เซ แปน ป รแอม� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง
ปุย เซ ฮา โม อซิราเอน ฆาื อ�ื
14 �เญือม ไก ป ยุม นึง โตะ พากัง ยุฮ แตะ� เมาะ
ป อาวต ไม่ อื ไม่ โม ป เลียก เคะ ป ยุม เซ� ซ แปน
ปุย รแอม ไล ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ� 15 โอเอฮี เมาะ ป
โอ ไก รเดือป ป โกว ปุย นึง อ�ื ปัง มัฮ ฮมวน ญุ่ก�
โดง ญุ่ก� เอจี แปน ตื โรฮ ป รแอม ไล�
16 �ดัฮ ไก ป โคะ ไปญ ป ยุม นึง มอก ปุย แตะ� ปัง
มัฮ ป ยุม ทัมมด่า นึง ก พริ พากัง ยุฮ แตะ ญุ่ก� ไม่
ป โคะ ลอก ซองั ป ยุม� ไม่ โม ป ลอก รมอยจ ปุย
ญุ่ก� ซ แปน ปุย รแอม ไล ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ�
17 �ละ โม ป เอจี แปน ปุย รแอม ไล ตอก เซ เยอ�
ไมจ ปุย ตุย จะ ป เอจี ฟวยจ ตอง ปุย โมวก เซ นึง�
ไม่ อาึง อื โตะ โดง เญี่ยะ� เกือฮ โรฮ ดุฮ รอาวม ป
เชยีต ปุย เน่อมึ นึง โกลง นึง อ�ื 18 ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย ซงะ่ ไล ติ ปุย ตุย กัก ฮลาึง ลเวือง
เกือฮ ชตึ อื โตะ รอาวม เซ� เกือฮ ซพรอต รอาวม
เซ นึง พากัง เซ� ไม่ โอเอฮี โกว ปุย นึง อ�ื ไม่ ปุย
อาวต นึง อ�ื ไมจ โรฮ อื ซพรอต นึง ปุย โคะ ไปญ
ป ยุม เซ� ป โคะ ลอก ซองั ป ยุม ญุ่ก� ไม่ ป โคะ
ลอก รมอยจ ปุย ญุ่ก� 19 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ซงะ่
ไล เซ ซพรอต รอาวม นึง ปุย รแอม ไล เซ� ไน ซเงะ
ลอวย ไม่ ซเงะ อาแลฮ เซ� ไน ซเงะ อาแลฮ นึง อื
เซ� ปุย รแอม ไล เซ ซ ลอต โรฮ ซงะ่ เบือ อ�ื ไมจ อื
ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ไม่ ไมจ อื ฮาวม� ดัฮ เอจี มัฮ
เมือ กปู อื ลอต เอนิ แปน ปุย ซงะ่ ไล เบือ อ�ื 20 โม ป
เอจี แปน ปุย รแอม ไล ตอก เซ� ดัฮ โอ เกือฮ ติ แตะ
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ซงะ่ ตัม ไล เซ� แปน แนฮ ลัง่ ปุย รแอม ฆาื อ�ื มัฮ
ฆาื โอ อื ดิ เกือฮ ปุย ซพรอต รอาวม ซัมคัน เซ นึง
แตะ� ปุย เซ เอจี มัฮ เกือฮ อื พากัง ระ ยุฮ พะจาว
เซ แปน ป รแอม� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ
ฮา โม อซิราเอน ฆาื อ�ื 21ปะ ไมจ เปอะ โกว โกตไม
เซ ละ ปุย ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย� ป
มัฮ ปุย ซพรอต รอาวม นึง ปุย เซ� ไมจ โรฮ อื ซัก
เครองึ เซอกึ แตะ� ดัฮ ไก ปุย โคะ ไปญ รอาวม เซ�
ซ แปน ปุย รแอม ไล ฆาื อื ฮอยจ เมือ กปู อ�ื 22 โอ
เอฮี เมาะ ป โคะ ไปญ ปุย รแอม ไล อื เซ� โอเอฮี เซ
ซ ลอต แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื ดัฮ ไก ปุย โคะ ไปญ
โอเอฮี เซ� ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย รแอม ไล ฆาื อื
ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

20
รอาวม ป โอก เน่อมึ นึง ซโมะ
1 เญือม เอจี ฮอยจ โม อซิราเอน นึง ลาึน เวอืฮ ติ
โดฮ ก อฮั ปุย ลาึน ซิน ไม่ อื เซ� ยุฮ ไคะ อาวต แตะ
นึง ยว่ง คาเด่ต� ปุก เคิ ติ นึง อ�ื มิเรยีม ยุม นา
เซ� ปุย รมอยจ อื นา เซ� 2 นา ก อาวต อื เซ ไก
โตว รอาวม นึง� ปุย รโจะ รเจอมึ ฆาื อื ซองนา ไอ
โมเซ ไม่ อาโรน� ปุปิ ละ ปุย ลอา เซ� 3 เติ ไอ โมเซ
ไม่ อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ ยุม เมอะ ซองนา พากัง ยุฮ พะ
จาว ตอก โม เอียกปุ อุ ไมจ เดียก เนิ� 4 เมอยุ ตาว
เปอะ เอะ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี อมั มัฮ ซ เกือฮ
เปอะ เอะ ยุม เยอื นา เฮี เตือง เอะ เตือง คอง เลียง
เงอะ� 5 เมอยุ ตาว เปอะ เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ
ฮอยจ นึง นาตี โซะ ไซญ ลัมลอน เฮ�ี ไก โตว ป เกีย
ฮ ไอม นึง เฟือฮ� ปัง มัฮ เฮงาะ รโกะ� เปลิ เม เปลิ
อะงุน� เปลิ ทัปทิม ไม่ โอเอฮี ไฮญ ญุ่ก� ไก โตว ติ
ตื� รอาวม ญุ อุ ปได่ะ ปุ ไก�� อฮั เซ�
6 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ราึต ฮา ปุย โฮวน เซ ชุง โตะ
รเวอืะ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� ไอจ รเค
อปึ ลังเตะ� รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ
อ�ื 7 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 8 �ตุย โรวก โคะ
ฆิ ยุฮ เปอะ เซ� ฟวยจ เซ ปะ ไม่ อาโรน ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย โฮวน เซ รโจะ รเจอมึ� ไมจ เปอะ ลปุง
ไม่ ซโมะ ระ ป อาวต นา เซ ซองนา ปุย เตือง โอยจ
อ�ื รอาวม ซ จาึฮ เอนิ โอก เน่อมึ นึง ซโมะ เซ� มัฮ
ตอก เซ ตอก ซ เกือฮ เปอะ รอาวม โอก เน่อมึ นึง
ซโมะ เซ ละ ญุ ปุย อื เตือง โกะ อื เตือง คอง เลียง อื
โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�
9 ไอ โมเซ ตุย เนอึม โคะ ฆิ ป อาวต ซองนา พะจาว
เซ ตัม ดวน พะจาว แตะ� 10 โฮว ดิ ไม่ อาโรน กอก
ปุย รโจะ ดิ โบ ซโมะ เซ� ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป
กอ เลฮ เตียง เงอ� เอะ อมั มัฮ ซ จัมเปน เนอะ เกือฮ
รอาวม โอก ละ เปอะ เน่อมึ นึง ซโมะ เฮี แล�� อฮั
เซ ละ อ�ื 11 เญอืม เซ ไอ โมเซ ยวก โคะ ฆิ แตะ เซ�
ปุฮ ซโมะ เซ นึง อื ลอา เตะ� รอาวม จาึฮ โปยญ เอนิ
โอก ฮา ซโมะ เซ� ปุย โฮลฮ ญุ อื เตือง คอง เลียง อื
เตือง โอยจ แตะ�

12 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน�
�โม เปะ เจือ เปอะ โตว ป อฮั อาึ ละ แตะ� เกือฮ
เปอะ โตว อาึ โฮลฮ โญตซัก แตะ ซองนา โม อซิรา
เอน� เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว
โรฮ นัม ปุย โฮวน เฮี ฮอยจ ละ เลียก อื เมือง เกือฮ
อาึ ละ อื ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 13 โอเอฮี ตอก เซ
เกิต ละ ปุย นึง นาตี เมรบี่า� มัฮ นา ก รกัเริ ปุย ไม่
เติ อื พะจาว. เอจี มัฮ นา เซ ก เปลีฮ พะจาว ติ แตะ
ละ ปุย เกือฮ อื ยุง มัฮ แตะ ป ซงะ่ ซงอม ไม่ มัฮ อื ป
ซัมคัน เนอมึ�

ไลลวง ป เกิต นึง ยว่ง คาเด่ต
14 เญือม อาวต อื นึง ยว่ง คาเด่ต เซ ไอ โมเซ ดวน
โม ป โฮว ฆรอ แตะ งอ่น� เกือฮ อื โฮว ฮอยจ เคะ
กซัต นึง เมือง เอโด่ม� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี
มัฮ รซอม โม อซิราเอน ป มัฮ เอียกปุ เปอะ เซ� ปะ
ตึน เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ไลลวง เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ป
เกิต ละ เอะ เอ� 15ตอก เญอืม โฮว อาวต โม จัตเจือ
ไพรม เอะ นึง เมือง อยีปิ เล่ีญ โฮ� ไม่ ตอก โคมเฮง
ปุย เมือง อยีปิ อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ โคมเฮง อื เอะ โรฮ�
16 เญอืม เซ เอะ กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� พะจาว
งอ่ต เนอึม อื เนิ� เกือฮ เอนิ เตปด่า ยุฮ แตะ ฮอยจ
นัม เอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ
อาวต นึง ยว่ง คาเด่ต� ป มัฮ ยว่ง อาวต ซดิ ไม่ เคต
ก อาวต ปะ เฮ�ี 17 ปัว ปะ เกือฮ โม เอะ โฮว คระ พา
เมือง อาวต เปอะ เซ� โม เอะ ไม่ ซัตซิง ยุฮ ฮุ ซ โอก
โตว โนก คระ ติญ� ซ เลียก โตว โรฮ โตะ ชจิ โตะ ม่า
ไม่ โตะ รปึม ยุฮ เปอะ เฟือฮ เอนิ� รอาวม นึง นัม
โม่ ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ ซ ญุ� เอะ ซ โฮว ตัม คระ ติญ
เซ ฮอยจ ละ โปน แตะ เคต อาวต เปอะ เซ�� อฮั เซ
รซอม เซ�
18 ปุย นึง เมือง เอโด่ม เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�เอะ ญอม โตว เกือฮ โม เปะ โฮว คระ พา เมือง
อาวต แตะ เฮ�ี ตัม ลู เปอะ โฮว พา� เอะ ซ โฮว
รุป ปุ แตะ ไม่ โม เปะ�� อฮั เซ� 19 โม อซิราเอน
ปัว แม อื นึง กซัต เซ ตอก เฮ�ี �เอะ ซ โฮว ตัม คระ
ติญ เซ โน่ง� ปัง มัฮ เอะ� ปัง มัฮ ซัตซิง ยุฮ ฮุ� ดัฮ
โคะ ญุ รอาวม ยุฮ เปอะ� เอะ ซ กัฮ งวยฮ อื ละ เปอะ
นึง มาื� เอะ มัฮ โตว ฆวต ไอฮ ป ไฮญ� มัฮ จัมเปน
โฮว คระ พา เมือง อาวต เปอะ เซ ติ เจือ โน่ง�� อฮั
เซ� 20 โม เอโด่ม โลยฮ แม อื ตอก เฮ�ี �เอะ ญอม
โตว เกือฮ โม เปะ โฮว พา�� อฮั เซ� เญือม เซ โม
เอโด่ม โกฮ โฮว ฆาื อื ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ริ รุป ปุ
แตะ ไม่ โม อซิราเอน เซ� 21 เญอืม โอ โม เอโด่ม เซ
ญอม เกือฮ โฮว คระ พา เมือง อาวต แตะ ตอก เซ�
โม อซิราเอน ลอต โฮว ฆาื อื คระ ไฮญ�

อาโรน ยุม นึง บลาวง โฮ
22 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โอก โฮว ฮา ยว่ง คาเด่
ต ฮอยจ นึง บลาวง โฮ� 23พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ
ไม่ อาโรน นึง บลาวง โฮ ป มัฮ เฆียง เคต เอโด่ม เซ
ตอก เฮ�ี 24 �อาโรน ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง เมือง ป
ซันญา อาึ ซ เกือฮ แตะ ละ โม อซิราเอน เซ� ซ ยุม
ฆาื โอ เปะ ลอา เนอึง ป อฮั อาึ นึง นาตี เมรบี่า โฮ�
25 ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื ป มัฮ เอเลอ
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าซา เซ ฮาวก ดิ ไม่ เปอะ ฮอยจ นึง บลาวง โฮ เซ�
26 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ปอยจ ลปิ อาโรน ป มัฮ ลปิ
ซตุ อื เซ� จาวป ละ เอเลอาซา เซ� อาโรน ซ ยุม นา
เซ นึง ซ รโจะ อาึ อื ไม่ โม จัตเจือ ไพรม อ�ื� อฮั เซ�
27 ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ
เซ� โฮว ฮาวก เนอมึ ไม่ อาโรน ไม่ เอเลอาซา ฮอยจ
นึง ไกญ บลาวง โฮ เซ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื
28 เญือม เซ ปอยจ เนอึม ลปิ ซตุ อาโรน เซ� จาวป
อื ละ เอเลอาซา เซ� อาโรน ยุม เนอึม นึง ไกญ บ
ลาวง เซ� ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา เลีฮ เน่
อมึ นึง บลาวง เซ� 29 เญือม เอจี ยุ ฮมอง ปุย เตือง
โอยจ อื ยุม อาโรน เซ� โม อซิราเอน เยอืม ยุม อื เซ
งว่ย ซเงะ�

21
โม อซิราเอน เป เมือง อารตั
1ป มัฮ กซัต เมือง อารตั มัฮ โม คะนาอนั ป อาวต นึง
เนเกป เซ� ฮมอง ฮอยจ โม อซิราเอน เน่อมึ คระ อา
ทารมิ เซ� โกฮ โฮว เอนิ ฆาื อื ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ ละ
ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� โฮมวต คัง อาึง โม
อซิราเอน เซ งอ่น� 2 เญอืม เซ โม อซิราเอน ซันญา
อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ เกือฮ เอะ เป ปุย
โม เฮี โฮ� เอะ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เญือะ บ่วง บัน่เมือง ยุฮ
อื เกือฮ โอยจ แกล เอนิ�� อฮั เซ� 3 พะจาว งอ่ต
เนอมึ ป อฮั โม อซิราเอน เซ� เรอมึ อื เกือฮ อื เป โม
คะนาอนั ป อาวต นา เซ� โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม
ไลจ ไม่ บัน่เมือง ยุฮ อื ไม่ ปุย นึง อ�ื ฟวยจ เซ ลอต
ปุก มอยฮ นา เซ� อฮั โฮรมา* ไม่ อ�ื

ไลลวง ฮุป ซโอยญ ไร ซเงี
4 โม อซิราเอน โอก โฮว ฮา บลาวง โฮ เซ� โฮว คระ
ปลัฮ รอาวม ซครกั ละ ซ เวยี แตะ เมือง เอโด่ม�
เญือม โฮว อื คระ เซ เงีย่ง รพาวม ฆาื อ�ื 5 เติ พะ
จาว ไม่ เติ อื ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �เมอยุ ตาว เปอะ
เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ ยุม
ปลาว นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี ไก โตว ป โซม ป ปอน นึง�
รอาวม ญุ อุ ปุ ไก� เอจี เตือ เอจี ออป เนอมึ นึง โซม
แตะ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ตอก เฮ�ี เญาะ เลียก
โตว ยุฮ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�
6 เญือม เซ พะจาว เกือฮ ซโอยญ ปิต โฮวน เลียก ล
ลาึง ปุย� ปวก โม อซิราเอน โฮวน ปุย� โฮวน ป ยุม
ฆาื อ�ื 7 เญือม เซ ปุย โฮวน เซ ฮอยจ เคะ ไอ โมเซ
ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี พิต เนอึม เมอะ นึง
เติ แตะ พะจาว ไม่ เติ แตะ ปะ� ไมจ เปอะ ไววอน
ปัว พะจาว ตุย ซโอยญ โม เฮี ฮา เอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ไอ โมเซ ไววอน เนอมึ เพือ อ�ื
8 เญอืม เซ พะจาว ดวน ไอ โมเซ ยุฮ ฮุป ซโอยญ นึง
ไร ซเง�ี เกือฮ อื อาึง อื นึง เปือง โคะ ติ โฆง� ป
ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� เมาะ ป ปวก ซโอยญ อื เซ เญือม
โฮลฮ อื แก ฮุป ซโอยญ เซ ซ ไฮ เบือ อ�ื 9 ไอ โมเซ
ยุฮ เนอึม ฮุป ซโอยญ นึง ไร ซเง�ี อาึง เนอึม อื นึง
เปือง โคะ โบลวง แตะ ติ โฆง� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก�

ป โฮลฮ ซโอยญ ปวก เซ� ดัฮ โฮว แลน ฮุป ซโอยญ
ไร ซเงี เซ ซ ไอม เนอมึ เบือ อ�ื
คระ โฮว ฮอยจ นึง เมือง โมอปั
10 โม อซิราเอน โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นึง ยว่ง
โอโบ่ต� 11ฟวยจ โอก อื ฮา ยว่ง โอโบ่ต เซ โฮว ยุฮ
แม ไคะ นึง เบือง ยว่ง อาบ่ารมิ� นึง ลาึน เวอืฮ�
ปุก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ เมือง โมอปั เซ� 12ฟวยจ
เซ โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นึง ลโลวง เซเรต�
13ฟวยจ โอก อื เน่อมึ นา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต
แตะ นึง เฆียง โกลง อาโนน� ลวง ลัก่ล่าวง อ�ื ปุก
นึง ลาึน ป รติต ไม่ นาตี อาวต โม อาโมไร� (โกลง
อาโนน เซ แปน เอนิ ม่าื เตะ ละ ปุย โมอปั ไม่ ปุย อา
โมไร�� 14 มัฮ ฆาื เซ ป ไก อื นึง นังซื ป อู ไลลวง
กัน รุป เซิก ยุฮ พะจาว เซ ฆาื ตอก เฮ�ี �ยว่ง วาเฮป
นาตี ซุฟา ไม่ ฮอง โกลง อาโนน� 15 ไม่ เตะ ลโลวง
นา โม เซ� ฮอยจ ละ เมือง อา� รติต ฮอยจ ละ นาตี
เมือง โมอปั เซ�� อฮั เซ รซอม นังซื เซ� 16 โม อซิ
ราเอน โอก เน่อมึ นา เซ โฮว แม ฮอยจ ละ นา ก อฮั
ปุย เบเ่ออ ไม่� (มัฮ อฮั อื นัมโม่ ไม่�� เญอืม เซ พะ
จาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เตือง
โอยจ อื ฮอยจ รโจะ นา เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ รอาวม ละ
ซ ญุ อ�ื� อฮั เซ� 17 เญอืม เซ โม อซิราเอน เชยี นึง
รซอม เชยี แตะ ตอก เฮ�ี
เออ� นัมโม่ โด่ะ� โตะ ลาึน เวอืฮ� เกือฮ รอาวม
ฮาวก� ปอ นาวก เตม� เอะ เชยี เนอมึ ไม่ ไก พาวม
มวน� เชยี ลเบี่ย ปาึง� บาึง รพาวม�
18 มัฮ นัมโม่ ไพรม� ไตม ป กาวง�
กาวง โม ฮวันา� กา เจน เอะ�
กาวง นึง โคะ ฆิ� ริ รอาวม�
พาวม เนอมึ ติ โดฮ� โฮลฮ นัมโม่�
โคะ ฆิ กซัต� ปัต รอาวม� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ โม อซิราเอน โอก โฮว เน่อมึ ลาึน เวอืฮ
เซ� ฮอยจ นึง นาตี มัตทานา� 19 โอก โฮว แม เน่
อมึ นา เซ ฮอยจ นึง นาตี นาฮะลีเอน� โอก เน่อมึ
นาตี นาฮะลีเอน เซ ฮอยจ นึง นาตี บ่าโมต� 20 โอก
เน่อมึ บ่าโมต ฮอยจ นึง ลโลวง ป มัฮ นาตี อาวต ปุย
โมอปั ชวง บลาวง ปิซกา� เน่อมึ นึง ไกญ บลาวง ปิ
ซกา เซ ปุย ฮอยจ ชวน ลาึน เวอืฮ�

โม อซิราเอน เป กซัต ซีโฮน
21 โม อซิราเอน ดวน ปุย เกือฮ อื โฮว ฮอยจ เคะ กซัต
ซีโฮน ป มัฮ กซัต ยุฮ ปุย อาโมไร เซ� เกือฮ อื อฮั
เฮี ละ อ�ื 22 �ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮว คระ พา เมือง
อาวต เปอะ เซ� โม เอะ ไม่ ซัตซิง ยุฮ ฮุ ซ โอก โตว
โนก คระ ติญ� ไม่ โอ เยอะ ซ เลียก โตะ ชจิ� โตะ
ม่า� ไม่ โตะ รปึม ยุฮ เปอะ เฟือฮ เอนิ� รอาวม โตะ
นัมโม่ ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ ซ เชยีต ญุ โรฮ� โม เอะ ซ
โฮว ตัม คระ ติญ เซ ฮอยจ ละ โปน แตะ เมือง อาวต
เปอะ เซ�� อฮั เซ�
23กซัต ซีโฮน เซ ปังเมอ โอญอม เกือฮ โม อซิราเอน
โฮว คระ พา เมือง อาวต แตะ เซ� กซัต เซ เกือฮ โม
ตฮนั ยุฮ แตะ รโจะ� โอก โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง นาตี
ยาฮตั นึง ลาึน เซ� เญือม เซ เลียก รุป ปุ แตะ ไม่
โม อซิราเอน เซ� 24 เญือม รุป อื ปุ แตะ ตอก เซ

* 21:3 21:3 โฮรมา เซ มัฮ อฮั อ�ื �กัน ยุฮ ไลจ� ไม่� (มัฮ ลปุง ฮบีรู��
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โม อซิราเอน ปังเมอ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ โฮวน�
โฮลฮ เลียก กุม ปลัฮเตะ ยุฮ อ�ื เน่อมึ นึง ฮอง โกลง
อาโนน ลวง ลัก่ เซฮ ฮอยจ ละ โกลง ยปับ่อก ลวง
ลั่กล่าวง� ฮอยจ โรฮ นึง ยาเซอ ป มัฮ ม่าื เตะ โม
อมัโมน� 25 โม อซิราเอน โฮลฮ โรฮ กุม บัน่เมือง
ยุฮ โม อาโมไร โฮวน โดฮ� ฮอยจ ละ เวยีง เฮตโบ่น
ไม่ ยว่ง ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ� ลอต เอนิ อาวต
นึง อ�ื เกือฮ อื แปน บัน่เมือง ยุฮ โม โกะ แตะ ไอฮ�
26 เวยีง เฮตโบ่น เซ มัฮ เมือง ลวง ยุฮ กซัต ซีโฮน�
ป มัฮ กซัต ยุฮ ปุย อาโมไร เซ� ไพรม อื กซัต ซีโฮน
เซ เอจี รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง โมอปั เซ ไม่ ลู อื
บัน่เมือง ยุฮ อื ฮา อื ฮอยจ นึง โบ โกลง อาโนน�
27 มัฮ เซ ป อฮั โม อาโมไร อื นึง รซอม เชยี แตะ
ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เฮต
โบ่น� ป มัฮ เมือง ยุฮ กซัต ซีโฮน เซ ละ ซ โก โคระ
โอะ เมือง เซ เกือฮ ตอน ฮมัน� 28 ไก ม่าึต งอ โอก
เน่อมึ นึง เมือง เฮตโบ่น เซ� ไก โรฮ รเออปึ งอ โอก
เน่อมึ นึง เมือง อาวต ซีโฮน เซ� เมือง อา ยุฮ โม
อปั ป ไก นึง ตู ฮลาวง เดือะ โกลง อาโนน เซ� เอจี
ไลจ เนอึม� 29 เออ� โม เปะ ป อาวต นึง เมือง โม
อปั ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� เออ� โม เปะ ป ไว พะ
เคโมต เตอ� เอจี ไลจ โลม เนอึม เปอะ� โม ปรเมะ
ไน พะเคโมต เซ เอจี โฮลฮ เนอึม ตอ เม่าะ� โม ปร
โปวน นึง อื เอจี โฮลฮ แปน ครา ซีโฮน กซัต อาโมไร
เฮ�ี 30 เอะ เตือง มู เยอะ เอจี ตอซู เนอมึ เมอะ� เอะ
เป เนอึม ปุย โม เซ เบือ อ�ื เมือง เฮตโบ่น เอจี ไลจ
เนอมึ ฮอยจ นึง เมือง ด่ีโบ่น� เอะ โฮลฮ ยุฮ ไลจ ไม่
ฮอยจ นึง เมือง โนฟา� ป ไก โบ เมือง เมเด่บ่า เซ��
อฮั เซ นึง รซอม เชยี แตะ โม เซ เยอ�

โม อซิราเอน เป กซัต โอก
31 เคียง เซ โม อซิราเอน โฮลฮ เนอมึ อาวต นึง เมือง
อาโมไร เซ� 32ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ดวน ปุย โฮว เลีย
ป เมือง ยาเซอ� ปุย โม เซ โฮว เนอมึ� ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ปุย เมือง เซ� โฮลฮ เนอึม เมือง ยาเซอ เซ ไม่
ยว่ง อาวต รวติ รเวยีง อื แปน คอง แตะ� ไม่ โครฮ
อื ปุย อาโมไร เซ เกือฮ ตอ ฮา นา เซ� 33 ฟวยจ เซ
โม อซิราเอน โอก โฮว แม คระ เมือง บ่าชนั� เญอืม
เซ กซัต โอก ป มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั เซ โกฮ โฮว ไม่
โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิรา
เอน นึง ยว่ง เอตเรอ�ี
34พะจาว อฮั เฮี ฆาื อื ละ ไอ โมเซ� �ปุ ฮลัต นึง ปุย
โม เซ เยอ� อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ เป กซัต เซ� ไม่
ปุย ไน ปะเทต ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ ละ
กซัต โอก เซ ตอก ยุฮ เปอะ ละ ซีโฮน� ป มัฮ กซัต
ยุฮ ปุย อาโมไร ป ตัตเตียง เมือง เฮตโบ่น โฮ�� อฮั
เซ�
35 เญือม เซ โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ กซัต
โอก� ไม่ โม กวน เฌือต อื ไม่ ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ อื
เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ โตว อื ไก ป โปน ฮา ยุม แตะ ติ
ปุย เนอึม� ฟวยจ เซ ลอต เอนิ เลียก อาวต นึง บัน่
เมือง ยุฮ อื เซ�
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กซัต เมือง โมอปั ซาวป กอก บ่าลาอมั
1 โม อซิราเอน โฮว ลัก่กา แตะ ปุ ปุ� ยุฮ ไคะ อาวต
แตะ นึง ลโลวง เมือง โมอปั บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่
โอก ซเงะ รเตือป เมือง เยรโีค�
2 กซัต บ่าลัก ป มัฮ กวน ซีโพ ฮมอง ป ยุฮ โม อซิรา
เอน ละ โม อาโมไร� 3 โม โมอปั ฮลัต เนอึม ฮลัต
แนม นึง โม อซิราเอน ฆาื อื นึง โฮวน ลัมเลือ อื ละ
แตะ� โม โมอปั ฮลัต เตีจ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื
4 โม ลัปซด่อน นึง เมือง โมอปั ฮอยจ ซิงซา ดิ อื ไม่
โม ป กวต เมือง มีเด่ียน ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย โฮวน
โม เฮี ตึน ซ โอยจ ยุฮ เมือง เอะ ตอก เปือม โมวก
ไรป จัว ฮอยจ ละ โอยจ อื โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
เญือม เซ บ่าลัก กวน ซีโพ ป มัฮ กซัต ยุฮ โม โมอปั
เซ 5ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว กอก บ่าลาอมั กวน เบ่
โอ ฮอยจ เรอึม แตะ� บ่าลาอมั เซ อาวต นึง เมือง
เปโท โบ โกลง ยูฟะเรตี� มัฮ เมือง โกะ อื ไอฮ� โม
กวนไจ กซัต เซ ฮอยจ อฮั เฮี ละ อ�ื �งอ่ต แลน� ไก
ปุย ติ เมือง เดอมึ ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง อยีปิ� เล่ีป
เอนิ ปลัฮเตะ แควน เอะ เฮ�ี ปเล่ีย เฮี กัมลัง อาวต
นึง รเตือป เวยีง อาวต เตอะ� 6 ปัว ปะ ฮอยจ ซะ
ซม่อต ปุย โม เซ ละ แตะ ปเล่ีย เฮี เอนิ� เอะ แจง
โอ ซ เป ไอฮ นึง โกะ แตะ นึง โฮวน ลอน อ�ื ดัฮ ปะ
ซะ ซม่อต โฮ� เอะ ตึน ซ เกียฮ เป ฆาื อ�ื ตึน ซ เกีย
ฮ โครฮ โฮะ โอก ฮา เมือง แตะ� อาึ ยุง เงอะ ป ปิฮ
ปะ มุ่น ละ ซ โฮลฮ เนอึม มุ่น� ป ซะ ซม่อต เปอะ ซ
ลอก เนอมึ ป โซะ�� ดวน อื อฮั เซ ละ บ่าลาอมั�
7 โม ป กวต ป เฮยีง เมือง โมอปั ไม่ เมือง มีเด่ียน
เนอ� โรวก โรฮ เครองึ ไม่ มาื ละ ซ จัง แตะ บ่าลา
อมั นึง อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ซะ ซม่อต ปุย� อฮั เนอมึ อื
ละ อื ตอก ดวน กซัต แตะ อฮั� 8 บ่าลาอมั โลยฮ อื
ละ อื ตอก เฮ�ี �ไอจ นา เฮี ติ ซาวม� อาึ ซ รโฮงะ
ละ เปอะ ป ซ ยุฮ แตะ ตัม ดวน พะจาว แตะ อฮั��
อฮั เซ ละ อ�ื โม ป กวต เมือง โมอปั เซ ไอจ เนอึม
เญือะ บ่าลาอมั ฆาื อ�ื
9 ซาวม เซ พะจาว ฮอยจ เคะ บ่าลาอมั� ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �โม ป ไอจ นา เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 10 บ่าลาอมั อฮั เฮ�ี �บ่าลัก กวน ซีโพ ป
มัฮ กซัต เมือง โมอปั เอจี ตอม มวยญ แตะ ละ อาึ
ตอก เฮ�ี ไก ปุย ติ เมือง เดอมึ ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง
อียปิ� 11 เล่ีป เอนิ ปลัฮเตะ แควน ก อาวต อ�ื ปัว
อาึ ฮอยจ ซะ ซม่อต อื ละ แตะ เดอมึ ซ เกียฮ เป อ�ื
เญอืม เซ ซ โฮลฮ โครฮ อื โอก ฮา เมือง แตะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ พะจาว�
12 พะจาว อฮั เฮี ละ บ่าลาอมั� �ปุ โฮว ไม่ เฟือฮ
เอนิ� ปุ ซะ ซม่อต ละ อ�ื ปุย โม เซ มัฮ ป ปิฮ อาึ
มุ่น ละ�� อฮั เซ ละ อ�ื
13 เมือ กซะ อื บ่าลาอมั โกฮ อู ไม่ โม ป กวต เมือง โม
อปั เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมือง เปอะ เมิฮ� พะ
จาว คัต อาึ รมั โฮว ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 โม
ป กวต เมือง โมอปั เซ โกฮ เอญี เนอึม ฆาื อ�ื �บ่า
ลาอมั ญอม โตว โฮว ไม่ เอะ�� อฮั เซ ละ กซัต บ่า
ลัก�
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15 เญือม เซ กซัต บ่าลัก ดวน แม ปุย โฮว เคะ บ่า
ลาอมั ติ โฮน แม� โม ป โฮว โฮน เฮี มัฮ ป ระ ไล
ฮา โม ป โฮว โฮน รกา เซ� โฮวน ฮา ไพรม แตะ ไม่
อ�ื 16 โม เซ ฮอยจ โรฮ เคะ บ่าลาอมั� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เฮี มัฮ รซอม กซัต บ่าลัก กวน ซีโพ� �ปุ เกือฮ โอ
เอฮี คัต เปอะ รมั ฮอยจ เคะ อาึ� 17 อาึ ซ เกือฮ ปะ
แปน ป ระ ป คาว ลลาึง ปุย� ปัว ปะ ออฮ นึง เงอะ ซ
เกือฮ เซ ละ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮอยจ ซะ ซม่อต ปุย
โม เฮี ละ อาึ�� อฮั เซ ละ เปอะ กซัต บ่าลัก เกอ��
อฮั เซ�
18 บ่าลาอมั โลยฮ อื ละ กวนไจ บ่าลัก เซ ตอก เฮ�ี
�ปัง เกือฮ กซัต บ่าลัก เซ ไคร มาื เนิ ปอ นาวก เญือะ
ยุฮ อื เอนิ� อาึ ปุน ยุฮ โตว ป โฮฮ ฮา ป อฮั เยโฮวา
พะจาว ทื แตะ ละ แตะ� ไลลวง ป ระ ไล ญุ่ก� ไล
ลวง ป แตวะ ไล ญุ่ก� ปุน ยุฮ โตว� 19 ตอก ออฮ
ตอก เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ไอจ นา เฮี ติ ซาวม ตอก
ไอจ โม เซ โรฮ� เดอมึ อาึ ซ ฮมอง ป ซ อฮั โคระ แม
พะจาว ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
20 ซาวม เซ พะจาว ฮอยจ แม เคะ บ่าลาอมั� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ปุย โม เซ เอจี ฮอยจ กอก เปอะ โฮ�
โกฮ โฮว ไม่ เมิฮ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ โฮฮ ฮา
อฮั อาึ อื ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
บรงั เกียฮ ลปุง
21ปวยฮ พริ เซ บ่าลาอมั โกฮ ฮงั บรงั ยุฮ แตะ� โฮว
ไม่ โม ป กวต เมือง โมอปั เซ� 22 เญือม เซ พะจาว
รอก พาวม ฆาื โฮว บ่าลาอมั ไม่ โม เซ� เตปด่า ยุฮ
พะจาว ฮอยจ อาวต ฆาื อื นึง คระ ละ ซ ตอซู อื ปุ
แตะ ไม่ อ�ื บ่าลาอมั บุก ปุ โฮว บรงั� โฮว ไม่ กวน
ไจ ยุฮ แตะ ลอา ปุย� 23 เญือม เซ บรงั เซ ยุ ฮอยจ
เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ อาวต เฆียง คระ ไม่ ไปญ แตะ
วจิ� บรงั เซ วฮิ ฮา คระ ฆาื อื นึง เวยี แตะ เตปด่า
เซ� เลียก โตะ ชจิ� บ่าลาอมั ปุฮ อื นึง โคะ ฆาื อื
เกือฮ อื แม นึง คระ�
24 ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ ชุง ซน่ะ
รปึม อะงุน ลอา นา ก ไก ฆรุง ซโมะ เตือง ลอา ก
บลัฮ คระ เซ� 25 เญอืม ยุ บรงั เซ เตปด่า เซ� ไบรจ
เอนิ ติต ฆรุง เอนิ� น่ิป เอนิ ชวง บ่าลาอมั ฆาื อื ไม่
ฆรุง เซ� บ่าลาอมั เซ ปุฮ แม บรงั ยุฮ แตะ�
26 ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ โฮว แม ลั่กกา
แตะ ฮอยจ นา ก ซไกป คระ นา ก โอ อื เญาะ ไก
ตอก ซ เกียฮ ไบรจ เตือง ลัก่ วิ ลัก่ ดอม อ�ื 27 เญื
อม ยุ บรงั เตปด่า เซ โมป เอนิ ฆาื อ�ื เญือะ ญอม
โตว โฮว� บ่าลาอมั ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ ฆาื อ�ื
ปุฮ เนอึม ปุฮ แนม บรงั ยุฮ แตะ นึง โคะ ฆิ แตะ�
28 เญอืม เซ พะจาว โปฮ มวยญ บรงั เซ เกือฮ อื เกีย
ฮ ลปุง� อฮั เฮ�ี �เมอ ป ยุฮ อาึ ละ เปอะ� เกียฮ
ปุฮ โน่ง เปอะ อาึ ลอวย โฮน เอนิ เมอ�� อฮั เซ ละ
อื บรงั เซ�
29 บ่าลาอมั เซ โลยฮ อ�ื �ปะ เตอ พลิฮ ลอน เปอะ
อาึ� มัฮ ไก วจิ เจอะ เอจี ฟวยจ มอก ปะ ปอ ยุม
เปอะ เอนิ�� อฮั เซ ละ บรงั เซ�
30 บรงั เซ โลยฮ แม อื ละ บ่าลาอมั ตอก เฮ�ี �อาึ
โม่ มัฮ บรงั บุก ลอป ปะ โครยญ ซเงะ่ ฮอยจ ปเล่ีย�
ไพรม อื อาึ อมั ไก เญือม ยุฮ ละ ปะ ตอก ยุฮ แตะ

เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื �ไก โตว�� อฮั เซ บ่าลา
อมั�
31ฟวยจ เซ พะจาว โปฮ ไง่ บ่าลาอมั เกือฮ อื เกียฮ
ยุ เตปด่า ยุฮ พะจาว ป ชุง นา เซ ไม่ ไปญ แตะ วจิ
เซ� บ่าลาอมั นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
32 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �เมอยุ ปุฮ เปอะ บรงั ยุฮ แตะ
ลอวย โฮน เอนิ เนอ� งอ่ต แลน� อาึ มัฮ ฮอยจ คัต
เวยีน ปะ นึง โอ คระ โฮว เปอะ ปุก ละ อาึ� 33 บรงั
เซ ยุ อาึ� เอจี เวยี อาึ ลอวย โฮน� มัฮ โอ อื ยุฮ ตอก
เซ อาึ แจง เอจี ยุฮ ยุม ไม่ ปะ เตือง เกือฮ แตะ บรงั
เซ ไอม�� อฮั เซ เตปด่า เซ�
34 บ่าลาอมั อฮั เฮี ละ เตปด่า เซ� �อาึ เอจี พิต
เตอะ� อาึ ยุง โตว ชุง ปะ นึง คระ ละ ซ คัต เวยีน
เปอะ อาึ� ปเล่ีย เฮี ดัฮ โอ ปุก ละ ปะ โฮ� อาึ เญือะ
ซ โฮว โตว� ซ เอญี เญอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
35 เตปด่า เซ ดวน แม อื ตอก เฮ�ี �โฮว ไม่ โม เซ
เมิฮ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ อฮั โอเอฮี โนก ฮา ไล
ลวง ป เกือฮ อาึ เปอะ อฮั ละ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื บ่า
ลาอมั โฮว ลัง่ ฆาื อื ไม่ โม ป กวต เมือง โมอปั เซ�
36กซัต บ่าลัก เญอืม ฮมอง อื ซ ฮอยจ บ่าลาอมั เคะ
แตะ� โอก รโนฮ รชงึ อื นึง ยว่ง อา โบ โกลง อาโนน
ป มัฮ ม่าื เตะ เมือง โมอปั เซ� 37 อฮั อื ละ บ่าลาอมั
ตอก เฮ�ี �เมอยุ โอ เปอะ ฮอยจ เคะ อาึ เน่อมึ เมือ
โรง อ�ื อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ โอ ตอม เนอึม แตะ�
อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ โอ ปุน เกือฮ จังลา แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื
38 บ่าลาอมั อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ� ปัง
ฮอยจ เจอะ� อาึ อมั ซ ไก อมันัต ละ ซ เกียฮ อฮั โอ
เอฮี นึง โกะ แตะ ไอฮ� เกือฮ พะจาว อาึ อฮั รซอม
ตอก ออฮ ซ อฮั ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
39 บ่าลาอมั โฮว ดิ ไม่ กซัต บ่าลัก ฮอยจ นึง ยว่ง ฮุ
โซต� 40 กซัต บ่าลัก โนก โมวก โนก แกะ ละ ป ทื
แตะ นา เซ โฮวน� เกือฮ โตะ ละ บ่าลาอมั ไม่ โม
จาวไน โฮว ไม่ อื เซ งอ่น� 41ปวยฮ พริ ติ แม บ่าลัก
ตาว บ่าลาอมั ฮอยจ นึง นาตี ก อฮั ปุย บลาวง ยุฮ
บ่าอนั ไม่� บ่าลาอมั เกียฮ ชวน โม อซิราเอน เน่อมึ
นา เซ งอ่น โม ป อาวต อื ก ซดิ อ�ื

23
บ่าลาอมั ปิฮ มุ่น ละ โม อซิราเอน
1 บ่าลาอมั อฮั เฮี ละ บ่าลัก� �ปัว เปอะ เกือฮ ปุย
ยุฮ คัน ซโมะ นา เฮี อาแลฮ� ไม่ เกือฮ เปอะ ซาวป
โมวก โปก อาแลฮ ตัว ไม่ แกะ โปก อาแลฮ ตัว โรฮ�
อฮั เซ ละ อ�ื 2 บ่าลัก ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� ฟวยจ
เซ บ่าลัก ไม่ บ่าลาอมั มอก ตอง โมวก ไม่ แกะ นึง
คัน เซ� คัน ติ ติ เซ ตอง โมวก นึง อื ติ� แกะ นึง อื
ติ โครยญ คัน เซ�
3 บ่าลาอมั อฮั เฮี ละ บ่าลัก� �ปะ ไมจ เปอะ ชุง โบ
โอเอฮี ตอง เปอะ ทไว เฮ�ี อาึ ซ โฮว แลนๆ� เมอ
เตือง อื พะจาว ซ ฮอยจ เคะ อาึ ยุง่� อฮั พะจาว ละ
อาึ ตอก ออฮ อาึ ซ แม รโฮงะ โรฮ ละ ปะ ตอก เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ โกะ อื ฮาวก ฮอยจ เปือง โม
ฮลาวง ติ โดฮ�
4พะจาว ฮอยจ เคะ อื นา เซ� บ่าลาอมั อฮั เฮ�ี �อาึ
เอจี ยุฮ คัน อาแลฮ� เอจี ทไว โมวก นึง ติ� แกะ นึง
ติ� โครยญ คัน เซ�� อฮั เซ ละ พะจาว� 5 เญอืม เซ
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พะจาว เกือฮ บ่าลาอมั ยุง ป ไมจ แตะ อฮั ละ บ่าลัก
เซ� ดวน อื เอญี ซึป ลปุง แตะ ละ อ�ื
6 เญือม เอจี เอญี บ่าลาอมั เคะ บ่าลัก เซ� ยุ ชุง บ่า
ลัก โบ เครองึ โนก แตะ เซ� โม จาวไน เมือง โมอปั
อาวต โรฮ นา เซ เตือง โอยจ อ�ื 7บ่าลาอมั ซึป ลปุง
อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เฮ�ี �บ่าลัก กซัต เมือง โม
อปั กอก อาึ ก ซไง อ�ื กอก อาึ ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง
ซีเรยี นึง บลาวง ลัก่ โอก ซเงะ� อฮั เฮี เนิ� �โฮว ซะ
ซม่อต เมือง ยาโคป ละ อาึ� โฮว อฮั ลปุง ตึก นึง โซะ
แตะ ละ เมือง อซิราเอน�� อฮั เซ เนิ ปุย เซ� 8 อาึ
อมั เกียฮ ซะ ปุย โอ พะจาว ซะ� อาึ อมั เกียฮ อฮั
ป โซะ ละ ป โอ พะจาว อฮั ป โซะ ละ� แจง โอ เกีย
ฮ ฮา� 9 อาึ เอจี ชวน โม เซ เน่อมึ นึง ไกญ รองั ก
ฮลาวง อ�ื อาึ แก เยอะ โม เซ เน่อมึ นึง ไกญ บลา
วง� อาึ ยุ ปุย ติ เมือง ป อาวต โน่ง ฮา ปุย ไฮญ�
มัฮ เมือง ป ยุง โฮลฮ แตะ กุนมุ่น โฮวน ฮา เมือง ปุย
ไฮญ� 10 จัตเจือ โม อซิราเอน เอจี โฮวน ตอก โนง
เตะ รกาื เอนิ� โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย เญาะ โอยจ ยุฮ
เมีญ แตะ� อาึ ดัฮ ยุม เกือฮ อาึ ยุม ตอก ปุย ซืไซ
ละ พะจาว เซ� ลัก่ ก ลอยจ จีวติ อาึ อ�ื ปัว เกือฮ
ไมจ ตอก ปุย โม เซ โรฮ�� อฮั เซ บ่าลาอมั�
11 เญือม เซ บ่าลัก อฮั เฮี ละ บ่าลาอมั� �มัฮ ตอก
เมอ ป ยุฮ เปอะ ละ อาึ เฮ�ี อาึ เอจี กอก ปะ เกือฮ
เปอะ ซะ ซม่อต ป ซ ตอซู ไม่ เอะ เฮ�ี ปะ ปังเมอ ล
เตือฮ เยอื เปอะ ปิฮ มุ่น ละ ฮา อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
12 บ่าลาอมั อฮั เฮ�ี �อาึ จัมเปน แฮน โอ แตะ อฮั
โอเอฮี โนก ฮา ลปุง เกือฮ พะจาว อาึ อฮั� อาึ เกียฮ
อฮั โตว ตอก ไฮญ�� อฮั เซ ละ อ�ื
13ฟวยจ เซ บ่าลัก อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เอญี ไม่ อาึ ลัก่
เติต ติ โดฮ� ปะ ซ ฮอยจ เปอะ ชวน เน่อมึ นา เซ�
ซ ชวน เปอะ โม ป อาวต ก ซดิ อ�ื ชวน เปอะ โตว
เตือง โอยจ อ�ื ตึน ซ เกียฮ แปน ซะ ซม่อต เปอะ
เน่อมึ นา เซ เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 เญือม เซ ตาว
อื ฮอยจ นึง ลโลวง เปือง ตู นึง ไกญ บลาวง ปิซกา
นา ก อฮั ปุย โซฟิม ไม่� ยุฮ แม คัน นา เซ อาแลฮ�
โนก โมวก โปก� แกะ โปก นึง อื ติ ติ� โครยญ คัน
อ�ื 15 เญอืม เซ บ่าลาอมั อฮั เฮี ละ บ่าลัก� �ปะ ไมจ
เปอะ ชุง โบ เครองึ โนก ยุฮ เปอะ เซ� อาึ ซ โฮว เคะ
พะจาว นา เซิต�� อฮั เซ� 16พะจาว ฮอยจ เคะ อ�ื
รโฮงะ ป ซ ไมจ อื อฮั ละ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เคะ
บ่าลัก เกอ� อฮั ละ อื ตอก อฮั อาึ อื ละ เปอะ เซ��
อฮั เซ�
17 บ่าลาอมั เอญี เนอึม� ยุ อาวต ลัง่ บ่าลัก โบ ซัต
ซิง โนก แตะ เซ� อาวต ไม่ โม จาวไน เมือง โมอปั�
บ่าลัก ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว อฮั อื ละ เปอะ
ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
18 บ่าลาอมั ซึป ลปุง อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เฮ�ี
�เออ บ่าลัก กวน ซีโพ� งอ่ต เมอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ป อฮั อาึ เฮ�ี 19พะจาว มัฮ โตว ปุย ป เกียฮ อฮั ป โอ
เนอมึ� พะจาว มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ ป เปียน ไป มา
รพาวม แตะ� ดัฮ พะจาว อฮั โอเอฮี โฮ� โม่ ซ ยุฮ
เนอึม อื ตัม ป อฮั แตะ� โอเอฮี รโฮงะ อื อาึง เงอ
แจง ซ ยุฮ อื ตัม เซ� โม่ ซ ยุฮ อ�ื 20 อาึ เอจี ฮมอง

ดวน พะจาว แตะ ปิฮ มุ่น ละ ปุย� พะจาว เอจี ปิฮ
เนอมึ มุ่น� อาึ เกียฮ เปียน โตว ป เอจี อฮั แตะ�
21 �พะจาว ยุ โตว กัน ตุกญัก โซะไซญ นึง เมือง ยา
โคป� ชวน โตว เม่ะมัก่ ซักคระ นึง โม อซิราเอน เฟือ
ฮ� เยโฮวา พะจาว ทื อื อาวต ดิ ลอป ไม่ อ�ื มัฮ พะ
จาว เซ ป มัฮ กซัต ยุฮ อื ป โฮลฮ อื ลื� 22อาวต มวย
ไม่ ระ เรยีง แตะ ตอก ออฮ� โม อซิราเอน อาวต ไม่
อมันัต พะจาว ตอก เซ โรฮ� มัฮ พะจาว ป ตาว อื
โอก ฮา เมือง อยีปิ เปอ� 23แจง โอ อื ไก ป ปุน ตู ปุน
ลอง ปุย เมือง ยาโคป เปอ� ปัง โกว กทา กทอง ละ
อ�ื ปุ โรฮ ซ ปุน ยุฮ ป โซะ ละ โม อซิราเอน� ปเล่ีย
เฮี ปุย ซ อฮั ไลลวง ยาโคป ไม่ อซิราเอน ตอก เฮ�ี
�แลน เมิฮ� กัน ยุฮ พะจาว ระ เนอึม ไล�� ซ อฮั
เซ� 24 งอ่ต แลน� ปุย โม เฮี มัฮ ตอก อื รเวยี ซิงโต
โกฮ ชุง ละ ซ โอก อื เรยีง แตะ โฮ� ซ ไอจ โตว กา
เฆียง โฮลฮ อื กุก โตะ ป ปุน แตะ� ซ อาวต โฆย โตว
กา เฆียง โฮลฮ อื ญุ ฮนัม ป ยุม เบือ แตะ เซ�� อฮั
เซ บ่าลาอมั�
25 เญือม เซ บ่าลัก อฮั เฮี ละ บ่าลาอมั� �ดัฮ มัฮ
ตอก เซ ปุ ซะ ซม่อต� ปุ โรฮ ปิฮ มุ่น ละ� โฆย ไม่
เตือง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 26บ่าลาอมั โลยฮ อ�ื �อาึ
โม่ เอจี อฮั ละ เปอะ ไมจ แตะ อฮั ตัม เกือฮ พะจาว
แตะ อฮั ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื
ลปุง อฮั บ่าลาอมั อาึง
27 เญือม เซ บ่าลัก อฮั เฮ�ี �เอญี ไม่ อาึ อ�ื ซ ตาว
แม ปะ โฮว ติ โดฮ� ดัฮ เอจี ฮอยจ นา เซ� เมอ เตื
อง อื พะจาว ซ ญอม เกือฮ ปะ ซะ ซม่อต อื เน่อมึ นา
เซ ยุง่�� อฮั เซ� 28 ตาว เนอึม บ่าลาอมั ฮอยจ นึง
ไกญ บลาวง เปโอ� โฮลฮ แก ลาึน เวอืฮ เน่อมึ นา
เซ� 29บ่าลาอมั อฮั เฮ�ี �เกือฮ ปุย ยุฮ คัน ซโมะ นา
เฮี อาแลฮ� ซาวป โมวก โปก อาแลฮ ไม่ แกะ โปก
อาแลฮ�� อฮั เซ ละ บ่าลัก� 30 บ่าลัก ยุฮ เนอึม อื
ตอก เซ� มอก ตอง โมวก นึง อื ติ� แกะ นึง อื ติ โค
รยญ คัน อ�ื

24
1 โฮน เฮี บ่าลาอมั ยุง อื ปุก อื รพาวม พะจาว ละ
ซ ปิฮ แตะ มุ่น ละ โม อซิราเอน� เญือะ ซาวป โตว
ซโปก ซักซี ตอก ไพรมแตะ� พัต ติ แตะ นา ลัก่ ลาึน
เวอืฮ เซ� 2 เญือม แก อื โม อซิราเอน ชวน อาวต อื
แปน เจอ แปน เจอ แตะ� ลปุ พะจาว โบว รพาวม
อ�ื 3 ซึป ลปุง พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�บ่าลาอมั กวน เบ่โอ� มัฮ ปุย อฮั โอเอฮี ไม่ ที ไง่
รฮอง ฮยวก แตะ� 4 มัฮ ปุย ฮมอง เซียง พะจาว�
ปุน รโฮงะ ป ซ เกิต ลั่กกา ปุย เบือ อ�ื มัฮ โรฮ ป
ยุ บลอง โอ เอฮี เบือ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมั นัต
แตะ� ปัง เอจี ฆลาื โกะ� ไง่ อื เกียฮ ยุ ที ลัง่ โอเอฮี�
5 โอ เมือง ยาโคป� พากัง ยุฮ เปอะ ไมจ ลัมเลือ� โอ
เมือง อซิราเอน� ก อาวต เปอะ ชอม เนอมึ� 6 ตอก
เอนิ โคะ อนิทะพะลัม ป ซมา ปุย แปน เด่ีจ อื โฮ�
ตอก รปึม ไมจ อาวต ฮอง โกลง� ตอก โคะ การะ
บุ่น ป ซมา พะจาว อาึง โฮ� ตอก โรฮ โคะ โซน ซี
ด่า ป อาวต โบ รอาวม โฮ� 7 ซ โฮลฮ รอาวม เฮละ
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ปอ ซัก แตะ� ซ ซมา โอเอฮี นา ก ชุม เตะ โฮวน
รอาวม�กซัต ยุฮ อื ซ ระ ฮา กซัต อากัก� ซ ตัตเตียง
เมือง ปุย ก ซไง อ�ื
8 �พะจาว เอจี นัม โม เฮี โอก ฮา เมือง อียปิ� ซ ระ
เรยีง ตอก มวย ซครกั� ซ โฮลฮ เป เมือง ปุย รุป ไม่
แตะ� ซ โปวก ซองั อ�ื ซ โปยญ อื นึง ตี ทนู โฮวน�
9 เมือง เฮี มัฮ ตอก รเวยี ซิงโต ตึก นึง ระ เรยีง แตะ�
เญอืม ปุน อื ไอจ เจอ มัฮ ปุย ป ซ โรวต ซอ เกือฮ โกฮ
โฮ� ป ปิฮ มุ่น ละ อซิราเอน ซ โฮลฮ เนอึม มุ่น� ป
ซะ ซม่อต อื ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�
10 เญือม เซ บ่าลัก รอก พาวม� ซอป ลกุย แตะ ฆาื
อื ละ บ่าลาอมั� อฮั เฮี �อาึ เอจี กอก ปะ ละ ซ เกือฮ
เปอะ ฮอยจ ซะ ซม่อต ปุย โม เฮ�ี ปะ ปังเมอ ลเตือฮ
แม เปอะ ปิฮ มุ่น ละ โม เซ โทน ลอวย โฮน เอนิ�
11อาึ เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ ลังวนั ละ เปอะ�
ปเล่ีย เฮี พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ ปะ โฮลฮ รปั ลังวนั
แตะ เซ� เอญี แปฮ ยว่ง เปอะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
12 บ่าลาอมั โลยฮ อ�ื �อาึ โม่ เอจี อฮั ละ โม ป ดวน
เปอะ โฮว เคะ อาึ เซ ตอก เฮ�ี 13 �ปัง เกือฮ เปอะ
ไคร มาื เนิ ปอ นาวก อื ยุฮ เญือะ เปอะ� อาึ เกียฮ
ยุฮ โตว โอเอฮี โนก ฮา ป อฮั พะจาว ละ แตะ�� โม่
เอจี อฮั เซ ละ� ป ไมจ ญุ่ก� ป ฆอก ญุ่ก� อาึ เกียฮ
ยุฮ โตว ไอฮ นึง โกะ แตะ ติ เจือ เนอึม� อาึ จัมเปน
อฮั ตัม ป ดวน พะจาว แตะ อฮั โน่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื
14 บ่าลาอมั อฮั แม อื ละ บ่าลัก ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี
อาึ ซ เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง อาวต โกะ แตะ ไอฮ� กา
ซ เอญี เญอะ อาึ ฆวต ปัว อฮั โอเอฮี ป ซ ยุฮ โม อซิ
ราเอน ละ โม จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี 15 ฟวยจ เซ
บ่าลาอมั ลอต ซึป ลปุง อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เฮ�ี
�เฮี มัฮ ลปุง ซัมคัน ป อฮั บ่าลาอมั กวน เบ่โอ� มัฮ
ลปุง ซัมคัน ยุฮ ปุย ที ไง่ รฮอง ฮยวก� 16 มัฮ ปุย
ฮมอง เซียง พะจาว� ปุน รโฮงะ ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย
เบือ อ�ื ไม่ โฮลฮ อื พันญา ไมจ เน่อมึ พะจาว ป ตึก
นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ โรฮ ป โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี
เบือ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� ปัง เอจี ฆลาื
โกะ� ไง่ อื เกียฮ ยุ ที ลัง่ โอเอฮี� 17 อาึ โฮลฮ ยุ ปุย
เซ� ปังเมอ โอ ดิ มัฮ ตอก เวลา ปเล่ีย เฮ�ี อาึ แก
เยอะ ปุย เซ� ปังเมอ มัฮ ลัง่ แก เน่อมึ ก ซไง อ�ื อาึ
โฮลฮ ยุ กซัต ติ� โอก เน่อมึ จัตเจือ ยาโคป� มัฮ
โรฮ ตอก ซโมยญ ซัมคัน ป โอก เน่อมึ นึง เมือง อซิ
ราเอน เซ� ซ เฟียต ปุฮ โม ฮวันา ยุฮ ปุย เมือง โม
อปั� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม จัตเจือ เชต� 18 ปุย เซ ซ เป โม
เอโด่ม ป มัฮ ป เกละยุ แตะ เซ� ซ เกือฮ โรฮ เมือง
อาวต อื แปน คอง แตะ� โม อซิราเอน ซ โฮลฮ ลอป
เป ปุย� 19ป โอก เน่อมึ ยาโคป ติ ปุย เซ ซ โฮลฮ ตัต
เตียง ปุย� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย ป ไก ลัง่ นึง เมือง โม
เซ เกือฮ โอยจ แกล เอนิ�� อฮั เซ�
20 ฟวยจ เซ บ่าลาอมั โฮลฮ แม ยุ บลอง โม อามา
เลก� อฮั โอเอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�โม อามาเลก มัฮ ป ระ อมันัต ฮา ปุย เมือง ไฮญ�
ลัก่ ก ลอยจ อื ปังเมอ ซ โฮลฮ โรฮ ปุย ยุฮ ไลจ ไม่
แกล เอนิ�� อฮั เซ�

21 บ่าลาอมั โฮลฮ โรฮ ยุ บลอง โม เคไน� อฮั โอเอฮี
ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�นา ก อาวต โม เปะ โม เคไน เซ ตอน ฮมัน เนอึม�
ตอก ไซม ป ยุฮ รฮมาวม แตะ ราว ซโมะ รองั โฮ�
22 ปัง มัฮ ตอก เซ โม เปะ ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ไลจ ไม่
เปอะ เญือม ซ โฮลฮ โม อตัซีเรยี โรวก เปอะ เกือฮ
แปน ครา แตะ�� อฮั เซ� 23บ่าลาอมั อฮั แม โอเอฮี
ซ เกิต ลัก่กา ปุย ตอก เฮ�ี �เฮฮ เฮฮ� โซะ ไซญ เนอึ
ม� เญอืม ยุฮ พะจาว อื ตอก เซ เยอ มัฮ ปุย ป ซ เกีย
ฮ ไอม ลัง่ เงอ� 24ซ ไก โล่ง ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง
ไซปรตั� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง อตัซีเรยี� ยุฮ โรฮ ไลจ
ไม่ เมือง เอเบ่อ� ฟวยจ เซ โม กุม โล่ง เซ ซ ไลจ โลม
โรฮ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�
25ฟวยจ เซ บ่าลาอมั โกฮ เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ�
กซัต บ่าลัก โกฮ โฮว โรฮ คระ โฮว โกะ แตะ ไอฮ�

25
โม อซิราเอน ไว พะบ่าอนั นึง ยว่ง เปโอ
1 เญือม ยุฮ โม อซิราเอน ไคะ ยุฮ แตะ นึง นาตี ชติ
ทิม� เญอืม เซ โม ปรเมะ อซิราเอน เลน จุ ไม่ โม ปร
โปวน โมอปั� 2 ปรโปวน โมอปั เซ บะ โม ปรเมะ อซิ
ราเอน โฮว ลวม นึง กัน เลียง กัน ปอย พะ ยุฮ แตะ�
โม อซิราเอน ไว เนอมึ อื ไม่ โซม อื โอเอฮี ตัน ปุย ละ
ฮุป ยุฮ อื เซ� 3 โม อซิราเอน แปน เนอึม นัปทื พะ
ยุฮ ปุย โมอปั ป มัฮ พะบ่าอนั นึง ยว่ง เปโอ เซ� พะ
จาว ฮาวก รพาวม ละ โม อซิราเอน เซ ฆาื อ�ื
4 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ โม ฮวันา ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ฟวยจ เซ
เกือฮ เคิง อื นา ก เปง อื ซองนา อาึ� เดอมึ อาึ โอ ซ
โฮลฮ ฮาวก รพาวม ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
5 ไอ โมเซ อฮั อื ละ โม ป รเตีฮ รตุม ยุฮ โม อซิราเอน
เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ไว พะบ่า
อนั นึง ยว่ง เปโอ เซ ป มัฮ ปุย ไน เจอ ยุฮ เปอะ เตื
อง ไพ เตือง มัน โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
6 เญอืม เซ ไก ปรเมะ อซิราเอน ติ ปุย� โฆง โรวก ปร
โปวน มีเด่ียน ติ ปุย� โรวก อื ฮอยจ นึง พากัง อาวต
แตะ ซองนา ไอ โมเซ ไม่ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื
ปุก ลไล เยอืม ปุย นึง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว� 7 ฟีเนฮตั กวน เอเลอาซา� ป มัฮ
กวนโซะ อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ� เญอืม ยุ อื โอเอฮี ตอก
เซ� โอก เอนิ ฮา ปุย โฮวน เซ ฆาื อ�ื ตุย โรวก เพ
ลียฮ ไม่ แตะ� 8 โฮว อาื ปุย ลอา เซ ฮอยจ นึง โตะ
กไน พากัง อาวต อื เซ� บวก อื นึง เพลียฮ ลล่อน
เอนิ เตือง ลอา อื เซ� เคียง เซ ป มัฮ พาญัต ฆอก
ลอน ป ฮอยจ ละ โม อซิราเอน เซ ไฆร เอนิ� 9 ปัง
มัฮ ตอก เซ โม ป เอจี ยุม ฆาื พาญัต ฆอก ลอน เญื
อม เซ ไก เอนิ 24,000 ปุย�
10พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 11�ฟีเนฮตั เอจี เกือฮ
กัน รอก พาวม อาึ นึง โม อซิราเอน เซ ไฆร� นึง มัฮ
อื ปุย เรยีง รพาวม นึง โอ แตะ ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ ป
พิต ตอก เรยีง รพาวม อาึ โฮ� มัฮ เซ ป โอ อาึ ยุฮ
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ไลจ ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื นึง รพาวม ฮาวก แตะ ฆาื
อ�ื 12 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ อื ตอก เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ
ลปุง ซันญา แตะ ละ� ลปุง ซันญา อาึ ละ อื เซ มัฮ ป
ตอน ป ฮมัน� 13 กัน แปน อื ซตุ เซ มัฮ ป ซ ไก ลอป
ฮอยจ ละ โม จัตเจือ อื เฆียง เฮ�ี มัฮ เบือ โอ อื ปุน
ยุ ปุน ฮมอง โม ป พลิฮ บึน มอยฮ อาึ� เอจี มัฮ โรฮ
เกือฮ อื อาึ โฮลฮ รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย ไน อซิรา
เอน เซ�� อฮั เซ�
14 ปรเมะ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ บรุก ไม่ ปรโปวน มีเด่ียน
เซ� มอยฮ อื มัฮ ซิมรี กวน ซาลู� ซาลู เซ มัฮ ฮวันา
ปุย ติ มู ไน เจอ ซิเมโอน� 15ปรโปวน ยุฮ ปุย ยุม ไม่
เซ มอยฮ อื มัฮ โคตบี่ กวน ซู� ซู เซ มัฮ ฮวันา ปุย ติ
มู ไน โม มีเด่ียน�
16 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 17 �ไมจ เปอะ รุป ปุ
แตะ ไม่ โม มีเด่ียน เซ� ฮอยจละ ยุม โอยจ อ�ื 18 มัฮ
ฆาื เอจี ยุฮ อื ป ฆอก ป เบร ละ เปอะ� เญอืม รชุยจ อื
โม เปะ ไลจ นึง เกือฮ อื โม เปะ ไว ฮุป นึง ยว่ง เปโอ�
ไม่ ไลลวง ปรโปวน ป มัฮ โคตบี่ เซ ป โฮลฮ ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ เญือม เกิต พาญัต ฆอก ลอน ละ ปุย ฆาื กัน
พิต ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว�

26
กัน เมีญ ปุย โม อซิราเอน โฮน ลอา อื
1 เญอืม เอจี ฟวยจ เกิต พาญัต ฆอก เซ� พะจาว อฮั
อื ละ ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ
ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ เปอะ โจต เมาะ ไก เซน โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อ�ื ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม อ�ื เมาะ
ป เอจี เกียฮ โฮว รุป เซิก นึง อ�ื มัฮ โม ปรเมะ ป
เอจี ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง�� อฮั
เซ� 3-4 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ยุฮ เนอึ
ม อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ ไอ โมเซ� กอก โม ปรเมะ
ป ไก อาญุ เคียง งา่ เนอึม เซ ฮอยจ โพรม ไม่ แตะ
นึง ลโลวง โมอปั โบ โกลง จอแด่น รเตือป เมือง เยรี
โค� โม อซิราเอน ป โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ มัฮ ตอก
เฮ�ี
5 ปุย เจอ รูเบ่น มัฮ ตอก เฮ�ี (รูเบ่น เซ มัฮ กวน โรง
ยาโคป� จัตเจือ รูเบ่น เซ มัฮ โม ฮะโนก� ไม่ โม ปัน
ลู� 6 โม เฮตโรน� ไม่ โม คาระมี� 7 โม เซ มัฮ ปร
เมะ ไน เจอ รูเบ่น� เซน ปุย นึง อื ไก 43,730 ปุย�
8 จัตเจือ ปันลู เซ มัฮ เอลีอปั� 9 กวน เอลีอปั เซ มัฮ
เนมูเอน ไม่ ด่าทัน ไม่ อาบี่รมั� ด่าทัน ไม่ อาบี่รมั
เซ มัฮ โม พูนัม ป โอ ญอม อาวต ฆรมึ ตัตเตียง ไอ
โมเซ ไม่ อาโรน� ไม่ พาวม ดิ อื ไม่ โม โครา นึง เลฮ
อื เตียง ป อฮั พะจาว. 10 เญือม เซ ปลัฮเตะ นา ก
อาวต อื เซ ม่ะ เอนิ ปอ บลวน แตะ โม เซ ไม่ โครา�
ยุม โอยจ เอนิ� โนก ฮา เซ ยุม แม นึง ฮะ งอ แตะ
ลอา รอย ไม่ รฮอน ปุย� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ป
เกิต ละ ซ แปน อื ป เพอกึ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 11 ป
มัฮ จัตเจือ โครา เซ ปังเมอ โอ โรฮ ยุม เตือง โอยจ
แตะ�
12 ปุย เจอ ซิเมโอน มัฮ โม เนมูเอน� โม ยามิน� โม
ยาคิม� 13 โม เซรา� ไม่ โม ชาอุน� 14 ปุย โม เซ มัฮ

ตื ปุย ไน เจอ ซิเมโอน เซ� เซน ปุย นึง อื ไก 22,200
ปุย�
15-18 ปุย เจอ กาต มัฮ โม เซโฟน� โม ฮกักี� โม ชูนี�
โม โอซนี� โม เอร�ี โม เอโรต� ไม่ โม อาเรลี� เซน
ปุย ไน เจอ กาต เซ ไก 40,500 ปุย�
19-22 ปุย เจอ ยูด่า มัฮ โม เชลา� โม เพเรต� ไม่ โม
เซรา� ป มัฮ จัตเจือ เพเรต มัฮ โม เฮตโรน� ไม่ โม
ฮามุน� กวน ยูด่า ป ยุม นึง เมือง คะนาอนั เตือง โอ
อื ไก กวน เนอ� มอยฮ อื มัฮ เอ ไม่ โอนัน� เซน ปุย
ไน เจอ ยูด่า เซ ไก 76,500 ปุย�
23-25 ปุย ไน เจอ อติซาคา มัฮ โม โทลา� โม ปูวา�
โม ยาชุป� ไม่ โม ซิมโรน� เซน ปุย ไน เจอ อติซาคา
เซ ไก 64,300 ปุย�
26-27 ปุย เจอ เซบู่ลุน มัฮ โม เซเรต� โม เอโลน� ไม่
โม ยาเลเอน� เซน ปุย ไน เจอ เซบู่ลุน เซ ไก 60,500
ปุย�
28 ปุย ไน จัตเจือ โยเซป มัฮ เจอ มะนาเซ ไม่ เจอ เอ
ฟราอมิ� 29 ปุย เจอ มะนาเซ มัฮ มาคี ติ� มาคี เซ
ไก โรฮ กวน� มัฮ กิเลอัต� โม กิเลอัต เตอ ซึป เจือ
แตะ เน่อมึ นึง กิเลอัต เซ� 30-32 จัตเจือ กิเลอัต เซ
มัฮ โม เยเซอ� โม เฮเลก� โม อตัรเีอน� โม เชเคม�
โม เชมิด่า� ไม่ โม เฮเฟอ� 33ป มัฮ เซโลเฟฮตั กวน
เฮเฟอ เซ ไก โตว กวน รเมะ� ไก กวน รโปวน โน่ง�
มัฮ มาลา� โนอา� โฮก-ลา� มินคา� ไม่ ทีระซา�
34 เซน ปุย เจอ มะนาเซ เซ ไก 52,700 ปุย�
35 ปุย เจอ เอฟราอมิ� จัตเจือ อื มัฮ โม ชูเทลา� โม
เบ่เคอ� ไม่ โม ทาฮนั� 36 โม เอรนั มัฮ ป ซึป จัตเจือ
แตะ เน่อมึ ชูเทลา� 37 เซน ปุย ไน เจอ เอฟราอมิ เซ
ไก 32,500 ปุย� ปุย โม เซ มัฮ จัตเจือ โยเซป นึง อ�ื
38-40 ปุย เจอ เบ่นยามิน� จัตเจือ อื มัฮ โม เบล่า� โม
อตัซเบ่น� โม อาฮริมั� โม เชฟูฟัม� ไม่ โม ฮุฟัม� โม
อาต ไม่ โม นาอามัน มัฮ ป ซึป จัตเจือ แตะ เน่อมึ นึง
เบ่ลา เซ� 41 ปุย ไน เจอ เบ่นยามิน เซ ไก 45,600
ปุย�
42-43 ปุย เจอ ด่าน� จัตเจือ อื มัฮ โม ชูฮมั� เซน ปุย
ไน เจอ ด่าน เซ ไก 64,400 ปุย�
44 ปุย เจอ อาเชอ มัฮ โม อมินา� โม อชิว�ี ไม่ โม เบ่
รยิา� 45 โม เฮเบ่อ ไม่ โม มันคีเอน มัฮ ป ซึป จัตเจือ
แตะ เน่อมึ เบร่ยิา เซ� 46กวน รโปวน อาเชอ เซ มัฮ
เซรา� 47 ปุย ไน เจอ อาเชอ เซ ไก 53,400 ปุย�
48 ปุย ไน เจอ นัปทาลี มัฮ โม ยาเซเอน� โม กูนี�
49 โม เยเซอ� ไม่ โม ชนิเลม� 50 เซน ปุย ไน เจอ นัป
ทาลี เซ ไก 45,400 ปุย� 51 เซน โม ปรเมะ โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อื ไก 601,730 ปุย�
52พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 53�ไมจ เปอะ รฆุ ปลัฮ
เตะ ละ โม อซิราเอน เซ ตัม เมาะ ไก เซน ปุย ไน เจอ
ยุฮ อ�ื 54ป มัฮ เจอ ป โฮวน เซน ปุย นึง อื เกือฮ ละ
อื เวอืฮ ตัม เซ� ดัฮ มัฮ เจอ รมัฮ เซน ปุย นึง อื โฮ�
เกือฮ โรฮ ละ อื ซไกป ตัม เซ โรฮ� 55 กัน รฆุ เปอะ
ปลัฮเตะ เซ� ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โจก เบ่อ
นึง อ�ื ตัม มอยฮ เจอ อาวต แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง
มัน� 56 กัน เกือฮ เปอะ ปุย โจก เบ่อ เซ� ไมจ เปอะ
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เกือฮ โจก อื ตัม ระ ตัม แตวะ เจอ ยุฮ อื เซ โรฮ��
อฮั เซ�
57 เจอ เลวี ไก ไม่ ปุ แตะ ลอวย ซฆลาวม� มัฮ ซฆ
ลาวม เกอโชน� โคฮตั� ไม่ เมราร�ี 58 ไน ซฆลาวม
ลอวย เซ ไก โม ลิปนี นึง ไม่ โม เฮปโรน� โม มาลี�
โม มูช�ี ไม่ โม โครา� โคฮตั มัฮ จัตเจือ อมัรมั�
59 ปรโปวน เญือะ อมัรมั เซ มัฮ โยเคเบ่ต� มัฮ จัต
เจือ เลวี ป เกิต นึง เมือง อียปิ โฮ� อมัรมั ไม่ โย
เคเบ่ต เซ ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ อาโรน ไม่ ไอ
โมเซ� ไก กวน รโปวน ติ ปุย� มัฮ มิเรยีม ป มัฮ
ออระ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เซ� 60 อาโรน เซ ไก โรฮ
กวน รเมะ ปาวน� มัฮ นาดัป่ ไม่ อาบีฮู่ ไม่ เอเลอาซา
ไม่ อทิามา� 61ป มัฮ นาดัป่ ไม่ อาบีฮู่ เซ ปังเมอ ยุม
ฆาื โกว แตะ งอ โอ ปุย ลัง โกว เญอืม ตอง อื ทไว โอ
เอฮี ละ พะจาว. 62 เซน โม เลวี เซ เตือง โอยจ อื ไก
23,000 ปุย� มัฮ โม ปรเมะ ป ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ
ฮาวก ก ล่าวง� โม เลวี เซ เมีญ รโจะ โตว อื ไม่ โม
อซิราเอน ไฮญ� นึง โอ อื ไก รโตง นึง ปลัฮเตะ รฆุ
ปุย เซ�
63 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ มัฮ ป โจต เซน
ปุย โม เซ เญอืม เมีญ อื เมาะ ไก เซน โม อซิราเอน�
นึง ลโลวง โมอปั โบ โกลง จอแด่น รเตือป เมือง เย
รโีค� 64 เมาะ ป โจต ไอ โมเซ ไม่ อาโรน อาึง เซน อื
นึง ลาึน ซีไน โฮ� ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ไอม ลัง่ อ�ื
65พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �ปุย โม เซ ซ ยุม
โอยจ นึง ลาึน เวอืฮ�� อฮั เซ� เอจี เกิต เนอมึ ตอก
อฮั พะจาว อื เซ� มัฮ คาเลป กวน เยฟูเน ไม่ โยชูวา
กวน นนู โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ�
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ไลลวง กวน รโปวน เซโลเฟฮตั
1กวน รโปวน เซโลเฟฮตั เซ มัฮ มาลา� โนอา� โฮก-
ลา� มินคา� ไม่ ทีระซา� (เซโลเฟฮตั เซ มัฮ กวน
รเมะ เฮเฟอ� เฮเฟอ เซ มัฮ กวน กิเลอัต� กิเลอัต
เซ มัฮ กวน มาคี� มาคี เซ มัฮ กวน มะนาเซ� มะ
นาเซ เซ มัฮ กวน โยเซป�� 2 ปรโปวน พอน ปุย เซ
ฮอยจ ชุง ลัก่กา ไอ โมเซ� ไม่ ลัก่กา เอเลอาซา ป มัฮ
ซตุ เซ� ไม่ ลัก่กา โม ฮวันา ไม่ ลัก่กา ปุย เตือง โอยจ
อ�ื นึง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะ
จาว� อฮั เฮ�ี 3�เปือะ ก เญะ เอจี ยุม นึง ลาึน เวอืฮ
เซ� เตือง โอ แตะ ไก กวน รเมะ ติ ปุย เนอึม� มัฮ
โตว เลียก ดิ อื ไม่ โม โครา ป เลฮ เตียง พะจาว เซ�
มัฮ ยุม อื ฆาื พิต มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� 4 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ อมั ปุก ละ เกือฮ เปอะ มอยฮ เปือะ เกอะ
ไฆร ฮา จัตเจือ อื ฆาื โอ อื ไก กวน รเมะ เซ� ปัว
เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ รปั ป มัฮ เตะ ลัง โฮลฮ อื เซ�
ตอก โฮลฮ โม เอยีกปุ คระ เฌือต เปือะ เกอะ เซ รปั
โรฮ�� อฮั เซ�
5 ไอ โมเซ รโฮงะ ไลลวง เซ ละ พะจาว. 6พะจาว อฮั
อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 7 �ป อฮั กวน รโปวน เซ
โลเฟฮตั เซ มัฮ เนอมึ ป ปุก� ไมจ เปอะ เกือฮ โฮลฮ
รปั รโตง แตะ ตอก รปั โม เอียกปุ คระ เฌือต เปือะ

อื เซ โรฮ� คาวคอง เปือะ อื เซ เมาะ ไก อื มัฮ โรฮ ป
ลัง ละ อื โรฮ� 8 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ ไก ป ยุม เตือง โอ แตะ ไก กวน
รเมะ เอ� คาวคอง อื เมาะ ไก อื มัฮ ป ลัง ละ กวน ร
โปวน อื เซ� 9 ดัฮ ปุย เซ โอ โรฮ ไก กวน รโปวน โฮ�
คาวคอง อื เซ มัฮ ป ลัง ละ ปุ เลีฮ อ�ื 10 ดัฮ มัฮ ปุย
โอ ไก ปุ เลีฮ โฮ� คาวคอง อื เซ มัฮ ป ลัง ละ เอยีกปุ
เปือะ อื เซ� 11 ดัฮ มัฮ ปุย โอ ไก เอียกปุ เปือะ โฮ�
มัฮ ป ลัง ละ เอียกปุ ซวุง ป ซดิ ไม่ อื ฮา ปุย ไฮญ�
ไมจ ปุย เซ กุม เตะ ยุฮ อื เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ โม
อซิราเอน ยุฮ ตอก เซ เกือฮ แปน โกตไม ยุฮ อ�ื ตัม
ป ซตอก อาึ ป มัฮ พะจาว ละ เปอะ�� อฮั เซ�

ไอ โมเซ ดุฮ โยชูวา ยุฮ กัน ฆรอ แตะ
12 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ ฮาวก
ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง อาบ่ารมิ เซ� ละ ซ แก เปอะ
แลน ปลัฮเตะ เกือฮ อาึ ละ โม อซิราเอน เซ� 13 เญื
อม เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ ตอก เซ� ปะ ซ ลอยจ จีวติ
เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ ซ รโจะ โรฮ ปะ ไม่ โม จัต
เจือ ไพรม เปอะ ตอก อาโรน ป มัฮ เอียกระ เปอะ
เซ� 14 มัฮ ฆาื โอ เปะ ลอา เนอึง ป อฮั อาึ นึง ลาึน
ซิน เซ เญือม เติ ปุย โฮวน เซ อาึ นึง เมริบ่า* โฮ�
เปะ ลอา ญอม เปอะ โตว เกือฮ อาึ โฮลฮ โญตซัก
แตะ�� (เมรบิ่า เซ มัฮ ก ไก รอาวม ปลาึฮ นึง� ปุก
แควน คาเด่ต ป มัฮ นึง ลาึน ซิน เซ��
15 ไอ โมเซ ปัว อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี 16�โอ พะจาว,
ป มัฮ กุม จีวติ ปุย โครยญ โฆะ ปุย� ปัว ปะ ดุฮ ปร
เมะ ติ ปุย ละ ซ เกือฮ แปน ป นัม โม ปุย โฮวน เฮ�ี
17 ละ ซ แปน อื ป โฮว รกา เอญี รเคะ ละ ปุย� เด
อมึ ปุย ไน เปอะ โอ ซ แปน ตอก แกะ โอ ไก ป เลียง
โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
18พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ กอก โยชู
วา กวน นนู เซ เอญี เคะ แตะ� ปุย เซ มัฮ ป อาวต
ลปุ พะจาว กไน อ�ื ไมจ เปอะ ยอ่ง เตะ แตะ ราว
ไกญ อ�ื 19 ไมจ เปอะ เกือฮ ชุง ลัก่กา เอเลอาซา ป
มัฮ ซตุ เซ� ไม่ ลัก่กา ปุย เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ
ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ อื ดุฮ เปอะ เกือฮ แปน
ป ยุฮ กัน ฆรอ แตะ เซ� 20อมันัต เกือฮ อาึ ละ เปอะ
เซ ไมจ โรฮ เปอะ มอป ละ อื งอ่น� เดอมึ โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อื ซ งอ่ต ป อฮั อ�ื 21 ไมจ อื ฮอยจ
เคะ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� เกือฮ เอเลอาซา เซ
ไฮมญ โอเอฮี ละ อ�ื เกือฮ โกว อูรมิ* ไม่ ทูมิม ละ
ซ เกือฮ อื ติ แตะ ยุง ป ปุก รพาวม อาึ� ปุย เตือง
โอยจ อื ซ โฮว ซ เอญี ตัม ป อฮั เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ
เซ� เตือง โยชูวา ไม่ ปุย ไน โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ พะจาว.
22 ไอ โมเซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป ซตอกพะจาว ละ แตะ�
เกือฮ โยชูวา เซ ชุง ลัก่กา เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ�
ไม่ ลั่กกา ปุย เตือง โอยจ อ�ื 23 เญือม เซ ยอ่ง เตะ
แตะ ราว โยชูวา เซ� ฟวยจ เซ รโฮงะ อื ละ ปุย ไล
ลวง เอจี ดุฮ แตะ เกือฮ แปน ป ยุฮ กัน ฆรอ แตะ
เซ� ตัม ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ เซ�

* 27:14 27:14 เมรบิ่า เซ มัฮ อฮั อื �นา ก รเจ ปุย� ไม่ อ�ื * 27:21 27:21 อูรมิ ไม่ ทูมิม มัฮ ควน โซวต ฮวันา ซตุ เซ ละ ซ ยุง แตะ
โอเอฮี ป ปุก รพาวม พะจาว นึง�
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โอเอฮี ทไว ปุย โครยญ ซเงะ่
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ ซตอก
ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �โอเอฮี ป ลัง ตอง เปอะ
ทไว ละ อาึ ละ ซ แปน อื ป ซออย ฮงาื ป ปุก รพาวม
เมอะ� ไมจ เปอะ ทไว ลอป ตัม เวลา กัมโนต อ�ื�
3 ไมจ โรฮ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี โม เฮี
มัฮ ป ลัง ตอง เปอะ ทไว โครยญ ซเงะ่� มัฮ แกะ
โปก ลอา ตัว ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม ป โอ อื ไก ตอก
โละพร�ิ 4 ไมจ เปอะ ทไว เมือ กซะ อื ติ ตัว� เมือ กปู
อื ติ ตัว� 5 เญือม ทไว เปอะ กวน แกะ เซ ไมจ โรฮ
เปอะ ทไว ไม่ ญอต แปง ลอา ลิต ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ
กาวก ตึก นึง ไมจ แตะ ติ ลิต�� 6 เซ มัฮ ป ไมจ ปุย
ตอง ทไว ลอป ละ พะจาว โครยญ ซเงะ่ ละ ซ เกือฮ อื
แปน ป ซออย ฮงาื ละ อ�ื ป ปุก รพาวม อ�ื เอจี มัฮ
ตอก ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ เน่อมึ เญือม อาวต เปอะ
นึง บลาวง ซีไน โฮ� 7 เญอืม ทไว เปอะ กวน แกะ นึง
คัน เซ โครยญ โฮน เนอ� ไมจ โรฮ เปอะ โทก รอาวม
อะงุน นึง เมาะ ติ ลิต โครยญ ตัว อ�ื 8 เมือ กปู อ�ื
เกือฮ ตอง ทไว แกะ ตัว ลอา นึง อื เซ ไม่ ญอต แปง
ไม่ รอาวม อะงุน� ตอก ป ทไว เปอะ เมือ กซะ อื เซ
โรฮ� ละ ซ เกือฮ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่
ป ปุก รพาวม อ�ื�

โอเอฮี ทไว ไน ซเงะ ลโล่ะ ไม่ โครยญ เคิ
9 �ไน ซเงะ ลโล่ะ เซ ไมจ เปอะ ทไว กวน แกะ โปก
ลอา ตัว ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม ป โอ อื ไก ตอก โละ
พร�ิ ไม่ ญอต แปง ปาวน ลิต ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ
กาวก ละ แปน อื เฮงาะ รโกะ ทไว เปอะ� ไม่ รอาวม
อะงุน� 10 โอเอฮี โม เซ มัฮ ป ไมจ เปอะ ตอง ทไว
โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� มัฮ โนก ฮา โอเอฮี ป ตอง ลอป
เปอะ ทไว โครยญ ซเงะ่� ไม่ รอาวม อะงุน ทไว เปอะ
เซ�
11 �ไมจ เปอะ ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว โครยญ
ฮาวก เคิ ติ ซาวม� ป ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ โมวก
โปก นมุ ลัง่ ลอา ตัว ไม่ แกะ โปก ระ ติ ตัว� ไม่ กวน
แกะ โปก อาญุ ติ เนอึม อาแลฮ ตัว� โอเอฮี โม เซ
ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ นึง� 12 เฮงาะ
รโกะ ทไว เปอะ เซ ไมจ เปอะ ทไว ไม่ ซัตซิง ตอก
เฮ�ี โมวก ติ ตัว เซ ตอง ทไว ไม่ ญอต แปง แลฮ ลิต
ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ� แกะ โปก ระ ติ ตัว เซ ทไว ไม่
ญอต แปง ปาวน ลิต ซเบื่อก โรฮ ไม่ ลออยฮ� 13 ป
มัฮ กวน แกะ ติ ติ ตัว ทไว ไม่ ญอต แปง ลอา ลิต�
ซเบื่อก โรฮ ไม่ ลออยฮ โครยญ ตัว อ�ื ละ ซ แปน ป
โซม ป ปอน ทไว เปอะ ละ พะจาว, แปน ป ซออย ฮงาื
ละ พะจาว ป ปุก รพาวม อ�ื 14ป มัฮ โมวกทไว เปอะ
ติ ตัว เซ� ไมจ เปอะ ทไว ไม่ รอาวม อะงุน ลอา ลิต�
แกะ โปก ระ ติ ตัว ไม่ รอาวม อะงุน ติ ลิต ไม่ บลัฮ�
กวน แกะ ติ ตัว ไม่ รอาวม อะงุน ติ ลิต� โอเอฮี โม
เซ มัฮ ป ไมจ เปอะ ทไว โครยญ ฮาวก เคิ ติ ซาวม�
15 โนก ฮา ป ตอง เปอะ ทไว โครยญ ฮาวก เคิ เซ�
ไม่ รอาวม อะงุน ทไว เปอะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ทไว

ปิ โปก ติ ตัว� ละ ซ แปน ควน โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา
มัป่ ยุฮ แตะ�

ป ทไว นึง กัน เลียง ฌาว
16 �ซเงะ ชลอง ปุย กัน เลียง ฌาว ละ ซ นัปทื แตะ
พะจาว เซ� ปุก ฮาวก เคิ ติ กาว โรฮ ปาวน ซาวม�
17 เญือม ฮาวก เคิ ติ เซ กาว โรฮ พอน ซาวม เมอ�
มัฮ ซเงะ เมือ โรง นึง กัน เลียง ฌาว เซ� ไมจ เปอะ
โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ อาแลฮ ซเงะ� 18 ไน ซเงะ
เมือ โรง นึง กัน เลียง ฌาว เซ� ไมจ เปอะ โพรม ดิ
ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว. ไน ซเงะ เซ ไมจ โตว ปุย
ยุฮ กัน เญี่ยะ เนอึม� 19 ไมจ เปอะ ทไว ป โซม ป
ปอน ละ พะจาว. ป ไมจ เปอะ ตอง ทไว นึง อื เซ มัฮ
โมวก โปก นมุ ลอา ตัว� แกะ โปก ระ ติ ตัว� ไม่ กวน
แกะ โปก อาญุ ติ เนอึม อาแลฮ ตัว� โอเอฮี โม เซ
โครยญ เจือ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่
ยะ เนอึม� 20 เญือม เซ ไมจ เปอะ ทไว เฮงาะ รโกะ
ป มัฮ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ตอก เฮ�ี
โมวก ติ ตัว ไม่ แปง แลฮ ลิต� แกะ โปก ระ ติ ตัว ไม่
แปง ปาวน ลิต� 21กวน แกะ ติ ตัว ไม่ แปง ลอา ลิต
โครยญ ตัว อ�ื 22 เกือฮ โรฮ ทไว ปิ โปก ติ ตัว แปน
ควน โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่ ละ ซ รไซจ อื พิต โฌวะ
ยุฮ เปอะ� 23 ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี โม เซ� โนก ฮา
ป ตอง เปอะ ทไว โครยญ ซเงะ่ เซ� 24 ไน อาแลฮ
ซเงะ เซ ไมจ เปอะ ทไว ป โซม ป ปอน ตอก เซ โค
รยญ ซเงะ่� โอเอฮี โม เซ มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ พะ
จาว ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี เซ�
โนก ฮา ป ทไว ปะจัม เปอะ โครยญ ซเงะ่ เซ� ไม่
รอาวม อะงุน ทไว เปอะ� 25 ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ�
ไมจ เปอะ ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ นัปทื เปอะ
พะจาว. ไน ซเงะ เซ ไมจ โตว ปุย ยุฮ กัน เญี่ยะ เนอึ
ม�

ซเงะ ทไว ปุย เปลิ โรง โอเอฮี ยุฮ แตะ
26�ไน ซเงะ เมือ โรง นึง กัน ทไว ปุย เปลิ โรง โอเอฮี
ยุฮ แตะ� เญือม ทไว เปอะ เฮงาะ โคระ ยุฮ แตะ ละ
พะจาว, ไมจ เปอะ รโจะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ� ละ ซ
นัปทื เปอะ พะจาว. ไน ซเงะ เซ ปุ ยุฮ กัน ติ เจือ เนอึ
ม� 27 ไมจ เปอะ ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ละ ซ
เกือฮ เปอะ แปน ซออย ฮงาื ละ อ�ื ไม่ ป ปุก รพาวม
อ�ื ป ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ โมวก โปก นมุ ลอา ตัว�
แกะ โปก ระ ติ ตัว� กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอมึ อา
แลฮ ตัว� 28 ไมจ เปอะ ทไว เฮงาะ รโกะ ละ พะจาว
ป มัฮ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ� โมวก ติ ตัว
ทไว ไม่ แปง แลฮ ลิต� แกะ โปก ระ ติ ตัว ทไว โรฮ
ไม่ แปง ปาวน ลิต� 29 กวน แกะ ติ ตัว ไม่ แปง ลอา
ลิต โครยญ ตัว อ�ื 30 เกือฮ ทไว ปิ โปก ติ ตัว ละ ซ
แปน อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� 31 ป ทไว
เปอะ นึง กัน ชลอง เซ ไมจ อื ไก ตื ไม่ รอาวม อะงุน
โรฮ� โอเอฮี เซ มัฮ โรฮ โนก ฮา ป กอ ตอง เปอะ ทไว
ไม่ เฮงาะ รโกะ ทไว เปอะ โครยญ ซเงะ่� ซัตซิง โม
เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ เญีย่ะ เนอมึ��
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29
ป ทไว ปุย เญอืม ฮาวก เนอมึ โคระ
1 เญือม ฮาวก เคิ อาแลฮ เซ ติ ซาวม� โม เปะ ไมจ
เปอะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว. ปุ
ยุฮ กัน ติ เจือ เนอึม� ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ ปาึง เปอะ
โตวต� 2 ไมจ เปอะ ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ละ ซ
แปนปซออย ฮงาื ละ อื ไม่ ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื ป
ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ โมวก โปก นมุ ติ ตัว� แกะ โปก
ระ ติ ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอึม อาแลฮ
ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ โตว อื ไก ตอก โละพริ เญีย่ะ
เนอมึ� 3 ซัตซิง โม เซ ไมจ เปอะ ทไว ไม่ญอตแปง ซ
เบื่อก ไม่ ลออยฮ� โมวก เซ ทไว ไม่ ญอต แปง แลฮ
ลิต� แกะ โปก ระ เซ ทไว ไม่ อื ปาวน ลิต� 4 กวน
แกะ อาแลฮ ตัว เซ ทไว ไม่ แปง ติ ตัว ลอา ลิต โค
รยญ ตัว อ�ื 5 ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ ปิ โปก ติ ตัว
แปน ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่ ละ ซ รไซจ อื พิต
โฌวะ ยุฮ ปุย� 6 ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี โม เซ โนก ฮา
โอเอฮี ตอง เปอะ ทไว โครยญ ฮาวก เคิ เซ� ไม่ โอ
เอฮี ตอง เปอะ ทไว ปะจัม โครยญ ซเงะ่� ไม่ ญอต
แปง ทไว เปอะ ไม่ รอาวม อะงุน เซ โรฮ� ป โซม ป
ปอน ทไว เปอะ เซ� มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่
ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื

ป ทไว ปุย ซเงะ รไซจ มัป่ ยุฮ ปุย
7 เญือม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ เซ กาว ซาวม� ไมจ
เปอะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว
นึง� ไน ซเงะ เซ ไมจ เปอะ เออปึ ป โซม แตะ ไม่ โอ
เปอะ ไมจ ยุฮ กัน ติ เจือ เนอึม� 8 ไมจ เปอะ ตอง
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว, ป มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ อื ไม่
ป ปุก รพาวม อ�ื ป ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ โมวก โปก
นมุ ติ ตัว� แกะ โปก ระ ติ ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก
อาญุ ติ เนอึม อาแลฮ ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ โตว
อื ไก ตอก โละพร�ิ 9 เฮงาะ รโกะ ป ไมจ เปอะ ทไว
ดิ ไม่ อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่
ลออยฮ กาวก� โมวก ติ ตัว เซ ทไว ไม่ ญอต แปง
เซ แลฮ ลิต� แกะ โปก ติ ตัว ไม่ แปง ปาวน ลิต�
10 กวน แกะ ติ ตัว ไม่ แปง ลอา ลิต โครยญ ตัว อ�ื
11 ไมจ เปอะ ทไว ปิ โปก ติ ตัว ละ ซ แปน ควน โตฮ
เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่� มัฮ โนก ฮา ปิ ทไว เปอะ ละ
แปน อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย� ไม่ โอเอฮี ตอง
ปุย ทไว โครยญ ซเงะ่� ไม่ รอาวม อะงุน ไม่ เฮงาะ
รโกะ ป ทไว ปะจัม เปอะ เซ�
ป ทไว เญือม อาวต ปุย นึง เตอปึ
12 �เญื อม ฮาวก เคิ อา แลฮ เซ กาว โรฮ พอน
ซาวม� ไมจ เปอะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ
ชลอง กัน เลียง เซ อาแลฮ ซเงะ ละ ซ นัปทื เปอะ
พะจาว, ไม่ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ กัน ติ เจือ เนอมึ� 13 ไน
ซเงะ เมือ โรง นึง อื ไมจ เปอะ ตอง ทไว ป โซม ป
ปอน ละ พะจาว. โอ เอฮี ทไว เปอะ เซ ซ แปน ป
ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก อื รพาวม อ�ื ป ไมจ
เปอะ ทไว เซ มัฮ โมวก โปก นมุ กาว โรฮ ลอวย ตัว�
แกะ โปก ระ ลอา ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอึ

ม กาว โรฮ ปาวน ตัว� ซัตซิง โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ
อื ไก ตอก โละพร�ิ 14 ไมจ เปอะ ทไว ไม่ ญอต แปง
ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก� โมวก ติ ตัว ไม่ แปง แลฮ
ลิต� แกะ โปก ระ ติ ตัว ไม่ แปง ปาวน ลิต� 15 กวน
แกะ ติ ตัว ไม่ แปง ลอา ลิต� โครยญ ตัว อ�ื ไมจ
โรฮ เปอะ ทไว ไม่ รอาวม อะงุน� 16 ไมจ โรฮ เปอะ
ทไว ไม่ ปิ โปก ระ ติ ตัว ละ ซ แปน อื ควน โตฮ เปอะ
ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี โม เซ
โนก ฮา โอเอฮี ตอง ปะจัม เปอะ ทไว โครยญ ซเงะ่
ไม่ ญอต แปง ไม่ รอาวม อะงุน ทไว เปอะ เซ�
17 �ไน ซเงะ ลอา นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก
นมุ กาว โรฮ ลอา ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� ไม่
กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอึม กาว โรฮ ปาวน ตัว�
โอเอฮี โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ
18-19 โนก ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ
ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ
เจือ�
20 �ไน ซเงะ ลอวย นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก
นมุ กาว โรฮ ติ ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� ไม่ กวน
แกะ โปก อาญุ ติ เนอึม กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี
โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ 21-22 โนก
ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ ตอก โอเอฮี
ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ�
23�ซเงะ ปาวน นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ
กาว ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก
อาญุ ติ เนอมึ กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ
อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ 24-25 โนก ฮา เซ ไมจ
โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ
ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ�
26 �ซเงะ พอน นึง อื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ
ซไตม ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� กวน แกะ โปก
อาญุ ติ เนอมึ กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ
อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ 27-28 โนก ฮา เซ ไมจ
โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ
ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ�
29 �ซเงะ แลฮ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ
ซเตะ ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� กวน แกะ โปก
อาญุ ติ เนอมึ กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ
อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ 30-31 โนก ฮา เซ ไมจ
โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ
ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ�
32 �ซเงะ อาแลฮ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก
นมุ อาแลฮ ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� กวน แกะ
โปก อาญุ ติ เนอมึ กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ
ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ 33-34 โนก ฮา เซ
ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ ตอก โอเอฮี ทไว
เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ��
35 ซเงะ ซเตะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ�
ปุ ยุฮ กัน ติ เจือ เนอมึ� 36 ไมจ เปอะ ตอง ทไว ป โซม
ป ปอน ละ พะจาว ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ป ซออย
ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ ทไว
โมวก โปก นมุ ติ ตัว� แกะ โปก ระ ติ ตัว� ไม่ กวน
แกะ โปก อาญุ ติ เนอึม อาแลฮ ตัว� โอเอฮี โม เซ
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เตือง โอยจ อื ไมจ โตว อื ไก ตอก โละพร�ิ 37-38 โนก
ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ ตอก โอเอฮี
ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ�
39 เญอืม ไก กัน เลียง ปะจัม ยุฮ เปอะ ไมจ เปอะ ทไว
โอเอฮี โม เฮี ละ พะจาว. ซัตซิง ตอง เปอะ ทไว� เฮ
งาะ รโกะ ทไว เปอะ� รอาวม อะงุน ไม่ โอเอฮี ทไว
เปอะ ละ ซ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว�
โนก ฮา เซ มัฮ แม ป ทไว เปอะ ตัม รพาวม ฆวต ทไว
แตะ� ไม่ ป ทไว เปอะ ตัม ป ซันญา เปอะ อาึง� อฮั
เซ�
40 ไอ โมเซ เอจี รโฮงะ เนอึม อื ละ โม อซิราเอน โค
รยญ เจือ ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ�

30
ไลลวง ซันญา ปุย โอเอฮี ซองนา พะจาว
1 ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน
ตอก เฮ�ี �มัฮ เฮี ป อฮั พะจาว อาึง ละ เปอะ� 2 ดัฮ
ไก ปรเมะ ป เอจี ซันญา อาึง โอเอฮี ซองนา พะจาว
นึง ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว ญุ่ก� นึง ซ ยุฮ อื
โอเอฮี พเิซต ติ เจือ ญุ่ก� ปุย เซ ไมจ โตว อื เกือฮ ติ
แตะ แพก ป ซันญา แตะ เซ� ไมจ อื ยุฮ ตัม ป เอจี
ซันญา แตะ เซ โครยญ เจือ�
3 �ดัฮ มัฮ ปเครฮี ป อาวต ลัง่ นึง เญือะ ยุฮ เปือะ
แตะ ป ซันญา อาึง ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว
ญุ่ก� ละ ซ ยุฮ อื โอเอฮี พิเซต ญุ่ก� 4 ดัฮ เปือะ อื
ฮมอง ป ซันญา อื เซ� ไม่ โอ อื คัต รมั ยุฮ อ�ื ปุย
เซ ไมจ อื ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง เซ� 5 ดัฮ
เปือะ อื ฮมอง ลปุง ซันญา อื เซ ไม่ คัต อื รมั ยุฮ อื
ตัม ป ซันญา แตะ� ปัง โอ ยุฮ อื ตัม ป ซันญา แตะ
เซ แปน� พะจาว ทื โตว พิต ยุฮ อื นึง โอ เปือะ อื เซ
เกือฮ ยุฮ อื ตัม ป ซันญา อื เซ�
6 �ดัฮ ไก ปรโปวน โอ ดิ เญือะ อา� ดัฮ ซันญา อาึง
โอเอฮี ซองนา พะจาว� ปัง มัฮ โฆง อื อฮั� ปัง มัฮ
โคะ อฮั อื ญุ่ก� 7ฟวยจ เซ ปุย เซ ดัฮ เอจี เญือะ เอญี
โฮ� ไมจ อื ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ เซ� โนก ฮา
คัต ปรเมะ เญือะ อื รมั ยุฮ อื เญือม ฮมอง อื ไลลวง
เซ� 8 ดัฮ ปรเมะ เญือะ อื เอจี ยุง ไลลวง อื ไม่ คัต อื
โอ ยุฮ อื ตัม ป ซันญา อื เซ� ปัง โอ ยุฮ อื ตัม ป ซัน
ญา แตะ เซ แปน� พะจาว ทื โตว พิต ยุฮ อ�ื
9 �ป มัฮ แมฮงั แมไม� ไมจ อื ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา
แตะ อาึง เซ โครยญ เจือ� เตือง กัน ทไว แตะ� เตื
อง กัน พเิซต ตะ แตะ ยุฮ เซ�
10�ดัฮ ไก ปรโปวน เอจี เญือะ อา ไม่ ซันญา อื ซ ทไว
แตะ โอเอฮี ซองนา พะจาว ญุ่ก� ซันญา นึง กัน พิ
เซต ตะ แตะ ยุฮ ญุ่ก� ปุย เซ ไมจ อื ยุฮ ตัม ป ซัน
ญา แตะ เซ โครยญ เจือ� 11 โนก ฮา ซ ฮมอง ปรเมะ
เญือะ อื ไม่ คัต อื รมั ยุฮ อื ตัม ซันญา อื เซ� 12 ดัฮ
ปรเมะ เญือะ อื เอจี ฮมอง ไลลวง อื ไม่ คัต อื รมั ยุฮ
อื ตัม ป ซันญา อื เซ� ปัง โอ ยุฮ อื ตัม ป ซันญา แตะ
เซ แปน� พะจาว ซ ทื โตว พิต ยุฮ อ�ื 13 ปรเมะ
เญือะ อื ไก อมันัต ละ ซ เกือฮ แตะ ป ซันญา อื เซ
ตอน ฮมัน ไม่ ปุน เกือฮ อื โอ แปน ป โกว� 14 ดัฮ

ปรเมะ เญือะ อื เอจี ฮมอง ไลลวง ป ซันญา อื เน่อมึ
กา เซ เมาะ ลอา ลอวย ซเงะ� ไม่ โอ อื คัต รมั ยุฮ อื
ตัม ป ซันญา อื เซ� ปุย เซ ไมจ อื ยุฮ ตัม ป ซันญา
แตะ เซ โครยญ เจือ� เญือม โอ อื คัต รมั ยุฮ ตัม
ป ซันญา อื เซ เอจี บรญิ ไม่ อฮั อื ปุก ละ โกะ แตะ
โรฮ� 15 กัง เคะ เอ ดัฮ คัต แม อื รมั ยุฮ อื ตัม ป เอจี
ซันญา แตะ เซ� มัฮ ปรเมะ เญือะ อื เซ ป ซ พิต นึง
อ�ื� อฮั เซ�
16 ลปุง ไล เซ มัฮ โกตไม เกือฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ�
มัฮ ไลลวง ลปุง ซันญา ปรโปวน โอ ดิ เญือะ ป อาวต
ลัง่ นึง เญือะ เปือะ แตะ� ไม่ ไลลวง ลปุง ซันญา
ปรโปวน เอจี เญือะ� ป เอจี อาวต ไม่ ปรเมะ เญือะ
แตะ�

31
โม อซิราเอน ตอซู ไม่ โม มีเด่ียน
1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ เกือฮ โม
อซิราเอน โรก เวน ละ โม มีเด่ียน� ฟวยจ เซ อาึ ซ
รโจะ ปะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ�� อฮั เซ�
3 เญือม เซ ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ ปุย เตือง โอยจ อื
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เพรยีง ติ แตะ ละ
ซ โฮว รุป เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม มีเด่ียน เซ งอ่น� ไม่
เกือฮ เปอะ โรก เวน ละ อื ตัม ป พิต ยุฮ อื ละ พะ
จาว เซ� 4 ไมจ เปอะ เลือก ปุย ไน เจอ ยุฮ แตะ เตื
อง ไพ เตือง มัน� ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮว รุป เซิก� ติ
เจอ ติ เปือน ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื 5 เญอืม เซ โม อซิ
ราเอน เลือก เนอึม โม ปรเมะ ไน เจอ ยุฮ แตะ� ติ
เจอ ติ เปือน ปุย� โม ป เลือก อื เซ เตือง โอยจ อื ไก
ติ ฮมาึน ไม่ ลอา เปือน ปุย� ปุย โม เซ ไปญ เครองึ
รุป ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� 6ฟวยจ เซ ไอ โมเซ
เกือฮ ปุย โม เซ โฮว รุป เซิก� เกือฮ ฟีเนฮตั กวน เอ
เลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ แปน ป โฮว ละ ซ มอง แตะ
ควป คุม เครองึ ซัมคัน ป โรวก อื ไม่ แตะ เซ ไม่ โม
ป ปาึง โตวต ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ�
7 ปุย โม เซ ตอซู เนอึม ปุ แตะ ไม่ โม มีเด่ียน ตัม ป
ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม
ปรเมะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 8 โม เซ โฮลฮ โรฮ ยุฮ
ยุม ไม่ โม กซัต ยุฮ โม มีเด่ียน เซ พอน ปุย เอนิ� ป
มัฮ กซัต เอว�ี กซัต เรเคม� กซัต ซู� กซัต เฮอ� ไม่
กซัต เรบ่า� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ บ่าลาอมั กวน เบโ่อ เซ�
9 โม อซิราเอน โฮมวต โม ปรโปวน โม มีเด่ียน ไม่
โม กวนดุ นึง อ�ื ไม่ ตุย อื โรวก ซัตซิง ยุฮ อื ป มัฮ
โมวก� แกะ ปิ� ฮอยจ ละ คาวคอง ไฮญ ยุฮ อื เตื
อง โอยจ อ�ื 10 โตก โรฮ ยว่ง อาวต อื ไม่ ไคะ ยุฮ อื
เกือฮ ฮะ แกล เอนิ� 11ฟวยจ เซ ซาวป ตุย โรวก โอ
เอฮี โฮลฮ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ซัตซิง� เตื
อง ปุย� 12 โรวก โอเอฮี โม เซ ฮอยจ ละ ไอ โมเซ ไม่
เอเลอาซา ไม่ ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื โรวก
อื ละ อื ฮอยจ นึง นา ก ตัง อื ไคะ ยุฮ แตะ นึง ลโลวง
โมอปั เฆียง โกลง จอแด่น รเตือป เมือง เยรโีค เซ�
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13 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ไม่ โม ฮวันา ยุฮ ปุย อซิ
ราเอน เซ� โอก ฮา ไคะ ยุฮ แตะ ละ ซ โฮว รปั แตะ
โม ป เอญี เน่อมึ โฮว รุป แตะ เซ� 14 ไอ โมเซ รอก
พาวม นึง โม ฮวันา ตฮนั เซ เตือง โม ไนพัน ไนลอย
ะ นึง อ�ื เมาะ ป เอญี เน่อมึ โฮว รุป แตะ เซ�
15 ไอ โมเซ ไฮมญ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เมอยุ
โอ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปรโปวน โม เฮี เยอ� 16 อมั มัฮ
โอ เปอะ ไตม มัฮ ปรโปวน โม เฮี ป ยุฮ ตัม ลปุง เพ
อกึ ตอม บ่าลาอมั โฮ� มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต ละ
พะจาว นึง ยว่ง เปโอ ไม่ เกือฮ อื ปุย ไน พะจาว ยุม
นึง ลอก แตะ พาญัต ฆอก ลอน โฮ� 17 ไมจ เปอะ
ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ กวนดุ รเมะ เซ โครยญ โฆะ อ�ื ไมจ
โรฮ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ปรโปวน ป เอจี ยุ ปุ แตะ ไม่
ปรเมะ เซ โครยญ โฆะ อื โรฮ� 18 โม กวนดุ รโปวน
ป โอ อื ดิ ยุ ปุ แตะ ไม่ ปรเมะ นึง อื เซ� ดัฮ เปอะ
ฆวต ละ ละ โม โกะ เปอะ ไอฮ แปน โรฮ�
19 �เมาะ ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โครยญ โฆะ อื ไม่ โม ป
ลอกป ยุม เซ� ไมจ อื อาวต กพริ ไคะ อาแลฮ ซเงะ�
ไน ซเงะ ลอวย ไม่ ซเงะ อาแลฮ นึง อ�ื ไมจ อื เกือฮ
ติ แตะ ซงะ่ ไล ตัม ไล กอ ยุฮ ไพรม เปอะ� โม ปรโป
วน ป โฮมวต เปอะ เซ ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ แปน ป
ซงะ่ ไล โรฮ� 20 ป มัฮ เครองึ เซอกึ ไม่ โอเอฮี ไฮญ
ป โกว ปุย โครยญ เจือ� เมาะ ป ยุฮ ปุย นึง ฮกั ไม่
ฮาึก ปิ ไม่ นึง โคะ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ แปน ป ซงะ่
ตัม ไล อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�
21 เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ อฮั อื ละ โม ตฮนั ป เอญี
เน่อมึ โฮว รุป แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เฮี มัฮ โกตไม ป
ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ� 22-23 โอเอฮี เมาะ
ป ตอง ปุย นึง งอ ป โอ อื ฮะ� ป มัฮ ไคร มาื� ไร ซเง�ี
ไร เฮลีจ� แฮ ดีบุ่ก ไม่ บรกั� ไมจ โรฮ เปอะ ตอง นึง
งอ ละ ซ เกือฮ แปน ป ซงะ่ ไล� โนก ฮา เซ ไมจ แม
เปอะ โกว รอาวม ซัมคัน ละ� ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน
ป ซงะ่ ไล โรฮ� โอเอฮี โอ คัม งอ นึง อื เซ� ไมจ โรฮ
เปอะ โกว รอาวม เซ ละ โรฮ� 24 ไน ซเงะ อาแลฮ เซ
ไมจ เปอะ ซัก เครองึ แตะ� ฟวยจ เซ ซ แปน เปอะ
ปุย ซงะ่ ไล� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ เลียก อาวต แม นึง
ไคะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

กัน รฆุ ปุย ป โฮลฮ แตะ
25พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 26 �ปะ ไม่ เอเลอาซา
ไม่ โม ฮวันา ยุฮ ปุย โฮวน เซ� ไมจ เปอะ เมีญ เมาะ
ไก โอเอฮี โฮลฮ เปอะ เซ� เตือง ปุย เตือง ซัตซิง นึง
อ�ื 27 ไมจ เปอะ รฆุ เลีฮ ลอา เกือฮ บรญิ โฮ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ละ ป โฮว รุป เซ บลัฮ� บลัฮ อื เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ ละ โม ป โอ โฮลฮ โฮว รุป เซ� 28 ป มัฮ
รโตง โม ตฮนั นึง อื เซ� ไน พอน รอย ปุน ไมจ เปอะ
ละ อาึง ติ ปุน ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว เตือง ปุย เตื
อง โมวก� เตือง บรงั เตือง แกะ เตือง ปิ� 29 โอเอฮี
ทไว เปอะ ละ พะจาว เซ ไมจ เปอะ ตาว ละ เอเลอา
ซา ป มัฮ ซตุ เซ� 30ป มัฮ รโตง ปุย โฮวน นึง อื เซ�
โอเอฮี ไน รฮอน ปุน ไมจ เปอะ ละ อาึง ติ ปุน� ละ
ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว, ปัง มัฮ ปุย� ปัง มัฮ โมวก�

บรงั� แกะ� ปิ� โอเอฮี โม เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ละ โม
เลวี นึง มัฮ อื ป แลน แก พากัง ระ ยุฮ พะจาว เซ��
อฮั เซ� 31 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ยุฮ
เนอมึ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ละ แตะ เซ�
32 โอเอฮี ป โฮลฮ โม ตฮนั โรวก เญือม เซ� โนก ฮา
ป ปอน อื นึง คระ เอญี แตะ� มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ แกะ
ปิ 675,000 ตัว� 33 มัฮ โมวก 72,000 ตัว� 34 บรงั
61,000 ตัว� 35 มัฮ กวนดุ รโปวน ป โอ ดิ ยุ ปุ แตะ
ไม่ ปรเมะ 32,000 ปุย�
36 ป มัฮ รโตง ป โฮลฮ โม ตฮนั นึง อื เซ มัฮ แกะ ปิ
337,500 ตัว�
37 ป มัฮ แกะ ปิ รโตง พะจาว นึง อื ไก 675 ตัว�
38 มัฮ โรฮ โมวก 36,000 ตัว� มัฮ โมวก รโตง พะ
จาว นึง อื 72 ตัว�
39 มัฮ โรฮ บรงั 30,500 ตัว� มัฮ รโตง พะจาว นึง อื
61 ตัว�
40ป มัฮ ปุย นึง อื ป มัฮ รโตง โม ตฮนั เซ ไก 16,000
ปุย� มัฮ ปุย รโตง พะจาว นึง อื งว่ย โรฮ ลอา ปุย�
41 ไอ โมเซ มอป โอเอฮี ป เอจี ละ แตะ อาึง ละ ซ
ทไว อื ละ พะจาว เซ ละ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ�
ตัม ดวน พะจาว แตะ เซ�
42ป มัฮ รโตง ปุย โฮวน นึง อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี 43 มัฮ
แกะ ปิ 337,500 ตัว� 44 มัฮ โรฮ โมวก 36,000 ตัว�
45 มัฮ บรงั 30,500 ตัว� 46 มัฮ ปุย 16,000 ปุย�
47 เน่อมึ นึง โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื ป มัฮ รโตง
ปุย โฮวน เซ� ไอ โมเซ เอจี มอป ป มัฮ รโตง พะจาว
นึง อื ละ โม เลวี ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ�
ไน รฮอน ปุน� ตุย อื ตา ติ ปุน� เตือง ปุย เตือง ซัต
ซิง นึง อ�ื นึง มัฮ โม เลวี เซ ป แลน แก พากัง ระ
ยุฮ พะจาว เซ�
48ฟวยจ เซ ป มัฮ โม ฮวันา ตฮนั เตือง โอยจ อ�ื เตื
อง ไน พัน ไม่ ไน ลอยะ นึง อ�ื โฮว เคะ ไอ โมเซ�
49 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ ป มัฮ กวนไจ เปอะ เอจี ฟวยจ
เมีญ เญอะ โม ตฮนั ป อาวต ฆรมึ บัง่คัป โม เอะ เซ�
ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ไฆร อ�ื 50 เอะ โรวก โรฮ โอ
เอฮี ป โฮลฮ แตะ ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว รโตง โอ
โม โกะ แตะ ยุม นึง กัน รุป แตะ เซ� ป ทไว เยอะ เซ
มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง ไคร� ป มัฮ ซเลียง ไม่ เบล ไม่ ไฌม
ไม่ ตอฮู ไม่ ฮนัง ไคร เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�
51 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ รปั เนอึม โอ
เอฮี ป ยุฮ ปุย นึง ไคร เซ� 52 เครองึ ไคร ทไว โม ฮวั
นา ตฮนั ป มัฮ ไน พัน ไม่ ไน ลอยะ เซ� นัมนัก อื ไก
16,750 เชเคน� 53 (โม ตฮนั เตือง โอยจ อื เตอ เอจี
โฮลฮ ตุย โอเอฮี ละ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง
มัน�� 54 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ตาว
ไคร ทไว โม ไน พัน ไน ลอยะ เซ ฮอยจ นึง พากัง ระ
ยุฮ พะจาว ละ ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน เซ โตก ละ
ตอก เอจี เรอมึ พะจาว แตะ�

32
โม ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
1 ปุย เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ กาต ไก โมวก ยุฮ โฮวน� เญื
อม ยุ อื นาตี เมือง ยาเซอ ไม่ เมือง กิเลอัต เซ� ยุ
เกียฮ จัป อื ละ เลียง ปุย ซัตซิง นึง� 2 โม เซ โฮว
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ฆาื อื เคะ ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โม
ฮวันา ไฮญ นึง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื 3 �นาตี ยว่ง อาทา
โรต� ยว่ง ด่ีโบ่น� ยว่ง ยาเซอ� ยว่ง นิมรา� ยว่ง เฮ
ตโบ่น� ยว่ง เอเลอาเล� ยว่ง เซบัน่� ยว่ง เนโบ่� ไม่
ยว่ง เบ่โอน� 4 มัฮ ตื นาตี ยว่ง เกือฮ พะจาว ไป นึง
โม อซิราเอน� มัฮ นา ก จัป อื ละ เลียง ปุย ซัตซิง
นึง� เอะ ป มัฮ กวนไจ เปอะ ไก โมวก ยุฮ ฮุ โฮวน�
5 ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ ปลัฮเตะ นา
เซ ละ เอะ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ เอะ โฮว อาวต นึง
บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่เติต�� อฮั เซ ละ อ�ื
6 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ ซ อาวต
ซไบ่ เปอะ นา เฮ�ี ลไล โฮว รุป โม เอยีกปุ เปอะ ป มัฮ
โม อซิราเอน ไฮญ เซ� 7 เมอยุ ซ เกือฮ เปอะ โม อซิ
ราเอน ไฮญ เซ ไก รพาวม ฆวต ราึต ลัก่เคะ แตะ�
ฮา ซ เตือง อื โกลง จอแด่น ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ แตะ เซ� 8 เญือม ดวน อาึ ปุย
โฮว เน่อมึ เมือง คาเด่ต บ่าเนีย ละ ซ โฮว เลียป อื
บัน่เมือง โฮ� โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เอจี ยุฮ โรฮ อื
ตอก ยุฮ โม เปะ อื ปเล่ีย เฮ�ี 9 เญือม ฮาวก โม ป
เลียป เมือง เซ ฮอยจ นึง ลโลวง เอชโค เซ� ไม่ ยุ
อื บัน่เมือง เซ� เมือต เอจี เอญี ปุย โม เซ ปังเมอ ล
เตือฮ เอนิ อฮั ควน ซ ราึต ปุย ไฮญ ลัก่เคะ แตะ นึง
โอ อื ญอม เลียก นึง บัน่เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง
ละ แตะ� 10 ซเงะ เซ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ อื ฆาื
อ�ื ลอต ซันญา ซโตฮ อาึง อื ตอก เฮ�ี 11�ปุย เมาะ
ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง ป
โอก เน่อมึ เมือง อยีปิ เซ� ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง บัน่
เมือง ซันญา อาึ ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�
มัฮ ฆาื โอ อื เนอึม รพาวม ละ อาึ� 12 มัฮ คาเลป
กวน เยฟูเน ป มัฮ โม เคนัต ไม่ โยชูวา กวน นนู โน่ง
ป ซ โฮลฮ เลียก เกอ� ปุย ลอา เซ มัฮ ป ฟวต อาึ ไม่
รพาวม เนอมึ แตะ�� อฮั เซ ละ เอะ�
13�ฟวยจ เซ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ ปุย โฮวน เซ�
เกือฮ อื โฮว ไป โฮว มา ฆาื อื นึง ลาึน เวอืฮ เซ รปา
วน เนอึม� ฮอยจ ละ ยุม โอยจ ปุย จุป เซ� นึง มัฮ
อื ป ยุฮ ป พิต ละ พะจาว. 14 ปเล่ีย เฮี โม เปะ ยุฮ
ลัง่ เปอะ ตอก ยุฮ โม มะเปือะ แตะ เซ� นึง มัฮ เปอะ
จัตเจือ ปุย มัป่ ไม่ มัฮ เปอะ ป ซ เกือฮ รพาวม ฮาวก
ยุฮ พะจาว ฮอยจ ละ โม อซิราเอน เซ โฮว ละ เรยีง
แตะ ฮา ไพรม แตะ� 15 ดัฮ โม เปะ ป มัฮ โม รูเบ่น
ไม่ โม กาต โอ ยุฮ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว เน่อมึ
ปเล่ีย เฮ�ี พะจาว ซ ละ โปวฮ โม อซิราเอน ฆาื อื เตื
อง โอยจ อื นึง ลาึน เวอืฮ� กัน ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่
ปุย ตอก เซ ซ มัฮ ฆาื โม เปะ�� อฮั เซ ไอ โมเซ�
16 ปุย โม เซ เลียก เคะ ไอ โมเซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว
เปอะ เกือฮ เอะ ยุฮ ฆรุง ละ ซ เกือฮ คอง เลียง แตะ
อาวต กไน อ�ื ไม่ ยุฮ เญือะ ยว่ง ละ ซ เกือฮ โม กวน
ดุ ไม่ โม ปรโปวน อาวต นึง อื ละ ฮมั� 17ฟวยจ เซ
เอะ ซ เพรยีง โรฮ ติ แตะ ละ ซ โฮว ดิ ไม่ โม เอียกปุ
แตะ ละ ซ โฮว เรอมึ รุป ดิ ไม่ อ�ื เอะ ซ แปน ป โฮว
รกา ละ ซ โฮลฮ ปลัฮเตะ เซ แปน คอง อ�ื ลไล โฮว
เอะ เซ โม กวน เฌือต เตอะ เซ ซ โฮลฮ อาวต นึง
ยว่ง ป ไก ฆรุง ตอน เบือ อ�ื ละ ซ แปน ควน เฆีญ

อื ติ แตะ ฮา โม ป อาวต ลัง่ นึง เมือง เฮ�ี 18 เอะ ซ
ญอม โตว เอญี กา เฆียง โฮลฮ โม อซิราเอน ไฮญ
ปลัฮเตะ นา เซ แปน คอง แตะ โครยญ โฆะ ปุย�
19 เอะ ซ ไอฮ โตว ปลัฮเตะ ป ไก นึง บลัฮ โกลง จอ
แด่น เซ เฟือฮ เอนิ� นึง เอจี โฮลฮ เอะ ปลัฮเตะ ป
ไก บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เฮี
แปน คอง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
20 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ ซ ยุฮ เนอึม
ตัม ป อฮั แตะ เซ� ไมจ เปอะ เพรยีง เครองึ รุป แตะ
ซองนา พะจาว ละ ซ โฮว รุป เปอะ� 21 ไมจ เปอะ
เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว เตือง โกลง จอแด่น�
ตัม ป ดวน พะจาว แตะ โครยญ โฆะ ปุย� ฮอยจ
ละ ซ เกือฮ พะจาว เปอะ เป โม ป รุป ไม่ เปอะ เซ�
22 ฟวยจ เกือฮ พะจาว ปลัฮเตะ เซ แปน คอง เอะ
เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เอญี ยว่ง แตะ� นึง เอจี
กุมปอ กัน ลัง ยุฮ เปอะ ละ พะจาว, ไม่ กัน ลัง ยุฮ
เปอะ ละ โม อซิราเอน� ซ ที นึง เซ ซองนา พะจาว
มัฮ ปลัฮเตะ บลัฮ โกลง ลัก่เอฮี เฮี คอง โม เปะ นึง
อ�ื 23 ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตัม ป เอจี อฮั แตะ อาึง เซ�
โม เปะ ปังเมอ เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ มัป่ พิต ละ พะจาว,
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง แจง แน� มัป่ ยุฮ เปอะ
เซ มัฮ ป ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ� 24 ดัฮ เปอะ
ฆวต ยุฮ เญือะ ยว่ง ละ อาวต กวน เฌือต แตะ ไม่
ยุฮ เปอะ ฆรุง ละ อาวต คอง เลียง เปอะ ยุฮ เมิฮ�
ปังเมอ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 โม กาต ไม่ โม รูเบ่น เซ อฮั อื
ตอก เฮ�ี �เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ ตัม ป
ซตอก เปอะ ละ แตะ เซ� 26 โม ปรโปวน เญือะ เอะ
เฮี ไม่ โม กวน เนอะ ไม่ โมวก ไม่ แกะ ยุฮ ฮุ ซ อาวต
นึง โม ยว่ง ป ไก นึง กิเลอัต เฮ�ี 27 เอะ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ โครยญ โฆะ โอะ ซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ
โฮว รุป แตะ ซองนา พะจาว. เอะ ซ เตือง โกลง จอ
แด่น เซ ละ ซ โฮว รุป แตะ ตัม ป ซตอก เปอะ เซ��
อฮั เซ�
28 ไอ โมเซ อฮั อื ละ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โย
ชูวา กวน นนู ไม่ โม ฮวันา ยุฮ โม อซิราเอน เซ ตอก
เฮ�ี 29�ดัฮ โม ปรเมะ ไน โม กาต ไม่ โม รูเบ่น เซ เตื
อง โอยจ อื เตือง โกลง จอแด่น ละ ซ โฮว รุป แตะ
ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง� ดัฮ เรอึม เนอึม รุป ไม่
เปอะ ฮอยจ ละ เป เปอะ� ไม่ โฮลฮ เปอะ ปลัฮเตะ
เซ แปน คอง แตะ� ไมจ เปอะ มอป เมือง กิเลอตั เซ
ละ โม เซ เกือฮ แปน คอง อ�ื 30 ดัฮ โม เซ โอ เตือง
เนอึม โกลง เซ ไม่ โอ อื เรอึม รุป ไม่ เปอะ โฮ� โม
เซ ปังเมอ ซ โฮลฮ รโตง แตะ นึง เมือง คะนาอนั เซ
โน่ง ตอก โม เปะ โรฮ�� อฮั เซ� 31 โม กาต ไม่ โม
รูเบ่น เซ โลยฮ อ�ื �เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ
ยุฮ เนอมึ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง เซ� 32 เอะ ซ
เตือง ซองนา พะจาว ฮอยจ นึง เมือง คะนาอนั ละ ซ
เรอึม แตะ รุป ดิ ไม่ ปุย ตอก เซ� ปลัฮเตะ ป ซ ไอฮ
เอะ แปน คอง แตะ� ปังเมอ มัฮ บลัฮ โกลง จอแด่น
ลวง ลัก่เอฮี เฮ�ี� อฮั เซ�
33 ไอ โมเซ เกือฮ เนอมึ ปลัฮเตะ นา เซ ละ เจอ กาต
ไม่ เจอ รูเบ่น� เกือฮ โรฮ อื ละ เจอ มะนาเซ ป มัฮ
กวน โยเซป ตา บลัฮ เจอ� ปลัฮเตะ เกือฮ อื ละ อื เซ
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มัฮ นาตี ยุฮ กซัต ซีโฮน ป มัฮ โม อาโมไร� ไม่ นาตี
ยุฮ กซัต โอก ป อาวต นึง บ่าชนั เตือง ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ ป อาวต นึง เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื 34ฟวยจ
เซ โม จัตเจือ กาต เฌาะ เพรยีง เมือง ด่ีโบ่น� ไม่
เมือง อาทาโรต� เมือง อาโรเออ� 35 เมือง อตัโรต
โชฟัน� เมือง ยาเซอ� เมือง โยกเบ่ฮา� 36 เมือง เบ่
ตนิมรา� ไม่ เมือง เบ่ตฮารนั เกือฮ อื แปน บัน่เมือง
ยุฮ แตะ� เมือง โม เซ ไก ตื ฆรุง ไคว อื ไม่ ไก คอก
ละ ซ อาวต แกะ นึง� 37 ป มัฮ เจอ รูเบ่น เซ� เฌาะ
เพรยีง เมือง เฮตโบ่น� เมือง เอเลอาเล� เมือง คี
ริยาทาอมิ� 38 เมือง ซิปมา� ไม่ ยว่ง ป อฮั ไพรม
ปุย ยว่ง เนโบ่� ไม่ ยว่ง บ่าอนัเมโอน ไม่� ปุย โม
เซ เอจี เฌาะ ตัง โคระ มอยฮ เมือง ป เอจี เพรยีง
แตะ เซ� 39 โม จัตเจือ มาคี ป มัฮ กวน มะนาเซ ปุน
เมือง กิเลอัต� โครฮ โม อาโมไร ป อาวต นึง เมือง
เซ� 40 ไอ โมเซ เกือฮ ปลัฮเตะ กิเลอัต ละ จัตเจือ
มาคี ละ ซ เกือฮ อื อาวต นา เซ� 41 ยาอี ป มัฮ จัต
เจือ มะนาเซ เลียก ตอซู ไม่ ยว่ง โฮวน โดฮ� โฮลฮ
อื แปน คอง แตะ� ลอต ตัง มอยฮ อ�ื อฮั ยว่ง ยาอี
ไม่ ยว่ง โม เซ� 42ป มัฮ โนบ่า เลียก ตอซู เมือง เคนั
ต ไม่ ยว่ง อาวต รวติ รเวยีง อ�ื โฮลฮ อื แปน คอง
แตะ� ลอต โรฮ ปุก มอยฮ เมือง เซ� อฮั เมือง โน
บ่า ไม่ อื ตัม มอยฮ โกะ แตะ ไอฮ�

33
คระ โฮว โม อซิราเอน
1-2 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง คระ โฮว โม อซิราเอน�
เน่อมึ เญอืม โอก โฮว อื ฮา เมือง อยีปิ� แปน มู แปน
มู แปน รตัฮ รตัฮ แตะ โฮ� ตัม กัน นัม ไอ โมเซ อื
ไม่ อาโรน� พะจาว ดวน ไอ โมเซ โจต อาึง เมาะ ไก
รตัฮ คระ โฮว แตะ โครยญ รตัฮ�
3 เญือม โอก โรง โม อซิราเอน ฮา เมือง อียปิ� ปุก
ฮาวก เคิ ติ กาว โรฮ พอน ซาวม� ปวยฮ พริ ฟวยจ
ซเงะ โซม เลียง ฌาว เซ� โม เซ โอก ฮา เมือง ราเม
เซต ไม่ กาึฮ นา ซดู ตา แตะ ซองนา ปันตา โม อียปิ
เซ� 4 เญือม เซ ปุก ลไล รมอยจ โม อยีปิ กวน รเมะ
โรง แตะ� มัฮ ป ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ ละ ซ เกือฮ อื ปุย
ยุง ที มัฮ พะจาว ป ระ อมันัต ฮา พะ โฮวน ทื โม อี
ยปิ เซ�
5 โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง ราเมเซต� โฮว ยุฮ ไคะ
อาวต แตะ นึง นาตี ซุกโคต�
6 เญือม เอจี โอก อื ฮา ซุกโคต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ
อาวตแตะ นึง นาตี เอทัม ป ไก ลวง เฆียง ลาึน ซออฮ
เซ�
7 โอก เน่อมึ นา เซ� โวก แม เอญี ฮอยจ นึง ปีฮะ
ฮิโรต� ป ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ เมือง บ่าอนัเซ
โฟน� ลอต โฮว ยุฮ ไคะ อาวต แตะ ซดิ ไม่ เมือง มิก
โด่น�
8 เญือม โอก อื ฮา เมือง ปีฮะฮิโรต เซ� เตือง เอนิ
ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ� ลอต โฮว คระ ลาึน เวอืฮ
เอทัม เซ ลอวย ซเงะ คระ� ฟวยจ เซ ลอต ยุฮ ไคะ
อาวต แตะ นึง ยว่ง มารา�
9 ฟวยจ โอก อื เน่อมึ ยว่ง มารา เซ� ฮอยจ แม นึง
นาตี เอลิม� นึง เอลิม เซ ไก รอาวม ปลาึฮ นึง กาว
โรฮ ลอา โดฮ� ไก โรฮ โคะ อนิทะพลัม นึง อาลแฆลฮ
โคะ� เญือม เซ ลอต ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นา เซ�

10 โอก เน่อมึ นาตี เอลิม เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต
แตะ นึง เฆียง ปลัฮ รอาวม ซครกั�
11 โอก เน่อมึ เฆียง ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ� โฮว ยุฮ
แม ไคะ อาวต แตะ นึง ลาึน เซอนิ�
12 โอก เน่อมึ ลาึน เซอนิ เซ โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต
แตะ นึง โด่ฟะคา�
13 โอก เน่อมึ นึง โด่ฟะคา เซ� ยุฮ แม ไคะ อาวต
แตะ นึง อาลุต�
14 โอก เน่อมึ อาลุต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ
นึง นาตี เรฟีดิม่� นา เซ ไก โตว รอาวม นึง ละ ซ
โฮลฮ ปุย ญุ�
15 ฟวยจ โอก อื ฮา เรฟีดิม่ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ
อาวต แตะ นึง ลาึน ซีไน�
16 ฟวยจ โอก อื ฮา ลาึน ซีไน เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ
ยุฮ แตะ นึง คิปโรต ฮตัทาอาวา�
17ฟวยจ โอก อื ฮา คิปโรต ฮตัทาอาวา เซ� โฮว ยุฮ
แม ไคะ ยุฮ แตะ นึง ฮาเซโรต�
18 ฟวยจ โอก อื ฮา ฮาเซโรต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ
ยุฮ แตะ นึง รติทมา�
19 ฟวยจ โอก อื ฮา รติทมา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ
อาวต แตะ นึง รมิโมนเปเรต�
20 ฟวยจ โอก อื ฮา รมิโมนเปเรต เซ� โฮว ยุฮ แม
ไคะ อาวต แตะ นึง ลิปนา�
21ฟวยจ โอก อื ฮา ลิปนา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต
แตะ นึง รติซา�
22ฟวยจ โอก อื ฮา รติซา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต
แตะ นึง เคเฮลาทา�
23 โอก เน่อมึ เคเฮลาทา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต
แตะ นึง บลาวง เชเฟอ�
24 โอก เน่อมึ เชเฟอ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ฮารา
ด่า�
25 โอก เน่อมึ ฮาราด่า เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง มัก
เฮโลต�
26 โอก เน่อมึ มักเฮโลต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ทา
ฮตั�
27 โอก เน่อมึ ทาฮตั เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง เทรา�
28 โอก เน่อมึ เทรา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง มิทะคา�
29 โอก เน่อมึ มิทะคา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ฮตัชะ
โมนา�
30 โอก เน่อมึ ฮตัชะโมนา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง
โมเซโรต�
31 โอก เน่อมึ โมเซโรต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง เบ่
เนยาอะคัน�
32 โอก เน่อมึ เบเ่นยาอะคัน เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง
โฮฮกักิตกัต�
33 โอก เน่อมึ โฮฮกักิตกัต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง
โยตบ่าทา�
34 โอก เน่อมึ โยตบ่าทา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง อปั
โรนา�
35 โอก เน่อมึ อปัโรนา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง เอซิ
โอน เกเบ่อ�
36 โอก เน่อมึ เอซิโอน เกเบ่อ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ
นึง ลาึน ซิน (มัฮ นึง ยว่ง คาเด่ต��
37 โอก เน่อมึ นึง ยว่ง คาเด่ต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ
นึง บลาวง โฮ� เฆียง เมือง เอโด่ม�
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38อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ โฮว ฮาวก บลาวง โฮ ตัม ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ� เญือม เซ อาโรน ลอต
ยุม นึง บลาวง เซ� เญือม เซ เอจี ไก รปาวน เนอึ
ม ฟวยจ โอก โม อซิราเอน ฮา เมือง อียปิ เซ� ปุก
ฮาวก เคิ พอน ติ ซาวม� 39 เญือม ยุม อาโรน นึง บ
ลาวง โฮ เซ� อาญุ อื ไก ติ รอย ไม่ งา่ โรฮ ลอวย เนอึ
ม� 40 เญือม เซ กซัต เมือง อารตั ป อาวต นึง ลาึน
เนเกป นึง เมือง คะนาอนั เซ ฮมอง อฮั ปุย โม อซิรา
เอน เอจี ฮอยจ ซดิ โบ นา ก อาวต แตะ�
41 โม อซิราเอน โอก แม เน่อมึ นึง บลาวง โฮ เซ�
โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ซันโมนา�
42 โอก เน่อมึ นึง ซันโมนา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง
ปูโนน�
43 โอก เน่อมึ นึง ปูโนน เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง โอ
โบ่ต�
44 โอก เน่อมึ นึง โอโบ่ต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง เบือ
ง ยว่ง อาบ่ารมิ ป อาวต ไน เคต เมือง โมอปั�
45 โอก เน่อมึ นึง อาบ่ารมิ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง
ด่ีโบ่น กาต�
46 โอก เน่อมึ นึง ด่ีโบ่น กาต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง
อนัโมน ดิป่ลาทาอมิ�
47 โอก เน่อมึ อนัโมน ดิ่ปลาทาอมิ เซ� โฮว ยุฮ แม
ไคะ นึง บลาวง อาบ่ารมิ ซดิ ไม่ บลาวง เนโบ่�
48 โอก เน่อมึ นึง บลาวง อาบ่ารมิ เซ� โฮว ยุฮ แม
ไคะ นึง ลโลวง โมอปั เฆียง โกลง จอแด่น รเตือป
เมือง เยรีโค� 49 โม เซ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง โบ
โกลง จอแด่น เซ� เน่อมึ นึง ยว่ง เบ่ตเยชโิมต ฮอยจ
ละ ยว่ง เอเบ่น ชติทิม นึง ลโลวง เวอืฮ เมือง โมอปั
เซ�

ม่าื เตะ เมือง คะนาอนั
50 เญือม อาวต ลัง่ ไอ โมเซ นึง ลโลวง โมอปั เฆียง
โกลง จอแด่น นึง รเตือป เมือง เยรโีค เซ� พะจาว
ดวน อื อฮั เฮี ละ โม อซิราเอน� 51 �เญือม ซ เตือง
เปอะ โกลง จอแด่น ฮอยจ ละ เมือง คะนาอนั เซ�
52 ไมจ เปอะ โครฮ ปุย โตะ เมือง เซ เกือฮ โอก เตือง
โอยจ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป แกะ ซลัก
ปุย ไม่ ฮุน แตม ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตือง คัน ทไว
ป ไก นึง นาตี ฮลาวง ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื 53 ไมจ
เปอะ เลียก อาวต นึง ปลัฮเตะ นา เซ ละ ซ ยุฮ เปอะ
เญือะ ยว่ง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ นึง� ไม่ แปน อื ปลัฮ
เตะ ยุฮ เปอะ� นึง มัฮ อื ปลัฮเตะ ป เกือฮ อาึ ละ
เปอะ� 54 ไมจ เปอะ รฆุ ปลัฮเตะ ละ ปุย ตัม เจอ
อื โครยญ เจอ อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ โจก เบ่อ นึง อ�ื
ลัง นา ออฮ อื ละ ปุย ออฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ไอฮ นา
เซ� ป มัฮ เจอ โฮวน ปุย นึง อื ไมจ อื โฮลฮ ปลัฮเตะ
เวอืฮ� โม เจอ ป รมัฮ ปุย นึง อื ไมจ อื โฮลฮ ปลัฮ
เตะ ซไกป ตัม เซ�
55 �ดัฮ โมเปะ โอ โครฮ ปุย เมือง เซ เกือฮ โอก เตื
อง โอยจ อ�ื เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ซ ยุฮ ป กอยจ ป
ราวม ละ โม เปะ� ซ แปน เอนิ ตอก ครมั โฆยฮ ไง่
เปอะ ไม่ กัต ป บวก พราวก เปอะ ไม่ ซ ตอซู อื ไม่
เปอะ ฆาื อ�ื 56 ดัฮ เปอะ โอ โครฮ เกือฮ โอก โฮ� อาึ

ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ ตอก ตะ แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม
เซ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�
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1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ
โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี เญือม เอจี เลียก เปอะ นึง
เมือง คะนาอนั เซ� ป มัฮ เคต ปลัฮเตะ ป อาวต รวติ
เปอะ ซ มัฮ ตอก เฮ�ี 3ลวง ลัก่เซฮ อื มัฮ เน่อมึ ลาึน
ซิน โฮว ตัม เฆียง ปะเทต เอโด่ม� เน่อมึ นึง ลอยจ
ปลัฮ รอาวม ยุม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 4ฟวยจ เซ โฮว
รวอง แม ลวง ลัก่เซฮ ตัม คระ เงยีก อาครปับิม่ เซ�
โฮว เตือง นึง ลาึน ซิน เซ� โฮว ลอยจ นึง ลวง ฆรมึ
ยว่ง คาเด่ต บ่าเนีย� โฮว แม ฮอยจ นึง ฮาซารตั
ด่า� โฮว แม ฮอยจ นึง อตัโมน� 5 ฟวยจ เซ โฮว
รวอง แม เน่อมึ อตัโมน เซ ฮอยจ นึง โกลง เมือง อี
ยปิ� โฮว ลอยจ นึง ทะเล ระ เซ�
6 �ม่าื เตะ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื มัฮ เอนิ ทะเล
ระ เซ�
7 �ม่าื เตะ ลวง ลั่กล่าวง� มัฮ โรฮ โฮว เน่อมึ นึง
ทะเล ระ เซ� โฮว ซื ฮอยจ นึง บลาวง โฮ� 8 เน่อมึ
นึง บลาวง โฮ เซ� โฮว ฮอยจ นึง เงยีก ฮามัต� โฮว
แม ฮอยจ นึง ยว่ง เซดัต่� 9 โฮว แม ฮอยจ นึง นาตี
ซิโฟรน� โฮว ลอยจ นึง ยว่ง ฮาซาเรนัน� เซ มัฮ ม่าื
เตะ ลวง ก ล่าวง นึง อ�ื
10 �ม่าื เตะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื มัฮ โฮว เน่อมึ
ยว่ง ฮาซาเรนัน เซ ฮอยจ นึง ยว่ง เชฟัม� 11ฟวยจ
เซ โฮว แม ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ นึง ยว่ง รปิลา ปุก ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ ละ เมือง อายนิ� โฮว แม ฮอยจ นึง บ
ลาวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ ปลัฮ รอาวม กาลิลี� 12 โฮว
แม ลวง ลัก่เซฮ โฮว ตัม โกลง จอแด่น โฮว ลอยจ
นึง ปลัฮ รอาวม ยุม� มัฮ ตอก เซ ม่าื เตะ ยุฮ เปอะ
เตือง ปาวน ลวง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
13 ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �มัฮ
เมาะ เซ ปลัฮเตะ ป ซันญาพะจาว ซ เกือฮ แตะ แปน
คอง โม เปะ เซ� ละ ซ โฮลฮ เปอะ โจก เบ่อ อื ตา
ซไตม เจอ ไม่ บลัฮ เซ� 14 ป มัฮ เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ
กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ� ป อาวต ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ เซ� เอจี โฮลฮ รปั ปลัฮเตะ รโตง แตะ
ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม แตะ โครยญ โฆะ อ�ื 15 ปุย
ตา ลอา เจอ ไม่ บลัฮ เซ� มัฮ ป อาวต บลัฮ โกลง จอ
แด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ปุก รเตือป เมือง เยรโีค��
อฮั เซ�
โม ฮวันา มัฮ ป รฆุ ปลัฮเตะ ละ ปุย
16 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 17 เอเลอาซา ป มัฮ
ซตุ เซ� ไม่ โยชูวา กวน นนู เซ� ซ แปน ป เรอมึ รฆุ
ปลัฮเตะ ละ ปุย� 18 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โม ฮวันา
เจอ เซ ติ เจอ ติ ปุย เรอึม รฆุ ไม่ อื โรฮ� 19 มอยฮ
โม ฮวันา เจอ ป ซ เรอมึ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
คาเลป กวน เยฟูเน มัฮ ฮวันา เจอ ยูด่า�
20 เชมูเอน กวน อมัมีฮุต มัฮ ฮวันา เจอ ซิเมโอน�
21 เอลีดัต่ กวน คิตโลน มัฮ ฮวันา เจอ เบ่นยามิน�
22 บุ่กคี กวน โยกลี มัฮ ฮวันา เจอ ด่าน�
23 ฮนันิเอน กวน เอโฟต มัฮ ฮวันา เจอ มะนาเซ�
24 เคมูเอน กวน ชปิทัน มัฮ ฮวันา เจอ เอฟราอมิ�
25 เอลีซาฟัน กวน ปันนัก มัฮ ฮวันา เจอ เซบู่ลุน�
26 ปันทีเอน กวน อตัซัน มัฮ ฮวันา เจอ อติซาคา�
27 อาฮฮุิต กวน เชโลมี มัฮ ฮวันา เจอ อาเชอ�
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28 ไม่ เปด่าเฮน กวน อมัมีฮุต มัฮ ฮวันา เจอ นัปทา
ลี� อฮั เซ�
29 ปุย โม เซ มัฮ ป เลือก พะจาว ละ ซ เกือฮ อื แปน
ป เรอมึ รฆุ ปลัฮเตะ คะนาอนั เซ ละ โม อซิราเอน�

35
ป มัฮ เมือง ยุฮ โม เลวี
1 เญอืม อาวต ไอ โมเซ นึง ลโลวง โมอปั เฆียง โกลง
จอแด่น รเตือป เมือง เยรโีค เซ� พะจาว อฮั เฮี ละ
อ�ื 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิราเอน เซ� เกือฮ โรฮ
เมก ยว่ง ละ โม เลวี เซ งอ่น� ละ ซแปนอื ยว่ง อาวต
อ�ื ไม่ เกือฮ โรฮ อื ลโลวง ไก ไรป ละ อื ละ ซ เลียง อื
ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง� ยว่ง โม เซ ซ ไมจ อื เกือฮ โอก
เน่อมึ นึง นาตี ป โฮลฮ เจอ ไฮญ นึง อ�ื 3ยว่ง โม เซ
ซ แปน ยว่ง อาวต โม เลวี เซ� ละ ซ ไก เญือะ อาวต
อื นึง� ไม่ ซ โฮลฮ อื เลียง โมวก ไม่ ซัตซิง ไฮญ ยุฮ
แตะ นึง เตือง โอยจ อ�ื นึง ลโลวง แควน ยว่ง อาวต
อื เซ� 4 ป มัฮ ลโลวง ไก ไรป เซ� มัฮ เมีญ เน่อมึ
เคียง ก พริ ฆรุง ยว่ง เซ โฮว เมาะ พอน รอย เมต
รวติ อ�ื 5 เญือม เอจี แนต อื ตอก เซ นาตี ยว่ง เซ
ซ ไก ฆาื อื ติ เปือน เมต รวติ อื เตือง ปาวน ลวง อ�ื
ซ แปน โรฮ ก เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง� เญือม
เซ ยว่ง เซ ซ แปน ป อาวต บัก่บ่วน อ�ื 6 ไมจ เปอะ
เกือฮ ยว่ง ละ โม เลวี เซ แลฮ ยว่ง� ละ ซ แปน อื
ก ฮอยจ เปิง โม ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� โนก ฮา เซ
ไมจ แม เปอะ เมก ยว่ง ละ โม เลวี รปาวน โรฮ ลอา
ยว่ง� 7 ยว่ง เกือฮ เปอะ ละ อื เซ รโจะ แปน รปาวน
โรฮ ซเตะ ยว่ง ไม่ ลโลวง ไก ไรป นึง อื โรฮ� 8 ยว่ง
รฆุ เปอะ ละ โม เลวี เซ� ไมจ เปอะ รฆุ ละ อื ตัม เมาะ
เวอืฮ เมาะ ซไกป นาตี โฮลฮ โม อซิราเอน เซ� เจอ
ป โฮลฮ นาตี เวอืฮ ไมจ เปอะ เกือฮ เจอ เซ รฆุ ละ อื
โฮวน ยว่ง� เจอ ป ซไกป นาตี โฮลฮ ไมจ โรฮ เปอะ
เกือฮ เจอ เซ รฆุ ละ อื ตัม เมาะ ซไกป อื เซ โรฮ��
อฮั เซ�
ไลลวง เมือง ฮอยจ เปิง ปุย
9 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 10 �ไมจ เปอะ อฮั
ละ โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี เญือม เตือง โม เปะ
โกลง จอแด่น ฮอยจ ละ เมือง คะนาอนั เซ� 11 ไมจ
เปอะ เลือก เมือง ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน เมือง ตอ
ปุย เปิง� เญือม เซ ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตื
อง โอ อื โฆง ยุฮ ฮู� ซ โฮลฮ ฮอยจ เปิง เมือง เซ�
12 เกือฮ โรฮ เมือง เซ แปน ก อาวต โม ป โคะ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย เซ นึง� ละ โอ ซ เกือฮ โม คระ เฌือต
ป ยุม เซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โกะ อื กา เฆียง โฮลฮ ปุย
ร เตีฮ ซองนา โม ลัปซด่อน� 13 ไมจ เปอะ เลือก
เมือง แลฮ เมือง� 14 นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ เซ ลอวย เมือง� นึง ปลัฮเตะ คะนาอนั
เซ ลอวย เมือง� 15 เมือง โม เซ ซ แปน เมือง โฮว
เปิง โม อซิราเอน� ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง อื
เซ� โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ อื มัฮ โฆง อื ยุฮ
เซ� ปัง มัฮ ปุย ออฮ ปุย เอฮี ญุ่ก ซ โฮลฮ โฮว เปิง
เมือง โม เซ�
16-18�ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เมาะ ป โกว
ไร� ป โกว ซโมะ� ป โกว โคะ ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่

ปุย� เอจี มัฮ ป โฆง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปุย เซ ไมจ อื
ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ� 19 ป มัฮ เอียกปุ คระ
เฌือต ป ยุม เซ� ไมจ อื ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ป ยุฮ ยุม
ไม่ อื เซ� ยุ อื เญือม ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ไมจ อื
ยุฮ ยุม ไม่ เญอืม เซ� 20-21 ดัฮ ไก ป บวก ปุย ปอ ยุม
อื ญุ่ก� ป แล่น ปุย นึง โอเอฮี ปอ ยุม อื ญุ่ก� ป จุต
ปุย ปอ ยุม อื ฆาื เกละ อื ยุ ญุ่ก� ปุย ตอก เซ เอจี มัฮ
ป โฆง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปุย เซ ซ ไมจ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ โกะ อื โรฮ� ป มัฮ เอียกปุ คระ เฌือต ป ยุม เซ
ไมจ อื ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ป ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ� ยุ อื เญื
อม ออฮ ไมจ อื ยุฮ ยุม ไม่ เญือม เซ�
22 �ดัฮ ไก ป โคะ บวก โคะ วตั ปุ แตะ ปอ ยุม อื เตื
อง โอ อื ไก กัม เวน ไม่ ปุ แตะ� 23 ปัง มัฮ ดุฮ อื ยุฮ
ซโมะ ราว ปุย โคะ ลอก อื ปุย ปอ ยุม เอนิ อื นึง โอ
แตะ ยุ โอ แตะ ฮมอง� เตือง โอ อื ตะ ยุฮ ตอก เซ นึง
โอ อื มัฮ ป เกละยุ ปุ แตะ ไม่ ปุย เซ ญุ่ก� 24 ละ โม
ป ยุฮ ตอก เซ นึง อ�ื เญือม ตัตซิน โม ลัปซด่อน อื
เซ� ปุย ปังเมอ ไมจ อื เกือฮ ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ
โปน ฮา ตุต แตะ� ไมจ โตว อื พาวม ไม่ คระ เฌือต
ป ยุม เซ� 25 ปุย โฮวน เซ ไมจ อื เรอึม ปุย โคะ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย เซ� เกือฮ โปน ฮา กัน โรก คระ เฌือต ป
ยุม เซ เวน ละ อ�ื ซ ตาว ปุย เซ แม อาวต นึง เมือง
ก เปิง อื เญือม ตอ โรง อื เซ� ปุย เซ ไมจ อื อาวต
นา เซ ฮอยจ ละ ยุม ป มัฮ ฮวันา ซตุ ป ไก ลออยฮ ซัม
คัน ยุฮ พะจาว นึง เซ� 26 ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� ดัฮ
ตอ ฮา เมือง โฮว เปิง แตะ เซ โฮ� 27 ดัฮ คระ เฌือต
ป ยุม เซ รโตฮ ยุ ปุย เซ� ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ อื นึง โรก
แตะ เวน ละ อ�ื ป มัฮ คระ เฌือต ป ยุม เซ ซ ไก โตว
โรฮ พิต นึง โรก แตะ เวน ละ ปุย เซ� 28 ป โคะ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย เซ ไมจ อื อาวต นึง เมือง ตอ แตะ เปิง
เซ� ฮอยจ ละ ยุม ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ� เญือม เอจี
ฟวยจ ยุม ฮวันา ซตุ เซ ซ โฮลฮ โรฮ เอญี นึง เมือง
อาวต โกะ แตะ ไอฮ�

ไล โกตไม พีญัน
29 �โอเอฮี ตอก เฮี มัฮ โกตไม ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป
ฮอยจ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย� 30 ดัฮ ไก ป ฟอง
ปุย นึง อฮั อื ปุย เซ เอจี ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไฮญ เญอ�
ไมจ อื ไก พีญัน ลอา ลอวย ปุย เดอมึ ลักทัน อื เซ ซ
ปอ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย เซ� ดัฮ ไก พีญัน ติ โน่ง ปัง
เมอ โอ ปอ เกียฮ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื 31 ดัฮ ป ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย เซ ปัว โตฮ ติ แตะ นึง มาื� ไมจ โตว ปุย รปั
งวยฮ โตฮ อื ติ แตะ เซ� นึง เอจี มัฮ ปุย เซ ป ไก ตุต
ยุฮ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ปุย ตอก เซ เอจี ไมจ เนอึ
ม ปุย ยุฮ แปฮ ยุม ไม่� 32 ปัง มัฮ งวยฮ โตฮ โม ป
ฮอยจ เปิง เมือง ปุย เซ ติ แตะ นึง� ฆาื ฆวต เอญี อื
นึง เมือง โกะ แตะ กา เฆียง ยุม ฮวันา ซตุ เซ ญุ่ก�
ไมจ โตว โรฮ รปั ละ อ�ื 33 มัฮ ตอก เซ ตอก โอ โม
เปะ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ แปน ป รแอม ไล
เยอ� มัฮ ฆาื ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุ แตะ ป แปน ปลัฮเตะ
เซ ป รแอม ฆาื อ�ื ไก โตว คระ ไฮญ ละ ซ เกือฮ แตะ
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ปลัฮเตะ ป เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุ แตะ นึง เซ แม แปน
แม ปลัฮเตะ ซงะ่ ไล� โนก ฮา ซ ยุฮ โรฮ ปุย ยุม ไม่
ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� 34 ปุ ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ
เปอะ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เซ แปน ป รแอม ละ อาึ�
นึง อาวต อาึ ไม่ เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา ป อาวต ไม่
โม อซิราเอน เซ�� อฮั เซ พะจาว.

36
ไลลวง กวน รโปวน เซโลเฟฮตั
1 โม ป มัฮ ฮวันา ครอปครวั ไน โม กิเลอตั กวน มาคี
โฮว เคะ ไอ โมเซ ไม่ โม ฮวันา ไฮญ นึง อ�ื มาคี เซ
มัฮ จัตเจือ มะนาเซ ป มัฮ กวน โยเซป� 2 อฮั เฮี ละ
อ�ื �พะจาว เอจี ซตอก อาึง ปะ เกือฮ รฆุ ปลัฮเตะ
ละ โม อซิราเอน� ดวน ปะ เกือฮ ปุย โจก เบ่อ นึง
อ�ื ไม่ ซตอก อื เกือฮ ปะ รฆุ โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ เซ
โลเฟฮตั ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต เอะ เซ ละ โม กวน
รโปวน อื เซ� 3 งอ่ต แลน เมิฮ� ดัฮ ปรโปวน โม เซ
เญือะ เอญี ละ ปรเมะ ไน เจอ ไฮญ โฮ� ป มัฮ โอเอฮี
รโตง อื เซ ซ ลอต แปน คอง เจอ เซ� ป มัฮ โอเอฮี
ป ลัง โฮลฮ เจอ เอะ เซ ซ แตวะ ฆาื อื ฮา ไพรม แตะ
ปุๆ� 4 เญอืม เอจี เติง เนอมึ ลัง รแม่ ปุย เตะ เอจี รวี
แตะ เซ ละ กุม ไพรม อ�ื ป มัฮ ปลัฮเตะ รโตง กวน ร
โปวน เซโลเฟฮตั เซ ซ ลอต เอนิ แปน ลอป คอง ปุย
ไน เจอ ป เอญี อื ละ เซ� เญือม เซ ปุย ไน เจอ เอะ
ซ รมัฮ เนอึม ป โฮลฮ ฆาื อื ฮา ไพรม แตะ ปุๆ� อฮั
เซ�
5 เญือม เซ ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน ตัม
ลปุง ซตอก พะจาว ละ แตะ ตอก เฮ�ี �ป อฮั โม เจอ
มะนาเซ เซ เอจี ปุก เนอึม� 6 มัฮ เฮี ป ซตอก พะ
จาว อาึง ป เกว ไม่ ไลลวง กวน รโปวน เซโลเฟฮตั
เซ� ดัฮ ฆวต เญือะ ไม่ ปุย ออฮ ปุย เอฮี ญุ่ก แปน ตื
ดัฮ แนฮ เอจี มัฮ ปุย ไน เจอ โกะ อื ไอฮ� 7 มัฮ ตอก
เซ ตอก ซ เกียฮ อาวต พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ โม
อซิราเอน โครยญ โฆะ อื ไน เจอ ยุฮ โม โกะ อื ไอฮ
แฮ� 8ปรโปวน โม อซิราเอน โครยญ โฆะ อื ป โฮลฮ
ปลัฮเตะ รโตง เปือะ แตะ เซ� ไมจ อื เญือะ ไม่ ปุย
ไน เจอ โม โกะ แตะ เซ ไอฮ� เดอมึ โม อซิราเอน โค
รยญ โฆะ ปุย ซ โฮลฮ ปลัฮเตะ ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ เซ แปน คอง แตะ� 9 เญือม เซ ปลัฮเตะ ไน
เจอ เฮี เกียฮ แปน โตว ปลัฮเตะ ไน เจอ เซ ฆาื อ�ื
ปุย โครยญ เจอ อื ซ ไก ลอป ปลัฮเตะ รโตง ไน เจอ
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
10 พะจาว ซตอก อาึง อื ละ ไอ โมเซ ตอก ออฮ� ป
มัฮ กวน เซโลเฟฮตั เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ โครยญ
เจือ� 11ป มัฮ มาลา� ไม่ ทีระซา� ไม่ โฮก-ลา� ไม่ มิ
นละคา� ไม่ โนอา ป มัฮ กวน เซโลเฟฮตั เซ� เญือะ
เนอึม ไม่ ป มัฮ คระ เฌือต เปือะ โกะ แตะ ไอฮ�
12 ปุย โม เซ เอจี เญือะ เนอึม ไม่ ปุย ไน เจอ มะนา
เซ ป มัฮ กวน โยเซป เซ� ป มัฮ เตะ รโตง เปือะ อื
เซ เอจี อาวต โรฮ ฆาื อื ไน เจอ ยุฮ โม จัตเจือ เปือะ
โกะ อื ไอฮ�
13 โอเอฮี โม เซ มัฮ โกตไม ไม่ ลปุง ซตอก พะจาว ละ
โม อซิราเอน� มัฮ เกือฮ อื ไอ โมเซ รโฮงะ ละ อื นึง

ลโลวง โมอปั โบ โกลง จอแด่น ป ไก รเตือป เมือง เย
รโีค เซ โครยญ เจือ�
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พอน โมเซ
พะทัม พอน โมเซ มัฮ ป อฮั ป มวยญ ไอ โมเซ เญื

อม ซตอก รเง่อมึ อื โม อซิราเอน� ตึน ซ มัฮ อฮั
อื ละ อื โฮวน โฮน� โฮวน คัก� โฮวน ไล� โม อซิ
ราเอน เอจี ฮอยจ เมือง โมอปั� ลโล่ะ นา เซ ฟวยจ
อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ โฮวน เนอมึ� เอจี ซ เติง เวลา
ซ โฮลฮ อื เตือง โกลง ละ ซ เลียก อื เมือง คะนาอนั
ไม่ ซ อาวต อื นึง� ไลลวง ป ระ ไล นึง พะทัม เฮี มัฮ
ตอก เฮ�ี
1. ไอ โมเซ โทปทวน ไลลวง ป เกิต ละ โม อซิรา

เอน ไน ติ เจน รปาวน เนอึม เคียง โอก อื ฮา อียปิ
โฮ� ไอ โมเซ ฆวต เกือฮ ปุย โตก ละ ตอก นัม พะ
จาว แตะ นึง ลาึน เซ ละ ซ เกือฮ อื เนอึง ป อฮั พะ
จาว ไม่ ซ เนอมึ รพาวม อื ละ�
2. ไอ โมเซ โทปทวน โกตไม กาว เจือ ป ระ ไล

เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ ปุย คาวไจ คอ ติ นึง อื ละ
ซ เกือฮ ปุย นัปทื พะจาว ติ โตน โน่ง� ไม่ เกือฮ อื
ฮรกั เนอึม พะจาว เซ� เญือม เซ ไอ โมเซ แม เลาะ
โกตไม ไฮญ โฮวน คอ ป เกว ไม่ จีวติ โม อซิราเอน
เญอืม ซ อาวต อื นึง ปลัฮเตะ ซันญา พะจาว อาึง ละ
แตะ�
3. ไอ โมเซ เกือฮ ปุย โฮวน เซ โตก ละ ลปุง ซัน

ญา พะจาว อาึง ไม่ จัตเจือ ไพรม อ�ื ดวน โรฮ ปุย
ญอม ยุฮ อื ตัม ลปุง ซันญา ปุย ไม่ พะจาว เซ โค
รยญ เจือ�
4. ไอ โมเซ ดุฮ แม อาึง โยชูวา ละ ซ แปน อื ป นัม

โคระ ละ ปุย ไน พะจาว� ไอ โมเซ ลอต เชยี รซอม
เชยี ติ โบ่ต ลัง่ นึง ซ เกือฮ อื ปุย ไตม เมาะ เนอึม
รพาวม พะจาว ละ ปุย� ฟวยจ เซ ปิฮ มุ่น ละ โม อซิ
ราเอน โครยญ เจอ อ�ื เญอืม เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ ไอ
โมเซ เซ� ลอต ยุม นึง เมือง โมอปั� บลัฮ โกลง จอ
แด่น ลวง โอก ซเงะ นึง อ�ื
ไล ระ ฮา ป ไฮญ นึง พะทัม เฮี มัฮ ไลลวง ตอก

เกือฮ พะจาว ปุย ไน แตะ โปน ฮา ป โอ ไมจ� ไม่
เกือฮ ลอป อื ป ไมจ ละ อื นึง ฮรกั เวือง เนอึม อ�ื
ปุย ไน พะจาว ลัง ไตม ลอป ไลลวง เซ ไม่ เกือฮ อื ติ
แตะ ฮรกั พะจาว ไม่ เนอึง แตะ ป อฮั อื ฆาื อ�ื ดัฮ
ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ ปุย แจง ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป
ฮมอง อื เบือ อ�ื
คอ ป ไมจ ปุย เมีญ มัฮ ป ระ ไล นึง พะทัม พอน

โมเซ เฮี มัฮ โบ่ต 6 คอ 4-6 นึง อ�ื เอจี มัฮ คอ ป
อฮั พะเยซู มัฮ โกตไม ตึก นึง ระ ไล แตะ นึง อ�ื มัฮ
อฮั อื เฮ�ี �ไมจ เปอะ ฮรกั พะจาว ทื แตะ ฮอยจ นึง
ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ� ฮอยจ นึง กัมกึต วไิซ�
ฮอยจ นึง เรยีง นึง แด่น เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ�

ป อฮั ป มวยญ ไอ โมเซ
1 ไลลวง เฮี มัฮ ป อฮั ไอ โมเซ ละ โม อซิราเอน

เญอืม อาวต ลัง่ อื นึง ลาึน เวอืฮ บลัฮ โกลง จอแด่น
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ โฮ� นา เซ มัฮ ก อฮั ปุย ลโลวง
อาราบ่า ไม่� ปุก รเตือป ยว่ง ซุฟา ซน่ะ ยว่ง ปารนั�
ไม่ ยว่ง โทเฟน� ยว่ง ลาบ่าน� ยว่ง ฮาเซโรต� ไม่

ยว่ง ด่ีซาฮปั� 2 คระ โฮว ปุย เน่อมึ นึง บลาวง ซีไน
ฮอยจ ละ ยว่ง คาเด่ต บ่าเนีย เซ� ดัฮ โฮว คระ พา
บลาวง เมือง เอโด่ม โฮ� ปอ กาว โรฮ ติ ซเงะ� 3 เญื
อม ฮาวก เคิ กาว โรฮ ติ ติ ซาวม� ไน เนอมึ รปาวน
นึง กัน โอก ปุย ฮา เมือง อียปิ� ไอ โมเซ รโฮงะ ป
อฮั พะจาว อาึง ละ โม อซิราเอน ตัม ป เอจี ดวน พะ
จาว แตะ อฮั เซ โครยญ เจือ� 4 เญอืม เซ มัฮ เญอืม
เอจี ฟวยจ เป ไอ โมเซ กซัต ซีโฮน ป มัฮ กซัต ยุฮ โม
อาโมไร ป อาวต เวยีง เฮตโบ่น� ไม่ กซัต โอก ป มัฮ
กซัต เมือง บ่าชนั ป อาวต เวยีง อตัทาโรต ไม่ เวยีง
เอตเรอี เซ� 5 เญือม อาวต ลัง่ ปุย นึง เมือง โมอปั
บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� ไอ โมเซ
ซตอก รเงอ่มึ ปุย ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว ตอก เฮ�ี

6 เญอืม อาวต ลัง่ เอะ นึง บลาวง ซีไน โฮ� เยโฮวา
พะจาว ยุฮ ฮุ เอจี อฮั เฮี ละ เอะ� �เวลา เอจี โฮลฮ
โม เปะ ลโล่ะ นึง บลาวง เฮี เอจี ปอ อื เมาะ เซ�
7 ไมจ เปอะ โอก โฮว แม ลั่กกา แตะ� ไมจ เปอะ
ฮาวก ฮอยจ นึง บลาวง อาวต โม อาโมไร� ไม่ ลอต
เปอะ ฮอยจ นึง นาตี รวติ รเวยีง อื โฮว นึง ลโลวง อา
ราบ่า เซ� ฮอยจ นึง บลาวง ฮลาวง บลาวง เตียม ไม่
ลาึน เนเกป� ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ระ� เล่ีป เมือง
คะนาอนั� เกือฮ ติ เปอะ ฮอยจ โปน บลาวง เลบ่า
นอน ฮอยจ ละ โกลง ยูฟะเรตี� 8 ปลัฮเตะ เมาะ ป
เอจี อฮั ละ เปอะ เซ� อาึ เอจี มอป ละ โม เปะ เกือฮ
แปน คอง เปอะ� ไมจ เปอะ เลียก อาวต นึง� นึง
เอจี มัฮ อื เมือง ป ซันญา อาึ อาึง ละ อปัราฮมั� ยซิ
ฮกั ไม่ ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ� อาึ เอจี
ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ ละ อื ฮอยจ ละ โม จัตเจือ
อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

9 เญือม เซ อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี �อาึ
ปุน นัม โน่ง โตว โม เปะ� กัน เซ เชยีน ลอน ละ อาึ�
10 เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี เกือฮ โม เปะ พรุฮ
แพร โฮวน ตอก เอนิ ซโมยญ นึง มะลอง โฮ� 11 อาึ
ปัว พะจาว ป ทื จัตเจือ ไพรม เปอะ เกือฮ แม โม เปะ
พรุฮแพร แปน เปือน เตะ แตะ� ไม่ เกือฮ เปอะ ไมจ
ป ยุ เคราะ ป ฮมอง ตัม ลปุง ซันญา อื อาึง ละ โม
เปะ โครยญ เจือ� 12 กัน ตัตเตียง โม เปะ ไม่ กัน ร
เตีฮ ไลลวง รเจ รไซญ เปอะ ไม่ ปุ แตะ เซ ดัฮ ลอก
อาึ โน่ง โฮ� ปังเมอ เชยีน ลอน เนิ� 13 ไมจ เปอะ
เลือก ปุย เน่อมึ นึง เจอ เปอะ โครยญ เจอ� เลือก
โม ป ไก พันญา พันญวง อื ลลาึง เปอะ เซ ไม่ ป ไก
มอยฮ ไมจ อ�ื อาึ ซ ดุฮ เกือฮ แปน ไกญกอ โม เปะ
เตือง โอยจ เปอะ�� อาึ อฮั เซ ละ เปอะ� 14 ป อฮั
ฮะ เซ โม เปะ เอจี อฮั โรฮ เปอะ ปุก รพาวม แตะ�
15 เญอืม เซ อาึ เลือก เนอมึ ไกญกอ โครยญ เจอ อ�ื
มัฮ ปุย ไมจ พันญา ไม่ ไมจ มอยฮ แตะ ลลาึง ปุย�
อาึ ดุฮ เนอึม แปน ฮวันา ตัตเตียง ปุย เตือง โอยจ
อ�ื ดุฮ โรฮ แปน ป ตัตเตียง ปุย ติ เปือน ปุย งอ่น�
ติ รอย งอ่น� รฮอน งอ่น� กาว งอ่น� อาึ ดุฮ โรฮ
ปุย ไฮญ แปน ป ไปญ กัน ไฮญ นึง อื โรฮ� โครยญ
เจอ เปอะ�

16 เญอืม เซ อาึ ซตอก รเงอ่มึ โม ป รเตีฮ รตุม โอ
เอฮี เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ งอ่ต ที ไลลวง โอเอฮี ป
อฮั โม ป ฟู มวยญ เดือ โครวน ลลาึง เอียกปุ เปอะ
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เซ� ไมจ เปอะ รเตีฮ ตัม ซื อ�ื ปัง มัฮ ไน ปุย เมือง
โกะ เปอะ ญุ่ก� ปัง มัฮ ป เกว ไม่ ปุย ตังเมือง ญุ่ก�
17 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไก ป ฮรกั ป จัง� ป ระ ไม่ ป แตวะ
ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อื ตอก ปุ แตะ� ปุ ฮลัต นึง โม
ป ไก นา ไก ตา นึง อ�ื กัน รเตีฮ รตุม โอเอฮี มัฮ ป
ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� ดัฮ ไก ป ญัก ลอน รเตีฮ
นึง โฮ� ไมจ เปอะ ตาว ไลลวง เซ ละ อาึ� ซ ตัตซิน
อาึ ละ เปอะ�� อาึ อฮั เซ ละ เปอะ� 18 เญอืม เซ อาึ
เอจี รโฮงะ ละ เปอะ โครยญ เจือ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู�

โม ป เลียป แลน โอเอฮี
19 เอะ โอก โฮว เนอึม ฮา บลาวง ซีไน เซ� ตอก

ดวน พะจาว เยโฮวา เอะ โฮว� โฮว พา เนอึม ลาึน
ระ ลาึน เวอืฮ ปอ ฮลัต ปุย นึง เซ ตอก เอจี ยุ โม เปะ
อื ไอฮ� เอะ โฮว แนฮ ลัก่กา แตะ ปุๆ� ฮอยจ ละ บ
ลาวง อาวต โม อาโมไร� เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง
ยว่ง คาเด่ต บ่าเนีย� 20 อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี �โม เปะ เอจี ฮอยจ เปอะ นึง บลาวง อาวต โม
อาโมไร� ป เอจี เกือฮ เยโฮวา พะจาว พะจาว ยุฮ
ฮุ ละ เอะ� 21 แลน เมิฮ� เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ
เอจี เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต ลัก่กา เปอะ เซ ละ เปอะ เตื
อง โอยจ อ�ื ฮาวก อาวต นึง เมิฮ� นึง เอจี ซ แปน
เนอมึ อื ตอก อฮั พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ อาึง
เซ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ชุม รพาวม นึง� ปุ ฮลัต เฟือฮ
เอนิ�� เอจี อฮั เซ ละ เปอะ อาึ อ�ื

22 เญอืม เซ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ฮอยจ เปอะ
เคะ อาึ ไม่ อฮั เปอะ เนิ ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ เกือฮ ปุย
โฮว กา แตะ ติ มู� เกือฮ ซาวป เลียป เมือง เซ ฆรอ
เอะ เตือง โอยจ เจอะ� ฟวยจ เซ เกือฮ แม แม เคะ
เอะ ละ ซ ยุง เอะ คระ ซ ไมจ แตะ โฮว� ไม่ ตอก มัฮ
ตอก มอยฮ ยว่ง อาวต เมือง เซ�� อฮั เปอะ เซ เนิ�
23 ไลลวง เซ ปุก โรฮ รพาวม เมอะ� อาึ เลือก เนอึ
ม ปุย กาว โรฮ ลอา ปุย เน่อมึ นึง โม เปะ� ติ เจอ ติ
ปุย� 24 โม เซ โฮว เนอึม ฆาื อ�ื ฮาวก เลียป เมือง
นึง บลาวง นา เซ� ลอต ฮอยจ นึง ฮอง โกลง เอช
โค� 25 ปุย โม เซ เปฮ โรวก เปลิ โคะ เมือง เซ งอ่น
ตาว อื ละ เอะ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปลัฮเตะ เกือฮ พะ
จาว ยุฮ เอะ ละ เอะ เซ ไมจ เนอมึ�� อฮั เซ�

26 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม ฮาวก นึง� ฮา
เซ เอจี โฆง เอนิ เปอะ เลฮ เตียง เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ เซ� 27 เญอืม อาวต เปอะ นึง พากัง ยุฮ แตะ�
เติ เปอะ พะจาว ไม่ ซาวป เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �พะ
จาว มัฮ เกละ อื ยุ เอะ� มัฮ เซ ป ตาว อื เอะ โอก ฮา
เมือง อยีปิ ฆาื อ�ื มัฮ ซ มอป อื เอะ ละ โม อาโมไร ละ
ซ เกือฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ เอะ เตือง โอยจ เจอะ� 28ฮาวก
ละ เมอ เมือง ตอก เซ� โม เอยีกปุ เอะ อฮั ปุย เมือง
เซ มัฮ ปุย ระ ปุย ฮลาวง ฮา เอะ� เวยีง อาวต อื ระ
ไม่ ไก ฆรุง ฮลาวง อื รดู เอนิ มะลอง� โนก ฮา เซ
อฮั ติ แตะ ยุ อาวต โม อานัก* นา เซ งอ่น� เอะ ฮลัต
ฆาื ปอ ไลจ รพาวม แตะ�� อฮั เปอะ ตอก เซ โม เปะ
เอ� 29 เญือม เซ อาึ อฮั เฮี ละ เปอะ� �ปุ โตวฮ ฆ
ราึง ฆาื� ปุ ฮลัต เฟือฮ เอนิ� 30 เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ มัฮ ป โฮว รกา เปอะ� ซ ตอซู ไม่ โม เซ รโตง

เปอะ ตอก เอจี ยุ เปอะ ยุฮ อื รโตง โม เปะ นึง เมือง
อียปิ โฮ� 31 เอจี ยุ โรฮ เปอะ ตอก ป ยุฮ อื นึง ลาึน
เวอืฮ โรฮ� เอจี ยุ ที เนอมึ เปอะ ตอก โอม อื โม เปะ
ตอก โอม เปือะ กวน แตะ โฮ� ติ เจน คระ โฮว เปอะ
ฮอยจ ละ ฮอยจ เปอะ นา เฮ�ี� เอจี อฮั เซ ละ เปอะ
อาึ อ�ื

32 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ อาึง เปอะ โตว รพาวม
แตะ นึง พะจาว ยุฮ เปอะ� 33 พะจาว ปัง โฮว รกา
เปอะ ละ โร อื คระ ละ เปอะ นึง ชุต รวู เมือ ก ซเงะ่
อื ไม่ นึง งอ เมือ ก ซาวม อ�ื ละ ซ เพรยีง อื ก อาวต
พากัง ยุฮ เปอะ โครยญ คระ โฮว เปอะ� โม เปะ อาึง
เปอะ โตว ลัง่ รพาวม แตะ นึง�

พะจาว เกือฮ อซิราเอน ลอก ตุต แตะ
34 เญือม ฮมอง พะจาว ตอก เติ โม เปะ แตะ เซ�

รอก พาวม ฆาื อ�ื ซันญา อาึง อื ตอก เฮ�ี 35�เมือง
ไมจ เซ ป ซันญา อาึ อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ โฮ�
โม เปะ ป มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เจน เฮ�ี ซ โฮลฮ เปอะ
โตว ยุ ติ ปุย เนอึม� 36 มัฮ คาเลป กวน เยฟูเน โน่ง
ป ซ โฮลฮ เลียก อาวต นึง เงอ� อาึ ซ เกือฮ เมือง ป
โฮลฮ อื บึน เซ ละ อื ฮอยจ ละ จัตเจือ อื เฆียง เฮ�ี
นึง ฟวต อื อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ�� อฮั เซ ละ
เปอะ พะจาว.

37 ฟวยจ เซ พะจาว รอก โรฮ รพาวม นึง อาึ ฆาื
โม เปะ โรฮ� อฮั เฮี เนิ� �ปะ ปุ โรฮ เปอะ ซ โฮลฮ
เลียก นึง เมือง เซ โรฮ� 38 มัฮ ปุย เรอมึ เปอะ เซ ป
มัฮ โยชูวา กวน นนู ป ซ โฮลฮ เลียก อาวต นึง เงอ�
ไมจ เปอะ นนุ รพาวม โยชูวา เซ� นึง ซ โฮลฮ อื นัม
โม อซิราเอน เลียก เมือง เซ ละ ซ โฮลฮ อื แปน คอง
แตะ�� อฮั เซ ละ อาึ� 39 เญือม เซ พะจาว อฮั โรฮ
เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื �กวนโซะ กวน รฮั เปอะ ป
แตวะ ลัง่ ปอ โอ อื ดิ ยุง ป พิต ไม่ ป ปุก นึง โอเอฮี�
ไม่ มัฮ อื ป แกต โม เปะ ปุย ซ โฮมวต โรวก ฮา เปอะ
โฮ� มัฮ โม เซ ป ซ โฮลฮ เนอึม เลียก นึง เมือง เซ�
อาึ ซ เกือฮ เมือง เซ ละ อื ละ ซ โฮลฮ อื แปน คอง
แตะ� 40 โม เปะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ลเตือฮ ติ แตะ�
แม แม นึง ลาึน เวอืฮ เซ นึง คระ ป ฮอยจ แม ละ
ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ�� อฮั เซ พะจาว�

โม อซิราเอน ไป นึง โม อาโมไร
41 เญอืม เซ โม เปะ อฮั เปอะ เฮี ละ อาึ� �โม เอะ

เอจี พิต เตอะ ละ พะจาว. ปเล่ีย เฮี เอะ ซ โฮว ตอซู
ไม่ ปุย ตัม ลปุง ดวน พะจาว เอะ โฮ�� อฮั เปอะ เซ�
ฟวยจ เซ โม เปะ เพรยีง เปอะ ติ แตะ ไม่ เครองึ ตฮนั
ยุฮ แตะ� แกต เปอะ มัฮ ป เยอื กัน ซ ฮาวก ตอซู
เปอะ ไม่ ปุย นึง เมือง อาวต นึง บลาวง เซ� 42 พะ
จาว ปังเมอ อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ซตอก
โม เซ โอ เกือฮ ฮาวก ตอซู ไม่ ปุย เฟือฮ� นึง โอ อาึ
ซ อาวต ไม่ อ�ื แจง ซ ไป อื นึง โม ป รุป ไม่ แตะ
เซ�� อฮั เซ เนิ� 43 อาึ ซตอก เนอมึ เมอะ ตอก เซ�
โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ งอ่ต ป อฮั ฮะ เฟือฮ� โฆง
เปอะ เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ� เอจี
เกียฮ ฮุน เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ฮาวก ดิ เปอะ ละ ซ ตอซู
เปอะ ไม่ โม เซ นึง บลาวง� 44 เญือม เซ โม อาโม

* 1:28 1:28 ปุย ระ ฮลาวง ติ มู�
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ไร ป อาวต นึง บลาวง เซ โอก รุป ไม่ เปอะ� โครฮ
เนอึม โม เปะ ตอ� ตอก เอนิ ตอ ปุย เญือม อาื แฮ
อื โฮ� เญือม อาวต เปอะ นึง เมือง เอโด่ม เซ เอจี
โฮลฮ โรฮ อาื ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ โฮวน� ฮอยจ ละ ยว่ง
โฮรมา� 45 เญือม เซ โม เปะ เอญี เปอะ ไม่ เลียก
เยอืม แตะ ซองนา พะจาว. พะจาว ปังเมอ โอ งอ่ต
ป อฮั เปอะ เฟือฮ� 46 มัฮ เซ ป จัมเปน เปอะ อาวต
เมือง คาเด่ต ฆาื อื เล่ีญ เญอ�

2
โม อซิราเอน อาวต นึง ลาึน เวอืฮ

1ฟวยจ เซ เอะ จัมเปน แม ลัก่เคะ แตะ ฮอยจ นึง
ลาึน เวอืฮ นึง คระ โฮว ปุย ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ ตัม
ดวน พะจาว อาึ โฮว เซ� เอะ โฮว ไป โฮว มา รวติ ร
เวยีง บลาวง เอโด่ม เล่ีญ� 2ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี
ละ อาึ� 3 �เวลา เอจี โฮลฮ โม เปะ โฮว ไป โฮว มา
นึง บลาวง เฮี เอจี ปอ อื เมาะ เซ� ไมจ เปอะ เฌาะ
คระ โฮว แตะ โฮว ลวง ลั่กล่าวง เงอ� 4 ไมจ เปอะ
ซตอก ปุย เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี ซ
พา เปอะ เมือง อาวต โม เอยีกปุ เปอะ ป มัฮ จัตเจือ
เอซาว นึง อาวต อื นึง บลาวง เอโด่ม เฮ�ี โม เซ ซ
ฮลัต นึง โม เปะ� ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� 5 ปุ ซาวป
ตอก ซ ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่� อาึ ซ เกือฮ โตว นาตี
อาวต อื ละ โม เปะ เญี่ยะ เนอึม� ติ ลเตือก ชวง ปุ
ซ เกือฮ ละ เปอะ� นึง เอจี มอป อาึ บลาวง เอโด่ม
เซ เกือฮ แปน คอง จัตเจือ เอซาว� 6ป โซม ป ปอน
เปอะ ไม่ รอาวม ญุ เปอะ ไมจ เปอะ รวี นึง อ�ื � อฮั
เซ พะจาว.

7 เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี ปิฮ มุ่น นึง กัน
ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� เอจี แลน แก คระ โฮว โครง
เอญี เปอะ ติ เจน อาวต เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ติ
เจน รปาวน เนอึม เซ พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี อาวต
ลอป ไม่ เปอะ� โม เปะ วติ เปอะ โตว โอเอฮี ละ ติ
เจือ เนอมึ�

8 เคียง เซ เอะ ลอต เนอมึ โฮว เวยี โม เอยีกปุ แตะ
ป มัฮ จัตเจือ เอซาว ป อาวต นึง บลาวง เอโด่ม เซ�
ลอต โอก ฮา คระ ลโลวง อาราบ่า ป มัฮ คระ โฮว ปุย
นึง ยว่ง เอลัต ไม่ ยว่ง เอซิโอน เกเบ่อ� โฮว โวก คระ
ลาึน เวอืฮ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เมือง โมอปั� 9 เญือม
เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ปุ คุย ปุย โมอปั เซ� ปุ
ตอซู ไม่ เฟือฮ� อาึ ซ เกือฮ โตว เมือง อาวต อื ละ
โม เปะ เญี่ยะ เนอึม� นึง เอจี เกือฮ อาึ นาตี เมือง
อา เซ แปน คอง จัตเจือ โลต�� อฮั เซ พะจาว.

10 (ไพรม อื โม เอมิม อาวต นึง นาตี เซ� มัฮ ปุย
ระ เรยีง� โฮวน โรฮ ไม่ ปุ แตะ� ระ ฮลาวง โรฮ
ตอก โม อานัก� 11 ปุย ไฮญ อฮั โม เรฟาอมิ ละ โม
เซ ตอก อฮั อื ละ โม อานัก เซ โรฮ� โม โมอปั ปัง
เมอ อฮั โม เอมิม ละ อ�ื 12 ไพรม อื โม โฮรี อาวต
นึง เมือง เซอ�ี โม จัตเจือ เอซาว ปังเมอ ยุฮ ยุม ไม่
อื ไม่ โครฮ อื เกือฮ โอก แกล� โฮลฮ อาวต เบือง อื
ละ ซ กุม แตะ เมือง เซ� ตอก โฮลฮ โม อซิราเอน
อาวต เบือง ปุย ไฮญ นึง เมือง ป เกือฮ พะจาว ละ อื
ละ ซ โฮลฮ อื แปน คอง แตะ��

13 เญือม เซ เอะ โกฮ โฮว เตือง โกลง เซเรต ตัม
ดวน พะจาว เอะ โฮว โฮ� 14 เอจี จัป งว่ย ซเตะ เนอึ
ม เคียง โอก เอะ ฮา ยว่ง คาเด่ต บ่าเนีย ฮอยจ ละ
เญือม เตือง เงอะ โกลง เซเรต เซ� เญือม เซ โม
ป แปน ตฮนั เจน ไพรม เซ เอจี ยุม เตือง โอยจ อ�ื
ตอก เนอึม อฮั พะจาว อาึง ละ อื เซ โครยญ เจือ�
15พะจาว แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เซ ไม่ ยุฮ แตะ
ไลจ ไม่ อื ฮอยจ ละ ไฆร โอยจ อ�ื เญือะ ไอม โตว ติ
ปุย เนอมึ�

16 ฟวยจ ยุม โอยจ โม ป แปน ตฮนั ไพรม เซ�
17พะจาว อฮั เฮี เนิ� 18�ซเงะ เนาะ เฮี โม เปะ ซ เลีย
ก เปอะ เคต เมือง โมอปั นึง นาตี เมือง อา� 19 เญื
อม ฮอยจ เปอะ ละ โม อมัโมน� ปุ คุย โม อมัโมน
เซ� ปุ ตอซู ไม่ เฟือฮ เอนิ� อาึ ซ เกือฮ โตว เมือง
อาวต อื ละ โม เปะ เญีย่ะ เนอมึ� นึง เอจี เกือฮ โรฮ
โฮะ นาตี เซ ละ จัตเจือ โลต แปน คอง อ�ื� อฮั เซ
พะจาว. 20 (นา เซ มัฮ โรฮ ก เมีญ ปุย มัฮ นาตี ยุฮ
โม เรฟาอมิ� นึง อาวต โม เรฟาอมิ นา เซ ไพรม อ�ื
โม อมัโมน ปังเมอ อฮั โม ซัมซุมมิม ไม่ โม เซ� 21 โม
เซ มัฮ ปุย ระ เรยีง� โฮวน โรฮ ไม่ ปุ แตะ� ระ ฮลา
วง ตอก โม อานัก เซ โรฮ� พะจาว ปังเมอ ยุฮ ไลจ
ไม่ ปุย โม เซ� โม อมัโมน โฮลฮ อาวต เบือง อื ละ ซ
กุม แตะ เมือง อื เซ� 22 พะจาว เอจี เรอึม โรฮ โม
จัตเจือ เอซาว ป อาวต นึง เมือง เซอี ตอก เซ โรฮ�
เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ โม โฮรี ซองนา อ�ื โม จัตเจือ เอซาว
เซ โฮลฮ อาวต เบือง โม โฮรี เซ ฆาื อื ฮอยจ ปเล่ีย�
23 ตอก โรฮ เซ� โม คัปโท ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เกาะ
คัปโท เซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม อปัวมิ� โฮลฮ โรฮ กุม ยว่ง
อาวต อื โฮวน ยว่ง ป อาวต ฆรมึ เมือง กาซา� โฮลฮ
โรฮ อาวต เบือง อ�ื�

24 เญือม เอจี ฟวยจ พา เอะ เมือง โมอปั เซ พะ
จาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ โกฮ โฮว เตือง โกลง อา
โนน� อาึ เอจี มอป ซีโฮน ปุย อาโมไร ป มัฮ กซัต
เมือง เฮตโบ่น ละ โม เปะ� เตือง โกะ อ�ื เตือง เมือง
อาวต อ�ื ไมจ เปอะ เลียก รุป ปุ แตะ ไม่ อื ไม่ ลอต
เปอะ กุม บัน่ เมือง ยุฮ อ�ื 25 ซเงะ เนาะ เฮี อาึ ซ
เกือฮ เมือง ปุย โครยญ เมือง ติ ฆรมึ มะลอง ฮลัต
เนอึม นึง โม เปะ� ปุย เมือง ออฮ เมือง เอฮี เญือม
ฮมอง อื ไลลวง โม เปะ เอ� ซ ฮลัต ฆาื อื ปอ รกุฮ ร
เตียง แตะ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

โม อซิราเอน เป กซัต ซีโฮน
26 เญอืม เซ อาึ เกือฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ

โอก ฮา ลาึน เคเด่โมต� เกือฮ โฮว เคะ ซีโฮน� ป มัฮ
กซัต เมือง เฮตโบ่น เซ� รโปะ รซอม แตะ ละ ตอก
ซ เกียฮ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อ�ื 27 รซอม รโปะ ละ อื
เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ โฮว พา
เมือง เปอะ� เอะ ซ โฮว ตัม คระ ติญ โน่ง� ซ เกว
คอง ซองไซ โตว ไม่ โอเอฮี ลวง วิ ลวง ดอม แตะ�
28 ป โซม ป ปอน ไม่ รอาวม ญุ แตะ เอะ ซ รวี นึง
เปอะ� เอะ มัฮ เมาะ ฆวต โฮว พา ซืๆ เมือง อาวต
เปอะ เซ� 29 ฮอยจ ละ ซ เตือง แตะ โกลง จอแด่น
ไม่ ฮอยจ แตะ นึง เมือง ป ซ เกือฮ พะจาว เยโฮวา
ละ เอะ� ปัว เปอะ ญอม เกือฮ เอะ โฮว ตอก เกือฮ
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โม จัตเจือ เอซาว ป อาวต เมือง เซอี อื เซ� ไม่ ตอก
เกือฮ โม โมอปั ป อาวต นึง นาตี เมือง อา ละ เอะ
โฮ�� มัฮ ตอก เซ รซอม รโปะ เอะ ละ อื เซ� 30กซัต
ซีโฮน เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ เอะ โฮว พา เมือง
แตะ เฟือฮ� นึง เอจี เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ
รพาวม อื ลึง ลอน ละ ซ มอป พะจาว โกะ อื ไม่ เมือง
อาวต อื ละ เอะ ตอก ยุ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี

31 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �งอ่ต แลน�
อาึ ซ เกือฮ กซัต ซีโฮน ไม่ เมือง อื เซ ไป นึง โม เปะ�
ไมจ เปอะ เลียก อาวต นึง เกือฮ แปน คอง เปอะ นึง
เอจี มอป อาึ อื ละ เปอะ�� อฮั เซ เนิ� 32 เญือม เซ
กซัต ซีโฮน ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โอก ตอซู ปุ แตะ ไม่
เอะ นึง นาตี ยาฮตั� 33 เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ มอป
เนอึม อื ละ เอะ� เอะ เป เนอึม เบือ อ�ื ยุฮ เนอึม
ยุม ไม่ โกะ อื ไม่ กวน อื ไม่ ตฮนั ยุฮ อื เตือง โอยจ
อ�ื 34 เอะ โฮลฮ เนอึม กุม เมือง อื โครยญ โดฮ�
เอะ ยุฮ ไลจ ไม่ อื โครยญ ยว่ง� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ ปร
เมะ ปรโปวน ไม่ กวนดุ นึง อื โครยญ โฆะ อ�ื เญือะ
โฮฮ โตว ติ ปุย เนอึม� 35 คอง เลียง คอง ดู่ อื ไม่
คาวคอง ไฮญ ป ไก นึง ยว่ง โฮลฮ โฮะ เซ� เอะ ปัง
เมอ ไอฮ แปน คอง แตะ� 36 ไก โตว ติ โดฮ เนอึม
เวยีง ป ปุน ตอซู ไม่ เอะ เอ� เน่อมึ นึง ยว่ง อาโรเออ
ป อาวต เฆียง เตะ ลโลวง อาโนน เซ ฮอยจ ละ เมือง
กิเลอตั� เตือง ยว่ง อาวต นึง เตะ ลโลวง ฮอง โกลง
เซ เตือง โอยจ อ�ื เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ เอจี มอป
อื ละ เอะ โครยญ ยว่ง� 37 โม เปะ ปังเมอ โอ เนอึม
เปอะ คัม คุย เมือง อาวต โม อมัโมน เซ ติ โดฮ เนอึ
ม� นึง ฮอง โกลง ยาบ่อก ญุ่ก� นึง ยว่ง นึง บลาวง
ญุ่ก� ลอก เปอะ โตว เนอึม เฟือฮ� ตัม ป เอจี คัต
พะจาว เปอะ โอ ลอก เซ�

3
โม อซิราเอน เป กซัต โอก เมือง บ่าชนั

1ฟวยจ เซ เอะ ลเตือฮ ติ แตะ โฮว คระ เมือง บ่า
ชนั� กซัต โอก เมือง บ่าชนั เซ� โอก โฮว ฆาื อื ไม่
ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ เอะ นึง นาตี
เอตเรอ�ี 2 เญือม เซ พะจาว ปังเมอ อฮั เฮี ละ อาึ�
�ปุ ฮลัต นึง เฟือฮ� นึง เอจี มอป อาึ อื ละ โม เปะ�
เตือง ตฮนั ยุฮ อื ไม่ เมือง อาวต อื เตือง โอยจ อ�ื
ไมจ เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก ยุฮ เปอะ ละ กซัต ซีโฮน
เมือง อาโมไร ป อาวต เมือง เฮตโบ่น เซ โรฮ�� อฮั
เซ ละ อาึ�

3 เญือม เซ เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ มอป เนอึม อื
ละ เอะ� เตือง กซัต โอก เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เตื
อง โอยจ อ�ื เอะ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ เตือง โอยจ อ�ื
เญือะ โฮฮ โตว ติ ปุย เนอึม� 4 เอะ โฮลฮ ยว่ง อื เตื
อง โอยจ อ�ื ยว่ง ยุฮ อื เตือง ลแฆลฮ อื เซ ไก โตว ติ
ยว่ง เนอมึ ป ปุน ตอซู เอะ เอ� ติ เมือง อาโกป ป มัฮ
เมือง ตัตเตียง กซัต โอก เมือง บ่าชนั เซ� เอะ เอจี
ปุน เนอะ แปน คอง แตะ เตือง โอยจ อ�ื 5 ยว่ง โม
เซ มัฮ โอยจ ป ไก ฆรุง ฮลาวง ไม่ รเวอืะ ตอน นึง โค
รยญ ลวง� ไก ตื ควน ซแก รเวอืะ อ�ื โนก ฮา เซ ไก
แม ยว่ง ป โอ ไก ฆรุง นึง โฮวน โรฮ� 6 เอะ ยุฮ ไลจ

ไม่ เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื เตือง ปรเมะ
ปรโปวน ไม่ กวนดุ� ตอก ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เมือง ยุฮ
กซัต ซีโฮน เมือง เฮตโบ่น โรฮ� 7 คอง เลียง คอง ดู่
อื ไม่ คาวคอง ไฮญ ป ไก นึง ยว่ง โฮลฮ โฮะ เซ� เอะ
ปังเมอ ตุย โรวก แปน คอง แตะ�

8 โฮน เซ เอะ โฮลฮ กุม เมือง อาวต กซัต โม อา
โมไร เซ ฮา อื เตือง ลอา เมือง อ�ื เมือง อื เซ มัฮ
ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� เน่
อมึ นึง โกลง อาโนน เซ ฮอยจ ละ บลาวง เฮอโมน
ลวง ก ล่าวง อ�ื 9 (ปุย เมือง ไซด่อน อฮั ซีรอีอน ไม่
บลาวง เฮอโมน เซ� โม อาโมไร ปังเมอ อฮั เซนี ไม่
อ�ื� 10 เอะ โฮลฮ กุม นาตี ยุฮ กซัต โอก เมือง บ่า
ชนั เซ เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง ยว่ง อาวต ก ลโลวง
อื ไม่ เมือง กิเลอตั ไม่ เมือง บ่าชนั� ฮอยจ ละ เมือง
ซาเลคา ไม่ เมือง เอตเรอี ลวง โอก ซเงะ� 11 (ไน โม
เรฟาอมิ เซ มัฮ กซัต โอก เซ โน่ง ป ไอม ลัง่ อ�ื เตียง
ไอจ อื ยุฮ ปุย นึง ไร� ลวง ลัง่ อื ไก ซไตม รเนฮ� ลวง
เวอืฮ อื ไก ปาวน รเนฮ� เตียง ไอจ อื เซ ไก ลัง่ นึง
เวยีง รปับ่า เมือง อมัโมน ฮอยจ ปเล่ีย��

ลอวย เจอ ป โฮลฮ นาตี อาวต แตะ
12 เมือง ป โฮลฮ เอะ กุม เญือม เซ อาึ เอจี เกือฮ

เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ กาต โฮลฮ อาวต นึง� เน่อมึ นึง
เมือง อาโรเออ โบ ฮอง โกลง อาโนน เซ ฮอยจ ละ
เมือง กิเลอัต ตา บลัฮ� เตือง ยว่ง ป ไก นึง อื เตือง
โอยจ อ�ื 13 อาึ เกือฮ โรฮ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ
เซ โฮลฮ อาวต นึง นาตี เมือง กิเลอัต ป โฮฮ ลัง่ อ�ื
ไม่ เมือง บ่าชนั ก ตัตเตียง กซัต โอก เซ� มัฮ อฮั ฮะ
ไม่ เมือง อาโกป เตือง โอยจ อ�ื (ปุย กอ อฮั บ่าชนั
เซ มัฮ เมือง อาวต โม เรฟาอมิ� 14 ยาอี ป มัฮ ปุย
เจอ มะนาเซ เซ โฮลฮ เมือง อาโกป เซ เตือง โอยจ
อื แปน คอง แตะ� โฮลฮ อื เน่อมึ นึง นาตี บ่าชนั
ฮอยจ ละ ม่าื เตะ เมือง เกชู ไม่ มาอาคา� ฟวยจ
เซ ปุก มอยฮ โคระ ละ เมือง อาวต แตะ เซ� อฮั ฮา
โวยาอี ละ อื ตัม มอยฮ ยาอี เซ� ปุย ลอต ลัง่ โกว
มอยฮ เซ อื ฮอยจ ปเล่ีย��

15 อาึ เอจี เกือฮ จัตเจือ มาคี ป มัฮ เจอ มะนาเซ
เซ โฮลฮ อาวต นึง เมือง กิเลอัต� 16 อาึ เกือฮ โรฮ
เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ กาต โฮลฮ อาวต นึง นาตี ฆรมึ
เมือง กิเลอัต ฮอยจ นึง ฮอง โกลง อาโนน� ม่าื เตะ
ลวง ลัก่เซฮ อื มัฮ โกลง อาโนน เซ� ม่าื เตะ ลวง ลั่
กล่าวง อื มัฮ โกลง ยาบอ่ก� โกลง เซ มัฮ โรฮ ม่าื ไม่
เมือง อมัโมน� 17 ม่าื เตะ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ มัฮ
โกลง จอแด่น� เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม กาลิลี ลวง ลั่
กล่าวง อื ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ยุม ลวง ลัก่เซฮ อื
ไม่ ชวง บลาวง ปิซกา ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื

18 เญือม เซ อาึ ดวน โม เซ ตอก เฮ�ี �เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต นึง
นาตี บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เอฮี� โม ตฮนั ระ เรยีง
ยุฮ เปอะ ปังเมอ ไมจ อื เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป
แตะ� เกือฮ โฮว เตือง โกลง จอแด่น เฮี ลั่กกา โม
เอียกปุ เปอะ ป มัฮ โม อซิราเอน เจอ ไฮญ นึง อ�ื
19 มัฮ โม ปรโปวน เญือะ เปอะ ไม่ โม กวน เปอะ ไม่
คอง เลียง คอง ดู่ เปอะ ป ไมจ อื อาวต นึง เมือง ป
เกือฮ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี อาึ ยุง เงอะ ไก คอง เลียง
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เปอะ เซ โฮวน เนอ� 20 ไมจ เปอะ เรอึม โม เอียก
ปุ อซิราเอน แตะ ฮอยจ ละ เกือฮ พะจาว อื โฮลฮ
อาวต ไมจ อาวต มวน ตอก เอจี อาวต โม เปะ ปเล่ีย
เฮ�ี โม เซ ซ โฮลฮ กุม เมือง ป เกือฮ พะจาว ละ
อื บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต� ฟวยจ เซ โม เปะ
ซ โฮลฮ เปอะ เอญี อาวต แม นึง นาตี เกือฮ อาึ ละ
เปอะ ลัก่เอฮี�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 เญือม เซ อาึ ซตอก โยชูวา ตอก เฮ�ี �โอเอฮี
เมาะ ป เอจี ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ กซัต เตื
อง ลอา อื เซ� ปะ เอจี ยุ เปอะ ไอฮ นึง ไง่ โกะ แตะ
โครยญ เจือ� พะจาว ซ ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ ละ เมือง
บลัฮ โกลง ลัก่เติต นา ก ซ ฮอยจ โม เปะ นึง เซ โค
รยญ เมือง� 22 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง� เอจี มัฮ
พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ป ซ รุป รโตง เปอะ�� อฮั เซ
ละ�

ไอ โมเซ โฮลฮ โตว เลียก เมือง คะนาอนั
23 เญือม เซ อาึ ไววอน ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี

24 �โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ เดอมึ มัฮ เมาะ ซ เปลีฮ
โรง เปอะ ระ อมันัต ไม่ ระ รที แตะ ละ อาึ ป มัฮ กวน
ไจ เปอะ� ไก บุย ก เมอ พะจาว ไฮญ� นึง มะลอง
ญุ่ก� นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ไม่ กัน
ระ ไล ตอก ยุฮ ปะ อ�ื แจง โอ อื ไก� 25 ปัว เปอะ
ญอม เกือฮ อาึ เตือง โกลง จอแด่น เฮี ละ ซ โฮลฮ
แตะ ยุ เมือง ไมจ ลัก่เติต� เตือง นาตี ไมจๆ นึง บลา
วง นึง อื ฮอยจ ละ บลาวง เลบ่านอน เซ โรฮ�� อฮั
เซ ละ� 26พะจาว ปังเมอ รอก พาวม นึง อาึ ฆาื โม
เปะ� ญอม โตว เกือฮ อาึ เตือง โกลง เซ� พะจาว
อฮั เฮี เนิ� �เคราะ อ�ื ปุ เญือะ อู ไลลวง เซ เฟือฮ�
27 ไมจ เปอะ ฮาวก เปือง โม ปิซกา� แก แลน ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ เอ� ฮอยจ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� แก
ไม่ ลวง ลัก่ล่าวง ฮอยจ ละ ลวง ลัก่เซฮ อ�ื แก แลน
เมือง เซ นึง ไง่ เปอะ ทีๆ นึง โอ เปอะ ซ โฮลฮ เตือง
โกลง จอแด่น เซ� 28 ไมจ เปอะ ซตอก โยชูวา ไม่ นนุ
เปอะ รพาวม อื เกือฮ ตอน ฮมัน� นึง ซ โฮลฮ โยชู
วา เซ นัม ปุย โม เฮี เกือฮ เตือง โกลง เซ� ไม่ เกือฮ
อื โฮลฮ กุม เมือง ชวน เปอะ เซ แปน คอง แตะ��
อฮั เซ เนิ� 29 เอะ อาวต ลโล่ะ ฆาื นึง ลโลวง รเตือป
ยว่ง เบ่ตเปโอ�

4
ไอ โมเซ ซตอก รเงอ่มึ โม อซิราเอน

1 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ งอ่ต
โกตไม ยุฮ พะจาว พะจาว ป ซ เพอกึ อาึ ละ เปอะ
เฮี โครยญ เจือ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม เซ เดอมึ เปอะ
ซ ไอม ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ เลียก อาวต นึง เมือง ป
เกือฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เปอะ
ละ เปอะ� 2 ป ซตอก อาึ ละ เปอะ เฮี ปุ บุ ปุ เพือ�
ปุ โรฮ ลิต ลปุง นึง อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั พะ
จาว อาึง เตือง โอยจ อื ตัม ป เพอกึ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี
3 โม เปะ เอจี ยุ เปอะ นึง ไง่ แตะ โอเอฮี ป ยุฮ พะจาว
นึง บลาวง เปโอ โฮ� พะจาว เอจี ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไน
โม เปะ ป นุ่ม ไว ฮุป บ่าอนั นึง ยว่ง เปโอ เซ โครยญ
โฆะ อ�ื 4 โม เปะ ป เนอมึ รพาวม ละ เยโฮวา พะจาว

ยุฮ เปอะ ปังเมอ ไอม โรฮ ลัง่ เปอะ ฮอยจ ซเงะ เนาะ
เฮ�ี

5อาึ เอจี เพอกึ โกตไม ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ
ละ เปอะ ตัม ป ซตอก อื อาึง ละ อาึ� เดอมึ โม เปะ
ซ เกียฮ ยุฮ ตัม โกตไม เซ เญือม เอจี เลียก เปอะ
นึง เมือง ป ซ โฮลฮ เปอะ แปน คอง แตะ เซ� 6 ไมจ
เปอะ ยุฮ เนอึม ตัม โกตไม เฮี เดอมึ เมือง ปุย ไฮญ
ซ ยุ กัมกึต ไมจ พันญา ดอยฮ เปอะ� เญือม ฮมอง
อื โกตไม ยุฮ เปอะ เซ� โม เซ ตึน ซ อวต ลื โม เปะ
ตอก เฮ�ี �ปุย เมือง ระ เฮี มัฮ เนอมึ ปุย ไก ซติ พัน
ญา ไมจ ไม่ คาวไจ อื โอเอฮี�� ตึน ซ ลื โม เปะ ตอก
เซ� 7 ไก ก เมอ เมือง ระ ปอ อาวต พะจาว ทื อื ซดิ
โบ อื ตอก อาวต พะจาว ซดิ ไม่ เอะ เญือม ไววอน
เอะ ปัว โอเอฮี นึง อ�ื แจง โอ อื ไก เยอ� 8 ไก ก
เมอ เมือง ระ ปอ ไก โกตไม ซืไซ นึง อื โครยญ คอ�
ตอก โกตไม ซืไซ ป เพอกึ อาึ ละ โม เปะ ซเงะ เนาะ
เฮี เยอ� แจง โอ อื ไก�

9 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ไม่ โซะโกะ ฮรกัซา เปอะ
นึง โกะ แตะ ไมจๆ� ติ เจน ไอม เปอะ ปุ เกือฮ ติ
เปอะ เบีย เฟือฮ เอนิ โอเอฮี ป ยุ เปอะ นึง ไง่ โกะ
แตะ โฮวน เจือ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ จัก ละ กวน เปอะ
ไม่ กวนโซะ เปอะ เกือฮ ยุง ซโตฮ อื โครยญ เจือ�
10 ไมจ เปอะ โตก ละ ซเงะ ชุง เปอะ ซองนา เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ นึง ชวง บลาวง ซีไน โฮ� เญอืม เซ
พะจาว อฮั เฮี เนิ� �เกือฮ ปุย โฮวน เซ รโจะ รเจอมึ
ซองนา อาึ ละ ซ เกือฮ อื ฮมอง ลปุง อาึ ไม่ ซ เพอกึ
อื ติ แตะ เกือฮ ฮลัต นึง อาึ ติ เจน ไอม อื นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ไม่ ซ เพอกึ โรฮ อื ลปุง เซ ละ กวน เฌือต
แตะ�� อฮั เซ ละ อาึ� 11 เญอืม เซ โม เปะ เอจี เลีย
ก เนอมึ เปอะ ฆาื ซดิ ละ ซ ชุง เปอะ นึง ชวง บลาวง
เซ� บลาวง เซ รเออปึ งอ ระ นึง เบรยีง ไม่ มะลอง�
ไก ชุต รวู กุ นึง� เฟียก โอยจ เอนิ� 12 เญอืม เซ โม
เปะ ฮมอง เปอะ โอก เซียง พะจาว เน่อมึ นึง ลลาึง
รเออปึ งอ เซ� โม เปะ เอจี ฮมอง เนอมึ เปอะ เซียง
ลปุง พะจาว ไม่ แตะ� ปังเมอ โอ เปอะ ยุ โกะ อ�ื มัฮ
ฮมอง เปอะ เซียง ปลาว อ�ื 13 พะจาว เอจี รโฮงะ
ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ โม เปะ เซ ละ เปอะ� ละ ซ
เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ ตัม เซ� เอจี มัฮ โกตไม กาว เจือ
ป เอจี ไซฮ อื อาึง นึง ซโมะ ลอา แพน เซ� 14 เญอืม
เซ พะจาว ดวน อาึ เพอกึ โม เปะ เกือฮ ยุง โกตไม เตื
อง โอยจ อื ป ไมจ เปอะ ยุฮ เญือม เอจี โฮลฮ เปอะ
อาวต นึง เมือง ป ซ โฮลฮ เปอะ แปน คอง แตะ เซ�

ไลลวง คัต ปุย โอ ทื ฮุป โอเอฮี
15 เญือม ลปุง พะจาว ละ เปอะ เน่อมึ นึง รเออปึ

งอ นึง บลาวง ซีไน เซ� โม เปะ ยุ เปอะ โตว โกะ พะ
จาว นึง อ�ื ไมจ เปอะ แฮน เนอึม ติ แตะ ฆาื อ�ื
16 ปุ เกือฮ ติ เปอะ พิต ละ พะจาว นึง ยุฮ เปอะ ฮุป
โอเอฮี ละ ซ ไว แตะ� ปัง มัฮ ฮุป ปรเมะ ญุ่ก� ฮุป
ปรโปวน ญุ่ก� 17 ฮุป ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ ญุ่ก� ฮุป
ไซม โปว นึง กังฮาว ญุ่ก� 18 ฮุป ซัตซิง ป ไร ลังเตะ
ญุ่ก� ฮุป กะ โตะ รอาวม ญุ่ก� ปุ ยุฮ ติ ตื เนอึม�
19 เญอืม แก เปอะ มะลอง ไม่ ชวน เปอะ ซเงะ ไม่ เคิ
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ไม่ ซโมยญ� เมาะ ป ไก นึง มะลอง เซ� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ โคะ นุ่ม ไว โอเอฮี โม เซ� นึง มัฮ อื ป เกือฮ เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ละ ปุย โครยญ เมือง
ติ ฆรมึ มะลอง� 20 โม เปะ ปังเมอ ตัง เปอะ ฮา ปุย
ไฮญ� พะจาว เอจี เลือก โม เปะ โอก ฮา เม่ะมัก่ โซะ
ลอน ป อาวม เปอะ นึง เมือง อียปิ เซ ตอก ยวก ปุย
เปอะ โอก ฮา งอ ระ โฮ� เกือฮ โม เปะ แปน ปุย ยุฮ
โกะ แตะ ไอฮ ตอก เอจี มัฮ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี

21พะจาว เอจี รอก พาวม นึง อาึ ฆาื โม เปะ� เอจี
ซันญา อาึง อื ซโตฮ นึง โอ แตะ ซ เกือฮ อาึ โฮลฮ เตื
อง โกลง จอแด่น เซ� ละ ซ เลียก แตะ เมือง ไมจ
ป ซ เกือฮ อื ละ โม เปะ แปน คอง เปอะ� 22 อาึ ซ
จัมเปน ยุม นึง เมือง อาวต แตะ เฮ�ี ซ โฮลฮ โตว
เตือง โกลง ไม่ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ เอจี ซ เตือง
เปอะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ เมือง ไมจ เซ แปนคองแตะ�
23 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ เบีย ลปุง
ซันญา พะจาว อาึง ไม่ เปอะ� ปุ โคะ ยุฮ ฮุป โอเอฮี
ละ ซ ไว เปอะ ติ เจือ เนอมึ� นึง มัฮ อื ป คัต พะจาว
เปอะ รมั ยุฮ� 24 เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เซ มัฮ
เอนิ ป ตอก รเออปึ งอ โฮ� นึง มัฮ อื พะจาว ป เครอื
ง ลอป โม เปะ ตอก เครอืง ปุย ปุ รงะ่ แตะ โฮ�

25 เฆียง เฮี เญอืม เอจี เล่ีญ อาวต เปอะ นึง เมือง
ซ อาวต เปอะ เซ� ปอ ซ ไก กวนโซะ กวน รฮั เปอะ
นึง� เญือม เซ ดัฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ พิต นึง ยุฮ
แตะ ฮุป โอเอฮี ละ ซ ไว เปอะ� ซ แปน เนอมึ ป ฆอก
ละ แลน พะจาว อื ไม่ ซ รอก พาวม อื นึง โม เปะ�
26 ดัฮ โม เปะ ยุฮ เนอึม ตอก เซ� อาึ เกือฮ มะลอง
ไม่ ปลัฮเตะ แปน พีญัน นึง อฮั แตะ ป เนอึม� โม
เปะ แจง ซ ไลจ ซ โลม เปอะ เตือง มู เตือง จุม เปอะ
ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เปอะ โตว ไอม เล่ีญ นึง ปลัฮเตะ ป ซ
โฮลฮ เปอะ เตือง โกลง จอแด่น เซ ละ ซ โฮว อาวต
เปอะ นึง เซ� ซ โฮลฮ เปอะ ยุม เฮยี ไฮ เตือง โอยจ
เปอะ� 27 พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ อาวต เฮยี ไฮ ล
ลาึง เมือง ปุย โครยญ เมือง� เญือม โครฮ พะจาว
เปอะ โฮว อาวต โฮวน ปะเทต ตอก เซ� ป ไอม ลัง่
นึง อื ซ รมัฮ เนอึม เอนิ� 28 นา เซ โม เปะ ตึน ซ ไว
เปอะ ฮุป พะ ป ยุฮ ปุย นึง โคะ ไม่ ซโมะ นึง เตะ โกะ
อื ไอฮ� พะ เซ มัฮ พะ ป โอ เกียฮ ยุ เกียฮ ฮมอง โอ
เอฮี ไม่ โอ อื เกียฮ โซม เกียฮ ฮงาึต โอเอฮี ติ เจือ
เนอึม� 29 ปัง มัฮ ตอก เซ� ดัฮ โม เปะ ซาวป เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ นา เซ� ดัฮ เปอะ ซาวป เนอึม
ซาวป แนม ไม่ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื
ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ ยุ� 30 ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ฮ�ี เญื
อม เกิต เม่ะมัก่ ซักคระ ละ เปอะ นึง เกิต โอเอฮี อฮั
ฮะ เฮี ละ เปอะ� โม เปะ ซ เอญี เปอะ เคะ พะจาว ยุฮ
เปอะ� ไม่ ซ เนอึง เปอะ ป อฮั อ�ื 31พะจาว ยุฮ โม
เปะ มัฮ พะจาว ป เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย� ซ ละ
โปวฮ โตว โม เปะ� ซ ยุฮ ลอป โตว ไลจ ไม่ เปอะ� ซ
เบีย โตว โรฮ ลปุง เอจี ซันญา ซโตฮ แตะ ไม่ โม จัต
เจือ ไพรม เปอะ เซ�

เยโฮวา มัฮ พะจาว เนอมึ
32 ไมจ เปอะ ซาวป ไฮมญ ไลลวง ป เกิต เน่อมึ

เจน ไพรม โฆะ กา เกิต โม โกะ เปอะ เซ� ไฮมญ

แลน ฮอยจ ละ เวลา ยุฮ โรง พะจาว ปุย นึง ปลัฮ
เตะ� ไฮมญ เล่ีป ฆรมึ มะลอง โครยญ ลวง อ�ื อมั
ไก ไลลวง ระ ไล ตอก เฮี ป เกิต ละ ปุย เยอ� อมั ไก
งอ่น ป ฮมอง ไลลวง โอเอฮี ตอก เฮี เยอ� 33 อมั ไก
งอ่น ปุย เมือง ไฮญ ป ฮมอง โอก เซียง พะจาว เน่
อมึ นึง รเออปึ งอ ตอก ฮมอง โม เปะ อื ไม่ โฮลฮ ลัง่
แตะ ไอม� แจง โอ อื ไก� 34 อมั ไก งอ่น พะจาว ป
ปุน เกือฮ ปุย ไน แตะ โอก ฮา ปะเทต ไฮญ ตอก ยุฮ
พะจาว อื ละ โม เปะ นึง เมือง อยีปิ โฮ� พะจาว เอจี
เปลีฮ อมันัต แตะ ซองนา โม เปะ นึง พาญัต ฆอก�
นึง ป ซัมคัน� นึง กัน ระ ไล ปอ เงอตึ ปุย นึง� นึง กัน
รุป ปุย ปุ แตะ� นึง อมันัต ระ รที เรยีง แตะ� ไม่ นึง
กัน ระ ไล ปอ ฮลัต ปุย นึง โฮวน เจือ� โอเอฮี ตอก
เซ เอจี ยุฮ อื ซองนา ปัน ตา เปอะ� 35 เอจี มัฮ เปลี
ฮ อื ละ เปอะ เดอมึ โม เปะ ซ ยุง มัฮ เยโฮวา พะจาว
เนอมึ� โนก ฮา พะจาว เซ พะจาว ไฮญ ไก โตว เฟือ
ฮ� 36พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ ฮมอง เซียง แตะ เน่
อมึ นึง มะลอง� ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ญอม อาวต
ฆรมึ กัน ตัตเตียง แตะ� เอจี เกือฮ โรฮ โม เปะ ยุ
รเออปึ งอ ระ ยุฮ แตะ นึง ปลัฮเตะ� ละ ซ เกือฮ อื
โม เปะ ฮมอง เซียง แตะ ป โอก เน่อมึ นึง รเออปึ งอ
เซ� 37 เอจี เลือก โม เปะ ไม่ นัม อื โม เปะ โอก ฮา
เมือง อยีปิ เบือ อมันัต ระ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ นึง ฮรกั
อื โม จัตเจือ ไพรม เปอะ� 38 เอจี โครฮ ปุย เมือง ป
โฮวน ฮา โม เปะ ไม่ ระ อมันัต อื ฮา เปอะ โอก ละ
เปอะ� ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ เลียก อาวต นึง เมือง
ยุฮ อ�ื เอจี เกือฮ อื ละ เปอะ แปน คอง เปอะ ตอก
ยุ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี

39ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เปอะ ไตม ไม่ รนึก รไน เปอะ
โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี เยโฮวา มัฮ พะจาว กุม
เมือง มะลอง ไม่ พะจาว กุม ปลัฮเตะ� พะจาว ไฮญ
ตึน โอ ไก เฟือฮ เอนิ� 40 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม
ยุฮ อื ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี โครยญ
เจือ� เดอมึ โม เปะ ไม่ จัตเจือ เปอะ ซ อาวต ไมจ
โซม ญุ่ก� กอ โกะ บาึง พาวม� ไม่ ซ ลัง่ ไอม เปอะ
นึง เมือง เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ�
ละ ซ อาวต เปอะ นึง ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก
ลอยจ�

เมือง ฮอยจ เปิง ปุย
41ฟวยจ เซ ไอ โมเซ เมก เมือง ลอวย เมือง ป ไก

นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 42 มัฮ
เมือง ก โฮลฮ ปุย ตอ โฮว เปิง� ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย เตือง โอ อื มัฮ เกละ อื ยุ ปุย เซ� ซ โฮลฮ ตอ
โฮว เปิง เมือง โม เซ� เดอมึ คระ เฌือต ป ยุม เซ โอ
ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ฆาื อ�ื 43 เมือง โม เซ มัฮ เมือง
เบ่เซอ นึง ลาึน ลโลวง ฮลาวง ละ ซ โกว เจอ รูเบ่น
อ�ื ไม่ เมือง ราโมต ไน นาตี กิเลอัต ละ ซ โกว เจอ
กาต อ�ื ไม่ เมือง โกลัน ไน นาตี บ่าชนั ละ ซ โกว เจอ
มะนาเซ อ�ื

นา ก อาวต โม อซิราเอน
44 ไอ โมเซ เกือฮ โกตไม ยุฮ พะจาว ละ โม อซิรา

เอน� 45-46 เฆียง เอจี โอก อื ฮา เมือง อยีปิ� ไม่ เอจี
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ฮอยจ อื นึง ลโลวง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ นึง อื รเตือป ยว่ง เบ่ตเปโอ โฮ� เอจี รโฮงะ แม
โกตไม ยุฮ พะจาว ละ ปุย� นา เซ มัฮ เมือง ตัตเตียง
กซัต ซีโฮน ป มัฮ โม อาโมไร� ป อาวต เมือง เฮต
โบ่น� เอจี มัฮ กซัต เซ ป ไป นึง ไอ โมเซ ไม่ โม อซิ
ราเอน ฟวยจ โอก อื ฮา เมือง อียปิ โฮ� 47 เญือม
เซ โม อซิราเอน โฮลฮ กุม เมือง อื ไม่ โฮลฮ โรฮ อื
กุม เมือง ตัตเตียง กซัต โอก ป อาวต เมือง บ่าชนั
เซ� กซัต ลอา เซ มัฮ โม อาโมไร ป อาวต บลัฮ โกลง
จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 48 เมือง โฮลฮ โม อซิ
ราเอน กุม เซ ไก เคียง ยว่ง อาโรเออ ป ไก นึง ฮอง
โกลง อาโนน ลวง ก เซฮ อื ฮอยจ ละ บลาวง ซีรี
ออน ลวง ก ล่าวง อื ป อฮั ปุย บลาวง เฮอโมน ไม่
เซ� 49 มัฮ โรฮ ลโลวง อาราบ่า เตือง โอยจ อื ป ไก
บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ปลัฮ
รอาวม ยุม ไม่ ชวง บลาวง ปิซกา�

5
โกตไม กาว เจือ
(2 มเซ� 20:1-17)

1 ไอ โมเซ กอก โม อซิราเอน โพรม ไม่ ปุ แตะ� เญื
อม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน� ไมจ
เปอะ งอ่ต โกตไม ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี
เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ ติ เปอะ ไตม อาึง ไม่ ยุฮ เปอะ
ตัม เซ โครยญ เจือ� 2 เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ ซันญา
อาึง โอเอฮี ไม่ เอะ นึง บลาวง ซีไน� 3 มัฮ โตว ซัน
ญา อื อาึง ไม่ จัตเจือ ไพรม เอะ โน่ง� มัฮ โรฮ ซัน
ญา อื อาึง ไม่ เอะ ป ไอม ลัง่ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ
เฮ�ี 4 พะจาว เอจี ลปุง ไม่ โม เปะ นึง บลาวง เซ
ซองนา ปันตา เปอะ� เกือฮ เซียง แตะ โอก เน่อมึ ร
เออปึ งอ เซ ตอก ลปุง ปุย ซองนา ปุ แตะ โฮ� 5 เญื
อม เซ อาึ ชุง ซน่ะ โม เปะ ไม่ พะจาว ละ ซ ซึป แตะ
ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ โม เปะ นึง ฮลัต เปอะ นึง งอ
เซ� โรวต เปอะ โตว ฮาวก นึง บลาวง เซ� พะจาว
อฮั เฮ�ี

6�อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป ตาว โม เปะ
โอก ฮา เมือง อยีปิ นา ก แปน เปอะ ครา ปุย โฮ�

7 �ปุ เกือฮ พะจาว ไฮญ ไก ละ เปอะ โนก ฮา อาึ�
8�ปุ ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว เปอะ� ฮุป โอเอฮี ป ไก นึง มะ

ลอง ญุ่ก� ป ไก นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ป ไก โตะ รอาวม
ญุ่ก� 9 ปุ นุ่ม ไว ฮุป ตอก เซ� ปุ โรฮ นัปทื� อาึ ป
มัฮ เยโฮวา เอจี มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� อาึ ญอม โตว
เกือฮ พะจาว ไฮญ ไก ลลาึง เปอะ� โม ป ยุฮ ป พิต
ละ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ จัต
เจือ อื ลอวย ปาวน เจน ปุย� 10 ละ โม ป ฮรกั แตะ
ไม่ ยุฮ อื ตัม ดวน อาึ แตะ� อาึ ซ เปลีฮ ลอป รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื แปน
เปือน เจน แตะ�

11 �มอยฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ปุ
โกว ไอฮ พาวม เปอะ� ป โกว มอยฮ พะจาว ไอฮ
พาวม แตะ� พะจาว ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื

12�ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไตม ซเงะ ลโล่ะ แตะ�
ไมจ เปอะ ทื แปน ซเงะ ซัมคัน ตัม ป อฮั พะจาว ยุฮ
เปอะ ละ เปอะ� 13 ไน แลฮ ซเงะ เอ โม เปะ ไมจ

เปอะ ยุฮ กัน แตะ เตือง โอยจ อ�ื 14 ซเงะ อาแลฮ
นึง อื มัฮ ซเงะ ลโล่ะ เปอะ ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว
ยุฮ แตะ� ไน ซเงะ เซ ปุ ยุฮ กัน ติ เจือ เนอึม� ปะ
ญุ่ก� กวน เปอะ ญุ่ก� กวนไจ เปอะ ญุ่ก� คอง เลียง
เปอะ ญุ่ก� ปุย ตังเมือง ป อาวต ไม่ เปอะ ญุ่ก� ไมจ
โตว อื ยุฮ กัน ติ ตื เนอึม� ละ ซ เกือฮ เปอะ กวนไจ
รเมะ รโปวน เปอะ ลโล่ะ ตอก ลโล่ะ โม เปะ โรฮ�
15 ไมจ เปอะ ไตม มัฮ แตะ ครา นึง เมือง อียปิ ไม่
ตอก เรอึม อาึ เปอะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ
เปอะ โปน ฮา แปน แตะ ครา นา เซ ไม่ อมันัต ระ รที
เรยีง แตะ� มัฮ เซ ป ซตอก อาึ เปอะ ละ ซ ไมจ เปอะ
ทื ซเงะ ลโล่ะ แตะ ฆาื อ�ื

16 �ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ ตัม ป อฮั พะ
จาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ
โฮลฮ เปอะ จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ
อาวต ไมจ โซม ญุ่ก นึง เมือง เกือฮ พะจาว ยุฮ เปอะ
ละ เปอะ เซ�

17 �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
18 �ปุ เลนจุ ซู เมีย ปุย เยอ�
19 �ปุ บระ โอเอฮี ฮ�ี
20�ปุ แปน ซกิ พญีัน ป โอ เนอมึ ละ ปุ ยว่ง เปอะ�
21 �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต ไอฮ ปรโปวน เญือะ ปุ

ยว่ง เปอะ� ปุ รไม่จ ไอฮ เญือะ ม่า ยุฮ อ�ื กวนไจ
รเมะ อื ญุ่ก� กวนไจ รโปวน อื ญุ่ก� คอง เลียง อื
ญุ่ก� โอเอฮี ไฮญ ยุฮ อื ญุ่ก� ปุ รไม่จ ไอฮ ฮา อื ติ
เจือ เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว�

22 ลปุง เมาะ เซ มัฮ ป ซตอก พะจาว โม เปะ ยุฮ
เญือม รโจะ เปอะ นึง ชวง บลาวง เซ� มัฮ เญือม
โอก อื เซียง เรยีง แตะ ละ เปอะ เน่อมึ นึง ชุต รวู กุ
ไม่ รเออปึ งอ โฮ� เญือะ บุ โตว ป อฮั แตะ ละ เปอะ
โฮฮ ฮา เซ� ฟวยจ เซ เอจี ไซฮ ลปุง เซ นึง แพน
ซโมะ ลอา แพน� เกือฮ อื ละ อาึ�

โม ลัปซด่อน ฮลัต
23 เญือม รเออปึ งอ นึง บลาวง เซ เล่ีป อื ไม่ เอจี

ฮมอง เปอะ เซียง ซัมคัน ป โอก เน่อมึ นึง ชุต รวู กุ
เซ� โม ฮวันา เจอ ไม่ โม ป กวต ยุฮ เปอะ โครยญ
โฆะ อื ฮอยจ ฆาื อื เคะ อาึ� 24 อฮั เฮี เนิ� �เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เอะ เอจี เปลีฮ เมาะ ระ เมาะ คึ แตะ ละ
เอะ ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ� เอะ เอจี ฮมอง เนอึ
ม โอก เซียง อื เน่อมึ นึง รเออปึ งอ เซ� ซเงะ เนาะ
เฮี เอะ เอจี โฮลฮ ยุ เอจี โฮลฮ ฮมอง ลปุง พะจาว ไม่
แตะ ตอก เซ� เอะ ปังเมอ ไอม โรฮ ลัง่ เงอะ เยอืก�
25 ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ อมั ซ จัมเปน ฮอ ลอป นึง ซ
ยุม แตะ ตอก เซ� ดัฮ เอะ ฮมอง แนฮ เซียง พะจาว
ตอก เซ ตึน ซ ยุม เมอะ� งอ ระ เซ ตึน ซ ฮะ ยุฮ เอะ
ปอ ล่อยญ เญอะ เอนิ� 26 มัฮ ปุย บุย ป โฮลฮ ฮมอง
ลปุง พะจาว ป ไอม ลอป ป โอก เนอมึ นึง รเออปึ งอ
ระ ตอก ฮมอง เอะ อื โฮ� ไม่ ไอม ลัง่ แตะ� แจง โอ
อื ไก� 27 ฮาวก เมิฮ� ไมจ ปะ เลียก ซดิ� ไม่ งอ่ต
เปอะ ป อฮั พะจาว ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ� ฟวยจ เซ
ไมจ เปอะ แม รโฮงะ ป อฮั อื เซ ละ เอะ เตือง โอยจ
อ�ื เอะ ซ งอ่ต เตอะ� ซ เกือฮ ติ แตะ ปุน ยุฮ ตัม
เซ�� อฮั เปอะ เซ เนิ�
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28 เญือม ฮมอง พะจาว ป อฮั โม เปะ เซ� พะจาว
อฮั เฮี เนิ ฆาื อ�ื �อาึ เอจี ฮมอง เงอะ ป อฮั ปุย โฮวน
เฮี ละ ปะ อา� เอจี ปุก โรฮ ป อฮั อื เซ� 29 อาึ ฆวต
เกือฮ ลัมเลือ รพาวม อื ไก ลอป ตอก เซ� ดัฮ ปุย โม
เซ ซ นัปทื เนอมึ อาึ ไม่ ยุฮ ลอป อื ตัม ลปุง ซตอก อาึ
อาึง ละ แตะ โครยญ เจือ� ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง
เบือ อ�ื เตือง โกะ อ�ื เตือง กวน เฌือต อ�ื ฮอยจ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 30 ปะ ไมจ เปอะ เอญี
เคะ อ�ื ดวน เกือฮ เอญี นึง พากัง ยุฮ แตะ เตือง ไพ
เตือง มัน� 31 ปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ ฮาวก อาวต ไม่
อาึ นา เฮ�ี เดอมึ อาึ ซ เกียฮ มอป ลปุง ซตอก แตะ
ไม่ โกตไม ยุฮ แตะ ละ เปอะ โครยญ เจือ� ฟวยจ เซ
ปะ ซ โฮลฮ เปอะ เพอกึ ลปุง เซ ละ โม ลัปซด่อน�
เดอมึ ซ ยุฮ อื ตัม เซ นึง เมือง โคระ ป ซ เกือฮ อาึ
ละ อื แปน คอง อ�ื� อฮั เซ เนิ� พะจาว เยอ�

32 มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ เพรยีง ติ แตะ ฆาื อ�ื ละ
ซ ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ป ซตอก เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ เซ โครยญ เจือ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ แพก คระ
ยุฮ อ�ื ลวง วิ ญุ่ก� ลวง ดอม ญุ่ก� 33 ไมจ แนฮ
เปอะ โฮว นึง คระ ยุฮ พะจาว เซ โครยญ รเดือง โฮว
เปอะ� ตอก ดวน อื โม เปะ โฮ� เดอมึ เปอะ ซ ไอม
ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง เปอะ� ซ ลัง่ ไอม ไพรม
กอย เปอะ เบือ อื นึง เมือง ป ซ โฮลฮ เปอะ แปนคอง
แตะ เซ�

6
ป ซตอก พะจาว อาึง

1 โอเอฮี โม เฮี มัฮ ลปุง ซตอก เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ� ไม่ โกตไม ยุฮ อื ป ดวน อื อาึ เพอกึ ละ เปอะ�
ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ ตัม เซ เญือม เอจี เตือง
เปอะ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ป ซ โฮลฮ เปอะ เลียก กุม
เซ� 2 มัฮ ซ เกือฮ โม เปะ ฮลัต นึง พะจาว ยุฮ เปอะ
ติ เจน ไอม เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื
อาึง ละ เปอะ เซ เตือง โอยจ อื ตัม ป ดวน อาึ เปอะ
ยุฮ� เตือง โม เปะ� เตือง กวน เปอะ� เตือง กวน
โซะ กวน แซะ เปอะ� เดอมึ เปอะ ซ ลัง่ อาญุ เบือ
อ�ื 3 โม เปะ โม อซิราเอน� ไมจ เปอะ งอ่ต� เกือฮ
ติ เปอะ ปุน ยุฮ เนอมึ� เดอมึ เปอะ ซ ไมจ ป ยุ เครา
ะ ป ฮมอง ไม่ ซ พรุฮ ซ แพร เปอะ โฮวน นึง ปลัฮเตะ
ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง ป ซ โฮลฮ เปอะ
ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ทื โม จัตเจือ ไพรม เปอะ
เซ ละ เปอะ�

4 โม เปะ ป มัฮ โม อซิ รา เอน เนอ� งอ่ต แลน
เมอะ� มัฮ เยโฮวา พะจาว ทื เอะ เซ ติ โตน โน่ง ป มัฮ
พะจาว เยอ� 5 ไมจ เปอะ ฮรกั เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ� ฮอยจ
นึง เรยีง นึง แด่น เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 6 ลปุง ป
ดวน อาึ เปอะ ยุฮ ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เปอะ ไตม อาึง
โตะ รพาวม แตะ� 7 ไมจ เปอะ ทอง ลปุง เซ ละ กวน
เปอะ� ไม่ เพอกึ เปอะ ละ อื ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�
เญือม งาวม เปอะ นึง เญือะ แตะ ญุ่ก� เญือม โฮว
เปอะ นึง คระ ญุ่ก� เญอืม ซ ไอจ เปอะ ญุ่ก� เญอืม

ซ โกฮ เปอะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ อฮั ลอป ลปุง โม เซ�
8-9 ไมจ เปอะ ปุก อาึง นึง เตะ แตะ ไม่ ตาึก เปอะ นึง
แด่ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ ไซฮ อาึง ลปุง โม เฮี นึง มะ
รเวอืะ เญือะ เปอะ� ไม่ นึง รเวอืะ ฆรุง เญือะ เปอะ�
ละ ซ แปน อื ควน โตก ลอป เปอะ ละ�

10 เญือม เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ โม เปะ
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ซันญา ซโตฮ อื อาึง ละ อปัราฮมั
ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป เซ� ไมจ เปอะ โตว เบีย� เญอืม
เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ เวยีง ระ เวยีง ไมจ โฮวน โดฮ
ป โอ โม เปะ โก ไอฮ เซ� ไมจ เปอะ โตว โรฮ เบีย�
11 เญอืม โฮลฮ เปอะ เญือะ ม่า ป นาวก นึง ป ไมจ เตื
อง โอ โม เปะ โฮลฮ ซาวป ไอฮ� เญือม โฮลฮ เปอะ
นัมโม่ เตือง โอ แตะ โฮลฮ กาวง� เญอืม โฮลฮ เปอะ
รปึม อะงุน รปึม โคะ กาวก เตือง โอ แตะ ซมา� เญื
อม เอจี โฮลฮ เปอะ โซม ญึม ไอจ ไมจ ตอก เซ� เญื
อม เซ ปุ เบีย โอะ� 12 ไมจ เปอะ แฮน เนอึม เดอมึ
เปอะ โอ ซ เบีย พะจาว ป นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ ก อาวต โม เปะ ไม่ แปน เปอะ ครา เซีญ ปุย โฆะ
โฮ�

13 ไมจ เปอะ นัปทื เนอึ ม เย โฮ วา พะ จาว ยุฮ
เปอะ� ไมจ เปอะ ไววอน ละ พะจาว ติ โตน เซ โน่ง�
ดัฮ เปอะ ซันญา อาึง โอเอฮี� ไมจ เปอะ โกว มอยฮ
พะจาว ติ เซ โน่ง นึง รซอม ซันญา เปอะ� 14พะจาว
ไฮญ ป มัฮ พะจาว ไว เมือง ปุย ป อาวต รวติ รเวยีง
เปอะ ปุ ไว ปุ ทื เฟือฮ� 15 ดัฮ เปอะ ไว พะจาว ไฮญ
โฮ� พะจาว ตึน ซ ฮาวก รพาวม ละ เปอะ ตอก ฮาวก
งอ โฮ� ซ เกือฮ โม เปะ ไลจ โลม เตือง มู เปอะ ฆาื
อ�ื เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป อาวต ไม่ เปอะ เซ
มัฮ ป เครอืง ลอป ปุย ไน แตะ� 16 ปุ ลอง รพาวม
พะจาว ตอก ยุฮ ปุย อื นึง นาตี มัตซา โฆะ� 17 ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุน ยุฮ เนอมึ ตัม ลปุง ซตอก พะ
จาว โม เปะ ยุฮ เตือง โกตไม ยุฮ อื โครยญ เจือ�
18 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก ตัม รพาวม พะ
จาว เดอมึ เปอะ ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง� ไม่ ซ
โฮลฮ เปอะ เลียก อาวต ซไบ่ นึง ปลัฮเตะ ไมจ ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ ฆาื อ�ื 19 ซ
โฮลฮ เนอึม เปอะ โครฮ โม ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ โอก
ตัม ลปุง ซันญา พะจาว อาึง�

20 เฆียง เฮ�ี ดัฮ โม กวน เปอะ ไฮมญ เปอะ ตอก
เฮ�ี �ลปุง ซตอก พะจาว ยุฮ เอะ อาึง ไม่ โกตไม ยุฮ
อื เตือง โอยจ อื เฮี มัฮ ไลลวง ตอก เมอ แล�� ดัฮ
อฮั เซ ละ เปอะ� 21 ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี
�ไพรม อื เอะ มัฮ ครา ฟาโร นึง เมือง อยีปิ� เญือม
เซ พะจาว นัม เอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เบือ อมันัต ระ
แตะ� 22 เอะ โฮลฮ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ ตอก เกือฮ พะ
จาว กัน ซัมคัน ระ� ป โซะ เนอึม ปอ ฮลัต ปุย นึง�
เกิต ละ ฟาโร ไม่ โม คระ เฌือต อื ไม่ เมือง อียปิ เตื
อง โอยจ อ�ื 23 พะจาว นัม เอะ โอก ละ ซ เกือฮ อื
เอะ เลียก นึง เมือง ป ซันญา อื อาึง ละ โม จัตเจือ
ไพรม เอะ โฆะ� เอจี มัฮ เกือฮ อื เมือง เฮี ละ เอะ�
24พะจาว ดวน เอะ ยุฮ อื ตัม โกตไม ตอก เฮี โครยญ
เจือ อื ฆาื อ�ื ไม่ เกือฮ อื เอะ นัปทื เนอมึ พะจาว ยุฮ
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แตะ� เดอมึ เอะ ซ จเลิน ลอป ไม่ ซ โฮลฮ พะจาว
โซะโกะ ฮรกัซา นึง จีวติ เอะ� ตอก เอจี ยุฮ อื ฮอยจ
ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 25 ดัฮ เอะ เพรยีง แนฮ ติ แตะ
ละ ซ ยุฮ ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม ยุฮ พะจาว ทื แตะ
ตัม ป ซตอก อื อาึง ละ เอะ โครยญ เจือ เซ� พะจาว
ซ เมีญ เอะ มัฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ อ�ื� ไมจ เปอะ
อฮั เซ ละ�

7
ปุย ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว

1 ไก ปุย อาแลฮ เจือ ป โฮวน ฮา โม เปะ ไม่ ระ
เรยีง อื ฮา เปอะ� มัฮ โม ฮติไท� โม เกอกาช�ี โม
อาโมไร� โม คะนาอนั� โม เปริซี� โม ฮไีว� ไม่ โม
เยบุ่ต� เญอืม ซ นัม เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ
โม เปะ เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เซ� ซ โครฮ โม เซ
โอก ละ เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ กุม นาตี อาวต
อื เตือง โอยจ อ�ื 2 เญือม เอจี ฟวยจ มอป พะจาว
ยุฮ เปอะ ปุย โม เซ ละ เปอะ� ไม่ เอจี โฮลฮ เปอะ เป
อื โครยญ เจือ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล� ปุ
โตกโลง ไม่ นึง ลปุง ซันญา เปอะ อาึง โอเอฮี ไม่ อื
ติ เจือ เนอึม� ปุ โรฮ เลียก พาวม นึง� 3 ไมจ เปอะ
โตว เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ โม เซ� ปุ เกือฮ กวน
รโปวน เปอะ เอญี ละ กวน รเมะ โม เซ� ปุ โรฮ เกือฮ
กวน รโปวน โม เซ เอญี ละ กวน รเมะ เปอะ� 4 ดัฮ
เปอะ เกือฮ กวน แตะ เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ อื
โฮ� โม เซ ซ เมือะ โม กวน เฌือต เปอะ โอก ซไง ฮา
พะจาว ฮอยจ ละ ซ นัปทื อื พะจาว ไฮญ� พะจาว
ซ ฮาวก รพาวม ฆาื อื ละ โม เปะ ไม่ ซ ไกลจ ยุฮ อื
ไลจ โลม ไม่ เปอะ� 5 มัฮ ตอก เฮี ป ไมจ เปอะ ยุฮ
ฮู� ไมจ เปอะ เญื่อฮ คัน ไว อื พะ ยุฮ แตะ� ตุฮ แปฮ
ซกัง ซโมะ ซัมคัน ยุฮ อื เกือฮ บลวย� ฆู ซกัง โคะ
ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื* ตอง แปฮ ฮุป ไว อื เซ โตะ
งอ� 6 ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เซ นึง มัฮ โม เปะ ปุย ซงะ่
ซงอม ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� พะจาว เอจี เลือก โม
เปะ โอก ฮา เมือง ปุย ไฮญ เล่ีป ปลัฮเตะ ไม่ เกือฮ อื
โม เปะ แปน ปุย ซัมคัน ยุฮ แตะ� เอจี เมีญ โม เปะ
แปน ปุย ไน แตะ�

7 พะจาว มัฮ โตว ฮรกั อื โม เปะ ไม่ เลือก อื โม
เปะ นึง โฮวน เปอะ ฮา ปุย เมือง ไฮญ� โม เปะ รมัฮ
เปอะ ฮา ปุย เมือง ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 8 มัฮ ฆาื ฮรกั
พะจาว โม เปะ ไม่ ไตม อื ลปุง ซันญา ซโตฮ แตะ ไม่
โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� มัฮ เซ ป นัม อื โม เปะ
โอก ฮา เมือง ป แปน เปอะ ครา เซีญ อื เซ ฆาื อ�ื
มัฮ เกือฮ อื โม เปะ โปน ฮา อมันัต ฟาโร ป มัฮ กซัต
เมือง อียปิ โฮ เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� 9 ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ยุง ตอก เฮ�ี มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ เซ โน่ง ป มัฮ พะจาว� เอจี มัฮ พะจาว เนอึม
รพาวม ป ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง ละ โม ป ฮรกั
แตะ� ไม่ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง เซ� ซ เปลีฮ
ลอป รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน แตะ ละ โม เซ ฮอยจ

เฆียง เฮี แปน เปือน เจน ปุย อ�ื 10 ละ โม ป เกละยุ
พะจาว เซ� พะจาว ปังเมอ ซ โรก ซ แตน อื ละ อ�ื
ซ เกือฮ อื ไลจ โลม� ซ มอง โตว อื เล่ีญ นึง ซ เกือฮ
อื ลอก ตุต แตะ เซ� 11 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เพรยีง ติ
แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ เนอึม ตัม โกตไม ยุฮ พะ
จาว โครยญ เจือ ตอก เอจี ซตอก อาึ เปอะ ยุฮ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี

ไลลวง เนองึ ปุย ป อฮั พะจาว
12 ดัฮ โม เปะ งอ่ต โกตไม โม เฮี ไม่ เกือฮ เปอะ

ติ แตะ เนอึง ป อฮั อื โครยญ เจือ� เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ละ เปอะ
ฆาื อ�ื ซ เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ
เปอะ ตอก เอจี ซันญา ซโตฮ แตะ อาึง ละ จัตเจือ
ไพรม เปอะ โฮ� 13ซ ฮรกั โม เปะ ไม่ ซ ปิฮ อื มุ่น ละ
เปอะ� ซ พรุฮ ซ แพร เปอะ ฆาื� ซ โฮวน กวนโซะ
กวน รฮั เปอะ� ซ โฮวน เฮงาะ รโกะ� รอาวม อะงุน
ไม่ ลออยฮ กาวก ยุฮ เปอะ� คอง เลียง คอง ดู่ เปอะ
ซ พรุฮ โรฮ โครยญ เจือ นึง เมือง ป ซันญา อื อาึง ละ
จัตเจือ ไพรม เปอะ ละ ซ เกือฮ อื ละ โม เปะ� 14 ซ
ไก โตว เมือง ปุย ไฮญ ป ซ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ตอก
ซ โฮลฮ โม เปะ อ�ื โม ปรเมะ ปรโปวน ลลาึง เปอะ
ซ ไก โตว ป ซแกต นึง ติ ปุย เนอมึ� คอง เลียง คอง
ดู่ เปอะ ปุ โรฮ ซ ซแกต ติ ตัว เนอึม� 15 พะจาว ซ
เกือฮ โตว เปอะ ลอก ป โซะ ป คระ� พาญัต ฆอก ป
ยุ เปอะ นึง เมือง อียปิ โฮ� ซ เกือฮ โตว อื ปุน ลอก
โม เปะ� ปังเมอ ซ เกือฮ อื ลอก โม ป เกละยุ เปอะ
เซ� 16 โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย มอป พะ
จาว ละ เปอะ เซ โครยญ จัต โครยญ เจือ อ�ื ปุ เลีย
ก พาวม โซะ ไง่ นึง� ปุ โรฮ นัปทื พะจาว ทื อื เฟือฮ
เอนิ� เดอมึ โอ ซ แปน แฮวะ แปน ซราว ละ เปอะ�

17 ปุ ซองไซ รพาวม นึง ไม่ อฮั เปอะ ตอก เฮี ละ
โกะ แตะ� �เมือง โม เฮี ระ เรยีง ฮา เอะ� โฮวน ไม่
อ�ื เอะ ซ ปุน โครฮ โฮะ เกือฮ โอก ตอก เมอ แล��
ไมจ เปอะ โตว อฮั ตอก เซ� 18 โม เปะ ปุ ฮลัต นึง
เฟือฮ� ไมจ เปอะ ไตม ป ยุฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ละ
ฟาโร ไม่ ละ โม อียปิ เตือง โอยจ อ�ื 19 เญือม นัม
พะจาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ� ไกพาญัต โซะ
ลอน นึง� ไม่ กัน ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� ไม่ อมั
นัต ระ ไล ยุฮ พะจาว โฮวน เจือ ป ยุ เปอะ นึง ไง่ โกะ
แตะ ไอฮ� พะจาว ซ ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ ละ เมือง ปุย
ป ฮลัต โม เปะ นึง ปเล่ีย เฮี โรฮ� 20 โนก ฮา เซ พะ
จาว ซ เกือฮ โอง ไอญ โฮวน เลียก ลลาึง โม เซ ฮอยจ
ละ ซ ยุม โอยจ อื ยุฮ โครยญ โฆะ อ�ื เตือง โม ป โฮฮ
ลัง่ ป เม่าะ ติ แตะ ฮา เปอะ นา ก ไฆลป อื โฮ� 21 ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ� เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ
ป อาวต ลลาึง โม เปะ เซ� มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ
แตะ ไม่ ป ตึก นึง ฮลัต ปุย นึง� 22พะจาว ยุฮ เปอะ
ซ โครฮ ปุย เมือง โม เซ โอก ละ เปอะ ติ โฮน เญีย่ะ�
ติ โฮน เญี่ยะ� ซ เกือฮ โตว โม เปะ ยุฮ เอนิ ไลจ ไม่
อื เตือง โอยจ อื ไน ติ โฮน โน่ง� ฮอ นึง ซ พรุฮ ลอน

* 7:5 7:5 แลน พะทัม 2 โมเซ 34:13 ละ ซ ยุง เปอะ ไลลวง เฮ�ี
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โกะพริ ซวก ละ เปอะ� 23 พะจาว ยุฮ เปอะ ซ มอป
โม เซ ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ อื ซุกซัก ลุงลัง รพาวม
ไม่ ฮลัต เตีจ แตะ� ฮอยจ ละ ซ ไลจ ซ โลม อื เตือง
โอยจ อ�ื 24 พะจาว ซ เกือฮ กซัต ยุฮ อื อาวต ฆรมึ
อมันัต เปอะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
เญือะ ซ ไก โตว ป ไตม มอยฮ กซัต โม เซ ติ ปุย เนอึ
ม� ซ ไก โตว ป ปุน ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เปะ เอ� ซ
โฮลฮ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล� 25 ไมจ เปอะ ตอง ฮุป
ไว อื นึง งอ เกือฮ ฮะ ล่อยญ� ปุ ลเลียก นึง ไคร มาื
อปั ฮุป โม เซ� ปุ ตุย โรวก ละ โกะ เปอะ� ฮอ นึง ซ
แปน อื แฮวะ ไม่ ซราว ละ โกะ เปอะ� ไคร มาื ตอก
เซ มัฮ ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� 26 ไมจ
เปอะ โตว ตาว ฮุป ไว ปุย เซ เกือฮ เลียก นึง เญือะ
เปอะ เฟือฮ เอนิ� ฮุป โม เซ มัฮ ป ลอก รซอม ซะ
ยุฮ พะจาว� ดัฮ เปอะ เกือฮ เลียก นึง เญือะ แตะ�
โม เปะ ซ ลอก โรฮ เปอะ ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื
อ�ื ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป รแอม ลัมเลือ ละ แตะ�
นึง มัฮ อื ป เอจี ลอก รซอม ซะ ยุฮ พะจาว�

8
ไอ โมเซ ซตอก โม อซิราเอน

1 ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ
ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เปอะ ยุฮ เนอึม� เดอมึ เปอะ ซ
ลัง่ ไอม� ซ พรุฮ โรฮ เปอะ ฆาื� ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ
เลียก กุม ปลัฮเตะ ป ซันญา ซโตฮ พะจาว อาึง ละ
จัตเจือ ไพรม เปอะ เบือ อ�ื 2 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
โตก ละ ตอก นัม เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ คระ ละ
เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอึม โฮ� ละ ซ เกือฮ
อื โม เปะ แปน ปุย ปึกๆ ออนๆ ฆวต ลอง รพาวม โม
เปะ ละ ซ ยุง อื รพาวม เปอะ� ฆวต ยุง โรฮ เมาะ
เนอึง โม เปะ ป อฮั แตะ ไม่ โอ เปอะ เนอึง� 3 พะ
จาว เอจี เกือฮ โม เปะ ตุเตียม ไม่ เกือฮ อื โม เปะ วติ
โซม ม่อยญ จัน� ฟวยจ เซ เลียง โม เปะ นึง มานา�
มัฮ ป โซม โอ โม เปะ ไม่ จัตเจือ ไพรม เปอะ ยุง ป
มัฮ อ�ื มัฮ ฆวต เกือฮ อื โม เปะ ยุง โอ ปุย ไอม เบือ
ป โซม ป ปอน แตะ โน่ง� มัฮ ไอม อื เบือ ป อฮั ป
มวยญ พะจาว โครยญ เจือ� 4 ติ เจน รปาวน เนอมึ
เซ เครองึ จาวป เครองึ ฟุต เปอะ ไพรม โตว เฟือฮ�
เญอืม โฮว เปอะ นึง คระ� ชวง เปอะ ปุ โรฮ ออยฮ�
5 เพอกึ เฟียต เปือะ ปุย กวน แตะ ตอก ออฮ� เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ เพอกึ เฟียต โรฮ โม เปะ ตอก เซ
โรฮ� ไมจ เปอะ งอ่ต เนอมึ ไล เซ โตะ รพาวม เปอะ
ฆาื อ�ื

6 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ เปอะ โฮว นึง คระ
โครง ยุฮ อื ไม่ นัปทื เนอมึ เปอะ� 7พะจาว ยุฮ เปอะ
ซ ตาว โม เปะ ฮอยจ เมือง ไมจ� มัฮ เมือง โฮวน
โกลง นึง� เดือะ โกลง นึง อื ไก ตื นึง บลาวง ไม่ นึง
เตะ ลโลวง นึง อ�ื 8 มัฮ เมือง โฮวน เฮงาะ� เตือง เฮ
งาะ ซาลี เฮงาะ บ่าเล� โฮวน โคะ อะงุน� โคะ เม�
ไม่ โคะ ทัปทิม นึง� ลออยฮ กาวก นึง อื โฮวน� โกะ
แฮ บื� 9 มัฮ เมือง ซ โฮลฮ เปอะ โซม ซัก กุก เตือ�

ไก โตว ป วติ ป วงั นึง� ซโมะ นึง อื มัฮ เฮลีจ� ซ
โฮลฮ เปอะ กาวง ไร ซครกั นึง บลาวง นึง อ�ื

10 เญอืม เอจี โฮลฮ เปอะ โซม ซัก นึง อื ไมจ เปอะ
ลืลาว พะจาว ยุฮ เปอะ นึง เกือฮ อื เมือง ไมจ เซ ละ
เปอะ� 11 ไมจ เปอะ แฮน เนอึม เดอมึ เปอะ โอ ซ
เบีย เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก อื อาึง ละ เปอะ� เตือง โกตไม ยุฮ อื เตื
อง ปซี ปซา ยุฮ อ�ื เมาะ ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ ซเงะ
เนาะ เฮี โครยญ เจือ� ปุ ซลัฮ นึง� 12 ดัฮ เปอะ เอจี
โฮลฮ โซม ญึม ไอจ ไมจ ไม่ โฮลฮ เปอะ อาวต นึง
เญือะ ระ เญือะ คึ� 13 ดัฮ เปอะ โฮลฮ โมวก โฮวน�
ไม่ พรุฮแพร แกะ ปิ ยุฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ เอจี โฮวน
ไคร โฮวน มาื ยุฮ� ไม่ โฮวน คาวคอง ยุฮ เปอะ ปุ ปุ�
14 เญือม เซ ไมจ เปอะ ฮอ นึง ซ อวต เปอะ ติ แตะ
โตะ รพาวม แตะ� ไมจ เปอะ ฮอ นึง ซ เบีย เปอะ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ป ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง
อียปิ ก อาวต โม เปะ ไม่ แปน เปอะ ครา เซีญ ปุย
ไพรม อื โฮ� 15 มัฮ พะจาว ป ตาว โม เปะ ฮอยจ ละ
โปน เปอะ ลาึน ระ ลาึน เวอืฮ ปอ ฮลัต ปุย นึง เซ�
มัฮ ลาึน นาวก นึง ซโอยญ ซไอป ปิต ไม่ ดอโกก โอ
เอฮี� มัฮ ลาึน ซออฮ ซอวยญ โอ ไก รอาวม นึง เฟือ
ฮ� มัฮ พะจาว ป เกือฮ รอาวม โอก ละ เปอะ เน่อมึ
นึง ซโมะ กอ เซ�

16 พะจาว เลียง โม เปะ นึง มานา ป โอ จัตเจือ
ไพรม เปอะ ยุง ป มัฮ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ แปน
ปุย ปึกๆ ออนๆ มัฮ ลอง อื รพาวม โม เปะ� ละ ซ
เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ ป ไมจ� 17 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
แฮน ติ แตะ ฆาื อื ไม่ โอ เปอะ ไมจ อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �มัฮ เบือ เรยีง แด่น โกะ โอะ ไอฮ ป จเลิน เบือ
อื เมาะ เฮ�ี� ไมจ เปอะ โตว อฮั ตอก เซ� 18 ฮา เซ
ไมจ เปอะ ไตม เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� มัฮ ป
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ปุน โอเอฮี โครยญ เจือ นึง ซ
เกือฮ อื โอเอฮี เกิต ตอก เอจี ซันญา อื อาึง ละ จัต
เจือ ไพรม เปอะ โฮ� ตอก เกือฮ อื ละ เปอะ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี 19 ปัง มัฮ ตอก เซ ซเงะ เนาะ เฮี อาึ อฮั ป
เนอึม ละ เปอะ� ดัฮ โม เปะ เบีย เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ โฮว ฟวต พะจาว ไฮญ ละ
ซ นัปทื เปอะ ไม่ รซอฮ เปอะ ละ โฮ� แจง ซ ไลจ ซ
โลม เปอะ ฆาื� 20 ตอก โรฮ ปุย โฮวน เมือง ป เอจี
เกือฮ พะจาว อื ไลจ โลม ซองนา ปัน ตา เปอะ เซ�
โม เปะ ซ ไลจ โลม โรฮ เปอะ ฆาื ตอก เซ โรฮ� นึง
โอ เปอะ เนองึ ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

9
พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย คะนาอนั

1 โม เปะ โม อซิราเอน เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ที� ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี ซ โฮลฮ เปอะ
เตือง โกลง จอแด่น� ละ ซ เลียก โครฮ เปอะ ปุย นึง
เมือง ป มัฮ เมือง ป โฮวน ฮา โกะ เปอะ� ไม่ ระ เรยีง
อื ฮา เปอะ� บัน่เมือง ยุฮ อื ระ� ฆรุง อื ฮลาวง รดู
เอนิ มะลอง� 2 ปุย นึง อื ระ ฮลาวง� มัฮ โม อานัก�
โม เปะ เอจี กอ ฮมอง โรฮ เปอะ อฮั ปุย อ�ื ไก โตว ป
ซ ปุน ตอซู ไม่ โม อานัก เซ� 3 ซเงะ เนาะ เฮี โม เปะ
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ที� ป ซ โฮว ลัก่กา เปอะ
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ป ตอก รเออปึ งอ เกียฮ ฮะ ยุฮ โอเอฮี เซ มัฮ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ� เญอืม ตอซู โม เปะ ปุ แตะ ไม่
โม เซ� พะจาว ซ เกือฮ ปุย โม เซ ไป นึง เปอะ ละ ซ
เกือฮ อื โม เปะ ปุน โครฮ ปุย โม เซ โอก� ไม่ เกือฮ
อื โม เปะ โฮลฮ ยุฮ ไลจ ไม่ จุบัน่ เอนิ� ตอก เอจี ซัน
ญา อื อาึง ละ เปอะ เซ�

4 เญือม เอจี ฟวยจ โครฮ พะจาว ปุย โม เซ ซอง
นา เปอะ ตอก เซ เยอ� โม เปะ ไมจ เปอะ โตว อฮั
โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �มัฮ เบือ มัฮ เอะ ปุย ซื
ปุย ไซ ป โฮลฮ เอะ เลียก กุม ปลัฮเตะ นา เฮี เบือ
อ�ื� ไมจ โตว อฮั เซ� มัฮ ฆาื มัฮ ปุย นึง เมือง เซ
ปุย ฆอก ไล� ป โครฮ พะจาว อื เกือฮ โอก ซองนา
โม เปะ ฆาื อ�ื 5 เญอืม โฮลฮ โม เปะ เลียก กุม ปลัฮ
เตะ ไม่ บัน่เมือง นา เซ เยอ� มัฮ โตว เบือ มัฮ เปอะ
ปุย ซื ปุย ไซ� ไม่ ปุย ไมจ ปุย ญุ่ก ละ ยุ พะจาว อ�ื
มัฮ ฆาื มัฮ ปุย นึง เมือง เซ ปุย ฆอก ปุย เบร ละ พะ
จาว� มัฮ เซ ป โครฮ พะจาว ปุย นึง เมือง เซ เกือฮ
โอก ซองนา โม เปะ ฆาื อ�ื มัฮ โรฮ เกือฮ อื แปน
ตอก เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ
ป มัฮ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป เซ�

โม อซิราเอน เลฮ เตียง พะจาว
6 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ที ฆาื อ�ื

เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
เลียก กุม ปลัฮเตะ ไมจ เซ เตือง มัฮ โม เปะ ปุย ลึง
รพาวม� มัฮ โตว เบือ มัฮ เปอะ ปุย ซืไซ� 7 ไมจ
เปอะ ไตม อาึง เญอืม อาวต แตะ นึง ลาึน เวอืฮ โฮ�
โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ โอเอฮี ควน ซ เกือฮ แตะ พะ
จาว ฮาวก รพาวม ละ แตะ� เน่อมึ เญือม โอก โรง
เปอะ ฮา เมือง อยีปิ� ฮอยจ ละ ฮอยจ เปอะ นา เฮ�ี
โม เปะ กอ ฆวต เลฮ ลัง่ เปอะ เตียง พะจาว ลัง่�
8 เญอืม อาวต เปอะ นึง บลาวง ซีไน โฮ� โม เปะ เอจี
เกือฮ เปอะ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ แตะ� ปอ เอนิ
ริ พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื 9 เญือม ฮาวก
อาึ ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง ละ ซ ตุย แตะ แพน ซโมะ
ป ไซฮ พะจาว ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ไม่ โม เปะ นึง
เซ� อาึ อาวต นึง ไกญ บลาวง เซ รปาวน ซเงะ รปา
วน ซาวม� อาึ โฮลฮ โตว โซม โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ�
รอาวม ปุ โฮลฮ ญุ� 10ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แพน
ซโมะ เซ ละ อาึ ลอา แพน� พะจาว ไซฮ อาึง ลปุง
แตะ นึง ด่อยฮ แตะ นึง ซโมะ ลอา แพน เซ� มัฮ
ลปุง ซตอก อื ละ โม เปะ ลลาึง รเออปึ งอ นึง บลา
วง เซ� ไน ซเงะ โพรม โม เปะ ไม่ ปุ แตะ เซ�

11 เญือม เอจี ไก อื รปาวน ซเงะ รปาวน ซาวม
ฟวยจ อาวต อาึ ไม่ พะจาว นึง ไกญ บลาวง เซ� พะ
จาว เกือฮ เนอึม ซโมะ ลอา แพน เซ ละ อาึ� มัฮ
ป เอจี ไซฮ อื ลปุง ซันญา แตะ ไม่ เอะ เซ นึง อ�ื
12ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ไมจ เปอะ ซไจ
เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง เฮ�ี ป มัฮ ปุย ยุฮ เปอะ ป ตาว
เปอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ� เอจี ยุฮ ป ฆอก ป เบร�
ไกลจ ลัมเลือ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา คระ โครง ดวน อาึ
อื โฮว� ไม่ เอจี ยุฮ อื ฮุป ละ ซ ไว แตะ�� อฮั เซ เนิ�

13 พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �อาึ เอจี ยุ เมาะ ลึง
รพาวม ปุย โม เฮ�ี 14 ปุ เญือะ คัต อาึ อ�ื อาึ ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ ปุย โม เฮ�ี ซ เกือฮ ชปิ โอยจ ปอ โอ ปุย
เญือะ ไตม เฟือฮ เอนิ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ปะ ไม่
จัตเจือ เปอะ แปน เมือง ระ เมือง ตอน ไม่ ระ เรยีง
เปอะ ฮา ปุย โม เฮ�ี� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

15 ลไล รเออปึ ลัง่ งอ นึง บลาวง เซ� อาึ เลีฮ เนอึ
ม เน่อมึ ไกญ บลาวง เซ� ไปญ ปุ เลีฮ ซโมะ ลอา
แพน ป ไซฮ พะจาว ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ นึง เซ� เตื
อง ลอา ก บลัฮ เตะ แตะ� 16 เญอืม แก เยอะ โม เปะ
เอ� อาึ ชวน ยุฮ เปอะ ป ฆอก ลัมเลือ ละ พะจาว, นึง
เอจี โฆง เปอะ ยุฮ ฮุป โมวก ละ ซ ไว แตะ� เอจี ที
นึง เซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไกลจ ลัมเลือ ลเตือฮ ฮา
คระ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� 17 เญือม เซ
อาึ เตือน เอนิ ซโมะ ลอา แพน ไปญ แตะ เซ ซองนา
โม เปะ ปอ บลวย อื เอนิ ฆาื อ�ื

18ฟวยจ เซ อาึ นุ่ม ปอ จิ ไกญแตะ เตะ ละ ไว แตะ
พะจาว ตอก ยุฮ ไพรม แตะ� ไน ติ เจน รปาวน ซเงะ
รปาวน ซาวม เซ� อาึ โซม โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ�
รอาวม ปุ โรฮ ญุ� ป ยุฮ อาึ อื ตอก เซ ฆาื อ�ื มัฮ
ฆาื เอจี ยุฮ เนอมึ โม เปะ ป พิต ละ พะจาว, ปอ เอนิ
ซ ฮาวก รพาวม พะจาว ละ เปอะ ฆาื อ�ื 19 อาึ ฮลัต
นึง รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป ซ ฮอยจ ละ โม เปะ
เซ� นึง เอจี รอก ลัมเลือ รพาวม พะจาว นึง เปอะ
ปอ ซ ยุฮ เอนิ อื ไลจ ไม่ เปอะ แกล เอนิ� พะจาว
ปังเมอ งอ่ต ลัง่ ป ปัว อาึ นึง แตะ รโตง โม เปะ เซ�
20 เญือม เซ พะจาว รอก ลัมเลือ พาวม นึง อาโรน�
ริ เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื เญือม เซ อาึ ไววอน โรฮ เพือ
อาโรน เซ ฆาื อ�ื 21ฟวยจ เซ อาึ ตุย ป ฆอก ป เบร
ยุฮ โม เปะ� ป มัฮ ฮุป โมวก โล เปอะ เซ� น่าึก โตะ
งอ� ฟวยจ เซ ตุฮ เกือฮ ม่ะ แปนๆ ไซจ อ�ื ฟวยจ
เซ ครติ เกือฮ บลวย ตอก รกาื โฮ� ลอต น่าึก โตะ
โกลง ป ปัต เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง เซ�

22 ฟวยจ เซ โม เปะ เอจี เกือฮ แม เปอะ พะจาว
รอก พาวม นึง แตะ เญือม อาวต เปอะ นึง นาตี ทา
เบ่รา� ไม่ นึง นาตี มัตซา� ไม่ นึง นาตี คิปโรต ฮตั
ทาวา�

23 เญอืม ดวน พะจาว เปอะ โฮว เน่อมึ นึง ยว่ง คา
เด่ต บ่าเนีย� ไม่ ดวน อื โม เปะ เลียก กุม ปลัฮเตะ ป
เกือฮ อื ละ เปอะ เซ� โม เปะ เอจี เลฮ อฮั กัฮ เวอืน
เปอะ ป อฮั พะจาว. อาึง เปอะ โตว รพาวม แตะ นึง
พะจาว� ญอม เปอะ โตว งอ่ต ป อฮั อ�ื 24 โม เปะ
เตือง โอยจ เปอะ เอจี มัฮ เปอะ ป เลฮ ลอป เตียง ป
อฮั พะจาว, เน่อมึ เญอืม ยุง โรง อาึ ป มัฮ เปอะ�

25 อาึ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ซองนา พะจาว ละ
ซ ไววอน แตะ รปาวน ซเงะ รปาวน ซาวม� มัฮ ฆาื
อฮั พะจาว ติ แตะ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ� 26 อาึ ไว
วอน ฆาื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว ปะ โอ
ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ� ปุย โม เฮี
เอจี มัฮ โม ป โตฮ เปอะ� ไม่ นัม เปอะ เกือฮ โอก
ฮา เมือง อยีปิ เบือ อมันัต ระ รที เรยีง เปอะ� 27 ปัว
เปอะ โตก ละ โม ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ป มัฮ อปั
ราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� ปัว เปอะ โอ ไตม ลอป
รพาวม ลึง ยุฮ ปุย โม เฮี ไม่ ป ฆอก ป เบร ยุฮ อ�ื ไม่
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พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ� 28 ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่
โฮ� อาึ ฮลัต โม อียปิ เซ เพียก ปะ ฆาื อ�ื ซ อฮั ปะ
โอ ปุน ตาว เนอมึ ปุย ไน เปอะ เซ ฮอยจ นึง เมือง ป
ซันญา เปอะ อาึง ละ อื เซ� โม อียปิ เซ ซ อฮั โรฮ
ปะ ตาว ปุย ไน เปอะ ละ ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ นึง ลาึน
เวอืฮ เซ� ฆาื เกละ แตะ ยุ� 29 โม อซิราเอน เซ เอจี
มัฮ เนอึม ป เลือก เปอะ อาึง ละ ซ แปน อื ปุย ไน
เปอะ ไม่ แปน อื ปุย ยุฮ เปอะ� นึง มัฮ อื ป นัม เปอะ
เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ เบือ อมันัต ระ แตะ ไม่ รที
ซัมคัน ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ�

10
แพน ซโมะ โฮน รเคะ อื

1 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ไมจ เปอะ พัฮ
ซโมะ ลอา แพน� ตอก เญือม พัฮ เปอะ โฮน รกา อื
เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ ฮติ โคะ ติ� ฟวยจ เซ ฮาวก ไม่
ซโมะ เซ ฮอยจ เคะ อาึ นึง ไกญ บลาวง เฮ�ี 2 อาึ ซ
ไซฮ ลปุง แตะ นึง ซโมะ ลอา แพน เซ� ตอก ป เอจี
ไซฮ แตะ นึง ซโมะ ป เอจี เกือฮ เปอะ ม่ะ เซ� ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ อาึง ซโมะ เซ โตะ ฮติ เซ�� อฮั เซ�

3อาึ ยุฮ เนอมึ ฮติ นึง โคะ กะทิน� ไม่ พัฮ ฮะ ซโมะ
ลอา แพน� ตอก เอจี ยุฮ แตะ โฮน รกา อื เซ� ฮาวก
ไม่ ฮอยจ ไกญ บลาวง เซ� ไปญ ปุ ฮาวก ซโมะ ลอา
แพน เซ ไม่� 4 เญือม เซ พะจาว ไซฮ เนอึม ลปุง
แตะ ป มัฮ โกตไม กาว เจือ เซ นึง แพน ซโมะ เซ�
ตอก ยุฮ แตะ โฮน รกา อื เซ� ป ไซฮ พะจาว เซ เอจี
มัฮ ลปุง ซตอก อื ละ ปุย ลลาึง รเออปึ งอ นึง ไกญ บ
ลาวง เญือม โพรม ปุย โฮวน เซ� ฟวยจ เซ พะจาว
เกือฮ ซโมะ ลอา แพน เซ ละ อาึ� 5ฟวยจ เซ อาึ เลีฮ
ไม่ เน่อมึ นึง ไกญ บลาวง เซ� อาึง ซโมะ ลอา แพน
เซ โตะ ฮติ โคะ ยุฮ แตะ เซ� ซโมะ เซ ลอต อาวต
ลอป โตะ ฮติ เซ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ อาึ
เซ�

6 (โม อซิราเอน โอก โฮว เน่อมึ นึง นัมโม่ ยุฮ โม
ยาอะคัน ฮอยจ นึง โมเซรา� อาโรน ยุม นา เซ� ปุย
ลอต รมอยจ อื นา เซ� เอเลอาซา ป มัฮ กวน อื เซ
โฮลฮ เอนิ แปน ซตุ ฆรอ เปือะ แตะ เซ� 7 ปุย โฮวน
เซ โอก โฮว ฮา นา เซ ฮอยจ นึง นาตี กุตโกด่า� โอก
เน่อมึ กุตโกด่า เซ ฮอยจ แม นึง นาตี โยตบ่าทา�
นา เซ มัฮ นา ก โฮวน โกลง นึง� 8 เญือม เซ พะ
จาว เลือก พเิซต โม เลวี ละ ซ เกือฮ อื แปน ป กลอม
โรวก ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว. เกือฮ อื แปน ป
รซอฮ ละ พะจาว, เกือฮ อื เกียฮ ปิฮ มุ่น ละ ปุย เบือ
มอยฮ พะจาว� ตอก เอจี ยุฮ ลอป อื ฮอยจ ละ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี 9 มัฮ เซ ป โอ โม เลวี เซ โฮลฮ รโตง แตะ
นึง พริ เตะ เบระ เบรอมึ ตอก เจอ ไฮญ นึง อื ฆาื อ�ื
นึง มัฮ เอนิ อื พะจาว ป มัฮ รโตง อื ตัม ป เอจี ซัน
ญา พะจาว ยุฮ เปอะ อาึง ละ อ�ื�

10 อาึ อาวต นึง ไกญ บลาวง เซ รปาวน ซเงะ รปา
วน ซาวม� ตอก เญอืม อาวต ไพรม แตะ� เญอืม เซ
พะจาว ปุน งอ่ต ลัง่ ป อฮั อาึ ละ แตะ ติ โฮน แม�
พะจาว เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ โอ อื ซ ยุฮ เนอึ

ม ไลจ ไม่ โม เปะ� 11 พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ไมจ
เปอะ โกฮ โฮว นึง คระ ละ ซ แปน แนฮ เปอะ ป นัม
คระ โครง ละ ปุย โฮวน เซ� ละ ซ โฮลฮ เนอึม ปุย
โฮวน เซ เลียก กุม ปลัฮเตะ ป ซันญา ซโตฮ อาึ ซ
เกือฮ แตะ ละ โม จัตเจือ ไพรม อื เซ�� อฮั เซ พะ
จาว�

โอเอฮี ป ดวน พะจาว ปุย ยุฮ
12 โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� งอ่ต เมอะ� เยโฮวา

ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� มัฮ เมอ ป ฆวต เกือฮ อื โม
เปะ ยุฮ ฮู� มัฮ ฆวต เกือฮ อื โม เปะ ไก รพาวม ฮลัต
นึง พะจาว ยุฮ แตะ เซ� ไม่ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม
แตะ ไม่ อ�ื มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ อื โม เปะ ฮรกั พะ
จาว เซ ไม่ นัปทื เปอะ ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ
พาวม เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 13 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
ตัม โกตไม ซตอก พะจาว อาึง โครยญ เจือ� เมาะ ป
อฮั อาึ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี ละ ซ ไก เนอมึ ป มัฮ
อื ละ เปอะ�

14 งอ่ต แลน เมอะ� เอจี มัฮ พะจาว ทื โม เปะ เซ
ป มัฮ กุม มะลอง ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ปลัฮเตะ มัฮ
โรฮ คอง อื เตือง โอเอฮี ป ไก นึง อื โครยญ เจือ�
15พะจาว เซ ปังเมอ ฮรกั ลัง่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ
เซ� ปอ เอนิ ปุน เลือก อื โม เปะ เกือฮ เปอะ ตัง โน่ง
ฮา ปุย เมือง ไฮญ� เอจี แปน เนอึม ตอก เซ ฮอยจ
ละ ปเล่ีย เฮ�ี

16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ โปวต รพาวม
แตะ ละ ซ เนองึ เปอะ ป อฮั พะจาว� ปุ เญือะ เกือฮ
ติ เปอะ ลึง รพาวม� 17 เยโฮวา พะจาว ทื เปอะ เซ
มัฮ ป ระ ฮา พะจาว ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ป ฮลา
วง ฮา โม จาวไน เตือง โอยจ อ�ื มัฮ พะจาว ตึก นึง
ระ อมันัต แตะ ไม่ โซมกวน ปุย ฮลัต นึง� ไก โตว ป
ฮรกั ป จัง� ญอม โตว เกือฮ ปุย นนุ แตะ�

18 พะจาว รเตีฮ โอเอฮี ละ กวน ดอย ไม่ แมฮงั
ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื พะจาว ฮรกั ปุย ตังเมือง ป อาวต
ลลาึง เอะ� เกือฮ เครองึ จาวป เครองึ ฟุต ละ อ�ื
ไม่ ป โซม ป ปอน� 19 มัฮ เซ ป ไมจ โรฮ โม เปะ ฮรกั
ปุย ตังเมือง เซ ฆาื อ�ื นึง มัฮ โรฮ โม เปะ ปุย ตัง
เมือง เญือม อาวต เปอะ นึง เมือง อียปิ โฮ� 20 โม
เปะ ไมจ เปอะ นัปทื ไม่ ฮลัต เปอะ นึง เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ รโจะ ลอป รพาวม แตะ
ไม่ อ�ื ดัฮ เปอะ ซันญา โอเอฮี� ไมจ เปอะ ซันญา
เบือ มอยฮ พะจาว เซ ติ โน่ง� 21 ไมจ เปอะ ลืลาว
พะจาว นึง มัฮ อื พะจาว ยุฮ เปอะ� ไม่ เอจี โฮลฮ
เปอะ ยุ ที นึง ไง่ แตะ เมาะ ระ เนอมึ อมันัต อื ไม่ รที
ซัมคัน ยุฮ อื ลลาึง เปอะ� 22 เญือม โฮว อาวต โรง
โม จัตเจือ เปอะ นึง เมือง อียปิ โฮ� ไก อาลแฆลฮ
ปุย โน่ง� ปเล่ีย เฮี พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี เกือฮ เนอึ
ม โม เปะ พรุฮแพร โฮวน เอนิ เปอะ ตอก ซโมยญ
นึง มะลอง โฮ�

11
พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ระ แตะ

1 ไมจ เปอะ ฮรกั เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ไม่ ยุฮ
ลอป เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง ละ เปอะ โครยญ
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เจือ� ป มัฮ โกตไม ยุฮ อื เซ ไมจ เปอะ โตว ซลัฮ นึง�
2 ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ ไล
ลวง ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย ไน แตะ� นึง เอจี มัฮ
อื โม โกะ เปอะ ไอฮ ป เอจี โฮลฮ ยุ ที ตอก เรอมึ พะ
จาว แตะ� มัฮ โตว อฮั ไม่ โม กวน เฌือต เปอะ� โม
เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ เมาะ ระ เนอมึ อมันัต พะจาว
ไม่ รที ซัมคัน ยุฮ อ�ื 3 เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ กัน ซัมคัน
ยุฮ อื นึง เมือง อียปิ� ป ยุฮ อื ละ ฟาโร ป มัฮ กซัต
นึง เมือง อยีปิ เซ� ไม่ ยุ เปอะ ตอก ยุฮ อื ไลจ ไม่ บัน่
เมือง อาวต อื เซ โครยญ เจือ� 4 โม เปะ เอจี โฮลฮ
เปอะ ยุ ตอก ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ โม อยีปิ
เซ ปอ ยุม โอยจ อ�ื เตือง เลาะ เตือง บรอง ยุฮ อ�ื
ไม่ ตอก เกือฮ พะจาว อื รมัม่ นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั
เญอืม โฮว อาื อื โม เปะ โฮ� พะจาว เอจี เกือฮ อื ไลจ
โลม เตือง โอยจ อ�ื 5 ไมจ โรฮ เปอะ โตก ละ ตอก
เรอมึ พะจาว เปอะ เน่อมึ เญอืม อาวต เปอะ นึง ลาึน
เวอืฮ ฮอยจ ละ ฮอยจ เปอะ นา เฮ�ี 6 ไมจ โรฮ เปอะ
ไตม ตอก ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ ด่าทัน ไม่ อาบีร่มั กวน
เอลีอปั ป มัฮ เจอ รูเบ่น เซ� เญอืม เกือฮ อื ปลัฮเตะ
นา ก อาวต อื เซ ม่ะ ปอ บลวน อื โม เซ เตือง เญือะ
อื เอนิ� เตือง พากัง อาวต อ�ื เตือง คอง เลียง อ�ื
ไฆร โอยจ เอนิ ซองนา โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื
7 เมาะ กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อื เซ โม
เปะ เอจี โฮลฮ เนอมึ เปอะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ ไอฮ�

โอเอฮี ไมจ ป ไก นึง เมือง โคระ
8 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม

ลปุง ซตอก อาึ ละ เปอะ ไน ซเงะ เนาะ เฮี โครยญ
เจือ� เดอมึ เปอะ ซ ไก เนอมึ เรยีง แด่น ละ ซ โฮลฮ
เปอะ เลียก กุม ปลัฮเตะ ป ซ เตือง เปอะ ฮอยจ นึง
เซ� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ บัน่เมือง เซ แปน คอง แตะ�
9 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม เปะ ซ ลัง่ ไอม ไพรม กอย
เปอะ นึง บัน่เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง ละ โม จัต
เจือ ไพรม เปอะ เซ� นึง มัฮ อื เมือง ตึม โครยญ โคะ
โกะ โครยญ โกลง� 10 บัน่เมือง ป ซ เลียก อาวต โม
เปะ นึง เซ� ตอก โตว เมือง อียปิ นา ก อาวต เปอะ
ไพรม อื โฮ� เญือม อาวต เปอะ นึง เมือง อียปิ เซ�
โม เปะ โฮลฮ เปอะ ยุฮ กัน โซะ� เญือม ซมา เปอะ
โอเอฮี โฮลฮ เปอะ บึน ลเลีญ รอาวม ละ ซ โซ เปอะ
ป ซมา แตะ เซ� 11 บัน่เมือง ป ซ เลียก อาวต เปอะ
นึง เซ� ปังเมอ มัฮ ปลัฮเตะ ป โฮวน โลก โฮวน ฆุง
นึง� โฮวน โรฮ รอาวม เฮละ นึง ละ ซ โซ อื ป ซมา
ปุย� 12 เอจี มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป แลน แก
ลอป บัน่เมือง เซ� ฮอยจ ละ ล่อยญ เคิ วุก เนอมึ�

13 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ ละ
เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ฮรกั เยโฮวา
พะจาว พะจาว ยุฮ เปอะ ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ
พาวม แตะ ไม่ นัปทื เนอึม เปอะ พะจาว เซ ติ โน่ง�
14 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� พะจาว ซ เกือฮ พริ เฮละ
ละ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ ฆาื อื ตัม เวลา อ�ื เน่อมึ
เมือ เตอมึ เฮละ โรง ฮอยจ ละ เมือ ฮมึ เฮละ เซ� ละ
ซ โฮลฮ เปอะ เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ไม่ ลออ

ยฮ กาวก� 15ซ เกือฮ โรฮ ไรป ไก ละ ซ เปือม ซัตซิง
ยุฮ เปอะ� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ซัก เวยีก โกวง โกะ�

16 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ละ โอ เปอะ ซ ลเตือฮ
ติ แตะ ฮา พะจาว ยุฮ เปอะ� ไม่ ซาวป เปอะ นุ่ม ไว
พะจาว ไฮญ� 17 ดัฮ เปอะ โอ แฮน ตอก เซ� พะจาว
ซ ฮาวก รพาวม ละ เปอะ� ซ เกือฮ โตว พริ เฮละ
ละ เปอะ ฆาื อ�ื ปลัฮเตะ อาวต เปอะ ซ ซออฮ ฆาื อื
ปอ เอนิ โอ อื เญาะ เกียฮ กวยฮ โอเอฮี นึง� ฟวยจ
เซ โม เปะ ซ เฌือน ยุม เปอะ ฆาื ฮา บัน่เมือง ไมจ ป
เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เซ�

18 ลปุง ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ
เปอะ ไตม อาึง โตะ รพาวม ไลญ โตะ เวียก แตะ�
ไมจ เปอะ ปุก อาึง นึง เตะ แตะ ไม่ ตาึก เปอะ นึง
แด่ แตะ� 19 ไมจ เปอะ เพอกึ ละ กวน เปอะ� เญื
อม งาวม เปอะ นึง เญือะ แตะ ญุ่ก� เญอืม โฮว เปอะ
นึง คระ ญุ่ก� เญอืม ซ ไอจ เปอะ ญุ่ก� เญอืม ซ โกฮ
เปอะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ อฮั ลอป ลปุง โม เซ� 20 ไมจ
เปอะ ไซฮ นึง มะ รเวอืะ เญือะ เปอะ ไม่ นึง รเวอืะ
ฆรุง เญือะ เปอะ� 21 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม เปะ
ไม่ กวน เปอะ ซ ลัง่ ไอม เปอะ นึง ปลัฮเตะ ป ซันญา
พะจาว อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ
อาวต นา เซ ติ เจน อาวต มะลอง ราว ปลัฮเตะ�

22 ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี โครยญ
เจือ� ไมจ เปอะ ฮรกั เยโฮวา พะจาว ทื เปอะ� ไมจ
เปอะ รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่ อ�ื 23 ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ� พะจาว ซ โครฮ ปุย เมือง โม เซ โอก ละ
เปอะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ กุม เมือง อื เตือง โฮวน
โม เซ ไม่ ระ เรยีง อื ฮา เปอะ ฆาื อ�ื 24ปลัฮเตะ เมาะ
ป โฮลฮ เปอะ บึน ซ โฮลฮ เปอะ แปน คอง แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื ม่าื เตะ เมือง อาวต โม เปะ เซ ซ ไก
เน่อมึ นึง บลาวง เลบ่านอน ลวง ก ล่าวง อื ฮอยจ
ละ ลาึน เวอืฮ ลวง ก เซฮ อ�ื ซ ไก เน่อมึ นึง โกลง
ยูฟะเรตี ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ทะเล ระ ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ� 25 โม เปะ ซ โฮว เปอะ นา ออฮ พะจาว
ซ เกือฮ ปุย ฮลัต นึง เปอะ นา เซ เล่ีป เมือง เซ� ตัม
ลปุง ซันญา อื อาึง� ไก โตว ป ปุน ตอซู ไม่ เปอะ ติ
ปุย เนอมึ�

26ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เกือฮ โม เปะ เลือก ป ลอา เจือ
เฮ�ี ติ เจือ อื มัฮ รซอม ปิฮ มุ่น� ติ เจือ อื มัฮ รซอม
ซะ ซม่อต� 27 ดัฮ เปอะ โฮก ลปุง เนอึง ป อฮั พะ
จาว ทื เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อาึ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ
เฮ�ี พะจาว ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ เบือ อ�ื 28 ดัฮ เปอะ
โอ เนอึง ลปุง เฮ�ี ดัฮ เปอะ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา พะ
จาว ยุฮ เปอะ ละ ซ ไว แตะ พะจาว ไฮญ ป โอ เปอะ
ยุง ไพรม อ�ื ซ ลอก เปอะ ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื
อ�ื 29 เญือม เกือฮ พะจาว เปอะ ฮอยจ นึง เมือง ป
ซ โฮลฮ เปอะ อาวต นึง เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ ครอฮ
ลปุง ปิฮ มุ่น เน่อมึ นึง ไกญ บลาวง เกริซิม� ไมจ
โรฮ เปอะ ครอฮ ลปุง ซะ ซม่อต เน่อมึ นึง บลาวง เอ
บัน่� 30 บลาวง ลอา เซ ไก บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง
ลัก่ เลียก ซเงะ� ไก โปน ลโลวง อาราบ่า ก อาวต โม
คะนาอนั เซ� ปุก บลัฮ คระ ติญ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ
นึง อ�ื นึง รเตือป ยว่ง กิละกัน ซดิ ไม่ โคะ ซัมคัน ป
ไก นึง โมเร เซ� 31 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เตือง โกลง
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จอแด่น� ละ ซ เลียก กุม เปอะ ปลัฮเตะ ซ เกือฮ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ� เญือม เอจี โฮลฮ
เปอะ เลียก กุม ปลัฮเตะ เซ ไม่ โฮลฮ เปอะ อาวต นึง
เมือง เซ เยอ� 32 ไมจ เปอะ เครองึ นึง ซ ยุฮ เปอะ
ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป ซตอก
อาึ เปอะ ยุฮ ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี

12
นาตี ซัมคัน ก ไว ปุย พะจาว

1 คัก เฮี อื มัฮ ไลลวง โกตไม ตอก เฮี ป ไมจ เปอะ
งอ่ต ที ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม เซ เตือง โอยจ อ�ื ติ เจน
ไอม เปอะ นึง ปลัฮเตะ เกือฮ เยโฮวา พะจาว ทื จัต
เจือ ไพรม เปอะ เซ ละ เปอะ� 2 เญือม เอจี เลียก
อาวต เปอะ นึง เมือง เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ โอ
เอฮี นา ก ไว ปุย ฮุป ยุฮ แตะ นึง ตู ฮลาวง ตู เตียม�
ไม่ นึง เน่อมึ โคะ ปัง เอาะ โครยญ โดฮ� 3 ไมจ เปอะ
เญื่อฮ คัน ทไว ยุฮ อื ไม่ ตุฮ เปอะ ซกัง ซัมคัน ยุฮ อื
เกือฮ บลวย เอนิ� ไมจ โรฮ เปอะ ตอง ฮุป อาเชรา
ยุฮ อื เซ นึง งอ� ไม่ มอก เม่ียก เปอะ ฮุป ไว อื เซ
เกือฮ ไลจ โอยจ เอนิ� ละ โอ อื เญือะ ซ โฮลฮ ไว ฮุป
ยุฮ แตะ นา เซ�

4 นา ก ทไว เปอะ โอเอฮี ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ เซ� ปุ เกือฮ ไก โฮวน โดฮ ตอก ยุฮ โม เซ อื ละ
ฮุป ไว แตะ เซ� 5 เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ซ เลือก
นาตี ละ เปอะ เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ อาวต โม เปะ โค
รยญ เจอ เปอะ เฮี ติ โดฮ� ละ ซ แปน อื นา ก กอก
ปุย รโฮงะ มอยฮ พะจาว นึง� ไม่ มัฮ อื นา ก อาวต
พะจาว ลลาึง ปุย� 6 โม เปะ ไมจ เปอะ ฮอยจ เคะ
พะจาว นา เซ� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ โรวก ตอง
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นา เซ� ไม่ โอเอฮี ทไว ไฮญ
เปอะ ละ อ�ื เตือง โอเอฮี กาว ปุน ทไว ติ ปุน เซ�
ไม่ ป ทไว เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ� ป ทไว เปอะ
ตัม รพาวม ฆวต ทไว เปอะ� ไม่ กวน โรง คอง เลียง
เปอะ โครยญ เจือ� 7 โม เปะ ไมจ เปอะ โซม ปอน
โอเอฮี นา เซ ซองนา พะจาว ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ดิ รพาวม เบือ กัน เอจี โฮลฮ
เปอะ ยุฮ เซ� เตือง โกะ เปอะ เตือง เญือะ เปอะ� นึง
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�

8 บุน เอจี ฟวยจ อื โม เปะ กอ ยุฮ เปอะ ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� เฆิม เฮี โฮว ไป
นา ปุ เญือะ ยุฮ ตอก เซ� 9ปเล่ีย เฮี โม เปะ ดิ โฮลฮ
เปอะ โตว เลียก ลโล่ะ ไมจ มวน นึง บัน่เมือง ป ซ
เกือฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ� 10 เญือม เอจี
เตือง โม เปะ โกลง จอแด่น เซ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เลียก กุม ปลัฮเตะ เซ�
ไม่ ซ เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ ลโล่ะ อาวต ไมจ อาวต
มวน นึง อ�ื พะจาว ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ�
ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา โม ป เกละยุ เปอะ เซ เตือง
โอยจ อ�ื 11 เญือม เซ โม เปะ ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ
นึง นาตี ก เลือก พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ� ละ ซ
กอก เปอะ รโฮงะ มอยฮ พะจาว นา เซ� ไมจ เปอะ
โรวก ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ตัม ป เอจี ซตอก อาึ ละ

เปอะ เซ� ตอก โอเอฮี ตอง เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ทไว
ไฮญ เปอะ� โอเอฮี ไน กาว ปุน ติ ปุน ยุฮ เปอะ� ไม่
ป กอยฮ เปอะ ทไว� ไม่ ป ทไว เปอะ ตัม ป ซันญา
แตะ ละ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื 12 ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม ซองนา พะจาว ยุฮ เปอะ�
เตือง โกะ เปอะ� เตือง โม กวน รเมะ กวน รโปวน
เปอะ� เตือง โม กวนไจ เปอะ� ไม่ โม เลวี ป อาวต
นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก
ละ โอ โม เลวี เซ ไก รโตง นึง พริ เตะ เบระ เบรอมึ
ตอก โม เปะ เซ� 13 ไมจ เปอะ แฮน โอ แตะ ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว นึง นาตี ก ออฮ ก เอฮี ตัม ปุก อื
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� 14 พะจาว ซ เลือก นาตี ติ
โดฮ เน่อมึ นึง ก อาวต เจอ โม เปะ ตา ติ เจอ� มัฮ
นา เซ นา ก ไมจ เปอะ โรวก โอเอฮี ละ ซ ตอง เปอะ
ทไว ละ พะจาว� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก
อาึ ละ เปอะ นึง นา เซ โครยญ เจือ โรฮ�

15 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ดัฮ เปอะ ฆวต
มอกปอน ซัตซิง ยุฮ แตะ� โฮลฮ เปอะ มอกปอน นึง
ยว่ง โกะ เปอะ ไอฮ ตัม รพาวม เปอะ� ปัง ปอน เปอะ
เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี แปน ตื� ตัม เมาะ โพต พะจาว
อื ละ เปอะ� ปัง มัฮ ปุย ซงะ่ ไล ไม่ ปุย โอ ซงะ่ ไล�
ลัง ปอน ตื อ�ื ตอก ปอน แตะ โตะ จัก โตะ ปอยฮ
โฮ� 16 ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ปอน ฮนัม ซัตซิง เซ
เฟือฮ เอนิ� ไมจ เปอะ โทก ลังเตะ ตอก โทก เปอะ
รอาวม โฮ� 17 โอเอฮี ป โอ เปอะ ลัง โซม ปอน นึง
ยว่ง แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ โอเอฮี ทไว กาว ปุน ติ ปุน
ยุฮ เปอะ� ป มัฮ เฮงาะ รโกะ� รอาวม อะงุน ไม่ ลออ
ยฮ กาวก� โนก ฮา เซ มัฮ กวน โรง คอง เลียง เปอะ
โครยญ เจือ� ไม่ โอเอฮี ป ลัง ทไว เปอะ ตัม ป ซันญา
แตะ ละ พะจาว� ไม่ ป ทไว เปอะ ตัม รพาวม ฆวต
ทไว แตะ ไม่ โอเอฮี ป กอยฮ เปอะ ทไว เซ� 18 ฮา เซ
ไมจ เปอะ โซม ปอน โอเอฮี โม เซ ซองนา พะจาว ยุฮ
เปอะ� นึง นาตี ก เลือก พะจาว อาึง ละ เปอะ เซ� เตื
อง โกะ เปอะ ไม่ โม กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ ไม่
กวนไจ เปอะ เตือง ปรเมะ ปรโปวน อ�ื ไม่ โม เลวี ป
อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะญันด่ี ปีติ ไม่ พะจาว ยุฮ เปอะ� นึง เอจี
ปิฮ อื มุ่น นึง กัน ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� 19 โม เปะ
ไมจ เปอะ แฮน โอ แตะ ละ โปวฮ โม เลวี เซ� ติ เจน
อาวต เปอะ นึง ปลัฮเตะ ยุฮ เปอะ เซ�

20 เญอืม เอจี เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ปลัฮ
เตะ เซ ละ เปอะ เวอืฮ ฮา ไพรม แตะ� ตัม ป ซันญา
แตะ อาึง ละ เปอะ� โม เปะ ดัฮ เปอะ อฮั ติ แตะ ร
ไม่จ ปอน โตะ โฮ� ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ ปอน ตัม
รพาวม ฆวต ปอน เปอะ เซ� 21 ป มัฮ นาตี ก เลือก
พะจาว ยุฮ เปอะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย กอก รโฮงะ มอยฮ
แตะ นึง เซ� ดัฮ ซไง ลอน ละ เปอะ โฮ� ปัง มอก
เปอะ ปอน ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง ยว่ง แตะ แปน� ซัต
ซิง โม เซ ป มัฮ แกะ ปิ โมวก ยุฮ เปอะ เซ� เอจี มัฮ ป
เกือฮ พะจาว ละ เปอะ� เตอมึ ป ฆวต ปอน เปอะ นึง
อ�ื ตัม ป เอจี อฮั อาึ ละ เปอะ เซ� 22 ซ โฮลฮ เปอะ
ปอน ตอก ปอน เปอะ โตะ จัก โตะ ปอยฮ โฮ� เตือง
ปุย ซงะ่ ไล ไม่ ปุย โอ ซงะ่ ไล� ลัง ปอน ตื อ�ื 23 ป
ไมจ เปอะ แฮน เนอึม ติ แตะ ฮา อ�ื มัฮ โอ เปอะ
ไมจ ปอน ฮนัม เฟือฮ เอนิ� มัฮ ฆาื มัฮ ฮนัม เซ จี
วติ� มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ ปอน โตะ ป ไก ลัง่ ฮนัม
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เซ นึง ฆาื อ�ื 24 โม เปะ ปุ ปอน ฮนัม เซ เฟือฮ เอนิ�
ไมจ เปอะ โทก ลังเตะ ตอก โทก เปอะ รอาวม โฮ�
25 ดัฮ เปอะ ปุน ยุฮ ตอก เซ โฮ� ซ แปน เปอะ ปุย
ปุก รพาวม พะจาว เบือ อ�ื ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไมจ
โซม ญุ่ก เบือ อ�ื เตือง โม กวนโซะ กวน รฮั เปอะ
ฮอยจ เฆียง เฮ�ี

26 โอเอฮี ลัง ทไว เปอะ ละ พะจาว ไม่ โอเอฮี ป ซัน
ญา เปอะ อาึง ละ อื ตัม รพาวม ฆวต ทไว เปอะ เซ�
ไมจ เปอะ โรวก ทไว ละ อื ฮอยจ นึง นาตี ก เลือก
พะจาว อาึง ละ เปอะ เซ� 27 ซัตซิง ทไว เปอะ ละ
พะจาว เตือง ตัว อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ตอง ไม่ ฮนัม อื
นึง คัน ทไว เซ� ซัตซิง ทไว เปอะ ละ พะจาว ตอก
ไฮญ นึง อื เซ� ไมจ เปอะ โทก ฮนัม อื นึง คัน ทไว
เซ� ป มัฮ โตะ ซัตซิง ทไว เปอะ เซ ปอน เปอะ แปน�
28 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป เอจี ซตอก อาึ อาึง ละ เปอะ
เซ โครยญ เจือ� เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย ปุก รพาวม
พะจาว ยุฮ เปอะ� ไม่ ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ อาวต ไมจ
โซม ญุ่ก เบือ อ�ื เตือง กวน เปอะ ฮอยจ ละ กวนโซะ
กวน รฮั เปอะ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�

ไมจ โตว ไว ฮุป
29 ดัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย

นึง เมือง ป ซ โฮลฮ เปอะ โฮว กุม เซ� ไม่ เอจี โฮลฮ
เปอะ เลียก อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เซ� 30 เญือม
เอจี ฟวยจ ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ ปุย ละ เปอะ ตอก เซ�
โม เปะ ไมจ เปอะ แฮน เนอึม ติ แตะ� ปุ เกือฮ โอ
เอฮี ปุน จุ เปอะ เกือฮ เฮยีน ตอก ยุฮ โม เซ อ�ื ปุ
โรฮ ซาวป ไฮมญ ไลลวง ตอก ไว อื พะ ทื แตะ เดอมึ
เปอะ โอ ซ โคะ ยุฮ ตอก ยุฮ โม เซ อ�ื 31 กัน ไว โม
เซ ฮุป ทื แตะ มัฮ ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ ไม่ มัฮ
อื ป พังไฮะ ละ อ�ื ปัง มัฮ กวน รเมะ กวน รโปวน
อื ญุ่ก ปุย โม เซ ปุน มอก ตอง ทไว อื ละ ฮุป พะ ยุฮ
แตะ เซ� โม เปะ ปุ ยุฮ ละ พะจาว ยุฮ เปอะ ตอก ยุฮ
ปุย โม เซ อื ละ ป ทื แตะ เซ เฟือฮ เอนิ�

32 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป ซตอก อาึ อาึง ละ เปอะ เซ
โครยญ เจือ� ปุ บุ ปุ ลิต ติ เจือ เนอมึ�
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1-2 ดัฮ ไก ปุย ไน โม เปะ ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป

ลปุง พะจาว� ไม่ อฮั อื ติ แตะ ยุง โอเอฮี เบือ รโมะ
แตะ� ไม่ เปลีฮ อื กัน ซัมคัน ยุฮ แตะ ละ เปอะ นึง
ฆวต บะ อื โม เปะ ทื พะจาว ไฮญ� ป มัฮ พะจาว โอ
โม เปะ ยุง� ปุ งอ่ต ป อฮั ปุย ตอก เซ เยอ� กัน ซัม
คัน ป ยุฮ อื เซ ไม่ ป อฮั อื ซ เกิต เซ� ปัง เกิต เนอึ
ม ตอก อฮั อื เซ� 3 โม เปะ ปุ โรฮ งอ่ต ป อฮั อื ฆาื
อ�ื โอเอฮี ตอก เซ เอจี มัฮ โรฮ ป เกือฮ พะจาว เกิต
ละ ซ ลอง อื แลน รพาวม โม เปะ� นึง ฆวต ยุง อื
เมาะ ฮรกั เนอมึ โม เปะ พะจาว ยุฮ เปอะ� 4 โม เปะ
ไมจ แนฮ เปอะ โฮว ฟวต เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ
เซ� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง� ไม่ นัปทื เนอึม เปอะ พะ
จาว เซ โน่ง� ไมจ โรฮ เปอะ งอ่ต ป อฮั อื ไม่ ยุฮ
เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง� ไมจ เปอะ รซอฮ ละ

ไม่ รโจะ ลอป เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื 5 ไมจ เปอะ
ยุฮ ยุม ไม่ โม ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
ไม่ อฮั อื ติ แตะ ยุง โอเอฮี เบือ รโมะ แตะ เซ� นึง
มัฮ อื ป เกือฮ ปุย เลฮ เตียง พะจาว ยุฮ เปอะ� พะ
จาว เซ มัฮ ป เรอมึ โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ
ไม่ เกือฮ อื โม เปะ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ ปุย
นา เซ� ปุย ตอก เซ มัฮ ปุย ฆอก ไล� ฆวต ซาวป ร
ชุยจ โม เปะ เกือฮ โฮว ซไง ฮา คระ ยุฮ พะจาว, ไม่
เกือฮ อื โม เปะ โอ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง
ละ เปอะ เซ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ป ฆอก
ลลาึง เปอะ ตอก เซ ฆาื อ�ื

6 ดัฮ เอยีกปุ ปุ เลีฮ เปอะ� กวน รเมะ กวน รโปวน
เปอะ ญุ่ก� ปรโปวน เญือะ เปอะ ป ฮรกั เปอะ ญุ่ก�
ปุ โฮมว มวน เปอะ ญุ่ก� ดัฮ บระ บะ โม เปะ โฮว ไว
พะ ไฮญ ไม่ แตะ� ปุ งอ่ต ป อฮั อ�ื โม เซ เอจี มัฮ บะ
อื โม เปะ ทื พะ โอ โม เปะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ
ยุง� 7 ปัง มัฮ พะ ทื ปุย เมือง ก ซดิ อื ญุ่ก� พะ ทื ปุย
เมือง ก ซไง อื ญุ่ก� 8 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว ญอม
โฮว ดิ ไม่ โม ป บะ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ โตว เลียก
พาวม นึง� ทัน โตว ฮลักกอ จีวติ อื ไม่ โอ เปอะ ไมจ
เม่าะ เฟือฮ เอนิ� 9 ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ตอก
เซ� ไมจ เปอะ โกฮ แล่น นึง ซโมะ รกา ปุย� ฟวยจ
เซ ไมจ แม เปอะ เกือฮ ปุย ไฮญ เรอมึ แล่น ไม่ แตะ
ปอ ยุม อ�ื 10 ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ เมิฮ� นึง ซาวป ลอป
ปุย เซ งอ่ต ตอก ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ซไง ฮา เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป นัม โม
เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ� ไม่ เกือฮ อื โม เปะ
โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ ปุย นา เซ� 11 เญือม
เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ซ ฮลัต ฆาื ฮมอง แตะ
ไลลวง ป เกิต ละ ปุย ฆอก ไล เซ� เญือะ ซ ไก โตว
ป โรวต ยุฮ ป ฆอก ลอน ตอก เซ ฆาื อื เฟือฮ เอนิ�

12 ดัฮ โม เปะ ฮมอง ไก ยว่ง ติ โดฮ ป เกือฮ พะจาว
โม เปะ อาวต นึง เซ� 13 ดัฮ ยว่ง เซ ไก โม ป ฆอก
ไล นึง งอ่น ป เอจี ซาวป บะ ปุย โฮว ไว พะ ไฮญ� ป
มัฮ พะ โอ โม เปะ ยุง ป มัฮ อ�ื 14 ดัฮ เปอะ ฮมอง โอ
เอฮี ตอก เซ� ไมจ เปอะ ซาวป ไฮมญ ที แลน� ดัฮ
ไลลวง กัน ฆอก ลอน ตอก เซ เกิต เนอมึ ซน่ะ ลลาึง
เปอะ โฮ� 15 ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง ยว่ง เซ
เตือง โอยจ อ�ื เตือง คอง เลียง อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ
ยุฮ ไลจ ไม่ บัน่เมือง ยุฮ อื เกือฮ โอยจ แกล เอนิ�
16 ไมจ เปอะ ซาวป ซเพระ คาวคอง ป ไก นึง ยว่ง
เซ� เกือฮ อาวต รโจะ นึง ตะ โบรก ยว่ง เซ� ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ โตก ยว่ง เซ เตือง คาวคอง นึง อื เซ
เกือฮ ฮะ ล่อยญ โอยจ เอนิ� เกือฮ แปน ตอก กัน
ตอง เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว โฮ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ยว่ง เซ ฮงั� ปุ เญือะ เกือฮ ปุย เฌาะ โก โคระ
แม เฟือฮ เอนิ� 17 โอเอฮี ป ลัง ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ เซ
ปุ แฮรน อาึง ละ โกะ เปอะ ติ เจือ เนอึม� ฟวยจ เซ
พะจาว เญือะ ซ ฮาวก รพาวม โตว ละ เปอะ ฆาื อ�ื
ซ เปลีฮ เอนิ รพาวม ฮรกั แตะ ไม่ เลียก พาวม อื นึง
เปอะ� ซ เกือฮ เนอึม โม เปะ พรุฮแพร โฮวน ปุๆ
ตอก เอจี ซันญา อื ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� 18 นึง
เอจี ปุน งอ่ต เนอึม เปอะ ป อฮั พะจาว ยุฮ เปอะ�
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ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อื ป รโฮงะ อาึ ละ เปอะ
ซเงะ เนาะ เฮ�ี ไม่ ยุฮ เนอมึ เปอะ ป ปุก รพาวม อ�ื

14
ปุย ไน พะเยโฮวา

1 โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ กวน เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เญือม ไก ป ยุม ลลาึง
เปอะ� ไมจ เปอะ โตว เฮจี ไอฮ ติ แตะ ไม่ โอ เปอะ
ไมจ กู ไกญ แตะ ฆาื� 2 นึง เอจี มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่
ซงอม ยุฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� พะจาว
เอจี เลือก อาึง โม เปะ เน่อมึ ลลาึง ปุย เล่ีป ปลัฮเตะ
เฮี ละ ซ โฮลฮ เปอะ แปน ปุย ไน อ�ื

ซัตซิง ป ซงะ่ ไล ไม่ ป รแอม ไล
(3 มเซ� 11:1-47)

3 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว ปอน โตะ ซัตซิง ป อฮั พะ
จาว มัฮ ป โอ ซงะ่ ไล� 4 ซัตซิง ป ลัง ปอน เปอะ โตะ
อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ โมวก ไม่ แกะ ปิ� 5 มัฮ โรฮ จัก�
ปอยฮ� แกะ พร�ิ แกฮ� จัก ลัง่ โด่วง� จัก ปิญ�
6 ซัตซิง เมาะ ป รกัฮ กลอฮ ไม่ ป มัม อื เวียกซอง
แตะ ลัง ปอน ตื เปอะ โตะ อ�ื 7 ปัง มัม เวียกซอง
แตะ� ดัฮ โอ รกัฮ กลอฮ โฮ� มัฮ โรฮ ป โอ เปอะ ลัง
ปอน โตะ อ�ื ตอก อุต ไม่ กไต ไม่ ครอย� โอเอฮี โม
เซ มัม โรฮ เวียกซอง แตะ ปังเมอ โอ รกัฮ กลอฮ�
มัฮ เซ ป มัฮ อื ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 8 เลีจ มัฮ
โรฮ ซัตซิง รแอม ไล โรฮ� มัฮ โรฮ ป รกัฮ กลอฮ ปัง
เมอ โอ มัฮ ป มัม เวยีกซอง แตะ� มัฮ เซ ป มัฮ อื ป
โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื ปุ ปอน โตะ เลีจ เจอ เฟือฮ เอนิ�
ปัง มัฮ ป ยุม อื ไมจ เปอะ โตว โรฮ ลอก เฟือฮ เอนิ�

9 ป มัฮ ซัตซิง อาวต โตะ รอาวม ป ลัง ปอน เปอะ
มัฮ กะ โครยญ เจือ� เมาะ ป ไก รปอฮ อื ไม่ โพรยจ
อ�ื ลัง ปอน ตื เปอะ� 10 เมาะ ป มัฮ กะ โอ ไก รปอฮ
ไม่ โอ อื ไก โพรยจ โครยญ เจือ เยอ� ปังเมอ โอ
เปอะ ไมจ ปอน เฟือฮ เอนิ� นึง มัฮ อื ป รแอม ไล ละ
เปอะ�

11 ไซม ป ซงะ่ ไล โครยญ เจือ ลัง ปอน เปอะ โตะ
อ�ื 12 ไซม ป โอ เปอะ ลัง ปอน โตะ อื มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ กลัง ลอง� ไม่ เรยีง ลอง� ไม่ เรยีง ปิญ� 13 มัฮ
โรฮ กลัง อฮั ไม่ กลัง เจือ ไฮญ นึง อ�ื 14 ไม่ รงัก่�
15 ไม่ โนก กะจอกเทต� ไม่ ปลักโปลฮ ระ� ไม่ โนก
นังนวน ไม่ เฆลียง� 16 มัฮ โรฮ จักซจาว� ปลักโปลฮ
ปิญ ไม่ โนก อโีกง� 17 ไม่ โนก กะทุง ไม่ เรยีง ปาื ไม่
ตวต� 18 มัฮ โรฮ โนก กะตา ลอง� โนก กะตา ปิญ
ตัม เจือ อื ไอฮ� ไม่ ไซม เลเล� ไม่ บลัก� ไมจ เปอะ
โตว ปอน ติ ตื�

19 ป มัฮ แมง เกียฮ โปว ป โอ ซงะ่ ไล นึง อื มัฮ ตื
โรฮ แมง รแอม ไล ละ เปอะ ตื� ไมจ เปอะ โตว โรฮ
ปอน เฟือฮ เอนิ� 20 ป มัฮ แมง ไก โพรยจ เมาะ ป
ซงะ่ ไล อื โครยญ เจือ� ลัง ปอน เปอะ�

21 เมาะ ป มัฮ ซัตซิง ป ยุม ไอฮ นึง โกะ แตะ� ปุ
ปอน โตะ อื เฟือฮ เอนิ� ดัฮ เปอะ เกือฮ ปุย ตังเมือง
ป อาวต ลลาึง เปอะ ปอน โฮ� แปน โรฮ� ดัฮ เปอะ
ฆวต โชะ ละ ปุย เมือง ไฮญ โฮ แปน ตื� โม เปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ไมจ ปอน� นึง มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม
ยุฮ พะจาว ทื เปอะ�

ปุ โรฮ โตวง โตะ กวน แกะ กวน ปิ ยุฮ เปอะ นึง
รอาวม ตาึฮ มะ อื เฟือฮ เอนิ�

ไลลวง กาว ปุน ทไว ติ ปุน
22 โอเอฮี เมาะ ป โฮลฮ ป ปุน เปอะ เน่อมึ นึง ชจิ

นึง ม่า ยุฮ แตะ เซ โครยญ เนอึม� ไน กาว ปุน ไมจ
เปอะ ทไว ละ พะจาว ตา ติ ปุน� 23 ไมจ เปอะ ตาว โอ
เอฮี ทไว เปอะ เซ ฮอยจ นึง นาตี ก เอจี เลือก เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน นาตี ซัมคัน
ละ ซ กอก ปุย รโฮงะ มอยฮ พะจาว นึง� ไมจ เปอะ
โซม ปอน โอเอฮี ทไว เปอะ ซองนา พะจาว นา เซ�
ป มัฮ เฮงาะ รโกะ� รอาวม อะงุน� ลออยฮ กาวก ป
ทไว เปอะ� ไม่ โม แกะ ปิ โมวก เกิต โรง ยุฮ เปอะ
เซ� ไมจ เปอะ ปอน นา เซ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ
แปน ควน เปลีฮ เปอะ รพาวม นัปทื ลอป เปอะ พะ
จาว ฆาื อ�ื 24 ดัฮ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� เกือฮ
เปอะ โฮลฮ โอเอฮี โฮวน โฮ� ดัฮ เปอะ โอ เกียฮ โรวก
ป ลัง ทไว แตะ เซ� นึง โฮวน ลอน อื ญุ่ก� นึง ซไง
ลอน ก อาวต เปอะ ฮา นาตี ซัมคัน เลือก พะจาว เซ
ญุ่ก� 25 ไมจ เปอะ โชะ โอเอฮี ทไว เปอะ เซ เกือฮ
แปน มาื� ฟวยจ เซ โรวก มาื เซ ไม่ เปอะ ฮอยจ
นึง นาตี ซัมคัน ป เลือก พะจาว ติ โดฮ เซ� 26 มาื
โรวก เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ซาวป รวี โอเอฮี ป ปุก
รพาวม เปอะ นึง� ป มัฮ โมวก� ป มัฮ กวน แกะ�
ป มัฮ รอาวม อะงุน ไม่ เบี่ย ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป ฆวต
โซม เปอะ� ละ ซ โฮลฮ เปอะ โซม ปอน ดิ ไม่ ปุย
ไน ครอปครวั เปอะ ซองนา พะจาว ยุฮ เปอะ� ละ ซ
โฮลฮ เปอะ เปลีฮ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง พะจาว ยุฮ
แตะ นา เซ�

27ป มัฮ โม เลวี ป อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เซ�
ไมจ เปอะ โตว ละ โปวฮ� นึง มัฮ อื ป โอ ไก รโตง นึง
พริ เตะ เบระ เบรอมึ ตอก โฮลฮ โม เปะ อ�ื 28 เญื
อม เอจี ไคว อื ลอวย เนอมึ โครยญ โฮน� ไมจ เปอะ
โรวก โอเอฮี ป ลัง ทไว เปอะ ไน กาว ปุน ตา ติ ปุน
เซ� รโจะ อาึง นึง ยว่ง อาวต เปอะ เซ� 29 เญือม
เซ โม เลวี ป โอ ไก พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ เซ� ไม่
ปุย ตังเมือง ไม่ กวน ดอย ไม่ โม แมฮงั ป อาวต นึง
ยว่ง เปอะ เซ� ซ โฮลฮ โรฮ ตุย โซม ปอน อื ตัม เมาะ
ตุก แตะ นึง เบือ อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป ตอก เซ�
ฟวยจ เซ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ซ ปิฮ เนอึม มุ่น
นึง กัน ยุฮ เปอะ เซ เบือ อื โครยญ เจือ�

15
เนอมึ เญือม ฟวยจ รมะ ปุย

1 เญือม เอจี ไคว อื อาแลฮ เนอึม โครยญ โฮน
เนอ� ดัฮ ปุย ไก รมะ นึง เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ฟวยจ เยอื ละ อ�ื 2 กัน เกือฮ เปอะ รมะ ปุย นึง แตะ
ฟวยจ เซ มัฮ ตอก เฮี ไล อ�ื เมาะ ป เกือฮ โม เอยีกปุ
แตะ ไน โม อซิราเอน เซ รมะ นึง แตะ� ไมจ อื ญอม
เกือฮ ฟวยจ เยอื ละ อ�ื เญือะ ไมจ โตว อื ไฮมญ นึง
อ�ื นึง มัฮ อื เญอืม เกือฮ พะจาว รมะ ปุย นึง ปุ แตะ
ฟวยจ เยอื ละ อ�ื 3 โม เปะ ดัฮ เปอะ ไฮมญ รมะ ปุย
ตังเมือง นึง แตะ แปน� ป มัฮ โม เอียกปุ เปอะ ไอฮ
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ไน โม อซิราเอน ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ฟวยจ เยอื
ละ อ�ื 4-5 ดัฮ โม เปะ ปุน เนอึง เนอึม ป อฮั เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อื
อาึง โครยญ เจือ� เมาะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ไน ซเงะ
เนาะ เฮ�ี พะจาว ซ ปิฮ เนอมึ มุ่น นึง ปลัฮเตะ อาวต
เปอะ เซ� เญือะ ซ ไก โตว ป ตุก ป ญัก ลลาึง เปอะ
ฆาื อ�ื 6 เญือม เอจี ปิฮ พะจาว มุ่น ละ เปอะ ตัม
ป ซันญา อื ตอก เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เกือฮ
ปุย เมือง ไฮญ โฮวน โดฮ รมะ นึง แตะ� โม เปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ เญือะ จัมเปน รมะ นึง ปุย เมือง ไฮญ
ติ เนอึม� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ตัตเตียง เมือง ปุย
ไฮญ โฮวน เมือง� ปุย เมือง ไฮญ ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ
ตัตเตียง โม เปะ ติ เนอมึ�

7 ดัฮ ไก ป ตุก ป ญัก ป มัฮ โม เอียกปุ เปอะ ไน
โม อซิราเอน� ป อาวต นึง บัน่เมือง ป เกือฮ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ คีจิ
ไม่ ฆอก รพาวม ละ เอียกปุ ตุกญัก เปอะ เซ� 8 ไมจ
เปอะ ซเปือฮ รพาวม ละ ซ เกือฮ เปอะ รอม เวยี โอ
เอฮี ยุฮ แตะ ตัม ป ตุก อื นึง เซ� เญือม ปัว อื รอม
โอเอฮี นึง เปอะ ปุ เกือฮ แม ปลาว� 9 โม เปะ ไมจ
เปอะ แฮน ติ แตะ ละ โอ เปอะ ซ ฆอก รพาวม ไม่ อฮั
เปอะ โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �เนอมึ ซ เกือฮ พะ
จาว รมะ ปุย ฟวยจ เยอื เซ เอจี ซดิ� โอ ปลาว เญือะ
เตือน โรก อื เนิ�� ไมจ เปอะ โตว อฮั เซ� ดัฮ โม
เปะ อาวต ไม่ ฆอก รพาวม แตะ ตอก เซ ไม่ โอ เปอะ
ญอม เกือฮ โอเอฮี ละ อ�ื เญอืม เซ ป ตุก เซ ซ ฟอง
โม เปะ ละ พะจาว. โม เปะ ซ ไคว มัป่ ละ เปอะ ฆาื
อ�ื 10 ไมจ เปอะ แด่น เกือฮ ละ อื ไม่ โอ เปอะ ไมจ ฮ
ลักกอ ฮา อ�ื ฟวยจ เซ พะจาว ยุฮ เปอะ ซ ปิฮ เนอมึ
มุ่น ละ โม เปะ นึง กัน ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� 11 ปุย
ไน ปลัฮเตะ อาวต เปอะ ตึน ซ ไก แนฮ ป ตุก ป ญัก
นึง� มัฮ เซ ป ซตอก อาึ โม เปะ ฆาื อ�ื นึง ซ เกือฮ
โม เปะ ไก รพาวม ซเปือฮ ละ ซ เรอึม เปอะ เอียกปุ
ตุกญัก ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ยุฮ เปอะ เซ�

ไลลวง กวนไจ ปุย
12 ดัฮ ไก โม เอียกปุ เปอะ ไน โม ฮบีรู เฮี ป เอจี

รวี เปอะ ละ ซ แปน อื ครา เปอะ� ปรเมะ ญุ่ก ปรโป
วน ญุ่ก� ดัฮ เอจี อาวต ยุฮ กัน ละ เปอะ แลฮ เนอึ
ม โฮ� ไน เนอึม อาแลฮ นึง อื เซ ไมจ เปอะ พลวย
เกือฮ โอก ฮา แตะ� 13 เญอืม พลวย เปอะ ครา แตะ
เซ เกือฮ โอก เกอ� ปุ เกือฮ โอก ปลาว� 14 ไมจ เปอะ
เกือฮ โอเอฮี ละ ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� ป มัฮ แกะ
ปิ� เฮงาะ รโกะ� ไม่ รอาวม อะงุน� ไมจ เปอะ เกือฮ
ละ อื ตัม โซมกวน อื ไม่ ตอก เอจี ปิฮ พะจาว มุ่น ละ
โกะ เปอะ โรฮ� 15 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ
เญือม โฮลฮ โม โกะ เปอะ แปน ครา ปุย นึง เมือง
อียปิ โฮ� เญือม เซ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา ปุย นา
เซ� มัฮ เซ ป ซตอก อาึ โม เปะ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ
ฆาื อื ซเงะ เนาะ เฮ�ี

16 ดัฮ กวนไจ เปอะ เซ โอ ดิ ฆวต โอก ฮา เปอะ�
นึง ฮรกั อื โม เปะ ไม่ ปุย ไน ครอปครวั เปอะ� ไม่

ซ ปุน อาวต แนฮ ลัง่ อื ไม่ เปอะ� 17 ไมจ เปอะ
เกือฮ กวนไจ แตะ เซ โฮว ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ เญือะ
เปอะ� ไมจ เปอะ ตอฮ ดอ ฮยวก อื ฆอม ไม่ มะ
รเวอืะ เซ� ฟวยจ เซ ซ ลอต เอนิ แปน ลอป ครา
เปอะ ฮอยจ ละ ลอยจ จีวติ แตะ� โม ปรโปวน นึง อื
ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก เซ โรฮ�

18 เญือม โฮลฮ เปอะ พลวย ครา แตะ เกือฮ โอก
ตอก เซ� ปุ เกือฮ โซะ ละ โตะ รพาวม เปอะ� นึง เอจี
ยุฮ อื กัน ละ เปอะ แปน แลฮ เนอึม อ�ื เมาะ เอจี
อาวต อื ไม่ เปอะ เซ� เอจี ไก เนอมึ ป มัฮ ละ เปอะ�
นึง เอจี โฮลฮ เปอะ โกว เรยีง แด่น อื ลอา เตะ ป มัฮ
ลุกจัง ปุย� พลวย เมิฮ� ฟวยจ เซ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ นึง กัน ยุฮ เปอะ โครยญ
เจือ�

กัน ทไว ปุย กวน โรง ซัตซิง
19 เมาะ ป มัฮ กวน โรง ซัตซิง ยุฮ เปอะ โครยญ ตัว

อ�ื ป มัฮ กวน แกะ กวน ปิ� กวน โมวก ยุฮ เปอะ ป
โปก อ�ื ไมจ เปอะ ทไว ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�
โมวก เซ ปุ เกือฮ ยุฮ กัน� แกะ เซ ปุ โรฮ ญัป ฮาึก
อ�ื 20 โม เปะ ไม่ ปุย ไน เญือะ เปอะ� ไมจ เปอะ ปอน
โตะ ซัตซิง โม เซ ซองนา พะจาว นึง นาตี ก เลือก พะ
จาว ละ เปอะ เซ� 21 ดัฮ ซัตซิง โม เซ ไก ตอก โละ
พริ โฮ� ตอก ป คาโด่ อ�ื ป จัก ไง่ อ�ื ไม่ ป ไก ตอก
ไลจ ไฮญ อื ญุ่ก� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ โรวก ทไว ละ
พะจาว เฟือฮ เอนิ� 22 โตะ ซัตซิง โม เซ� โม เปะ
ดัฮ เปอะ ปอน นึง เญือะ แตะ แปน� ปัง มัฮ ปุย ซงะ่
ไล� ปัง มัฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล� ลัง ปอน ตื อื เตือง โอยจ
แตะ� ตอก ปอน ปุย โตะ จัก โตะ ปอยฮ โฮ� 23 มัฮ
ฮนัม อื ป โอ เปอะ ไมจ ปอน เฟือฮ เอนิ� ฮนัม เซ
ไมจ เปอะ โทก โปวฮ ลังเตะ ตอก โทก ปุย รอาวม
โฮ�

16
ไลลวง กัน เลียง ฌาว
(2 มเซ� 23:14-17; 34:18-24)

1 ไมจ เปอะ ชลอง กัน เลียง ฌาว นึง เคิ อาบิป่ โค
รยญ เนอมึ� ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ โตก ละ เญอืม
เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ โม เปะ โอก ฮา เมือง
อียปิ เมือ ก ซาวม อื โฮ� 2 ไน ซเงะ ชลอง เปอะ กัน
เลียง ฌาว เซ� ไมจ เปอะ มอก ทไว ซัตซิง ยุฮ แตะ
ละ พะจาว นึง นาตี ก เลือก อื อาึง ละ ซ เกือฮ อื
ปุย กอก รโฮงะ มอยฮ แตะ นึง เซ� ปัง มัฮ แกะ�
ปิ� โมวก ญุ่ก� แปน ตื� 3 เญอืม เซ ไมจ เปอะ โซม
คโนมปัง โอ ไก เจือ ไน อาแลฮ ซเงะ� คโนมปัง เซ
มัฮ ควน เกือฮ ปุย โตก ละ เม่ะมัก่ แตะ เญอืม ซ โอก
พราวป แตะ ฮา เมือง อียปิ โฮ� ไมจ เปอะ โซม ละ
ซ เกือฮ เปอะ แปน ควน โตก ลอป แตะ ละ เญือม
เกือฮ พะจาว เปอะ โอก ฮา เมือง อียปิ เซ ฮอยจ ละ
ล่อยญ ฆอ กุม เจน เปอะ� 4 ไน อาแลฮ ซเงะ เซ� ปุ
เกือฮ ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ไก เจือ คโนมปัง นึง
เญือะ อื ติ ปุย เนอมึ� ป มัฮ โตะ ซัตซิง มอก เปอะ ไน
ซเงะ เมือ โรง อื เซ ไมจ โรฮ เปอะ ปอน เกือฮ โอยจ�
ปุ เกือฮ โฮฮ ฮอยจ ละ ปวยฮ พริ ซเงะ โคระ นึง อ�ื
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5 โม เปะ ปุ ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ นึง ยว่ง อาวต
เปอะ ป เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ�
6 ไมจ เปอะ ชลอง นึง นาตี ก ซ เลือก พะจาว ละ
เปอะ เซ โน่ง� นึง มัฮ อื นา ก กอก ปุย รโฮงะ มอยฮ
พะจาว นึง� ไมจ เปอะ มอก ทไว ซัตซิง ละ พะจาว
เญอืม เอจี เลียก ซเงะ� นึง ปุก อื เวลา เญอืม โฮลฮ
โม เปะ โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� 7 ป มัฮ โตะ ซัตซิง
มอก เปอะ เซ� ไมจ เปอะ โกยฮ เกือฮ ไซญ ไม่ ไมจ
เปอะ ปอน นึง นาตี ซัมคัน ป เลือก พะจาว ละ เปอะ
เซ� ดัฮ เอจี มัฮ เมือ กซะ ซเงะ โคระ นึง อื ไมจ เปอะ
เอญี นึง พากัง อาวต แตะ� 8 เน่อมึ ซเงะ เซ ฮอยจ
ละ ซเงะ อาแลฮ นึง อื ไมจ ลัง่ เปอะ โซม คโนมปัง
โอ ไก เจือ� ไน ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ ปังเมอ มัฮ
ซเงะ โพรม เปอะ ละ ซ นัปทื เปอะ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ แตะ� ซเงะ เซ ปุ ยุฮ กัน ติ เจือ เนอมึ�

ไลลวง กัน เลียง ซเงะ รฮอน
9 ไมจ เปอะ เมีญ เวลา ตา อาแลฮ ควป ซเงะ�

เมีญ เน่ อมึ ซเงะ มัก โรง เปอะ เฮ งาะ ยุฮ แตะ�
10 ซเงะ ฟวยจ ลอยจ ควป อาแลฮ นึง อื เซ� ปุก
ซเงะ รฮอน นึง อ�ื ไมจ เปอะ ชลอง ซเงะ เซ เกือฮ
แปน ซเงะ ซัมคัน� ละ ซ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ พะ
จาว ตัม รพาวม ฆวต ทไว เปอะ� ไม่ ทไว เปอะ ตัม
เมาะ เอจี ปิฮ พะจาว มุ่น นึง กัน ยุฮ เปอะ� 11 ไมจ
เปอะ ญันด่ี ปีติ ไม่ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� เตือง
โกะ เปอะ� เตือง โม กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ�
เตือง โม กวนไจ เปอะ เตือง ปรเมะ ปรโปวน อ�ื เตื
อง โม เลวี ป อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ� เตือง ปุย
ตังเมือง ไม่ โม กวน ดอย ไม่ โม แม ฮงั ป อาวต ล
ลาึง เปอะ� ไมจ แม เปอะ ฮอยจ นึง นาตี ซัมคัน ป
ซ เลือก เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ละ ซ เกือฮ อื ปุย
กอก รโฮงะ มอยฮ แตะ นึง เซ� 12 ไมจ เปอะ โตก
ละ เญือม โฮลฮ เปอะ แปน ครา นึง เมือง อียปิ โฮ�
ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง นึง ไลลวง
เซ โครยญ เจือ�

กัน ชลอง อาวต นึง เตอปึ
13 ไมจ เปอะ ชลอง กัน อาวต นึง เตอปึ เซ อาแลฮ

ซเงะ� มัฮ เญือม เอจี ฟวยจ เกป เปอะ เฮงาะ รโกะ
ไม่ รอาวม อะงุน ยุฮ เปอะ� 14 นึง กัน เลียง ยุฮ เปอะ
เซ� ไมจ เปอะญันด่ี ปีติ ไม่ พะจาว� เตือง โกะ เปอะ
เตือง โม กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ� ไม่ โม กวน
ไจ เปอะ เตือง ปรเมะ ปรโปวน อ�ื เตือง โม เลวี ไม่
ปุย ตัง เมือง� เตือง โม กวน ดอย ไม่ โม แม ฮงั ป
อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เซ� 15 ไมจ เปอะ ทไว
โญตซัก ละ พะจาว ทื แตะ นึง ซเงะ ชลอง เปอะ อา
แลฮ ซเงะ เซ� นึง นาตี ซัมคัน ป ซ เลือก พะจาว ละ
เปอะ เซ� พะจาว ยุฮ เปอะ ซ ปิฮ มุ่น นึง ป ซมา ลโล
วง� เฮงาะ รโกะ ยุฮ เปอะ ไม่ กัน ยุฮ เปอะ โครยญ
เจือ ละ ซ โฮลฮ เปอะ ญันด่ี ปีติ ลอป ไม่ พะจาว เบือ
อ�ื

16 โม ปรเมะ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ อื ฮอยจ เคะ พะ
จาว ยุฮ แตะ นึง นาตี ซัมคัน ป ซ เลือก พะจาว เซ ติ
เนอมึ ลอวย โฮน� มัฮ เญอืม โซม เปอะ คโนมปัง โอ
ไก เจือ� ไม่ เญือม ชลอง เปอะ ซเงะ รฮอน� ไม่ เญื
อม ชลอง เปอะ กัน อาวต นึง เตอปึ� ปุ เกือฮ ฮอยจ

ไม่ โอ แตะ ไก ป ทไว� 17 ปุย โครยญ โฆะ อื ไมจ อื
โรวก ทไว ตัม เมาะ ปุน ทไว แตะ� ตัม เมาะ เอจี ปิฮ
พะจาว มุ่น ละ เปอะ โครยญ โฆะ ปุย�

ไลลวง กัน รเตีฮ ซืไซ
18 โม เปะ ไมจ เปอะ เลือก โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี

ละ แตะ ไม่ โม ป เรอึม อ�ื นึง ยว่ง อาวต เปอะ ป
เกือฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ โครยญ ยว่ง� ตัม
เจอ เปอะ โครยญ เจอ� เกือฮ โม เซ รเตีฮ โอเอฮี ละ
ปุย ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 19 ปุ เกือฮ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย
ตอก โอ อื ปุก� ปุ เกือฮ ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ�
ไมจ โตว อื เกือฮ ปุย นนุ แตะ โรฮ� ปัง มัฮ ปุย ไมจ
พันญา ไม่ ซืไซ แตะ� ดัฮ โคะ ไอฮ มาื นนุ ปุย แตะ
ซ ตอก ป จัก ไง่ ฆาื อื โฮ� ฮอยจ ละ ซ โคะ ตัตซิน อื
ปุย ตอก โอ อื ปุก ฆาื อ�ื 20 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปุย ซืไซ ไม่ รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ละ ปุย ตัม ปุก
ตัม ลอก อ�ื ละ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ�
ไม่ ซ โฮลฮ ลอป เปอะ กุม ปลัฮเตะ ป เกือฮ พะจาว
เปอะ อาวต นึง เซ ฮอยจ ละ เฆียง เฮ�ี

21 ปุ โบลวง โคะ โอ� ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ซกัง
ละ อาเชรา นึง เฆียง คัน ทไว เปอะ โอเอฮี ละ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� 22 ไมจ เปอะ โตว โรฮ โบ
ลวง ซกัง ซโมะ ละ ซ นัปทื เปอะ นา เซ� กัน ตอก
เซ มัฮ เนอมึ ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ�

17
1 เญอืม โรวก เปอะ ทไว ซัตซิง ละ เยโฮวา พะจาว

ยุฮ เปอะ� ป มัฮ โมวก ยุฮ เปอะ ญุ่ก� แกะ ปิ ยุฮ
เปอะ ญุ่ก� ปุ โรวก ทไว ป ไก ตอก โละพริ อ�ื นึง
มัฮ อื ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ�

2-3 ดัฮ เปอะ ฮมอง อฮั ปุย อื ไก ป โรวต เลฮ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว นึง งอ่น� นึง ซาวป อื ไว โอเอฮี
ไฮญ� ป มัฮ โอเอฮี โอ พะจาว เกือฮ ปุย นัปทื เซ
โครยญ เจือ� ปัง มัฮ ปรเมะ ญุ่ก� ปัง มัฮ ปรโปวน
ญุ่ก� เมาะ ป อาวต นึง เมือง ป เกือฮ พะจาว ยุฮ
เปอะ ละ เปอะ เซ� ปัง มัฮ โม ป นัปทื พะ ไฮญ ญุ่ก�
ปัง มัฮ โม ป นัปทื ซเงะ� เคิ� ซโมยญ ญุ่ก� 4 เญอืม
ฮมอง เปอะ อฮั ปุย โอเอฮี ตอก เซ เกิต ลลาึง โม อซิ
ราเอน เนอ� ไมจ เปอะ ซาวป ไฮมญ ที แลน ไลลวง
อ�ื ดัฮ เปอะ ฮมอง เนอมึ ไก ป ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ
โฮ� 5 ปุย ยุฮ ตอก เซ� ปรเมะ ญุ่ก� ปรโปวน ญุ่ก�
ไมจ เปอะ เกือฮ โอก ฮอยจ ก พริ ยว่ง� ไมจ เปอะ
แล่น นึง ซโมะ เกือฮ ยุม เอนิ นา เซ�

6 เญือม รเตีฮ เปอะ ปุย เกือฮ ลอก ตุต ฮอยจ ละ
ยุม อื ตอก เซ� ปังเมอ ไมจ อื ไก พีญัน ลอา ลอวย
ปุย เดอมึ ซ ปอ อ�ื ดัฮ ไก พีญัน ติ โน่ง เกียฮ เกือฮ
เปอะ โตว ปุย ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื อ�ื 7ป
มัฮ พญีัน อื เซ ไมจ อื แปน ป โกฮ แล่น ปุย ฆอก ไล
เซ รกา ปุย� ฟวยจ เซ ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ อื เรอึ
ม แล่น ฮอยจ ละ ยุม อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกีย
ฮ เกือฮ เปอะ ป ฆอก อาวต ลลาึง เปอะ เซ โอก ฮา
แตะ�
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8 ดัฮ ไก ป พิต ลลาึง เปอะ ป ญัก ตัตซิน ละ เปอะ
นึง โอ เปอะ ยุง ที ตอก พิต อ�ื ปัง มัฮ ป พิต นึง โฆง
แตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ญุ่ก� ป พิต นึง ไลลวง คาวคอง
ญุ่ก� ป พิต นึง ยุฮ แตะ ป โซะ ละ เนะซองั ปุย ญุ่ก�
เญือม เกิต โอเอฮี ตอก เซ ลลาึง เปอะ� ไมจ เปอะ
บะ ปุ แตะ โฮว ฮอยจ นึง นาตี ก ซ เลือก พะจาว ละ
เปอะ เซ� 9 ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง เซ ละ โม เลวี
ป มัฮ โม ซตุ เซ ไม่ ป ลัง รเตีฮ รตุม โอเอฮี เจน เซ�
ไมจ เปอะ ซิงซา โอเอฮี ไม่ ปุย โม เซ� เญือม เซ โม
เซ ซ ตัตซิน ไลลวง เซ ละ เปอะ� 10ฟวยจ เซ โม เปะ
ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป รโฮงะ โม ซตุ เซ ละ แตะ เน่อมึ
นึง นาตี ก ซ เลือก พะจาว ละ เปอะ เซ โครยญ เจือ�
11 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง รโฮงะ ป เอจี อฮั อู อื ละ
เปอะ เซ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม รซอม ตัตซิน ป ซตอก อื
ละ เปอะ เซ� ปุ เกือฮ แพก ฮา รซอม ตัตซิน ป เอจี
รโฮงะ อื ละ เปอะ เซ� ลวง วิ ญุ่ก� ลวง ดอม ญุ่ก�
ปุ เกือฮ แพก ติ ตื� 12 ดัฮ ไก ป โรวต เลฮ เตียง ป
อฮั ซตุ ไม่ เลฮ อื เตียง ป รเตีฮ รตุม เซ� นึง โอ อื
ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื เซ� ปุย เซ ซ ไก ตุต ปอ ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ ฆาื อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ
ป ฆอก โอก ฮา โม อซิราเอน เนอ� 13 เญือม เซ โม
ลัปซด่อน ซ ฮมอง อ�ื ซ ฮลัต โรฮ ฆาื อ�ื ไม่ โอ อื
เญาะ ซ โรวต เลฮ เตียง ฆาื อื ติ ปุย เนอมึ�

ไลลวง เลือก ปุย กซัต
14 เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ นึง เมือง ป เกือฮ เย

โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ละ เปอะ� ไม่ เอจี โฮลฮ
เปอะ อาวต นึง เมือง เซ� โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ เฮ�ี
�ไมจ โรฮ เอะ เลือก ปุย ละ ซ เกือฮ แปน กซัต ยุฮ
แตะ ตอก ปุย ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง เอะ เฮ�ี�
ตึน ซ อฮั เปอะ เซ� 15 เญือม เลือก เปอะ ปุย ละ ซ
เกือฮ เปอะ แปน กซัต ยุฮ แตะ ตอก เซ� ไมจ เปอะ
ดุฮ ปุย ป เอจี เลือก พะจาว อาึง ละ ซ เกือฮ อื แปน
กซัต ยุฮ เปอะ เซ� ป มัฮ ปุย ไน จัตเจือ โม โกะ เปอะ
ไอฮ� ปุ ดุฮ ปุย ตังเมือง ป โอ มัฮ จัตเจือ โกะ เปอะ
ละ ซ แปน อื กซัต ยุฮ เปอะ� 16 ป มัฮ กซัต เซ ไมจ
โตว อื เกือฮ ติ แตะ ไก บรอง ยุฮ โฮวน ลอน� ไม่
โอ อื ไมจ เกือฮ ปุย แม ฮอยจ นึง เมือง อียปิ ละ ซ
ซาวป อื รวี บรอง ละ แตะ เซ� นึง เอจี อฮั พะจาว
อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ปุ เญือะ แม คระ เซ
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ� 17 ป มัฮ กซัต เซ ไมจ โตว อื
ไก ปรโปวน เญือะ โฮวน� เดอมึ โอ ซ ซไง ฆาื อื ฮา
พะจาว� ไมจ โตว อื เกือฮ ติ แตะ กอย ลอน นึง ไคร
นึง มาื�

18 เญอืม เอจี โฮลฮ อื แปน กซัต ตอก เซ� ไมจ อื
โจต อาึง ไลลวง โกตไม ยุฮ พะจาว เซ ละ โกะ แตะ
เน่อมึ นึง นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว ป ไปญ โม ซตุ ป
มัฮ โม เลวี อื เซ� 19 ไมจ เปอะ เกือฮ กซัต เซ แปน ป
ไปญ โกตไม เซ� ไมจ โรฮ อื ไตป ลาว ไลลวง โกตไม
เซ ติ เจน ไก จีวติ แตะ นึง ปลัฮเตะ� ละ ซ ยุง โรฮ
โกะ อื ฮลัต นึง พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ นัปทื ลอป อื พะ
จาว เซ� ไมจ โรฮ อื ไตม ลปุง ป ไก นึง โกตไม เซ�

ไม่ ไมจ อื ยุฮ ตัม ลปุง เซ โครยญ เจือ� 20 ดัฮ ยุฮ อื
ตอก เซ ซ แปน ควน โอ อื อวต ติ แตะ โตะ รพาวม
แตะ� ไม่ โอ อื ซ ทื ติ แตะ ระ ฮา ปุย ไฮญ� เดอมึ โอ
ซ แพก ฮา โกตไม ยุฮ พะจาว ติ เจือ เนอมึ� ซ โฮลฮ
แปน ลอป ป ตัตเตียง ปุย ฆาื อื นึง เมือง อซิราเอน�
เตือง โกะ อื ไอฮ ไม่ โม กวนโซะ กวน แซะ อ�ื

18
โอเอฮี ทไว ปุย ป ลัง ฮอยจ ละ โม ซตุ

1 เจอ เลวี ป มัฮ เจอ ซตุ เซ ซ ตัง ฮา เจอ ไฮญ� ซ
โฮลฮ โตว รโตง แตะ นึง พริ เตะ เบระ เบรอมึ ตอก
โม อซิราเอน ไฮญ นึง อ�ื โม เลวี เซ ซ โซม โอเอฮี
ทไว ปุย ละ พะจาว ป มัฮ ป โซม ป ปอน ทไว ปุย โค
รยญ เจือ� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ รโตง อ�ื 2ซ โฮลฮ โตว
รโตง แตะ นึง เตะ รฆุ ปุย ตอก เจอ ไฮญ นึง อ�ื มัฮ
พะจาว ป มัฮ รโตง อื ตัม ป ซันญา อื อาึง ละ อ�ื

3 เญือม ทไว ปุย โมวก ไม่ แกะ เอจี มัฮ เฮี ป มัฮ
รโตง ซตุ นึง อ�ื เกลีป อื ติ ไม่ ซปะ อื เตือง ลอา
ก บลัฮ อื ไม่ เวียกตู อ�ื 4 เฮงาะ เคราะ รกา� ไม่
รอาวม อะงุน บึน ปุย รกา� ไม่ ลออยฮ กาวก โตฮ
ปุย รกา� ไม่ ฮาึก แกะ ญัป ปุย รกา� ไมจ โรฮ ปุย
เกือฮ ละ โม ซตุ โรฮ� 5 เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี
เลือก เจอ เลวี เซ เน่อมึ นึง เจอ ไฮญ ละ ซ เกือฮ อื
โฮลฮ แปน ซตุ รซอฮ ละ พะจาว ฮอยจ ละ โม กวน
โซะ กวน รฮั อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�

6 ดัฮ ซ ไก งอ่น โม เลวี ป ไก รพาวม ฆวต เฌาะ ติ
แตะ ฮา ยว่ง อาวต แตะ ไน เมือง อซิราเอน� 7 ดัฮ
ฆวต ฮอยจ เบือง ก ซ เลือก พะจาว อาึง เซ� ไมจ
เปอะ เกือฮ รซอฮ ละ พะจาว นา เซ� ตอก เอียกปุ
เจอ เลวี ป รซอฮ นา เซ โรฮ� 8 ปัง โฮลฮ มาื นึง โชะ
แตะ คาวคอง แตะ ก ไฮญ� ปุ คัต ฮา อื รโตง ป ลัง
โฮลฮ อื นึง โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว เซ� เกือฮ
โฮลฮ อื ตอก ปุย โรฮ�

โอเอฮี ป ฆอก ละ พะจาว
9 เญอืม ฮอยจ เปอะ นึง ปลัฮเตะ เกือฮ พะจาว ยุฮ

เปอะ ละ เปอะ� ไมจ เปอะ โตว เฮยีน ไล ฆอก ยุฮ ปุย
เมือง เซ� พะจาว เกละ เนอมึ ยุ โอเอฮี ไล เซ� 10 ปุ
เกือฮ ไก ลลาึง เปอะ ป ตอง ทไว กวน แตะ ละ พะ ทื
แตะ� ปุย ซโปก ซักซี ญุ่ก� ป ดู่ เมือ ญุ่ก� ป โกว
กทา กทอง ญุ่ก� ป แปน โฮม พี ญุ่ก� ปุ เกือฮ ไก ติ
ตื เนอึม� 11 โม ป เฮยีน คู ไม่ โม ป เกียฮ ตู เกียฮ
ลอง ไม่ โม ป เกียฮ โกว อมันัต พี ไม่ ป เกียฮ ลปุง
ไม่ ลปุ ป ยุม ปุ โรฮ เกือฮ ไก ลลาึง เปอะ เฟือฮ เอนิ�
12 โม ป ยุฮ กัน ตอก เซ มัฮ เนอมึ ป ฆอก ลัมเลือ ละ
พะจาว. มัฮ ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อื ตอก เซ ป ซ โครฮ พะ
จาว ปุย เมือง เซ โอก ละ เปอะ ฆาื อ�ื 13 โม เปะ ไมจ
เปอะ แปน ปุย เนอึม รพาวม ละ พะจาว ยุฮ แตะ�
14 เมือง โม เซ ป ซ โฮลฮ เปอะ โครฮ โอก เซ เนองึ ป
อฮั โฮมพี ไม่ โม ป ซโปก ซักซี โน่ง� เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ ญอม โตว เกือฮ โม เปะ ยุฮ อื ตอก เซ�

ป ซ ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย
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15 เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ซ ดวน ป ซึป ลปุง
แตะ ตอก อาึ เฮี ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ
แปน โรฮ ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย� ไมจ เปอะ เนอึง ป
อฮั ปุย เซ� 16 เอจี ตอก อฮั เปอะ ซเงะ โพรม เปอะ
นึง ชวง บลาวง ซีไน โฮ� เญอืม เซ โม เปะ ปัว เปอะ
ตอก เฮ�ี �ปุ เกือฮ พะจาว ลปุง ไม่ เอะ� ปุ เญาะ
เกือฮ เปลีฮ งอ ระ เซ ละ เอะ เฟือฮ เอนิ� ฮอ นึง ซ
ยุม แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เปอะ ตอก เซ โม เปะ เอ�

17 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี เนิ� �เอจี ปุก ป อฮั
อื ตอก เซ� 18 อาึ ซ เกือฮ ป ซึป ลปุง แตะ ตอก ปะ
เฮี ฮอยจ ละ อื ติ ปุย� ซ มัฮ โรฮ จัตเจือ โม โกะ อ�ื
อาึ ซ เกือฮ ลปุง แตะ อาวต นึง ดัก ดอย อ�ื ปุย เซ
ซ ซึป ลปุง ดวน อาึ แตะ ซึป ละ ปุย โม เซ โครยญ
เจือ� 19 ดัฮ ไก ป โอ ฆวต งอ่ต ลปุง อฮั อื เบือ อมั
นัต อาึ อ�ื มัฮ อาึ ไอฮ ป ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื
20 ดัฮ ไก ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง อาึ� ดัฮ เคียต อฮั โอ
เอฮี เบือ อมันัต อาึ เตือง โอ อาึ ดวน แตะ อฮั� ปุย
เซ ซ ยุม ฆาื อ�ื ป อฮั โอเอฮี เบือ อมันัต พะ ไฮญ
ญุ่ก ซ ยุม โรฮ ฆาื อื ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�

21 ลปุง ป ซึป ปุย ละ เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ ซองไซ
นึง มัฮ อื ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ไม่ โอ อื มัฮ โฮ�
มัฮ ตอก เฮี ตอก ซ ยุง เปอะ� 22 ปุย เญือม อฮั อื
ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว, ดัฮ ป อฮั อื อาึง เซ โอ เกิต
เนอึม ตอก อฮั อื ซ เกิต โฮ� มัฮ ลปุง เซ ป โอ มัฮ
เนอมึ ลปุง พะจาว. มัฮ ป อฮั อื ไอฮ ตัม รพาวม โกะ
แตะ� ทัน โตว ฮลัต นึง ปุย ตอก เซ�

19
ไลลวง เมือง ฮอยจ เปิง ปุย

1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ
ไลจ ไม่ ปุย นึง ปลัฮเตะ ป เกือฮ อื โม เปะ อาวต นึง
เซ� ไม่ เอจี ปุน โครฮ เปอะ ปุย นึง เมือง เซ เกือฮ
โอก� ไม่ เอจี โฮลฮ เปอะ เลียก อาวต ซไบ่ นึง บัน่
เมือง ยุฮ อื เซ� 2 เญือม เซ ไมจ เปอะ เลือก อาึง
เมือง ไน ปลัฮเตะ ป ซ เกือฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ละ
เปอะ เซ ลอวย เมือง� 3 ไมจ แม เปอะ รฆุ ปลัฮเตะ
ป เกือฮพะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ เลีฮ แปนลอวย
เคต� ไมจ เปอะ เกือฮ เมือง เปิง ปุย นึง อื เซ ไก ติ
เคต ติ เมือง� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ไก คระ นึง� ละ
ซ โฮลฮ ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ตอ โฮว อาวต นึง เมือง
โม เซ�

4 ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ อื มัฮ เกละ
อื ยุ ปุย เซ� ซ โฮลฮ ตอ โฮว เปิง เมือง โม เซ ติ โดฮ
ติ� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โปน ฮา กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่
โกะ แตะ เซ� 5 แพป นึง อ�ื ไก ปุย ลอา ปุย โฮว ฆู
ดิ โคะ นึง โตะ เพระด่าวก เตือง ลอา แตะ เซ� ลไล
ฆู ปุย ติ อื เซ โคะ โอ� ฆอฮ ม่อย� ม่อย เซ ลอก ปุย
ติ อื เซ แม ปอ ยุม อื เอนิ� ปุย ฆอฮ ม่อย เซ ซ โฮลฮ
ตอ โฮว เปิง เมือง โม เซ นึง อื ติ โดฮ� ละ ซ เกือฮ อื
ติ แตะ โปน ฮา ยุฮ ปุย ยุม ไม่ แตะ� 6 ดัฮ เมือง เปิง
ปุย เซ ไก ติ เมือง โน่ง� ไม่ ซไง ลอน ก ไก อ�ื ป มัฮ

คระ เฌือต ปุย ยุม เซ ตึน ซ ซาวป โรก เวน ละ ปุย
เซ� เตือง มัฮ อื ปุย ไมจ ไล� ไม่ ซ เตือน เอนิ อื ยุฮ
ยุม ไม่ นึง รอก ลอน รพาวม แตะ นึง อ�ื ญันได่ ปุย
ยุม ยุฮ ปุโฮมว แตะ เซ มัฮ โตว โฆง อื ยุฮ� ไม่ โอ อื
เกละยุ ปุย เซ เญี่ยะ เนอึม� 7 มัฮ เซ ป ดวน อาึ โม
เปะ เลือก อาึง เมือง ตอก เซ ฆาื อื ลอวย เมือง เงอ�

8 เญือม เอจี เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ บัน่
เมือง ละ เปอะ เวอืฮ ฮา ไพรม แตะ� ตัม ป เอจี ซัน
ญา อื ละ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� ซ มอป เมือง
เซ ละ เปอะ เกือฮ แปน คอง เปอะ� 9 ดัฮ โม เปะ
ปุน เนอึง ป อฮั พะจาว ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ซตอก
อื อาึง โครยญ เจือ เมาะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ไน ซเงะ
เนาะ เฮ�ี ดัฮ เปอะ ฮรกั เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�
ไม่ โฮว แนฮ เปอะ นึง คระ โครง ยุฮ อ�ื ซ ยุฮ เนอมึ
อื ละ เปอะ ตอก เซ� เญือม เซ ไมจ แม เปอะ เลือก
เมือง ลอวย เมือง� โนก ฮา เมือง ป เอจี เลือก เปอะ
เซ� 10 ละ ซ เกือฮ ปุย โอ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โอ ไก
พิต เซ� นึง ปลัฮเตะ ป เกือฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ละ
เปอะ เซ� ไม่ โอ โรฮ ซ เกือฮ โม เปะ แปน ปุย พิต
ฆาื ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย เซ�

11 ดัฮ ไก ป เกละยุ ปุ ยว่ง แตะ� ไม่ โฆง เอนิ อื
มอง ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ ลอต เอนิ ตอ โฮว เปิง
เมือง โม เซ� 12 เญือม เซ โม ป กวต นึง ยว่ง อาวต
ปุย เซ� ไมจ อื เกือฮ ปุย โฮว โฮมวต โรวก ปุย เซ�
ละ ซ เกือฮ อื เอียกปุ ป ยุม เซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ ปุย
เซ� นึง ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ยุฮ อื เซ�
13 ทัน โตว เลียก พาวม โซะไง่ นึง ปุย ตอก เซ เฟือ
ฮ เอนิ� ฮา เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โอ
ไก พิต เซ ไฆร โอยจ ฮา โม อซิราเอน� เดอมึ เปอะ
ซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง�

14 ปุ เฌาะ ลัก ป มัฮ ม่าื เตะ ยุฮ ปุ ยว่ง เปอะ� ป
มัฮ ลัก โบลวง ปุย เน่อมึ เจน โฆะ ลัง่� นึง มัฮ อื บัน่
เมือง ป เกือฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ ละ ซ เกือฮ
อื แปน คอง เปอะ เซ�

โกตไม ไลลวง พีญัน
15 เญือม ไก ป พิต ลลาึง เปอะ ป ไมจ เปอะ รเตีฮ

ตัตซิน� ปัง มัฮ ป พิต เจือ ออฮ เจือ เอฮี ญุ่ก� ดัฮ
ไก พญีัน ติ โน่ง ปุ ตัตซิน เกือฮ ลอก ตุต แตะ� ไมจ
อื ไก พีญัน เคียง ลอา ลอวย ปุย เดอมึ ปุย ซ เกียฮ
เจือ ป อฮั อ�ื

16 ดัฮ ไก ป โฆง ซาวป ญวต พิต ละ ปุย เตือง โอ
อื ไก ไล� 17 ไมจ เกือฮ ปุย โม เซ เตือง ลอา ก บลัฮ
อื ฮอยจ เคะ พะจาว ละ ซ เกือฮ โม ซตุ ไม่ โม ป ร
เตีฮ รตุม โอเอฮี เซ ตัตซิน อ�ื 18 ป รเตีฮ รตุม เซ
ซ ไฮมญ ที ไลลวง อ�ื เญือม เซ ดัฮ ลปุง พีญัน เซ
มัฮ ป โอ เนอึม� นึง ซาวป อื ญวต พิต ละ โม เอียก
ปุ แตะ ไน โม อซิราเอน เตือง โอ อื ไก ไล� 19 ไมจ
โม เปะ เกือฮ ปุย เซ ลอก ตุต แตะ ตัม ป เอจี ฆวต
ญวต โกะ อื ตุต ละ ปุย เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกีย
ฮ เกือฮ เปอะ ป ฆอก ลลาึง แตะ เซ ไฆร โอยจ เจอ�
20 ฟวยจ เซ ปุย เตือง โอยจ อื ซ ฮมอง ไลลวง เซ�
ไม่ ซ ฮลัต โรฮ อื ฆาื� เญือะ ซ ไก โตว ป โรวต ยุฮ ป
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ฆอก ลอน ตอก เซ ฆาื อ�ื 21 ทัน โตว เกือฮ ติ เปอะ
เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ตอก เซ เฟือฮ เอนิ� กัน
เกือฮ อื ลอก ตุต เซ ไมจ อื มัฮ ตอก เฮ�ี จีวติ ฆรอ
จีวติ� ไง่ ฆรอ ไง�่ เบยีง ฆรอ เบยีง� เตะ ฆรอ เตะ�
ชวง ฆรอ ชวง�

20
โกตไม ไลลวง กัน รุป ปุย ปุ แตะ

1 เญอืม โอก โฮว เปอะ ละ ซ ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่
โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ เซ� เญือม ชวน เปอะ บรอง
ไม่ เลาะ รุป เซิก� ไม่ โม ตฮนั ป โฮวน ฮา เปอะ� ปุ
ฮลัต นึง ปุย โม เซ เยอ� เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ
ป นัม โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� เอจี มัฮ
ป อาวต ไม่ เปอะ� 2 เญือม เอจี ซดิ ซ เติง เวลา รุป
เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ซตุ ติ ปุย โอก อาวต ลั่กกา
ปุย� ไม่ อฮั อื ละ โม ตฮนั เซ ตอก เฮ�ี 3 �โม เปะ ป
มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ป อฮั อาึ เฮ�ี เอจี มัฮ ซเงะ เนาะ เฮี ซ โฮลฮ โม เปะ
เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ เปอะ เซ�
ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง� ปุ เกือฮ
รพาวม เปอะ ชุมเช� ไม่ โอ เปอะ ไมจ รไจจ นึง ซ
ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม เซ� 4 มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ
ป โฮว ลอป ไม่ เปอะ ละ ซ ตอซู อื ปุย โม เซ รโตง
เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ เป โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ
เซ�� ไมจ อื อฮั เซ�

5ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ โม ฮวันา ตฮนั เซ อฮั
ละ โม ลุกนอง แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป อาวต นา เฮี
อมั ไก งอ่น ป ยุฮ เญือะ โคระ� ไม่ โอ เปอะ ดิ แปน
ทไว ละ พะจาว เยอ� ดัฮ ไก โฮ� ไมจ ปุย เซ เอญี
ฮอยจ นึง เญือะ แตะ เซ� ดัฮ โอ เอญี โฮ� ยุม ปลาว
นึง กัน รุป ปุย ปุ แตะ� ซ โฮลฮ ปุย ไฮญ ทไว เญือะ
อื เซ ฆาื อ�ื 6 อมั ไก งอ่น ป ยุฮ รปึม อะงุน� ไม่ โอ
อื ดิ โฮลฮ เปฮ โซม เปลิ อะงุน ยุฮ แตะ เซ� ดัฮ ไก
โฮ เกือฮ ปุย เซ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� ดัฮ โอ
เอญี โฮ� ยุม ปลาว นึง กัน รุป ปุย ปุ แตะ� ซ โฮลฮ
ปุย ไฮญ เปฮ โซม เปลิ อะงุน ยุฮ อื เซ ฆาื อ�ื 7 อมั
ไก งอ่น ปุย เอจี ไก ปุ รงะ่ อา� ป โอ ดิ แปน เญือะ ไม่
ปุ แตะ� ดัฮ ไก โฮ ไมจ ปุย เซ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ
แตะ� ดัฮ โอ เอญี โฮ� ยุม ปลาว นึง กัน รุป ปุย ปุ
แตะ� เญือม เซ ปรเมะ ไฮญ ซ โฮลฮ ปรโปวน เซ
แปน ปุย เญือะ แตะ ฆาื อ�ื 8 เมาะ ป อาวต นา เฮี
อมั ไก ป ไก รพาวม ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง อ�ื ดัฮ
ไก โฮ ไมจ ปุย เซ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� ดัฮ โอ
เอญี โฮ� ฮลัต โรฮ ปลาว ปุย ไฮญ ฆาื ตอก โกะ อื เซ
โรฮ�� ไมจ อื อฮั เซ� 9 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั ฮวันา
ระ ยุฮ โม ตฮนั เซ โอเอฮี ละ โม ลุกนอง แตะ� ไมจ
อื ดุฮ แม ฮวันา ละ อื ตัม มู อาวต อื โครยญ มู อ�ื

10 เญอืม ฮอยจ เปอะ ซดิ ไม่ เมือง ติ โดฮ ละ ซ รุป
เปอะ ปุ แตะ ไม่� ไมจ เปอะ ไฮมญ ปุย นึง เมือง เซ
ละ ฮมั� ตอก ซ ญอม อื เนองึ ป อฮั โม เปะ ไม่ โอ อื
เนองึ� 11 ดัฮ ปุย นึง เมือง เซญอม เนองึ ป อฮั เปอะ

โฮ� ไม่ โปฮ อื รเวอืะ ฆรุง ละ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ
โม ลัปซด่อน นึง เมือง เซ ลอต แปน กวนไจ ปุย โจฮ
เปอะ ไม่ แปน อื ป ยุฮ กัน โซะ ฆรอ เปอะ� 12 ดัฮ ปุย
นึง เมือง เซ โอ ญอม เนอึง ป อฮั เปอะ� ไมจ เปอะ
เกือฮ โม ตฮนั แวต เอนิ เมือง เซ ละ ซ ไลญ เปอะ�
ฮอยจ ละ ญอม อื ไป นึง เปอะ� 13 กัง เคะ เอ� เญื
อม เอจี เกือฮ พะจาว เปอะ เป เมือง เซ� ไมจ เปอะ
ยุฮ ยุม ไม่ โม ปรเมะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 14 โม
ปรโปวน นึง อื ไม่ กวนดุ� ซัตซิง ไม่ โอเอฮี ไฮญ โค
รยญ เจือ เมาะ ป โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง เมือง เซ เตื
อง โอยจ อ�ื โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ไอฮ แปน คอง
โกะ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง มัฮ อื พะจาว
ยุฮ เปอะ ป เกือฮ ละ เปอะ เซ� 15 ไมจ เปอะ ยุฮ ละ
อื ตอก เซ โครยญ โดฮ� เมาะ ป มัฮ บัน่เมือง ซไง
ฮา เมือง ก อาวต โม เปะ เซ�

16 ป มัฮ เมือง ป เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ
ละ เปอะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ แปนคอง แตะ เซ� โอเอฮี
เมาะ ป ไก รพาวม นึง อื ปังเมอ ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่
แกล เอนิ� 17 เมือง ป ไมจ เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก เซ
มัฮ เมือง ฮติไท� เมือง อาโมไร� เมือง คะนาอนั�
เมือง เปรซีิ� เมือง ฮไีว ไม่ เมือง เยบุ่ต� ตัม ป เอจี
ซตอก พะจาว ยุฮ เปอะ อาึง ละ เปอะ เซ� 18 ไมจ
เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ เดอมึ โอ ซ ปุน จุ โม เปะ เกือฮ เฮยี
น ไล ฆอก ยุฮ แตะ นึง กัน ไว อื ฮุป ยุฮ แตะ เซ� ป
มัฮ ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว ยุฮ เปอะ�

19 เญือม แวต เปอะ เมือง ละ ซ รุป เปอะ ปุ แตะ
ไม่ อ�ื ปัง เล่ีญ ซ โฮลฮ เปอะ เป ญุ่ก� ปุ ฆู โคะ ป
มัฮ โคะ โซม ปุย เปลิ อ�ื เปลิ อื โซม เปอะ แปน�
โคะ อื ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ฆู เฟือฮ เอนิ� โคะ เซ
มัฮ โตว ป รุป ไม่ ปุย� 20กา เฆียง เป เปอะ เมือง เซ
เยอ� ดัฮ เปอะ จัมเปน ไอฮ โคะ ละ ซ โกว เปอะ นึง
กัน รุป แตะ โฮ� ไมจ เปอะ ฆู โกว โคะ ไฮญ นึง อ�ื

21
ป ยุม โอ ปุย ยุง ป ยุฮ ไม่ อื

1 ดัฮ ไก ป ยุ ป ยุม เฮยี นึง กัง เด่น นึง ปลัฮเตะ
ป เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ� ไม่
โอ เปอะ ยุง ป ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ� 2 ไมจ เปอะ เกือฮ
โม ป กวต ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม ยุฮ เปอะ โฮว แนต
แลน นา ก อาวต ป ยุม เซ� มัฮ ยว่ง เมอ ป อาวต
ซดิ ไม่ ก อาวต ป ยุม เซ� 3 ไมจ เปอะ เกือฮ โม ป
กวต นึง ยว่ง ซดิ ไม่ อื ฮา ปุย เซ โรวก โมวก ชงั ติ
ตัว� ป โอ ปุย ดิ ยุฮ กัน นึง ติ ชวง� 4ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ โม ป กวต เซ โรวก โมวก เซ ฮอยจ โบ
โกลง ติ โดฮ นา ก ไก รอาวม ปัต นึง� ป มัฮ นา ก โอ
ปุย ดิ มอก ม่า ยุฮ ชจิ นึง� ไมจ เปอะ เกือฮ โปวก
โงก โมวก เซ นา เซ� 5 โม ซตุ ป มัฮ จัตเจือ โม เลว�ี
ไมจ โรฮ อื โฮว ฮอยจ นา เซ� นึง เอจี เลือก พะจาว
อื ละ ซ เกือฮ อื แปน ป รซอฮ ละ แตะ� ไม่ เกือฮ อื
ปิฮ มุ่น ละ ปุย นึง มอยฮ พะจาว. เมาะ ป มัฮ กัน ฟู
มวยญ เดือ โครวน ไม่ กัน ไฮะฮอน ป ยุฮ ปุย ละ ปุ
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แตะ เตือง โอยจ อ�ื ซ ฟวยจ นึง ป อฮั ป มวยญ โม
ซตุ เซ โครยญ เจือ� 6 เญือม เซ โม ป กวต นึง ยว่ง
ป อาวต ซดิ ฮา ปุย นึง อื เซ� ซ รไซจ เตะ แตะ ราว
โมวก ป เอจี โปวก ปุย โงก อื นึง โบ โกลง เซ� 7 เญื
อม เซ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตว เอะ ป ยุฮ ยุม ไม่
ปุย เฮี เยอ� เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย เฮี เอะ ปุ โรฮ
ยุ� 8 โอ พะจาว, ปัว เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ละ โม อซิ
ราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ� ป มัฮ ป เอจี โตฮ เปอะ
เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา นึง เมือง อยีปิ เซ� ปัว
เปอะ โอ ทื พิต โฌวะ ยุฮ เอะ นึง ไลลวง ยุฮ ปุย ยุม
ไม่ ปุย โอ ไก พิต เฮ�ี ไม่ โอ เปอะ เกือฮ ไลลวง กัน
ยุม ปุย เฮี แปน ป ฆอก ละ เอะ ฆาื อ�ื� ไมจ อื อฮั
ตอก เซ� 9 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก ปุก อื รพาวม พะจาว
ตอก เซ� โม เปะ ซ ลอก เปอะ โตว ตุต แตะ ฆาื ไล
ลวง ยุม ปุย โอ ไก พิต เซ�

ปรโปวน ตุย ปุย โรวก เน่อมึ ก รุป แตะ
10 เญอืม เอจี เกือฮ พะจาว โม เปะ เป โม ป รุป ไม่

เปอะ เซ� ไม่ โฮลฮ เปอะ ตุย โรวก โม ป ไป นึง แตะ
เซ� 11 ไน โม ป โรวก เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ ยุ ปรโปวน
ไมจ ละ แตะ นึง อ�ื ไม่ ฆวต ไอฮ เปอะ แปน ปรโปวน
เญือะ แตะ� 12 ไมจ เปอะ โรวก ปรโปวน เซ ฮอยจ
นึง เญือะ เปอะ� เกือฮ ปรโปวน เซ กู ไกญ แตะ ไม่
ญัป อื ไฮมม แตะ� 13 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ปรโปวน
เซ ลโปลฮ เครองึ เซอกึ แตะ� ไม่ เกือฮ เปอะ อาวต
นึง เญือะ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ เปลีฮ ซลิต ซโลม
ตอก โซะ รพาวม แตะ เซ ตา ติ เคิ เตม� นึง โอ อื
เญาะ ซ โฮลฮ ยุ มะเปือะ แตะ� ฟวยจ เซ ดัฮ เปอะ
ไอฮ แปน ปรโปวน เญือะ แตะ แปน� 14 กัง เคะ เอ
ดัฮ ปรโปวน เซ โอ เญือะ ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ไมจ
เปอะ พลวย เกือฮ โฮว นึง คระ ฆวต โฮว แตะ� ปุ
โชะ โซม งวยฮ อ�ื ปุ ยุฮ ละ อื ตอก ยุฮ ปุย ละ ครา
แตะ โฮ� นึง เอจี เกือฮ เปอะ ปรโปวน เซ โซะกิจ นึง
ไลจ มอยฮ แตะ�

กวน โรง ปุย
15 ดัฮ ไก ปุย ไก ปรโปวน เญือะ ลอา ปุย� ดัฮ ฮรกั

อื ติ� ดัฮ โอ ฮรกั อื ติ โฮ� ปรโปวน เญือะ อื เตือง
ลอา อื เซ� ดัฮ เอจี ไก ตื กวน รเมะ ไม่ อ�ื ดัฮ ป มัฮ
กวน รเมะ โรง อื เซ มัฮ กวน ปรโปวน ป โอ อื ฮรกั
เซ� 16 เญอืม เอจี เติง เวลา ซเงะ รฆุ อื คาวคอง ละ
กวน แตะ เซ� ไมจ โตว อื เกือฮ โอเอฮี ป ลัง ละ กวน
โรง แตะ เซ ละ กวน ปรโปวน ฮรกั แตะ เซ� เดอมึ
โอ ซ แปน บ่วก อื ละ กวน ปรโปวน โอ แตะ ฮรกั เซ�
17 ปุย เซ ไมจ อื ญอม เมีญ ป มัฮ กวน ปรโปวน โอ
แตะ ฮรกั เซ แปน กวน โรง แตะ� นึง เอจี มัฮ เนอึ
ม อื กวน โรง อ�ื ไมจ อื รฆุ คาวคอง ละ ป มัฮ กวน
รเมะ โรง แตะ เซ ลอา เตะ กวน ไฮญ แตะ เซ ฆาื อ�ื
เอจี มัฮ เซ ป ลัง โฮลฮ อื นึง มัฮ แตะ กวน โรง อ�ื

กวน ลึง รพาวม
18 ดัฮ ไก ป ไก กวน รเมะ ป ลึง รพาวม� ป โอ

ญอม อาวต ฆรมึ ลปุง เพอกึ ตอม มะเปือะ แตะ� เตื
อง เอจี เพอกึ เฟียต ลอป มะเปือะ อื เซ� 19 ไมจ โม

มะเปือะ อื โฮมวต โฮว ตาว ปุย เซ ละ โม ป กวต นึง
ยว่ง แตะ� นึง นา ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี� 20 เญือม
เซ ไมจ อื อฮั ละ โม ป กวต ยว่ง แตะ เซ ตอก เฮ�ี
�กวน รเมะ เอะ เฮี มัฮ ปุย ลึง รพาวม� ญอม โตว
อาวต ฆรมึ ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ� ไม่ โอ อื เนอึ
ง ป อฮั เอะ� มัฮ ปุย โอยจ ยุฮ มาื ไอฮ พาวม แตะ�
ไม่ มัฮ อื ปุย กอ ญุ่ยจ�� อฮั เซ� 21 ฟวยจ เซ ไมจ
ปุย นึง ยว่ง เซ เตือง โอยจ อื แล่น ปุย เซ นึง ซโมะ
ปอ ยุม อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกือฮ เปอะ ป ฆอก
อาวต ลลาึง แตะ เซ ไฆร เยอ� โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อ�ื เญือม ฮมอง อื ไลลวง เซ� ซ ฮลัต ตื โรฮ
ฆาื อ�ื

ไลลวง โกตไม ญอย
22 ดัฮ ไก ป ลอก ตุตฆาื พิต ยุฮ แตะ ปอ ยุฮ ปุย ยุม

ไม่ อ�ื ไม่ โฮลฮ ปุย เคิง อาึง นึง โคะ โอ� 23 ปุ เกือฮ
ป ยุม เซ อาวต นึง โคะ เซ ฮอยจ ละ เมือ ก ซาวม อ�ื
ไมจ เปอะ รปาึง ไพ ไน ซเงะ เซ เอนิ� เมาะ ป โฮลฮ
ปุย เคิง นึง โคะ เอจี มัฮ ลอก อื ตุต โอยจ นึง โซะ
แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� ปลัฮเตะ ยุฮ เปอะ� ป เกือฮ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ� ปุ เกือฮ แปน
ป รแอม ไล�

22
1 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุ คอง เลียง

โม เอียกปุ แตะ ไน โม อซิราเอน� มัฮ โมวก ญุ่ก�
แกะ ญุ่ก� ป ไฆร อื ฮา กุม แตะ� ปุ อาวต โฆย ไม่�
ไมจ เปอะ ตาว ซัตซิง เซ ฮอยจ ละ กุม อ�ื 2 ดัฮ ยว่ง
อื โอ ทัน ซดิ ไม่ เปอะ ไม่ โอ เปอะ ยุง ที ป มัฮ กุม อ�ื
ไมจ เปอะ โรวก ซัตซิง เซ ฮอยจ นึง ยว่ง โกะ เปอะ�
เกือฮ อาวต ไม่ เปอะ ฮอยจ ละ ซเงะ ฮอยจ ซาวป กุม
อื ไอฮ� เญอืม เซ ไมจ เปอะ เกือฮ แม ละ กุม อื เซ�
3 ดัฮ เปอะ ยุ บรงั ยุฮ โม เอียกปุ แตะ� ปัง มัฮ เค
รองึ เซอกึ อื ญุ่ก� ปัง มัฮ โอเอฮี ไฮญ ยุฮ อื ญุ่ก�
ไมจ เปอะ เกือฮ แม ละ กุม อื ตอก เซ โครยญ เจือ�
ปุ อาวต โฆย ไม่�

4 ดัฮ เปอะ ยุ ฆลาื บรงั ยุฮ อื ญุ่ก� โมวก ยุฮ อื
ญุ่ก� ปอ โอ อื เญาะ เกียฮ โกฮ� ปุ โรฮ อาวต โฆย
ฮา� ไมจ เปอะ เรอมึ ลบุ่ฮ เกือฮ โกฮ ชุง�

5 ปุ เกือฮ โม ปรโปวน จาวป เครองึ เซอกึ โม ปร
เมะ� ปุ โรฮ เกือฮ โม ปรเมะ จาวป เครองึ ปรโปวน
โรฮ� ดัฮ ไก ป ยุฮ ตอก เซ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ป คึต ป
ตวยฮ ละ พะจาว ยุฮ แตะ�

6 ดัฮ เปอะ โฮว รโตฮ ยุ รฮมาวม ไซม นึง คระ โฮว
แตะ� ปัง อาวต นึง โคะ ญุ่ก� ปัง อาวต นึง ลังเตะ
ญุ่ก� ดัฮ ไก กวน ไซม นึง ญุ่ก� ตอม ไซม นึง ญุ่ก�
ป กัมลัง ครุป ลัง่ มะ ไซม อื เซ� ปุ ตุย โรวก กวน ไซม
เซ เตือง มะ อ�ื 7 ไมจ เปอะ พลวย มะ ไซม เซ� ป
มัฮ กวน ไซม เซ ดัฮ เปอะ ฆวต ตุย โรวก โฮ� แปน�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ จเลิน เปอะ ไม่ ซ ลัง่ อาญุ
เปอะ เบือ อ�ื
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8 เญือม ยุฮ เปอะ เญือะ โคระ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่
ฆรุง นึง ราว ดัต่ฟะ เญือะ เปอะ เซ ไคว อ�ื ตัม โอ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ� ดัฮ ปุย ดุฮ เน่อมึ นึง ดัต่ฟะ เญือะ
เปอะ เซ ปอ ยุม อื ซ ลอก เปอะ ตุต แตะ ฆาื อ�ื

9 ปุ ซมา โอเอฮี ไฮญ นึง รปึม อะงุน ยุฮ เปอะ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ� ป มัฮ เปลิ อะงุน ไม่ ป ซมา ไฮญ
เปอะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว โซม ไอฮ ฆาื อ�ื จัมเปน
เปอะ ตาว เปลิ ป ซมา เปอะ เซ ฮอยจ ละ โม ซตุ นึง
พากัง ระ เซ ฆาื อ�ื เตือง เปลิ อะงุน ยุฮ เปอะ เซ
โรฮ�

10 เญือม ไท เปอะ ชจิ ยุฮ แตะ� ปุ เกือฮ บรงั ไม่
โมวก เลียก ดิ นึง แอก ติ ละ ซ โกว เปอะ ละ ยุฮ แตะ
กัน�

11 ปุ จาวป เครองึ ฮาึก แกะ ป เกลีญ รไม่ รม่าึก
ปุย อื ไม่ กอย ตอก ไฮญ�

12 ไมจ เปอะ ยุฮ ดาึง ลปิ ฮอป แตะ นึง โจง ลปิ
เปอะ เซ เตือง ปาวน โจง อ�ื

กัน ซงะ่ ซงอม นึง ไลลวง เญือะ เอญี ปุย ละ ปุ
แตะ

13 ดัฮ ไก ปุย เอจี โฮลฮ ปรโปวน เญือะ แตะ� ไม่
เอจี อาวต อื ไม่ ปุ แตะ� ฟวยจ เซ ดัฮ เกละยุ ปรโป
วน เญือะ แตะ เซ� 14 ดัฮ ซาวป อฮั โอเอฮี ตอก ซ
เกือฮ อื ไลจ มอยฮ นึง โคะ อื มัฮ ปรโปวน ฆอก ไล�
ดัฮ ซาวป งอ่ต ตอกซ โชะ แตะนา อ�ื ตอก เฮ�ี �เญื
อม ไอฮ อาึ ปุย เฮี แปน ปรโปวน เญือะ แตะ� เฮงะ
โอ ไอฮ มัฮ ป เครฮี ม่อง� ที นึง โอ อื ไก เคืองไม ไล
ลวง มัฮ อื ปเครฮี ม่อง�� อฮั เซ� 15 เญือม เซ มะ
เปือะ ปรโปวน เซ ไมจ อื ตุย โรวก บว่ตชุ ตุม ก ไอจ อื
ละ ซ เกือฮ อื แปน ลักทัน ไลลวง มัฮ กวน อื เซ ปเค
รฮี ม่อง� ไมจ อื โฮว ไม่ ฮอยจ เคะ โม ป กวต ยว่ง
แตะ นึง นา ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี� 16ป มัฮ เปือะ อื เซ
ซ อฮั อื ละ โม ป กวต เซ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ฟวยจ
เกือฮ กวน แตะ แปน ปรโปวน เญือะ ปุย เฮ�ี ฟวยจ
เซ ปุย เฮี ตอ เกละ แม ยุ กวน อาึ เฮ�ี 17 ซาวป บรุ
เพือ อ�ื เคียต อฮั กวน อาึ โอ มัฮ ปเครฮี ม่อง� เฮิ
แลน เมอะ� มัฮ เฮี ป มัฮ ลักทัน ไลลวง มัฮ อื ปเค
รฮี ม่อง เงอ�� ซ อฮั เซ� ฟวยจ เซ ไลฮ บ่วตชุ ตุม
ก ไอจ อื เซ ซองนา โม ป กวต เซ� เกือฮ อื แปน พี
ญัน อ�ื 18 เญอืม เซ โม ป กวต ยว่ง อื เซ ไมจ อื โฮม
วต เฟียต ปรเมะ เซ� 19 ไม่ ไมจ อื พรนั เกือฮ โละ
ติ รอย เชเคน� มาื เซ ไมจ อื เกือฮ ละ เปือะ ปรโป
วน เซ� นึง เอจี ฟวยจ ไลจ อื ยุฮ มอยฮ ปเครฮี ม่อง
ไน โม อซิราเอน เซ� ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ซ แปน
ลอป เอนิ ปรโปวน เญือะ อ�ื ไน ติ เจน ไอม อื เกียฮ
ละ โตว อื เฟือฮ เอนิ�

20 ดัฮ ป อฮั ปรเมะ เซ ตอ มัฮ ป เนอมึ� นึง โอ อื ไก
ลักทัน มัฮ เนอมึ ปรโปวน เซ ปเครฮี ม่อง โฮ� 21 ปัง
เมอ ไมจ เกือฮ ปุย โตวก โรวก ปรโปวน เซ ฮอยจ นึง
ก พริ โตะ รเวอืะ เญือะ เปือะ อื เซ� ฟวยจ เซ ไมจ
ปุย นึง ยว่ง เซ แล่น ปรโปวน เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อื
เอนิ� มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ อื กัน ฆอก ซน่ะ ลลาึง โม อซิ
ราเอน� ไม่ มัฮ อื ปรโปวน ฮอยญ เรี เญือม อาวต

ลัง่ อื นึง เญือะ เปือะ แตะ เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ
เกียฮ เกือฮ เปอะ ป ฆอก ลลาึง แตะ ไฆร โอยจ เจอ�

22 ดัฮ ไก ปุย ป ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ ปุย
ไฮญ� ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เตือง ปรเมะ เตือง ปรโป
วน� นึง เอจี พิต อื เตือง ลอา แตะ� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ ป ฆอก ไฆร ฮา โม อซิรา
เอน เนอ�

23 ดัฮ ไก ป รโตฮ ยุ ปเครฮี ม่อง นึง โตะ เมือง�
ดัฮ ไอฮ พาวม ไม่ อื เตือง มัฮ อื ป เอจี ไก กัมฟู ไม่
ปรเมะ ไฮญ� 24 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เมือะ โรวก ปุย
ลอา เซ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ เมือง เซ� เกือฮ ปุย
แล่น นึง ซโมะ ปอ ยุม อื เตือง ลอา อื เซ� ปรโปวน
เซ มัฮ ฆาื โอ อื กอก ปุย เรอมึ แตะ เตือง อาวต แตะ
โตะ เมือง� ปรเมะ เซ มัฮ ฆาื ไอฮ พาวม อื ไม่ ปุ รงะ่
ปุย ไฮญ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ ป
ฆอก อาวต ลลาึง แตะ ไฆร โอยจ เจอ�

25 ดัฮ ไก ป รโตฮ ยุ ปเครฮี ก ซไง อื ฮา ยว่ง� ป
เอจี ไก กัมฟู ไม่ ปรเมะ ไฮญ� ดัฮ ไอฮ พาวม ไม่ อื
โฮ� ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปรเมะ เซ� 26 ปรโปวน เซ
ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� มัฮ ฆาื
โอ ปรโปวน เซ ไก พิต ยุฮ� กัน พิต ยุฮ ปรเมะ เซ
เอจี เมาะ ปุ แตะ ไม่ กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย� 27 ปร
โปวน ป ไก กัมฟู อื ไม่ ปรเมะ ไฮญ เซ� เญือม ไอฮ
พาวม ปุย เซ ไม่ อ�ื ปัง กอก ปุย เรอึม แตะ เมาะ
ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ไก โตว ป ฮมอง นึง มัฮ อื ก
ซไง อื ฮา ยว่ง�

28 ดัฮ ไก ป รโตฮ ยุ ปเครฮี ม่อง ป โอ ดิ ไก กัมฟู
ไม่ ปรเมะ ไฮญ� ดัฮ โฮมวต ไอฮ พาวม ไม่ อ�ื ไม่ ไก
ป ยุ ป ฮมอง อ�ื 29 ปรเมะ เซ ไมจ อื เกือฮ มาื ละ
เปือะ ปเครฮี เซ รฮอน เชเคน� ปรโปวน เซ ซ ลอต
เอนิ แปน ปรโปวน เญือะ อ�ื ไน ติ เจน ไอม อื เญือะ
เกียฮ ละ โตว ปรโปวน เซ เฟือฮ เอนิ� มัฮ ฆาื เอจี
ฟวยจ เกือฮ อื ปรโปวน เซ ไลจ มอยฮ�

30 ปุ เกือฮ ปุย ยุฮ ป พังไฮะ ละ เปือะ แตะ นึง ไอฮ
อื มะตุ แตะ แปน ปรโปวน เญือะ แตะ�

23
โม ป โอ ลัง เลียก นึง กัน โพรม

1 ดัฮ ไก ปรเมะ ป โอ ก รเมะ อื เซ ตอก ปุย ไฮญ�
ปัง มัฮ ฆาื เซฮ ปุย อื ญุ่ก� ปัง มัฮ กุต อื ญุ่ก� ปุ
เกือฮ ปุย เซ เลียก นา ก โพรม ปุย ไน พะจาว.

2ป มัฮ กวน ปุย ป เกิต ฆาื กัน เลน จุ� ปุ โรฮ ไมจ
เกือฮ เลียก นา ก โพรม ปุย ไน พะจาว. ป มัฮ จัต
เจือ อื ไมจ โตว อื โรฮ เลียก ฮอยจ ละ ไก อื กาว เจน
ปุย�

3ป มัฮ จัตเจือ ปุย อมัโมน ไม่ ปุย โมอปั ปัง เอจี ไก
กาว เจน ปุย� ไมจ โตว ลัง่ เกือฮ เลียก นา ก โพรม
ปุย ไน พะจาว เฟือฮ เอนิ� 4 มัฮ ฆาื โอ ปุย โม เซ
ญอม เกือฮ ป โซม ละ เปอะ ไม่ รอาวม ญุ เปอะ เญื
อม โอก โม เปะ ฮา เมือง อยีปิ ลไล โฮว เปอะ นึง คระ
โฮ� เอจี จัง โรฮ บ่าลาอมั กวน เบ่โอ ละ ซ เกือฮ อื
ฮอยจ ซะ ซม่อต โม เปะ� บ่าลาอมั เซ มัฮ ปุย ยว่ง
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เปโท นึง นาตี เมโซโปเตเมีย� 5 ปัง มัฮ ตอก ออฮ
ตอก เอฮี� เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ญอม โตว งอ่ต
ป อฮั บ่าลาอมั เซ� โฮฮ ฮา โอ อื งอ่ต เตอ� ลเตือฮ
แม รซอม ซะ ยุฮ อื เซ� เกือฮ อื แปน รซอม ปิฮ มุ่น
ละ โม เปะ� นึง มัฮ พะจาว ทื เปอะ เซ ป ฮรกั เนอึ
ม โม เปะ� 6 ไน ติ เจน ไอม เปอะ ปุ ซาวป เรอมึ ปุย
โม เซ เกือฮ จเลิน เฟือฮ เอนิ� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ
เญาะ ไก ลอยจ�

7 โม เปะ ปุ เกละยุ โม เอโด่ม เมอ� นึง มัฮ อื เอี
ยกปุ เปอะ� ปุ โรฮ เกละยุ โม อยีปิ เปอ� นึง มัฮ โรฮ
เปอะ ปุย ตังเมือง เญอืม อาวต เปอะ นึง เมือง อยีปิ
โฮ� 8ป มัฮ จัตเจือ ปุย โม เซ ดัฮ เอจี ไก ลอวย เจน
ปุย โฮ� ซ เกียฮ โฮลฮ โรฮ เลียก นึง นา ก โพรม ปุย
ไน พะจาว โรฮ�

กัน เกือฮ ปุย ไคะ ตฮนั ซงะ่
9 เญือม ซ โฮว ตอซู เปอะ ไม่ โม ป ฆวต รุป ไม่

แตะ� เญือม อาวต ลัง่ เปอะ นึง ไคะ ยุฮ แตะ� ไมจ
เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ�
10 ดัฮ ไก ปรเมะ ป แปน ปุย รแอม ไล� นึง ไลลวง
โอเอฮี ป เกิต ละ แตะ เมือ ก ซาวม อื ฆาื รโมะ อ�ื
ปุย เซ ไมจ อื โฮว อาวต ก พริ ไคะ� ปุ เกือฮ เลียก
อาวต นึง ไคะ เฟือฮ เอนิ� 11 เญือม เอจี ซ ปู พริ
อี ไมจ อื ฮาวม เกือฮ ติ แตะ ซงะ่� เญือม เอจี เลีย
ก ซเงะ เอ� ปุย เซ ซ โฮลฮ แม โรฮ เลียก อาวต นึง
ไคะ โรฮ�

12 โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ไก เบือง ติ โดฮ นึง ก
พริ ไคะ ยุฮ แตะ� ละ ซ แปน อื นา ก โฮว ปุย ก พริ
ก มาวง� 13 ไมจ เปอะ ไก โคะ ลอม ยุฮ ไม่ เครองึ
ไฮญ เปอะ เญอืม โฮว เปอะ นา เซ� ไมจ เปอะ โรวก
โคะ ลอม เซ ไม่ แตะ ละ ซ กาวง เปอะ เตะ นึง� ละ
ซ รปาึง เปอะ ป รแอม โปวฮ เปอะ เซ นึง อื เกือฮ
ไฆลป� 14 ไมจ เปอะ เกือฮ ไคะ ยุฮ แตะ ซงะ่ ฮา ป
ฆอก ป เบร� นึง มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ป อาวต ลอป
ไม่ เปอะ นึง ไคะ ยุฮ เปอะ เซ� ละ ซ โซะโกะ ฮรกั
ซา อื นึง เปอะ� ไม่ เกือฮ อื โม เปะ เป โม ป ฆวต รุป
ไม่ เปอะ เซ� ปุ เกือฮ พะจาว โฮลฮ ยุ ป ฆอก ป เบร
ป ไก ลลาึง เปอะ เซ� เดอมึ พะจาว โอ ซ ลเตือฮ ติ
แตะ ฮา เปอะ ฆาื อ�ื

ไลลวง โกตไม โฮวน เจือ
15 ดัฮ ไก ป มัฮ ครา ปุย� ป ตอ ฮา เญือะ ปอเลียง

แตะ ละ ฮอยจ ปัว อื อาวต ไม่ เปอะ� ปุ เญือะ ตาว
ละ เญือะ ปอเลียง ไพรม อื เซ� 16 ไมจ เปอะ เกือฮ
ปุย เซ อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ� เตอมึ ยว่ง ฆวต
อาวต อ�ื ปุ โคมเฮง คา เคียน�

17 ปรเมะ ปรโปวน ไน โม อซิราเอน ป ออฮ ป เอฮี
ญุ่ก� ปุ เกือฮ อาวต นึง เวอืต ละ แปน อื มอจังคึต
ติ ตื เนอึม� 18 ป มัฮ มาื โฮลฮ ปรเมะ ปรโปวน นึง
แปน แตะ มอจังคึต เซ� ปุ เกือฮ ปุย โรวก ฮอยจ นึง
วฮินั ยุฮ พะจาว ละ ซ ทไว อื ตัม ซันญา แตะ เฟือฮ
เอนิ� นึง มัฮ กัน ตอก เซ ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ�

19 เญอืม เกือฮ เปอะ โม เอยีกปุ แตะ ไน โม อซิรา
เอน รมะ มาื ยุฮ แตะ ไม่ รอม อื เฮงาะ รโกะ ญุ่ก�

ไม่ เวยี อื โอเอฮี ไฮญ ยุฮ เปอะ ญุ่ก� ปุ ไอฮ ด่อก อื
นึง อ�ื 20 ดัฮ เปอะ เกือฮ ปุย ตังเมือง รอม เวยี โอ
เอฮี ยุฮ แตะ� ไม่ ไอฮ เปอะ ด่อก อื นึง อื แปน� ละ
โม อซิราเอน ป มัฮ เอยีกปุ เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ เกือฮ
รอม เวยี โอเอฮี ยุฮ แตะ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ไอฮ
ด่อก อื นึง อื เฟือฮ เอนิ� ฟวยจ เซ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ ซ ปิฮ เนอึม มุ่น นึง เมือง ป ซ เกือฮ อื โม
เปะ เลียก อาวต นึง เซ โครยญ เจือ�

21 เญอืม ซันญา เปอะ โอเอฮี ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ�
ปุ ซลัฮ นึง เดอมึ เปอะ โอ ซ เบีย ยุฮ ตัม ป อฮั แตะ
เซ� นึง มัฮ พะจาว เซ ป ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ เปอะ�
ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตัม ป อฮั แตะ เซ� ซ แปน เปอะ ปุย
พิต ละ พะจาว ฆาื อ�ื 22 ดัฮ เปอะ โอ ซันญา โอเอฮี
ไม่ พะจาว� พิต เปอะ โตว โรฮ นึง� 23 ดัฮ เปอะ เอจี
ซันญา โอเอฮี ไม่ พะจาว โฮ� ปังเมอ ไมจ เปอะ ยุฮ
เนอึม ตัม ป เอจี ซันญา แตะ เซ นึง เอจี มัฮ อื ไจ
ซมัก โกะ เปอะ ไอฮ�

24 เญือม เลียก เปอะ โตะ รปึม อะงุน ยุฮ ปุ ยว่ง
แตะ� ดัฮ เปอะ ฆวต โซม เปลิ อะงุน เซ� ปัง เปฮ
เปอะ โซม ปอ ซัก แตะ แปน� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ
เปฮ โรวก โตะ ทอง แตะ� 25 เญอืม เลียก เปอะ โตะ
ชจิ ยุฮ ปุ ยว่ง แตะ� ดัฮ เปอะ ฆวต ซฆุต ซเนียง เฮ
งาะ ละ ซ ไซป แตะ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก แปน�
ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ มัก นึง รมัก่ เฟือฮ เอนิ�

24
ไลลวง กัน ละ ปุย ปุ แตะ

1 ดัฮ ไก ปรเมะ เอจี เญือะ ป เอจี อาวต ดิ ไม่ ปร
โปวน เญือะ แตะ� กัง เคะ เอ ดัฮ โอ เญาะ ฆวต ไอฮ
ปรโปวน เญือะ แตะ เซ ฆาื ยุ อื ไก ตอก โอ อื ปุก ไล
แตะ� เญอืม เซ ตึน ซ ยุฮ เอนิ นังซื ไบ่ ลา ละ ปรโป
วน เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ อื โอก ฮา เญือะ แตะ ไม่ อ�ื
2 กัง เคะ เอ ดัฮ ปรโปวน เซ ตอ เญือะ โคระ แม ไม่
ปรเมะ ไฮญ โฮ� 3ฟวยจ เซ ดัฮ ปรโปวน เซ โอ โรฮ
ปุก รพาวม ปรเมะ โคระ เญือะ แตะ เซ� ดัฮ โรฮ ปร
เมะ โคระ เญือะ อื ยุฮ โรฮ นังซื ไบ่ ลา ละ ปรโปวน
เซ ละ ซ เกือฮ โรฮ อื โอก ฮา เญือะ แตะ โฮ� 4ป มัฮ
ปรเมะ ไพรม เญือะ อื เซ� เญาะ เกียฮ ไอฮ โตว ปร
โปวน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� ปัง เอจี ยุม ปรเมะ
โคระ เญือะ อื เซ� ปุ ลัง่ ซ เกียฮ ไอฮ อ�ื นึง มัฮ อื
ป เอจี รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว. ปุ เกือฮ บัน่เมือง
ป เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ ไก ป
ฆอก ป เบร นึง ตอก เซ�

5 ดัฮ ปรเมะ เอจี เญือะ โฮ� เนอึม เญือะ โรง อื
เซ ไมจ โตว ปุย เกน เกือฮ แปน ตฮนั� ไม่ โอ อื ไมจ
เกือฮ โฮว นึง กัน บัน่เมือง ติ เจือ เนอมึ� ไมจ อื ยุฮ
กัน นึง เญือะ โกะ แตะ ตา ติ เนอึม� ละ ซ เกือฮ อื
ปรโปวน เญือะ แตะ เซ ไก รพาวม ไมจ มวน�

ไลลวง โกตไม โฮวน เจือ
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6 เญอืม เกือฮ เปอะ ปุย รอม เวยี โอเอฮี ยุฮ แตะ�
ปุ ละ อาึง ซโมะ ครติ เฮงาะ ยุฮ อื แปน คอง คัน อ�ื
นึง มัฮ อื ควน เลียง อื จีวติ แตะ นึง โครยญ ซเงะ่�

7 ดัฮ ไก ป บระ โฮมวต เอียกปุ แตะ ไน โม อซิรา
เอน� ปัง มัฮ ซ เกือฮ อื แปน ครา แตะ ญุ่ก� ปัง มัฮ
ซ โชะ อื ละ ปุย ไฮญ ญุ่ก� ปุย ตอก เซ ไมจ ปุย ยุฮ
แปฮ ยุม ไม่� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ
ป ฆอก ลลาึง แตะ ไฆร เยอ�

8 เญือม ไก ป ลอก ลาวต ลลาึง เปอะ� ไมจ เปอะ
ยุฮ ตัม ป อฮั โม ซตุ ป มัฮ โม เลวี เซ� ตัม ป เอจี
ซตอก อาึ อาึง ละ อื เซ โครยญ เจือ� 9 ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ โตก ละ ป ยุฮ พะจาว ละ มิเรยีม� นึง
คระ โฮว เปอะ เญอืม โอก เปอะ ฮา เมือง อยีปิ โฮ�

10 เญื อม เกือฮ เปอะ ปุย รอม เวยี โอ เอฮี ยุฮ
แตะ� ปุ เลียก โตะ เญือะ อื ละ ซ ตุย เปอะ เครองึ
เซอกึ อื เกือฮ แปน คอง คัน อ�ื 11 ไมจ เปอะ ชุง ก
พร�ิ เญือม เซ ปุย เซ ซ ตาว ไอฮ คอง คัน ยุฮ แตะ
เซ ละ เปอะ� 12 ดัฮ มัฮ ป ตุก ป ญัก เนอมึ โฮ� ไมจ
เปอะ โตว ละ คอง คัน ยุฮ อื เซ ไม่ แตะ เมือ ก ซาวม
อ�ื 13 เญือม เอจี เลียก ซเงะ เอ� ไมจ เปอะ รแม่
คอง คัน เซ ละ กุม อื โครยญ บู� ละ ซ โฮลฮ อื จาวป
ฟุต เญือม ไอจ แตะ� ไม่ ซ ปิฮ อื มุ่น ละ เปอะ� เญื
อม เซ ซ แปน เปอะ ปุย ปุก รพาวม พะจาว เบือ อ�ื

14 ปุ บ่วก ละ โม ลุกจัง ตุกญัก ฮกัฮนิ เปอะ� ปัง
มัฮ โม เอยีกปุ เปอะ ไน โม อซิราเอน ญุ่ก� ปัง มัฮ ปุย
ตังเมือง ป อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ญุ่ก� 15 ไมจ
เปอะ เกือฮ งวยฮ ซเงะ อื ละ อื ไน ซเงะ เซ� กา เฆียง
เลียก ซเงะ� รพาวม อื อาวต แนฮ นึง งวยฮ ซเงะ
อื เซ นึง มัฮ อื ป ตุก ป ญัก� ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ เอนิ
งวยฮ ซเงะ อื เซ ละ อ�ื โม เซ ตึน ซ รโจฮ โม เปะ ละ
พะจาว. เญือม เซ โม เปะ ซ แปน เปอะ ปุย พิต ละ
พะจาว ฆาื อ�ื

16 ปุ ยุฮ ยุม ไม่ มะเปือะ ปุย ฆาื พิต ยุฮ กวน อ�ื ปุ
โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ กวน ปุย ฆาื พิต ยุฮ มะเปือะ อ�ื ไมจ
เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ตัว ป ยุฮ ป พิต เซ ไอฮ�

17 ไมจ เปอะ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ตังเมือง ไม่ โม
กวน ดอย ตอก ปุก ตอก ลอก อ�ื ปุ ไอฮ เครองึ เซ
อกึ โม แมฮงั นึง คอง คัน ยุฮ อ�ื 18 โม เปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ลอป ละ เญือม โฮลฮ แตะ
แปน ครา เญือม อาวต เปอะ นึง เมือง อยีปิ โฮ� เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี โตฮ โม เปะ เกือฮ โปน
ฮา แปน แตะ ครา นา เซ� มัฮ เซ ป ซตอก อาึ เปอะ
เกือฮ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ ฆาื อ�ื

19 เญือม มัก เปอะ เฮงาะ นึง ชจิ ยุฮ แตะ� ไม่
เบีย เปอะ เฮงาะ ฟาว ยุฮ แตะ เซ� ปุ ลเตือฮ แม
ตุย� ไมจ เปอะ ละ อาึง ละ โม ปุย ตังเมือง ไม่ กวน
ดอย� ไม่ โม แมฮงั แมไม� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ พะ
จาว ยุฮ เปอะ ซ ปิฮ มุ่น นึง กัน ยุฮ เปอะ เบือ อื โค
รยญ เจือ� 20 เญือม เอจี เปฮ เปอะ เปลิ กาวก ยุฮ
แตะ ติ โฮน� ปุ ลเตือฮ แม เปฮ กัก เอจี เปฮ ไพรม
เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ละ อาึง ละ ปุย ตังเมือง ไม่ กวน

ดอย ไม่ โม แมฮงั แมไม� 21 เญือม เปฮ เปอะ เปลิ
อะงุน นึง รปึม ยุฮ แตะ� ปุ เปฮ แม เลาะ แม ลาึน�
ไมจ เปอะ ละ อาึง ละ ปุย ตังเมือง ไม่ กวน ดอย ไม่
โม แมฮงั แมไม งอ่น� 22 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว เบีย
ไลลวง เญือม โฮลฮ แตะ แปน ครา นึง เมือง อียปิ
โฮ� มัฮ ฆาื เซ ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ
ฆาื อ�ื
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1 ดัฮ ไก ลอา ปุย ป ฟู มวยญ ไม่ ปุ แตะ ฮอยจ นา

ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี เยอ� เญือม เอจี ตัตซิน ป รเตีฮ
รตุม อื เซ� ตึน ซ อฮั อื มัฮ ปุย ปุก ติ ปุย� มัฮ ปุย พิต
ติ ปุย� 2 ดัฮ ปุย พิต เซ โซมกวน ไม่ เฟียต ปุย แตะ�
ป รเตีฮ รตุม เซ ไมจ อื ดวน ปุย พิต เซ ไอจ รเคอปึ�
ไม่ เกือฮ อื ปุย เฟียต ตัม เมาะ ระ เมาะ แตวะ พิต
ยุฮ อื เซ� 3 ลวง โฮวน อื ซ มัฮ รปาวน เตะ� ปังเมอ
โอ ไมจ เฟียต โฮวน ฮา เซ� ดัฮ โฮวน ฮา เซ แปน
ลอน ควน โชะ นา ปุย เซ ฆาื อ�ื

4 ไมจ เปอะ โตว จาวป กอก นึง รบุม โมวก รที บึน
อื เฮงาะ�

ตอก ซึป ปุย จัตเจือ เอยีกปุ แตะ
5 ดัฮ ไก เอยีกปุ ป อาวต ดิ ลัง่ ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ ยุม

ติ ปุย เตือง โอ แตะ ดิ ไก กวน รเมะ ติ เนอมึ� ป มัฮ
ปรโปวน เญือะ ปุย ยุม เซ� เกียฮ เญือะ โตว ไม่ ปุย
ไฮญ� มัฮ เอียกปุ ปรเมะ เญือะ อื เซ ป ลัง ไอฮ ปุย
เซ แปน ปรโปวน เญือะ แตะ� 6 เญือม เซ ดัฮ เอจี
ไก กวน รเมะ โรง โฮ� ไมจ อื เมีญ มัฮ กวน ปรเมะ
ไพรม เญือะ อื ป เอจี ยุม เซ� ละ ซ แปน อื ป ซึป จัต
เจือ อื ไน โม อซิราเอน�

7 ดัฮ เอียกปุ ป ยุม เซ โอ ฆวต ไอฮ ปรโปวน เซ
แปน ปรโปวน เญือะ แตะ� ไมจ ปรโปวน เซ โฮว เคะ
โม ป กวต ยว่ง แตะ นึง นา ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี� ไม่
อฮั อื เฮ�ี �ป มัฮ ปุ ปรเมะ เญือะ อาึ ญอม โตว ยุฮ
ป ลัง ยุฮ แตะ ฆรอ เอยีกปุ แตะ� ไม่ โอ อื ญอม ซึป
จัตเจือ อื ไน โม อซิราเอน�� ไมจ อื อฮั เซ� 8 เญอืม
เซ โม ป กวต ยว่ง เซ ซ กอก ปรเมะ เซ ละ ซ ไฮมญ
แตะ ไลลวง อ�ื ดัฮ ปุย เซ อฮั แนฮ ติ แตะ โอ ซ
ญอม ไอฮ ปรโปวน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� 9 เญื
อม เซ ปรโปวน เญือะ ป ยุม เซ ซ เลียก ซดิ ไม่ ปร
เมะ เซ ซองนา โม ป กวต ยว่ง แตะ เซ� ฟวยจ เซ ซ
ปอยจ เกิป ปรเมะ เซ ติ ก บลัฮ� โดยจ นึง นา อื ไม่
อฮั อื เฮี ละ อ�ื �ปุย เฮี มัฮ ปุย โอ ญอม ซึป จัตเจือ
เอยีกปุ แตะ� เอจี โซมกวน ไม่ โฮลฮ แตะ รปั โอเอฮี
ตอก เฮ�ี� อฮั เซ� 10 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ซ
ลอต เอนิ อฮั เญือะ ป ปอยจ ปุย เกิป อื ไม่ อ�ื

โกตไม ไฮญ
11 ดัฮ ไก ลอา ปุย ปรเมะ รเจ ไม่ ปุฮ อื ปุ แตะ�

ปรโปวน เญือะ ปุย ติ อื เซ� ดัฮ เลียก เรอึม ปรเมะ
เญือะ แตะ เกือฮ โปน ฮา เตะ ป ปุฮ อื เซ� ไม่ เลียก
ซเวยีต อื นา ก ปุก ตะ ลมัง ปรเมะ ติ อื เซ� 12 ไมจ
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เปอะ กิต โปวฮ เตะ ปรโปวน เซ ฆาื อ�ื ทัน โตว เลีย
ก พาวม นึง เฟือฮ เอนิ�

13 เญือม แฆ เปอะ โอเอฮี ละ ปุย� ไมจ เปอะ ยุฮ
ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 14 เญอืม ซมอย เปอะ โอเอฮี ละ ปุย
ปุ โกว รดู โอ ปุก เกอ� 15 ไมจ เปอะ โกว ลุ่น ซเมอ
ไม่ โกว เปอะ รดู ปุก� เดอมึ เปอะ ซ ลัง่ อาญุ นึง บัน่
เมือง ป เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ�
16 โม ป ยุฮ กัน บ่วก ตอก เซ โครยญ โฆะ อื มัฮ เนอึ
ม ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ�

ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โม อามาเลก
17 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ ป ยุฮ โม อามา

เลก ละ แตะ นึง คระ โฮว เปอะ เญอืม โอก เปอะ ฮา
เมือง อยีปิ โฮ� 18 โม เซ โอก โฮว ตอซู โม เปะ เญอืม
โฮว เปอะ นึง คระ� เญือม โซะ ไมญ โม เปะ ไม่ ชุม
เรยีง เปอะ� โม เซ บระ เลียก เน่อมึ ลัก่เคะ เปอะ�
ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ตาื ฮา ปุย เกือฮ โอยจ แกล เอนิ�
ยุง โตว ฮลัต นึง พะจาว เญี่ยะ เนอึม� 19 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ โม อามาเลก เซ
ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื เญือม เอจี เกือฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ โม เปะ อาวต ไมจ อาวต มวน� ไม่ เอจี
โปน เปอะ ฮา โม ป ตอซู ไม่ เปอะ โครยญ ลวง เงอ�
ไม่ อาวต ซไบ่ เปอะ นึง ปลัฮเตะ เกือฮ พะจาว ละ
เปอะ� เญือม เซ ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ โม อามาเลก
เซ เตือง โอยจ อ�ื ปอ โอ ปุย เญาะ โตก ละ เฟือฮ
เอนิ� ปุ เบีย ลปุง ซตอก อาึ ละ เปอะ เฮ�ี

26
กัน ทไว ปุย เปลิ โรง โอเอฮี ยุฮ แตะ

1 เญื อม เอจี โฮลฮ โม เปะ เลียก กุม ปลัฮ เตะ
ป เกือฮ เย โฮ วา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ� ไม่
โฮลฮ เปอะ อาวต นึง เมือง เซ� นึง เอจี แปน อื คอง
เปอะ� 2ป มัฮ เปลิ โรง โอเอฮี ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ
ป โฮลฮ เปอะ เกป เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ นา เซ� ไมจ
เปอะ ตุย อาึง โตะ กซาว ไม่ โฮว ตาว เปอะ ฮอยจ
นึง นาตี ก ซ เลือก พะจาว อาึง ละ เปอะ เซ� ละ ซ
โฮลฮ เปอะ ลืลาว พะจาว นา เซ� 3 ไมจ เปอะ โฮว
เคะ ซตุ ป มัฮ ป รซอฮ ละ พะจาว ไน เวลา เซ� ไม่ อฮั
เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี อาึ ปัว รโฮงะ
รพาวมญันด่ี แตะ นึง พะจาว ยุฮ แตะ� เอจี ยุง เนอึ
ม เมอะ มัฮ อื พะจาว ป เกือฮ เอะ โฮลฮ เลียก อาวต
นึง เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เอะ
เซ�� ไมจ เปอะ อฮั ตอก เซ� 4 ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ
ตุย กซาว เซ เน่อมึ นึง เตะ เปอะ� ลอต อาึง อื นึง ลั่
กกา คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� 5 เญื
อม เซ โม เปะ ไมจ เปอะ อฮั ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
แตะ ตอก เฮ�ี �จัตเจือ ไพรม เอะ มัฮ โม อารมั� มัฮ
ป โฮว ไป โฮว มา นึง ปลัฮเตะ� ฟวยจ เซ โม จัตเจือ
เอะ โฮว อาวต นึง เมือง อยีปิ� เญอืม โฮว อาวต โรง
อื เซ รมัฮ ลัง่� กัง เคะ เอ ปังเมอ แปน เมือง โฮวน
ปุย นึง� ไม่ ระ เรยีง แด่น แตะ� 6 โม อียปิ เซ โคม
เฮง เอะ� ยุฮ ป โซะ ป ไซญ เนิ� ไม่ เกือฮ อื เอะ แปน
ครา แตะ� 7 เญือม เซ เอะ กอก ปัว เยโฮวา พะจาว

ทื จัตเจือ ไพรม เอะ เซ เรอึม แตะ� งอ่ต อื เนิ� พะ
จาว ยุ รพาวม ตุก เอะ� ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ ป โฮลฮ
เอะ โอต เซ โครยญ เจือ� 8 เอจี นัม เอะ เกือฮ โอก
ฮา เมือง อยีปิ เบือ รที อมันัต ระ แตะ� ไม่ กัน ซัมคัน
คึนัก ยุฮ แตะ� ปอ เอนิ ฮลัต ลัมเลือ ปุย นึง� 9 เอจี
นัม โรฮ เอะ ฮอยจ นา เฮ�ี ไม่ เกือฮ อื เมือง อาวต
เอะ เฮี เนิ� มัฮ เนอมึ เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โค
รยญ โกลง� 10 โอ พะจาว, ปเล่ีย เฮี เอะ โรวก ทไว
เปลิ โรง โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ เปอะ� มัฮ ป โฮลฮ โฮะ
เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ ป เกือฮ เปอะ ละ เอะ เซ�� ไมจ
เปอะ อฮั เซ ละ� เญอืม เซ โม เปะ ไมจ เปอะ ละ อาึง
โอเอฮี ทไว เปอะ เซ ซองนา พะจาว, ไม่ นุ่ม เปอะ ไว
พะจาว ยุฮ แตะ เซ ไม่ อ�ื 11 ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ ไม่
พะจาว ยุฮ แตะ เตือง เญือะ เตือง ม่า เตือง มู เตือง
จุม เปอะ� เตือง โม เลวี ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต ไม่
เปอะ เซ� นึง เกือฮ อื ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ โครยญ
เจือ�

12 ป มัฮ โอเอฮี กาว ปุน ทไว ติ ปุน ยุฮ เปอะ เซ�
เญือม เอจี ไคว อื ลอวย เนอึม โครยญ โฮน� ไมจ
เปอะ เกือฮ โอเอฮี เซ ละ โม เลวี ไม่ ปุย ตังเมือง�
ละ โม กวน ดอย ไม่ โม แมฮงั แมไม� ละ ซ ไก ป
โซม ป ปอน ปุย โม เซ นึง เมือง อาวต เปอะ เซ�
13ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ อฮั ละ พะจาว ยุฮ แตะ ตอก
เฮ�ี �อาึ เอจี โรวก โอเอฮี ป ลัง ทไว แตะ ละ ปะ เน่
อมึ นึง เญือะ แตะ� อาึ เอจี เกือฮ โอเอฮี เซ ละ โม
เลวี ไม่ ปุย ตัง เมือง� เกือฮ โรฮ ละ โม กวน ดอย ไม่
โม แมฮงั แมไม� ตัม โกตไม ป มัฮ ลปุง ซตอก เปอะ
อาึง ละ แตะ เซ โครยญ เจือ� เกือฮ โตว แพก ฮา อื
ไม่ โอ เกือฮ ติ แตะ เบีย ลปุง เซ ติ คอ เนอมึ� 14 เญื
อม อาวต ไม่ รพาวม โซะ แตะ นึง ไก ป ยุม� อาึ ตุย
โตว โซม โอเอฮี ลัง ทไว แตะ เซ ฆาื อ�ื เญือม มัฮ
ฮะ ปุย รแอม ไล ปุ โรฮ โรวก ทไว โอเอฮี เซ กา เฆี
ยง แปน เนอะ ปุย ซงะ่ ไล� เญือม ไก ป ยุม ลลาึง
เงอะ� อาึ ตัน โตว โรฮ โอเอฮี เซ ละ ป ยุม เซ โรฮ�
อาึ เอจี เนอึง ป อฮั ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� อาึ
เอจี ยุฮ ตัม ป อฮั เปอะ อาึง ละ แตะ โครยญ เจือ�
เมาะ ป เกว ไม่ ไลลวง โอเอฮี ป ลัง ทไว แตะ เซ�
15 ปัว เปอะ แก เอะ เน่อมึ ก อาวต ซงะ่ ซงอม เปอะ
ป มัฮ เมือง มะลอง เซ� ไม่ ปิฮ เปอะ มุ่น ละ โม อซิ
ราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ� ปัว โรฮ เปอะ ปิฮ มุ่น
นึง บัน่เมือง ป เกือฮ เปอะ ละ เอะ ป มัฮ เมือง ตึม โค
รยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง เซ� ตัม ป ซันญา ซโตฮ
เปอะ อาึง ละ โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ�� ไมจ เปอะ
อฮั เซ ละ�

ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว
16 ซเงะ เนาะ เฮี เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ซตอก

โม เปะ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ เนอึม ตัม ป อฮั อื เซ ฆาื อื ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ ไม่ เตม รพาวม เปอะ นึง� 17ซเงะ
เนาะ เฮี โม เปะ เอจี ญอม เปอะ รโฮงะ ละ ปุย� มัฮ
เยโฮวา เซ พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ ซ เนองึ เปอะ ป อฮั
อ�ื ไม่ ญอม เปอะ โฮว นึง คระ โครง ยุฮ อ�ื ไม่ ยุฮ
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เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ อ�ื ป มัฮ ลปุง ซตอก อื อาึง เซ
โครยญ เจือ� 18 ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว เอจี รปั โรฮ
โม เปะ เกือฮ แปน ปุย ไน แตะ� ตัม ป เอจี ซันญา
อื อาึง ละ เปอะ� ไม่ เอจี ดวน อื โม เปะ ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก ป ไก นึง โกตไม ยุฮ แตะ เซ โครยญ เจือ�
19พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ แปน ป ระ ป คาว ฮา ปุย
เมือง ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป ซัง พะจาว เกิต
เซ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ โฮลฮ อวต ลื โม เปะ� ซ
โฮลฮ เปอะ มอยฮ ไมจ แตะ ไม่ โญตซัก แตะ� โม
เปะ ซ โฮลฮ เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว
ตัม ป เอจี ซันญา อื อาึง ละ เปอะ เซ�

27
โกตไม ไซฮ ปุย นึง ซโมะ

1 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม
อซิราเอน� อฮั อื ละ โม ลัปซด่อน เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ ละ เปอะ ไน ซเงะ เนาะ
เฮี โครยญ เจือ� 2ซเงะ ซ เตือง เปอะ โกลง จอแด่น
ละ ซ เลียก เปอะ ฮอยจ นึง เมือง ป ซ เกือฮ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ โบลวง
ซโมะ ระ ฮลัป� ไม่ ชปั เปอะ ปุน นึง เกือฮ ญัว่ โฮ�
3ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ไซฮ ลปุง เพอกึ ตอม ป ไก นึง
โกตไม เซ นึง ซโมะ เซ� เญอืม เอจี เตือง เปอะ โกลง
ละ ซ เลียก เปอะ นึง เมือง ป เกือฮ พะจาว ยุฮ เปอะ
ละ เปอะ เซ� ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ อาวต นึง เมือง ตึม
โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง เซ� ตอก เอจี ซันญา
เยโฮวา พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เปอะ ละ เปอะ เซ�
4 เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง
ลัก่เติต เตอ� ไมจ เปอะ โบลวง ซโมะ โม เซ นึง บ
ลาวง เอบัน่� ตัม ไลลวง ป เอจี ซตอก อาึ ละ เปอะ
ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ชปั ปุน นึง�
5 ไมจ เปอะ ยุฮ คัน ซโมะ ละ ซ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ
พะจาว ยุฮ แตะ นึง นา เซ� ปุ โกว เคืองมื ไร ละ
ซ ปอยจ เปอะ ซโมะ เซ� 6 ไมจ เปอะ ยุฮ คัน ทไว
ละ พะจาว ยุฮ แตะ� ยุฮ นึง ซโมะ โอ ปุย เญาะ ได่
เพรยีง� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะ
จาว ยุฮ แตะ เตือง ตัว อื ราว คัน เซ� 7 ไมจ โรฮ
เปอะ ทไว โอเอฮี ละ ซ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่
พะจาว� ไม่ โซม ปอน เอนิ เปอะ นา เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ญันด่ี ปีติ ซองนา พะจาว ยุฮ เปอะ�
8 ไมจ เปอะ ไซฮ ลปุง ป ไก นึง โกตไม ยุฮ พะจาว นึง
ราว ซโมะ เซ เตือง โอยจ อื เกือฮ ที ละ ปุย�� อฮั เซ
ละ อ�ื

9 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ไม่ ซตุ ป มัฮ โม เลวี เซ อฮั
อื ละ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ
อาวต โฆย ไม่ งอ่ต ที เปอะ� ซเงะ เนาะ เฮี โม เปะ
เอจี โฮลฮ เปอะ แปน ปุย ไน เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ เปอะ� 10 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั พะ
จาว ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ป ไก
นึง โกตไม ยุฮ อ�ื ป เอจี ดวน อาึ เปอะ ยุฮ ไน ซเงะ
เนาะ เฮี โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื

รซอม ซะ ซม่อต นึง บลาวง เอบัน่
11 ไน ซเงะ เซ ไอ โมเซ อฮั แม อื ละ โม ลัปซด่อน

เซ ตอก เฮ�ี 12 เญือม เอจี ฟวยจ เตือง เปอะ โกลง
จอแด่น เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ โม เฮ�ี ป มัฮ
เจอ ซิเมโอน� เจอ เลว�ี เจอ ยูด่า� เจอ อติซาคา�
เจอ โยเซป� ไม่ เจอ เบ่นยามิน โฮว ชุง นึง บลาวง
เกรซิิม ละ ซ อฮั อื รซอม ปิฮ มุ่น ละ โม ลัปซด่อน�
13 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ โม เฮ�ี ป มัฮ เจอ
รูเบ่น� เจอ กาต� เจอ อาเชอ� เจอ เซบู่ลุน� เจอ
ด่าน� ไม่ เจอ นัปทาลี โฮว ชุง นึง บลาวง เอบัน่ ละ
ซ อฮั อื รซอม ซะ ซม่อต ละ ปุย�

14ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี ครอฮ ละ ปุย
เตือง โอยจ อื ไม่ เซียง เรยีง แตะ ตอก เฮ�ี

15 �โม ป ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ� ปัง มัฮ ฮุป ปอยจ
ปุย ญุ่ก� ปัง มัฮ ฮุป ลวน ปุย ญุ่ก� ไม่ บระ อื โบลวง
อาึง ก ไฆลป อ�ื มัฮ เนอมึ ป เกละ พะจาว ยุ� เมาะ
ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื
อ�ื� เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ อื บรุก อฮั ไม่
ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �อาเมน��

16 �โม ป พลิฮ บึน มะเปือะ แตะ ซ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื
ไมจ อื บรุก อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน��

17 �โม ป เฌาะ ม่าื เตะ ยุฮ ปุ ยว่ง แตะ� ซ ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� เญือม เซ ปุย เตือง
โอยจ อื ไมจ อื บรุก อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน��

18 �โม ป เกือฮ ป จัก โฮว นึง คระ แพก เกอ� ซ
ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� เญอืม เซ ปุย เตื
อง โอยจ อื ไมจ อื บรุก อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน��

19 �โม ป ยุฮ ป โอ ซื โอ ไซ นึง รเตีฮ แตะ โอเอฮี
ละ ปุย ตังเมือง ไม่ กวน ดอย ไม่ โม แมฮงั แมไม�
ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� เญือม เซ ปุย
เตือง โอยจ อื ไมจ อื บรุก อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน��

20 �โม ป ไอฮ พาวม ไม่ มะตุ แตะ ซ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื นึง ยุฮ อื ป พังไฮะ ลอน ละ เปือะ
แตะ�� เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ อื บรุก อฮั
ตอก เฮ�ี �อาเมน��

21 �โม ป ไอฮ พาวม ไม่ ซัตซิง ซ ลอก ป โอยจ นึง
โซะ แตะ ฆาื อ�ื� เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ
อื บรุก อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน��

22�โม ป ไอฮ พาวม ไม่ รนัน แตะ ซ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื
ไมจ อื บรุก อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน��

23 �โม ป ไอฮ พาวม ไม่ มะเนอึม แตะ� ซ ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� เญือม เซ ปุย เตือง
โอยจ อื ไมจ อื บรุก อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน��

24 �โม ป บระ ยุฮ ยุม ไม่ ปุ ยว่ง แตะ� ซ ลอก ป
โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� เญอืม เซ ปุย เตือง โอยจ
อื ไมจ อื บรุก อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน��

25 �โม ป รปั มาื นนุ ปุย แตะ นึง ซ เกือฮ อื ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต เตอ� ซ ลอก ป โอยจ นึง
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โซะ แตะ ฆาื อ�ื� เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ
อื บรุก อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน��

26 �โม ป โอ ยุฮ ตัม ลปุง ป ไก นึง โกตไม ยุฮ พะ
จาว โครยญ เจือ ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื
อ�ื� เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ อื บรุก อฮั
ตอก เฮ�ี �อาเมน�� อฮั เซ�

28
รซอม ปิฮ มุ่น

1 ดัฮ โม เปะ ปุน เนอึง ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ
แตะ� ไม่ ยุฮ เนอมึ เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ อ�ื ป ซตอก
อาึ เปอะ ยุฮ ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี พะจาว ซ เกือฮ โม
เปะ แปน ป ระ ป คาว ฮา ปุย ไฮญ ติ ปลัฮเตะ เฮี เบือ
อ�ื 2 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ละ
เปอะ� เญือม เซ พะจาว ซ ปิฮ เนอึม มุ่น ละ เปอะ
เบือ อ�ื

3 พะจาว ซ ปิฮ มุ่น นึง ยว่ง อาวต เปอะ� ซ ปิฮ
โรฮ มุ่น นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ เปอะ�

4พะจาว ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ นึง กวน เฌือต เปอะ�
ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ นึง ป ซมา ลโลวง เปอะ� ซ ปิฮ
โรฮ มุ่น นึง คอง เลียง คอง ดู่ เปอะ� แกะ ปิ ครกั
โมวก ยุฮ เปอะ ซ พรุฮ ซ แพร�

5 พะจาว ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
เฮงาะ รโกะ โฮวน� ละ ซ โฮลฮ เปอะ ป โซม ป ปอน
แตะ กุม ปอ�

6พะจาว ซ ปิฮ มุ่น นึง กัน ยุฮ โม เปะ โครยญ คระ
โฮว โครง เอญี เปอะ�

7พะจาว ซ เกือฮ โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ ไป นึง โม
เปะ� โม เซ ซ ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ ติ คระ� ปังเมอ ซ
ตอ ฮา เปอะ อาแลฮ คระ เอนิ�

8พะจาว ยุฮ เปอะ ซ ปิฮ มุ่น นึง กัน ยุฮ เปอะ� ซ
เกือฮ เฮงาะ โตะ เกอมึ ยุฮ เปอะ นาวก เตม เอนิ� ซ
ปิฮ โรฮ มุ่น นึง บัน่เมือง อาวต เปอะ ป ซ เกือฮ อื ละ
เปอะ เซ�

9 ดัฮ โม เปะ เนอึง ป อฮั พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ ยุฮ
เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง โครยญ เจือ� พะจาว
ซ เกือฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ เตื
อง เมือง เปอะ� ตอก เอจี ซันญา อื อาึง ละ เปอะ�
10ฟวยจ เซ ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ ยุ ที มัฮ เลือก พะจาว
โม เปะ ละ ซ แปน เปอะ ปุย พเิซต ยุฮ อ�ื เญอืม เซ
ปุย เตือง โอยจ อื ซ ฮลัต นึง โม เปะ ฆาื อ�ื 11 พะ
จาว ซ เกือฮ โม เปะ ไก กวน รเมะ โฮวน กวน รโป
วน บื� ไม่ ซ เกือฮ อื คอง เลียง เปอะ พรุฮแพร� ไม่
ซ เกือฮ ป ซมา เปอะ ระ เน่อมึ เกลอึม เปลิ นึง บัน่
เมือง ป ซันญา อื อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ ป ซ
เกือฮ อื ละ โม เปะ เซ�

12 พะจาว ซ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ป แฮรน แตะ
อาึง นึง เมือง มะลอง ละ เปอะ� ซ เกือฮ พริ เฮละ
ละ เปอะ ตัม เวลา ลัง เฮละ อ�ื ไม่ ซ ปิฮ อื มุ่น นึง
กัน เกียง ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� ละ ซ เกือฮ อื ปุย
โฮวน เมือง โฮลฮ รอม เวยี โอเอฮี นึง โม เปะ� โม
เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ จัมเปน รอม เวยี โอเอฮี นึง
ปุย เมือง ไฮญ ติ โดฮ เนอึม� 13 ดัฮ โม เปะ เนอึง

ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว ป ซตอก อาึ ละ เปอะ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ป อฮั พะจาว ยุฮ แตะ เซ�
พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ แปน ป โฮว รกา ปุย
เมือง ไฮญ โฮวน เมือง� ซ เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ
แปน ป โฮว รเคะ� ซ เกือฮ โม เปะ จเลิน ฮาวก ปุๆ�
ซ เกือฮ โตว โม เปะ เลีฮ เตียม ปุๆ� 14 โม เปะ ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ซไง ฮา ลปุง ซตอก อาึ ละ เปอะ ไน
ซเงะ เนาะ เฮ�ี ปุ เกือฮ แพก ฮา อื ลวง วิ ญุ่ก� ลวง
ดอม ญุ่ก� ปุ โรฮ นุ่ม ไว ไม่ รซอฮ เปอะ ละ พะ ไฮญ
เฟือฮ เอนิ�

ป ฆอก เกิต ละ ป เลฮ เตียง
15 ดัฮ โม เปะ โอ เนอึง ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ

แตะ� ไม่ โอ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ป
ไก นึง โกตไม ยุฮ อื ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ ซเงะ เนาะ
เฮี โครยญ เจือ� โม เปะ ปังเมอ ซ ลอก เปอะ ป โอยจ
นึง โซะ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี

16 พะจาว ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ บัน่
เมือง อาวต เปอะ� ชจิ ม่า ยุฮ เปอะ เซ ซ ไลจ ซ โลม
โรฮ�

17พะจาว ซ เกือฮ เฮงาะ รโกะ ยุฮ เปอะ ไม่ ป โซม
ป ปอน เปอะ ไลจ ไฆร โอยจ ฮา เปอะ�

18พะจาว ซ เกือฮ โม ปรโปวน โอ เญาะ เกียฮ ไก
กวน� ซ เกือฮ โรฮ คอง เลียง เปอะ โอ เญาะ เกีย
ฮ พรุฮ� ซ เกือฮ โคะ ป ซมา เปอะ โอ เญาะ เกียฮ
เปลิ�

19 พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ
แตะ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี เปอะ�

20 ดัฮ เปอะ ยุฮ ป ฆอก ไม่ ละ โปวฮ เปอะ พะจาว,
ซ ฮอยจ พราวป เอนิ ป โตะ ป ตอง ละ เปอะ ฆาื อ�ื
ซ ฮอยจ ตุก เปละ นัม พาวม ละ เปอะ� ซ โฮลฮ ปุย
ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ เปอะ ปอ ไลจ โอยจ เอนิ เปอะ�
21พะจาว ซ เกือฮ พาญัต ฆอก ฮอยจ ละ เปอะ� ปอ
เอนิ ซ เกือฮ อื ปุย นึง เมือง อาวต เปอะ เซ ชปิ โอยจ
เอนิ� 22พะจาว ซ เฟียต ซ ปุฮ โม เปะ� ซ เกือฮ โม
เปะ ล่อยญ เฆือะ รเกือะ งอ่ม� ซ เกือฮ โม เปะ ฮอยจ
โซะ� ไม่ ลอก เปอะ เบราะ เบิ โอ เกียฮ ไฮ� ซ เกือฮ
ป กอยจ ป ราวม ฮอยจ ละ เปอะ ฆาื โอ พริ เญาะ
เฮละ� ซ ฮอยจ พาญัต ละ ป ซมา ลโลวง เปอะ�
ซ ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ เปอะ ฮอยจ ละ ยุม เปอะ
แกล เอนิ� 23 เญือะ ซ เฮละ โตว พริ ละ เปอะ� ปลัฮ
เตะ ซ กอ เอนิ ละ เปอะ ฆาื อื ตอก ไร โฮ� 24พะจาว
ซ เกือฮ กาื ระ โรวก เตะ รกาื ละ เปอะ ตัง เฮละ�
ซ เกือฮ อื ดุฮ ราว โม เปะ ฮอยจ ละ ยุม โอยจ เอนิ
เปอะ�

25 พะจาว ซ เกือฮ โม ป รุป ไม่ เปอะ เซ เป โม
เปะ� โม เปะ ซ เลียก ตอซู เปอะ ปุย ไฮญ นึง คระ ติ
เซน โน่ง� ปังเมอ ซ โฮลฮ เปอะ แตกฟุง เฮยีไฮ อา
แลฮ เซน คระ เอนิ� โม เปะ ซ แปน เปอะ ปุย เกีย
ก ชุ ซออย นะ ละ ปุย โครยญ เมือง� 26 เญือม เอจี
ยุม เปอะ� เนะซองั เปอะ เซ ซ กัว รงัก่ ลัก เฆลียง
ไม่ โฮลฮ โกะพริ กุก เตือง โอ อื ซ ไก ป โครฮ เกือฮ
ตอ� 27 พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ปาวม� ตอก
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ลอก โม อียปิ อื โฮ� ไม่ ซ เกือฮ อื เบราะ เบิ ไก เล่ีป
โกะ เปอะ� ไม่ เบราะ โซะ งะ่� ปัง เยื่อ ปุย เมาะ ออฮ
เมาะ เอฮี ปุ ซ เกียฮ ไฮ� 28พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ
แปน ปุย เงา่ะ ปุย บ่า� ซ เกือฮ ไง่ เปอะ จัก� ไม่ ซ
เกือฮ อื โม เปะ ซุกซัก ลอป โตะ รพาวม� 29 โม เปะ
ซ โฮลฮ เปอะ ซาวป บูเ่บื่อ คระ ซ โฮว แตะ เมือ ซเงะ่
อ�ื ตอก ซาวป ป จัก บู่เบื่อ คระ ซ โฮว แตะ โฮ� ซ
ซาวป เปอะ คระ ซ โฮว แตะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ ยุ�
ปัง ยุฮ เปอะ กัน ออฮ กัน เอฮี ซ จเลิน โตว ติ เจือ
เนอึม� ซ ลอก เปอะ กัน โคมเฮง� ซ ซะ เต ลอป
ปุย เปอะ� ไม่ โอ อื ไก ป เรอมึ เปอะ�

30 โม เปะ ปัง เอจี ไก กัม ฟู เปอะ ไม่ ปเครฮี� ซ
โฮลฮ ปรเมะ ไฮญ ไอฮ ฮา เปอะ� โม เปะ ซ ยุฮ เปอะ
เญือะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ อาวต ไอฮ นึง� ซ ยุฮ
เปอะ รปึม อะงุน� ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ โซม ไอฮ
เปลิ อ�ื 31ครกั โมวก ยุฮ เปอะ ซ มอก ปุย ฮา เปอะ
ซองนา ปัน ตา เปอะ� โกะ เปอะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว
ปอน โตะ อ�ื บรงั ยุฮ เปอะ ซ ชะ ลู ปุย ฮา เปอะ
ซองนา เปอะ� เญาะ ซ รแม่ โตว อื ละ เปอะ เฟือ
ฮ เอนิ� แกะ ปิ ยุฮ เปอะ ซ ตุย เกือฮ อื ละ โม ป
ฆวต รุป ไม่ เปอะ� ซ ไก โตว ป เกียฮ เรอึม โม เปะ
ติ ตื เนอึม� 32 ปุย ซ ตุย โรวก กวน รเมะ กวน รโป
วน เปอะ ซองนา เปอะ� ละ ซ เกือฮ อื แปน ครา นึง
เมือง ปุย ไฮญ� โม เปะ ซ มอง แนฮ เปอะ แก เอญี
กวน แตะ เซ โครยญ ซเงะ่� ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ เอญี
เคะ เปอะ ติ ชวง� โม เปะ ซ ไก เปอะ โตว ตอก ยุฮ
ติ เจือ เนอึม� 33 ปุย เมือง ไฮญ ซ ฮอยจ ตุย โรวก
เปลิ ป ซมา ลโลวง เปอะ ฮา เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ซ
โซม เรยีง ไอฮ แด่น เปอะ� ซ โคมเฮง คา เคียน โม
เปะ ไม่ อ�ื โม เปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ป ติ ป
เตอื ติ� 34 เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ป เกิต ละ เปอะ เซ ซ
เกือฮ โม เปะ แปน ปุย เงา่ะ ปุย บ่า โกวต อ�ื 35พะ
จาว ซ เกือฮ ป โซะ ฆอก ไก นึง รเวอืง เปอะ ไม่ มะ ฆ
ราวง เปอะ� ปัง เยื่อ ปุย ปุ ซ เกียฮ ไฮ� ซ เกือฮ โม
เปะ ลอก ปาวม เน่อมึ นึง ไกญ เปอะ ฮอยจ นึง ชวง
เปอะ�

36พะจาว ซ โรวก โม เปะ ไม่ กซัต ยุฮ เปอะ ฮอยจ
นึง เมือง ไฮญ ป โอ โม เปะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ
ยุง ป มัฮ อ�ื เญอืม เซ โม เปะ ซ นุ่ม เปอะ ไว พะจาว
ไฮญ ป ยุฮ ปุย นึง โคะ ไม่ นึง ซโมะ� 37 ปุย เมือง
ไฮญ ป มัฮ เมือง ซ โรวก พะจาว เปอะ โฮว อาวต นึง
เซ� ซ เมีญ โม เปะ มัฮ ปุย เกียก ชุ ซออย นะ ละ
แตะ� ซ อู แนฮ ไลลวง โม เปะ ละ ปุ แตะ โครยญ
คระ โฮว แตะ� ไม่ ซ โล่ อื ญวยฮ โม เปะ ฆาื อ�ื

38 โม เปะ ซ ซมา เปอะ โอเอฮี นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ
แตะ โอยจ โฮวน� ปังเมอ ซ โฮลฮ เปอะ เกป เญี่ยะ
โน่ง นึง ฮอยจ โซม ซดู อื ฮา เปอะ� 39 โม เปะ ซ ยุฮ
เปอะ รปึม อะงุน� ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ เปฮ เปลิ
อื ไม่ โอ เปอะ โฮลฮ ญุ รอาวม อะงุน เซ� นึง ฮอยจ
โซม บัก่บิฮ่ อื ฮา เปอะ� 40 โม เปะ ซ ไก โคะ กาวก
ยุฮ เปอะ เล่ีป นาตี อาวต เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ ซ

โฮลฮ โกว ลออยฮ อ�ื นึง ซ อฮั ราื เปลิ กาวก เซ ไอฮ
พาวม แตะ� 41 โม เปะ ซ ไก กวน รเมะ กวน รโปวน
เปอะ� ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โกะ เปอะ� นึง
ซ ฮอยจ โฮมวต ปุย อื เกือฮ แปน ครา แตะ� 42 โคะ
ซมา เปอะ ไม่ พักเญือ ไม่ เฮงาะ รโกะ ยุฮ เปอะ เตื
อง โอยจ อ�ื ซ ฮอยจ โซม ซดู ระ ฮา เปอะ ฮอยจ ละ
โอยจ อ�ื

43 ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง เปอะ� ซ โฮลฮ แปน
ป ระ ปคาว ฮา เปอะ ปุๆ โม เปะ ปังเมอ ซ โฮลฮ เปอะ
แปน ปุย ตุเตียม ฮา ปุย ปุๆ� 44 โม เซ ซ โฮลฮ เกือฮ
โม เปะ รอม เวยี โอเอฮี ยุฮ แตะ� โม เปะ ซ ไก โตว
โอเอฮี ยุฮ เปอะ ปอ ซ โฮลฮ เปอะ เกือฮ โม เซ รอม
เวยี� โม เซ ซ โฮลฮ แปน ป โฮว รกา� โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ แปน ป โฮว รเคะ�

45 โอเอฮี ป โอยจ นึง โซะ แตะ เซ โครยญ เจือ ซ
ฮอยจ ละ โม เปะ� ซ อาวต ไม่ เปอะ ฮอยจ ละ ไลจ
โลม โอยจ เปอะ� นึง โอ โม เปะ เนองึ ป อฮั เยโฮวา
พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ โอ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ป ไก นึง
โกตไม ยุฮ อ�ื 46 โอเอฮี โม เซ มัฮ ลักทัน ซัมคัน� นึง
กัน รเตีฮ พะจาว โม เปะ ไม่ โม จัตเจือ เปอะ ฮอยจ
ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 47พะจาว เอจี ปิฮ
มุ่น ละ เปอะ ไม่ โพต อื ป ไมจ ละ เปอะ โครยญ เจือ�
โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ รซอฮ ละ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� 48 มัฮ ฆาื เซ ป ซ โฮลฮ เปอะ รซอฮ ละ
โม ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ เซ ฆาื อ�ื โม เซ เอจี มัฮ
เกือฮ พะจาว อื ฮอยจ ตอซู ไม่ โม เปะ� เญือม เซ
โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว โซม อาวป จาวป เครองึ�
ไม่ โอ เปอะ ซ ไก โอเอฮี ยุฮ ติ เจือ เนอึม� โม ป
ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ เซ ซ โคมเฮง คาเคียน โม เปะ�
ฮอยจ ละ ซ ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ เปอะ เตือง โอยจ
เปอะ�

49พะจาว ซ เกือฮ ปุย เมือง ก ซไง อื ป ฮอยจ เน่
อมึ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง ฮอยจ พราวป ละ ซ ตอซู
อื โม เปะ� ตอก เญอืม เลีฮ โจป กลัง ลอง โอเอฮี โฮ�
มัฮ ปุย เมือง ป โอ โม เปะ ยุง ลปุง อื เฟือฮ� 50 มัฮ
โม ป ลุ่ ป โอ ไก รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย เญี่ยะ
เนอมึ� ปัง มัฮ ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต� 51 โม เซ ซ
มอก ปอน ซัตซิง ยุฮ โม เปะ ไม่ ซ โซม ปอน อื เปลิ
โคะ ไม่ พักเญือ ป ซมา ลโลวง โม เปะ เตือง โอยจ อ�ื
ปัง มัฮ เฮงาะ รโกะ� รอาวม อะงุน� ลออยฮ กาวก�
ไม่ กวน โมวก� กวน แกะ กวน ปิ ยุฮ เปอะ� เญาะ
ซ เกือฮ โตว อื โฮฮ ละ เปอะ ติ เจือ เนอึม� เญือม
เซ โม เปะ ซ ยุม เปอะ นึง ไปลญ แตะ ฆาื อ�ื 52 โม
เปะ ปัง อาวต เปอะ นึง เมือง เกือฮ พะจาว ละ เปอะ
โฮวน เมือง� ไม่ เปิง เปอะ ฆรุง ฮลาวง โครยญ เมือง
อาวต แตะ เซ� ซ โปน เปอะ โตว ลัง่ ตุต แตะ� โม
ตฮนั ฮอยจ เซ ซ แวต เอนิ โม เปะ นึง เมือง อาวต
เปอะ โครยญ โดฮ� ฮอยจ ละ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ฆรุง
เมือง เปอะ เซ ไม่ เกือฮ อื ลเลอมึ โอยจ เอนิ�

53 เญือม ฮอยจ แวต ปุย เปอะ นึง เมือง อาวต
เปอะ ตอก เซ� โม เปะ ซ โซะ เนอมึ ไปลญ เปอะ โจน
ซ ปุน มอก เอนิ เปอะ ปอน โตะ กวน โกะ แตะ ไอฮ�
ป มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เซ ฆาื อ�ื 54-55 ปัง
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มัฮ ปรเมะ ป ตึก นึง เฮง แตะ ลลาึง เปอะ� ซ โซะ
ลอน ป อาวม นึง ฮอยจ แวต ปุย เมือง อาวต แตะ
เซ� ปอ เอนิ โรวต อื กุก โตะ กวน แตะ ไอฮ� นึง โอ
อื เญาะ ไก ป โซม ไฮญ� โฮฮ ฮา เซ ฮลัก ลัง่ กอ อื ฮา
เอียกปุ แตะ� ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ ป ฮรกั แตะ
ไม่ กวน ไอม ลัง่ แตะ เซ� 56-57 ปัง มัฮ ปรโปวน ป
ตึก นึง เฮง แตะ ลลาึง เปอะ� ปอ เอนิ โอ แตะ เญาะ
โฮลฮ บึน เตะ ญุ่ก� ซ โซะ ลอน ป อาวม นึง ฮอยจ
แวต ปุย เมือง อาวต แตะ เซ� ปอ เอนิ โรวต อื กุก
โตะ กวน จัว แตะ เตือง รติญ อ�ื นึง โอ อื เญาะ ไก
ป โซม ไฮญ� โฮฮ ฮา เซ ซ ฮลัก ลัง่ กอ อื ฮา ปรเมะ
เญือะ แตะ ป ฮรกั แตะ เซ� ไม่ กวน รเมะ กวน รโป
วน แตะ� ซ บระ กุก โน่ง อื ก ไฆลป อ�ื

58 ไมจ เนอึม เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ป ไก นึง โกตไม
ยุฮ พะจาว เซ โครยญ เจือ� เมาะ ป ไซฮ ปุย อาึง นึง
นังซื เฮ�ี ไม่ ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ เปอะ เซ� มอยฮ เยโฮวา เซ มัฮ มอยฮ ระ ไล
ป ไก อมันัต� โปง ปุย นัปทื ไม่ ฮลัต แตะ นึง� 59 ดัฮ
เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ� พะจาว ซ เกือฮ พาญัต ฆอก
โอ เญาะ เกียฮ ไฮ ฮอยจ ละ โม เปะ ไม่ โม จัตเจือ
เปอะ� มัฮ เนอมึ พาญัต โซะ ลอน ปอ ฮลัต ปุย นึง�
ซ ฮอยจ เลิง เอนิ ละ ปุย� เญาะ ซ ลโล่ะ ลโลวน โตว
เฟือฮ� 60 พะจาว ซ เกือฮ พาญัต โซะ ลอน ฮอยจ
ละ เปอะ ป ฮลัต โม เปะ นึง เญอืม อาวต เปอะ เมือง
อียปิ โฮ� ซ ติต เอนิ โม เปะ ฆาื อ�ื 61พาญัต ฆอก
โครยญ ยัง่ ไม่ รพาวม ตุก โครยญ เจือ� ปัง มัฮ ป
โอ ปุย ดิ ไซฮ นึง นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว เฮ�ี พะจาว
ซ เกือฮ โรฮ อื ฮอยจ ละ เปอะ ปอ เอนิ ซ เกือฮ อื โม
เปะ ไลจ ไฆร โอยจ เอนิ� 62 ปัง โฮวน โกะ เปอะ ปอ
โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ ตอก ซโมยญ นึง มะลอง
โฮ� ป ซ ไอม ลัง่ อื ปังเมอ ซ ไก เญี่ยะ โน่ง� นึง โอ
โม เปะ เนอึง ป อฮั พะจาว ยุฮ แตะ� 63 พะจาว เจ
อมึ รพาวม นึง ซ ปิฮ แตะ มุ่น ละ เปอะ นึง เกือฮ อื
โม เปะ พรุฮแพร โฮวน ปุๆ ตอก ออฮ� พะจาว เจอมึ
โรฮ รพาวม นึง ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เปอะ ละ ซ เกือฮ
อื โม เปะ ชปิ ตอก เซ โรฮ� พะจาว ซ ตอยจ โปวฮ
โม เปะ โอก ฮา บัน่เมือง ป ซ เลียก อาวต เปอะ นึง
เซ ตอก ตอยจ ปุย โคะ โฮ�

64 พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ อาวต เฮยี ลลาึง ปุย
โฮวน เมือง เน่อมึ นึง ลอยจ เตะ ลวง ลัก่เอฮี� ฮอยจ
ละ ลอยจ เตะ ลวง ลัก่เติต� เญือม อาวต เปอะ นา
เซ โม เปะ ซ รซอฮ เปอะ ละ พะ ไฮญ ป มัฮ พะ โอ
โม เปะ ไม่ โม จัตเจือ เปอะ ยุง ป มัฮ อ�ื พะ โม เซ
เยอ� เอจี มัฮ พะ ยุฮ ปุย นึง โคะ ไม่ นึง ซโมะ� 65 เญื
อม อาวต โม เปะ ลลาึง ปุย เมือง ไฮญ เซ� โม เปะ
ซ โฮลฮ เปอะ โตว อาวต ไมจ โซม ญุ่ก� ไก โตว ติ
โดฮ เนอมึ ก เกียฮ เมีญ เปอะ มัฮ คอง โกะ แตะ ไอฮ
แฮ� พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ ตุก เปละ นัม พาวม�
ไม่ โอ เปอะ ไก ลัก่ ซโอว รพาวม� ซ แปน เอนิ อฮั

เตะ ฮรมั ชวง ละ เปอะ� 66 เญือม เซ จีวติ โม เปะ
ซ อาวต ซน่ะ ยุม ไม่ ไอม� โม เปะ ซ อาวต เปอะ ไม่
รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม
อ�ื นึง โอ เปอะ ยุง ตอก ซ มัฮ ซ มอยฮ จีวติ แตะ
เฟือฮ เอนิ� 67 โอเอฮี เมาะ ป ยุ เปอะ โครยญ เจือ ซ
แปน ควน ฮลัต เปอะ� เมือ กซะ อื โครยญ ซะ ฆวต
เกือฮ เปอะ พริ ปู ละ แตะ� เมือ กปู อื โครยญ บู
ฆวต เกือฮ โรฮ เปอะ พริ ปวยฮ ละ แตะ� นึง อาวต
ลอป เปอะ ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ� 68พะจาว ซ
เกือฮ โม เปะ บุก โล่ง ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ เอญี แม
ฮอยจ นึง เมือง อียปิ� เตือง เอจี อฮั อาึ ติ แตะ โอ
เญาะ ซ เกือฮ โม เปะ แม อาวต นึง� เญือม เซ โม
เปะ ซ ปัว เปอะ โชะ ติ แตะ ละ ซ ญอม เปอะ แปน
ครา โม ป เกละยุ เปอะ เซ� ปังเมอ โอ ลัง่ ซ ไก ป รวี
เปอะ�

29
ลปุง ซันญา พะจาว ไม่ โม อซิราเอน

1 เคียง เฮี โฮว มัฮ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ป ดวน
อื ไอ โมเซ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน นึง เมือง โมอปั�
มัฮ โนก ฮา ลปุง ซันญา ป เอจี เกือฮ อื ละ อื นึง บ
ลาวง ซีไน เซ�

2 ไอ โมเซ กอก โม อซิราเอน เกือฮ ฮอยจ รโจะ เตื
อง โอยจ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ เอจี ยุ เปอะ ไอฮ นึง ไง่ แตะ ป ยุฮ พะจาว ละ
ฟาโร ป มัฮ กซัต เมือง อยีปิ เซ ไม่ โม ลุกนอง อ�ื ไม่
ปลัฮเตะ อาวต อื เตือง โอยจ อ�ื 3 เอจี ยุ เปอะ ตอก
เกิต เม่ะมัก่ โซะ ลอน ละ อื ปอ ฮลัต ปุย นึง� ไม่ ยุ
เปอะ ป ซัมคัน ไม่ ป ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ โฮวน เจือ
โฮวน ยัง่� 4 โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ ดิ คาวไจ
โอเอฮี ป เกิต ละ เปอะ เซ� นึง โอ พะจาว ดิ เกือฮ
ไง่ เปอะ เกียฮ ยุ โอเอฮี� ไม่ โอ อื เกือฮ ฮยวก เปอะ
เกียฮ ฮมอง โอเอฮี ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 5 ไน ติ
เจน รปาวน เนอึม เญือม นัม พะจาว เปอะ โฮว นึง
ลาึน เวอืฮ เซ� เครองึ เซอกึ เปอะ ชุ โตว� เกิป จาวป
เปอะ ปุ โรฮ แฌฮ โรฮ� 6 โม เปะ โฮลฮ เปอะ โตว
โซม คโนมปัง� โฮลฮ เปอะ โตว ญุ รอาวม อะงุน ไม่
ไปล ตอก ไฮญ ติ เจือ เนอึม� (พะจาว ปังเมอ โพต
ป จัมเปน ละ เปอะ��* อฮั เฮี ละ เปอะ� �อาึ ยุฮ โอ
เอฮี เซ ละ เปอะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง ที มัฮ
อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

7 เญอืม ฮอยจ เอะ นา เฮ�ี ซีโฮน ป มัฮ กซัต เมือง
เฮตโบ่น ไม่ โอก ป มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั โอก ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เอะ� โม เซ ปังเมอ ไป นึง เอะ� 8 เอะ โฮลฮ
กุม ปลัฮเตะ ยุฮ อ�ื ลอต เอนิ รฆุ ละ ปุย เจอ รูเบ่น�
ปุย เจอ กาต� ไม่ ปุย เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ�

9 ไมจ เนอึม เปอะ เครองึ นึง ซ ยุฮ แตะ ตัม ลปุง
ซันญา พะจาว อาึง ไม่ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ
กัน ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ ซ จเลิน ปุ โฮว ปุๆ 10ซเงะ
เนาะ เฮี โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ เอจี ชุง เปอะ ซอง
นา พะจาว ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ แตะ� เมาะ ป มัฮ

* 29:6 29:6 นึง ลปุง ไพรม เมอ ไก โตว ลปุง อาวต นึง โวงเลป เฮี นึง อ�ื
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ฮวันา เจอ เตือง โอยจ อ�ื เตือง โมปกวตป เฮยีง ยุฮ
เปอะ� เตือง โม ลัปซด่อน ไม่ โม ปรเมะ ไน โม อซิรา
เอน� 11 เตือง โม ปรโปวน เญือะ เปอะ ไม่ โม กวนดุ
ยุฮ เปอะ� เตือง โม ปุย ตังเมือง ป อาวต ไม่ เปอะ ป
มัฮ โม ป โฮว เคิ เชยีต รอาวม ละ เปอะ เตือง โอยจ
อ�ื 12 ซเงะ เนาะ เฮี โม เปะ ฮอยจ อาวต เปอะ นา
เฮี เตือง โอยจ แตะ� ละ ซ โฮลฮ เปอะ ดุฮ รซอม ซัน
ญา แตะ ไม่ พะจาว โครยญ เจือ ตัม ป ซันญา ซโตฮ
พะจาว ไม่ เปอะ เซ� 13 ซเงะ เนาะ เฮี โม เปะ ซ ยุง
ที เปอะ เมีญ พะจาว โม เปะ มัฮ ปุย ไน แตะ� ไม่ ซ
แปน อื พะจาว ยุฮ เปอะ� ตัม ป เอจี ซันญา ซโตฮ
พะจาว อื ละ โม เปะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ� ป
มัฮ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป โฮ� 14-15ลปุง ซัน
ญา ซโตฮ ยุฮ พะจาว เฮ�ี เอจี ฮอยจ เนอึม ละ เอะ
ป ชุง ซองนา เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เฮี เตือง โอยจ
เจอะ� ปังเมอ โอ มัฮ ฮอยจ อื ละ เอะ โน่ง� มัฮ โรฮ
ฮอยจ อื ละ โม จัตเจือ เอะ ป โอ ดิ อาวต นา เฮี ไน
ซเงะ เนาะ เฮี เตือง โอยจ อื โรฮ�

16 โม เปะ ตึน ซ เกียฮ ไตม ลัง่ เปอะ ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ จีวติ แตะ เญอืม อาวต เอะ นึง เมือง อยีปิ โฮ�
ไม่ ตอก โฮลฮ เอะ โฮวพา เมือง อาวต ปุย ไฮญ โฮวน
เมือง โฮ� 17 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ ฮุป ไว ปุย ป
มัฮ ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว เซ� มัฮ ป ยุฮ ปุย
นึง โคะ ไม่ นึง ซโมะ ไม่ นึง ไคร นึง มาื� 18 เมาะ ป
ชุง นา เฮี โครยญ โฆะ อ�ื ปัง มัฮ ปรเมะ ปรโปวน�
เญือะ ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� เจอ ออฮ เจอ เอฮี ญุ่ก�
ปุ เกือฮ ไก ติ ปุย เนอมึ ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา พะจาว
ยุฮ แตะ� ละ ซ โฮว ไว อื พะ ยุฮ ปุย เมือง ไฮญ� ดัฮ
ไก ป ยุฮ ตอก เซ ซ ตอก เอนิ แรฮ โคะ ป โอก ฆอย�
แปน ป ออป ป ซอง ละ ปุย ฆาื อื โฮ�

19 ปุย ตอก เซ ปัง เอจี ฮมอง อื ลปุง ซันญา ซโตฮ
ยุฮ พะจาว� เคียต ลัง่ ปิฮ มุ่น ละ โกะ แตะ โตะ
รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ปัง มัฮ ปุย ลึง รพาวม
ไม่ ยุฮ ฮุ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ� อาึ แจง ลัง่
ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง เงอ�� ดัฮ ไก ป อฮั ตอก
เซ� มัฮ ป ซ ไลจ ยุฮ ปุย เตือง โอยจ อื เตือง ปุย ไมจ
ปุย ฆอก� 20 พะจาว ซ เกียฮ ยวก โตว มัป่ ยุฮ ปุย
ตอก เซ เฟือฮ เอนิ� พะจาว ซ ฮาวก รพาวม ละ อื
ตอก ฮาวก งอ ฮะ ยุฮ โอเอฮี โฮ� รซอม ซะ ซม่อต
ยุฮ พะจาว� เมาะ ป ไซฮ ปุย นึง นังซื ติ ปัป เฮ�ี ซ
ฮอยจ ละ ปุย เซ� พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฮอยจ ละ
ชปิ ไฆร อ�ื 21ฟวยจ เซ พะจาว ซ ทอเนาะ โน่ง ปุย
เซ ฮา โม อซิราเอน โครยญ เจอ อ�ื ซ เกือฮ อื ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ� ตัม รซอม ซะ ซม่อต เมาะ ป
ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว เฮี เตือง
โอยจ อ�ื

22 เฆียง เฮี โม จัตเจือ เปอะ ป ซ เกิต กังเคะ ไม่ ปุย
ตังเมือง ป ฮอยจ เน่อมึ ก ซไง อ�ื ซ ยุ ตอก ยุฮ พะ
จาว ไลจ ไม่ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ� ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก ป ซ เกิต ละ ปุย เญือม เซ� 23 ปลัฮเตะ นึง อื ซ
แปน ก ม่าวง เยอื� ตอก เอนิ ป เอจี ฮะ นึง งอ รเอ
อปึ ไม่ มัต โฮ� ซ แปน ปลัฮเตะ กิฮ� ซ ไก โตว ป

เกียฮ ซมา โอเอฮี นึง อ�ื นึง โอ อื เกียฮ กวยฮ โอเอฮี
นึง ติ เจือ เนอึม� ปัง มัฮ ไรป ปุ เกียฮ กวยฮ� เอจี
มัฮ ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ ตอก เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง
โกโมรา โฮ� มัฮ โรฮ ตอก เมือง อตัมา ไม่ เมือง เซ
โบ่อมิ ป ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ นึง ฮาวก รพาวม แตะ ละ
อื โฮ� 24 เญอืม เซ ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ ฆาื เมอ แล ป ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ เมือง อาวต
อื ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื เมอ ฆาื โอวน ป ฮาวก รพาวม เนอึ
ม ฮาวก รพาวม แนม พะจาว ละ อื ฆาื อื ตอก เซ
เยอ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื

25ฟวยจ เซ ปุย โม เซ ซ โลยฮ อื ละ ปุ แตะ ตอก
เฮ�ี �ตึน ซ มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ อื ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม อ�ื เอจี
มัฮ ลปุง ซันญา ซโตฮ พะจาว ละ อื เญอืม เกือฮ พะ
จาว อื โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� 26 โม เซ เอจี ไว ไม่
นัปทื อื พะ ไฮญ ป โอ แตะ ยุง ป มัฮ อ�ื มัฮ โรฮ ป โอ
พะจาว เกือฮ อื นัปทื� 27 มัฮ ฆาื เซ ป ฮอยจ รพาวม
ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ เมือง อาวต อื ฆาื อ�ื เอจี เกือฮ
ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฮอยจ ละ อื ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง
นึง นังซื เฮ�ี 28 พะจาว ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก
รพาวม แนม ละ อ�ื ปอ เอนิ ตอยจ อื เกือฮ โอก ฮา
เมือง อาวต อื ตอก ตอยจ ปุย โคะ โฮ� พะจาว เอจี
น่าึก อื ฮอยจ นึง เมือง ไฮญ� ตอก ยุ เปอะ ปเล่ีย
เฮ�ี� อฮั เซ�

29 ไก ลัง่ โอเอฮี ป เม่าะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ
ฮา เอะ เอ� ปังเมอ ไก โรฮ โอเอฮี ป เอจี เปลีฮ ที พะ
จาว ละ เอะ เอ� ไม่ ละ โม กวน เฌือต เตอะ� เอจี
มัฮ ลปุง ไก นึง โกตไม ยุฮ อื เซ� ละ ซ เกือฮ อื เอะ
ยุฮ ลอป ตัม ป อฮั อื เซ โครยญ เจือ�

30
ป ไมจ เน่อมึ นึง พะจาว

1 อาึ เอจี เกือฮ โม เปะ เลือก ป ลอา เจือ เซ� มัฮ
รซอม ปิฮ มุ่น ไม่ รซอม ซะ ซม่อต� เญอืม เอจี เกิต
โอเอฮี ละ เปอะ ตัม ป เอจี อฮั อาึ ละ เปอะ เซ� ปัง
เกือฮ พะจาว เปอะ อาวต เฮยี อาวต ไฮ นึง เมือง ปุย
ไฮญ โฮวน โดฮ เซ� ดัฮ โม เปะ โตก ละ ลปุง ซตอก
อาึ ละ เปอะ เน่อมึ นา ก อาวต เปอะ เซ� 2 เญอืม เซ
ดัฮ โม เปะ ไม่ โม กวน เฌือต เปอะ ซ เอญี เคะ เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ เบือ อ�ื ไม่ ซ เนอึ
ง เปอะ ป อฮั พะจาว ไม่ เตม รพาวม เปอะ นึง� ตัม
ลปุง ซตอก อาึ ละ เปอะ ไน ซเงะ เนาะ เฮี โครยญ
เจือ� 3 เญอืม เซ พะจาว ยุฮ เปอะ ซ เลียก พาวม ลัง่
นึง เปอะ� ซ เกือฮ แม โม เปะ อาวต ไมจ อาวต มวน
ตอก ไพรม อ�ื ซ นัม โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง ปุย
ไฮญ โฮวน โดฮ� 4 ปัง โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต เฮยี
อาวต ไฮ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง� พะจาว ซ รโจะ
ลัง่ โม เปะ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เอญี ฮา เมือง โม เซ�
5พะจาว ยุฮ เปอะ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เลียก อาวต
แม นึง เมือง อาวต โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� ละ
ซ โฮลฮ เปอะ เลียก กุม เมือง เซ� ไม่ ซ เกือฮ อื โม
เปะ พรุฮแพร ไม่ ซ จเลิน เปอะ นึง ป โฮลฮ ป ปุน
แตะ ฮา โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� 6 พะจาว ยุฮ
เปอะ ซ เกือฮ รพาวม เนอึม ละ โม เปะ ไม่ โม กวน
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เฌือต เปอะ� ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุง เนอึง ป อฮั
แตะ ไม่ ฮรกั เปอะพะจาว ยุฮ แตะ เซ ฮอยจ นึง ไกญ
เปละ ไกญ พาวม แตะ� เดอมึ เปอะ ซ ลัง่ ไอม นึง
บัน่เมือง เซ� 7 พะจาว ยุฮ เปอะ ซ เกือฮ โม ป เก
ละยุ เปอะ ไม่ โคมเฮง อื โม เปะ เซ ลอก ป โอยจ นึง
โซะ แตะ ตัม รซอม เอจี อฮั ฮะ เซ� 8 เญือม เซ โม
เปะ ซ ยุง แม โรฮ เปอะ ฆวต เนอึง ป อฮั พะจาว,
ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง เตือง โอยจ อ�ื
เมาะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 9 พะจาว
ยุฮ เปอะ ซ เกือฮ โม เปะ จเลิน นึง ป โฮลฮ ป ปุน
แตะ โครยญ เจือ� ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร�
ซ เกือฮ คอง เลียง เปอะ พรุฮแพร� ซ เกือฮ โรฮ
ป ซมา ลโลวง เปอะ นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ เปอะ ระ เน่
อมึ เกลอมึ เปลิ� พะจาว ซ ปุก รพาวม อื นึง ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ จเลิน กัน ยุฮ ไม่ โฮลฮ ปุน เปอะ โอเอฮี�
ตอก โรฮ เอจี ยุฮ อื ละ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ โฮ�
10 โม เปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั พะจาว ไม่
ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง โครยญ เจือ� เมาะ
ป ไก นึง นังซื โกตไม เฮ�ี ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะ
จาว ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื

11 ป มัฮ ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ป รโฮงะ อาึ ละ
เปอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี มัฮ โตว โรฮ ป ญัก ลอน ละ โม
เปะ� ไม่ โอ โรฮ อื ซไง ลอน ละ เปอะ โรฮ� 12 ลปุง
ซตอก พะจาว เซ มัฮ โตว ป ไก นึง เมือง มะลอง ก
ฮลาวง อื เซ ปอ เอนิ ซ อฮั โม เปะ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ
ปุย บุย ป ซ เกียฮ ฮาวก เมือง มะลอง ละ ซ ตุย อื ละ
เอะ เอ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ ฮมอง ไม่ ยุฮ ตัม ป อฮั อื
เซ�� 13 มัฮ โตว โรฮ ป ไก โปน ปลัฮ รอาวม ระ ลวง
ลัก่เติต ปอ เอนิ ซ อฮั โม เปะ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย
บุย ป ซ ปุน เตือง ปลัฮ รอาวม ระ ละ ซ ตุย แตะ ลปุง
เซ ละ เอะ เอ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ ฮมอง ไม่ ยุฮ ฮุ ตัม
ป อฮั อ�ื� มัฮ โตว ตอก เซ� 14 ลปุง ซตอก พะจาว
เซ เอจี อาวต ซดิ ไม่ โม เปะ� เอจี อาวต เอนิ นึง ดัก
ดอย เปอะ ไม่ อาวต อื โตะ รพาวม เปอะ� มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง เซ ฆาื อ�ื

15 งอ่ต เมอะ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ ซ เกือฮ โม เปะ
เลือก ป ลอา เจือ เฮี ตา ติ เจือ� เตอมึ ป เลือก เปอะ
นึง อ�ื มัฮ ป ไมจ ไม่ ป โซะ� มัฮ ลัก่ ไอม ไม่ ลัก่ ยุม�
16 ดัฮ โม เปะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ยุฮ เปอะ
ละ เปอะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี ดัฮ เปอะ
ฮรกั เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ โฮว เปอะ นึง คระ
โครง ยุฮ อื ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ อื โครยญ
เจือ� โม เปะ ซ จเลิน เปอะ ไม่ ซ พรุฮแพร เปอะ�
พะจาว ซ ปิฮ มุ่น ละ บัน่เมือง อาวต เปอะ ป ซ โฮลฮ
เปอะ เลียก กุม เซ�

17 ดัฮ โม เปะ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา พะจาว� ไม่ โอ
เปอะ ญอม ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อ�ื นึง เอจี โคะ เนองึ
เปอะ ลปุง จุ ปุย แตะ โฮว ไว พะ ไฮญ ไม่ รซอฮ เปอะ
ละ อ�ื 18 ซเงะ เนาะ เฮี อาึ ปัว ซตอก โม เปะ ตอก
เฮ�ี โม เปะ ซ ชปิ โอยจ เปอะ ฆาื� ซ โฮลฮ เปอะ
โตว ไอม เล่ีญ นึง บัน่เมือง ป ซ เตือง เปอะ โกลง จอ
แด่น ละ ซ กุม เปอะ เซ�

19 อาึ เกือฮ โม เปะ เลือก ป ลอา เจือ เฮี ตา ติ
เจือ� มัฮ ลัก่ ไอม ไม่ ลัก่ ยุม� มัฮ รซอม ปิฮ มุ่น ไม่
รซอม ซะ ซม่อต� อาึ ปัว เตะ ไม่ มะลอง แปน พญีัน
ละ แตะ นึง กัน เลือก เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เลือก ลัก่
ไอม นึง อื ละ ซ ไก จีวติ ลัง่ เล่ีญ เปอะ ฮอยจ ละ โม
กวน เฌือต เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 20 ไมจ เปอะ ฮรกั
เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่ เนอึง เปอะ ป อฮั อื ไม่
เนอึม รพาวม เปอะ ละ� นึง มัฮ อื กุม จีวติ เปอะ�
ละ ซ ลัง่ ไอม เปอะ นึง บัน่เมือง ซันญา พะจาว ซ
เกือฮ แตะ ละ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ ป มัฮ อปัราฮมั
ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป เซ�

31
โยชูวา ซ โฮลฮ ยุฮ กัน ฆรอ ไอ โมเซ

1 ไอ โมเซ อฮั ลัง่ โอเอฮี ละ โม อซิราเอน ลัง่� 2อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี กวต เตอะ� เอจี ไก ติ
รอย ไม่ งา่ เนอึม อาญุ อู� เญาะ ซ ปุน แปน โตว ป
นัม ละ โม เปะ� พะจาว เอจี อฮั โรฮ อาึง อื เนิ ตอก
เฮ�ี �ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว เตือง โกลง จอแด่น��
อฮั เซ เนิ� 3 เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ซ นัม คระ
ละ เปอะ ลัก่กา เปอะ� ไม่ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ ปุย เมือง
โม เซ รโตง เปอะ� ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ เลียก
กุม เมือง อาวต อื เซ� โยชูวา ซ แปน ป นัม โม เปะ
ตัม ป เอจี อฮั พะจาว อาึง เซ� 4 พะจาว ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ ปุย เมือง เซ ตอก ยุฮ อื ละ กซัต ซีโฮน ไม่ กซัต
โอก� ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อาโมไร เซ� ไม่ บัน่เมือง ยุฮ
อื เตือง โอยจ อ�ื 5 พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ เป ปุย
โม เซ� ซ เกือฮ โม เปะ ยุฮ อื ละ อื ตัม ป เอจี ซตอก
อาึ อาึง ละ เปอะ เซ โครยญ เจือ� 6 ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ ตอน ฮมัน ไม่ เรยีง รพาวม เปอะ� ปุ ฮลัต�
ปุ โตวฮ ฆราึง นึง โอเอฮี ฮ�ี นึง มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ ป ซ โฮว ไม่ เปอะ� พะจาว ซ ละ โปวฮ โตว
โม เปะ� ซ เกือฮ โตว โม เปะ อาวต โน่ง ชุง เตียง��
อฮั เซ�

7ฟวยจ เซ ไอ โมเซ กอก โยชูวา ฮอยจ อาวต ซอง
นา โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน ไม่ เรยีง รพาวม
เปอะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ แปนป นัม ปุย โม เฮ�ี ละ ซ
เกือฮ เปอะ โฮลฮ เลียก กุม บัน่เมือง ป ซันญา ซโตฮ
พะจาว อาึง ซ เกือฮ แตะ ละ โม จัตเจือ ไพรม อื เซ�
8 มัฮ พะจาว ป ซ โฮว ลัก่กา เปอะ� ไม่ ซ อาวต ลอป
อื ไม่ เปอะ� พะจาว ซ เกือฮ โตว โม เปะ อาวต โน่ง
ชุง เตียง ไม่ โอ อื ซ ละ โปวฮ โม เปะ� ปุ ฮลัต� ทัน
โตว รไจจ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไมจ ปุย ลาว คอ โกตไม
9 ไอ โมเซ ไซฮ โกตไม ยุฮ พะจาว� ฟวยจ เซ มอป

อาึง อื ละ โม ซตุ จัตเจือ เลว�ี ป มัฮ โม ป ลัง กลอม
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ โม ป กวต ยุฮ
โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื 10 ไอ โมเซ ซตอก
อาึง อื ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �เญือม เอจี ไคว อื
อาแลฮ เนอึม โครยญ โฮน� ตัม เวลา เมีญ ปุย เน่
อมึ เญอืม เบลือฮ อื ฮา แปน แตะ ครา เซ� ไน ซเงะ
ชลอง ปุย อาวต นึง เตอปึ เซ� 11 เญอืม เอจี เฆรอมึ
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ฮอยจ โพรม โม อซิราเอน ซองนา เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ� นึง นาตี ก ซ เลือก พะจาว อาึง เซ� โม
เปะ ไมจ เปอะ ลาว โกตไม เฮี ละ โม อซิราเอน เกือฮ
ฮมอง อื เตือง โอยจ แตะ� 12 ไมจ เปอะ กอก ปุย
เกือฮ ฮอยจ โพรม เตือง โอยจ แตะ เตือง ปรเมะ ปร
โปวน ไม่ โม กวนดุ� เตือง ปุย ตังเมือง ป อาวต ไม่
เปอะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ ฮมอง อื ไม่ ซ ยุง อื ฮลัต นึง
พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ ซ ยุฮ อื ตัม ลปุง เพอกึ ตอม
พะจาว ป ไก นึง นังซื โกตไม ยุฮ อื ไม่ รพาวม เนอมึ
แตะ� 13 โม กวน เฌือต อื ป โอ ดิ ยุง ไลลวง โกตไม
ยุฮ พะจาว เซ� ซ ฮมอง โรฮ อื ไม่ ซ ยุง โรฮ อื ฮลัต
ไม่ นัปทื แตะ พะจาว ยุฮ เปอะ เบือ อ�ื ติ เจน ไอม
เปอะ นึง เมือง โฮลฮ เปอะ เลียก กุม� ป ซ โฮลฮ
เปอะ เตือง โกลง จอแด่น ละ เซ�� อฮั เซ�

ลปุง ซตอก พะจาว ละ ไอ โมเซ
14 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �งอ่ต

เมอะ� ปเล่ีย เฮี ปะ เญาะ ซ เล่ีญ โตว ไอม เปอะ�
ไมจ เปอะ กอก โยชูวา ฮอยจ เคะ แตะ� เปะ ลอา
ไมจ เปอะ เลียก ดิ เคะ อาึ ฮอยจ นึง พากัง ระ เซ�
ละ ซ โฮลฮ อาึ ซตอก อาึง โยชูวา เซ�� อฮั เซ� ไอ
โมเซ ไม่ โยชูวา เลียก เนอึม โตะ พากัง ระ ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว เซ�

15พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ อื นึง ด่อง ชุต รวู� ด่อง
ชุต รวู เซ อาวต ราว โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� 16 เญื
อม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �งอ่ต เมอะ�
ปเล่ีย เฮี ปะ เอจี ซดิ เนอึม ซ ไมจ เปอะ โฮว รโจะ
ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� ฟวยจ ยุม ปะ เซ ปุย
โม เฮี เญาะ ซ เนอึม โตว รพาวม ละ อาึ� ไม่ ซ ยุฮ
อื ป แพก ลปุง ซันญา อาึ ไม่ แตะ เซ� ปุย โม เซ
ซ ละ โปวฮ อาึ� ซ โฮว ไว พะ ไฮญ ป มัฮ พะ ทื ปุย
นึง เมือง ป ซ โฮลฮ อื เลียก กุม เซ� 17 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ เยอ� อาึ ซ รอก ลัมเลือ รพาวม นึง� เญอืม
เซ ซ ละ โปวฮ ฮุ� เญือะ ซ แลน แก โตว� ซ พลวย
ปุย ยุฮ ไลจ ไม่� ซ ฮอยจ เอนิ ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื
อื โฮวน เจือ� เญือม เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ อื โม
เซ ซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ป เกิต เม่ะมัก่ ซักคระ ละ เอะ
ตอก เฮี ฆาื อ�ื ตึน ซ มัฮ ฆาื โอ พะจาว เญาะ อาวต
ไม่ เอะ�� ซ อฮั เซ� 18 เญือม เซ อาึ แจง เนอึม โอ
เยอะ เญาะ ซ แลน แก ปุย โม เซ เยอ� มัฮ ฆาื เอจี
ยุฮ อื กัน ฆอก ลัมเลือ ละ อาึ นึง เอจี ลเตือฮ อื ติ
แตะ ฮา อาึ ละ ซ โฮว ไว อื พะ ไฮญ�

19 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� เปะ ลอา ไมจ เปอะ
ไซฮ รซอม เชยี ป ซ รโฮงะ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ เพอกึ ละ โม อซิราเอน เซ โครยญ โฆะ
อื เกือฮ เชยี นึง อ�ื ละ ซ เกือฮ แปน ลักทัน นึง กัน
เกือฮ อาึ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ เซ� 20 อาึ ซ
นัม ปุย โม เซ เกือฮ ฮอยจ นึง เมือง ตึม โครยญ โคะ
โกะ โครยญ โกลง เซ� ตัม ป เอจี ซันญา ซโตฮ แตะ
อาึง ละ โม จัตเจือ ไพรม อื เซ� โม เซ ซ โฮลฮ อาวต
ไมจ โซม ญุ่ก นา เซ� ดัฮ แม โฮว ไว พะ ไฮญ� ไม่ ซ
ละ โปวฮ อื อาึ� ไม่ พิต อื ป ซันญา อาึ ละ แตะ� ซ
เกิต ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อื ปอ ฮลัต ปุย นึง� 21 เญื

อม เกิต ป โตะ ป ตอง ละ อื ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ โฮวน
เจือ ตอก เซ เยอ� รซอม เชยี ติ โบ่ต เซ ซ แปน ลัก
ทัน นึง กัน เกือฮ อาึ อื ลอก ตุต แตะ� โม ป มัฮ กวน
เฌือต อื ซ เกียฮ เชยี ตื นึง รซอม เชยี เซ� ซ ไก โตว
เญือม เบีย อ�ื อาึ ยุง ป คิต ปุย โม เซ โตะ รพาวม
แตะ เน่อมึ กา เฆียง นัม อาึ อื เกือฮ ฮอยจ นึง เมือง
ป ซันญา แตะ อาึง ละ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว� 22 ไอ
โมเซ ไซฮ เนอึม รซอม เชยี ติ โบ่ต เซ ไน ซเงะ เซ
เอนิ� ลอต เพอกึ อื ละ โม อซิราเอน�

23พะจาว ซตอก อาึง โยชูวา กวน นนู เซ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน ไม่ อาวต เปอะ
ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ แปน ป นัม
โม อซิราเอน ฮอยจ นึง เมือง ป ซันญา ซโตฮ อาึ อาึง
ละ อื เซ� อาึ ซ อาวต ไม่ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว�

24 ไอ โมเซ ไซฮ นังซื ไลลวง โกตไม ป เกือฮพะจาว
ละ แตะ เซ โครยญ มวยญ� เบีย โตว อื ติ มวยญ
เนอึม� 25 เญือม เอจี ฟวยจ ไซฮ อื เตือง โอยจ อ�ื
ซตอก อื ละ โม ซตุ เจอ เลวี ป มัฮ ป ลัง กลอม ฮติ
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ ตอก เฮ�ี 26 �ไมจ เปอะ
ตุย โรวก นังซื โกตไม ป เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เฮ�ี
โฮว อาึง นึง เฆียง ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ�
เกือฮ อาวต นา เซ ละ ซ แปน อื ลักทัน นึง ซ เกือฮ
พะจาว ปุย ลอก ตุต แตะ� 27 อาึ ยุง เงอะ มัฮ โม
เซ ป ลึง รพาวม ไม่ กอ เลฮ อื เตียง พะจาว� ไน ติ
เจน ไอม อาึ เฮ�ี โม เซ เอจี เลฮ ลอป เตียง พะจาว.
ดัฮ อาึ เอจี ยุม โฮ� ซ เมาะ เมอ แม ซ เลฮ อื เตียง
เงอ� 28 ไมจ เปอะ กอก โม ฮวันา เจอ ฮอยจ โพรม�
ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ ฮอยจ ลั่
กกา อาึ เฮี โครยญ โฆะ แตะ� ละ ซ โฮลฮ อาึ ซตอก
อาึง ลปุง โม เฮี ละ อื เกือฮ ฮมอง อ�ื อาึ ปัว เตะ ไม่
มะลอง แปน พีญัน นึง กัน ซ ลอก ปุย ตุต แตะ ตัม
กัน ยุฮ อื เตือง ไพ เตือง มัน� 29 อาึ ยุง เงอะ เญื
อม เอจี ฟวยจ ยุม อาึ เฮ�ี โม เปะ ซ ยุฮ เปอะ กัน
ฆอก กัน เบร� ญอม เปอะ โตว ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก
อาึ อาึง ละ แตะ เญีย่ะ เนอมึ� โม เปะ ซ เกิต เม่ะมัก่
รพาวม ตุก ละ เปอะ ลัก่กา เปอะ� มัฮ ฆาื ซ ยุฮ โม
เปะ กัน ฆอก กัน เบร ละ แลน พะจาว อ�ื พะจาว ซ
รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื กัน ฆอก ยุฮ โม เปะ เซ�� อฮั
เซ�

รซอม เชยี เพอกึ ไอ โมเซ ละ ปุย
30 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ลาว รซอม เชยี ยุฮ แตะ เซ

เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ โม อซิราเอน ฮมอง อื โครยญ
โฆะ อ�ื

32
1 ปัว เตะ ไม่ มะลอง ฮมอง ป อฮั แตะ� มัฮ ลปุง

เนอมึ โอก เน่อมึ ดักดอย เยอะ�
2 ปัว เกือฮ ลปุง เพอกึ แตะ ราื ตอก ตอม เฮละ

โฮ� เกือฮ กัม อู กัม รไต แตะ ราื ตอก รน่ะ โฮ� มัฮ
ตอก เฮละ บรุฮๆ ราว ไรป ซงา จัว โฮ� ตอก โรฮ
เฮละ แปน คัก อื ละ พักเญือ โฮ�

3 อาึ ซ รโฮงะ มอยฮ ระ ไล ยุฮ พะจาว. ไมจ ทไว
โญตซัก ละ พะจาว ยุฮ เอะ�
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4พะจาว มัฮ ตอก ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ ปุย� กัน
ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ พะจาว เอจี กุมปอ โครยญ เจือ�
คระ โครง ยุฮ พะจาว มัฮ คระ ซืไซ� พะจาว มัฮ ป
ซืไซ� มัฮ ป ญุ่ก เญาะ เติ� ตึน ไก รพาวม เนอึม เน่
อมึ เมือ โรง อ�ื

5 ปุย โม เซ ยุฮ กัน ฆอก ละ แลนพะจาว อ�ื เญาะ
โปง โตว อื แปน กวนพะจาว ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ แตะ�
เอจี มัฮ ตื จัตเจือ ปุย บ่วก โครยญ โฆะ ปุย�

6 เออ� โม ป ลโมวะ ป งาว ป ไงญ� อมั คาว ละ
ลเตือฮ เปอะ ยุฮ กัน ฆอก ละ พะจาว ตอก เซ� พะ
จาว มัฮ เปือะ เปอะ ป ซัง เปอะ เกิต� โม่ มัฮ อ�ื มัฮ
ป แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ�

7 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไตม เจน ไพรม โฆะ�
ไมจ เปอะ โตก ละ เคิ เนอมึ ป เอจี ฟวยจ โฮวน เจน
ปุย� ไมจ เปอะ ไฮมญ นึง มะเปือะ แตะ� ซ รตาึต
เนอึม โม เปะ เกือฮ โฮลฮ ยุง อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ
ไฮมญ โม ป กวต ยุฮ เปอะ� ซ รโฮงะ เนอึม อื ละ
โม เปะ เกือฮ เปอะ โฮลฮ ฮมอง อ�ื

8 พะจาว ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ� เกือฮ
ปลัฮเตะ ละ ปุย โครยญ เมือง ปุย� พะจาว รฆุ เนอึ
ม โอเอฮี ละ ปุย โครยญ เจือ ปุย� รฆุ เนอึม ปลัฮ
เตะ ละ อื ตัม เมาะ ไก กวน อซิราเอน�

9 ป มัฮ รโตง พะจาว เซ เอจี มัฮ โม ป มัฮ ปุย ไน
อ�ื ยาโคป เอจี มัฮ โรฮ คอง พะจาว ไอฮ�

10พะจาว รโตฮ ยุ ยาโคป เซ นึง ลาึน เวอืฮ� มัฮ
นา ก ม่าวง เยอื อื ก ลอยฮ กาื กอ นึง� พะจาว เฆีญ
ลอป อื ฮา ป ฆอก� โซะ โกะ ฮรกัซา นึง อื ตอก ซลอง
ไง่ แตะ โฮ�

11 ตอก โรฮ กลัง ลอง ป มอง เพอกึ กวน แตะ
เกือฮ โปว โฮ� ดี โพรยจ แตะ เวอืฮ มอง รปั กวน
แตะ เซ นึง อ�ื พะจาว ยุฮ โรฮ อื ละ โม อซิราเอน
ตอก เซ โรฮ�

12 มัฮ พะจาว ติ โตน โน่ง ป โฆง นัม ปุย ไน แตะ�
ไก โตว พะจาว ไฮญ ป อาวต ไม่ อ�ื

13พะจาว เกือฮ อื โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ ฮลาวง นึง บ
ลาวง ฌื� เกือฮ อื โฮลฮ โซม ไมจ ไอจญึม� เกือฮ อื
โฮลฮ ญุ รอาวม โกะ แฮ เน่อมึ นึง ซโมะ ระ� เกือฮ
โรฮ อื โฮลฮ ลออยฮ กาวก นึง ราวก ซโมะ�

14 เกือฮ อื โฮลฮ ญุ รอาวม ตาึฮ นึง คอง เลียง
แตะ� เกือฮ แกะ ปิ ยุฮ อื โกลยญ โม่ว� เกือฮ อื
โฮลฮ แกะ เจือ ไมจ ไกลจ พรุฮแพร� เกือฮ โรฮ อื
โฮลฮ เฮงาะ ซาลี ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ไม่ รอาวม
อะงุน ญึม โอก เน่อมึ รปึม ยุฮ อ�ื

15 ปุย ไน พะจาว เญือม เอจี กอย อื ปังเมอ เลฮ
เตียง พะจาว� ตอก โมวก ป เดีฮ กุม แตะ โฮ� เญื
อม เอจี โกลยญ โม่ว อื ไม่ ไมจ อื ละ แลน ปุย อ�ื
ลอต ละ โปวฮ พะจาว ป ซัง แตะ เกิต เซ ฆาื อ�ื พลิฮ
โรฮ พะจาว ป ตอก ซโมะ เปิง รองั เดีย ป เกือฮ แตะ
โปน เม่ะมัก่ เซ�

16 โม เซ ยุฮ ป ววั รพาวม พะจาว นึง ไว แตะ พะ
ไฮญ� เอจี นัปทื ฮุป� กัน ตอก เซ มัฮ เนอมึ ป เกละ
พะจาว ยุ� มัฮ เซ ป รอก พาวม พะจาว นึง ฆาื อ�ื

17 โม เซ ซาวป ไว พี เตือง โอ อื มัฮ พะจาว เนอมึ�
ซาวป ไว พะ ป โอ แตะ ยุง ป มัฮ ป มอยฮ อ�ื ซาวป
ไว พะ โอก โคระ� มัฮ ป โอ โม ตะ เยอืะ อื นัปทื ติ
ชวง�

18 โม เซ เครองึ โตว นึง พะจาว ป ซัง แตะ เกิต
เซ� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป มัฮ ตอก ซโมะ เปิง รองั
เดีย อ�ื โม เซ เอจี เบีย เนอึม พะจาว ป เกือฮ แตะ
เกิต ไก เซ�

19 เญือม ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ พะจาว วุต ติ แตะ
ฮา โม เซ ฆาื อ�ื นึง ยุฮ กวน รเมะ กวน รโปวน อื
ควน ซ ฮาวก รพาวม อ�ื

20ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ เญาะ ซ แลน แก
โตว ปุย โม เซ� ซ มอง แลน ตอก มัฮ ลัก่ ก ลอยจ
จีวติ อ�ื นึง มัฮ เนอึม อื จัตเจือ โม ป กอ เลฮ� มัฮ
เนอมึ โม ป โอ เนอมึ รพาวม��

21 �โม เซ ยุฮ ป ววั รพาวม อาึ นึง ไว อื ป โอ มัฮ
พะจาว เนอึม� ยุฮ ป เป รพาวม เมอะ นึง ซาวป อื
ไว ฮุป ยุฮ โกะ แตะ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โกะ อื ลเลีย
ก นึง ปุย เมือง ไฮญ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ เมือง ป อฮั ปุย
งาว ละ ยุฮ ป ววั รพาวม อื โรฮ��

22 รพาวม ฮาวก อาึ เซ ซ ตอก เอนิ รเออปึ งอ ระ�
งอ เซ ซ ฮะ ยุฮ โอเอฮี ฮอยจ ละ เมือง ป ยุม ก โด่ะ
อ�ื ซ ฮะ ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ โอเอฮี ป ซมา ปุย นึง อื เตื
อง โอยจ อ�ื ซ ฮะ โรฮ ยุฮ บลาวง ฌื ฮอยจ ละ เตะ
กไน อ�ื

23 อาึ ซ เกือฮ ปไฮะ ปฮอน เกิต ละ ปุย โม เซ� ไม่
ซ พลวย เยอะ ตี อกั เออมึ ยุฮ แตะ เกือฮ ฮอยจ บวก
อ�ื

24 ปุย โม เซ ซ รเกือะ นึง ไปลญ เออปึ แตะ� พา
ญัต ฆอก ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ตอก ฮะ งอ ยุฮ โอ
เอฮี โฮ� อาึ ซ ตาว โกะพริ ซวก เกือฮ ฮอยจ เกียต
อ�ื ซ เกือฮ โรฮ ซโอยญ ซไอป ฮอยจ ยุฮ ป โซะ ละ
อ�ื

25 นึง ตัม คระ ซ ไก ป ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ นึง วจิ�
นึง โตะ กไน ฮอง ซ ฮลัต เตีจ นึง ป ซ เกิต ละ แตะ�
ซ ฮอยจ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ เตือง ปเครฮี กวน เบลีย�
เตือง กวนดุ ปุ ลัง่ ตาึฮ ไม่ ป เอจี กวต ปอ ครา ไกญ
แตะ�

26อาึ เอจี ซเปี ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื ตะ เกือฮ อาวต เฮยี
อาวต ไฮ เล่ีป เตะ� ตะ เกือฮ มอยฮ อื ไฆร ลอป
เอนิ� ปอ โอ ปุย เญาะ เกียฮ ไตม เฟือฮ เอนิ�

27 �อาึ ปังเมอ ฮลัต โม ป เกละยุ แตะ ลเตือฮ แม
เพยีก แฮม แตะ� ฮอ โรฮ นึง ซ โคะ งอ่ต อื ตอก โอ
อื ปุก� ฮลัต โรฮ โม ป เกละยุ แตะ ซ อฮั ตอก เฮ�ี
�กัน เป เอะ โม อซิราเอน เซ มัฮ โตว ป เกว ไม่ พะ
จาว เฟือฮ� มัฮ เบือ อมันัต ไม่ เรยีง แด่น เอะ ไอฮ ป
เป เยอะ เบือ อ�ื� ฮลัต อฮั เซ� 28 โม อซิราเอน เซ
มัฮ โม ป โอ ญอม งอ่ต ป อฮั อาึ ละ แตะ� มัฮ เนอึ
ม โม ป โอ เกือฮ ติ แตะ คาวไจ โอเอฮี เฟือฮ เอนิ�
29 มัฮ มัฮ อื ปุย เฮยีง ยุง� ตึน ซ คาวไจ อื ไลลวง ป
เกิต ละ แตะ เฮ�ี ไม่ ซ ยุง โรฮ อื ตอก ซ มัฮ ซ แปน
ลัก่ ก ลอยจ อ�ื� อฮั เซ�

30 ปุย ติ ปุย ซ ปุน โครฮ ปุย ติ เปือน ปุย ตอก เมอ�
ปุย ลอา ปุย อมั ซ ปุน เกือฮ ปุย ติ ฮมาึน ปุย ตอ ฮา
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แตะ� เกียฮ แปน โตว โนก ฮา ซ โปง พะจาว ป มัฮ
ซโมะ เปิง รองั เดีย อื ละ อ�ื

31 ตัว เปิง โม เซ ตอก โตว ตัว เปิง โม เอะ� โม
ป ฆวต รุป ไม่ เอะ เซ เอจี ยุง โรฮ อื มัฮ อื ตอก เซ
เยอ�

32 โคะ อะงุน ยุฮ อื เกิต เปลิ ฆอก ตอก เมือง โซ
โด่ม โฮ� แปน ปไฮะ ปฮอน ละ อื ตอก กัน ยุฮ ปุย
เมือง โกโมรา� เปลิ อะงุน ยุฮ อื แปน ป ซอง ตอก
ไคญ โฮ� แปน โรฮ ป ปิต ป เบื่อ ตอก เยื่อ ออป โฮ�

33 รอาวม อะงุน ยุฮ อื แปน ป ปิต ตอก ปิต ซโอย
ญ โฮ� ปิต เนอึม ปิต แนม ตอก ปิต ซโอยญ มวย
โฮ�

34พะจาว อฮั เฮ�ี �โอเอฮี ป ซ เกิต ละ ปุย โม เซ
มัฮ ป ไก ไม่ อาึ� เอจี มัฮ ละ อาึง ละ อื ฮอยจ ละ เติง
เวลา อ�ื

35 �มัฮ อาึ ป รเตีฮ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� มัฮ อาึ
ป ซ โรก เวน ละ อ�ื มอง แลน เญอืม โคะ ซดุฮ อื ไม่
ลอต อื ฆลาื� ซเงะ ซ ไลจ โลม อื เซ เอจี ซดิ� กัน ซ
ลอก อื ตุต แตะ เซ ซ ฮอยจ พราวป เอนิ�� อฮั เซ�

36 พะจาว ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ ป มัฮ ปุย ไน แตะ�
ไม่ ซ เลียก พาวม อื นึง โม ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ�
เญือม ยุ อื เอจี โอยจ เรยีง แด่น อ�ื ไม่ ยุ อื โอ อื
เญาะ ไก ป เรอึม� เตือง โม ป มัฮ ครา ไม่ ป โอ มัฮ
ครา นึง อ�ื

37 เญอืม เซ พะจาว ซ อฮั เฮ�ี �พะจาว ยุฮ โม เปะ
อาวต ก เมอ� ป มัฮ ตัว เปิง เปอะ เซ อาวต ก เมอ
ก โอวน�

38 �เอจี มัฮ โม พะ ป ปอน ลออยฮ ซัตซิง ป ตอง
เปอะ ทไว เซ� ไม่ ญุ อื รอาวม อะงุน ป เอจี ทไว เปอะ
เซ โรฮ� เกือฮ พะ โม เซ โกฮ เรอึม เปอะ ปเล่ีย เฮี
เอนิ� เกือฮ โรฮ พะ โม เซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ
เมิฮ�

39 �งอ่ต แลน เมอะ� เอจี มัฮ อาึ เฮี ป มัฮ พะ
จาว เนอมึ เมอ� โนก ฮา อาึ เฮี ไก โตว พะจาว ไฮญ
เญอ� อาึ มัฮ ป เกียฮ เกือฮ ปุย ยุม� มัฮ โรฮ ป เกีย
ฮ เกือฮ ปุย ไอม� อาึ มัฮ ป เกียฮ เกือฮ ปุย เบราะ
เบิ� มัฮ โรฮ ป เกียฮ เกือฮ ปุย ไฮ� ไก โตว ติ เนอึม
ป เกียฮ เรอมึ เปอะ เกือฮ โปน ฮา เตะ อาึ อ�ื

40-41�อาึ ยวก เตะ แตะ ลัก่ มะลอง� ละ ซ ซันญา
แตะ อาึง ละ ปุย ตอก เฮ�ี แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ�
อาึ แจง ซ โรก เวน ละ โม ป เกละยุ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ
เยอะ ลอก ตุต แตะ ตอก เซ โรฮ� อาึ ซ เกลียง อาึง
วจิ แตะ เกือฮ ตอฮ เฌียป เลียป เอนิ� ไม่ ซ ไปญ
เญอะ อาึง ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย�

42 �อาึ ซ เกือฮ ตี ทนู ยุฮ แตะ ฮาวม ฮนัม� ซ
เกือฮ โรฮ วจิ แตะ โซม เนะ ฮนัม โม ป ตอซู ไม่
เยอะ� ไม่ โม ป ญอม ไป นึง เงอะ� เกือฮ โรฮ ฮนัม
อื ปัต เตือง โม ป มัฮ ฮวันา ยุฮ ป ฮอยจ รุป ไม่ เยอะ
เซ�� อฮั เซ�

43 �โม เปะ ปุย โครยญ บัน่ โครยญ เมือง� ไมจ
เปอะ ลืลาว ปุย ไน พะจาว� นึง ซ โรก พะจาว เวน
รโตง โม กวนไจ ยุฮ แตะ เซ� พะจาว ซ เกือฮ เนอมึ
โม ป เกละยุ แตะ เซ ลอก ตุต แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื

บัน่เมือง ยุฮ ปุย ไน แตะ แปน ป ซงะ่ ซงอม�� อฮั
เซ รซอม เชยี ยุฮ ไอ โมเซ เยอ�

44 ไอ โมเซ ฮอยจ ทอง โบ่ต รซอม เชยี ยุฮ แตะ เซ
ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ฮมอง ตื อ�ื
โยชูวา กวน นนู ฮอยจ โรฮ ไม่ อ�ื 45-46 เญือม เอจี
โจป ทอง ไอ โมเซ รซอม เซ ละ โม อซิราเอน เนอ�
ไอ โมเซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ไตม รซอม เชยี ป ทอง อาึ ละ เปอะ ไน ซเงะ เนาะ
เฮี เตือง โอยจ อ�ื เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ ซตอก ละ โม
กวน เฌือต เปอะ� ละ ซ เกียฮ ยุฮ อื ตัม ลปุง ไก นึง
โกตไม ยุฮ พะจาว เซ โครยญ เจือ� 47 ไลลวง เฮี มัฮ
โตว ป แตวะ ไล ละ เปอะ� เอจี มัฮ เอนิ ไลลวง จีวติ
โม เปะ� ไลลวง เฮี มัฮ ป เกือฮ โม เปะ โฮลฮ จีวติ
ลัง่ เล่ีญ แตะ นึง บัน่เมือง ป ซ เตือง เปอะ โกลง จอ
แด่น ละ ซ โฮลฮ เปอะ เลียก กุม เซ�� อฮั เซ�

ไอ โมเซ โฮลฮ ชวน เมือง คะนาอนั
48ฟวยจ เซ พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไน ซเงะ เซ

เอนิ ตอก เฮ�ี 49�ไมจ เปอะ ฮาวก ฮอยจ นึง บลาวง
อาบ่ารมิ ฮอยจ นึง เปือง โม เนโบ่� ป ไก นึง เมือง
โมอปั รเตือป เวยีง เยรโีค เซ� เญือม เซ ไมจ เปอะ
แก แลน ปลัฮเตะ คะนาอนั ป ซ เกือฮ อาึ ละ โม อซิ
ราเอน ละ ซ เกือฮ แปน คอง อื เซ� 50 ปะ ซ ลอยจ
จีวติ เปอะ นึง บลาวง เซ� ซ โฮลฮ เปอะ โฮว รโจะ
ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ตอก โรฮ อาโรน เอยีกระ
เปอะ ป ยุม นึง บลาวง โฮ เซ� ไม่ โฮว รโจะ อื ไม่ โม
จัตเจือ ไพรม แตะ เซ โรฮ� 51 มัฮ ฆาื โอ เปะ ลอา
เนอึง ป อฮั อาึ ซองนา โม อซิราเอน� นา ก ปลาึฮ
รอาวม นึง เมรบิ่า โบ ยว่ง คาเด่ต โฮ� เญือม อาวต
เปอะ นึง ลาึน ซิน เซ� ญอม เปอะ โตว เกือฮ อาึ ซัม
คัน ละ แตะ ซองนา โม อซิราเอน เซ� 52 ซ โฮลฮ
เปอะ ชวน เมือง คะนาอนั ป ซ เกือฮ อาึ ละ โม อซิ
ราเอน เซ เน่อมึ ก ซไง อ�ื ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ
เลียก อาวต นึง�� อฮั เซ พะจาว�

33
ไอ โมเซ ปิฮ มุ่น ละ โม อซิราเอน

1 เคียง เฮี โฮว มัฮ รซอม ปิฮ มุ่น ยุฮ ไอ โมเซ ป
ซึป ลปุง พะจาว เซ� กา ยุม อื ไอ โมเซ ปิฮ มุ่น ละ
โม อซิราเอน โครยญ เจอ อ�ื 2 อฮั อื ตอก เฮ�ี
พะจาว เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง ซีไน� ซอต ซเปีย

แตะ เน่อมึ นึง บลาวง เซอี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
พะจาว ซอต โรฮ ซเปีย แตะ เน่อมึ นึง บลาวง ปา
รนั� พะจาว ฮอยจ ไม่ โม ป ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ
แปน ฮมาึนๆ แตะ� นึง เตะ ดอม อื เซ ไก รเออปึ งอ
นึง�

3 พะจาว มัฮ ป ฮรกั เนอึม ปุย ไน แตะ� เมาะ ป
มัฮ ปุย ไน พะจาว โฮลฮ อาวต นึง ลเตือก เตะ พะ
จาว� ปุย เตือง โอยจ อื นุ่ม โบ ชวง พะจาว� งอ่ต ป
อฮั อื ละ แตะ�

4 ไอ โมเซ ซตอก อาึง ลปุง โกตไม ยุฮ พะจาว ละ
เอะ� เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน รโตง โม จัตเจือ ยา
โคป� 5 เญอืม เอจี ฮอยจ โพรม โม ฮวันา ยุฮ โม อซิ
ราเอน ไม่ ปุ แตะ โครยญ เจอ อ�ื มัฮ พะจาว ป มัฮ
กซัต ละ ปุย ไน แตะ�
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6 ไอ โมเซ อฮั อื ละ เจอ รูเบ่น ตอก เฮ�ี �ปัว เกือฮ
โม รูเบ่น ลัง่ ไอม ไพรม กอย� ปัง รมัฮ ไม่ ปุ แตะ�
เฆิม เฮี ปัว เกือฮ พรุฮ ตอก กวน แฮ แด ตอก กวน
โอง โฮ�� อฮั เซ�

7 อฮั อื ละ ปุย เจอ ยูด่า ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว,
ปัว เปอะ งอ่ต เซียง กอก โม ยูด่า ปัว นึง แตะ� ปัว
เปอะ นัม เกือฮ ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุย ไน เจอ ไฮญ
นึง อ�ื ปัว เปอะ เรอึม นึง เตะ ระ อมันัต โกะ เปอะ
ไอฮ� ปัว เปอะ เรอมึ เญือม ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม ป
เกละยุ แตะ เซ�� อฮั เซ�

8อฮั อื ละ เจอ เลวี ตอก เฮ�ี �โอพะจาว, ปัว เปอะ
เกือฮ ทูมิม ไม่ อูรมิ ยุฮ เปอะ อาวต ไม่ โม เลวี ป มัฮ
ปุย ซัมคัน ยุฮ เปอะ เซ� มัฮ โม ป เอจี ลอง เปอะ
แลน นึง ยว่ง มัตซา โฮ� มัฮ โรฮ โม ป เอจี กวต
เปอะ แลน โตะ รพาวม อื นา ก ปลาฮึ รอาวม นึง เม
รบิ่า โฮ� 9 โม เลวี เซ เญาะ งอ่ต โตว ป มัฮ มะเปือะ
แตะ� เญาะ งอ่ต โตว ป มัฮ โม เอียกปุ แตะ� ไม่
กวน เฌือต แตะ นึง ฆวต ยุฮ อื ตัม ลปุง พะจาว� ไม่
โซะโกะ ฮรกัซา อื นึง ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ� 10 โม
เซ ซ เพอกึ โกตไม ยุฮ เปอะ ละ โม ยาโคป� ซ เพ
อกึ พะทัม ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ ละ โม อซิราเอน�
ซ อาึง ป ซออย ฮงาื ทไว แตะ ละ ปะ ซองนา เปอะ�
ไม่ ซ ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ เปอะ นึง คัน ทไว ปุย โอ
เอฮี ละ เปอะ� 11 โอ พะจาว, ปัว ปะ ปิฮ มุ่น ละ โม
เลวี เฮี โครยญ โฆะ อ�ื ปัว ปะ ปิฮ มุ่น นึง กัน ยุฮ อื
โครยญ เจือ� ปัว ปะ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ฆวต รุป ไม่
อ�ื ปุ เญาะ เกือฮ โม ป เกละยุ อื เซ ไก เรยีง ละ ซ
โกฮ ตอซู แตะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

12 อฮั อื ละ เจอ เบ่นยามิน ตอก เฮ�ี �มัฮ พะจาว
ป ฮรกั โม เบ่นยามิน เนอ� ซ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต
มวน ไม่ พะจาว เบือ อ�ื พะจาว ซ โซะโกะ ฮรกัซา
นึง อื ฮอยจ ละ ปู พริ ไกลป ซเงะ� พะจาว ซ อาวต
ลอป ซดิ ไม่ อื โครยญ เวลา�� อฮั เซ�

13 อฮั อื ละ เจอ โยเซป ตอก เฮ�ี �ปัว เกือฮ ปลัฮ
เตะ ยุฮ อื โฮลฮ รปั ป ไมจ เน่อมึ นึง พะจาว. ปัว
เกือฮ โฮลฮ รปั ป ตึก นึง ไมจ แตะ เน่อมึ นึง มะลอง
ตอก ราื รน่ะ โฮ� เกือฮ โรฮ ปลาึฮ ละ อื เน่อมึ ฆรมึ
เตะ ตอก รอาวม โฮ� 14 ปัว เกือฮ โฮลฮ รปั เปลิ โคะ
ป ตึก นึง ไมจ แตะ เบือ รงั ซเงะ� เกือฮ โรฮ โฮลฮ
เปลิ ป ซมา แตะ ตัม เวลา อื โครยญ เคิ� 15 ปัว
เกือฮ โฮลฮ รปั เปลิ ป ไมจ เน่อมึ นึง บลาวง ไพรม
เซ� เกือฮ โรฮ โฮลฮ รปั อื เน่อมึ นึง ตู เตียม โฆะ
เซ โรฮ� 16 ปัว เกือฮ โฮลฮ รปั คอง ระ งวยฮ เน่อมึ
นึง ปลัฮเตะ อาวต แตะ� ปัว พะจาว ป เปลีฮ ติ แตะ
นึง โคะ ไก รเออปึ งอ เซ ปิฮ มุ่น ละ อ�ื ปัว เกือฮ ป
ไมจ ป ญุ่ก โม เซ ฮอยจ ละ โยเซป ป มัฮ จาวไน ล
ลาึง โม เอียกปุ แตะ เซ� 17 อมันัต โญตซัก อื มัฮ
ตอก โมวก โปก เกิต รกา โฮ� ระ เรยีง แด่น อื มัฮ
โรฮ ตอก โด่วง มวย ลอง โฮ� ซ ปุน โครฮ ปุย โฮวน
เมือง เล่ีป ปลัฮเตะ เบือ อมันัต ระ แตะ� ตอก เอนิ
ชาวก มวย โปก ปุย นึง โด่วง แตะ โฮ� เกือฮ โรฮ ป
ไมจ เซ ฮอยจ ละ โม มะนาเซ ป ไก แปน เปือน แตะ

เซ� เกือฮ โรฮ ฮอยจ ละ โม เอฟราอมิ ป ไก แปน ฮ
มาึน แตะ เซ โรฮ�� อฮั เซ�

18อฮั อื ละ เจอ เซบูลุ่น ไม่ อติซาคา ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ป มัฮ โม เซบู่ลุน เนอ� ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง
ไก ป โฮลฮ ป ปุน เปอะ นึง คระ โฮว เปอะ� โม เปะ ป
มัฮ โม อติซาคา เยอ� ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง นาวก
พากัง ยุฮ เปอะ นึง ป ไมจ� 19 ซ กอก ปุย ตังเมือง
โฮวน เมือง ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง อาวต แตะ� ไม่
ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว นา เซ ตัม ปุก อื ไล แตะ�
ปุน กอก ป ไมจ เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ระ� ซ ยุ โรฮ
ป ระ งวยฮ รปาึง ปุย อาึง ลลาึง ไฮมจ นึง เกาะ��
อฮั เซ�

20 อฮั อื ละ เจอ กาต ตอก เฮ�ี �ลืลาว พะจาว นึง
เกือฮ อื ปลัฮเตะ อาวต โม กาต เวอืฮ ปุๆ� โม กาต
โมป ตอก รเวยี ซิงโต ป มอง ไปจ เตะ ปุย ไม่ ไกญ อื
โฮ� 21 เอจี เลือก ปลัฮเตะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ แปน
คอง โกะ แตะ� เญอืม เอจี ฮอยจ รโจะ โม ฮวันา ยุฮ
โม อซิราเอน� เอจี โฮลฮ รโตง แตะ ตอก ป ลัง โฮลฮ
โม ฮวันา ปุย โฮ� เอจี ปุน ยุฮ อื ตัม กัน ปุก กัน ลอก
ยุฮ พะจาว, ไม่ ตัม โกตไม เกือฮ พะจาว ละ โม อซิรา
เอน�� อฮั เซ�

22 อฮั อื ละ เจอ ด่าน ตอก เฮ�ี �โม ด่าน มัฮ ตอก
กวน รเวยี ซิงโต ป เตน โอก เน่อมึ นึง เมือง บ่าชนั
โฮ�� อฮั เซ�

23 อฮั อื ละ เจอ นัปทาลี ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป
มัฮ โม นัปทาลี เยอ� เอจี โฮลฮ เนอึม เปอะ รปั กุน
มุ่น ยุฮ พะจาว. เอจี กุมปอ เนอึม ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ
พะจาว นึง เปอะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ กุม ปลัฮ
รอาวม กาลิลี ไม่ ปลัฮเตะ ลวง ลัก่เซฮ อ�ื� อฮั เซ�

24อฮั อื ละ เจอ อาเชอ ตอก เฮ�ี �ปัว เกือฮ โม อา
เชอ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก โฮวน ฮา เจอ ไฮญ� เกือฮ
โรฮ โม เอียกปุ คระ เฌือต อื ฮรกั ไฌม� เกือฮ โรฮ
ปลัฮเตะ อาวต อื นาวก นึง ลออยฮ กาวก� 25 รเวอืะ
ฆรุง เวยีง ยุฮ อื ซ มัฮ ไร เฮลีจ ไม่ ไร ซเง�ี ปัว เกือฮ
ไก ลอป เรยีง แด่น ฮอยจ ละ ลอยจ จีวติ อ�ื� อฮั
เซ�

26 ฟวยจ เซ อฮั แม อื ละ ปุย เตือง โอยจ อื ตอก
เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เยอ� ไก โตว ติ
เนอึม ป ตอก พะจาว เยอ� พะจาว เอจี เลีฮ เน่อมึ
เมือง มะลอง ละ ซ เรอึม แตะ โม เปะ� เลีฮ ไม่ อมั
นัต โญตซัก คึนัก ยุฮ แตะ เน่อมึ มะลอง� 27 พะ
จาว ป ไอม ลอป เซ เอจี มัฮ ตัว เปิง เปอะ� พะจาว
เกือฮ ลอป โม เปะ อาวต นึง รดุม ซบราวก แตะ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� พะจาว ซ โครฮ โม ป เกละยุ เปอะ
เกือฮ ตอ ฮา เปอะ� ซ ดวน โม เปะ ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื
28 มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ โม อซิราเอน อาวต ไมจ
อาวต มวน เนอ� โม จัตเจือ ยาโคป ซ โฮลฮ เนอึม
อาวต ซโน นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� มัฮ เนอมึ ปลัฮเตะ
ป โฮวน เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน นึง� รอาวม
รน่ะ ยุฮ พะจาว ราื ลอป เอนิ เน่อมึ มะลอง�

29�โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ เอจี โฮลฮ เนอมึ เปอะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� ไก โตว ป โฮลฮ ป ไมจ ตอก โม เปะ เฮี ติ ตื
เนอมึ� โม เปะ เอจี โปน เปอะ เม่ะมัก่ แตะ เบือ เรอึ
ม พะจาว เปอะ� อมันัต พะจาว มัฮ ป เฆีญ โม เปะ
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ฮา ป ฮลัต เปอะ นึง� มัฮ โรฮ ตอก วจิ ละ ซ เป เปอะ
โม ป รุป ไม่ เปอะ� โม ป ไป นึง เปอะ เซ ซ มาว ปุ
ฮอยจ ละ ซ ปัว อื โม เปะ เลียก พาวม นึง แตะ� ปุย
โม เซ ซ โฮลฮ อาวต ฆรมึ ลเตือก ชวง โม เปะ�� อฮั
เซ�

34
ไอ โมเซ ยุม

1 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ฮาวก เน่อมึ นึง เตะ ลโลวง
เมือง โมอปั ฮอยจ นึง บลาวง เนโบ่� ลอต ฮาวก เปื
อง โม ปิซกา� เปือง โม เซ ไก รเตือป เวยีง เยรโีค�
พะจาว เกือฮ อื โฮลฮ ชวน ปลัฮเตะ เน่อมึ นา เซ เตื
อง โอยจ อ�ื ชวน เมือง กิเลอตั เตือง โอยจ อื ฮอยจ
ยว่ง ด่าน ลวง ก ล่าวง อ�ื 2 ชวน โรฮ นาตี นัปทา
ลี เล่ีป อื ไม่ นาตี เอฟราอมิ ไม่ มะนาเซ� ชวน นาตี
ยู ด่า ฮอยจ ปลัฮ รอาวม ระ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ�
3ชวน โรฮ นาตี นึง ลาึน เนเกป ไม่ เตะ ลโลวง เน่อมึ
นึง เวยีง เยรโีค ป มัฮ เวยีง โฮวน โคะ อนิทะพาลัม
เซ ฮอยจ นึง ยว่ง โซอนั ลวง ก เซฮ อ�ื 4 เญือม เซ
พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ เมือง โม เซิต เมือง ซัน
ญา อาึ อาึง ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� ป อฮั
อาึ ติ แตะ ซ เกือฮ ละ จัตเจือ อื เซ� อาึ เอจี เกือฮ
ปะ โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� ปังเมอ โอ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ
เลียก นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ ยุม เนอึม
นึง เมือง โมอปั เซ ตอก อฮั พะจาว อาึง ละ อื เซ�
6พะจาว รมอยจ อื นึง โตะ โลก ติ โดฮ นึง เมือง โม
อปั เซ� ปุก รเตือป ยว่ง เบ่ตเปโอ� ไก โตว ป ยุง
เบือง รมอยจ อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 7 เญือม
ยุม อื อาญุ ไอ โมเซ ฮาวก ติ รอย ไม่ งา่ เนอึม� เญื
อม ยุม อื ชุม โตว เรยีง ฮา ไพรม แตะ� ไง่ อื ที โรฮ
ลัง่� 8 โม อซิราเอน เยอืม ยุม อื งว่ย ซเงะ� ติ เจน
เซ อาวต ลัง่ นึง เตะ ลโลวง เมือง โมอปั เซ�

9 โยชูวา ป มัฮ กวน นนู มัฮ ปุย อาวต ไม่ กัมกึต
วไิซ ไมจ นึง ยอ่ง ไอ โมเซ เตะ แตะ ราว อ�ื โม อซิรา
เอน เนองึ ป อฮั อื ฆาื อ�ื ยุฮ โรฮ อื ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว ป ซึป ไอ โมเซ ละ แตะ เซ�

10 เคียง เซ ฮอยจ ปเล่ีย ไก โตว ป ซึป ลปุง พะจาว
นึง เมือง อซิราเอน ป ตอก ไอ โมเซ เซ� มัฮ ป ลปุง
ไม่ พะจาว ซอง โต ซอง� 11 ไก โตว ปุย ไฮญ ป ยุฮ
ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง ตอก ยุฮ อื นึง เมือง อยีปิ
เซ� มัฮ ยุฮ อื ตัม รซอม ดวน พะจาว แตะ ยุฮ� มัฮ
ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ ฟาโร ไม่ โม ป เรอึม อื ไม่ ปุย เตื
อง ปะเทต อ�ื 12 ไก โตว ปุย ไฮญ ป ปุน ยุฮ โอเอฮี
ไม่ อมันัต ระ แตะ ปอ ฮลัต ปุย นึง ตอก ยุฮ ไอ โมเซ
อื ซองนา โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เซ�
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โยชูวา
พะทัม โยชูวา มัฮ ไลลวง ตอก โฮลฮ โม อซิราเอน

เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง คะนาอนั� ป นัม
ปุย นึง กัน รุป แตะ ตอก เซ มัฮ โยชูวา ป ไปญ กัน
รโตง ไอ โมเซ� กัน ระ ไล นึง นังซื เฮี ไก โฮวน เจือ�
ตอก กัน เตือง ปุย โกลง จอแด่น� กัน เป ปุย เวยีง
เยรีโค� กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ นึง เมือง ไอ� ไม่ กัน
โพรม เกือฮ ปุย โตก ละ ลปุง ซันญา พะจาว ไม่ ปุย
ไน แตะ� คอ ป กอ ไตม ปุย โฮฮ ฮา คอ ไฮญ นึง อื
ตึน ซ มัฮ โบ่ต 24 คอ 15 นึง อ�ื มัฮ อฮั อื เฮ�ี �ซเงะ
เนาะ เฮี ไมจ เปอะ เลือก ป ซ ทื แตะ� ทื เปอะ พะ
จาว ป ทื จัตเจือ ไพรม เปอะ เจน อาวต อื โบ โกลง
ยูฟะเรตี ญุ่ก� ทื เปอะ พะจาว ทื โม อาโมไร นา ก
อาวต เปอะ ปเล่ีย เฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ เลือก แปฮ�
อาึ ไม่ ปุย ไฮญ เญือะ อะ เตือง โอยจ เจอะ ปังเมอ ซ
ทื เยโฮวา�� อฮั เซ โยชูวา เยอ�

พะจาว ฮอยจ ลปุง ไม่ โยชูวา
1ฟวยจ ยุม ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮพะจาว เยอ�

พะจาว อฮั อื ละ โยชูวา กวน นนู ป มัฮ ป เรอึม ไอ
โมเซ เซ ตอก เฮ�ี 2 �ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ เยอะ
เอจี ยุม� ปะ ไม่ ปุย โม เฮี เตือง โอยจ อื ไมจ เปอะ
เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว เตือง เปอะ โกลง จอแด่น
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เกือฮ อาึ ละ โม อซิราเอน เซ�
3ปลัฮเตะ โครยญ โดฮ นา ก บึน เปอะ นึง ชวง แตะ
อาึ เอจี เกือฮ ละ เปอะ ตอก เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ
ไอ โมเซ โฮ� 4 ม่าื เตะ ยุฮ เปอะ ซ ไก เน่อมึ นึง ลาึน
เวอืฮ ลวง ลัก่เซฮ อื ฮอยจ ละ ตู เลบ่านอน ลวง ก
ล่าวง� เน่อมึ นึง โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
เซ ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ระ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นา
ก อาวต โม ฮติไท เตือง โอยจ อื เซ� 5 ไก โตว ติ
เนอึม ป ซ ปุน ตอซู ไม่ เปอะ ฮอยจ ล่อยญ ฆอ กุม
เจน เปอะ� อาึ เอจี อาวต ไม่ ไอ โมเซ ตอก ออฮ� ซ
อาวต โรฮ ไม่ ปะ ตอก เซ โรฮ� อาึ ซ ละ ซ โปวฮ โตว
เปอะ�

6�ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ�
ปะ ซ เกือฮ เปอะ ปุย โม เฮี โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ ซัน
ญา ซโตฮ อาึ อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อ�ื ตัม เมาะ อฮั
ฮะ ติ แตะ ซ เกือฮ ละ อื เซ� 7 ป ระ ไล นึง อื ไมจ
เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ไมจ เปอะ แฮน เนอึ
ม� เกือฮ ติ เปอะ ปุน ยุฮ ตัม โกตไม ป ดวน ไอ โมเซ
ป มัฮ กวนไจ อาึ เปอะ ยุฮ เซ โครยญ เจือ� ปุ เกือฮ
ติ เปอะ แพก ฮา โกตไม เซ� ลวง วิ ญุ่ก� ลวง ดอม
ญุ่ก� เดอมึ เปอะ ซ จเลิน กัน ยุฮ ฆาื โครยญ เจือ�
8 นังซื โกตไม เฮี ปุ เกือฮ ซไง ฮา มวยญ เปอะ� ไมจ
เปอะ รนึก รไน ลอป โตะ รพาวม เปอะ เตือง ซเงะ่ ร
ซาวม� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ แฮน ติ แตะ ไม่ ซ ปุน
ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ป ไซฮ ปุย อาึง นึง อื โครยญ เจือ�

มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ เปอะ ป ไมจ เจอ� ไม่ ตอก
ซ จเลิน กัน ยุฮ เปอะ เบือ อื โครยญ เจือ� 9 อาึ โม่
เอจี อฮั ละ เปอะ� ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ�
ปุ ฮลัต� ปุ โตวฮ ฆราึง นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ มัฮ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ ป โฮว ไม่ เปอะ โครยญ คระ โฮว
โครง เอญี เปอะ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

10 โยชูวา อฮั เฮี ละ โม ป มัฮ ฮวันา โม อซิราเอน�
11�ไมจ เปอะ อฮั ละ ปุย อาวต นึง ไคะ เตือง โอยจ อื
เกือฮ เพรยีง อาึง ป โซม ป ปอน แตะ� ไก ลัง่ ลอวย
ซเงะ โน่ง กา ซ ไมจ เปอะ เตือง โกลง จอแด่น ฮอยจ
ละ ปลัฮเตะ ซ เกือฮ พะจาว เปอะ เลียก กุม เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

12 ฟวยจ เซ โย ชูวา อฮั เฮี ละ โม ป มัฮ เจอ รู
เบ่น ไม่ เจอ กาต ไม่ เจอ มะนา เซ ตา บลัฮ เจอ
เซ� 13 �ไมจ เปอะ ไตม ลปุง ซตอก ไอ โมเซ อาึง
ละ เปอะ� นึง มัฮ อื กวนไจ ยุฮ พะจาว. พะจาว ยุฮ
เปอะ เอจี เกือฮ ปลัฮเตะ ไมจ มวน ละ ซ อาวต เปอะ
นึง� เอจี มัฮ เอนิ นา ก อาวต เปอะ ปเล่ีย เฮี ป ซ
เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เซ� 14 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
เญือะ เปอะ ไม่ กวน เปอะ ไม่ คอง เลียง เปอะ อาวต
นา ก เกือฮ ไอ โมเซ อื ละ เปอะ เฮ�ี โม ปรเมะ ป
แปน ตฮนั นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ปังเมอ ไมจ อื เตื
อง โกลง จอแด่น ละ ซ โฮว รุป แตะ ลั่กกา ปุย ละ
ซ เรอึม อื โม เอียกปุ แตะ� ไมจ อื โรวก ไม่ เครองึ
ตฮนั ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� 15 ฟวยจ เซ ดัฮ
พะจาว เอจี เกือฮ โม เอียกปุ เปอะ อาวต ไมจ มวน
ตอก เอจี เกือฮ อื โม เปะ อาวต ไมจ อาวต มวน นา ก
อาวต เปอะ เฮ�ี โม เปะ ซ โฮลฮ แม โรฮ เปอะ เอญี
อาวต นึง ปลัฮเตะ ยุฮ โม โกะ เปอะ ไอฮ นา ก เกือฮ
ไอ โมเซ กวนไจ ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� มัฮ บลัฮ โกลง
จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เฮ�ี� อฮั เซ�

16 โม เซ โลยฮ อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี �เมาะ ป อฮั
ปะ ละ เอะ เซ� เอะ ซ ยุฮ ฮุ ตัม เซ โครยญ เจือ� เต
อมึ ก ดวน เปอะ เอะ โฮว เอะ ซ โฮว เยอะ� 17 เอะ
เนอึง ป อฮั ไอ โมเซ ตอก ออฮ� ซ เนอึง โรฮ ป อฮั
ปะ ตอก เซ โรฮ� ปัว เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต
ไม่ ปะ ตอก อาวต อื ไม่ ไอ โมเซ โรฮ� 18 ป ออฮ ป
เอฮี ญุ่ก ป เลฮ เตียง ปะ อา� ปุย เซ ซ ไก ตุต ฆาื อื
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ปะ ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม
แตะ�� อฮั เซ ละ โยชูวา โม เซ เยอ�

2
ป โฮว เลียป เวยีง เยรโีค

1 เญือม อาวต ลัง่ โยชูวา นึง เมือง ชติทิม เมอ
ดวน ปรเมะ ลอา ปุย� บระ เกือฮ อื โฮว เลียป เมือง
คะนาอนั� มัฮ ระ ฆวต เกือฮ อื เลียป เวยีง เยรโีค
นึง อ�ื ปุย ลอา เซ โฮว เนอึม� ฮาวก นึง เญือะ ติ�
ปุก เญือะ มอจังคึต� มอยฮ กุม เญือะ เซ มัฮ ราฮปั�
ตะ ไอจ นา เซ�

2 ซาวม เซ ไก ป โฮว รโฮงะ ละ กซัต เวยีง เยรโีค
ตอก เฮ�ี �ไก ปุย อซิราเอน งอ่น� เลียก ละ ซาวป
แตะ เลียป แลน ก อาวต เอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื



โยชูวา 2:3 188 โยชูวา 3:8

3 กซัต เซ ดวน ปุย โฮว อฮั อื ละ ราฮปั ตอก เฮ�ี �ป
ฮอยจ เญือะ เปอะ เซ ไมจ เปอะ ตาว ฮอยจ เคะ อาึ�
โม เฮี มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ ซาวป แตะ เลียป แลน ปลัฮ
เตะ อาวต เอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

4-6 ราฮปั อฮั เฮี ละ โม เซ� �ฮอยจ เนอึม ปรเมะ
เคะ เอะ� ปังเมอ โอ ยุง เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ อ�ื เมือ กปู
อื กา ซอง ปุย รเวอืะ ฆรุง เวยีง� ปุย โม เซ เอจี ไฆร�
อาึ ยุง โตว คระ โฮว อ�ื ดัฮ เปอะ ซไจ โฮว อาื เอนิ
โฮ� ตึน ซ เครอปึ ลัง่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ญันได่
มัฮ เม่าะ อื ปุย ลอา เซ เกือฮ อื ฮาวก อาวต ราว พรงั
เญือะ แตะ� เกือฮ อื ไอจ ฆรมึ โม่ะ ฆัน ฮอก แตะ นึง
พรงั เซ� 7 กวนไจ ยุฮ กซัต เซ โอก ฮา เวยีง เซ�
ซาวป อาื ป เลียป เมือง แตะ เซ� ฮอยจ ละ คระ ก
เตือง ปุย โกลง จอแด่น� เญือม เอจี โอก โม ป โฮว
ซาวป อาื เซ ฮา เมือง เงอ� ปุย ซอง เอนิ รเวอืะ�

8ซาวม เซ กา ปุน ปุย ไอจ เจอ� ราฮปั ฮาวก อู ไม่
ปุย ลอา เซ นึง พรงั เญือะ แตะ เซ� 9 อฮั เฮี ละ อ�ื
�อาึ เอจี ยุง เงอะ เกือฮ พะจาว เมือง เฮี ละ เปอะ�
ปุย เมือง เฮี เตือง โอยจ อ�ื เอจี อฮั เตะ ฮรมั ชวง ฆาื
ฮลัต ลอน แตะ นึง โม เปะ� 10 เอะ เอจี ฮมอง เงอะ
ไลลวง เกือฮ พะจาว ปลัฮ รอาวม ซครกั ซออฮ ละ
โม เปะ เญือม โอก เปอะ ฮา เมือง อียปิ โฮ� ฮมอง
โรฮ ไลลวง ยุฮ โม เปะ ยุม ไม่ กซัต อาโมไร เตือง
ลอา อื ป มัฮ กซัต ซีโฮน ไม่ กซัต โอก� ป อาวต บลัฮ
โกลง จอแด่น ลวง โอก ซเงะ ลัก่เติต โฮ� 11 เญือม
ฮมอง เอะ โอเอฮี ตอก เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป
โอ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ ป กุม ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เตือง โอยจ อ�ื
12 ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ ซันญา อาึง ละ อาึ นึง มอยฮ
พะจาว ยุฮ เปอะ ติ เจือ� อาึ เอจี เปลีฮ รพาวม เลีย
ก พาวม แตะ นึง โม เปะ� ปัว โรฮ เปอะ ซันญา ซ
เปลีฮ เปอะ รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง เญือะ เญะ
โรฮ� 13 ฮอยจ ละ มะเปือะ เญือะ ม่า เยอะ ไม่ เอยีก
ปุ คระ เฌือต เตอะ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อาึ ไก ควน
ยุง ซโตฮ ติ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 ปรเมะ เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี ฮลัก เนอึม
เปอะ กอ จีวติ เอะ� ดัฮ เปอะ โอ อู ไลลวง เอะ ละ
ปุย ไฮญ โฮ� เอะ ซันญา อาึง เบือ มอยฮ พะจาว ซ
ฮลัก โรฮ แตะ กอ จีวติ โม เปะ เอ� เญอืม เอจี เกือฮ
พะจาว เมือง เฮี แปน คอง เงอะ เอะ ซ เปลีฮ รพาวม
เลียก พาวม แตะ นึง เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

15 เญือะ ราฮปั อาวต เอนิ นึง ฆรุง เวยีง เซ� เญื
อม เซ ราฮปั ตาึก โลง โม่ะ คระ โตะ นาตัง เญือะ
แตะ เซ ฆาื อ�ื เกือฮ ปุย ลอา เซ เลีฮ นึง อ�ื 16 รา
ฮปั อฮั เฮี ละ ปุย ลอา เซ� �ไมจ เปอะ ฮาวก เม่าะ ติ
แตะ นึง บลาวง เซ เมาะ ลอวย ซเงะ เดอมึ ปุย โอ ซ
ยุ เปอะ� ดัฮ โม ป โฮว อาื เปอะ เซ เอจี ลเตือฮ แม
โฮ� ลอต เปอะ เอญี แปน�� อฮั เซ�

17-18 ปุย ลอา เซ เอจี ซตอก อาึง ราฮปั ซโตฮ ตอก
เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ ตาึก โลง กอย ซครกั นึง นาตัง
ก เลีฮ เอะ เฮ�ี เกือฮ โม มะเปือะ เอยีกปุ ตุเจอ เปอะ
อาวต ดิ ไม่ เปอะ โตะ เญือะ เปอะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื

ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ เญือม เอจี เลียก เอะ นึง
เมือง เปอะ เฮ�ี เอะ ปุน ลัปลอง โตว ซ ยุฮ แตะ ตัม
ป ซันญา แตะ อาึง ละ เปอะ เซ� 19 ดัฮ ไก ป โฮว ก
โบรก โอก ก เตะ โปน ฮา โตะ รเวอืะ เญือะ เฮ�ี เอะ
ปุน ลัปลอง โตว� ดัฮ ยุม โฮ� มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�
ละ โม ป อาวต นึง เญือะ เปอะ เฮี เอะ ลัปลอง เงอะ
นึง โกะ แตะ ไอฮ� ไก โตว ป ซ ลอก เปอะ ติ ปุย เนอึ
ม� 20 ปัง มัฮ ตอก เซ� ดัฮ ปะ อู ไลลวง เฮี ละ ปุย
โฮ� เอะ เญือะ ซ เกียฮ ยุฮ โตว ตัม ลปุง ซันญา แตะ
อาึง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

21 ราฮปั ญอม เนอมึ ยุฮ อื ตัม ป อฮั ปุย ลอา เซ�
เกือฮ อื เอญี� ปุย ลอา เซ ลอต เอญี ฮา อ�ื ราฮปั
ตุย เนอึม ตาึก โลง กอย ซครกั เซ นึง นาตัง เญือะ
แตะ เซ�

22 ปุย ลอา เซ ฮาวก เม่า ะ เนอึม นึง บลาวง�
อาวต นา เซ ลอวย ซเงะ ฮอยจ ละ เอญี โม ป โฮว
ซาวป แตะ� โม ป ซาวป เซ ซาวป เนอมึ ซาวป แนม
อื ติ เจน คระ เซ� เมือต โอ ยุ อื เอญี ฆาื อื ฮอยจ นึง
เวยีง เยรโีค� 23ฟวยจ เซ ปุย ลอา เซ เลีฮ ฮา บลา
วง เซ� เตือง โกลง จอแด่น ฮอยจ เคะ โยชูวา� อู
ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ อื โครยญ เจือ� 24 อฮั
เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ เนอมึ เมือง เฮี ละ เอะ เตือง
โอยจ อ�ื ปุย นึง อื เตือง โอยจ อื เอจี อฮั เตะ ฮรมั
ชวง ฆาื ฮลัต ลอน แตะ นึง โม เอะ�� อฮั เซ�

3
โม อซิราเอน เตือง โกลง จอแด่น

1ปวยฮ พริ เซ เญอืม งาวป ลัง่ อื โยชูวา ไม่ โม อซิ
ราเอน เตือง โอยจ อื โกฮ โฮว ฮา ก อาวต แตะ ยว่ง
ชติทิม เซ� ฮอยจ นึง โกลง จอแด่น� ยุฮ ไคะ อาวต
แตะ นา เซ กา เฆียง เตือง แตะ โกลง� 2ฟวยจ เซ
แม ลอวย ซเงะ โม ป มัฮ ฮวันา ปุย นึง อื โฮว เล่ีป
ก อาวต ปุย เซ� ซตอก ปุย ตอก เฮ�ี 3 �ตัม เอจี
ยุ เปอะ กลอม โม ซตุ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
ยุฮ เปอะ เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ โอก โฮว ฟวต เอนิ�
4ฟวต โม เซ รโปยฮ เมาะ ลอา เปือน รเนฮ� ปุ เลีย
ก ซดิ ลอน โบ ฮติ เซ� คระ เฮี มัฮ คระ โอ โม เปะ
ดิ โฮว นึง ติ ชวง� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ฟวต โม ป
กลอม ฮติ เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

5 เญือม เซ โยชูวา ซตอก โรฮ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล ซองนา พะจาว. ซงา่วป
พะจาว ซ ยุฮ ป ซัมคัน ซองนา โม เปะ�� อฮั เซ ละ
ปุย�

6ฟวยจ เซ โยชูวา ดวน โม ซตุ ยวก กลอม ฮติ ลปุง
ซันญา โฮว ไม่ อื ลัก่กา ปุย� โม ซตุ เซ โฮว เนอมึ�

7 เญือม เซ พะจาว อฮั อื ละ โย ชูวา ตอก เฮ�ี
�เนาะ เฮี อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน นัปทื เนอึม ปะ
เดอมึ ปุย ซ ยุง อาวต อาึ ไม่ ปะ ตอก เอจี อาวต อาึ
ไม่ ไอ โมเซ ไพรม อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 8พะจาว ดวน
โยชูวา อฮั อื ละ โม ซตุ ป กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ
ตอก เฮ�ี �เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ เฆียง โกลง จอ
แด่น เนอ� ไมจ เปอะ เลียก ชุง ลโล่ะ โตะ รอาวม เฆี
ยง โกลง เซ�� เกือฮ อื อฮั เซ ละ อ�ื
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9 เญือม เซ โยชูวา กอก รโฮงะ อื ละ ปุย เตือง
โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ โม เปะ เอญี รโจะ ดิ นา เฮี
เตือง โอยจ เปอะ ละ ซ งอ่ต แตะ ลปุง เยโฮวา พะ
จาว ทื เปอะ� 10-12 พะจาว แจง ซ โครฮ โม คะนา
อนั� โม ฮติไท� โม ฮไีว� โม เปรซีิ� โม เกอกาช�ี โม
อาโมไร� ไม่ โม เยบุ่ต� เกือฮ อื โอก ตอ ฮา โม เปะ�
ไมจ เปอะ เลือก ปุย ไน โม อซิราเอน เฮี กาว ลอา
ปุย� ติ เจอ ติ ปุย� ติ เจอ ติ ปุย� มัฮ ตอก เฮี ตอก
ซ ยุง โม เปะ โฮว พะจาว ป ไอม ลอป ลลาึง เปอะ ฆาื
อ�ื มอง แลน� ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว กุม ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื ซ เลียก นึง โกลง
จอแด่น ลั่กกา เปอะ� 13 เญือม เอจี เลียก บึน โม
ซตุ ป กลอม ฮติ ยุฮ พะจาว, ป มัฮ พะจาว กุม ปลัฮ
เตะ เซ โกลง จอแด่น เนอ� รอาวม ป ปัต เน่อมึ ก
ล่าวง อื เซ เญือะ ซ ปัต โตว เลีฮ� ซ อาวต เอนิ รโจะ
ติ โดฮ�� อฮั เซ�

14-15 เญือม เซ มัฮ เมือ ปุน เฮงาะ� ตึน มัฮ เญื
อม กอ ระ รอาวม� เญือม เฌาะ ปุย ติ แตะ ฮา ก
อาวต แตะ� มัฮ โม ซตุ ป กลอม โรวก ฮติ ลปุง ซัน
ญา เซ ป โฮว รกา เยอ� 16 เมาะ บึน โม ซตุ เซ โกลง
จอแด่น� รอาวม ป ปัต เลีฮ เน่อมึ ก ล่าวง เซ อาวต
เอนิ เน่อมึ นึง ยว่ง อาดัม่ แควน เซเรทัน ก ซไง อ�ื
ไฮจ ซออฮ เอนิ� เญือะ ไก โตว รอาวม ปัต ฮอยจ
ละ ปลัฮ รอาวม ยุม เฟือฮ เอนิ� ปุย โฮลฮ เอนิ เตื
อง ซไบ่ รเตือป เมือง เยรโีค ฆาื อ�ื 17 ติ เจน เตือง
โม อซิราเอน โกลง เซ โม ซตุ ป กลอม ฮติ ลปุง ซัน
ญา เซ ชุง นึง เตะ ซออฮ บัก่บว่น โกลง จอแด่น เซ�
ฮอยจ ละ เตือง โอยจ ปุย อื โครยญ โฆะ แตะ� โฮลฮ
เนอมึ โฮว นึง เตะ ซออฮ เซ เตือง มู แตะ ฆาื อ�ื

4
ซโมะ กาว ลอา โม่ว

1 เญอืม เอจี ฟวยจ เตือง ปุย โกลง จอแด่น เซ เตื
อง โอยจ แตะ� พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� 2 �ไมจ
เปอะ เลือก โม อซิราเอน เตือง กาว ลอา เจอ อื ติ
เจอ ติ ปุย� 3 เกือฮ โฮว ตุย ซโมะ เน่อมึ บัก่บว่น โตะ
โกลง จอแด่น ติ ปุย ติ โม่ว� ไมจ เปอะ เกือฮ ไอฮ
ซโมะ เบือง ก ชุง โม ซตุ เซ� เกือฮ โรวก อื ฮอยจ
นา ก ซ ไอจ เปอะ ซาวม เนาะ เฮี เกือฮ รโจะ อื นา
เซ�� อฮั เซ�

4 โยชูวา เลือก เนอึม โม อซิราเอน เซ กาว ลอา
ปุย ติ เจอ ติ ปุย� กอก อื เอญี เคะ แตะ� 5 อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลียก คระ ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา
เซ� เลีฮ ฮอยจ โตะ โกลง เงอ� กลอม โรวก ซโมะ
โอ ติ ปุย ติ โม่ว� ตัม เมาะ ไก เจอ โม อซิราเอน เซ�
6 ซโมะ โม เซ ซ แปน ควน ไตม ปุย กัน ยุฮ พะจาว
นึง� ฮอยจ ละ เจน กวน เปอะ ไม่ กวนโซะ กวน แซะ
เปอะ เฆียง เฮ�ี ดัฮ โม เซ ไฮมญ ไลลวง ตอก มัฮ
ตอก มอยฮ ซโมะ โม เซ เฆียง เฮี โฮ� 7 โม เปะ ซ เกีย
ฮ รโฮงะ เปอะ ละ อื ตอก โอ โกลง จอแด่น เญือะ ปัต
เบือ กลอม ปุย โรวก ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เลีย

ก โตะ โกลง เซ� ซโมะ โม เซ ซ แปน ควน ไตม โม
อซิราเอน ไลลวง ป เกิต ละ แตะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ โยชูวา เยอ�

8 โม อซิราเอน ยุฮ เนอมึ อื ตอก ดวน โยชูวา แตะ
ยุฮ� ยวก เนอึม โรวก ซโมะ กาว ลอา โม่ว ป อาวต
บัก่บว่น โกลง เซ ตัม เมาะ ไก เจอ โม อซิราเอน เซ�
ฮอยจ รโจะ อื นา ก ซ ไอจ แตะ� ตัม ลปุง ซตอก พะ
จาว อาึง ละ โยชูวา เซ� 9 นา ก ชุง โม ซตุ กลอม
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว บั่กบ่วน โกลง จอแด่น
เซ� โยชูวา รโจะ โรฮ ซโมะ นึง อื กาว ลอา โม่ว โรฮ�
ซโมะ เซ อาวต นา เซ ฮอยจ ปเล่ีย�*

10 โม ซตุ กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ ชุง ลอป บั่
กบ่วน โกลง เซ ฮอยจ ละ ฟวยจ กัน ป ดวน พะจาว
โยชูวา ยุฮ โครยญ เจือ� เอจี ปุก โรฮ ตัม ป ซตอก
ไอ โมเซ อาึง ละ อื โครยญ เจือ โรฮ� โม ลัปซด่อน
เซ ซไจ เตือง โกลง เตือง โอยจ แตะ� 11 เญอืม เอจี
ฟวยจ เตือง โม ลัปซด่อน เซ โกลง เตือง โอยจ แตะ�
โม ซตุ กลอม ปุ โอก ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ�
พา ซองนา ปุย โฮวน เซ� 12 โม ปรเมะ เจอ รูเบ่น ไม่
เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ เซ� เตือง ลั่
กกา ปุย� โรวก ปุ โฮว วจิ ไม่ เพลียฮ ไม่ เครองึ ตฮนั
ตัม ป เอจี อฮั ไอ โมเซ อาึง ละ แตะ ไพรม อ�ื 13 เอจี
เพรยีง ติ แตะ ละ ซ รุป แตะ� โม ตฮนั ไน ลอา เจอ
ไม่ บลัฮ เซ ไก ปาวน ฮมาึน ปุย� ปุย โม เซ เอจี เตื
อง ซองนา พะจาว ฮอยจ นึง ลโลวง รเตือป เมือง เย
รโีค�

14ซเงะ เซ พะจาว ยวก โยชูวา เกือฮ แปน ป ระ ป
ฮลาวง ซองนา โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เคียง
เซ ปุย นัปทื เนอึม โยชูวา เซ ฆาื อื ติ เจน ไอม อ�ื
ตอก โรฮ นัปทื อื ไอ โมเซ ไพรม อื โรฮ�

15ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� 16 �เกือฮ
โม ซตุ ป กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ โอก ฮา โกลง จอ
แด่น เซ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 17 โยชูวา เกือฮ เนอมึ
อื โอก� 18 โม ซตุ เซ โอก เนอึม� กลอม ปุ โอก ฮติ
เซ ฮอยจ เฆียง รอง� เมาะ ฮอยจ อื เฆียง รอง เงอ�
รอาวม โกลง จอแด่น เซ ปัต แม ตอก ไพรม แตะ�
ระ แม ปอ นาวก อื ยุฮ ฮอง โกลง เซ�

19 เญือม เตือง ปุย โกลง จอแด่น เซ� ปุก ฮาวก
เคิ ติ กาว ซาวม� เญือม เซ โม อซิราเอน ยุฮ ไคะ
อาวต แตะ นึง แควน กิละกัน โบ เคต เมือง เยรโีค
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 20 โยชูวา รโจะ ซโมะ กาว ลอา
โม่ว ป ตุย ปุย เน่อมึ นึง โกลง จอแด่น เซ นา เซ�
21 อฮั เฮี ละ โม อซิราเอน� �เฆียง เฮี เญือม ไฮมญ
กวน เฌือต เปอะ ตอก เฮ�ี �ซโมะ รโจะ นา เฮี มัฮ
ไลลวง ตอก เมอ�� 22 เญือม เซ โม เปะ ไมจ เปอะ
โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ซโมะ โม เฮี มัฮ ควน เกือฮ
เอะ โตก ละ เญือม เตือง เอะ โกลง จอแด่น นึง เตะ
ซออฮ เตือง มู เยอะ�� 23 เอจี มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ ป เกือฮ โกลง จอแด่น ไฮจ ซออฮ เอนิ ละ
เปอะ ฮอยจ ละ ฟวยจ เตือง เงอะ เตือง โอยจ เจอะ�
ตอก โรฮ เกือฮ อื ปลัฮ รอาวม ซครกั ไฮจ ซออฮ ละ
โม เอะ ฮอยจ ละ ฟวยจ เตือง เงอะ เตือง โอยจ เจอะ

* 4:9 4:9 �ปเล่ีย� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เจน ไซฮ ปุย พะทัม โยชูวา เซ�
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โรฮ� 24พะจาว มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื ปุย ติ
ปลัฮเตะ ยุง เมาะ ระ อมันัต แตะ� มัฮ โรฮ ซ เกือฮ อื
โม เปะ ไก รพาวม ฮลัต นึง เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ
ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

5
1 เญอืม เซ ไก โม กซัต อาโมไร ป อาวต บลัฮ โกลง

จอแด่น ลัก่ เลียก ซเงะ งอ่น� ไก โรฮ โม กซัต คะนา
อนั ป อาวต ซดิ ไม่ ปลัฮ รอาวม ระ งอ่น� กซัต โม
เซ ฮมอง ตอก เกือฮ พะจาว โกลง จอแด่น เซ ไฮจ
ซออฮ ละ โม อซิราเอน ไม่ ตอก เกือฮ อื โฮลฮ เตือง
ซไบ่ อ�ื ฮลัต ลัมเลือ ฆาื อ�ื เญือะ ไก โตว รพาวม
กา ละ ซ รุป แตะ ไม่ โม อซิราเอน ฆาื อื เฟือฮ เอนิ�

ไลลวง รติกิต
2 พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �ไมจ เปอะ ยุฮ มิต

นึง ซโมะ ลอม ละ ซ ยุฮ เปอะ รติกิต นึง ละ โม อซิ
ราเอน ตอก เอจี ยุฮ ไพรม ปุย อื โฮ�� อฮั เซ� 3 โย
ชูวา ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� ลอต ยุฮ รติกิต ละ โม อซิ
ราเอน นึง นาตี กิเบ่อตั ฮะอาราโลต�

4-6 ป เกือฮ โยชูวา ปุย เลียก นึง รติกิต ฆาื อื มัฮ
ตอก เฮ�ี เญือม โอก โรง โม อซิราเอน ฮา เมือง อี
ยปิ โฮ� โม ปรเมะ นึง อื เอจี โฮลฮ ตื เลียก นึง ริ
ตกิต เซ� โม กวนดุ ป เกิต ไน ติ เจน อาวต อื นึง
ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอมึ เซ� ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ เลีย
ก นึง รติกิต ติ ตื เนอึม� โม ป ไก อาญุ อื ปอ เกียฮ
โฮว รุป แตะ เซิก เน่อมึ เญือม โอก โรง อื ฮา เมือง
อียปิ โฮ� เอจี ยุม โอยจ นึง คระ� มัฮ ยุม อื นึง โอ
อื เนอึง ป อฮั พะจาว. โม เซ โฮลฮ โตว เนอึม เลีย
ก ยุ เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ ฆาื อ�ื เอจี
ตอก เนอมึ อฮั พะจาว อาึง โฮ� 7 มัฮ โม กวน เฌือต
อื ป โอ ดิ โฮลฮ เลียก นึง ริตกิต เซ� มัฮ ปุย เจน
โคระ เซ ป เกือฮ โยชูวา อื เลียก นึง รติกิต เตอ� นึง
โอ อื ดิ โฮลฮ เลียก นึง รติกิต นึง คระ โฮว แตะ เซ�
8ฟวยจ เลียก อื นึง รติกิต เซ ลโล่ะ ลัง่ นา ก อาวต
แตะ เซ ฮอยจ ละ ไฮ ไมจ เบราะ อื เซ�

9 พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �ซเงะ เนาะ เฮี อาึ
เอจี ตุย โปวฮ รพาวม โซะ กิจ นึง กัน แปน เปอะ ครา
เซีญ ปุย เมือง อยีปิ เซ ฮา โม เปะ�� อฮั เซ� นา เซ
ลอต อฮั กิละกัน ไม่ อื ฮอยจ ปเล่ีย นึง มัฮ อื ก เกือฮ
พะจาว รพาวม โซะ กิจ ไฆร ฮา ปุย�

10 โม อซิราเอน ลโล่ะ นึง แควน ยว่ง กิละกัน ป
มัฮ เตะ ลโลวง โบ เวยีง เยรโีค เซ� โซม เลียง ฌาว
ไม่ ปุ แตะ นา เซ เมือ กปู อ�ื ปุก ฮาวก เคิ ติ กาว โรฮ
ปาวน ซาวม� 11ปวยฮ พริ ฟวยจ โซม เลียง ฌาว อื
ไม่ ปุ แตะ เซ� ลอต เอนิ โซม โอเอฮี เมือง เซ ไอฮ�
ป โซม อื เซ มัฮ คโนมปัง โอ ไก เจือ ไม่ รโกะ เดือก�
12 เคียง เซ มานา เญือะ ราื โตว ละ ปุย� โม อซิรา
เอน เญือะ โฮลฮ โตว โซม อ�ื ลอต เอนิ โซม โอเอฮี
ป ไก นึง เมือง คะนาอนั เซ�

โยชูวา ไม่ ปรเมะ ไปญ วจิ

13 ติ โฮน อื เญือม อาวต โยชูวา เฆียง เวยีง เยรี
โค เซ แก ลัก่กา แตะ� ชวน ปรเมะ ไปญ วจิ ติ ปุย�
โยชูวา เลียก เคะ ปรเมะ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั
มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ� อมั มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ
ลัก่ ป ตอซู ไม่ เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โตว ติ ตื� อาึ
มัฮ ฮอยจ แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ พะจาว,� อฮั เซ ละ
อ�ื เญือม เซ โยชูวา นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน กุม อาึ� เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 ฮวันา ตฮนั ยุฮ พะจาว เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ ปอยจ เกิป แตะ� เตะ นา ก ชุง เปอะ เซ ซัม
คัน�� อฮั เซ� โยชูวา ยุฮ เนอมึ อื ตอก ดวน ปุย เซ
แตะ ยุฮ�

6
เมือง เยรโีค ไลจ โลม

1 เญอืม เซ ปุย เวยีง เยรโีค ซอง อาึง รเวอืะ เวยีง
อาวต แตะ เซ� มอง ลอป อื นึง อาวต โม อซิราเอน
โบ แตะ� เญาะ ไก โตว ป โอก ป เลียก นึง เฟือฮ
เอนิ�

2 พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �อาึ เอจี มอป เมือง
เยรโีค เฮี ละ โม เปะ เตือง กซัต ไม่ ตฮนั นึง อ�ื 3ปะ
ไม่ ตฮนั ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ โฮว กูแก เวยีง เฮี เตื
อง มู เปอะ� ตา แลฮ ซเงะ นึง อื ไมจ เปอะ กูแก
ติ ซเงะ ติ รวติ� 4 เกือฮ ซตุ อาแลฮ ปุย ไปญ โรวก
โตวต ติ ปุย ติ� เกือฮ โฮว ไม่ อื ลั่กกา ฮติ ลปุง ซัน
ญา เซ� ดัฮ เอจี มัฮ ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ� ไมจ
เปอะ โฮว กูแก เวยีง เซ อาแลฮ รวติ� ซตุ โม เซ
เกือฮ ปาึง ปุ โฮว โตวต ยุฮ แตะ เซ ไม่ อ�ื 5 เญือม
ฮมอง เปอะ ปาึง โม ซตุ โตวต เกือฮ บัว เซียง แตะ
ลัง่ โฮ� เญือม เซ ไมจ เปอะ เกือฮ โม ปรเมะ เตือง
โอยจ อื รโอง เรยีง� ดัฮ ปุย เอจี รโอง ตอก เซ โฮ�
ฆรุง เวยีง เซ ซ ลเลอึม โอยจ เอนิ ฆาื อ�ื เญือม เซ
ไมจ เปอะ เลียก ซื นา โกะ แตะ โครยญ โฆะ เปอะ��
อฮั เซ พะจาว�

6 โยชูวา กอก โม ซตุ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ โกฮ ยวก กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ� โฮว ไม่
เมิฮ� เกือฮ โม ซตุ ไปญ ปุ โฮว โตวต ลั่กกา อื อา
แลฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญือม เซ ดวน โม ตฮนั
เซ โอก โฮว กูแก เวยีง เซ� เกือฮ อื โฮว ลั่กกา ฮติ
ยุฮ พะจาว เซ ติ มู�

8 เญือม เอจี ฟวยจ อู โยชูวา โอเอฮี เซ ละ ปุย�
โม ซตุ อาแลฮ ปุย เซ ไปญ เนอึม ปุ โฮว โตวต ยุฮ
แตะ เตือง อาแลฮ แตะ� โฮว ไม่ อื ลั่กกา ฮติ ยุฮ
พะจาว เซ� ปาึง ปุ โฮว โตวต ยุฮ แตะ เซ ไม่ อ�ื โม
ป กลอม ฮติ เซ ฟวต ลัก่เคะ อ�ื 9 ตฮนั ติ มู เซ โฮว
ลั่กกา ซตุ ปาึง โตวต เซ� โม ตฮนั ไฮญ นึง อื ฟวต
ลัก่เคะ ฮติ เซ� โม ป ปาึง โตวต เซ ปาึง แนฮ ปุ โฮว
อ�ื 10 โยชูวา อฮั อาึง อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �กา เฆียง
ดวน อาึ เปอะ� โม เปะ ปุ ดิ รโอง ติ ปุย เนอึม� ปุ
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เกือฮ ลเลาะ เปอะ โอก ติ มวยญ เนอึม� ดวน อาึ
เปอะ เญือม ออฮ� ไมจ เปอะ รโอง เญือม เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 11 ซเงะ เมือ โรง นึง อ�ื เกือฮ เนอึม ปุย
กลอม โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ กูแก เวยีง เซ ไม่ อื ติ
รวติ� ฟวยจ กูแก อื เวยีง เซ เอญี แม ฮอยจ นึง ไคะ
อาวต แตะ� ลอต ไอจ นา เซ�

12 ปวยฮ พริ ติ อื แม โยชูวา งาวป โกฮ� โม ซตุ
ยวก แม กลอม ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ตอก ไพรม อ�ื
13 ซตุ อาแลฮ ปุย ป ปาึง โตวต อาแลฮ เซ โฮว ลั่
กกา ฮติ ยุฮ พะจาว เซ� ปาึง ปุ โฮว โตวต ยุฮ แตะ
ไม่ อ�ื ตฮนั ติ มู อื โฮว ลัก่กา โม เซ� โม ตฮนั ไฮญ
นึง อื ฟวต ลัก่เคะ อ�ื ป ปาึง โตวต เซ ปาึง แนฮ ปุ
โฮว อ�ื 14 ซเงะ ลอา นึง อื เซ โฮว กูแก แม เวยีง เซ
ติ รวติ� ฟวยจ เซ เอญี แม นึง ไคะ อาวต แตะ� ยุฮ
อื ตอก เซ โครยญ ซเงะ่ โทน แลฮ ซเงะ�

15 เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ อาแลฮ นึง อ�ื โม เซ
งาวป โกฮ ละ ซ โฮว แม แตะ ตอก เอจี โฮว ไพรม
แตะ เซ� ซเงะ เซ ปังเมอ โฮว กูแก อื อาแลฮ รวติ
เอนิ� 16 เญือม เอจี มัฮ อื รวติ อาแลฮ นึง อื เซ�
โม ซตุ เพรยีง ปาึง โตวต ยุฮ แตะ� โยชูวา กอก อฮั
อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ รโอง เรยีง� พะจาว
เอจี เกือฮ เวยีง เฮี ละ เปอะ� 17 เวยีง เฮี ไม่ โอเอฮี
นึง อื มัฮ ตื ป ไมจ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่� นึง ซ แปน อื
ป ทไว เปอะ ละ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เญือะ รา
ฮปั ป มัฮ มอจังคึต เซ ไม่ โม ป อาวต ไม่ อื โตะ เญือะ
อื เซ โน่ง ป ไมจ เปอะ ละ อาึง นึง มัฮ อื ป เม่าะ โม ป
ดวน เอะ โฮว เลียป เวยีง เซ� 18 โม เปะ ไมจ เปอะ
แฮน เนอึม ติ แตะ ฮา โอเอฮี ป ลัง ยุฮ ปุย ไลจ ไม่
เซ� นึง มัฮ อื ป เอจี ทไว ปุย ละ พะจาว� ดัฮ เปอะ
ตุย โรวก โอเอฮี โม เซ ละ โกะ แตะ โฮ� แจง ซ ไลจ
ซ โลม เปอะ ฆาื� เตือง โกะ เปอะ ฮอยจ ละ โม อซิ
ราเอน เตือง มู อ�ื 19 ป มัฮ ไคร มาื นึง อื ไม่ โอเอฮี
ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี ไม่ ไร ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ
เปอะ เมีญ มัฮ ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว. ไมจ เปอะ
โรวก อาึง นึง ก รโจะ ปุย อาึง โอเอฮี ทไว แตะ ละ
พะจาว,� อฮั เซ โยชูวา เยอ�

20 ฟวยจ เซ โม ซตุ ปาึง เนอึม โตวต ยุฮ แตะ�
เญอืม เอจี ฮมอง โม อซิราเอน ลอยฮ เซียง โตวต เซ
รโอง เนอมึ ฆาื อื เรยีง� ฆรุง เวยีง เซ ลเลอมึ โอยจ
เอนิ� ปุย ตอ เนอมึ เอนิ เลียก ซื นา แตะ ปอ ไพ ปอ
มัน� ปุน เป เนอมึ เวยีง เซ ฆาื อ�ื 21 โอเอฮี เมาะ ป
ไก นึง เวยีง เซ เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่ อื
นึง วจิ เตือง ปรเมะ ปรโปวน ป กวต ป บุฮ ไม่ โมวก�
แกะ� บรงั� โครยญ เจือ�

22 โยชูวา อฮั เฮี ละ ปรเมะ โฮว เลียป เมือง ลอา
ปุย เซ� �ไมจ เปอะ เลียก เญือะ มอจังคึต เซ� ตาว
เกือฮ โอก ดิ ไม่ คระ เฌือต แตะ เตือง โอยจ อื ตอก
เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ อื ชวง เฮ�ี� อฮั เซ� 23 ปุย
ลอา เซ ตาว เนอึม ราฮปั เกือฮ โอก เตือง มะเปือะ
เอยีกปุ อ�ื เตือง เญือะ อ�ื เกือฮ อื อาวต ก พริ ไคะ
ยุฮ โม อซิราเอน เซ ติ โดฮ�

24 เญอืม เซ ปุย โตก เวยีง เซ เกือฮ ฮะ เตือง โอยจ
อ�ื ป มัฮ ไคร มาื ไม่ ไร ซเงี ไม่ ไร ไฮญ นึง อื อาึง
อื นึง พากัง ยุฮ พะจาว ก รโจะ ปุย โอเอฮี ทไว แตะ
ละ พะจาว. 25 โยชูวา ฮลักกอ ราฮปั ป มัฮ มอจังคึต
เซ เตือง คระ เฌือต เตือง เญือะ อ�ื นึง เม่าะ อื ปุย
ดวน แตะ โฮว เลียป เวยีง เยรโีค เซ� เญือะ ราฮปั
เซ ลอต เอนิ อาวต ไม่ โม อซิราเอน ฮอยจ ปเล่ีย�

26 เญือม เซ โยชูวา รโฮงะ ซโตฮ ซตัฮ อาึง อื ละ
ปุย ตอก เฮ�ี �ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป โก แม เวยีง เยรี
โค เฮี ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว.
ป เฌาะ โก โคระ แม เน่อมึ เวยีง เฮี เกือฮ ยุม กวน
โรง� ป เฌาะ โก แม รเวอืะ เวยีง เฮี เกือฮ ยุม กวน
รเคะ�� อฮั เซ�

27 พะจาว อาวต แนฮ ไม่ โย ชูวา� โย ชูวา พรุ
มอยฮ เนอมึ ละ ปุย เล่ีป เมือง เซ�

7
กัน พิต ยุฮ อาคัน

1 ไก โม อซิราเอน ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ อาคัน�
เปือะ อื มัฮ คามี� ตะ อื มัฮ ซัปด่ี� มัฮ จัตเจือ เซรา�
เจอ ยูด่า� อาคัน เซ เนอึม โตว รพาวม ละ พะจาว
นึง โอเอฮี ลัง ทไว ลุต ปุย ละ พะจาว� บระ ตุย เม่า
ะ โอเอฮี ป ลัง ทไว ลุต ปุย ละ พะจาว เซ� พะจาว
ฮาวก รพาวม ฆาื อื ละ โม อซิราเอน�

2 เญือม เซ โยชูวา ดวน ปุย โอก โฮว เน่อมึ นึง
เวยีง เยรโีค งอ่น� เกือฮ อื ฮาวก เลียป แลน เมือง
ไอ� โม เซ โฮว เนอึม� เมือง ไอ เซ อาวต ซดิ โบ
ยว่ง เบ่ทาเวน� ปุก บลัฮ ยว่ง เบ่ตเอน ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ นึง อ�ื

3 เญือม เอจี ยุ อื เมือง ไอ เซ เอญี รโฮงะ อื ละ
โยชูวา ตอก เฮ�ี �ทัน โตว เกือฮ ปุย ฮาวก รุป เมือง
เซ เตือง โอยจ แตะ� เกือฮ ฮาวก ละ อื เมาะ ลอา
ลอวย เปือน ปุย โฮ� ปอ อ�ื ปัง โอ ฮาวก เอนิ เตือง
โอยจ แตะ ตฮนั เซ� ปุย เมือง ไอ เซ รมัฮ� โฮวน
โตว�� อฮั เซ� 4 โยชูวา เกือฮ เนอึม โม ตฮนั ฮาวก
รุป เมือง เซ ลอวย เปือน ปุย โน่ง� เญือม รุป อื ปุ
แตะ� โม อซิราเอน ไป นึง ปุย เมือง ไอ เซ� แตกฟุง
ตอ เฮยี ไฮ ฆาื อ�ื 5 ปุย เมือง ไอ เซ ครปั โม อซิรา
เอน โอก ฮา ยว่ง แตะ� อาื อื ฮอยจ ละ บ่อ ซโมะ�
อาื มอก อื ลไล เลีฮ อื ฌื� ยุม ยุฮ อื เมาะ งว่ย โรฮ
แลฮ ปุย� โม อซิราเอน ไลจ รพาวม� ชุม ลัมเลือ
รพาวม ฆาื อ�ื

6 เญือม ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ โยชูวา ไม่ โม ฮวันา
เมือง อซิ รา เอน เนอ� แจฮ ไอฮ ลปิ แตะ นึง ตุก
รพาวม แตะ� นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลั่กกา ฮติ
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� ไอจ รเคอปึ ลังเตะ นา
เซ ฮอยจ ละ ปู พร�ิ ตุย ครวย รกาื นึง ไกญ แตะ ไม่
อ�ื 7 โยชูวา ไววอน อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา�
เมอยุ นัม เปอะ เอะ เตือง โกลง จอแด่น ละ ซ เกือฮ
เปอะ โม อาโมไร ยุฮ ยุม ไม่ เอะ ตอก เซ เยอ� มัฮ
อาวต ลัง่ เงอะ บลัฮ โกลง ลัก่เติต ไมจ เดียก เนิ�
8 โอ พะจาว, อาึ ซ เกียฮ อฮั ตอก เมอ� โม อซิรา
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เอน เฮี เอจี ลเตือฮ ตอ แม ฆาื ไป แตะ นึง ป รุป ไม่
แตะ� 9 ปุย คะนาอนั ไม่ ปุย แควน เฮี ตึน ซ ฮมอง
ตื อื ไลลวง เฮ�ี ตึน ซ บะ ปุ แตะ โฮว แวต เอะ ละ
ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เอะ เตือง โอยจ เจอะ� ปะ ซ ยุฮ
เปอะ ตอก เมอ ตอก ซ เกือฮ เปอะ ปุย โอ โฮลฮ เพี
ยก แฮม มอยฮ ระ ไล ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ พะ
จาว�

10 พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �โกฮ แปฮ� เมอยุ
ไอจ รเคอปึ เปอะ ลังเตะ ตอก เซ� 11 โม อซิราเอน
เอจี พิต� ยุฮ โตว อื ตัม ลปุง ซันญา ดวน อาึ แตะ
ยุฮ� บระ เม่าะ โอเอฮี ป ลัง ทไว แตะ� ริ เกือฮ อื
แปน คอง โกะ แตะ� โนก ฮา บระ อ�ื อฮั แม ป โอ
เนอมึ ไม่ อ�ื 12 มัฮ เซ ป ไป อื ฆาื อื นึง โม ป รุป ไม่
แตะ เซ� มัฮ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ อื ไอฮ ป โฮลฮ อื ลเตือฮ
ตอ ยุม ตอ ไอม ฆาื อื ตอก เซ� อาึ เญือะ ซ อาวต
โตว ไม่ โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ป ลัง
ทไว ลุต แตะ ละ อาึ เซ�

13 �โกฮ เมิฮ� ไมจ เปอะ ดวน ปุย เตือง โอยจ อื
เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ อาึ� ไมจ เปอะ
เพรยีง ติ เปอะ ละ ซงา่วป� อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะ
จาว ทื อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� เออ อซิราเอน�
โม เปะ เอจี ไก โอเอฮี ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ล
ลาึง เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ โอเอฮี เซ โอก ฮา เปอะ
เดอมึ เปอะ โอ เญาะ ซ ไป เญือม รุป แตะ� 14 ซงา่
วป ก ซะ ไมจ เปอะ เลียก ซองนา อาึ แปน แปน เจอ
อื ละ ซ ยุง ที เปอะ ป ยุฮ กัน พิต เซ� โร พะจาว เจอ
ออฮ เอจี มัฮ เจอ เซ ป พิต เตอ� เกือฮ แม เจอ เซ
ฮอยจ แปน แปน มู แตะ� โร พะจาว มู ออฮ นึง อื
เอจี มัฮ มู เซ ป พิต เตอ� เกือฮ แม มู เซ ฮอยจ แปน
แปน เญือะ แตะ� โร พะจาว เญือะ ออฮ นึง อื เอจี
มัฮ เญือะ เซ ป พิต เตอ� เกือฮ แม เญือะ เซ ฮอยจ
แปน แปน ปุย แตะ� โร พะจาว ปุย ออฮ� เอจี มัฮ
ปุย เซ ป พิต นึง อ�ื 15 ป ไปญ โอเอฮี ป ดวน อาึ
เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ เซ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ปุย ตอง โตะ
งอ� เตือง เญือะ เตือง ม่า อื เตือง คาวคอง ยุฮ อื เตื
อง โอยจ อ�ื นึง เอจี พิต อื ลปุง ซันญา ปุย อาึง ไม่
พะจาว. กัน ยุฮ อื เซ มัฮ เนอึม ป ไลจ มอยฮ โม อซิ
ราเอน ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

16 ปวยฮ พริ เซ โยชูวา เกือฮ เนอึม โม อซิราเอน
เลียก เคะ แตะ แปน แปน เจอ อ�ื เญือม เลียก อื
ตอก เซ ปุก เจอ ยูด่า ป ยุฮ กัน พิต เซ� 17 ฟวยจ
เซ กอก แม เจอ ยูด่า เซ เลียก แปน แปน มู อ�ื เญื
อม เลียก อื ปุก จัตเจือ เซรา นึง อ�ื เลียก แม แปน
แปน เญือะ อ�ื ปุก เญือะ ซัปด่ี� 18 กอก แม เญือะ
เซ เลียก แปน แปน ปุย อ�ื ปุก อาคัน กวนโซะ ซัปด่ี
เซ� (เปือะ อาคัน เซ มัฮ คามี� ตะ อื มัฮ ซัปด่ี� มัฮ
จัตเจือ เซรา� เจอ ยูด่า��

19 โยชูวา อฮั เฮี ละ อาคัน� �กวน� ไมจ เปอะ อฮั
ป เนอึม ซองนา เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน�
มัฮ กัน พิต เมอ ป ยุฮ ปะ อา� รโฮงะ เนิ ตัม ซื อ�ื

เดอมึ ซ แปน โญตซัก ละ พะจาว� ปุ เม่าะ ฮา อาึ
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 อาคัน เซ โลยฮ อ�ื �เนอมึ� อาึ เอจี พิต เนอมึ
เมอะ� อาึ เอจี พิต เนอมึ ละ พะจาว ยุฮ อซิราเอน�
กัน พิต ยุฮ อาึ มัฮ ตอก เฮ�ี 21 ลลาึง เครองึ ตุย ปุย
โรวก เซ� อาึ ยุ ลปิ ไมจ นึง ติ ปลัฮ� มัฮ ลปิ เมือง
บ่าบี่ โลน� ยุ แม ไม่ มาื ลอา รอย เชเคน ไม่ ไคร
ติ แฮลป นัมนัก เมาะ รฮอน เชเคน� อาึ ไก รพาวม
ฆวต ไอฮ แฮะ� ตุย เนอมึ เมอะ เม่าะ รปาึง โตะ เตะ
ฆรมึ พากัง อาวต แตะ� มาื เซ อาวต ฆรมึ โอเอฮี
ไฮญ�� อฮั เซ�

22 โยชูวา เกือฮ ปุย ตอ โฮว ซาวป อื นึง พากัง
อาวต อื ฆาื อ�ื ยุ เนอึม อ�ื เอจี เม่าะ เนอึม อาึง
อื ตอก อฮั อื เซ� มาื เซ อาวต เนอึม ฆรมึ โอเอฮี
ไฮญ� 23 ปุย เซ โรวก เปลีฮ อื ละ โยชูวา ไม่ โม อซิ
ราเอน เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ละ อาึง อื ซองนา
พะจาว.

24 เญือม เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อื ตาว เญือะ อาคัน เตือง ลปิ เซ ไม่ ไคร ไม่ มาื เซ�
เตือง กวน รเมะ กวน รโปวน อื ไม่ โมวก ไม่ บรงั ไม่
แกะ เลียง อ�ื เตือง พากัง ยุฮ อื ไม่ คาวคอง อื เตือง
โอยจ อ�ื เกือฮ อื ฮาวก นึง โตะ โลก อาโค� 25 โย
ชูวา อฮั เฮ�ี �ปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ ละ เอะ เอ� ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว ซ เกือฮ
โรฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื
เญือม เซ โม อซิราเอน แล่น ปุย เซ นึง ซโมะ เตื

อง เญือะ อื เตือง คาวคอง อ�ื โตก แม อื นึง งอ�
26 รชุก ซโมะ ราว อื แปน กอง อ�ื กอง ซโมะ ระ
เซ อาวต ลัง่ นา เซ ฮอยจ ปเล่ีย� ฟวยจ เซ พะจาว
เญาะ ฮาวก รพาวม โตว ละ โม อซิราเอน� นา เซ
ลอต ปุย อฮั โตะ โลก อาโค* ไม่ ฆาื อ�ื

8
ไลลวง รุป ปุย ปุ แตะ นึง เมือง ไอ

1 พะจาว อฮั เฮี ละ โย ชูวา� �ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ฮลัต ไม่ โอ เปอะ ไมจ รไจจ นึง� ไมจ เปอะ เกือฮ
ตฮนั ฮาวก โอยจ ไม่ เปอะ ฮอยจ นึง เมือง ไอ เซ�
ปุย เมือง ไอ เซ เตือง โอยจ อื ไม่ กซัต นึง อื เตือง
นาตี เมือง อาวต อื เซ อาึ เอจี เกือฮ ละ โม เปะ� 2 ยุฮ
เปอะ ละ กซัต เวยีง เยรโีค ตอก ออฮ ไมจ โรฮ เปอะ
ยุฮ ละ เมือง ไอ ตอก เซ โรฮ� โอเอฮี เมาะ ป โฮลฮ
เปอะ นึง เมือง เซ ปังเมอ ซ โฮลฮ เปอะ โรวก แปน
คอง โกะ แตะ� เตือง คาวคอง อื เตือง คอง เลียง
อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ตฮนั ยุฮ แตะ เม่าะ อาึง ลัก่เคะ
ยว่ง เซ ติ มู�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 โยชูวา เพรยีง เนอมึ ติ แตะ� ฟวยจ เซ โกฮ โฮว
ดิ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื ฮอยจ เมือง
ไอ เซ� เลือก ตฮนั เกงๆ ละ รุป แตะ เมาะ ลอวย ฮ
มาึน ปุย� เกือฮ อื โอก โฮว เมือ ก ซาวม อ�ื 4ซตอก
อาึง อื ตอก เฮ�ี �ไมจ โม เปะ เม่าะ อาึง ติ แตะ นึง
ลัก่เคะ ยว่ง ติ โดฮ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ อาวต ซไง
ลอน ฮา ยว่ง� ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง ติ แตะ โครยญ

* 7:26 7:26 ตัม ลปุง ฮบีรู �อาโค� เซ มัฮ อฮั อื �ป โตะ ป ตอง� ไม่�
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โฆะ เปอะ� 5อาึ ไม่ โม ตฮนั ไฮญ เญอซ เลียก ฮอยจ
ละ โบ เมือง อ�ื โม เซ ตึน ซ โอก ครปั แม เอะ ตอก
ชวง เฮี โฮ� เญอืม เซ เอะ ซ เคียต ราึต ฮา� 6 โม เซ
ตึน ซ อาื เอะ� เอะ ซ ตอ แนฮ แฮะ เกือฮ ปุย โม เซ
โอก ซไง ฆาื อื ฮา ยว่ง แตะ� โม เซ ตึน ซ แกต เอะ
ตอ เนอึม ฮา แตะ ตอก ตอ เยอะ ชวง เฮี โฮ� 7 เญื
อม ยุ เปอะ ตอ เอะ ตอก เซ โม เปะ ไมจ เปอะ โอก
ฮา ก เม่าะ แตะ เซ เกือฮ ติ เปอะ ปุน เมือง เซ� เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ซ เกือฮ อื ละ เปอะ� 8 เญอืม
เอจี ปุน เปอะ เมือง เซ ไมจ เปอะ โตก นึง งอ ตอก
อฮั พะจาว อาึง ละ เปอะ� เอจี มัฮ เซ ลปุง ซตอก
อาึ เปอะ ป ดวน โม เปะ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อื โยชูวา
เซ�

9ฟวยจ เซ โม ตฮนั ลอวย ฮมาึน ปุย เซ โฮว เนอึ
ม ฮอยจ ลัก่ ก เม่าะ แตะ เซ� มอง อื ซน่ะ ยว่ง เบ่ต
เอน ไม่ เมือง ไอ เซ� ซาวม เซ โยชูวา ไอจ นึง ไคะ
ไม่ ตฮนั ไฮญ ยุฮ แตะ�

10 เญอืม เอจี ปวยฮพริ อี โยชูวา งาวป โกฮ� กอก
ตฮนั เกือฮ รโจะ ดิ� โกะ อื ไม่ โม ฮวันา อซิราเอน
เนอ โฮว รกา อ�ื นัม อื ฮอยจ เมือง ไอ� 11-12 โยชู
วา เลือก ปุย เมาะ พอน เปือน ปุย เกือฮ อื โฮว เม่า
ะ ซน่ะ ยว่ง เบ่ตเอน ไม่ เมือง ไอ เซ� ปุก ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ ละ เมือง เซ� โม ตฮนั ป อาวต ไม่ โกะ
อื เซ อาวต รเตือป เมือง ไอ เซ ลวง ลั่กกา อ�ื ตัง
ไคะ อาวต แตะ ลวง ก ล่าวง เมือง เซ� ซน่ะ เมือง
เซ ไม่ ก อาวต อื เซ ไก โตะ โลก นึง ติ� 13 โม ตฮนั
เพรยีง ตื ติ แตะ อาวต ก ลัง ไมจ แตะ อาวต� เตือง
ป อาวต ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ไม่ ป อาวต ลวง ลัก่ล่าว
ง� ซาวม เซ โยชูวา เลีฮ ฮอยจ โตะ โลก เซ�

14 กซัต เมือง ไอ เซ เมือต ยุ ยุฮ โม อซิราเอน อื
ตอก เซ เกือฮ ปุย เมือง แตะ เซ ซไจ โฮว ฆาื อื เตือง
มู แตะ เลีฮ ฮอยจ นึง อาราบ่า ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่
อ�ื กซัต เซ ยุง โตว ไก ตฮนั เม่าะ อาึง ติ แตะ ลัก่เคะ
เมือง แตะ เซ� 15 เญือม เซ โยชูวา เคียต เกือฮ ติ
แตะ ไป นึง โม เซ� เคียต ตอ แม ฮอยจ นึง ลาึน
เวอืฮ� 16 ปุย เมือง เซ กอก ปุ แตะ อาื โม โยชูวา เตื
อง โอยจ แตะ� โฮว ละ อาื แตะ โฮว ละ ซไง แตะ ฮา
เมือง แตะ ปุ ปุ� 17 เญาะ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ปรเมะ
อาวต ลัง่ นึง เมือง เซ� โอก ตอ โอยจ ละ อาื แตะ
โม อซิราเอน� ปุย ยว่ง เบ่ตเอน ปุ โรฮ อาวต� ละ
เยอื อาึง ยว่ง แตะ ละ ซ โฮว อาื แตะ โม อซิราเอน�

18 เญือม เซ พะจาว อฮั อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี
�ซนาว แปฮ เพลียฮ ไปญ เปอะ เซ แน ลัก่ เมือง ไอ�
เมือง เฮี อาึ เอจี เกือฮ ละ โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โยชูวา ซนาว เนอมึ อื ตัม ป อฮั อื ละ แตะ เซ� 19 เญื
อม เอจี ซนาว อื ตอก เซ โม ตฮนั ป เม่าะ ลัก่เคะ ยว่ง
เซ โกฮ พราวป เอนิ ฮา ก เม่าะ แตะ� ตอ เลียก โตะ
เมือง เซ� ปุน เนอมึ อ�ื ลอต เอนิ โตก อื นึง งอ�

20 เญอืม เอจี แมฆี โม ตฮนั เมือง ไอ ลัก่เคะ แตะ
ชวน ฮะ เมือง แตะ� ม่าึต งอ เซ ฮอยจ เอนิ มะลอง�
เญือะ ไก โตว คระ ตอ นึง เอจี ลเตือฮ แม โม ป เคียต
ตอ ฮา อื ฮอยจ นึง ลาึน เซ ตอซู ไม่ โม โกะ อ�ื 21 โย
ชูวา ไม่ ตฮนั อาวต ไม่ อื เญือม ชวน อื เลียก โม ป

เม่าะ เซ นึง เมือง เซ ไม่ ชวน อื โตก ปุย อ�ื ลเตือฮ
แม โรฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ไอ เซ� 22 โม อซิ
ราเอน ป เลียก โตะ เมือง เซ เลีฮ เรอึม โรฮ รุป ปุ
แตะ ไม่ อื โรฮ� โม อซิราเอน เซ แวต เอนิ ปุย เมือง
ไอ เซ โครยญ ลวง� ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เมือง ไอ เซ เตือง
โอยจ อ�ื เญือะ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ไอม ลัง่ ยุฮ
แตะ� ป ตอ ก ไฮญ ปุ โรฮ ไก� 23 มัฮ ลัง่ กซัต นึง อื
เซ โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ� ปุย โฮมวต โรวก กซัต เมือง
ไอ เซ ตาว อื ละ โยชูวา�

24 โม อซิราเอน โฮว อาื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เมือง ไอ เซ
นึง ลาึน เวอืฮ� มัฮ นา ก โอก โฮว รุป ปุย เมือง ไอ
ไม่ อื เซ� เมาะ ป โอก อื ก พริ เมือง เซ� ยุฮ ยุม ไม่
อื แกล� ฟวยจ เซ ลเตือฮ แม เอญี เลียก ยุฮ ยุม ไม่
โม ป อาวต ลัง่ อื นึง กไน โตะ เมือง เซ เตือง โอยจ
อ�ื 25 ปุย นึง เมือง ไอ ป ยุม ไน ซเงะ เซ� เตือง ปร
เมะ ปรโปวน นึง อื ไก ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย�
26กา เฆียง ยุม โอยจ อื ยุฮ ปุย นึง เมือง ไอ เซ� โยชู
วา ซนาว แนฮ ลัง่ เพลียฮ แตะ ละ เมือง เซ� 27 โม
อซิราเอน ซาวป ซเพระ ซัตซิง ไม่ คาวคอง นึง เมือง
เซ แปน คอง โกะ แตะ� ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว
อาึง ละ โยชูวา เซ� 28 เญือม เซ โยชูวา โตก เมือง
ไอ เซ เกือฮ ฮะ ล่อยญ� ลอต เอนิ แปน เมือง ฮงั
ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 29 โยชูวา ยุฮ ยุม ไม่ กซัต
เมือง ไอ เซ� ฟวยจ เซ เคิง อื นึง โคะ� เกือฮ อื อาวต
นึง โคะ เซ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื เญือม เอจี เลียก
ซเงะ เอ โยชูวา ดวน ปุย บลาึฮ ป ยุม เซ ฮา โคะ เซ�
เกือฮ อื โฮว ตาว อื นึง โตะ รเวอืะ เมือง เซ� ฟวยจ
เซ เกือฮ ปุย เทอมึ อื นึง ซโมะ เกือฮ เอนิ ซโมะ เซ
เฆราะ ราว อื ฮลาวง� ปอ ลัง่ ไก อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย
เฮ�ี

โกตไม ยุฮ พะจาว ป ไซฮ ปุย นึง บลาวง เอบัน่
30ฟวยจ เซ โยชูวา ยุฮ คัน ทไว นึง บลาวง เอบัน่

ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� 31 คัน เซ ยุฮ
อื ตัม ป อฮั ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว อาึง ละ
โม อซิราเอน โฮ� โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง เซ เอจี
อฮั อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ ยุฮ คัน นึง ซโมะ ปุ โกว
ซโมะ ป ปอยจ ป เพรยีง ปุย ละ�� อฮั เซ� เญือม
เซ ปุย ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นึง คัน เซ� ทไว
โรฮ โอเอฮี ละ ซ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
นึง อื โรฮ� 32 เญือม เซ โยชูวา ไซฮ โกตไม ยุฮ พะ
จาว นึง ซโมะ รองั ซองนา โม อซิราเอน� เกือฮ อื
ตอก ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง โครยญ เจือ� 33 โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม ป กวต ป เฮยีง ไม่ ฮวั
นา ปุย ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี� ไม่ ปุย ตังเมือง
อาวต ลลาึง อื เซ ชุง โบ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
เตือง ลอา ลวง อ�ื นา ลัก่ โม ซตุ ป มัฮ เจอ เลวี ป
กลอม โรวก ฮติ เซ� ชุง เด่ีจ ติ แตะ ลอา มู� ติ มู อื
ชุง นา ลัก่ บลาวง เกรซิิม� ติ มู อื นา ลัก่ บลาวง เอ
บัน่� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป ดวน ไอ โมเซ ป มัฮ กวน
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ไจ ยุฮ พะจาว แตะ ยุฮ� ละ ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน
โฮลฮ รปั กุนมุ่น�

34ฟวยจ เซ โยชูวา ลาว พะทัม โกตไม ละ อ�ื มัฮ
รซอม ปิฮ พะจาว มุ่น ไม่ รซอม เกือฮ ปุย ลอก ป
โอยจ นึง โซะ แตะ� ลาว อื ละ อื ตัม ป ไซฮ ไอ โมเซ
อาึง นึง โกตไม โครยญ เจือ� 35 ป รโจะ รเจอมึ นา
เซ มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เตือง ปรเมะ ปร
โปวน� ป กวต กวนดุ ไม่ ปุย ตังเมือง อาวต ลลาึง
อ�ื เมาะ รซอม ป เอจี ซตอก ไอ โมเซ อาึง ไก โตว ติ
เจือ เนอมึ ป โอ โยชูวา ลาว ละ โม อซิราเอน นา เซ�
ลาว อื ละ อื โครยญ คอ อ�ื

9
ปุย เมือง กิเบ่โอน จุ โม อซิราเอน

1 โม กซัต ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ เซ� เน่อมึ นึง ก เซฮ อ�ื ฮอยจ ละ เมือง เล
บ่านอน ก ล่าวง อ�ื ฮมอง ไลลวง ป ยุฮ โม อซิราเอน
เซ� โม เซ อาวต นึง บลาวง ฮลาวง งอ่น� อาวต นึง
ตู เตียม งอ่น� อาวต เฆียง ปลัฮ รอาวม ระ งอ่น�
โม เซ เยอ มัฮ โม ฮติไท� โม อาโมไร� โม คะนาอนั�
โม เปรซีิ� โม ฮไีว ไม่ โม เยบุ่ต� 2 เญอืม ฮมอง อื ไล
ลวง ป ยุฮ โม อซิราเอน เซ� บะ ปุ แตะ ฮอยจ รุป ไม่
โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ�

3 ปุย เมือง กิเบ่โอน ปังเมอ ตัง ฮา โม เซ� เญือม
ฮมอง อื ไลลวง ป ยุฮ โยชูวา นึง เวยีง เยรโีค ไม่ นึง
เมือง ไอ เซ� งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ จุ แตะ โยชูวา�
4 เพรยีง ติ แตะ โฮว เคะ อื แปน มู แตะ� เคียต ไอฮ
ฮาื กซอป ชุๆ อาึง อื นึง รตัง บรงั ยุฮ แตะ� เคียต
แม ไอฮ ปัง ฮกั ไพรมๆ ป เอจี พลุ ปุย โรวก รอาวม
อะงุน นึง อ�ื 5 เคียต แม ไอฮ เครองึ เซอกึ ไพรมๆ�
จาวป โรฮ เกิป ไพรม ป เอจี พลุ ปุย โรฮ� ป โซม ป
ปอน อื โรวก ป ซออฮ อ�ื เอจี ลไตฮ โอยจ นึง ไพรม
แตะ� 6 โฮว เนอึม ฮอยจ เคะ โยชูวา นึง ไคะ อาวต
อื ยว่ง กิละกัน เซ� อฮั เฮี ละ โยชูวา ไม่ โม อซิรา
เอน� �เอะ ฮอยจ เน่อมึ เมือง ก ซไง อ�ื ปัว โม เปะ
ซันญา อาึง ซ ปุก ปอ เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม เอะ� ไม่
เกือฮ เปอะ รซอม ซันญา เซ แปน ป ตอน ป ฮมัน��
อฮั เซ�

7 โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ โม ฮไีว เซ� �เมอ เตือง
อื โม เปะ อาวต เปอะ ซดิ ไม่ เอะ ยุง่� เอะ ซ เกีย
ฮ ซันญา อาึง ซ ปุก ปอ แตะ ปุ แตะ ไม่ เปอะ ตอก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 โม เซ โลยฮ อ�ื �เอะ ซ ญอม แปน กวนไจ ยุฮ
โม เปะ�� อฮั เซ� โยชูวา อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ มัฮ
เปอะ ปุย ตอก เมอ� ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ลัก่ เมอ��
อฮั เซ ละ อ�ื 9 โม เซ โลยฮ อ�ื �จาวไน� เอะ ฮอยจ
เน่อมึ ก ซไง เนอึม อื นึง เอจี ฮมอง แตะ ไลลวง อมั
นัต ระ ยุฮ พะจาว ทื โม เปะ� เอจี ฮมอง เงอะ ไล
ลวง โอเอฮี ป ยุฮ อื นึง เมือง อียปิ เปอ� 10 ฮมอง
โรฮ โฮะ โอเอฮี ป ยุฮ อื ละ กซัต ยุฮ โม อาโมไร ลอา
ปุย ป มัฮ ซีโฮน กซัต เมือง เฮตโบ่น ไม่ โอก กซัต
เมือง บ่าชนั ป อาวต เวยีง อตัทาโรต โฮ� กซัต ลอา
เซ อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ�

11 เญือม ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ โม ป กวต ป เฮยีง
ยุฮ ฮุ ดวน เอะ เพรยีง โรวก ป โซม ป ปอน ละ โฮว
เยอะ นึง คระ� ดวน เอะ โฮว เคะ โม เปะ� เกือฮ
เอะ ปัว โม เปะ ซันญา อาึง ไลลวง เกือฮ อื เอะ ปุก
ปอ ปุ แตะ ไม่ เปอะ นึง ญอม เอะ แปน กวนไจ ยุฮ
โม เปะ� 12 แลน เมอะ� คโนมปัง ยุฮ ฮุ เฮ�ี เญือม
โอก โฮว โรง เงอะ ฮา ยว่ง แตะ ซโอว ลัง่� ปเล่ีย เฮี
เอจี ไพรม เอจี ลไตฮ โอยจ นึง เอจี เล่ีญ โฮว เยอะ�
13 เญือม โอก โฮว โรง เงอะ ปัง ฮกั ยุฮ ฮุ โคระ ลัง่�
ปเล่ีย เฮี เอจี ชุ โรฮ� เครองึ จาวป เครองึ ฟุต ไม่
เกิป เปอะ เฮี เอจี ไพรม โอยจ นึง ซไง ลอน คระ โฮว
เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 โม อซิราเอน โซม ปอน โอเอฮี ป โรวก โม เซ ละ
แตะ� ปังเมอ โอ ไฮมญ ไลลวง อื นึง พะจาว. 15 โย
ชูวา ซันญา เนอมึ อาึง อื ไม่ โม เซ ละ ซ ปุก ปอ อื ปุ
แตะ ไม่ อ�ื ไม่ โอ อื ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื โม ฮวันา อซิรา
เอน ซันญา ซโตฮ อาึง อื ตอก เซ เกือฮ แปน ป ตอน
ป ฮมัน�

16 เญือม เอจี ฟวยจ ซันญา อื ไม่ โม เซ ลอวย
ซเงะ เอ� โม อซิราเอน ฮมอง มัฮ ปุย โม เซ ป อาวต
ซดิ ไม่ ก อาวต แตะ เซ� 17 โม อซิราเอน โอก โฮว
เคะ อื ลอวย ซเงะ คระ� ฮอยจ เนอมึ นึง ยว่ง อาวต
อ�ื ยว่ง อาวต อื เซ มัฮ ยว่ง กิเบโ่อน� ยว่ง เคฟีรา�
ยว่ง เบ่เอโรต ไม่ ยว่ง คีรยิตั เยอารมิ� 18 โม อซิรา
เอน ปังเมอ โอ รุป ปุ แตะ ไม่ อ�ื นึง เอจี ฟวยจ ซัน
ญา แตะ อาึง เบือ มอยฮ เยโฮวา พะจาว ทื แตะ เซ�
ละ ซ ปุก ปอ อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื โม ลัปซด่อน เติ โม ฮวั
นา ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื 19 ป มัฮ ฮวันา โม อซิราเอน อฮั
เฮ�ี �เอะ เอจี ไก ลปุง ซันญา ไม่ โม เฮี เบือ มอยฮ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ปเล่ีย เฮี เอะ ลัง ยุฮ โตว
ป โซะ ละ ติ เจือ เนอึม� 20 ไมจ เอะ ละ เกือฮ ไอม
ตอก ป เอจี ซันญา แตะ อาึง เซ� ดัฮ โอ ยุฮ ตอก เซ
พะจาว ซ ฮาวก รพาวม ฆาื อื ละ เอะ� 21 ไมจ ละ
เกือฮ ไอม� ปังเมอ ไมจ เกือฮ แปน ป โฮว เคิ เชยีต
รอาวม ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ โม ฮวันา โม
อซิราเอน เซ� โม เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�

22 เญือม เซ โยชูวา กอก โม กิเบ่โอน เซ เอญี เคะ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ จุ เปอะ เอะ เอ�
อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย ฮอยจ เน่อมึ ก ซไง อื เตือง
อาวต เปอะ ซดิ โบ เยอะ� 23 โม เปะ ซ ลอก เปอะ ป
โซะ ฆาื เน่อมึ นึง พะจาว� จัมเปน เปอะ แปน ลอป
ครา ปุย ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เปอะ แปน ป โฮว เคิ เชยีต
รอาวม ละ โกว ปุย อื นึง พากัง ระ ยุฮ พะจาว ทื อาึ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

24 โม กิเบ่โอน โลยฮ อ�ื �เอะ เอจี ฮมอง ไลลวง
โม เปะ� ฮมอง เกือฮ พะจาว ทื โม เปะ ปลัฮเตะ เฮี
ละ โม เปะ เตือง โอยจ อ�ื ฮมอง โรฮ เกือฮ อื โม เปะ
ยุฮ ปุ โฮว ยุม ไม่ ปุย เมือง เฮ�ี รซอม เซ มัฮ ป ซึป
ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ ละ เปอะ� เญื
อม ฮมอง ไลลวง เซ เอะ ฮลัต ลัมเลือ เอนิ ฆาื� ฮลัต
โม เปะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ แตะ� มัฮ เซ ป ยุฮ เอะ ฆาื อื
ตอก เซ� 25 ปเล่ีย เฮี เอะ มัฮ ป อาวต ฆรมึ อมันัต
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โม เปะ� เตอมึ ป ยุฮ เปอะ เนิ� ยุฮ เนิ ตัม ลัมเปิง
เปอะ ยุฮ เมิฮ�� อฮั เซ โม กิเบ่โอน เซ�

26 โยชูวา ละ เนอมึ โม เซ เกือฮ ไอม ฆาื อ�ื เกือฮ
โตว โม อซิราเอน ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เอจี ซันญา อื อาึง
ตอก เซ� 27 เคียง ซเงะ เซ โฮว ไป นา โยชูวา ลอต
เกือฮ ปุย โม เซ แปน ป โฮว เคิ เชยีต รอาวม ละ โม
อซิราเอน� ละ โกว อื นึง คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะ
จาว. เลือก พะจาว นาตี ก อาวต คัน เซ นา ออฮ� โม
เซ ซ ยุฮ โรฮ กัน นา เซ� ยุฮ ลอป อื ตอก เซ ฮอยจ
ละ ปเล่ีย�

10
โม อซิราเอน เป โม อาโมไร

1 เญือม เซ อาโด่นีเซเด่ก ป มัฮ กซัต เมือง เยรู
ซาเลม เมอ� ฮมอง ไลลวง ยุฮ โยชูวา ไลจ ไม่ เมือง
ไอ� ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ กซัต นึง อ�ื ตอก โรฮ ยุฮ อื ไลจ
ไม่ เวยีง เยรโีค ไม่ กซัต นึง อื โรฮ� ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื
ฮมอง โรฮ เอจี ญอม ปุย เมือง กิเบ่โอน เลียก อาวต
ดิ ไม่ โม อซิราเอน� นึง เอจี ซันญา อื ซ เกือฮ ติ แตะ
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อ�ื 2 เมือง กิเบโ่อน เซ ระ ฮา เมือง
ไอ� มัฮ เมือง ระ ตอก เวยีง อาวต กซัต โฮ� โม ปร
เมะ นึง อื มัฮ ตื ปรเมะ ระ เรยีง ละ ซ รุป แตะ ปุย�
เญอืม ฮมอง อื ไลลวง เซ� กซัต เมือง เยรูซาเลม เซ
ไม่ ปุย ไน อื ฮลัต ลัมเลือ ฆาื อ�ื

3 เญือม เซ อาโด่นีเซเด่ก เซ เกือฮ ปุย โฮว เคะ
โฮฮมั ป มัฮ กซัต เมือง เฮปโรน ไม่ ปิรมั ป มัฮ กซัต
เมือง ยารามุต� เกือฮ แม ปุย โฮว เคะ ยาเฟีย กซัต
เมือง ลาคิต ไม่ เด่บี่ กซัต เมือง เอกโลน โรฮ� 4ดวน
อื อฮั เฮี ละ ปุย ปาวน เซ� �ปัว โม เปะ ฮอยจ เคะ
อาึ ละ ซ เรอึม ปุ แตะ รุป ไม่ ปุย เมือง กิเบ่โอน นึง
เอจี พาวม ดิ อื ไม่ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน�� อฮั เซ
รซอม ดวน อื เซ�

5 เญือม เซ กซัต เมือง โม อาโมไร เตือง พอน ปุย
อ�ื มัฮ กซัต เมือง เยรูซาเลม� เมือง เฮปโรน� เมือง
ยารามุต� เมือง ลาคิต� ไม่ เมือง เอกโลน� กซัต ยุฮ
ปุย พอน เมือง เซ รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ เตือง โอยจ อ�ื โอก โฮว ละ ซ รุป แตะ ไม่ ปุย
เมือง กิเบ่โอน�

6 ปุย เมือง กิเบโ่อน เซ เมือต ยุ ฮอยจ รุป โม กซัต
พอน ปุย แตะ เซ� ดวน ปุย ซไจ โฮว กอก โยชูวา นึง
ไคะ อาวต อื นึง ยว่ง กิละกัน เซ� เกือฮ ปุย อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปัว เปอะ โอ ละ โปวฮ เอะ� ปัว เปอะ ซไจ
ฮอยจ เรอมึ เอะ ปเล่ีย เฮ�ี โม กซัต อาโมไร ป อาวต
นึง บลาวง เตือง โอยจ อื รโจะ ปุ แตะ ละ ซ เลีฮ รุป
แตะ ไม่ เมือง เอะ� ปัว เปอะ ไตม อาึง มัฮ เอะ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โยชูวา ไม่ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ อื ไม่ ตฮนั ไฮญ
เตือง โอยจ อื โอก โฮว เอนิ ฆาื อื เน่อมึ ยว่ง กิละกัน
เซ� 8 ลไล โฮว อื เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง โม เซ เฟือฮ เอนิ� ปุย โม เซ
เตือง โอยจ อื อาึ เอจี เกือฮ ตื อาวต ฆรมึ อมันัต โม

เปะ� ซ ไก โตว ติ เนอมึ ป ปุน ตอซู ไม่ โม เปะ เอ��
อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญือม ฮมอง โยชูวา ป อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก
เซ โฮว เอนิ เน่อมึ นึง ยว่ง กิละกัน เซ เมือ ก ซาวม
อื ติ ซาวม บวยฮ� เลียก ตอซู พราวป เอนิ ปุ แตะ
ไม่ อ�ื 10พะจาว เกือฮ โม อาโมไร เซ ฮลัต เตีจ นึง
โม อซิราเอน ปอ เอนิ โอ อื เญือะ ยุง คิง คา แตะ�
ตอ เฮยี ไฮ ฆาื อ�ื โม อซิราเอน ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ
นึง เมือง กิเบ่โอน โฮวน ปุย� อาื แม ยุฮ ไม่ อื นึง
คระ งอ่น� โม เซ ตอ ฮอยจ คระ ฮาวก ปุย ยว่ง เบ่ต
โฮโรน� โม อซิราเอน อาื แนฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฮอยจ
นึง ยว่ง อาเซคา ไม่ ยว่ง มักเคด่า� 11 ลไล ตอ ตฮนั
โม เซ ตัม คระ ซน่ะ ยว่ง เบ่ตโฮโรน ไม่ ยว่ง อาเซคา
เซ� พะจาว เกือฮ แพร ระๆ ราื ราว อื ปอ เอนิ ยุม
ปุย� ป ยุม นึง ราื แพร ราว แตะ เซ โฮวน เอนิ ฮา ป
ยุม นึง วจิ ยุฮ โม อซิราเอน เซ แม�

12 ซเงะ เกือฮ พะจาว โม อซิราเอน เป โม อาโม
ไร เซ� โยชูวา ไววอน ละ พะจาว ซองนา โม อซิรา
เอน� อฮั เฮ�ี �เออ� ซเงะ� อาวต โฆย ซืนา เมือง
กิเบ่โอน เนอ� เออ� เคิ� อาวต โฆย ซืนา โตะ โลก
ไอยาโลน เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 เญือม เซ ซเงะ
อาวต โฆย เนอมึ� เลียก โตว ฆาื อ�ื เคิ ปุ โรฮ ฮาวก
กา เฆียง เป โม อซิราเอน ป รุป ไม่ แตะ เซ� ไลลวง
เฮี เยอ� ปุย ไซฮ อาึง อื นึง นังซื อฮั ปุย นังซื ยาชา
ไม่ อ�ื ซเงะ อาวต เอนิ บัก่บว่น มะลอง เมาะ ติ ซเงะ
ไกลป� 14 กา เซ เยอ ไก โตว เญือม ตอก ซเงะ เซ�
ฟวยจ เซ ปุ โรฮ เญือะ ไก� มัฮ ซเงะ งอ่ต พะจาว เซี
ยง ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ เนอึม พะจาว ป เรอึม ตอซู ดิ
ปุย ไม่ โม อซิราเอน เนอ�

15ฟวยจ เซ โม อซิราเอน ลอต เอญี ฮอยจ นึง ไคะ
อาวต แตะ นึง ยว่ง กิละกัน�

16กซัต พอน ปุย เซ ตอ โฮว เม่าะ โตะ ทัม นึง มัก
เคด่า� 17 เญือม เซ ไก ป ฮอยจ รโฮงะ ละ โยชูวา
ตอก เฮ�ี �เอะ ยุ กซัต พอน ปุย เซ ตอ โฮว เม่าะ โตะ
ทัม นึง มักเคด่า เซ�� อฮั เซ� 18 โยชูวา อฮั เฮ�ี
�ไมจ เปอะ ลฆุยฮ ซโมะ ระ นา เซ เกลาะ โตะ ทัม
เซ นึง� เกือฮ แม ปุย อาวต มอง ญัม นา เซ งอ่น�
19 โม เปะ ทัน โตว อาวต มอง นา เซ� ไมจ เปอะ โฮว
อาื ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ เปอะ เซ� ปุ เกือฮ เตือน
เลียก กไน โตะ ยว่ง แตะ เฟือฮ เอนิ� นึง มัฮ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ ป เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เป ปุย โม
เซ�� อฮั เซ� 20 โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เนอ� ยุฮ
เนอึม ยุม ไม่ ปุย โฮวน เซ ปอ ซเปี โอยจ อ�ื ปังเมอ
ไก ลัง่ งอ่น ป โฮฮ อ�ื ปุย โม เซ� เอญี เลียก โตะ
เมือง ป ไก ฆรุง รวติ อ�ื 21 โม ตฮนั ยุฮ โยชูวา เตือง
โอยจ อ�ื เอญี เคะ โยชูวา นึง ไคะ อาวต อื นึง มัก
เคด่า เซ ไม่ กอ บาึง แตะ� เคียง เซ เญาะ ไก โตว ป
โรวต อฮั โอเอฮี ละ โม อซิราเอน เซ ติ ปุย เนอมึ�

22 ฟวยจ เซ โยชูวา อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว โปฮ
โตะ ทัม เซ� ตุย โรวก กซัต เซ เตือง พอน ปุย อื
ฮอยจ เคะ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� 23 โม เซ ตุย เนอมึ โรวก
กซัต พอน ปุย เซ เน่อมึ โตะ ทัม เซ ฮอยจ เคะ อ�ื
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กซัต โม เซ มัฮ กซัต เมือง เยรูซาเลม� กซัต เมือง
เฮปโรน� กซัต เมือง ยารามุต� กซัต เมือง ลาคิต�
ไม่ กซัต เมือง เอกโลน� 24 เญือม เอจี ฮอยจ กซัต
พอน ปุย เซ เคะ โยชูวา เยอ� โยชูวา กอก โม อซิรา
เอน ฮอยจ เคะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื อฮั อื ละ ฮวันา
ตฮนั ป โฮว รุป ดิ ไม่ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เอญี นา เฮี
เมอะ� ไมจ เปอะ บึน โงก กซัต โม เฮ�ี� อฮั เซ� โม
เซ เลียก บึน เนอึม โงก กซัต โม เซ� 25 โยชูวา อฮั
เฮี ละ โม ฮวันา ตฮนั เซ� �ปุ ฮลัต� ปุ รไจจ นึง�
ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� นึง มัฮ พะจาว ป
ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เป โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ ตอก
เฮี โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 26ฟวยจ เซ โยชู
วา ยุฮ ยุม ไม่ กซัต โม เซ เตือง พอน ปุย อ�ื ตาึก อื
นึง โคะ พอน โฆง� ละ อาึง อื นึง โคะ เซ ฮอยจ ละ
เมือ กปู อ�ื 27 เญือม เอจี เลียก ซเงะ เอ โยชูวา ปัง
เมอ ดวน ปุย บลาึฮ ป ยุม โม เซ ฮา โคะ ตาึก ปุย อื
เซ� เกือฮ ปุย โฮว โปวฮ อื โตะ ทัม นา ก โฮว เม่าะ
อื ติ แตะ เซ� เกือฮ อื เกลาะ โตะ ทัม เซ นึง ซโมะ
ระๆ� ซโมะ เซ ไก ลัง่ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

28 ไน ซเงะ เซ โยชูวา โฮลฮ เลียก กุม เมือง มัก
เคด่า� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เมือง เซ นึง วจิ เตื
อง กซัต ยุฮ อ�ื โฮลฮ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เซ� เมาะ
ป ไก จีวติ นึง เมือง เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ไอม
ลัง่ อ�ื เอจี ยุฮ โรฮ อื ละ กซัต นึง เมือง มักเคด่า เซ
ตอก ยุฮ อื ละ กซัต นึง เมือง เยรโีค โฮ�

โยชูวา เป เมือง ลัก่เซฮ โฮวน เมือง
29 ฟวยจ เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ

อ�ื โอก โฮว ฮา เมือง มักเคด่า ฮอยจ นึง เมือง ลิ
ปนา� รุป แม ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ลิปนา เซ� 30พะ
จาว เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ เป ปุย นึง เมือง เซ เตื
อง กซัต ยุฮ อ�ื โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เมือง เซ นึง
วจิ� เมาะ ป อาวต นึง เมือง เซ เยอ� ยุฮ ยุม ไม่ อื
แกล� เญาะ เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึม� ยุฮ อื
ละ กซัต เมือง เซ ตอก โรฮ ยุฮ อื ละ กซัต เมือง เยรี
โค โฮ�

31ฟวยจ เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
โอก โฮว แม ฮา เมือง ลิปนา ฮอยจ นึง เมือง ลาคิต�
แวต เอนิ เมือง เซ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่� 32 เญอืม
เซ พะจาว เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ เป เมือง ลาคิต
เซ� โฮลฮ เอนิ เลียก กุม เมือง เซ ไน ซเงะ ลอา นึง
อ�ื เลียก ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เมือง เซ นึง วจิ เกือฮ อื
ยุม แกล เอนิ� ตอก โรฮ ยุฮ อื ละ เมือง ลิปนา โรฮ�
33 เญือม เซ โฮรมั กซัต เมือง เกเซอ ริ ฮาวก เรอึม
ปุย เมือง ลาคิต เซ� โยชูวา โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื
เตือง โม ตฮนั ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื เญาะ โฮฮ โตว
ติ ปุย เนอึม� 34 ฟวยจ เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อื โอก โฮว แม ฮา เมือง ลาคิต เซ ฮอยจ
นึง เมือง เอกโลน� แวต เอนิ เมือง เซ ละ ซ ตอซู
อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื 35 เญือม เอจี ตอซู อื ไม่ เมือง เซ

เยอ� เป เนอึม อื ไน ซเงะ เซ เอนิ� เลียก มอก ปุย
นึง อื นึง วจิ ปอ ยุม อื เตือง โอยจ อ�ื ตอก โรฮ ยุฮ อื
ละ เมือง ลาคิต โรฮ� 36 โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตื
อง โอยจ อื ฮาวก แม เน่อมึ นึง เมือง เอกโลน� โฮว
ฮอยจ นึง เมือง เฮปโรน� เลียก ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่
ปุย เมือง เซ� 37 โฮลฮ แม กุม เมือง เซ� ยุฮ ยุม ไม่
กซัต นึง อื ไม่ ปุย นึง เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื เตือง
ยว่ง อาวต รวติ อื เซ� เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึ
ม� ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล เอนิ� ตอก โรฮ เญือม ยุฮ อื
ละ เมือง เอกโลน โฮ�

38 ฟวยจ เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อื โวก แม เอญี ฮอยจ นึง เมือง เด่บี่� เลียก ตอซู ปุ
แตะ ไม่ ปุย เมือง เซ� 39 โฮลฮ โรฮ เลียก กุม เมือง
เซ ฮอยจ ละ ยว่ง ซดิ ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่
กซัต นึง อื ไม่ ปุย นึง เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ
โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึม� โยชูวา ยุฮ โรฮ อื ละ เมือง
เด่บี่ ไม่ กซัต นึง อื ตอก ยุฮ อื ละ เมือง เฮปโรน ไม่
เมือง ลิปนา ไม่ กซัต ยุฮ อื โรฮ�

40 โยชูวา ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง ปลัฮเตะ แควน
เซ� เป อื เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง บลาวง� ฮอยจ
ละ ตู เตียม� ฮอยจ ละ เตะ ลโลวง ก เตียม อ�ื ฮอยจ
ละ ลาึน เนเกป� ยุฮ ยุม ไม่ กซัต ไม่ ปุย นึง เมือง โม
เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึม�
ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล� ตัม ป เอจี ซตอก เยโฮวา พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน โฮ� 41 โยชูวา โฮลฮ เป เมือง โม
เซ เน่อมึ นึง เมือง คาเด่ต บ่าเนีย ฮอยจ ละ เมือง
กาซา� เตือง ปลัฮเตะ โกเชน ฮอยจ ละ เมือง กิเบ่
โอน� 42 ไน ติ วงั เซ เยอ� โยชูวา โฮลฮ เป กซัต
เมือง โม เซ ไม่ โฮลฮ อื เลียก กุม ปลัฮเตะ ยุฮ อื เตื
อง โอยจ อ�ื นึง มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน
เซ ป ตอซู ฆรอ โม อซิราเอน� 43 ฟวยจ เซ โยชูวา
ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โอก เอญี ฮอยจ นึง
ไคะ อาวต แตะ นึง ยว่ง กิละกัน�

11
ยาบิน่ ไม่ ปุ โฮมว อื ไป

1 ยาบิน่ ป มัฮ กซัต เมือง ฮาโซ� เญือม ฮมอง อื
ไลลวง เซ� เกือฮ ปุย โฮว ฆาื อื เคะ โยบัป่ กซัต เมือง
มาโด่น� ไม่ กซัต เมือง ชมิโรน� ไม่ กซัต เมือง อกั
ชปั� 2 เกือฮ โรฮ อื โฮว เคะ กซัต ยุฮ โม ป อาวต
ยว่ง นึง บลาวง ลวง ลัก่ล่าวง อ�ื ไม่ โม ป อาวต นึง
ลโลวง อาราบ่า� ลวง ลัก่เซฮ ปลัฮ รอาวม กาลิลี ไม่
ป อาวต นึง ตู เตียม อ�ื ไม่ ป อาวต นึง เฆียง ปลัฮ
รอาวม ระ แควน เมือง โด่� 3 เกือฮ โรฮ อื โฮว เคะ
กซัต ยุฮ โม คะนาอนั เตือง ป อาวต อื ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ไม่ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื ไม่ โม อาโมไร�
โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม เยบุ่ต ป อาวต นึง บลาวง�
ไม่ โม ฮไีว ป อาวต นึง ชวง บลาวง เฮอโมน นึง ปลัฮ
เตะ มิซปา เตือง โอยจ อ�ื 4 กซัต โม เซ ไม่ โม ตฮนั
ยุฮ อื เตือง โอยจ อื โอก โฮว ดิ เตือง มู แตะ� โฮวน
ลัมเลือ ตอก เอนิ ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� ไก บรอง ยุฮ
ไม่ เลาะ รุป เซิก โฮวน� 5 กซัต โม เซ รโจะ ปุย ยุฮ
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แตะ เตือง โอยจ อ�ื ลอต ตัง ไคะ อาวต แตะ นึง เฆี
ยง โกลง เมโรม� ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิรา
เอน�

6 พะจาว อฮั อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี �ปุ ฮลัต นึง
ปุย โม เซ เฟือฮ เอนิ� ซงา่วป เมาะ เวลา ปเล่ีย เฮี
อาึ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ เป ปุย โม เซ เตือง โอยจ อ�ื
ละ ซ เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ซ เกือฮ
โม เปะ โฮลฮ ตอยฮ โจว บรอง ยุฮ อื ไม่ เกือฮ เปอะ
โตก เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เกือฮ ฮะ โอยจ เอนิ�� 7 เญื
อม เซ โยชูวา โอก โฮว เอนิ ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ
ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม เซ นึง โบ โกลง เมโรม เซ� 8พะ
จาว เกือฮ เนอึม โม อซิราเอน โฮลฮ เป ปุย โม เซ�
โม อซิราเอน โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื โฮว อาื อื ฮอยจ
ละ เมือง ไซด่อน ไม่ มิตเรโฟต-มาอมิ ลวง ลัก่ล่าวง�
ฮอยจ โรฮ นึง โตะ โลก มิซปา ลวง ลัก่ โอก ซเงะ�
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล เอนิ� เญาะ โฮฮ โตว ติ ปุย
เนอึม� 9 โยชูวา ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก พะจาว
อาึง ละ แตะ� ตอยฮ เนอมึ โจว บรอง ยุฮ อื ไม่ โตก
อื เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

10 เญอืม เซ โยชูวา โอก เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง
ฮาโซ� เป โรฮ เมือง ฮาโซ เซ� ยุฮ ยุม ไม่ กซัต นึง
เมือง เซ นึง วจิ� กา เซ เมือง ฮาโซ เซ มัฮ เมือง
ระ อมันัต ละ เมือง โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 11 โม อซิ
ราเอน โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เมือง ฮาโซ เซ โค
รยญ โฆะ อ�ื เญาะ เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึม�
โตก โรฮ เมือง เซ เกือฮ ฮะ ล่อยญ เตือง โอยจ อ�ื
12 โยชูวา เป เนอมึ เมือง โม เซ ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ กซัต
นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล เอนิ ตัม ป
ซตอก ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ ละ แตะ�
13 เมือง ไฮญ นึง อื เมาะ ป ยุฮ ปุย นึง โม ไฆฮ เตือง
โอยจ อื โม อซิราเอน โตก โตว อ�ื โนก ฮา เมือง
ฮาโซ ป มัฮ เมือง โตก โยชูวา เซ� 14 โอเอฮี เมาะ
ป โฮลฮ ป ปุน อื เน่อมึ นึง เมือง โม เซ� ป มัฮ คาว
คอง ไม่ ซัตซิง นึง อื เซ� โม อซิราเอน โรวก อื แปน
คอง โกะ แตะ� ป มัฮ ปุย นึง อื ปังเมอ ยุฮ ยุม ไม่
อื เตือง โอยจ อ�ื เญาะ เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึ
ม� 15พะจาว ซตอก ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ
ตอก ออฮ� ไอ โมเซ ซตอก โรฮ โยชูวา ตอก เซ โรฮ�
โยชูวา ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ
โมเซ เซ เตือง โอยจ อ�ื

โยชูวา เป เมือง ปุย โฮวน
16 โยชูวา ปุน เนอึม ปลัฮเตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื

ปุน เมือง อาวต นึง บลาวง เตือง โอยจ อ�ื ไม่ นาตี
เนเกป� ปุน โรฮ นาตี โกเชน ไม่ ลาึน เวอืฮ ป อาวต
ฆรมึ อื ไม่ ลโลวง อาราบ่า ไม่ ตู ฮลาวง ตู เตียม นึง
อ�ื ไม่ เตะ ลโลวง ก เตียม อื เตือง โอยจ อ�ื 17 ปุน
เมือง เวอืฮ เน่อมึ นึง บลาวง ฮาลัก ป มัฮ เคต เมือง
เอโด่ม ลวง ก เซฮ อ�ื ฮอยจ ละ บ่าอนักาต นึง เตะ
ลโลวง เลบ่านอน ลวง ก ล่าวง อ�ื บ่าอนักาต เซ
อาวต ชวง บลาวง เฮอโมน� โยชูวา เป กซัต เมือง

โม เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื 18 จัมเปน ตอซู
ปุ แตะ ไม่ กซัต โม เซ เล่ีญ� เดอมึ เป อ�ื 19 ไก โตว
ป ญอม ปุก ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน ติ เมือง เนอึม
โนก ฮา เมือง กิเบ่โอน ก อาวต โม ฮไีว เซ� โนก ฮา
เซ เมือง ปุย ไฮญ นึง อื รุป ตื ปุ แตะ ไม่ โม อซิรา
เอน� โม อซิราเอน เป อื เตือง โอยจ อ�ื 20 มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ รพาวม อื ลึง เงอ� เกือฮ อื ฆวต ตอซู ปุ
แตะ ไม่ โม อซิราเอน� เดอมึ โม โกะ อื ซ ไลจ ซ โลม
เตือง โอยจ อ�ื ไม่ โอ อื ไก ป เลียก พาวม นึง� เอจี
เกิต เนอึม ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ
โฮ�

21 ไน วงั เซ โยชูวา โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม อานัก�* โม
อานัก เซ มัฮ ป อาวต นึง บลาวง� โยชูวา ยุฮ ยุม ไม่
อื โครยญ นา ก อาวต อ�ื ตอก เคต เมือง เฮปโรน�
เมือง เด่บี่� เมือง อานัป ไม่ นึง บลาวง นา ก อาวต
โม ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน โครยญ โดฮ� โฮฮ ฮา เซ
ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ยว่ง อาวต อ�ื 22 เญือะ ไก โตว โม อา
นัก ป โฮฮ ลัง่ ไน เคต เมือง อซิราเอน เซ ติ ปุย เนอึ
ม� ปัง มัฮ ตอก เซ โม อานัก เซ ปังเมอ ไก ลัง่ นึง
เมือง กัต ไม่ เมือง กาซา ไม่ เมือง อตัชโด่ต งอ่น�
23 โยชูวา ปุน เนอมึ ปลัฮเตะ เซ เตือง โอยจ อื ตัม ป
อฮั พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ� เกือฮ เนอึม ปลัฮเตะ
เซ ละ โม อซิราเอน แปน คอง อ�ื รฆุ โรฮ อื ละ อื
ตัม เจอ อื โครยญ เจอ�
ฟวยจ เซ เมือง เซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� เญือะ

ไก โตว ป รุป ปุ แตะ นึง�

12
โม กซัต ป ไป นึง ไอ โมเซ

1 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง กซัต ป ไป นึง โม อซิ
ราเอน� ไม่ ตอก โฮลฮ โม อซิราเอน เลียก กุม ปลัฮ
เตะ นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� เน่
อมึ นึง โตะ โลก อาโนน ฮอยจ นึง บลาวง เฮอโมน�
ป มัฮ นาตี อาราบ่า เซ� ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เตื
อง โอยจ อ�ื 2 ป เป อื เซ มัฮ กซัต ซีโฮน ปุย อาโม
ไร� ป อาวต นึง เมือง เฮตโบ่น ติ� ป มัฮ เคต ตัต
เตียง กซัต เซ� มัฮ เน่อมึ นึง อาโรเออ นึง ฮอง โกลง
อาโนน� ฮอยจ ละ ฮอง โกลง ยปับอ่ก ป มัฮ ม่าื เตะ
ไม่ โม อมัโมน� มัฮ เอนิ นาตี กิเลอัต เซ ตา บลัฮ
ลอก� 3 มัฮ โรฮ นาตี อาราบ่า ลวง ลัก่ โอก ซเงะ�
เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม กาลิลี ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม
เออมึ ลวง ลัก่เซฮ� ไม่ ยว่ง เบ่ตเยชิ โมต โฮว แม
ฮอยจ ละ ชวง บลาวง ปิซกา�

4 มัฮ แม กซัต โอก ป มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั ติ�
กซัต โอก เซ มัฮ จัตเจือ โม เรฟาอมิ ป โฮฮ ลัง่ อ�ื
อาวต นึง อตัทาโรต ไม่ เอตเรอ�ี 5กซัต เซ ตัตเตียง
ปลัฮเตะ นึง บลาวง เฮอโมน� ไม่ ซาเลคา ไม่ บ่าชนั
เล่ีป อ�ื ฮอยจ ละ ม่าื เตะ ปุย เกชู ไม่ โม มาอาคา�
ตัตเตียง โรฮ อื ไม่ กิเลอัต ตา บลัฮ� ฮอยจ แม ละ
ม่าื เตะ ยุฮ กซัต ซีโฮน ป มัฮ กซัต เมือง เฮตโบ่น�
6 ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว, ไม่ โม อซิราเอน
เนอ� เป เนอึม ปุย โม เซ� ฟวยจ เซ ไอ โมเซ มอป
ปลัฮเตะ นา เซ ละ โม เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ กาต ไม่ เจอ
มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ�

* 11:21 11:21 โม อานัก เซ มัฮ ปุย ระ ปุย ฮลาวง ติ มู�
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โม กซัต ป ไป นึง โยชูวา
7 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง โม กซัต ป ไป นึง โย

ชูวา ไม่ โม อซิราเอน� มัฮ ป อาวต บลัฮ โกลง จอ
แด่น ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เน่อมึ นึง บ่าอนักาต นึง
โตะ โลก เลบ่านอน� ฮอยจ ละ บลาวง ฮาลัก� ป
ไก คระ ฮาวก ปุย เมือง เอโด่ม โฮ� โยชูวา รฆุ ปลัฮ
เตะ โม เซ ละ โม อซิราเอน ตัม เจอ อ�ื เตือง ไพ
เตือง มัน� ละ ซ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื 8 ปลัฮเตะ
โม เซ เยอ� มัฮ เน่อมึ นึง บลาวง� ฮอยจ ละ ตู เตี
ยม ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื ฮอยจ ละ นาตี อารา
บ่า� ไม่ ชวง บลาวง นึง อ�ื ฮอยจ ละ ตู เตียม ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ไม่ นึง ลาึน เนเกป ก เซฮ อ�ื
ปลัฮเตะ โม เซ มัฮ นา ก อาวต โม ฮติไท� โม อาโม
ไร� โม คะนาอนั� โม เปรซีิ� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต�
9 กซัต โฮลฮ อื เป เซ มัฮ กซัต เมือง เยรีโค� กซัต
เมือง ไอ นึง โบ เบ่ตเอน� 10 มัฮ แม กซัต เมือง เย
รูซาเลม� กซัต เมือง เฮปโรน� 11 กซัต เมือง ยา
มุต� กซัต เมือง ลา คิต� 12 กซัต เมือง เอกโลน�
กซัต เมือง เกเซอ� 13 กซัต เมือง เด่บี่� กซัต เมือง
เกเด่อ� 14 กซัต เมือง โฮรมา� กซัต เมือง อารตั�
15กซัต เมือง ลิปนา� กซัต เมือง อะดุ่นลัม� 16กซัต
เมือง มักเคด่า� กซัต เมือง เบ่ตเอน� 17 กซัต เมือง
ทัปปูวา� กซัต เมือง เฮเฟอ� 18กซัต เมือง อาเฟก�
กซัต เมือง ลาชาโรน� 19 กซัต เมือง มาโด่น� กซัต
เมือง ฮาโซ� 20 กซัต เมือง ชมิ โรน เมโรน� กซัต
เมือง อกัชปั� 21กซัต เมือง ทาอานัก� กซัต เมือง เม
กิตโด่� 22 กซัต เมือง คาเด่ต� กซัต เมือง โยกเนอั
ม นึง คาระเมน� 23 กซัต เมือง โด่ นึง เฆียง ปลัฮ
รอาวม ระ� กซัต เมือง โกยมิ นึง กิละกัน� 24 ไม่
กซัต เมือง ทีระซา� โม กซัต เป อื เซ เตือง โอยจ อื
ไก งว่ย โรฮ ติ ปุย�

13
ปลัฮเตะ ป ไมจ ลัง่ อื เกือฮ ติ แตะ เป

1 เญอืม เอจี กวต อาญุ โยชูวา เซ� พะจาว อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปะ เอจี กวต เนอมึ เปอะ� เมือต แลน ปลัฮ
เตะ ป ไมจ เปอะ เลียก ตอซู ไม่ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ เป เซ ปังเมอ โฮวน ลัง่� 2ปลัฮเตะ ป ไมจ เปอะ
ตอซู ไม่ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ ปลัฮเตะ อาวต โม ฟีลิซ
เตีย ไม่ ปลัฮเตะ อาวต โม เกชู เตือง โอยจ อ�ื 3 (เน่
อมึ นึง โกลง ชโิฮ� ปุก ม่าื เตะ ไม่ เมือง อยีปิ� ฮาวก
ก ล่าวง ฮอยจ ละ ม่าื เตะ เมือง เอโครน ปุย เมีญ อื
มัฮ เตะ ยุฮ โม คะนาอนั� กซัต โม ฟีลิซเตีย ไก ไม่
ปุ แตะ พอน ปุย ตอก เฮ�ี กซัต เมือง กาซา� เมือง
อตัชะโด่ต� เมือง อตัเคโลน� เมือง กัต� ไม่ เมือง
เอโครน�� ฟวยจ เซ มัฮ แม เมือง อาวต โม อปัวมิ
เซ ติ โรฮ� ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ� 4 โนก ฮา เซ มัฮ
แม ปลัฮเตะ อาวต โม คะนาอนั เซ เตือง โอยจ อ�ื
ไม่ นาตี เม-อารา ป มัฮ เตะ ยุฮ โม ไซด่อน ฮอยจ ละ
เมือง อาเฟก� ฮอยจ โรฮ ละ ม่าื เตะ โม อาโมไร�
5 ไม่ ปลัฮเตะ ยุฮ โม เกบัน่� ไม่ เลบ่านอน ลวง ลัก่
โอก ซเงะ นึง อ�ื เน่อมึ นึง บ่าอนักาต� ป อาวต นึง
ชวง บลาวง เฮอโมน ฮอยจ ละ คระ เลียก ปุย เมือง
ฮามัต� 6 มัฮ โรฮ นาตี โม ไซด่อน ป อาวต นึง บ
ลาวง� ซน่ะ ตู เลบ่านอน ไม่ ยว่ง มิตเรโฟต มาอมิ
เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ โครฮ ปุย โม เซ เกือฮ ตอ ฮา

โม อซิราเอน� ปะ ไมจ เปอะ รฆุ ปลัฮเตะ โม เซ ละ
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ละ ซ โฮลฮ อื แปน คอง
แตะ� ตัม ป เอจี ซตอก อาึ อาึง ละ เปอะ� 7 ปเล่ีย
เฮี ไมจ เปอะ รฆุ ปลัฮเตะ โม เซ ละ โม อซิราเอน เซ
แม ตา ซไตม เจอ� ไม่ เจอ มะนาเซ เซ ตา บลัฮ เจอ
โรฮ ละ ซ เกือฮ แปน คอง อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
8 ปุย เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา

บลัฮ เจอ โฮลฮ ปลัฮเตะ ป ไก บลัฮ โกลง จอแด่น
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะ
จาว เอจี มอป ปลัฮเตะ เซ ละ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื แปน
คอง อ�ื 9 ม่าื เตะ ยุฮ อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เน่อมึ
นึง อาโรเออ เฆียง โกลง อาโนน ไม่ ยว่ง ป อาวต นึง
ฮอง โกลง เซ นึง ลโลวง เมเด่บ่า ฮอยจ นึง ด่ีโบ่น�
10 ฮอยจ โรฮ ละ เมือง ป ตัตเตียง กซัต ซีโฮน ป มัฮ
โม อาโมไร� ป ตัตเตียง เมือง เฮตโบ่น ฮอยจ นึง
ม่าื เตะ ยุฮ ปุย อมัโมน เซ เตือง โอยจ อ�ื 11 มัฮ
โรฮ นาตี กิเลอตั นา ก อาวต โม เกชู ไม่ โม มาอาคา
ฮอยจ ละ บลาวง เฮอโมน เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เมือง
บ่าชนั เตือง โอยจ อื ฮอยจ โรฮ ละ เมือง ซาเลคา�
12 ฮอยจ โรฮ ละ นาตี ก ตัตเตียง กซัต โอก เล่ีป อ�ื
เญือม อาวต อื นึง เมือง อตัทาโรต ไม่ เมือง เอต
เรอ�ี (มัฮ ลัง่ กซัต โอก ปุย ไน โม เรฟาอมิ เซ โน่ง
ป ไอม ลัง่ เงอ�� ไอ โมเซ ตอซู ไม่ เมือง โม เซ� เป
อื เตือง โอยจ อ�ื ไม่ โครฮ อื โอก ฮา เมือง อาวต อื
เซ� 13 เญือม เซ โม อซิราเอน ปังเมอ โอ โครฮ โม
เกชู ไม่ โม มาอาคา เกือฮ โอก� ปุย ลอา มู เซ ลอต
ลัง่ อาวต นึง เมือง อซิราเอน ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

14 ไอ โมเซ รฆุ โตว ปลัฮเตะ ละ โม เลวี นึง มัฮ โม
เลวี เซ ป ลัง โฮลฮ รโตง แตะ นึง โอเอฮี ทไว ปุย ละ
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว
อาึง ละ ไอ โมเซ เซ�

15 ไอ โมเซ เอจี มอป ปลัฮเตะ ละ เจอ รูเบ่น เซ
ตัม จัตเจือ อื โครยญ โฆะ อ�ื 16 ปลัฮเตะ มอป อื
ละ อื เซ มัฮ เน่อมึ นึง อาโรเออ� ป ไก โบ โกลง อา
โนน� ไม่ ยว่ง ป อาวต ฮอง โกลง เซ� ไม่ นึง นาตี
ลโลวง เมเด่บ่า เตือง โอยจ อ�ื 17 มัฮ โรฮ เมือง เฮ
ตโบ่น เตือง เมือง ไฮญ นึง อื เมาะ ป อาวต นึง เตะ
ลโลวง� ป มัฮ ยว่ง ด่ีโบ่น ไม่ บ่าโมต บ่าอนั ไม่ เบ่
ตบ่าอนั เมโอน� 18 ยว่ง ยาฮตั ไม่ เคเด่โมต ไม่ เม
ฟาอตั� 19 ยว่ง คีรยิาทาอมิ� ยว่ง ซิปมา� ไม่ ยว่ง
เซเรตชาฮา ป อาวต นึง ตู เตียม โบ โตะ โลก เซ�
20 มัฮ โรฮ ยว่ง เบ่ตเปโอ� ไม่ นึง ชวง บลาวง ปิซกา
ไม่ ยว่ง เบ่ตเยชโิมต� 21 ไม่ ยว่ง ไฮญ นึง อื ป อาวต
นึง เตะ ลโลวง เซ� เมาะ ป มัฮ เมือง ตัตเตียง กซัต
ซีโฮน ป มัฮ กซัต อาโมไร� ป อาวต เมือง เฮตโบ่น
เซ� เอจี ไป ตื นึง ไอ โมเซ� ไอ โมเซ เป โรฮ โม จาว
ไน มีเด่ียน ป มัฮ เอว�ี เรเคม� ชู� เฮอ� ไม่ เรบ่า�
ปุย พอน เซ เอจี มัฮ ป ตัตเตียง บัน่เมือง นา เซ รโตง
ซีโฮน เซ� 22 โม อซิราเอน ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ บ่าลาอมั
กวน เบ่โอ ป เกียฮ ซโปก ซักซี เซ� ไม่ ปุย ไฮญ ไน
โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 23 ม่าื เตะ ยุฮ โม รูเบ่น มัฮ
เอนิ โกลง จอแด่น เซ� เมือง นา โม เซ มัฮ เมือง ป
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โฮลฮ โม เจอ รูเบ่น แปน คอง โกะ แตะ เตือง ยว่ง
ระ ยว่ง แตวะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื

24 ไอ โมเซ มอป โรฮ ปลัฮเตะ ละ โม เจอ กาต ตัม
จัตเจือ อื โครยญ โฆะ อื ละ ซ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื
25 ปลัฮเตะ นา ก โฮลฮ โม กาต เซ มัฮ เมือง ยาเซอ
ไม่ เมือง ไฮญ นึง กิเลอตั เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ นาตี
อาวต โม อมัโมน ตา บลัฮ� ฮอยจ ละ อาโรเออ ป ไก
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ เมือง รปับ่า เซ� 26 ป มัฮ ม่าื
เตะ ยุฮ อื มัฮ เน่อมึ นึง เมือง เฮตโบ่น� ฮอยจ ละ
ยว่ง รามัต มิตเป ไม่ เบ่โทนิม� เน่อมึ นึง ยว่ง มา
ฮะนาอมิ ฮอยจ นึง นาตี เด่บี่� 27 นึง ฮอง โตะ โลก
โบ โกลง จอแด่น เซ ไก ยว่ง เบ่ตฮารนั� ยว่ง เบ่ตนิ
มรา� ยว่ง ซุกโคต นึง ไม่ ยว่ง ซาโฟน� ปลัฮเตะ ป
โฮฮ ลัง่ อื ป มัฮ นาตี ยุฮ กซัต ซีโฮน ป มัฮ กซัต เมือง
เฮตโบ่น เซ� ม่าื เตะ อื มัฮ ฮาวก ตัม โกลง จอแด่น
เซ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม กาลิลี� มัฮ เฆียง โกลง
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 28 เมือง โม เซ เตือง โอยจ
อื มัฮ ป โฮลฮ โม เจอ กาต แปน คอง แตะ เตือง ยว่ง
ระ ยว่ง แตวะ นึง อ�ื

29 ไอ โมเซ มอป โรฮ ปลัฮเตะ ละ โม เจอ มะนา
เซ ตา บลัฮ เจอ ตัม จัตเจือ อื โครยญ โฆะ อื ละ ซ
เกือฮ อื แปน คอง อ�ื 30ปลัฮเตะ โฮลฮ อื เซ มัฮ เน่
อมึ นึง ยว่ง มาฮะนาอมิ ฮอยจ ละ เล่ีป นาตี บ่าชนั
เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป มัฮ นาตี ยุฮ กซัต โอก ป มัฮ
กซัต เมือง บ่าชนั เซ มัฮ ตื อ�ื เตือง ยว่ง ยุฮ ยาอี
ลแฆลฮ ยว่ง ป อาวต นึง นาตี บ่าชนั เซ โรฮ� 31 มัฮ
แม นาตี กิเลอัต ตา บลัฮ� ไม่ เมือง อาทาโรต ไม่
เมือง เอตเรอ�ี ป มัฮ เมือง ระ นึง บัน่เมือง ยุฮ โอก
กซัต เมือง บ่าชนั เซ� ไอ โมเซ มอป เมือง โม เซ ละ
โม จัตเจือ มาคี ตา บลัฮ ซฆลาวม� มาคี เซ มัฮ กวน
มะนาเซ� 32 เญือม อาวต อื นึง ลโลวง โมอปั เซ ไอ
โมเซ เอจี มอป ปลัฮเตะ โม เซ ละ ปุย� เกือฮ อื แปน
คอง อื ตอก เซ� ปลัฮเตะ มอป อื เซ ไก บลัฮ โกลง
จอแด่น ลัก่เติต� ปุก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ เมือง เย
รโีค� 33 ไอ โมเซ ปังเมอ โอ มอป ปลัฮเตะ ละ เจอ
เลว�ี นึง เอจี มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน ป มัฮ รโตง
โม เลวี เซ� ตัม ป อฮั พะจาว ละ อ�ื

14
กัน โจก ปุย เบ่อ นึง รฆุ อื ปลัฮเตะ คะนาอนั

1 คัก เฮี มัฮ ไลลวง ปลัฮเตะ คะนาอนั ป โฮลฮ โม
อซิราเอน รปั แปน คอง แตะ� เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ
เซ� ไม่ โยชูวา กวน นนู� ไม่ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิ
ราเอน โครยญ โฆะ อ�ื มัฮ ป รฆุ ปลัฮเตะ โม เซ ละ
ปุย� 2 โม เซ รฆุ ปลัฮเตะ เซ ละ ปุย ซไตม เจอ ไม่
บลัฮ� ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ� เกือฮ
อื โจก เบ่อ นึง อ�ื 3 ไอ โมเซ เอจี เกือฮ ปลัฮเตะ ละ
ปุย ตา ลอา เจอ ไม่ บลัฮ� ป มัฮ ปลัฮเตะ ไก บลัฮ
โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� ละ โม เลวี ปัง
เมอ โอ รฆุ ปลัฮเตะ ละ อ�ื 4 จัตเจือ โยเซป รฆุ แปน
ลอา เจอ� มัฮ เจอ มะนาเซ ไม่ เจอ เอฟราอมิ� โม
เลวี โฮลฮ โตว รปั รโตง แตะ นึง ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ติ
โดฮ เนอึม� ป โฮลฮ อื รปั เซ มัฮ ยว่ง อาวต อ�ื ไม่
นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ� 5 โม อซิราเอน รฆุ เนอึ
ม ปลัฮเตะ เซ ละ ปุ แตะ ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว
อาึง ละ ไอ โมเซ�

คาเลป โฮลฮ รปั เมือง เฮปโรน
6 เญอืม เซ โม เจอ ยูด่า ฮอยจ เคะ โยชูวา นึง ยว่ง

กิละกัน� คาเลป กวน เยฟุนเน ป มัฮ โม เคนัต อฮั
อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะ
จาว เซ นึง ยว่ง คาเด่ต บ่าเนีย โฮ� เญือม อฮั อื ป
เกว ไม่ ไลลวง อาึ ไม่ ปะ เซ� 7 เญอืม เกือฮ ไอ โมเซ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ อาึ โอก โฮว เน่อมึ คาเด่
ต บ่าเนีย� ละ ซ เกือฮ อื อาึ ซาวป เลียป แลน บัน่
เมือง โฮ� เญือม เซ อาญุ อาึ ไก รปาวน เนอึม� อาึ
เอญี รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ ละ อื ตัม เนอมึ อื โค
รยญ เจือ� 8 โม ปุโฮมว โฮว เยอะ เซ ปังเมอ ซาวป
อฮั ควน ซ เกือฮ แตะ ปุย ฮลัต� อาึ ปังเมอ ฟวต เย
โฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ เตม รพาวม แตะ� 9 ซเงะ
เซ� ไอ โมเซ เอจี ซันญา ซโตฮ อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี
�ปลัฮเตะ เมาะ ป โฮลฮ เปอะ บึน เซ ซ เกือฮ แปน
คอง เปอะ ฮอยจ ละ เจน กวนโซะ กวน แซะ เปอะ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� นึง เอจี ฟวต เปอะ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ�� อฮั
เซ เนิ��

10คาเลป อฮั แม อ�ื �งอ่ต แลน เมอะ� เน่อมึ เญื
อม อฮั พะจาว อื ละ ไอ โมเซ ตอก เซ� ลไล โฮว โม
อซิราเอน นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� เอจี ไก แม รปาวน โรฮ
พอน เนอมึ� พะจาว เกือฮ โรฮ ลัง่ อาึ ไอม กอ ไก จี
วติ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี ปเล่ีย เฮี อาญุ อาึ เอจี
ไก รเตะ โรฮ พอน เนอึม� 11 เรยีง แด่น อาึ ปเล่ีย
เฮ�ี ปังเมอ ไก ลัง่ ตอก เญอืม เกือฮ ไอ โมเซ อาึ โฮว
เลียป เมือง โฮ� อาึ ไก ลัง่ เรยีง แด่น ละ ซ ปุน โฮว
รุป แตะ เซิก ไม่ ละ ยุฮ แตะ กัน ไฮญ ตอก เญอืม เซ
ลัง่� 12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว เปอะ เกือฮ เมือง
ป ไก นึง บลาวง เซ ละ อาึ� ตัม ป เอจี ซันญา พะ
จาว อาึง เนิ เซ เญือม เอญี อาึ ไม่ ปุ โฮมว เยอะ เน่
อมึ โฮว เลียป แตะ เมือง โฮ� ซเงะ เซ ปะ เอจี ฮมอง
เปอะ ไอฮ ไลลวง มัฮ โม อานัก ป อาวต นึง เมือง เซ
ป ระ ป ฮลาวง� ไม่ มัฮ เมือง เซ ป ไก ฆรุง ฮลาวง
ตอน ฮมัน เนอ� ดัฮ พะจาว มัฮ ไม่ เยอะ อาึ แจง ซ
ปุน โครฮ โฮะ ปุย โม เซ เกือฮ โอก เตือง โอยจ อื ตัม
ป อฮั พะจาว อาึง เนิ เซ�� อฮั เซ คาเลป เปอ�

13 เญอืม เซ โยชูวา ปิฮ เนอมึ มุ่น ละ คาเลป กวน
เยฟุนเน เซ� ไม่ เกือฮ เนอมึ อื เมือง เฮปโรน เซ ละ
อ�ื ละ ซ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื 14 เมือง เฮปโรน เซ
ลอต เอนิ แปน คอง จัตเจือ คาเลป กวน เยฟุนเน
ป มัฮ โม เคนัต เซ ฮอยจ ปเล่ีย� นึง มัฮ คาเลป เซ
ป ฟวต เนอึม พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ไม่ เตม
รพาวม แตะ นึง� 15 มอยฮ เมือง เฮปโรน เซ ไพรม
อื มัฮ คีรยิตั อาราบ่า� (ไพรม อื อาราบ่า เซ มัฮ ปุย
ตึก นึง ระ แตะ ไน โม อานัก เซ��
เคียง เซ ปุย ติ เมือง เซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง

ฆาื อ�ื

15
ปลัฮเตะ ป เกือฮ อื ละ เจอ ยูด่า

1 ปลัฮเตะ ป โฮลฮ เจอ ยูด่า ตัม เมาะ ไก มู เมาะ
ไก ซฆลาวม อื มัฮ ตอก เฮ�ี ลวง ลัก่เซฮ อื ฮอยจ
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นึง เมือง เอโด่ม ฮอยจ โรฮ ละ ลาึน ซิน เซ� 2 ม่าื
เตะ ลวง ลัก่เซฮ เซ โฮว แม เน่อมึ นา ก ลอยจ ปลัฮ
รอาวม เออมึ เซ� เลีฮ ลัก่เซฮ� 3 ซนาว แม ติ แตะ
โฮว ฮอยจ นึง เงียก อาคราบิม่ ฮอยจ แม นึง ซิน
ติ โดฮ� ฟวยจ เซ ฮาวก แม ลวง ฆรมึ เมือง คาเด่
ตบ่าเนีย� โฮว ฆรมึ ยว่ง เฮตโรน ฮอยจ นึง ยว่ง อตั
ด่า� รบ่อก แม เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง คารคา� 4 โฮว
แม ฮอยจ นึง ยว่ง อตัโมน� ซนาว แม ติ แตะ โฮว
ฮอยจ นึง โกลง อยีปิ โฮว ลอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ�
ป เอจี อู เยอะ เซ มัฮ ม่าื เตะ ลวง ลัก่เซฮ ยุฮ อ�ื 5 ม่าื
เตะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื มัฮ ปลัฮ รอาวม เออมึ
ฮาวก ฮอยจ นึง โตฮ โกลง จอแด่น� ม่าื เตะ ลวง ลั่
กล่าวง นึง อ�ื มัฮ เน่อมึ นึง ก รวอง ปลัฮ รอาวม เอ
อมึ เซ� ซืนา โตฮ โกลง จอแด่น เซ� 6 ม่าื เตะ ลวง ลั่
กล่าวง เซ ซนาว แม ติ แตะ ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตโฮก-
ลา� โฮว พา ลวง ราว ยว่ง เบ่ตอารบ่า� ฮาวก แม
ฮอยจ ละ ซโมะ ยุฮ โบ่ฮนั กวน รูเบ่น� 7 ฟวยจ เซ
ฮาวก แม เน่อมึ โตะ โลก อาโค ฮอยจ นึง ยว่ง เด่บี่�
ฟวยจ เซ ฮาวก ซื แม ลวง ลั่กล่าวง� ลวง ลัก่ ยว่ง
กิละกัน ป ไก ซื นา เงยีก อาดุ่มมิม เซ� ป ไก ก เซฮ
โตะ โลก เซ� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ โฮว แม ฮอยจ นึง
รอาวม ปลาึฮ เอนเชเมต� โฮว แม ฮอยจ นึง เอน
โรเกน� 8 ฟวยจ เซ โฮว แม ตัม โตะโลก กวน ฮิน
โนม� โฮว ลวง ฆรมึ ตู ก อาวต โม เยบุ่ต� ป มัฮ ก
ตัง ปุย เมือง เยรูซาเลม เซ� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ
ฮาวก แม ฮอยจ นึง เปือง ตู ป ไก ลวง ราว โตะ โลก
ฮินโนม ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� นึง โตะ โลก เรฟาอมิ
ลวง ลอยจ ก ล่าวง อ�ื 9ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ โฮว แม
เน่อมึ นึง เปือง ตู เซ ฮอยจ นึง รอาวม ปลาึฮ เนป
โทอา� โฮว เน่อมึ นา เซ ฮอยจ แม นึง ยว่ง ป อาวต
นึง บลาวง เอโฟรน� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ รบอ่ก แม
เอญี ลวง ลัก่ ยว่ง บ่าอาลา (ป มัฮ เมือง คีรยิตั ยา
อารมิ�� 10 ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ รบ่อก แม เน่อมึ
นึง บ่าอาลา เซ โฮว ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ป มัฮ คระ
บลาวง เซอ�ี โฮว พา ฆิฮ ตู ยาอารมิ ลวง ลัก่ล่าวง อื
(ป มัฮ เคซะโลน�� เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเชเมต�
โฮว พา ยว่ง ทิมนา� 11ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ โฮว แม
เน่อมึ คระ ฆิฮ ตู ลวง ราว เมือง เอโครน เซ� ลอต
แม รบอ่ก โฮว ลวง ลัก่ ยว่ง ชกิเคโรน� โฮว พา บลา
วง บ่าอาลา� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง ยปัเนเอน� ม่าื
เตะ เซ โฮว ลอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ�

12 ม่าื เตะ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื มัฮ เอนิ โฮว
ตัม เฆียง ปลัฮ รอาวม ระ เซ� เซ ป มัฮ ม่าื เตะ รวติ
ก อาวต โม ยูด่า ตัม เมาะ ไก มู เมาะ ไก ซฆลาวม
อ�ื

คาเลป เป เฮปโรน ไม่ เด่บี่
13 โยชูวา เอจี เกือฮ เนอึม เตะ นึง เมือง ยูด่า ละ

คาเลป กวน เยฟุนเน ติ โดฮ� ตัม ป ซตอก พะจาว
อาึง ละ แตะ เซ� เตะ เกือฮ อื ละ อื เซ มัฮ คีรยิตั-อา
ราบ่า� ป อฮั ปุย เมือง เฮปโรน ไม่ เซ� (อาราบ่า
เซ มัฮ จัตเจือ ไพรม โม อานัก�� 14 คาเลป เซ เอจี
โฮลฮ โรฮ โครฮ จัตเจือ อานัก เซ เตือง ลอวย อ�ื
เกือฮ โอก ฮา นา เซ� มอยฮ ปุย ลอวย เซ มัฮ เชไซ
ไม่ อาฮิมัน ไม่ ทันไม� 15ฟวยจ เซ คาเลป โอก โฮว
แม เน่อมึ นา เซ ฮาวก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง เด่
บี่� (เมือง เด่บี่ เซ ไพรม อื ปุย อฮั คีรยิตั เซเฟอ ไม่
อ�ื� 16 คาเลป อฮั เฮ�ี �ดัฮ ไก ป ตอซู ไม่ เมือง คี

รยิตั เซเฟอ� ดัฮ เป อื ไม่ โฮลฮ อื กุม� อาึ ซ เกือฮ
อกัซา ป มัฮ กวน เครฮี แตะ เซ ละ ปุย เซ�� อฮั เซ�
17ฟวยจ เซ โอตนีเอน กวน เคนัต ตอซู เนอึม เมือง
เซ� เป เนอมึ อ�ื เคนัต เซ มัฮ ปุ คาเลป� เญอืม เซ
คาเลป เกือฮ เนอมึ อกัซา กวน เครฮี แตะ เซ ละ โอ
ตนีเอน เซ ฆาื อ�ื

18 เญอืม เอจี ฟวยจ เญือะ อื ไม่ ปุ แตะ� ปรโปวน
เซ บะ ปรเมะ เญือะ แตะ เซ โฮว ปัว รปึม นึง เปือะ
แตะ เซ ติ โดฮ� อกัซา เซ โฮว เคะ คาเลป ป มัฮ
เปือะ แตะ เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื อกัซา เซ เลีฮ
พราวป เอนิ ฮา บรงั บุก แตะ เซ� เปือะ อื เซ ไฮมญ
เอนิ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ฆวต ไอฮ เปอะ�� อฮั
เซ� 19 อกัซา เซ โลยฮ อ�ื �ปัว เปอะ เกือฮ โอเอฮี
ละ อาึ ติ เจือ โรฮ� เญอืม เกือฮ เปอะ อาึ โฮว อาวต
นึง ลาึน เนเกป เซ� ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ โรฮ ไม่ ลโล
วง ไก รอาวม ปลาึฮ นึง เนิ โรฮ�� อฮั เซ ละ เปือะ
แตะ� คาเลป เกือฮ เนอมึ ก ไก รอาวม ปลาฮึ เซ ละ
กวน แตะ เตือง ป อาวต อื ก เซฮ ไม่ ก ล่าวง ฆาื อ�ื

มอยฮ ยว่ง โฮลฮ โม ยูด่า
20 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง ปลัฮเตะ โฮลฮ โม เจอ

ยูด่า ตัม เมาะ ไก มู เมาะ ไก ซฆลาวม อ�ื 21 มอยฮ
ยว่ง โฮลฮ โม เจอ ยูด่า เซ ป อาวต ลวง ลัก่ ลอยจ
ก เซฮ ซดิ ไม่ เมือง เอโด่ม มัฮ คัปเซเอน� เอเด่
อ� ยากุน� 22 คีนา� ด่ีโมนา� อาด่าด่า� 23คาเด่ต�
ฮาโซ� อตินัน� 24 ซิป� เทเลม� เบอ่าโลต� 25ฮาโซ-
ฮาดัต่ทา� เคริโอต-เฮตโรน (ป มัฮ ยว่ง ฮาโซ��
26 อามัม� เชมา� โมลาด่า� 27 ฮาซา-กัตด่า� เฮต
โมน� เบ่ตเปเลต� 28 ฮาซาชูอนั� เบ่เออเชบ่า� บิซิ่
โอทิยา� 29 ปาอาลา� อยิมิ� เอเซม� 30 เอนโทลัต�
เคซิน� โฮรมา� 31 ซิกลัก� มัตมันนา� ซันซันนา�
32 เลบ่าโอต� ชนิฮมิ� อายนิ� ไม่ รมิโมน� รโจะ เตื
อง โอยจ อื แปน งา่ โรฮ ซไตม ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ
นึง อื ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ�

33 ยว่ง ป อาวต นึง ลโลวง ตู เตียม นึง อื เซ มัฮ
ยว่ง เอตทาโอน� โซรา� อตันา� 34 ซาโนอา� เอน
กันนิม� ทัปปูวา� เอนัม� 35 ยารามุต� อะดุ่นลัม�
โซโค� อาเซคา� 36 ชาอาราอมิ� อะด่ีทาอมิ� เกเด่
รา ไม่ เกเด่โร-ทาอมิ� รโจะ แปน กาว โรฮ ปาวน
ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง แควน เซ� 37 ฟวยจ เซ
มัฮ แม เซนัน� ฮาดัต่ซา� มิกดั่นกัต� 38 ด่ีเลอัน�
มิซเป� โยกเทเอน� 39 ลาคิต� โบ่ตคัต� เอกโลน�
40 คัปโบ่น� ลามัม� คิตลิต� 41 เกเด่โรต� เบ่ตด่า
โกน� นาอามา� ไม่ มักเคด่า� รโจะ แปน กาว โรฮ
แลฮ ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง แควน เซ โรฮ�

42ฟวยจ เซ มัฮ แม ลิปนา� เอเทอ� อาชนั� 43อปิ
ทา� อตันา� เนซิป� 44 เคอีลา� อตัซิป ไม่ มาเร
ชา� รโจะ แปน ซไตม ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต
แควน เซ โรฮ�

45ฟวยจ เซ มัฮ แม เมือง เอโครน ไม่ ยว่ง แตวะๆ
ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ� 46 เน่อมึ นึง เวยีง เอโค
รน ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ระ ไก โรฮ ไม่ ยว่ง ป อาวต
นึง เฆียง เมือง อตัชโด่ต เซ� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต
รวติ รเวยีง อ�ื

47 ฟวยจ เซ มัฮ แม เมือง อตั ช โด่ ต ไม่ เมือง
กาซา� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื ฮอยจ
ละ โกลง อยีปิ� ไม่ เฆียง ปลัฮ รอาวม ระ เซ� 48ยว่ง
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ป อาวต นึง บลาวง นึง อื มัฮ ยว่ง ชามี� ยตั ที�
โซโค� 49 ดัน่นา� คีรยิตั ซันนา (ป มัฮ เมือง เด่บี่��
50 อานัป� เอตเทโม� อานิม� 51 โกเชน� โฮโลน�
ไม่ กิโล� รโจะ แปน กาว โรฮ ติ ยว่ง� ไม่ ยว่ง แต
วะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ�

52อารปั� ดู่มา� เอชนั� 53ยานิม� เบ่ต-ทัปปูวา�
อาเฟคา� 54 ฮุมทา� คีรยิตั อาราบ่า (ป มัฮ เมือง เฮ
ปโรน�� ไม่ ยว่ง ซิโย� รโจะ แปน ซไตม ยว่ง� ไม่
ยว่ง แตวะๆ อาวต รวติ รเวยีง อื เซ โรฮ�

55ฟวยจ เซ มัฮ แม มาโอน� คาระเมน� ซิป� ยุต
ทา� 56 ยซิเรเอน โยกเด่อมั� ซาโนอา� 57 คาอนิ�
กิเบ่อา� ไม่ ทิมนา� รโจะ แปน กาว ยว่ง� ไม่ ยว่ง
แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ โรฮ� 58ฟวยจ เซ
มัฮ แม ฮนัฮุน� เบ่ตซู� เกโด่� 59 มาอารตั� เบ่ทา
โนต� ไม่ ยว่ง เอนเทโคน� รโจะ แปน แลฮ ยว่ง�
ไม่ ยว่ง แตวะๆ อาวต รวติ รเวยีง อื เซ โรฮ�

60 ฟวยจ เซ มัฮ แม คีรยิตั บ่าอนั (ป มัฮ เมือง คี
รยิตั-เยอารมิ�� ไม่ เมือง รปับ่า� รโจะ แปน ลอา
ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป ไก แควน เซ โรฮ� 61ยว่ง ป
อาวต นึง ลาึน เวอืฮ นึง อ�ื มัฮ เบท่าราบ่า� มิตดิน่�
เซคะคา� 62 นิปชนั� ยว่ง กิฮ� ไม่ เอนเกด่ี� รโจะ
แปน แลฮ ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน เซ
โรฮ�

63 โม เยบุ่ต ป มัฮ ปุย อาวต นึง เมือง เยรูซาเลม
เซ� โม ยูด่า ปังเมอ โอ ปุน โครฮ อื เกือฮ โอก� มัฮ
เซ ป อาวต ลัง่ โม เยบุ่ต เซ ไม่ โม ยูด่า ฆาื อื นา เซ
ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี

16
ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ เอฟราอมิ

1ปลัฮเตะ ป โฮลฮ โม จัตเจือ โยเซป เซ� ไก เน่อมึ
นึง โกลง จอแด่น โบ เมือง เยรโีค� ปุก ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ละ ก ไก รอาวม ปลาฮึ นึง เมือง เยรโีค เซ� ม่าื
เตะ อื โฮว แม ลวง ลัก่ ลาึน เวอืฮ� โอก เน่อมึ เยรี
โค เซ� ฮาวก เลียก แม ละ บลาวง เบ่ตเอน� 2 โอก
เน่อมึ ยว่ง เบ่ตเอน เซ โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง ลุต�
โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง อาทาโรต� เลียก นึง นาตี
โม อารคี� 3ฟวยจ เซ เลีฮ แม ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ
ฮอยจ นึง นาตี โม ยาเฟนที� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง
เบ่ตโฮโรน ก เซฮ� ฮอยจ แม นึง เมือง เกเซอ� โฮว
ลอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ�

4 จัตเจือ โยเซป ป มัฮ โม มะนาเซ ไม่ โม เอฟราอมิ
โฮลฮ รปั ปลัฮเตะ โม เซ แปน คอง โกะ แตะ ไอฮ�

5 ม่าื เตะ ยุฮ โม เอฟราอมิ ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื
มัฮ ตอก เฮ�ี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ มัฮ เน่อมึ นึง ยว่ง
อาทาโรต-อตัด่า� ฮาวก ฮอยจ นึง เบ่ตโฮโรน ก ล่า
วง� 6 ม่าื เตะ เซ โฮว แม ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ�
เคต ลวง ลั่กล่าวง อื ปุก เมือง มิกเมทัต� ลวง ลัก่
โอก ซเงะ นึง อ�ื โฮว รบ่อก ลวง ลัก่ เมือง ทาอานั
ต-ชโิล� ฟวยจ เซ โฮว แม โปน ยว่ง ยาโนอา ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ เซ� 7 โอก เน่อมึ ยว่ง ยาโนอา เซ�
เลีฮ แม ฮอยจ นึง ยว่ง อาทาโรต ไม่ ยว่ง นาอารา�
โฮว ปุก เมือง เยรโีค� โฮว ลอยจ นึง โกลง จอแด่น�
8 ม่าื เตะ เซ โอก แม เน่อมึ ทัปปูวา เลีฮ แม ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ� ฮอยจ นึง โกลง คานา� โฮว ลอยจ นึง
ปลัฮ รอาวม ระ� เซ มัฮ ปลัฮเตะ ป โฮลฮ จัตเจือ

โม เอฟราอมิ แปน คอง โกะ แตะ ไอฮ� 9 โนก ฮา
เซ โม เอฟราอมิ โฮลฮ โรฮ ยว่ง ระ ไม่ ยว่ง แตวะ ป
อาวต นึง นาตี โม มะนาเซ เซ แปน คอง แตะ งอ่น�
10 โม เอฟราอมิ เซ ปังเมอ โอ โครฮ โม คะนาอนั ป
อาวต นึง เกเซอ เซ เกือฮ โอก ฮา เมือง เซ� มัฮ เซ
ป อาวต ลัง่ โม คะนาอนั เซ ไม่ โม เอฟราอมิ ฆาื อื
ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี ปุย โม เซ ปังเมอ โฮลฮ ยุฮ กัน โซะ
นึง โฮลฮ อื แปน ครา เซีญ ปุย�

17
ม่าื เตะ ยุฮ โม มะนาเซ

1 จัตเจือ มะนาเซ ป มัฮ กวน รเมะ โรง โยเซป เซ�
โฮลฮ โรฮ ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ติ โดฮ แปน คอง เจอ โกะ
แตะ เซ� มาคี ป มัฮ เปือะ กิเลอัต มัฮ กวน รเมะ
โรง มะนาเซ เซ� จัตเจือ มาคี เซ มัฮ โม ป เกง นึง
รุป แตะ� เอจี โฮลฮ เมือง กิเลอัต ไม่ เมือง บ่าชนั
แปน คอง แตะ ฆาื อ�ื 2 โนก ฮา เซ โม จัตเจือ มะ
นาเซ ป โฮลฮ ปลัฮเตะ รฆุ ปุย เญอืม เซ มัฮ ซฆลาว
ม โม เฮ�ี อาบี่เยเซอ� เฮเลก� อตัรีเอน� เชเคม�
เฮเฟอ� ไม่ เชมีด่า� ปุย โม เซ มัฮ จัตเจือ มะนาเซ
ป มัฮ กวน โยเซป� ปุย โม เซ มัฮ ตื ฮวันา ละ มู โม
โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�

3 เซโลเฟฮตั มัฮ กวน เฮเฟอ� เฮเฟอ มัฮ กวน กิ
เลอัต� กิเลอัต มัฮ กวน มาคี� มาคี มัฮ กวน มะนา
เซ� เซโลเฟฮตั เซ ไก โตว กวน รเมะ ติ ปุย เนอึม�
ไก กวน รโปวน โน่ง� มอยฮ กวน รโปวน อื เซ มัฮ
ตอก เฮ�ี มาลา� โนอา� โฮก-ลา� มินคา� ไม่ ทีระ
ซา� 4 ปรโปวน โม เซ โฮว เคะ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ
เซ ไม่ โยชูวา กวน นนู ไม่ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ� อฮั อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี
ซตอก อาึง อื ละ ไอ โมเซ ละ ซ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ
รโตง แตะ นึง ปลัฮเตะ รฆุ ปุย� ตอก โรฮ โฮลฮ โม
เอียกปุ คระ เฌือต เอะ อื เซ�� อฮั เซ� เญือม เซ
ปุย โม เซ เกือฮ เนอึม อื โฮลฮ รโตง แตะ ไม่ โม เอี
ยกปุ เปือะ แตะ ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง เซ�
5 มัฮ เซ ป โฮลฮ โม มะนาเซ เซ ปลัฮเตะ กาว ปุน
เญอืม รฆุ ปุย อื ฆาื อ�ื มัฮ โนก ฮา เมือง กิเลอตั ไม่
เมือง บ่าชนั ป ไก บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ เซ� 6 จัตเจือ มะนาเซ ป มัฮ กวน รโปวน อื
เตอ เอจี โฮลฮ โรฮ รโตง แตะ ตอก โม กวน รเมะ อื
โรฮ� (ป มัฮ เมือง กิเลอตั เซ เอจี โฮลฮ โรฮ จัตเจือ
ไฮญ อื แปน คอง แตะ��

7 ม่าื เตะ ยุฮ โม มะนาเซ เซ มัฮ เน่อมึ นึง อาเชอ
ฮอยจ ละ มิกเมทัต� ป ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ
เมือง เชเคม เซ� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ โฮว เลีฮ แม
ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ ละ ก อาวต ปุย นึง นาตี เอนทัป
ปูวา เซ� 8นาตี ยว่ง ทัปปูวา มัฮ รโตง เจอ มะนาเซ�
ยว่ง ทัปปูวา นึง อื ป ไก นึง ม่าื เตะ ยุฮ มะนาเซ เซ
ปังเมอ มัฮ รโตง เจอ เอฟราอมิ� 9ฟวยจ เซ ม่าื เตะ
เซ เลีฮ แม ลัก่เซฮ ฮอยจ นึง โกลง คานา� ยว่ง ป
ไก ลวง ลัก่เซฮ โกลง เซ ปัง อาวต ไน เคต ยุฮ มะนา
เซ ญุ่ก� มัฮ ลัง่ รโตง โม เอฟราอมิ� ฟวยจ เซ ม่าื
เตะ ยุฮ มะนาเซ เซ โฮว ฮาวก แม ลวง ลั่กล่าวง�
ลวง ราว โกลง เซ โฮว ลอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ�
10 ปลัฮเตะ ลวง ลัก่เซฮ มัฮ ป ยุฮ โม เอฟราอมิ�
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ลวง ลั่กล่าวง อื มัฮ ป ยุฮ โม มะนาเซ� ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ ม่าื เตะ ยุฮ อื เซ มัฮ เอนิ ปลัฮ รอาวม ระ
เซ� ลวง ลั่กล่าวง อื ปุก นาตี โม อาเชอ� ลวง ลัก่
โอก ซเงะ นึง อื ปุก นาตี โม อติซาคา� 11 ไน เคต อติ
ซาคา ไม่ นึง อาเชอ เซ� มะนาเซ ไก ลัง่ ยว่ง ยุฮ นึง
อ�ื มัฮ ยว่ง เบ่ตชนั� มัฮ โรฮ ยว่ง อปิเลอัม� เมือง
โด่� เมือง เอนโด่� เมือง ทาอานัก� เมือง เมกิตโด่
ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง อ�ื เมือง โด่ เซ มัฮ ป ไก นึง เฆี
ยง รอง ปลัฮ รอาวม� 12 โม มะนาเซ เซ ปังเมอ โอ
ดิ ปุน โครฮ ปุย นึง เมือง โม เซ เกือฮ โอก� โม คะ
นาอนั เซ อาวต ลัง่ ฆาื อื นึง เมือง โม เซ� 13 เญอืม
เอจี อาวต ตอน อาวต ฮมัน อื โม อซิราเอน คนัป โม
คะนาอนั ยุฮ กัน ละ แตะ� ปังเมอ โอ โครฮ อื โอก
โอยจ ฮา แตะ�

14 โม จัตเจือ โยเซป อฮั อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี
�เญือม รฆุ เปอะ ปลัฮเตะ เซ เมอยุ เกือฮ เปอะ ละ
เอะ ติ ปุน โน่ง� เมือต แลน เอะ เอจี โฮวน โรฮ ไม่
ปุ แตะ� มัฮ เบือ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ โม เอะ�� อฮั
เซ� 15 โยชูวา โลยฮ อื ละ โม เซ� �ดัฮ โม เปะ เอจี
โฮวน ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ โฮ� ไม่ ซไกป ลอน นาตี นึง
บลาวง เอฟราอมิ เซ ละ เปอะ ปอ โอ เปอะ เญาะ ซ
เกียฮ อาวต ดิ นึง� โม เปะ ไมจ เปอะ เลียก ซอฮ ไอฮ
โตะ เพระด่าวก� ป มัฮ นาตี อาวต โม เปรซีิ ไม่ โม
เรฟาอมิ เซ� ละ ซ อาวต เปอะ ไอฮ นึง�� อฮั เซ ละ
อ�ื

16 โม จัตเจือ โยเซป เซ อฮั แม เฮ�ี �เมือง ไก นึง
บลาวง เซ ซไกป ลอน� ปอ โตว ซ เกียฮ อาวต โม เอะ
เตือง โอยจ เจอะ� โม คะนาอนั ป อาวต นึง เตะ ลโล
วง เซ� ไก เลาะ รุป เซิก ไร ยุฮ� เตือง โม ป อาวต อื
นึง ยว่ง เบ่ตชนั ไม่ นึง ยว่ง แตวะๆ ก ซดิ อื ไม่ โม ป
อาวต นึง ลโลวง ยติเรเอน เซ�� อฮั เซ�

17 โยชูวา อฮั แม อื ละ โม เอฟราอมิ ไม่ โม มะ
นาเซ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี ไก เนอึม เปอะ ไม่
ปุ แตะ โฮวน� ไม่ เอจี ระ โรฮ เรยีง แด่น เปอะ� โม
เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ติ โดฮ โน่ง เตะ รโตง เปอะ
เซ� 18นาตี นึง บลาวง โม เซ ซ แปน คอง เปอะ� ปัง
มัฮ เพระด่าวก น่อง ยู� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เลีย
ก มอก� เลียก ซอฮ เกือฮ ซเปีย� ฟวยจ เซ ซ โฮลฮ
เปอะ อาวต ซไบ่ นึง เล่ีป อื เอนิ� ป มัฮ โม คะนาอนั
เซ� โม เปะ ซ ปุน โครฮ เปอะ เกือฮ โอก ฮา นา เซ�
ปัง ไก เลาะ รุป เซิก ยุฮ ป ยุฮ ปุย นึง ไร ญุ่ก� ไม่ มัฮ
อื ป ระ เรยีง ระ แด่น� ซ ไป ตื นึง เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

18
ปลัฮเตะ รฆุ ปุย นึง ยว่ง ชโิล

1 เญอืม เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ฮอยจ รโจะ
โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง ชโิล� ไม่ โบลวง อื พากัง
ระ นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว นา เซ� ปลัฮเตะ นา
เซ เอจี โฮลฮ อื แปน คอง แตะ� 2 โม อซิราเอน เซ
ไก ลัง่ อาแลฮ เจอ ป โอ อื ดิ โฮลฮ รโตง แตะ นึง
ปลัฮเตะ รฆุ ปุย เยอ� 3 เญือม เซ โยชูวา อฮั เฮี ฆาื
อื ละ โม อซิราเอน� �โม เปะ ซ มอง ลัง่ เปอะ เล่ีญ
เมาะ เมอ ซ เลียก กุม เปอะ ปลัฮเตะ ป เกือฮ เยโฮวา

พะจาว ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ ละ เปอะ เซ�
4 ไมจ เปอะ เลือก ปุย ไน เจอ เปอะ ติ เจอ ลอวย ปุย�
อาึ ซ เกือฮ ปุย โม เซ โฮว ซาวป ไร เล่ีป ปลัฮเตะ นา
โม เซ� ไม่ ไซฮ อื อาึง แนว คระ โฮว ม่าื เตะ เคียง ก
ซ โฮลฮ อื แปน คอง แตะ เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ เอญี
เคะ อาึ� 5 ไมจ เกือฮ ปุย โม เซ รฆุ ปลัฮเตะ เซ เลีฮ
อาแลฮ ปุน� ไมจ เกือฮ โม ยูด่า อาวต นึง ปลัฮเตะ
ยุฮ โม โกะ แตะ ลวง ลัก่เซฮ เซ� ไม่ เกือฮ โม เจอ
โยเซป อาวต ลวง ลั่กล่าวง อ�ื 6 โม เปะ ไมจ เปอะ
ไซฮ แนว คระ โฮว ม่าื เตะ เซ� รฆุ เลีฮ แปน อาแลฮ
ปุน� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เอญี ตาว ละ อาึ นา เฮ�ี
อาึ ซ โจก เบ่อ นึง รโตง โม เปะ� ซองนา เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เอะ� 7 โม เลวี ไก โตว รโตง นึง ปลัฮเตะ
รฆุ ปุย ตอก โฮลฮ โม เปะ อ�ื นึง มัฮ โม เลวี เซ ป
ลัง แปน ซตุ รซอฮ ละ พะจาว. เอจี มัฮ กัน แปน อื
ซตุ เซ โน่ง ป มัฮ รโตง อ�ื เจอ กาต ไม่ เจอ รูเบ่น
ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ� เอจี โฮลฮ รโตง แตะ
นึง ปลัฮเตะ ป ไก บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ� ตัม ป เอจี มอป ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะ
จาว เซ ละ อ�ื� อฮั เซ�

8 โม ป เอจี เลือก ปุย เซ โอก โฮว เนอมึ ละ ซ ไซฮ
แตะแนวคระ โฮว ม่าื เตะ เซ� โยชูวา ซตอก อาึง โม
ป โฮว เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ซาวป กวต ปลัฮ
เตะ นา เซ เล่ีป อ�ื ไม่ ไซฮ เปอะ แนว คระ โฮว ม่าื
เตะ เซ� ฟวยจ เซ เอญี ไม่ เคะ อาึ� อาึ ซ โจก เบ่อ
นึง รโตง เปอะ ซองนา พะจาว นึง ยว่ง ชโิล เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 9 เญือม เซ ปุย โม เซ โอก โฮว เนอมึ เล่ีป
ปลัฮเตะ นา เซ� ไซฮ เนอึม อื นึง นังซื ยุฮ แตะ ไล
ลวง ตอก คระ โฮว แนว ม่าื เตะ เซ� ไม่ นา ก ไก ยว่ง
นึง อื โครยญ โดฮ� ฟวยจ เซ รฆุ ปลัฮเตะ เซ เลีฮ
แปน อาแลฮ ปุน� เญือม เซ เอญี ไม่ อื ฮอยจ เคะ
โยชูวา นึง ไคะ อาวต อื นึง ยว่ง ชโิล เซ� 10 โยชูวา
เซ โจก เนอมึ เบ่อ นึง อื ละ อื ซองนา พะจาว นึง ยว่ง
ชโิล� ลอต เอนิ รฆุ ปลัฮเตะ นา เซ ละ โม อซิราเอน
เซ� ตัม เจอ อื เตือง ไพ เตือง มัน�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ เบ่นยามิน
11 เบ่อ ติ นึง กัน รฆุ ปุย เตะ เซ ปุก เจอ เบ่นยามิน

ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื ปลัฮเตะ ลัง โฮลฮ อื ไก ซน่ะ
เจอ ยูด่า ไม่ เจอ โยเซป� 12 ม่าื เตะ ยุฮ อื ลวง ลั่
กล่าวง อื มัฮ ฮาวก เน่อมึ นึง โกลง จอแด่น� ฟวยจ
เซ ฮาวก ก ล่าวง ฮอยจ นึง บลาวง ลวง ราว เมือง เย
รโีค� ลอต แม โฮว ดัว ตู ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� โฮว
ลอยจ นึง ลาึน ซออฮ เบ่ตทาเอน� 13 โอก เน่อมึ นา
เซ ม่าื เตะ เซ โฮว รบอ่ก แม เลีฮ ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ
นึง บลาวง โม ยว่ง ลุต� (ป อฮั ปุย ยว่ง เบ่ตเอน ไม่
เซ�� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ เลีฮ แม ฮอยจ นึง ยว่ง
อาทาโรต อตัด่า นึง บลาวง ป ไก ลัก่เซฮ ยว่ง เบ่ต
โฮโรน ก เซฮ� 14 ฟวยจ เซ โฮว แม เน่อมึ ลัก่ เลีย
ก ซเงะ บลาวง เซ� โฮว รวอง แม เลีฮ ลวง ลัก่เซฮ�
โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง คีริยตั บ่าอนั (ป มัฮ คีริยตั
เยอารมิ�� เอจี มัฮ ยว่ง ยุฮ เจอ ยูด่า เซ� เซ ป มัฮ
ม่าื เตะ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื 15 ม่าื เตะ ลวง
ลัก่เซฮ นึง อื เซ� มัฮ โอก เน่อมึ นึง ยว่ง คีรยิตั-เยอา
รมิ� โฮว ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ฮอยจ นึง รอาวมปลาึ
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ฮ เนปโทอา� 16ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ เลีฮ แม ฮอยจ
ชวง บลาวง� เน่อมึ ลอยจ ตู เซ� ฮอยจ ชวน โตะ
โลก กวน ฮินโนม� ป อาวต นึง เดือะ โลก เรฟาอมิ
ลวง ก ล่าวง เซ� ฟวยจ เซ เลีฮ แม ซบวต โตะ โลก
ฮินโนม� ฮอยจ ก เซฮ ตู ลัก่ อาวต โม เยบุ่ต� เลีฮ
แม ฮอยจ นึง ยว่ง เอนโรเกน� 17 ฟวยจ เซ รบ่อก
แม ฮาวก ลวง ลัก่ล่าวง ฮอยจ นึง ยว่ง เอนเชเมต�
โอก เน่อมึ นา เซ ฮอยจ เกลีโลต� ป ไก ซื นา เงยีก
อาดุ่มมิม เซ� ฟวยจ เซ เลีฮ แม ฮอยจ นึง ซโมะ ยุฮ
โบ่ฮนั กวน รูเบ่น เซ� 18 โฮว เตือง แม ฆุง เบต่อารา
บ่า ลวง ราว อ�ื เลีฮ แม ฮอยจ นึง โตะ ลโลวง อารา
บ่า� 19 โฮว เตือง แม ฆุง เบ่ตโฮก-ลา ลวง ราว อ�ื
โฮว ลอยจ นึง โตะ โจง ปลัฮ รอาวม เออมึ ลวง ก ล่า
วง อ�ื ปุก เอนิ ซื นา โตฮ โกลง จอแด่น� เซ มัฮ ม่าื
เตะ ลวง ลัก่เซฮ นึง อ�ื 20 ม่าื เตะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
นึง อ�ื มัฮ เอนิ ไอฮ โกลง จอแด่น เซ ละ แปน มอก
อ�ื มัฮ ตอก เซ ม่าื เตะ ยุฮ เจอ เบ่นยามิน ตัม มู ตัม
ซฆลาวม อ�ื

21 ป มัฮ เมือง โฮลฮ โม จัตเจือ เบ่นยามิน เซ มัฮ
ตอก เฮ�ี มัฮ เมือง เยรีโค� ยว่ง เบ่ตโฮก-ลา� เอ
เมเคซิต� 22 เบ่ตอาราบ่า� เซมาราอมิ� เบ่ตเอน�
23อปัวมิ� ปารา� โอฟรา� 24 เคฟารมัโมนี� โอปนี�
ไม่ เกบ่า� รโจะ เตือง โอยจ อื ไก กาว โรฮ ลอา ยว่ง
ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน เซ โรฮ� 25 มัฮ แม
ยว่ง กิเบโ่อน� รามา� เบเ่อโรต� 26 มิซเป� เคฟีรา�
โมซา� 27 เรเคม� อริเปเอน� ทาระลา� 28 เซลา�
ฮะเอเลป� เมือง เยบุ่ต (ป มัฮ เยรูซาเลม เซ�� กิเบ่
อา� ไม่ คีรยิตั-เยอารมิ� รโจะ แปน กาว โรฮ ปาวน
ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง อื ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ
โรฮ� เซ ป มัฮ รโตง เจอ เบ่นยามิน ตัม มู ตัม ซฆ
ลาวม อื เซ�

19
ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ ซิเมโอน

1 เบ่อ ลอา นึง กัน รฆุ ปุย เตะ เซ ปุก เจอ ซิเม
โอน� ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื ปลัฮเตะ รโตง โม ซิ
เมโอน เซ ไก บัก่บ่วน ปลัฮเตะ ยุฮ โม ยูด่า� 2 เมือง
ป โฮลฮ อื แปน คอง แตะ เซ มัฮ เมือง เบเ่ออเชบ่า�
เชบ่า� โมลาด่า� 3 ฮาซัน ชูอนั� บ่าลา� เอเซม�
4 เอนโทลัต� เบ่ทูเอน� โฮรมา� 5 ซิกลัก� เบ่ตมา
คาโบ่ต� ฮาซันซูซา� 6 เบ่ตเลบ่าโอต� ไม่ ชารุเฮน�
รโจะ แปน กาว โรฮ ลอวย ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป
อาวต รวติ ยว่ง ระ เซ� 7 มัฮ แม ยว่ง อายนิ� รมิ
โมน� เอเทอ� ไม่ อาชนั� รโจะ แปน ปาวน ยว่ง ไม่
ยว่ง แตวะๆ ป ไก แควน ยว่ง เซ� 8 โม ยว่ง แตวะๆ
เมาะ ป อาวต รวติ รเวยีง ยว่ง ระ โม เซ� ฮอยจ นึง
ยว่ง บ่าอาลัต-เบ่เออ� ป มัฮ ยว่ง รามา นึง เนเกป�
โม เซ มัฮ รโตง เจอ ซิเมโอน ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื
เซ เตือง โอยจ อ�ื 9ปลัฮเตะ รโตง เจอ ซิเมโอน เซ�
มัฮ ป รฆุ ปุย โอก เน่อมึ ปลัฮเตะ รโตง เจอ ยูด่า� นึง
เวอืฮ ลอน ปลัฮเตะ ยุฮ เจอ ยูด่า เซ ปอ โอ อื เญาะ
โอยจ โกว� มัฮ เซ ป โฮลฮ โม ซิเมโอน เซ อาวต บั่
กบ่วน โม ยูด่า เซ ฆาื อ�ื

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ เซบูลุ่น

10 เบ่อ ลอวย นึง อื ปุก เจอ เซบู่ ลุน� มัฮ ป ลัง
โฮลฮ โม เซบู่ลุน ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื ปลัฮเตะ
ป โฮลฮ อื แปน คอง แตะ เซ ฮอยจ นึง นาตี ซารติ�
11 เนอึม นา เซ ม่าื เตะ ยุฮ อื เซ โฮว ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ ฮอยจ นึง มาเรอัน โฮว ปุก ยว่ง ดัป่เบ่เซต�
ฟวยจ เซ ฮอยจ แม นึง โกลง ป ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
ละ ยว่ง โยกเนอัม� 12 เน่อมึ นึง ซารติ เซ ม่าื เตะ
เซ โอก โฮว แม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื โฮว ฮอยจ
นึง เคต คิตโลต-ทาโบ่� ฟวยจ เซ โฮว แม ฮอยจ นึง
ยว่ง ด่าเบร่ตั� ฟวยจ เซ ฮาวก แม ฮอยจ นึง ยว่ง ยา
เฟีย� 13 โฮว แนฮ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� ฮอยจ นึง
ยว่ง กัตเฮเฟอ� ไม่ ยว่ง เอตคาซิน� โฮว แม ฮอยจ
นึง ยว่ง รมิโมน� ฟวยจ เซ รบอ่ก แม ฮอยจ นึง ยว่ง
เนอา� 14 ลวง ลัก่ล่าวง อื ม่าื เตะ เซ รบ่อก แม โฮว
ลวง นาตี ฮนันาโทน� โฮว ลอยจ นึง โตะ โลก อปิทา
เอน เซ� 15ยว่ง ป อาวต ไน เคต อื มัฮ ยว่ง คัตทัต�
นาฮะลัน� ชมิโรน� อติด่าลา� ไม่ เบ่ตเลเฮม� รโจะ
แปน กาว โรฮ ลอา ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ
รเวยีง ยว่ง ระ เซ โรฮ� 16 ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ โม เซ
เตือง โอยจ อื มัฮ ป ไก นึง ปลัฮเตะ โฮลฮ โม เซบู่ลุน
แปน คอง แตะ ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ อติซาคา
17 เบ่อ ปาวน นึง อื ปุก เจอ อติซาคา� มัฮ ป ลัง

โฮลฮ โม อติซาคา ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ� 18 ม่าื
เตะ นา ก โฮลฮ อื เซ ปุน เมือง ยซิเรเอน� ยว่ง เคซุน
โลต� ชูเนม� 19 ฮาฟาราอมิ� ชิโยน� อะนาฮะรตั�
20 รปับิต่� คีชโิอน� เอเบ่ต� 21 เรเมต� เอนกันนิม�
เอนฮตัด่า� ไม่ เบ่ตปัตเซต� 22 ม่าื เตะ เซ โฮว ปุก
แม เมือง ทาโบ่� ไม่ ยว่ง ชาฮะซุมา� ไม่ ยว่ง เบ่ตเช
เมต� โฮว ลอยจ นึง โกลง จอแด่น� รโจะ แปน กาว
โรฮ แลฮ ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง อื ป อาวต รวติ
รเวยีง ยว่ง ระ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 23 ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ป ไก นึง ปลัฮเตะ
โฮลฮ โม อติซาคา แปน คอง แตะ� ตัม มู ตัม ซฆ
ลาวม อื เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ อาเชอ
24 เบ่อ พอน นึง อื ปุก เจอ อาเชอ� มัฮ ป ลัง โฮลฮ

โม อาเชอ ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ� 25 ม่าื เตะ ยุฮ
อื เซ ปุน ยว่ง เฮนคัต� ฮาลี� เบเ่ทน� อกัชปั� 26อา
ลัมเมเลก� อมัมัต� ไม่ มีชนั� ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ
ปุก คาระเมน ไม่ ชโิฮ ลิปนัต� 27 ฟวยจ เซ รวอง
โฮว ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตด่าโกน�
โฮว ปุก เคต เซบู่ลุน� โฮว ซบวต แม โตะ โลก อปิ
ทาเอน� ฮาวก ลวง ลั่กล่าวง ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเอ
เมก ไม่ เนอีเอน� โฮว แม ลวง ก ล่าวง ฮอยจ นึง
เมือง คาบุ่น� 28 เน่อมึ นา เซ ฮอยจ ยว่ง เอโบรน
เรโฮป� ฮมัโมน� ไม่ คานา� โฮว แม ซไง ฮอยจ นึง
เมือง ไซด่อน ระ� 29ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ โฮว รวอง
แม ฮอยจ นึง ยว่ง รามา� โฮว แม ฮอยจ นึง เมือง
ไทระ ป ไก ฆรุง ฮลาวง รวติ อ�ื โอก เน่อมึ นา เซ
โฮว รบอ่ก ฮอยจ นึง ยว่ง โฮซา� โฮว ลอยจ นึง ปลัฮ
รอาวม ระ� โนก ฮา เซ มัฮ แม ยว่ง มาฮะลัป ไม่ ยว่ง
อกัชปิ� 30 อุมา� อาเฟก� ไม่ เรโฮป� รโจะ แปน งา่
โรฮ ลอา ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน ยว่ง
โม เซ โรฮ� 31 ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ โม เซ เตือง โอยจ
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อ�ื มัฮ ป ไก นึง ปลัฮเตะ โฮลฮ โม อาเชอ แปน คอง
แตะ� ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ นัปทาลี
32 เบ่อ แลฮ นึง อื ปุก เจอ นัปทาลี� มัฮ ป ลัง

โฮลฮ โม นัปทาลี ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื 33 ม่าื เตะ
ยุฮ อื โฮว เน่อมึ นึง ยว่ง เฮเลป� เน่อมึ นึง โคะ ไฆรจ
นึง ยว่ง ซานันนิม� ฮอยจ ยว่ง อาด่ามี เนเคป� ไม่
ยว่ง ยปัเนเอน� ฮอยจ นึง ยว่ง ลาคุม โฮว ลอยจ นึง
โกลง จอแด่น� 34 ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ โฮว รบ่อก
แม ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ฮอยจ นึง ยว่ง อตัโนต ทา
โบ่� โอก เน่อมึ นา เซ ฮอยจ นึง ยว่ง ฮุกกอก� ปุก
ม่าื ไม่ เตะ ยุฮ เจอ เซบู่ลุน ลวง ลัก่เซฮ อ�ื ม่าื โรฮ
ไม่ เตะ ยุฮ เจอ อาเชอ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ลวง ลัก่
โอก ซเงะ ปุก เอนิ โกลง จอแด่น�* 35 มอยฮ ยว่ง
ป ไก ฆรุง เฆีญ อื มัฮ ตอก เฮ�ี ซิตดิม่� เซอ� ฮามั
ต� รกัคัต� คินเนเรต� 36 มัฮ แม อาด่ามา� รามา�
ฮาโซ� 37 คาเด่ต� เอตเรอ�ี เอนฮาโซ� 38 ยิโรน�
มิกดัน่ เอน� โฮเรม� เบ่ตอานัต� ไม่ เบ่ตเชเมต�
รโจะ แปน กาว โรฮ ซไตม ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป
อาวต แควน ยว่ง โม เซ โรฮ� 39 ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ
โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ป ไก นึง ปลัฮเตะ ป โฮลฮ
เจอ นัปทาลี แปน คอง แตะ ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื
เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ ด่าน
40 เบ่อ อาแลฮ นึง อื ปุก เจอ ด่าน� มัฮ ป ลัง โฮลฮ

โม ด่าน ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื 41 มอยฮ ยว่ง ป ไก
นึง ปลัฮเตะ โฮลฮ อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ โซรา�
เอตทา โอน� อนิ เช เมต� 42 ชาอา ลัปบิน่� ไอยา
โลน� ยติลา� 43 มัฮ โรฮ ยว่ง เอโลน� ทิมนา� เอโค
รน� 44 เอนเทเค� กิปเบ่โทน� บ่าอาลัต� 45 เยฮุต�
เบ่เนเบ่รกั� กัตรมิโมน� 46 เมยนัโคน� รกัโคน� ไม่
ปลัฮเตะ ป ไก ซื นา ยว่ง ยฟัฟา เซ โรฮ� 47 เญอืม ลู
ปุย นาตี ยุฮ โม ด่าน ฮา อ�ื โม ด่าน เซ ฮาวก ฆาื อื
ลวง ก ล่าวง ลัก่ ก ซไง อ�ื รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง
เลเชม ฆาื อ�ื โฮลฮ เลียก ซะ เต เมือง เซ� ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ลอต เอนิ เกือฮ อื แปน
ยว่ง อาวต แตะ นึง� ปุก มอยฮ โคระ ยว่ง เซ� อฮั
ด่าน ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ตัม มอยฮ จัตเจือ โม โกะ แตะ
ไอฮ� 48 ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ
ป ไก นึง นาตี ป โฮลฮ เจอ ด่าน เซ แปน คอง แตะ�
ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ โยชูวา
49 เญอืม เอจี ฟวยจ รฆุ โม อซิราเอน ปลัฮเตะ ละ

ปุ แตะ ตัม เจอ อื โครยญ เจอ อื เซ� โม อซิราเอน
รฆุ โรฮ ปลัฮเตะ รโตง แตะ ละ โยชูวา กวน นนู ละ
ซ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื 50 โม เซ เกือฮ เนอมึ เมือง
ป เอจี ปัว โยชูวา เซ ละ อ�ื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว
อาึง� ยว่ง เกือฮ อื ละ อื เซ มัฮ ทิมนัตเซรา� มัฮ ป
ไก นึง บลาวง เอฟราอมิ� เญือม เซ โยชูวา เฌาะ
เพรยีง แม ยว่ง เซ เกือฮ ไมจ� ลอต เอนิ อาวต นึง
ยว่ง เซ�

51 เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โยชูวา กวน นนู ไม่
โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน โครยญ เจอ อ�ื เอจี
รฆุ เนอึม ปลัฮเตะ ละ โม อซิราเอน เซ� เอจี โจก
เนอึม เบ่อ นึง อื ซองนา พะจาว นึง ยว่ง ชโิล เซ นึง
โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว�
กัน รฆุ อื ปลัฮเตะ ละ ปุย เญือม เซ เอจี แปน เนอมึ
ป ฟวยจ เตือง โอยจ อ�ื

20
เมือง ตอ ปุย เปิง

1ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� 2�ไมจ เปอะ
อฮั ละ โม อซิราเอน� เกือฮ เลือก เมือง ละ ซ แปน
อื เมือง ฮอยจ เปิง ปุย� ตัม ป เอจี ซตอก อาึ อาึง ละ
ไอ โมเซ โฮ� 3 ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ
อื มัฮ โฆง อื ยุฮ� ซ โฮลฮ ตอ โฮว อาวต นึง เมือง
เซ� เมือง โม เซ ซ แปน นา ก โฮลฮ ปุย เปิง เญือม
ตอ อื ฮา ป ฆวต โรก เวน ละ แตะ เซ� 4 ซ โฮลฮ ตอ
โฮว เปิง เมือง โม เซ ติ โดฮ� ไม่ ซ โฮลฮ อื ชุง นึง
คระ เลียก ปุย โตะ รเวอืะ เมือง เซ นา ก รเตีฮ ปุย โอ
เอฮี� นึง ซ โฮลฮ อื รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั แตะ
เซ ละ โม ป กวต ป เฮยีง นึง เมือง เซ� เญอืม เซ โม
ป กวต เซ ซ เกือฮ ปุย เซ เลียก นึง เมือง เซ� ไม่ ซ
เกือฮ อื ปุย เซ ไก ก อาวต นึง เมือง เซ ติ โดฮ� 5 เญื
อม เซ ดัฮ ป ฆวต โรก เวน ละ อื เซ โฮว อาื ฮอยจ
นึง เมือง เซ โฮ� ปุย นึง เมือง เซ ซ พลวย โตว ปุย
เซ ละ อ�ื ซ เฆีญ อื ฮา ป ซ ยุฮ ปุย ละ อื เซ� ป ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย เซ มัฮ โตว โฆง อื ยุฮ� มัฮ โตว ยุฮ อื นึง
เกละ แตะ ยุ� 6 ปุย เซ ซ อาวต นึง เมือง เซ ฮอยจ
ละ โฮลฮ ปุย เมือง เซ รเตีฮ ซองนา ปุย เตือง โอยจ
อ�ื ดัฮ โอ พิต โฮ� ซ ลอต อาวต ฮอยจ ละ ยุม ป มัฮ
ฮวันา ซตุ ไน เจน เซ� ดัฮ ซตุ เซ เอจี ยุม โฮ� ป ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย เซ ซ โฮลฮ โรฮ เอญี นึง เมือง โกะ แตะ
เซ ไอฮ โรฮ� ป มัฮ เมือง เอจี ตอ อื ฮา เซ�� อฮั เซ
พะจาว�

7 โม อซิราเอน เลือก เนอึม เมือง คาเด่ต� ป ไก
นึง กาลิลี ป อาวต นึง บลาวง นัปทาลี นึง อ�ื ไม่
เมือง เชเคม ป ไก นึง บลาวง เอฟราอมิ� ไม่ คีรยิตั
อาราบ่า (ป มัฮ เมือง เฮปโรน� ป ไก นึง บลาวง ยูด่า
เซ� 8 นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ
ซื นา เมือง เยรโีค� เอจี เลือก โรฮ เมือง เบเ่ซอ ป ไก
นึง เตะ ลโลวง ฮลาวง นึง ลาึน เวอืฮ� นึง นาตี ยุฮ
โม รูเบ่น เซ� ไม่ เมือง ราโมต นึง กิเลอัต ป ไก นึง
นาตี โม กาต� ไม่ เมือง โกลัน นึง บ่าชนั� นึง นาตี
ยุฮ โม มะนาเซ� 9 เมือง โม เซ มัฮ ป เลือก อื ละ ซ
แปน อื เมือง ฮอยจ เปิง ปุย� เตือง โม อซิราเอน ไม่
ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง อื เซ� ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ อื มัฮ โฆง อื ยุฮ� ซ โฮลฮ ตอ
โฮว เปิง เมือง เซ� เดอมึ ป ตะ โรก เวน ละ อื เซ โอ
ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื กา เฆียง โฮลฮ ปุย เมือง เซ ร
เตีฮ ละ อื ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื

* 19:34 19:34 ตัม ลปุง ฮบีรู ไก มอยฮ ยูด่า นึง�
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ยว่ง อาวต โม เจอ เลวี

1 เญอืม เซ ป มัฮ ฮวันา มู ไน เจอ เลวี โฮว เคะ เอ
เลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ โยชูวา กวน นนู� ไม่ โม
ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื 2 เญื
อม อาวต อื นึง ยว่ง ชโิล นึง เมือง คะนาอนั เซ� โม
ฮวันา เจอ เลวี เซ อฮั เฮี ละ ปุย โม เซ� �พะจาว
เอจี ซตอก อาึง อื ละ ไอ โมเซ� นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ
มอป ยว่ง ละ เอะ� ละ ซ แปน อื นาตี อาวต เอะ นึง�
เตือง นาตี เลียง เงอะ ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง โรฮ�� อฮั
เซ� 3 เคียง เซ โม อซิราเอน มอป เนอึม ยว่ง ละ โม
เลวี เซ� ละ ซ เกือฮ อื อาวต นึง อื ไม่ เกือฮ อื ไก
นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง� รฆุ อื ละ อื โอก
ฮา นาตี โฮลฮ โม โกะ อื ไอฮ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว
อาึง� 4 โม เลวี โจก เบ่อ นึง กัน รปั แตะ ยว่ง เกือฮ
ปุย ละ แตะ เซ� ป มัฮ เบ่อ โอก รกา นึง อื เซ มัฮ โม
โคฮตั ป ปุก เกอ� โคฮตั เซ เอจี มัฮ จัตเจือ อาโรน ป
มัฮ ซตุ เซ� ซฆลาวม โคฮตั เซ เยอ โฮลฮ เนอมึ ยว่ง
กาว ลอวย ยว่ง เน่อมึ นึง เจอ ยูด่า� เจอ ซิเมโอน
ไม่ เจอ เบ่นยามิน เซ� 5 ป มัฮ โม โคฮตั ป โฮฮ ลัง่
อื เซ� โฮลฮ โรฮ ยว่ง นึง กัน โจก เบ่อ เซ กาว ยว่ง�
เน่อมึ นึง เจอ เอฟราอมิ� เจอ ด่าน ไม่ เจอ มะนาเซ
ตา บลัฮ เจอ�

6 เญอืม โจก ปุย เบ่อ เซ� ซฆลาวม เกอโชน โฮลฮ
โรฮ ยว่ง กาว ลอวย ยว่ง� มัฮ โฮลฮ อื เน่อมึ นึง เจอ
อติซาคา� เจอ อาเชอ� เจอ นัปทาลี� ไม่ เจอ มะนา
เซ ตา บลัฮ เจอ นึง เมือง บ่าชนั เซ�

7 โม เมรารี นึง อื ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื โฮลฮ
โรฮ ยว่ง กาว โรฮ ลอา ยว่ง เน่อมึ นึง เจอ รูเบ่น�
เจอ กาต ไม่ เจอ เซบู่ลุน�

8 ฟวยจ โจก อื เบ่อ ละ อื ตอก เซ� โม อซิราเอน
เกือฮ เนอึม ยว่ง โม เซ ละ โม เลว�ี เตือง นาตี ละ
เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง� ยุฮ เนอึม อื ตัม ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โครยญ เจือ�

9 เคียง เฮี โฮว มัฮ มอยฮ ยว่ง ป เกือฮ เจอ ยูด่า
ไม่ เจอ ซิเมโอน ละ โม จัตเจือ อาโรน� 10 เกือฮ อื
ละ โม โคฮตั ป มัฮ ปุย ไน เจอ เลวี ติ ซฆลาวม� นึง
มัฮ อื ป ปุก เบ่อ โอก รกา นึง อ�ื 11 ปุย โม เซ เกือฮ
เมือง คีรยิตั-อาราบ่า ละ อ�ื ป มัฮ เมือง เฮปโรน เซ�
(อาราบ่า เซ มัฮ จัตเจือ โม อานัก โฆะ�� เฮปโรน เซ
มัฮ ป ไก นึง บลาวง เมือง ยูด่า� เกือฮ อื ละ อื เตือง
นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ� 12ป มัฮ พริ เตะ เบระ
เบรอมึ ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน เซ� ปังเมอ
เอจี เกือฮ อื ละ คาเลป กวน เยฟุนเน ละ ซ แปน อื
คอง อ�ื

13 โม เซ เอจี เกือฮ เมือง เฮปโรน ละ โม จัตเจือ
อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ� มัฮ โรฮ เมือง เลือก ปุย ละ ซ
เกือฮ อื ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ตอ โฮว เปิง� โนก ฮา
เซ เกือฮ โรฮ ยว่ง โม เฮี ละ จัตเจือ อาโรน ไม่ นาตี
เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โครยญ ยว่ง� เกือฮ ยว่ง
ลิปนา� 14 ยว่ง ยตัที� ยว่ง เอตเทโมอา� 15 ยว่ง โฮ
โลน� ยว่ง เด่บี่� 16ยว่ง อายนิ� ยว่ง ยุตทา� ไม่ ยว่ง
เบ่ตเชเมต ละ อ�ื ป เกือฮ ปุย ไน ลอา เจอ เซ ละ อื
รโจะ แปน ซไตม ยว่ง� 17 เจอ เบ่นยามิน เกือฮ ยว่ง

ละ อื ปาวน ยว่ง� ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ
โครยญ ยว่ง� มอยฮ ยว่ง เกือฮ อื ละ อื เซ มัฮ ยว่ง
กิเบโ่อน� ยว่ง เกบ่า� 18ยว่ง อานาโทต� ไม่ ยว่ง อนั
โมน� 19 ยว่ง ป โฮลฮ โม จัตเจือ อาโรน ป มัฮ ซตุ
เซ� รโจะ เตือง โอยจ อื แปน กาว โรฮ ลอวย ยว่ง�
ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โครยญ ยว่ง�

20 โนก ฮา เซ ซฆลาวม ไฮญ ไน โม โคฮตั ป มัฮ
เจอ เลวี เซ� ตัม เบ่อ ยุฮ อื โม เซ โฮลฮ รปั ยว่ง เน่
อมึ นึง เจอ เอฟราอมิ� 21ยว่ง ป โฮลฮ อื เซ มัฮ ยว่ง
เชเคม ติ� ป มัฮ ยว่ง เลือก ปุย ละ ซ เกือฮ อื ป โคะ
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ ตอ โฮว เปิง� มัฮ ป ไก นึง บลาวง
เอฟราอมิ� มัฮ โรฮ ยว่ง เกเซอ ติ� 22 ไม่ ยว่ง คิป
ซาอมิ ไม่ ยว่ง เบ่ตโฮโรน� แปน ปาวน ยว่ง เตือง
เซ� ยว่ง โม เซ โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ
แตะ� 23 เจอ ด่าน เกือฮ ยว่ง เอนเทเค ไม่ ยว่ง กิเบ่
โทน� 24 ไม่ ยว่ง ไอยาโลน ไม่ ยว่ง กัตรมิโมน ละ อ�ื
แปน ปาวน ยว่ง เตือง เซ� ยว่ง โม เซ โฮลฮ ตื อื ไม่
นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โรฮ� 25 เจอ มะนาเซ
ตา บลัฮ เจอ� เกือฮ ยว่ง ละ อื ลอา ยว่ง� มัฮ ยว่ง
ทาอานัก ไม่ ยว่ง กัตรมิโมน� เกือฮ โรฮ อื ละ อื ไม่
นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โรฮ� 26 ยว่ง ป โฮลฮ
โม โคฮตั เซ นึง อื ไก ไม่ ปุ แตะ กาว ยว่ง ไม่ นาตี
เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ�

27 ปุย เกือฮ โรฮ ยว่ง ละ โม เกอโชน ป มัฮ เจอ
เลวี ติ ซฆลาวม เซ นึง เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ
เซ แม� เกือฮ เมือง โกลัน นึง บ่าชนั ละ อื ป มัฮ
เมือง ตอ ปุย โฮว เปิง เซ� เกือฮ โรฮ ยว่ง เบ่เอตเท
รา ละ อ�ื ยว่ง ลอา เซ ไก ตื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง
ยุฮ แตะ� 28 เจอ อติซาคา เกือฮ ยว่ง คีชิโอน ละ อื
ไม่ ยว่ง ด่าเบ่รตั� 29 ไม่ ยว่ง ยารามุต ไม่ ยว่ง เอน
กันนิม� ยว่ง ปาวน เซ ไก ตื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง
ยุฮ แตะ โรฮ� 30 เจอ อาเชอ เกือฮ ยว่ง มิตอนั ละ อื
ไม่ ยว่ง อปัโด่น� 31 ไม่ ยว่ง เฮนคัต ไม่ ยว่ง เรโฮป�
ยว่ง ปาวน เซ ไก ตื โรฮ ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ
แตะ� 32 เจอ นัปทาลี เกือฮ ยว่ง คาเด่ต ละ อ�ื ป ไก
นึง กาลิลี เซ� ป มัฮ เมือง ตอ ปุย เปิง เซ� เกือฮ โรฮ
ยว่ง ฮมัโมตโด่ ละ อื ไม่ ยว่ง คาระทัน� ยว่ง ลอวย
เซ ไก ตื โรฮ ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ� 33 ป
มัฮ ยว่ง โฮลฮ โม เกอโชน แปน คอง แตะ เซ รโจะ
เตือง โอยจ อื แปน ไก กาว โรฮ ลอวย ยว่ง� ไม่ นาตี
เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง โครยญ ยว่ง�

34 โม เซ เกือฮ โรฮ ยว่ง ละ ปุย ซฆลาวม โม เมรา
รี ป มัฮ เจอ เลวี ป โอ ดิ โฮลฮ นาตี อาวต แตะ เซ�
เกือฮ ยว่ง ละ อื เน่อมึ นึง เจอ เซบูลุ่น เซ ปาวนยว่ง�
ยว่ง โยกเนอัม� ยว่ง คาระทา� 35 ยว่ง ดิ่มนา� ไม่
ยว่ง นาฮะลัน� เกือฮ อื ละ อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง
ยุฮ แตะ โรฮ� 36ป เกือฮ ปุย เจอ รูเบ่น ละ อื ไก โรฮ
ปาวน ยว่ง� มัฮ ยว่ง เบ่เซอ� ยว่ง ยาฮตั� 37 ยว่ง
เคเด่โมต� ไม่ ยว่ง เมฟาอตั� เกือฮ โรฮ อื ละ อื ไม่
นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โรฮ� 38 เจอ กาต เกือฮ
โรฮ อื ละ อื ปาวน ยว่ง� มัฮ ยว่ง ราโมต ป ไก นึง กิ
เลอัต ป มัฮ เมือง ตอ ปุย เปิง เซ� ไม่ ยว่ง มาฮะนา
อมิ� 39 ไม่ ยว่ง เฮตโบ่น ไม่ ยว่ง ยาเซอ� เกือฮ โรฮ
อื ละ อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โรฮ โครยญ
ยว่ง� 40 ซฆลาวม โม เมรารี เตือง โอยจ อื โฮลฮ
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ยว่ง กาว โรฮ ลอา ยว่ง� 41 ยว่ง ป มัฮ รโตง โม เลวี
ป อาวต ซน่ะ ลลาึง นาตี ยุฮ โม อซิราเอน เซ� รโจะ
เตือง โอยจ อื ไก รปาวน โรฮ ซเตะ ยว่ง� 42 ยว่ง โม
เซ โครยญ ยว่ง เงอ� ไก ตื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง
ยุฮ แตะ โครยญ ยว่ง รวติ อื เอนิ�

โม อซิราเอน โฮลฮ เลียก กุม ปลัฮเตะ
43 มัฮ ตอก เซ ตอก เกือฮ พะจาว ปลัฮเตะ โม เซ

เตือง โอยจ อื ละ โม อซิราเอน� ตัม ป เอจี ซันญา
ซโตฮ อื อาึง ละ โม จัตเจือ ไพรม อื เซ� เญือม เอจี
โฮลฮ อื เลียก กุม ตอก เซ ลอต เอนิ เกือฮ อื แปน
เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต แตะ นึง� 44พะจาว เอจี
เกือฮ เนอึม อื โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก นึง อ�ื ตัม
ป เอจี ซันญา ซโตฮ อื อาึง ละ โม จัตเจือ ไพรม อื
เซ� ไก โตว ติ เนอึม ป ปุน ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื พะ
จาว เอจี เกือฮ เนอึม อื โฮลฮ เป โม ป เกละยุ อื เซ
เตือง โอยจ อ�ื 45 เมาะ ป ไมจ ป ญุ่ก ป ซันญา พะ
จาว ติ แตะ ซ เกือฮ ละ โม อซิราเอน เซ� เญาะ วติ
โตว ติ เจือ เนอึม� เอจี เกิต เนอึม ละ อื ตอก เซ โค
รยญ เจือ�

22
คัน ยุฮ ปุย นึง เฆียง โกลง จอแด่น

1 เญือม เซ โยชูวา กอก โม รูเบ่น ไม่ โม กาต ไม่
โม มะนาเซ เซ ตา บลัฮ เจอ� เกือฮ เอญี เคะ แตะ�
2 อฮั อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี ยุฮ เนอึม
เปอะ ตัม ป ซตอก ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว
เซ ละ แตะ โครยญ เจือ� ไม่ เอจี งอ่ต โรฮ เปอะ ป
อฮั อาึ ละ แตะ โครยญ เจือ โรฮ� 3 โม เปะ ละ โปวฮ
เปอะ โตว เนอมึ โม เอยีกปุ แตะ ไน โม อซิราเอน เซ
ติ ชวง เนอึม� เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี โม
เปะ เครองึ เนอึม เปอะ นึง ลปุง ซตอก เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ� เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ตัม เซ� 4ปเล่ีย
เฮี พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี เกือฮ เนอมึ โม เอยีกปุ เปอะ
โฮลฮ อาวต ลโล่ะ ไมจ มวน ตอก เอจี ซันญา อื อาึง
ละ อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ เอญี ฮอยจ นึง
เญือะ นึง ยว่ง เปอะ เมิฮ� เอญี ฮอยจ นึง เมือง ป
มัฮ นาตี เอจี มอป ไอ โมเซ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ
ละ เปอะ� ป ไก นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ เซ� 5 โม เปะ เอ� ปังเมอ ไมจ โรฮ เปอะ เครองึ
นึง ซ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ไม่ โกตไม ยุฮ
อ�ื ตัม ป ซตอก ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว
เซ ละ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮรกั พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่
โฮว เปอะ นึง คระ โครง ยุฮ อื โครยญ เจือ� ไมจ
โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อ�ื ไม่ รโจะ ลอป เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ อ�ื ไม่ รซอฮ เปอะ ละ พะจาว เซ ไม่
เตม รพาวม เปอะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

6-8 โยชูวา ปิฮ มุ่น ละ ปุย โม เซ� ไม่ โปง อื โม เซ
เกือฮ เอญี� อฮั เฮี ละ ปุย โม เซ� �โม เปะ ซ เอญี
เปอะ นึง ยว่ง แตะ ไม่ กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ แตะ�
โฮลฮ ปุน เปอะ โอเอฮี� เอจี โฮวน ซัตซิง ยุฮ เปอะ
ไม่ ไคร มาื ไม่ ไร ซเงี ไม่ ไร เฮลีจ ไม่ โฮวน โรฮ เค

รองึ เซอกึ เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ รฆุ ป โฮลฮ แตะ
นึง กัน รุป เปอะ เซ ละ โม เอียกปุ คระ เฌือต แตะ
เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เอจี ฟวยจ ปิฮ อื มุ่น
ละ โม เซ โยชูวา โปง โม เซ เกือฮ เอญี� โม เซ เอญี
เนอมึ�
(เญอืม ไอม ลัง่ อื ไอ โมเซ เอจี มอป อาึง ปลัฮเตะ

นึง บ่าชนั ละ โม มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ� โม มะนา
เซ ตา บลัฮ เจอ อื เซ แม เยอ� โยชูวา เอจี มอป โรฮ
ปลัฮเตะ ลวง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ
ละ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื ติต เอนิ ปุ แตะ ไม่ ปลัฮ
เตะ ยุฮ โม เอยีกปุ เจอ ไฮญ นึง อ�ื�

9 เญอืม เอญี โม รูเบ่น ไม่ โม กาต ไม่ โม มะนาเซ
ตา บลัฮ เจอ เซ� โอก เอญี ฮา โม เอยีกปุ แตะ เซ เน่
อมึ นึง ยว่ง ชโิล ป ไก นึง เมือง คะนาอนั เซ� ปลัฮ
เตะ โฮลฮ โม โกะ อื แปน คอง แตะ ตัม ป ซตอก พะ
จาว อาึง ละ ไอ โมเซ มัฮ เมือง กิเลอตั� 10ลไล เอญี
อื นึง คระ อา เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง นาตี เกลีโลต
โบ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ เมือง คะนาอนั นึง อื เซ�
โม รูเบ่น� โม กาต� ไม่ โม มะนาเซ เซ ยุฮ คัน นา เซ
ติ� ระ ลัมเลือ เอนิ คัน ยุฮ อื เซ� 11 โม อซิราเอน
ป อาวต อื นึง ยว่ง ชโิล เซ ฮมอง ไลลวง เซ� ฮมอง
อฮั ปุย เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ� โม รูเบ่น� โม กาต�
ไม่ โม มะนาเซ เยอ โฆง ยุฮ คัน ทไว ติ� ยุฮ เอนิ คัน
เซ นึง นาตี เกลีโลต นึง ม่าื เตะ เมือง คะนาอนั� นึง
เฆียง โกลง จอแด่น ลวง บลัฮ ลัก่ ก อาวต เอะ นึง อื
เฮ�ี� อฮั เซ� 12 เญือม เอจี ฮมอง โม อซิราเอน ไล
ลวง เซ เยอ� รโจะ ดิ โพรม ฆาื อื ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง
ชโิล ละ ซ โฮว ตอซู แตะ ไม่ โม เซ�

13 ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เกือฮ ฟีเนฮตั กวน เอ
เลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ โฮว เคะ โม รูเบ่น� โม กาต�
ไม่ โม มะนาเซ นึง เมือง กิเลอตั เซ ฆาื อ�ื 14 โฮว ไม่
โม ป ระ ป คาว เซ กาว ปุย� ปุย กาว เซ มัฮ โม ฮวั
นา เจอ โม อซิราเอน เซ โครยญ เจอ� ติ เจอ ติ ปุย�
15 เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ โม รูเบ่น โม กาต ไม่ โม
มะนาเซ นึง เมือง กิเลอตั เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 16 �ปุย
ไน พะจาว เตือง โอยจ อื อฮั เฮี ละ เปอะ� เมอยุ ยุฮ
เปอะ ป ฆอก ลัมเลือ ละ พะจาว ทื โม อซิราเอน ตอก
เซ เยอ� กัน ยุฮ เปอะ คัน ละ โกะ แตะ เซ เอจี มัฮ
เอนิ ลเตือฮ เปอะ ติ แตะ ฮา พะจาว ไม่ เลฮ เปอะ
เตียง ป อฮั อื ละ แตะ� 17 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
โตก ละ มัป่ พิต ยุฮ โม เอะ นึง ยว่ง เปโอ โฮ� ไม่ โตก
เปอะ ละ เญือม ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ ปุย ยุฮ แตะ นึง
พาญัต ฆอก ฆาื มัป่ พิต ยุฮ อื เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ ปุ
ลัง่ ดิ ซงะ่ ฮา มัป่ เซ ลัง่� กัน ยุฮ มัป่ พิต เญือม เซ
อมั มัฮ โอ ลัง่ อื ดิ ปอ ละ เปอะ� 18ปเล่ีย เฮี โม เปะ
อมั มัฮ ซ ลเตือฮ เปอะ ฮา ซ ฟวต แตะ พะจาว? ดัฮ
โม เปะ เลฮ เตียง พะจาว ซเงะ เนาะ เฮ�ี ซงา่วป พะ
จาว ซ ฮาวก รพาวม ฆาื อื ละ โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อ�ื 19 ดัฮ เปอะ แกต ปลัฮเตะ อาวต แตะ เซ
รแอม ละ พะจาว โฮ� บวยฮ เอนิ เตือง เอญี อาวต
ไม่ เอะ เอ นึง ปลัฮเตะ ยุฮ พะจาว นา ก ไก พากัง ระ
ยุฮ พะจาว เซ� เอญี อาวต นึง� ไอฮ เอนิ แปน คอง
เปอะ เมิฮ� ปังเมอ โอ เปอะ เญาะ ไมจ ยุฮ คัน ทไว
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ละ โกะ แตะ ไอฮ� โนก ฮา คัน ยุฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เอะ ป เอจี ไก ไพรม ติ เซ โน่ง� ดัฮ เปอะ ยุฮ คัน
ละ โกะ แตะ โฮ� เอจี มัฮ เอนิ เลฮ เปอะ เตียง พะ
จาว. มัฮ โรฮ เลฮ เปอะ เตียง โม เอะ โรฮ� 20 อมั
ไตม ลัง่ เปอะ ไลลวง อาคัน ป มัฮ กวน เซรา โฮ� อา
คัน เซ มัฮ ปุย โอ เนอึง ป อฮั พะจาว นึง ไลลวง โอ
เอฮี ป ลัง ทไว ปุย ละ พะจาว� เญือม เซ โม อซิรา
เอน ลอก ดิ โรฮ ตุต แตะ ไม่ อื เตือง โอยจ แตะ� มัฮ
โตว อาคัน เซ โน่ง ป ยุม ฆาื มัป่ พิต ยุฮ แตะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

21 เญือม เซ โม รูเบ่น ไม่ โม กาต ไม่ โม มะนาเซ
ตา บลัฮ เจอ เซ โลยฮ อื ละ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ ตอก เฮ�ี 22 �ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ
มัฮ พะจาว เยโฮวา� ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ มัฮ
พะจาว เยโฮวา� พะจาว เอจี ยุง ไอฮ อื กัน ยุฮ เอะ
เฮ�ี โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง� ดัฮ
มัฮ กัน เลฮ เตียง พะจาว ไม่ มัฮ อื กัน พิต ละ พะ
จาว โฮ� ไน ซเงะ เนาะ เฮี ทัน โตว เญาะ เกือฮ เอะ
ไอม ติ ปุย เนอึม� 23 ดัฮ มัฮ ยุฮ เอะ คัน ทไว ละ ซ
เกือฮ ฮะ ติ แตะ ลเตือฮ ฮา พะจาว โฮ� ไม่ ยุฮ ฮุ ละ
ซ ตอง แตะ ทไว โอเอฮี นึง อ�ื ไม่ ทไว เฮงาะ รโกะ
นึง� ไม่ ทไว ซัตซิง ละ ซ รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะ
จาว นึง ราว คัน เซ� เกือฮ พะจาว รเตีฮ เอะ เกือฮ
ลอก ตุต แตะ เมิฮ� 24 กัน ยุฮ เอะ คัน เซ ปังเมอ โอ
มัฮ ตอก แกต โม เปะ อื เซ� ป ยุฮ เอะ คัน เซ ฆาื
อ�ื มัฮ ฮอ นึง ซ อฮั กวน เฌือต โม เปะ อื ละ กวน
เฌือต เอะ เฆียง เฮ�ี ฮลัต อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ
ไก โตว รโตง เปอะ นึง เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน เฟือฮ เอนิ� 25 พะจาว เอจี เกือฮ โกลง จอ
แด่น แปน ม่าื เตะ ซน่ะ เอะ ไม่ โม เปะ ป มัฮ โม รู
เบ่น ไม่ โม กาต� โม เปะ ไก เปอะ โตว รโตง นึง พะ
จาว เฟือฮ�� ฮลัต อฮั เซ� ดัฮ ซ เกิต เนอมึ ตอก เซ
โฮ� กวน เฌือต โม เปะ เซ ซ เกือฮ โม กวน เฌือต
เอะ โอ เญาะ ยุง นัปทื พะจาว ฆาื อ�ื 26 มัฮ ฆาื เซ
ป ยุฮ เอะ คัน เฮี ฆาื อ�ื มัฮ โตว ยุฮ ละ ซ ตอง แตะ
ทไว โอเอฮี นึง� ไม่ ทไว โอเอฮี ไฮญ นึง อื ติ เจือ เนอึ
ม� 27 มัฮ ยุฮ ฮุ ละ ซ เกือฮ แปน พญีัน ซน่ะ เอะ ไม่
โม เปะ� ไม่ ละ โม ปุย จุป โคระ เฆียง เฮี โรฮ� มัฮ
เกือฮ ไตม อื ตอก เฮ�ี เอะ มัฮ โรฮ โม ป ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว นึง พากัง ยุฮ อื ไม่ ตอง แตะ ทไว โอเอฮี
ละ อ�ื ไม่ ตอง ทไว ซัตซิง ละ อ�ื ไม่ ทไว โอเอฮี ละ
อื นึง ซ รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� เอะ ฆวต
เกือฮ ไตม อื ตอก เซ� เอะ มัฮ ยุฮ คัน เซ นึง ฮลัต
แตะ กวน เฌือต โม เปะ อฮั ละ โม กวน เฌือต เอะ
เฆียง เฮี ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไก เปอะ โตว รโตง นึง
พะจาว,� ฮลัต อฮั เซ� 28 เอะ มัฮ งอ่ต ตอก เฮ�ี เฆี
ยง เฮี ดัฮ ไก ป อฮั ละ เอะ ตอก เซ� ปัง มัฮ อฮั อื ละ
โม กวน เฌือต เตอะ ญุ่ก� เอะ ซ เกียฮ อฮั โรฮ ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �โม จัตเจือ ไพรม เอะ เอจี ยุฮ โรฮ คัน�
ตัม แบ่ป คัน ยุฮ พะจาว โรฮ� มัฮ โตว ยุฮ อื ละ ซ
ตอง ปุย ทไว โอเอฮี นึง ละ พะจาว� มัฮ ยุฮ อื ละ
ซ เกือฮ แตะ แปน ซกิ พญีัน ซน่ะ เอะ ไม่ โม เปะ��
เอะ ซ เกียฮ อฮั ฆาื อื ละ อื ตอก เซ� 29 เอะ มัฮ โตว
เลฮ เตียง พะจาว ไม่ ลเตือฮ แตะ ฮา อื เฟือฮ เอนิ�

เอะ มัฮ โตว ยุฮ ฮุ คัน เซ ละ ซ ตอง แตะ ทไว โอเอฮี
นึง ละ อ�ื ปัง มัฮ เฮงาะ รโกะ ญุ่ก� ซัตซิง ไม่ โอเอฮี
ไฮญ ญุ่ก� เอะ ซ ทไว โตว ก ไฮญ โนก ฮา คัน ทไว
ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ ป ไก นึง ลัก่กา พากัง ระ
ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ โม รูเบ่น เซ�

30 ฟีเนฮตั ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม
อซิราเอน กาว ปุย เซ� เญอืม เอจี ฮมอง อื ป อฮั โม
รูเบ่น� โม กาต� ไม่ โม มะนาเซ เซ� มัฮ โรฮ ป ปุก
รพาวม อ�ื 31 ฟีเนฮตั กวน เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ
อฮั อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอะ เอจี ยุง เนอึ
ม เมอะ อาวต พะจาว ไม่ เอะ เอ� นึง โอ โม เปะ เลฮ
เตียง ป อฮั พะจาว ละ แตะ� โม เปะ เอจี เรอมึ เนอึ
ม เปอะ โม อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา ลอก แตะ ตุต เน่
อมึ นึง พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื

32ฟวยจ เซ ฟีเนฮตั ไม่ โม ฮวันา กาว ปุย เซ เอญี
ฮา โม รูเบ่น ไม่ โม กาต เซ เน่อมึ นึง เมือง กิเลอัต
ฮอยจ แม นึง เมือง คะนาอนั� เอญี รโฮงะ ไลลวง
เซ ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เกือฮ อื ฮมอง อ�ื
33 เญอืม เอจี ฮมอง โม อซิราเอน ไลลวง เซ ปอ โรฮ
นึง พาวม อ�ื โม อซิราเอน เซ ลืลาว โรฮ พะจาว
เบือ อ�ื กัน ตะ แตะ รุป ปุ แตะ ไม่ โม รูเบ่น ไม่ โม
กาต เซ ไม่ ตะ อื ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง อาวต อื เซ� เญาะ
อู โตว ลอก อื เฟือฮ เอนิ� 34 โม รูเบ่น ไม่ โม กาต
อฮั คัน ซกิ พญีัน ไม่ คัน ยุฮ แตะ เซ� มัฮ อฮั อื ตอก
เฮ�ี �คัน เซ มัฮ ซกิ พีญัน ซน่ะ เอะ เตือง ลอา มู
เยอะ นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุง� มัฮ เนอึม เยโฮวา เซ
พะจาว,� อฮั เซ�

23
ป อฮั ป มวยญ โยชูวา

1 เญื อม เอจี เล่ีญ เกือฮ พะจาว โม อซิ รา เอน
อาวต เฮน อาวต ฮลอง� นึง เกือฮ อื โปน ฮา ป ฆวต
รุป ไม่ อื ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ� เญือม เซ โยชู
วา เอจี กวต เนอึม อาญุ อ�ื 2 โยชูวา กอก โม อซิรา
เอน เตือง โม ป ระ ป คาว� โม จาวไน� โม ป กวต ป
เฮยีง� โม ป รเตีฮ รตุม เตือง โอยจ อื เกือฮ ฮอยจ
เคะ แตะ� เญอืม เซ อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน เซ� �ปเล่ีย
เฮี อาึ เอจี กวต เนอึม เมอะ� 3 โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ เอจี โฮลฮ เนอมึ เปอะ ยุ โครยญ เจือ ป ยุฮ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ ปุย เมือง โม เซ นึง เรอึม
อื โม เปะ� มัฮ เนอึม พะจาว เซ ป รุป รโตง เปอะ�
4 ไมจ เปอะ ไตม อาึง ตอก รฆุ อาึ อาึง ปลัฮเตะ ละ
เปอะ ตัม เจอๆ เปอะ� ยว่ง ปุย เมาะ ป ไก ลัง่ อ�ื อาึ
เอจี รฆุ ละ เปอะ ตอก รฆุ แตะ ยว่ง เอจี เป เปอะ ละ
เปอะ เน่อมึ นึง โกลง จอแด่น ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ
ปลัฮ รอาวม ระ ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื โฮ� 5 เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ ซ โครฮ โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ เซ
เกือฮ ตอ ฮา เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ เลีย
ก กุม ปลัฮเตะ อาวต อื โครยญ โดฮ� ตอก ป เอจี
ซันญา พะจาว อาึง ละ เปอะ เซ� 6 มัฮ เซ ป ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ เปอะ ตัม
ลปุง ป ไก นึง โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง โครยญ เจือ
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เซ ฆาื อ�ื เดอมึ เปอะ โอ ซ แพก ฮา ลปุง เซ� ลวง
วิ ญุ่ก� ลวง ดอม ญุ่ก� 7 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ�
เดอมึ เปอะ โอ ซ รไม่ รม่าึก ไม่ ปุย โม เซ ป อาวต ล
ลาึง เปอะ เซ� ไม่ โอ เปอะ ซ กอก รโฮงะ มอยฮ พะ
ทื อ�ื ไม่ โอ เปอะ ซันญา โอเอฮี เบือ มอยฮ พะ ยุฮ
อ�ื นึง โอ เปอะ ซ รซอฮ ละ� ไม่ โอ เปอะ ซ นุ่ม ไว
พะ ยุฮ อื เซ เฟือฮ เอนิ� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
เนอมึ ลอป รพาวม ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ตอก
เอจี ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

9 �พะจาว เอจี โครฮ ปุย เมือง ระ ไม่ ระ อมันัต
แตะ โอก ลัก่กา เปอะ� ไก โตว ป ปุน ตอซู ไม่ เปอะ
ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 10 ปุย ไน โม เปะ ปัง มัฮ ติ
ปุย โน่ง เอจี ปุน โครฮ ครปั ปุย แปน เปือน อื นึง เลีย
ก รุป ดิ พะจาว ไม่ เปอะ ตัม ป ซันญา อื อาึง� 11 มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ เครองึ นึง แตะ ละ ซ ฮรกั เปอะ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เซ ฆาื อ�ื

12 �ดัฮ โม เปะ ลเตือฮ ฮา พะจาว ไม่ ลเลียก รไม่
เปอะ ไม่ ปุย ไฮญ ป อาวต ลลาึง เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ
เกือฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ เญือะ เอญี ละ ปุ
แตะ ไม่ ปุย โม เซ โฮ� 13 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง
ซโตฮ ตอก เฮ�ี เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ แจง โอ อื
เญาะ ซ โครฮ ปุย โม เซ เกือฮ โอก ละ เปอะ� ปุย โม
เซ ซ แปน เอนิ ตอก แฮวะ ตอก ซราว ละ เปอะ� ซ
แปน โรฮ ตอก ไมะแซ ละ ตังโฆระ เปอะ ตอก โรฮ
กัต ป ซ บวก ไง่ เปอะ เซ� ซ คัม โม เปะ ฮอยจ ละ
ซ ชปิ โอยจ เปอะ ฮา ปลัฮเตะ ไมจ ป เกือฮ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เซ�

14 �ปเล่ีย อาึ เอจี ซ เติง เวลา ยุฮ ฮู� โม เปะ โค
รยญ โฆะ เปอะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ นึง โตะ รพาวม
โกะ แตะ� เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี โพต ป ไมจ
ละ เปอะ โครยญ เจือ� ตอก เอจี ซันญา อื อาึง� พะ
จาว เอจี ยุฮ อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง โครยญ เจือ�
ไก โตว ป วติ ป วงั นึง� 15พะจาว ยุฮ อื ตัม ป ซันญา
แตะ อาึง นึง โอเอฮี ไมจ เซ ตอก ออฮ� ซ ยุฮ โรฮ อื
ตัม ป ซันญา แตะ นึง ป โซะ อฮั อื อาึง ตอก เซ โรฮ�
ฮอยจ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ไลจ โลม� ไม่ เกือฮ เปอะ
โอก ฮา ปลัฮเตะ ไมจ เกือฮ อื ละ เปอะ เฮ�ี 16 ดัฮ
โม เปะ โอ ยุฮ เนอมึ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ ไม่ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� ดัฮ โม เปะ นุ่ม ไว พะ ไฮญ
ไม่ รซอฮ โรฮ เปอะ ละ พะ เซ โฮ� พะจาว ซ เปลีฮ
รพาวม ฮาวก แตะ ละ เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ ลอก
ตุต แตะ ไม่ ซ เกือฮ อื โม เปะ ชปิ ไฮ โอยจ ฮา ปลัฮ
เตะ ไมจ ญุ่ก� ป เอจี เกือฮ อื ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ
โยชูวา�

24
ป อฮั ป มวยญ โยชูวา ลัก่ ลอยจ อื

1 ฟวยจ เซ โยชูวา เกือฮ โม อซิราเอน รโจะ รเจ
อมึ ดิ นึง เวยีง เชเคม โครยญ เจอ อ�ื เกือฮ โม ป
กวต ป เฮยีง ไม่ โม ฮวันา ยุฮ อื โพรม ดิ เตือง โม ป

รเตีฮ รตุม โอเอฮี ไม่ โม ป ระ ป คาว เตือง โอยจ อ�ื
โม เซ อาวต ซองนา พะจาว เตือง มู แตะ�

2 เญือม เซ โยชูวา อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ ป อฮั
เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ละ โม เปะ� โฆะ
ลัง่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ อาวต บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� โม จัตเจือ เปอะ เซ นุ่ม ไว พะ
จาว ไฮญ� เทรา ป มัฮ เปือะ อปัราฮมั ไม่ นาโฮน ยุฮ
โรฮ อื ตอก เซ� 3 เญือม เซ อาึ ตาว อปัราฮมั จัต
เจือ ไพรม เปอะ เซ โอก ฮา เมือง อ�ื ป อาวต บลัฮ
โกลง ยูฟะเรตี ลัก่เติต เซ� ตาว โรฮ โฮะ เกือฮ โฮว
เล่ีป เมือง คะนาอนั เฮ�ี อาึ เอจี เกือฮ จัตเจือ อื ไก
โฮวน� เมือ โรง อื เกือฮ ยซิฮกั ละ� 4ฟวยจ เซ อาึ
เกือฮ แม ยาโคป ไม่ เอซาว ละ ยซิฮกั เซ� อาึ เกือฮ
เมือง เอโด่ม ป มัฮ เมือง โฮวน บลาวง ละ เอซาว
เซ� ยาโคป ไม่ โม กวน เฌือต อื ปังเมอ โฮว ฮอยจ
เมือง อยีปิ�

5 �ฟวยจ เซ อาึ เกือฮ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ฮอยจ
เคะ อ�ื อาึ เกือฮ เม่ะมัก่ โซะ ลอน เกิต ละ โม อียปิ
เซ โฮวน เจือ� ฟวยจ เซ อาึ นัม โม เปะ เกือฮ โอก
ฮา เมือง อยีปิ เซ� 6 เญอืม เกือฮ อาึ โม จัตเจือ เปอะ
โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� โม อียปิ เซ อาื อื ไม่ บรอง
ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� 7 เญอืม ฮอยจ อื ละ ปลัฮ
รอาวม ซครกั เกอ� โม จัตเจือ เปอะ เซ กอก ปัว อาึ
เรอมึ แตะ� อาึ เกือฮ เอนิ เฟียก อาวต ซน่ะ โม โกะ
อื ไม่ โม อียปิ เซ� อาึ เกือฮ ปลัฮ รอาวม ฮอยจ ลุป
โม อียปิ ปอ ยุม อื เตือง โอยจ แตะ� โม เปะ เอจี ยุ
เปอะ ไอฮ ป ยุฮ อาึ นึง เมือง อียปิ เปอ� ฟวยจ เซ
โม เปะ โฮลฮ แม เปอะ อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เล่ีญ�

8�ฟวยจ เซ อาึ ตาว โม เปะ ฮอยจ ละ เมือง อาวต
โม อาโมไร ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต� โม
เซ ตอซู ไม่ โม เปะ� อาึ ปังเมอ เกือฮ เปอะ เป โม
เซ� อาึ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ซองนา เปอะ� โม เปะ เอจี
โฮลฮ เปอะ ปลัฮเตะ ยุฮ อื แปน คอง แตะ เบือ อ�ื
9 เญือม เซ บ่า ลัก กวน ซีโพ ป มัฮ กซัต เมือง โม
อปั ฮอยจ ตอซู ไม่ เปอะ� กอก บ่าลาอมั กวน เบ่โอ
ฮอยจ ละ ซ ซะ ซม่อต แตะ โม เปะ� 10 อาึ ปังเมอ
โอ ญอม งอ่ต ป อฮั บ่าลาอมั เซ� อาึ เปียน ป อฮั
อื เกือฮ แปน รซอม ปิฮ มุ่น ละ โม เปะ� มัฮ ตอก
เซ ตอก เกือฮ อาึ โม เปะ โปน ฮา อมันัต กซัต บ่าลัก
เกอ�

11 �ฟวยจ เซ โม เปะ เตือง เปอะ โกลง จอแด่น
ฮอยจ ละ เมือง เยรโีค� โม เยรโีค ตอซู โรฮ ไม่ เปอะ
ตอก โม อาโมไร โรฮ� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ โม เปะ เป
โม เซ� เกือฮ โรฮ เปอะ เป โม เปรซีิ� โม คะนาอนั�
โม ฮติไท� โม เกอกาช�ี โม ฮไีว ไม่ โม เยบุ่ต เตือง
โอยจ อ�ื 12 อาึ เกือฮ โกวน โอง โกวน ไอญ โฮว ลั่
กกา เปอะ ละ ซ โครฮ อื กซัต อาโมไร ลอา ปุย เซ
เกือฮ ตอ ฮา เปอะ� มัฮ โตว เบือ วจิ เบือ ทนู ยุฮ
เปอะ ป เป เปอะ เบือ อื เซ� 13อาึ เอจี เกือฮ พริ เตะ
เบระ เบรอมึ ละ เปอะ นา ก โอ เปอะ โฮลฮ โอก เรยีง
แตะ นึง� เกือฮ เวยีง ละ เปอะ ป โอ เปอะ โฮลฮ โก
ไอฮ� เกือฮ เปอะ โฮลฮ อาวต ซไบ่ นึง� โม เปะ เอจี
โฮลฮ เปอะ โซม เปลิ อะงุน ไม่ เปลิ กาวก นึง รปึม
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เตือง โอ เปอะ โฮลฮ ซมา ไอฮ�� อฮั เซ ละ เปอะ พะ
จาว เยอ�

14 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ ไมจ เปอะ ฮลัต
เนอมึ นึง พะจาว. ไมจ เปอะ นัปทื อื ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� ไมจ เปอะ โปวฮ แปฮ
ฮุป พะจาว ป ทื โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เจน อาวต อื
โบ โกลง ยูฟะเรตี ไม่ นึง เมือง อยีปิ โฮ� ไมจ เปอะ ทื
เนอึม พะจาว ไม่ รซอฮ โรฮ เปอะ ละ� 15 ดัฮ เปอะ
โอ ญอม ทื พะจาว, ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เปอะ เลือก
ป ซ ทื แตะ� ทื เปอะ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เปอะ
เจน อาวต อื โบ โกลง ยูฟะเรตี ญุ่ก� ทื เปอะ พะ
จาว ทื โม อาโมไร นา ก อาวต เปอะ ปเล่ีย เฮี ญุ่ก�
ไมจ เปอะ เลือก แปฮ� อาึ ไม่ ปุย ไฮญ เญือะ อะ เตื
อง โอยจ เจอะ ปังเมอ ซ ทื เยโฮวา�� อฮั เซ โยชูวา
เยอ�

16 โม ลัปซด่อน อฮั เฮ�ี �เอะ แจง นึง โอ แตะ ซ
ละ โปวฮ เยโฮวา ละ ซ โฮว ซาวปแตะ ทื พะจาว ไฮญ
เญอ� 17 เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ เอจี นัม เอะ ไม่ จัต
เจือ ไพรม เมอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ นา ก โฮลฮ
อื แปน ครา เซีญ ปุย โฮ� เอะ เอจี โฮลฮ โรฮ ยุ ยุฮ อื
ป ซัมคัน โฮวน เจือ� พะจาว เซ เอจี เกือฮ เอะ โปน
ฮา ป โอ ไมจ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี เญอะ ติ
เจน โฮว เอะ ลลาึง ปุย ตังเมือง โครยญ โดฮ� 18พะ
จาว เอจี โครฮ โม อาโมไร ป อาวต นึง เมือง เฮี เกือฮ
ตอ ฮา เยอะ� เอะ ซ ทื โรฮ เยโฮวา โรฮ นึง เอจี มัฮ
อื พะจาว ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ โม ลัปซด่อน เนอ�

19 โยชูวา อฮั แม เฮี ละ โม ลัปซด่อน� �โม เปะ
ปุน ทื เปอะ โตว เยโฮวา� พะจาว มัฮ ป ซงะ่ ซงอม�
มัฮ ป เครอืง ลอป ปุย ไน แตะ� ดัฮ เปอะ โฆง แนฮ
ยุฮ ป พิต� พะจาว ซ ยวก โตว อื ละ เปอะ� ซ ญอม
โตว เกือฮ พะจาว ไฮญ ไก ลลาึง เปอะ เฟือฮ เอนิ�
20 ดัฮ เปอะ ละ โปวฮ พะจาว นึง ทื เปอะ พะจาว
ไฮญ� พะจาว ซ ลเตือฮ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� ปัง
เอจี ยุฮ ป ไมจ ละ เปอะ ไพรม อื โฮวน เจือ� ซ เกียฮ
ยุฮ ลัง่ ไลจ ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

21 โม ลัปซด่อน อฮั เฮี ละ โยชูวา� �มัฮ โตว ตอก
เซ� เอะ ซ ทื เนอมึ พะจาว,� อฮั เซ เตือง มู แตะ�

22 โยชูวา อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี เลือก
เปอะ รซอฮ ละ เยโฮวา� เอจี มัฮ แปน เปอะ พีญัน
ละ โกะ แตะ ไอฮ เออ�� อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ อื แอฮ�
เอะ เอจี ปุน แปน เนอะ พญีัน อื ละ โกะ แตะ ไอฮ��
อฮั เซ โม ลัปซด่อน เนอ�

23 โยชูวา อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โปวฮ
แปฮ ฮุป พะจาว ตัง ปะเทต ป ไก ไม่ เปอะ เซ� ไมจ
เนอึม เปอะ เกือฮ รพาวม เปอะ ละ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน โน่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 โม ลัปซด่อน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ทื เนอึ
ม เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� เอะ ซ เนองึ เงอะ ป อฮั
อื อาึง ละ แตะ เซ�� อฮั เซ�

25ซเงะ เซ โยชูวา เกือฮ ปุย ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่
พะจาว นึง เมือง เชเคม เซ� เกือฮ อื แปน ป ตอน ป
ฮมัน� เกือฮ ลปุง ซตอก แตะ อาึง ละ อื ไม่ โกตไม�
เกือฮ อื ยุฮ อื ตัม ป อฮั แตะ เซ� 26 ไซฮ อาึง อื ละ
อื นึง นังซื นังฮา� อฮั �นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว�

ไม่ อ�ื ลบุ่ฮ ซโมะ ระ ละ อื ติ� โบลวง อื ฆรมึ โคะ
ไฆรจ โบ พากัง ซัมคัน ยุฮ พะจาว. 27 อฮั เฮี ละ ปุย
เตือง โอยจ อ�ื �เกือฮ ซโมะ เฮี แปน ซกิ พีญัน ละ
เอะ นึง เอจี ฮมอง อื ลปุง อฮั พะจาว ละ เอะ โครยญ
มวยญ� ดัฮ โม เปะ โอ เนอึม รพาวม นึง ป ซันญา
เปอะ อาึง เซ� เกือฮ ซโมะ เฮี แปน พีญัน อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื 28 ฟวยจ เซ โยชูวา พลวย ปุย เอญี� โม
เซ เอญี เนอึม ฮอยจ ก อาวต แตะ เตือง ไพ เตือง
มัน�

โยชูวา ไม่ เอเลอาซา ยุม
29ฟวยจ เซ โยชูวา กวน นนู ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะ

จาว เซ ยุม� เญือม ยุม อื เซ อาญุ อื ไก ติ รอย ไม่
กาว เนอมึ� 30 ปุย โฮว รมอยจ อื นึง นาตี เญือะ โกะ
อื ไอฮ� มัฮ ยว่ง ทิมนัตเซรา ป อาวต นึง บลาวง ไน
เคต เจอ เอฟราอมิ� เบือง รมอยจ อื เซ ไก ลวง ก
ล่าวง เปือง โม กาอตั�

31 ไน ติ เจน ไอม โยชูวา ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง
เมาะ ป เตือน ยุ โอเอฮี ป ซัมคัน ยุฮ พะจาว ละ โม
อซิราเอน เซ� โม อซิราเอน ทื เนอมึ ทื โรวะ พะจาว.

32 ฆัว ยุม โยเซป ป โรวก ปุย เน่อมึ นึง เมือง อยีปิ
โฮ ปุย รมอยจ อื โบ เมือง เชเคม� ปุก เตะ รวี ยา
โคป เน่อมึ นึง กวน เฌือต ฮาโม ไพรม อ�ื รวี อื นึง
มาื นัมนัก ติ รอย แทป� ฮาโม เซ มัฮ เปือะ เชเคม�
เตะ นา เซ ลอต แปน เตะ ยุฮ โม จัตเจือ โยเซป�

33 เอเลอาซา ป มัฮ กวน อาโรน ยุม โรฮ� ปุย รม
อยจ อื โบ ยว่ง กิปอา� นาตี เซ มัฮ ป โฮลฮ ฟีเนฮตั
ป มัฮ กวน เอเลอาซา เซ เญอืม รฆุ ปุย เตะ โฮ� ปุก
เตะ นึง บลาวง ป โฮลฮ เจอ เอฟราอมิ โรฮ�
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ป รเตีฮ รตุม
พะทัม โม ป รเตีฮ รตุม ไก ไลลวง โฮวน เจือ ป

เกิต ไน เจน โอ โม อซิราเอน ทัน ปุก ป ยุฮ� นึง ซไง
อื ฮา โกตไม ยุฮ พะจาว� ปุก เวลา ซน่ะ กัน เลียก อื
นึง เมือง คะนาอนั ไม่ กัน โฮลฮ อื ไก กซัต ตัตเตียง
แตะ� ป นัม โม อซิราเอน เจน เซ ไก โฮวน ปุย ไน
ติ เจน พามัน เมาะ 350 เนอมึ� โม ป นัม เซ ปุย กอ
อฮั โม ป รเตีฮ รตุม ไม่ อ�ื โนก ฮา กัน รเตีฮ รตุม
อื โอเอฮี ละ ปุย� โม เฮี โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ ป นัม โม
ตฮนั นึง กัน รุป แตะ ไม่ เมือง ไฮญ ป ฮอยจ ตอซู ไม่
โม อซิราเอน� ปุย ระ ไล ไม่ พรุ มอยฮ อื ไน โม ป ร
เตีฮ รตุม เซ มัฮ แซมซัน� ไลลวง แซมซัน เซ ไก นึง
โบ่ต 13-16.
ป ระ ไล ละ เกือฮ ปุย ไตม นึง พะทัม เฮี มัฮ ไลลวง

ไมจ โม อซิราเอน เนอมึ รพาวม ละ พะจาว� เญือม
เนอึม รพาวม อื ละ พะจาว เกียฮ อาวต ตอน ฮมัน
ฆาื อ�ื เญือม โอ อื เนอึม รพาวม ละ พะจาว� เกิต
ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อ�ื ไลลวง ตอก เซ เกิต ละ อื
โฮวน โฮน� ปังเมอ ไก แม ติ เจือ ป ระ ไล ฮา เซ แม�
ปัง โอ ปุย ไน พะจาว เนอึม รพาวม ไม่ จัมเปน เกิต
เม่ะมัก่ ซักคระ ละ อ�ื พะจาว ไก ลอป ลัง่ รพาวม
เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย� เญือม ยุ พะจาว เฌาะ
ปุย รพาวม แตะ ไม่ ลเตือฮ แม อื ฮอยจ เคะ แตะ�
พะจาว ไก ลอป รพาวม ฆวต เรอมึ ปุย ไน แตะ เกือฮ
โปน เม่ะมัก่ อาวม แตะ�

เจอ ยูด่า ไม่ ซิเมโอน เป ปุย
1 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุม โยชูวา เยอ� โม อซิราเอน

ไฮมญพะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไน โม เอะ เฮี มัฮ เจอ
เมอ นึง อื ป ซ เกือฮ เปอะ โฮว รุป ไม่ โม คะนาอนั
รกา เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื
�เกือฮ เจอ ยูด่า โฮว รุป รกา� อาึ เอจี มอป โรฮ บัน่
เมือง เซ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต อื โรฮ�� อฮั เซ�

3 โม ยูด่า เซ บะ โรฮ โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ เจอ
ซิเมโอน เซ โฮว ไม่ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ดิ ไม่
เอะ เอ� ฮอยจ นึง นาตี ก มอป ไม พะจาว อาึง เนิ�
ละ ซ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม คะนาอนั นา เซ� ฟวยจ
เซ เอะ ซ โฮว เรอึม โรฮ รุป ไม่ โม เปะ นึง นาตี ก
มอป พะจาว อาึง ละ โม โกะ เปอะ โรฮ�� อฮั เซ�
โม ซิเมโอน เซ โฮว เนอึม ไม่ อื ฆาื อ�ื 4 เญือม โอก
โฮว รุป เนอึม โม ยูด่า เซ� พะจาว เกือฮ โรฮ โม คะ
นาอนั ไม่ โม เปรซีิ เซ ไป นึง อ�ื โม เซ ยุฮ โรฮ ยุม
ไม่ ปุย อาวต นึง เมือง เบ่เซก เซ ติ ฮมาึน ปุย เอนิ�
5 โม เซ ยุ โรฮ อาโด่นีเบเ่ซก ป มัฮ กซัต นึง เมือง เบ่
เซก เซ� ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ อ�ื เป เนอึม โม คะ
นาอนั ไม่ โม เปริซี เซ� 6 อาโด่นีเบ่เซก เซ ตอ ฮา
อ�ื โม เซ ปังเมอ อาื แม โฮมวต อ�ื โม เซ กิต โรฮ
โฆวน เตะ โฆวน ชวง กซัต เซ โรฮ�

7 กซัต อา โด่ นี เบ่ เซก เซ อฮั เฮ�ี �ไก กซัต
อาลแฆลฮ ปุย ป เอจี กิต อาึ โฆวน เตะ โฆวน ชวง

อื เกือฮ กุต เตอ� โม เซ ไรฮ โซม อาวป บรอต เน่
อมึ นึง โตะ งาวม อาึ โซม� ยุฮ อาึ ละ โม เซ ตอก
ออฮ� พะจาว เอจี ยุฮ โรฮ อื ละ อาึ ตอก เซ โรฮ��
อฮั เซ� โม เซ โรวก กซัต เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� ฟวยจ เซ กซัต เซ ยุม โรฮ นา เซ โรฮ�

8ฟวยจ เซ เจอ ยูด่า เซ โฮว ตอซู ไม่ ปุย นึง เวยีง
เยรูซาเลม แม� เป โรฮ เมือง เซ� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่
ปุย อาวต นึง อ�ื โตก แม เมือง เซ นึง งอ� 9ฟวยจ
เซ แม โม ยูด่า เซ เลีฮ ตอซู แม โรฮ ปุ แตะ ไม่ โม คะ
นาอนั ป อาวต อื นึง บลาวง ฮอยจ ละ ป อาวต อื นึง
ตู เตียม� ฮอยจ แม โรฮ ละ ป อาวต นึง นาตี เนเกป
เซ� 10 รุป โรฮ ปุ แตะ ไม่ โม คะนาอนั ป อาวต นึง
เมือง เฮปโรน เซ โรฮ� เอจี มัฮ ก อฮั ปุย คีรยิตั-อา
ราบ่า ไม่ ไพรม อ�ื โม เซ เยอ เป โรฮ โม เชไช ไม่ โม
อาฮมัิน ไม่ โม ทันไม โรฮ�

โอตนีเอน เป ยว่ง เด่บี่
11ฟวยจ เซ แม โม เซ เยอ โอก ฮา นา เซ� โฮว รุป

ปุ แตะ ไม่ ปุย ยว่ง เด่บี่ แม� (ไพรม อื ปุย อฮั โรฮ
คีรยิตั-เซเฟอ ไม่ ยว่ง เซ�� 12 เญือม เซ คาเลป อฮั
เฮี ละ ปุย� �ดัฮ ไก ป ปุน ซะ เต ยว่ง คีรยิตั-เซเฟอ
เยอ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ อกัซา ป มัฮ กวน เครฮี แตะ
แปน ปุย เญือะ อ�ื� อฮั เซ� 13 โอตนีเอน กวน เคนั
ต ปุน ซะ เต โรฮ เมือง เซ� คาเลป เกือฮ เนอึม อกั
ซา กวน เครฮี แตะ เซ แปน ปุย เญือะ อ�ื เคนัต เซ
มัฮ ปุ คาเลป� 14 เญอืม เอจี เญือะ อื ไม่ ปุ แตะ เซ�
อกัซา เซ บะ โรฮ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮว ปัว รปึม นึง
เปือะ โกะ แตะ เซ� เญือม ยุ คาเลป ฮอยจ กวน ร
โปวน แตะ ไม่ เลีฮ อื เน่อมึ นึง ตัง โฆระ บรงั เงอ�
ไฮมญ อ�ื �เมอ ฆวต ไอฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 กวน รโปวน อื เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ
เกือฮ โอเอฮี ละ กวน เปอะ เฮี ติ เจือ� เญือม เกือฮ
เปอะ เอะ อาวต นึง ลาึน เนเกป เปอ� ปัว โรฮ เปอะ
เกือฮ เนิ ไม่ ลโลวง ไก รอาวม ปลาึฮ นึง โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื คาเลป เกือฮ เนอึม ลโลวง ก ไก รอาวม
ปลาึฮ เซ ละ กวน แตะ เตือง ป อาวต อื ก เซฮ ไม่ ก
ล่าวง เซ ฆาื อ�ื

16 ไก โรฮ โม เคไน ติ มู� โอก โฮว เน่อมึ นึง น่อง
อนิทพลัม ป มัฮ เวยีง เยรโีค� โฮว ดิ ไม่ เจอ ยูด่า
ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ� โม เคไน เซ ลอต อาวต นึง
ลาึน เนเกป โบ ยว่ง อารตั เซ� แปน อาวต ดิ ไม่ ปุย
นา เซ� โม เคไน เซ มัฮ โรฮ จัตเจือ โปะ ไอ โมเซ
โรฮ�

17ฟวยจ เซ เจอ ยูด่า เซ โฮว ดิ ไม่ เจอ ซิเมโอน ป
มัฮ เอียกปุ แตะ เซ� โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม คะนาอนั ป
อาวต นึง ยว่ง เซฟัต� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ยว่ง เซ เตือง
โอยจ อ�ื โม เซ ปุก โรฮ มอยฮ ยว่ง เซ� อฮั โฮรมา
ไม่ อ�ื 18 โม เจอ ยูด่า เซ ปุน เลียก กุม โรฮ เมือง
กาซา� เมือง อตัเคโลน� ไม่ เมือง เอโครน ไม่ นาตี
อาวต อื เตือง โอยจ อ�ื 19 พะจาว อาวต ไม่ โม ยู
ด่า� โม เซ ปุน โครฮ โรฮ ป อาวต นึง บลาวง นึง ฌื
เกือฮ โอก ฮา แตะ� ปังเมอ โอ ปุน โครฮ โม ป อาวต
นึง เตะ ลโลวง นึง อ�ื นึง ไก เลาะ รุป เซิก ไร ยุฮ โม
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เซ� 20 เมือง เฮปโรน เซ� โม เซ เกือฮ เนอึม อื ละ
คาเลป ตอก เอจี อฮั ไอ โมเซ อาึง� คาเลป เซ ปุน
โครฮ โรฮ กวน รเมะ อานัก ลอวย ปุย เซ โอก โรฮ�
21 เจอ เบ่นยามิน เนอ ปังเมอ โอ โครฮ โม เยบุ่ต ป
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ เกือฮ โอก ฮา แตะ�
โม เยบุ่ต เซ ลอต อาวต ไม่ โม เบ่นยามิน ฆาื อื นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

ไลลวง เจอ ไฮญ นึง อื
22 ป มัฮ จัตเจือ โยเซป เปอ ฮาวก รุป โรฮ ปุ แตะ

ไม่ ปุย ยว่ง เบ่ตเอน โรฮ� พะจาว อาวต โรฮ ไม่ โม
เซ โรฮ� 23 โม เซ ดวน โรฮ ปุย โฮว เลียป แลน ยว่ง
เบ่ตเอน เซ (ไพรม อื ยว่ง เซ อฮั โรฮ ปุย ยว่ง ลุต ไม่
โรฮ�� 24 เญือม ฮาวก โม ป โฮว เลียป แลน ยว่ง
เบ่ตเอน เซ รโตฮ ยุ ปรเมะ โอก เน่อมึ โตะ ยว่ง เซ
ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ รโฮงะ คระ เลียก
โตะ ยว่ง เฮี เนิ� เดอมึ เอะ ซ ละ จีวติ เปอะ เกือฮ
ไอม�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 ปุย เซ โร เนอึม คระ เลียก
ปุย โตะ ยว่ง เซ ละ อื ฆาื อ�ื โม เซ โฮลฮ เนอึม ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย ยว่ง เซ เตือง โอยจ อ�ื ปังเมอ ละ โรฮ ปุย
เซ ไม่ กวน เฌือต อื เกือฮ ไอม โรฮ� 26 ปรเมะ เซ
ลอต โฮว อาวต ไม่ โม ฮติไท ฆาื อ�ื ตัง โรฮ ยว่ง นา
เซ� อฮั โรฮ ยว่ง ลุต ไม่ อ�ื ลอต โรฮ แปน มอยฮ
ยว่ง เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

27 เจอ มะนาเซ เยอ ปังเมอ โอ โครฮ ป อาวต นึง
เมือง โม เฮี โอก ฮา แตะ� มัฮ ปุย เมือง เบ่ตชนั�
เมือง ทาอานัก� เมือง โด่� เมือง อปิเลอัม� เมือง
เมกิตโด่� ไม่ ปุย ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง
เมือง โม เซ โรฮ� โม คะนาอนั เซ ลู ลัง่ อาวต นา
เซ ฆาื อ�ื 28 เญือม เอจี ปุน โม อซิราเอน รที แตะ
ไม่ ไก เรยีง แด่น แตะ� บัง่คัป โรฮ โม คะนาอนั เซ
ยุฮ กัน ละ แตะ� ปังเมอ โอ โครฮ อื โอก ฮา แตะ�
29 เจอ เอฟราอมิ เมอ โครฮ โตว โรฮ โม คะนาอนั ป
อาวต เมือง เกเซอ โอก ฮา แตะ� โม คะนาอนั เซ
อาวต ลัง่ นา เซ ไม่ โม เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

30 เจอ เซบู่ลุน เนอ โครฮ โตว โรฮ ปุย เมือง คิต
โรน ไม่ ปุย เมือง นาฮะโลน โอก ฮา แตะ� โม ปุย
คะนาอนั อาวต ลัง่ ซน่ะ ลลาึง โม เซ� โฮลฮ โรฮ
ยุฮ กัน โซะ ละ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื 31 เจอ อาเชอ
เยอ� โครฮ โตว โรฮ ปุย เมือง โม เฮี โอก ฮา แตะ�
มัฮ เมือง อกัโค� เมือง ไซด่อน� ไม่ ยว่ง อกัลัป� อกั
ซิป� เฮนบ่า� อาฟิก� ไม่ เรโฮป� 32 เจอ อาเชอ
เซ จัมเปน อาวต ฆาื อื ซน่ะ ลลาึง โม คะนาอนั� ฆาื
โอ อื โครฮ โม เซ โอก ฮา แตะ� 33 เจอ นัปทาลี เยอ
โครฮ โตว โรฮ ปุย ยว่ง เบ่ตเชเมต ไม่ ยว่ง เบต่อานัต
โอก ฮา แตะ� โม นัปทาลี เซ อาวต โรฮ ลัง่ ไม่ โม
คะนาอนั ฆาื อื นึง เมือง เซ� ปังเมอ ปุน คานัป โรฮ
ปุย เมือง โม เซ ยุฮ กัน โซะ ละ แตะ� 34 โม อาโมไร
เยอ แม โครฮ ไฆฮ โรฮ โม เจอ ด่าน โอก ฮา แตะ�
เกือฮ อื ตอ แม ฮอยจ นึง บลาวง� ญอม โตว เกือฮ
อื แม เลีฮ อาวต นึง เตะ ลโลวง� 35 โม อาโมไร เซ
ลู ลัง่ อาวต นึง บลาวง เฮเรต� นึง ยว่ง ไอยาโลน ไม่

ยว่ง ชาอนับิม่ ลัง่� กัง เคะ เอ ป มัฮ จัตเจือ โยเซป
เปอ� ปังเมอ เป โม อาโมไร เซ� ปุน คนัป แม โม อา
โมไร เซ ยุฮ กัน โซะ ละ แตะ� 36 ม่าื เตะ เบระ เบ
รอมึ ยุฮ โม อาโมไร เยอ� ฮาวก เน่อมึ เงยีก ดอโกก
ฮอยจ ละ ยว่ง เซลา ฮาวก ก ล่าวง�

2
เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ เคะ ปุย

1 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว โอก เน่อมึ ยว่ง กิ
ละกัน ฮาวก ฮอยจ นาตี โบ่คิม� อฮั เฮี ละ ปุย� �อาึ
เอจี ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อียปิ� ไม่ เอจี ตาว
โรฮ โม เปะ ฮอยจ นึง เมือง เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ
จัตเจือ ไพรม เปอะ� อาึ ตึน อฮั ละ เปอะ โอ แตะ ซ
เบีย ลปุง เอจี ซันญา แตะ อาึง ไม่ เปอะ เซ� 2 อาึ
เอจี คัต โม เปะ โอ ซันญา ดิ อาึง โอเอฮี ไม่ ปุย เมือง
เฮ�ี อาึ ดวน โม เปะ ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทื โม เซ พะ ยุฮ
แตะ เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เนอึง
ป อฮั อาึ ละ แตะ� เมอยุ โอ เปอะ เนอึง ป อฮั อาึ
อ�ื 3 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ โครฮ โตว โม เซ โอก
ฮา เปอะ� ซ เกือฮ โม เซ แปน ป คัม ป คุย โม เปะ�
พะ ทื โม เซ ซ แปน โรฮ ตอก แฮวะ ตอก ซราว ละ
เปอะ�� อฮั เซ� 4 เญือม ฮมอง โม อซิราเอน อฮั
เตปด่า ยุฮ พะจาว โอเอฮี ละ แตะ ตอก เซ� โม ลัป
ซด่อน เซ เตือง โอยจ อื เยอืม ฆาื อื เรยีง� 5 ปุย ลอต
อฮั โบ่คิม* ไม่ นา เซ ฆาื อ�ื มอก ตอง ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว นา เซ�

โยชูวา ยุม
6 เญือม เอจี พลวย โยชูวา โม อซิราเอน เกือฮ

เอญี เญอ� โม อซิราเอน เซ เอญี เนอึม ฮอยจ นึง
พริ โซม เบรอมึ มอก โม โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตื
อง มัน� 7 โม อซิราเอน เนอ นัปทื เนอึม พะจาว ไน
ติ เจน ไอม ลัง่ โยชูวา� ฮอยจ โรฮ ละ เจน โม ป เอจี
กวต อาญุ นึง อื ป เตือน ลัง่ ยุ อมันัต พะจาว ตอก
เรอึม พะจาว โม อซิราเอน โรฮ� 8 โยชูวา กวน นนู
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ� ยุม เญอืม เอจี ไก อาญุ
แตะ ติ รอย ไม่ กาว เนอมึ� 9 เญอืม เอจี ยุม อ�ื ปุย
โฮว รมอยจ อื นึง นาตี ยุฮ โกะ อื ไอฮ� ก อฮั ปุย ทิม
นัต-เฮเรต ไม่� นึง บลาวง เอฟราอมิ ป ไก โปน บลา
วง กาอตั ลวง ลัก่ล่าวง� 10 โม ป มัฮ ปุ จุป ปุ ฆอ โย
ชูวา เซ เอจี ยุม ตื โรฮ� เอจี โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัต
เจือ ไพรม แตะ� เญอืม เอจี มัฮ แม อื ปุย เจน โคระ
นึง อ�ื เญือะ ยุง โตว พะจาว. ยุง โตว กัน ซัมคัน ป
เอจี ยุฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน�

โม อซิราเอน เนองึ โตว ป อฮั พะจาว
11 ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เนอ ยุฮ ป ฆอก ป เบร

ละ แลนพะจาว อ�ื ซาวป ทื ฮุป พะบ่าอนั� 12 เญือะ
ฆวต ทื โตว เยโฮวา พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�
เตือง เอจี มัฮ พะจาว เซ ป นัม อื เกือฮ โอก ฮา เมือง
อียปิ เปอ� ซาวป โรฮ นุ่ม ไว พะจาว ไฮญ ป ทื ปุย
แควน เซ โฮวน เจือ� มัฮ เซ ป รอก พาวม พะจาว

* 2:5 2:5 นึง ลปุง ฮบีรู โบ่คิม เซ มัฮ อฮั อื �โม ป เยอืม� ไม่�
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นึง อื ฆาื อ�ื 13 โม เซ ละ โปวฮ พะจาว เนอึม เซ�
ทื ฮุป บ่าอนั ฮา อื ไม่ พะอตัทาโรต โรฮ� 14พะจาว
รอก พาวม นึง โม อซิราเอน ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ ปุย
ไฮะ ปุยฮอน เลียก ซะ เต เมือง อ�ื โม อซิราเอน
เซ เญือะ ปุน ตอซู โตว โม ป ฮอยจ ซะ เต แตะ เซ�
ลอต โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต โม เซ ฆาื อ�ื 15 เญื
อม โฮลฮ อื โอก โฮว รุป ไม่ ปุย เยอ� พะจาว เกือฮ
เนอึม อื ไป ตอก ซันญา แตะ อาึง ละ อ�ื โม อซิรา
เอน เซ โฮลฮ เนอมึ อาวม ป โซะ ลัมเลือ ฆาื อ�ื

16ฟวยจ เซ พะจาว เลือก ปุย ละ ซ เกือฮ อื แปน
ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ปุย โม เซ
เรอมึ โม อซิราเอน เซ เกือฮ โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน
ป เลียก ซะ เต เมือง อื เซ� 17 ปัง มัฮ ตอก เซ โม อซิ
ราเอน เซ ปังเมอ โอ ลัง่ ญอม งอ่ต ป อฮั โม ป รเตีฮ
รตุม เซ� เนอมึ โตว รพาวม ละ พะจาว. ซาวป แนฮ
ทื พะจาว ไฮญ ฮา ซ ทื แตะ พะจาว เนอมึ� เจน มะ
เปือะ อื เนอึง ป อฮั พะจาว. เจน ปุย โคระ นึง อื ปัง
เมอ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา คระ โครง โฮว มะเปือะ แตะ
เซ� เญือะ เนอึง โตว ป อฮั พะจาว เฟือฮ� 18 โค
รยญ โฮน� เญอืม เกือฮ พะจาว ป รเตีฮ รตุม ไก ละ
ปุย เยอ� พะจาว อาวต ไม่ ปุย เซ� พะจาว เลียก
พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ไม่ เรอึม โรฮ อื เกือฮ โปน ฮา
โม ป คัม ตุง อื ฆาื อื ไน ติ เจน ไอม ป รเตีฮ รตุม เซ�
เญือม ยุ พะจาว อาวต โม เซ ไม่ โซะ ป อาวม แตะ
ปอ เยอืม แตะ ฆาื คัม ตุง ปุย แตะ เซ� พะจาว เลีย
ก พาวม นึง อ�ื เรอึม อื ฆาื อ�ื 19 เญือม เอจี ยุม ป
รเตีฮ รตุม โอเอฮี เซ� โม ลัปซด่อน เนอ ปังเมอ แม
ลัก่เคะ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร โฮฮ ฮา ยุฮ
ปุย เจน มะเปือะ อื แม� โฮว ซาวป นุ่ม ไว พะจาว
ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ แตะ ละ อ�ื ญอม โตว เคราะ ยุฮ
แตะ ป ฆอก ป เบร ไม่ ลึง แนฮ รพาวม แตะ�

20 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� พะจาว ฮาวก รพาวม ละ
โม อซิราเอน ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เมือง เฮี เอจี พิต
ลปุง ซันญา อาึ ไม่ โม จัตเจือ อื ไพรม อ�ื เนองึ โตว
ป อฮั ฮะ� 21 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปุย ตังเมือง ป
โฮฮ ลัง่ อื ฮา โครฮ โยชูวา อื เญือม ไอม ลัง่ แตะ�
อาึ เญือะ ซ โครฮ โตว โรฮ โม เซ โอก ฮา อื ฆาื อ�ื
22 เฆิม เฮี อาึ ซ เกือฮ ปุย ตังเมือง เฮี แปน ควน ยุง
แตะ ไล โม อซิราเอน ตัม ซ โฮว นึง คระ โครง ยุฮ ฮุ
ตอก จัตเจือ ไพรม แตะ ไม่ โอ อื โฮว นึง�� อฮั เซ
พะจาว. 23 มัฮ ฆาื เซ ป เกือฮ พะจาว ปุย ตังเมือง
เซ อาวต ลัง่ เมือง เซ ฆาื อ�ื เกือฮ โตว โรฮ โยชูวา
ปุน โครฮ เอนิ อื โอก�

3
ปุย ตังเมือง แปน ควน ยุง พะจาว รพาวม โม

อซิราเอน
1 พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย ตังเมือง โฮฮ โรฮ ลัง่ นึง

ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน งอ่น� ละ ซ เกือฮ อื แปน
ควน ลอง แตะ แลน รพาวม โม อซิราเอน� ป มัฮ โม
ป โอ ดิ โฮลฮ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง เมือง คะนา
อนั เซ� 2 มัฮ โรฮ ละ ซ เกือฮ อื โม กวน เฌือต อซิ

ราเอน โครยญ เจน ปุย ยุง ไลลวง ตอก รุป ปุย� นึง
โอ อื ดิ โฮลฮ รุป เน่อมึ ไพรม อื กา เซ� 3 ปุย ตัง
เมือง ป อาวต ลัง่ เซ� มัฮ โม จาวเมือง ฟีลิซเตีย เตื
อง พอน อ�ื ไม่ โม คะนาอนั เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ปุย
เมือง ไซด่อน� ไม่ โม ฮไีว ป อาวต นึง บลาวง เลบ่า
นอน เน่อมึ นึง บลาวง เฮอโมน นึง อ�ื ฮอยจ ละ เงี
ยก ฮามัต� 4พะจาว มัฮ เกือฮ อื ปุย โม เซ โฮฮ ละ ซ
เกือฮ อื แปน ควน ยุง แตะ เมาะ ปุน เนองึ โม อซิรา
เอน ลปุง ซตอก แตะ อาึง ไม่ โอ อื ปุน เนอึง� ลปุง
ซตอก อื อาึง เซ� เอจี มัฮ ป เกือฮ อื ไอ โมเซ ซึป ละ
โม จัตเจือ ไพรม อื โฮ� 5 โม อซิราเอน เนอ� โฮลฮ
เนอึม อาวต ซน่ะ ลลาึง โม คะนาอนั ไม่ โม ฮติไท�
โม อาโมไร� โม เปรซีิ� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต เซ ฆาื
อ�ื 6 โฆง โรฮ ไอฮ โม ปรโปวน ไน โม คะนาอนั เซ
แปน ปุย เญือะ แตะ� ญอม โรฮ เกือฮ ปรโปวน ไน
โม โกะ แตะ เอญี ละ ปรเมะ โม คะนาอนั เซ ไม่ นุ่ม
โรฮ อื ไว พะ ทื อื โรฮ�

ไลลวง โอตนีเอน
7 โม อซิราเอน ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว. เบีย

โรฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� โฮว ซาวป ทื พะบ่า
อนั ไม่ พะอตัทาโรต� 8พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม
อซิราเอน ฆาื อ�ื ญอม เกือฮ กซัต คูซันรชิาทาอมิ ป
มัฮ กซัต เมือง เมโซโปเตเมีย เป เมือง อื ฆาื อ�ื โม
อซิราเอน เซ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต เซ ฆาื อื
ซเตะ เนอึม เอนิ� 9 เญือม เอจี กอก แม โม อซิรา
เอน พะจาว เรอมึ แตะ ปอ เยอืม เอนิ แตะ แม� พะ
จาว เลือก ปุย ติ ละ แปน อื ป เรอึม โม อซิราเอน�
เกือฮ โปน ฮา ป โซะ อาวม อื เซ� ปุย เซ มัฮ โอตนี
เอน กวน เคนัต� เคนัต เซ มัฮ ปุ คาเลป� 10ลปุ พะ
จาว เลีฮ อาวต โรฮ นึง โอตนีเอน เซ� โฮลฮ แปน ป
รเตีฮ รตุม โม อซิราเอน เบือ อ�ื เญือม รุป โอตนี
เอน ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง เมโซโปเตเมีย เยอ� พะ
จาว เกือฮ เอนิ อื เป กซัต เซ� 11ฟวยจ เซ ปลัฮเตะ
อาวต โม อซิราเอน เนอ� โฮลฮ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง เบือ อื รปาวน เนอมึ� กังเคะ เอ โอตนีเอน เซ
ยุม โรฮ�

ไลลวง เอฮุต
12 โม อซิราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว.

พะจาว ญอม เกือฮ กซัต เอกโลน เมือง โมอปั ระ รที
ฮา โม อซิราเอน ฆาื อ�ื 13 กซัต เอกโลน เซ เกือฮ
แม โม อมัโมน ไม่ โม อามาเลก ฮอยจ เรอมึ แตะ ละ
ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� โม เซ ปุน เป เอนิ
เวยีง น่อง อนิทพลัม เซ เบือ อ�ื 14ฟวยจ เซ โม อซิ
ราเอน เนอ โฮลฮ แม อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต เอก
โลน เมือง โมอปั เซ กาว ซเตะ เนอมึ ฆาื อ�ื

15 เญือม เอจี กอก แม โม อซิราเอน พะจาว เรอึ
ม แตะ� พะจาว เกือฮ แม ป เรอึม อื ฮอยจ ฆาื อื ติ
ปุย แม� ปุย เซ มัฮ เอฮุต กวน เกรา� มัฮ เจอ เบ่น
ยามิน� มัฮ ปุย วิ ไม่ อ�ื มาื โฮลฮ โม อซิราเอน เซีย
พาซี ละ กซัต เอกโลน เมือง โมอปั เปอ� มัฮ เอฮุต
เซ ป โฮว ตาว ละ อ�ื 16 เญือม เซ เอฮุต เตอ แตม
โรวก วจิ ลไล ลอม ลัง่ เมาะ ติ รเนฮ ไม่ แตะ ติ� ปุก
อื ไม่ รเวือง ลวง ดอม แตะ กไน เครองึ จาวป แตะ
เซ� 17 เอฮุต เซ เลียก ตาว เนอมึ พาซี ยุฮ โม อซิรา
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เอน เซ ละ กซัต เอกโลน เมือง โมอปั เซ� กซัต เซ
มัฮ ปุย โกลยญ ลัมเลือ เอนิ� 18 เญือม เอจี ฟวยจ
ตาว อื พาซี ลัง ตาว แตะ ละ กซัต เซ� เอฮุต เซ ดวน
แม โมปกลอม โรวกพาซี ยุฮ โม อซิราเอน เซ เอญี�
19 โกะ อื แม ลเตือฮ แม คระ ไก ฮุป แกะ ซลัก ปุย ป
อาวต โบ กิละกัน เซ� แม เลียก อู แม ไม่ กซัต เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� อาึ ไก โรฮ ป ฆวต บระ รโฮ
งะ ละ เปอะ เกือฮ ปะ ฮมอง�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต
เซ อฮั เฮี ละ โม กวนไจ แตะ� �เกือฮ เอะ อาวต โน่ง
ติ เตะ� โม เปะ โอก เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม กวน
ไจ อื เซ โอก เนอมึ�

20 เญอืม เซ เอฮุต เลียก เคะ กซัต เซ เญอืม อาวต
โน่ง อื โตะ ฮอง ลโล่ะ แตะ คัก ฮลาวง อ�ื เอฮุต อฮั
เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� อาึ โฮลฮ รปั รซอม เน่อมึ พะ
จาว� รซอม เซ เยอ� ฮอยจ ละ ปะ�� อฮั เซ� กซัต
เซ โกฮ เอนิ ฮา ก งาวม แตะ เซ� 21 ลไล เซ� เอฮุต
กอยฮ เตะ วิ แตะ ลวต วจิ ปุม แตะ นึง รเวือง ลวง
ดอม แตะ เซ� บวก เอนิ เวยีก กซัต เอกโลน เซ นึง
อ�ื 22 วจิ ยุฮ อื เซ เลียก เอนิ ปอ ลอยจ แตะ เตือง
ซตุ อ�ื ลล่อน เอนิ ฮอยจ ลัก่เคะ อ�ื เอฮุต เซ เญือะ
กอฮ โตว วจิ แตะ นึง เลอึป เอนิ ฮกั เวียก เอกโลน
อ�ื 23 ฟวยจ เซ เอฮุต เซ ลอต โอก ฮอยจ ก พร�ิ
ซอง ปุ โอก รเวอืะ ฮอง ก ล่าวง เซ เตือง โอยจ อ�ื
โจต กอแจ ไม่ อ�ื

24 เญือม เอจี ฟวยจ โอก โฮว เอฮุต เซ� โม กวน
ไจ กซัต เซ ริ เลียก แลน กซัต นึง ฮอง ก ล่าวง เซ� ยุ
เอจี ซอง ปุย รเวอืะ ไม่ โจต อื กอแจ โครยญ ฮอง อ�ื
โม เซ แกต อื มัฮ เลียก อื โตะ ซวม� 25 เญือม เอจี
มอง โม เซ อื เล่ีญ ปอ เตือ แตะ ไม่ โอ แตะ ยุ โปฮ
อื รเวอืะ ฮอง ติ ชวง เงอ� โม กวนไจ อื เซ ตุย ควน
กัฮ กอแจ รเวอืะ เซ โปฮ แลน อ�ื ยุ เอนิ ยุม กซัต
ยุฮ แตะ เซ ไม่ ไอจ เฮยี เยอื อื นึง ไมะ แปน� 26ลไล
มอง โม เซ กซัต ยุฮ แตะ เซ� เอฮุต เซ ตอ ฮอยจ ละ
โปน แตะ ก อาวต ฮุป แกะ ซลัก ปุย เซ� เตือน แม
ฮอยจ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง เซอีรา แม� 27 เญือม เอจี
ฮอยจ อ�ื เอฮุต เซ ฮาวก ปาึง โตวต ยุฮ แตะ นึง บ
ลาวง เอฟราอมิ ละ ซ รโจะ อื โม อซิราเอน เซ เกือฮ
โฮว เรอมึ รุป ไม่ แตะ� เอฮุต เซ นัม เนอมึ โม อซิรา
เอน เซ เลีฮ ฮา บลาวง อาวต แตะ เซ� 28 อฮั เฮี ละ
อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว ฟวต อาึ� พะจาว เอจี เกือฮ โม
เปะ เป โม ป รุป ไม่ เปอะ ป มัฮ โม โมอปั เฮ�ี� อฮั
เซ� โม เซ โฮว ฟวต เนอึม อ�ื โฮว อาวต อาึง นึง
รเดือง ก เตือง โม โมอปั เซ โกลง จอแด่น� ญอม
โตว เกือฮ โม เซ เตือง ติ ปุย เนอมึ� 29 เญอืม เซ โม
อซิราเอน เนอ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ ปุย โมอปั เซ เมาะ
ด่าว ติ ฮมาึน ปุย� มัฮ โอยจ โม ป ระ เรยีง ระ แด่น
ไม่ อ�ื เบลือฮ โตว ยุฮ แตะ ติ ปุย เนอมึ โม เซ เยอ�
30ซเงะ เซ เยอ� ปุย โมอปั เซ ไป เนอมึ นึง โม อซิรา
เอน เซ� ฟวยจ เซ เมือง อซิราเอน เนอ ลอต โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฆาื อื รเตะ เนอมึ เอนิ�

ไลลวง ชมักา
31ฟวยจ เอฮุต เซ ไก แม ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ ชมั

กา� มัฮ กวน อานัต� ปุย เซ มัฮ โรฮ ป เรอึม โม

อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา ป รุป ไม่ อื โรฮ� โกว เอนิ
ซน่อต โครฮ ปุย โมวก ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย แปน แลฮ รอย ปุย เอนิ�

4
เด่โบ่รา ไม่ บ่ารกั

1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม เอฮุต เซ� โม อซิราเอน
ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื 2 เญือม
เซ พะจาว ญอม เกือฮ ยาบิน่ ป มัฮ กซัต เมือง คะ
นาอนั คัม ตุง โม อซิราเอน� ยาบิน่ เซ อาวต นึง
เวยีง ฮาโซ� ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ อื มัฮ ซิเซรา� มัฮ
ปุย เมือง ฮาโรเชต ฮาโกอมิ� 3 กซัต ยาบิน่ เซ ไก
เลาะ รุป เซิก ไร ยุฮ ซไตม รอย กัน� เอจี โฮลฮ คัม
ตุง โม อซิราเอน ไม่ รพาวม ซวก แตะ งา่ เนอมึ� โม
อซิราเอน เยอืม นึง ตุก รพาวม แตะ ฆาื อ�ื ปัว เนอึ
ม ปัว แนม พะจาว เรอมึ แตะ�

4 เญือม เซ ไก โรฮ ปรโปวน ติ ปุย� แปน โรฮ ป
รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ โม อซิราเอน โรฮ� มัฮ โรฮ ป
ซึป ลปุง พะจาว� มอยฮ อื มัฮ เด่โบ่รา� มัฮ ปรโป
วน เญือะ ลัปปีโด่ต� 5 ปุย เซ กอ งาวม ฆรมึ โคะ
อนิทพลัม ติ โดฮ ซน่ะ ยว่ง รามา ไม่ ยว่ง เบ่ตเอน�
อาวต นึง บลาวง นาตี เจอ เอฟราอมิ� โม อซิราเอน
กอ โฮว เคะ อื นา เซ� ละ ซ เกือฮ อื รเตีฮ โอเอฮี ละ
แตะ� 6 ติ ซเงะ อื ปรโปวน เซ ตอม มวยญ แตะ ละ
บ่ารกั ป มัฮ กวน อาบี่โนอมั� บ่ารกั เซ อาวต นึง
เมือง เคเด่ต นึง นาตี เจอ นัปทาลี� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ดวน ปะ ยุฮ
อื ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ ซาวป รโจะ ปรเมะ ติ ฮมาึน
ปุย� ป มัฮ โม เจอ นัปทาลี ไม่ เจอ เซบู่ลุน� ฟวยจ
เซ โฮว ตาว คระ บลาวง ทาโบ่� 7 อาึ ซ นัม ซิเซรา
ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ กซัต ยาบิน่ เซ เกือฮ ฮอยจ รุป
ปุ แตะ ไม่ โม เปะ นึง ฮอง โกลง คีโชน� ซ ฮอยจ นา
เซ ไม่ เลาะ รุป เซิก ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
อาึ ซ เกือฮ โม เปะ เป ปุย โม เซ� อฮั เซ ละ เปอะ พะ
จาว เยอ��

8 บ่ารกั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปะ โฮว ไม่
เยอะ ซ โฮว เยอะ� ดัฮ ปะ โอ โฮว โฮ� อาึ โฮว โตว
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เด่โบร่า อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ ซ โฮว
ไม่ เปอะ� คระ โฮว เปอะ เซ ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ
โฮลฮ โญตซัก แตะ นึง� พะจาว ซ มอป ซิเซรา เซ
ละ ปรโปวน ติ ปุย ฮา เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เด่
โบร่า เซ โฮว เนอมึ ไม่ บ่ารกั ฆาื อ�ื ฮอยจ นึง เมือง
เคเด่ต� 10ฟวยจ เซ บ่ารกั กอก ปรเมะ เจอ นัปทา
ลี ไม่ เจอ เซบู่ลุน ฮอยจ เคะ แตะ นึง เมือง เคเด่ต�
โม ป โฮว ฟวต บ่ารกั เซ ไก ติ ฮมาึน ปุย� เด่โบ่รา
โฮว โรฮ ไม่ อ�ื

11 เจน เซ ไก ปรเมะ ติ ปุย� มัฮ โม เคไน� มอยฮ อื
มัฮ เฮเบ่อ� มัฮ จัตเจือ โฮบัป่ ป มัฮ เชอืก ไอ โมเซ�
เฮเบ่อ เซ เอจี รกัฮ ติ แตะ ฮา โม เคไน ไฮญ� กัง พา
กัง ยุฮ แตะ โบ โคะ ไฆรจ ระ ป ไก นึง ยว่ง ซานันนิม
ซดิ โรฮ ไม่ เมือง เคเด่ต เซ�

12 ซิเซรา เญอืม เอจี ฮมอง อื ไลลวง โฮว บ่ารกั ป
มัฮ กวน อาบี่โนอมั คระ บลาวง ทาโบ่ เซ� 13 เกือฮ
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เอนิ ตฮนั ยุฮ แตะ รโจะ รเจอมึ เตือง โอยจ อ�ื เตือง
เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ ซไตม รอย กัน เซ� โอก โฮว
ไม่ อื ฮา เมือง ฮาโรเชต-ฮาโกอมิ� ฮอยจ นึง โกลง
คีโชน�

14 เญอืม เซ เด่โบร่า อฮั เฮี ละ บ่ารกั� �โฮว เมิฮ�
เอจี มัฮ ซเงะ เนาะ เฮี มอป พะจาว ซิเซรา เซ ละ โม
เปะ เอ� พะจาว โฮว รกา เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ
เป�� อฮั เซ ละ อ�ื บ่ารกั ไม่ ปุย ติ ฮมาึน เซ เลีฮ
เนอึม เน่อมึ นึง บลาวง ทาโบ่ เซ� 15 เญือม เลีฮ
รุป โม บ่ารกั ไม่ อื ตอก เซ� พะจาว เกือฮ ซิเซรา ไม่
ตฮนั ยุฮ อื เตือง เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เซ แตก ฟุง� ไป
นึง โม อซิราเอน เตือง โอยจ แตะ� ซิเซรา เซ เลีฮ
ฮา เลาะ บุก แตะ� ลอต ตอ นึง ชวง แตะ� 16บ่ารกั
อาื โม ตฮนั ไม่ โม เลาะ รุป เซิก เซ ฮอยจ นึง เมือง
ฮาโรเชต-ฮาโกอมิ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั ยุฮ ซิ
เซรา เซ เตือง โอยจ อ�ื เญือะ ไอม โตว ติ ปุย เนอึ
ม�

17 ซิเซรา เซ ตอ ฮอยจ นึง พากัง อาวต ยาเอน ปร
โปวน เญือะ เฮเบ่อ ป มัฮ โม เคไน เซ� วฮิ นา เซ นึง
ปุก กซัต ยาบิน่ ปุ แตะ ไม่ โม จัตเจือ เฮเบ่อ เซ�

18 ยาเอน โอก รปัคัม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน�
เลียก กไน เฮ�ี ปุ ฮลัต�� อฮั เซ ละ อ�ื ซิเซรา เซ
เลียก เนอมึ ฆาื อื โตะ พากัง เซ� ยาเอน เซ เลอปึ อื
นึง พรุ�

19 ซิ เซรา อฮั เฮ�ี �อาึ ฆวต ญุ รอาวม� ปัว
รอาวม เญี่ยะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน เซ โปฮ ปัง
ฮกั รอาวม ตาึฮ โมวก ละ อื ติ ปัง� เกือฮ อื ญุ อ�ื
ฟวยจ เซ เลอปึ แม อ�ื

20 ซิ เซรา เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ ชุง โตะ
รเวอืะ พากัง เซ� ดัฮ ไก ป ฮอยจ ไฮมญ อาวต ปุย
ไม่ เปอะ� โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว ป อาวต ไม่
เยอะ�� ปัว เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ�

21 ซิเซรา เซ โซะ ไมญ ลัมเลือ� ลอต ปุน ไอจ ฆาื
อ�ื เญอืม เซ ยาเอน ตุย เตะ แตม ไม่ ลัก พากัง ติ�
บระ เลียก เคะ อื ลไล ปุน อื ไอจ� โจต โซมเซาะ อื
นึง ลัก พากัง เซ ลล่อน ฮอยจ ละ เตะ� ยุม เอนิ นา
เซ�

22 เญอืม เซ บ่ารกั เอญี โรฮ คระ เซ นึง ซาวป ลัง่
แตะ ซิเซรา เซ� ยาเอน โอก รปัคัม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�เลียก กไน เฮ�ี อาึ ซ เปลีฮ ละ เปอะ ปรเมะ ซาวป
เปอะ ยุ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เลียก อื กไน พา
กัง เซ ยุ เอจี ยุม ซิเซรา เซ� ลัก พากัง เซ อาวต ลัง่
นึง โซมเซาะ อ�ื

23 ซเงะ เซ พะจาว เกือฮ เนอึม ยาบิน่ ป มัฮ กซัต
ยุฮ โม คะนาอนั เซ ไป นึง โม อซิราเอน ตอก เซ�
24 โม อซิราเอน ปุน รที ระ แตะ ปุๆ ปอ ปุน ยุฮ อื ไลจ
ไม่ กซัต ยาบิน่ เซ เตือง บัน่เมือง ยุฮ อื เตือง โอยจ
อ�ื

5
รซอม เชยี ยุฮ เด่โบร่า ไม่ บ่ารกั

1 ซเงะ เซ เด่โบร่า ไม่ บ่ารกั ป มัฮ กวน อาบีโ่นอมั
เซ� เชยี ฆาื อื นึง รซอม เชยี ตอก เฮ�ี

2 ไมจ ปุย ลืลาว เนอมึ พะจาว,

โม ป ระ เรยีง นึง เมือง อซิราเอน
เอจี ตอซู เนอมึ ตอซู แนม�
โม ลัปซด่อน เตม รพาวม�
เอจี ซาวม เฆรอมึ เนอมึ ละ ตอซู แตะ�
3 กซัต ก เซฮ ฮอยจ ก ล่าวง
ไมจ อื ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต�
อาึ ซ เชยี นึง รซอม ลืลาว
นึง มัฮ พะจาว กุม อซิราเอน�
4 โอ พะจาว เยโฮวา�
เญือม เลีฮ ปะ ฮา บลาวง เซอ�ี
เญือม โฮว ปะ ฮา นาตี เอโดม�
ปลัฮเตะ ดุงเดียง เอนิ�
มะลอง เอจี พลวย รอาวม ดู�
ชุต รวู เยอ เอจี โทก รอาวม เฮละ�
5 บลาวง ฌื โม มอยจ เตือง บลาวง ซีไน
เอจี รกุฮ รเตียง ซองนา เยโฮวา�
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน�
6 ติ เจน ชมักา กวน อานัต�
ซไม ยาเอน ปุย รโปวน�
ปุย โฮว คระ ซแวก ตัง คระ ซื�
โฮว ตื คระ แตวะ ตัง คระ ลวง�
7 กา เฆียง ฮอยจ อาึ ป มัฮ เด่โบ่รา
ยว่ง อาวต โม อซิราเอน เอจี ฮงั เยอื�
ฮอยจ ละ ฮอยจ อาึ ละ ซ แปน แตะ
ตอก มะ ละ โม อซิราเอน�
8 เญือม เลือก อื ทื พะจาว โคระ
โซะ เนอมึ เกิต กัน ตอซู ละ�
ฮอยจ เอนิ นึง โตะ รเวอืะ เวยีง�
อซิราเอน ปาวน ฮมาึน ปุย
เญาะ ไก โตว ละ ตุย โล ไม่ เพลียฮ�
9 โตะ รพาวม อาึ อื เอจี มวน
นึง ชวน จาวเมือง ยุฮ อซิราเอน�
เอจี มัฮ โม ป ซมัก ไอฮ โฮว�
ไมจ เนอมึ ลืลาว พะจาว ฆาื�
10 เมาะ ป เอจี โฮลฮ บุก บรงั ปิญ�
ไม่ งาวม อื ราว พา คึนัก�
เตือง โม ป กอยฮ ชวง แตะ โฮว�
ไมจ ตื อื รโฮงะ เกือฮ ปุย ฮมอง�
11 ปุย อาวต นัมโม่ เอจี รเจอมึ
โฮลฮ เนอมึ ลืลาว เป พะจาว.
โม อซิราเอน เอจี เป เนอมึ�
เญือม เซ ปุย ไน พะจาว โกฮ โฮว เนอมึ�
ซาวม เฆรอมึ โครยญ โฆะ โตะ รเวอืะ เมือง�
12 เด่โบ่รา� เด่โบ่รา โกฮ�
โกฮ เชยี ลืลาว แม พะจาว�
บ่ารกั กวน อาบีโ่นอมั� โกฮ�
โครฮ แปฮ โรวก ครา เปอะ เซ เอญี�
13ฟวยจ เซ โม ป ระ ป คาว ป โฮฮ ลัง่
ตัง โรฮ รที แตะ ละ โฮว รุป�
ปุย ไน พะจาว เซ ฮอยจ เคะ อาึ�
ตอซู เนอมึ ไม่ โม ป ระ เรยีง เซ�
14 โม เอฟราอมิ เอจี เลีฮ ฮอยจ โตะ โลก�
โฮว ฟวต โม เบ่นยามิน ไม่ โม ลุกนอง อ�ื
โม ป ตัตเตียง เอจี เลีฮ เน่อมึ มาคี�
ป ระ รที เอจี เลีฮ เน่อมึ เซบู่ลุน�
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15 จาวไน ยุฮ โม อติซคา ฟวต เด่โบ่รา ฮอยจ โตะ
โลก
ซไจ โอก โฮว ไม่ บ่ารกั�
เจอ โม รูเบ่น รงัมะ รพาวม
ปอ โอ ซาวม เฆรอมึ ละ โอก โฮว�
16 เมอยุ งาวม ลัง่ เปอะ โตะ คอก แกะ�
ละ มอง เปอะ งอ่ต ปาึง ป เลียง แกะ เปี เยอ�
เจอ โม รูเบ่น มัฮ เนอมึ โม ป รงัมะ ลัง่ รพาวม�
ยุง โตว ไมจ แตะ ฮอยจ ไม่ โอ แตะ ไมจ ฮอยจ�
17 โม กิเลอัต อาวต แนฮ ลัง่ บลัฮ โกลง จอแด่น

ลวง ลัก่เติต�
เจอ ด่าน เมอยุ อาวต ลัง่ อื ไม่ โล่ง เงอ�
เจอ อาเชอ งาวม ลัง่ โน่ง โบ ปลัฮ รอาวม เมอ�
อาวต แนฮ ลัง่ เญือะ ม่า แตะ นึง ตา เฮอื�
18 เจอ เซบู่ลุน ไม่ เจอ นัปทาลี
เอจี มัฮ โม ป ปุน ทอย จีวติ แตะ นึง กัน รุปเซิก�
19 เญอืม ฮอยจ กซัต โฮวน ละ ตอซู�
มู กซัต คะนาอนั เอจี ฮอยจ รุป�
รุป ดิ นึง โบ ทาอานัก ป อาวต ลัก่ โกลง เมกิตโด่�
โฮลฮ โตว ซเคระ เละ ไม่ มาื�
20 โม ซโมยญ รุป เน่อมึ มะลอง
พอง ตอซู ไม่ ซิเซรา�
21 โกลง คีโชน ป อฮั ปุย โกลง ไพรม ไม่
เอจี โอก เนอมึ รที แตะ ระ พราวป เอนิ�
โรวก เอนิ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื
โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ�
โฮว แนฮ ลัก่กา เปอะ ไม่ ระ เรยีง เปอะ เซ เมิฮ�
22 เญอืม เซ บรอง รุป เอจี โกฮ ตอ�
เอจี ฮมอง ลอยฮ เรยีง อ�ื เซียง กลอฮ บรอง�
23 เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ อฮั เฮ�ี
ซะ ซม่อต โม เมโรต เซ�
ซะ โซะ ซะ ไซญ โม ลุกเมือง อื เมิฮ�
นึง โอ อื ฮอยจ เรอมึ กัน พะจาว,
เญอืม ตอซู อื ไม่ โม ตฮนั ป ระ เรยีง ระ แด่น เซ�
24 เมาะ ปรโปวน ป อาวต โตะ เตน
มัฮ ยาเอน นึง อื ป โฮลฮ ปุย ลื�
ปุย เญือะ เฮเบ่อ โม เคไน�
เอจี ไก เนอมึ กุน ยุฮ ละ ปุย โฮวน�
25 เญอืม ปัว ปุย เซ ญุ รอาวม
เอจี เกือฮ นัมโนม ละ โซม อ�ื
เกือฮ เนอมึ อื โซม นัมโนม จอก ไมจ�
26 เตะ วิ อื เมือะ ลัก เตน�
เตะ ดอม อื เซ ไปญ เตะ แตม�
เลียก เกอมึ เอนิ ไกญ ซิเซรา เซ นึง อื
ลอก เอนิ โซมเซาะ อื ปอ ลล่อน อื เอนิ�
27 ปุย เซ ฆลาื ลอต โอ เญาะ เกียฮ โกฮ�
ไอจ เอนิ โบ ชวง ปรโปวน เซ�
ไอจ เฮยี เยอื ลัง่ เตะ� ลอต เอนิ ยุม นา ก ไอจ

แตะ
นึง โบ ชวง ปรโปวน เซ�
28 ป มัฮ มะ ซิเซรา รไม่จ ลัง่ ยุ นา กวน แตะ เซ�
มอง แนฮ แก โกะ อื เน่อมึ โตะ นาตัง�
ฮงั แนฮ ซวน เอญี อื เน่อมึ คระ โฮว�
มัฮ ตอก เมอ แนฮ� ไน่ ลอน เลาะ รุป เซิก ยุฮ อ�ื

มัฮ ตอก เมอ แนฮ� ไน่ ลอน ตอ บรอง บัว่ เลาะ
ยุฮ อื เซ� อฮั เซ�

29 โม ปรโปวน ระ ไล ไม่ ดอฮ เฮยีง ยุฮ อ�ื
เพรยีง ตอก ซ โลยฮ แตะ ละ อื ตอก เฮ�ี
ทัน โตว โฮวน งอ่ต ไซฮ ไม่ โดยญ�
30 โม เซ ตึน ซ มัฮ ซาวป อื โอเอฮี ไมจ�
ละ ซ รฆุ อื ไม่ ปุ แตะ�
ตอก ปรโปวน ไมจๆ ละ ซ โฮลฮ โม ตฮนั อ�ื
ติ ปุย ติ งอ่น� ติ ปุย ลอา งอ่น�
ตอก โรฮ พา แนน ไมจ ละ ซิเซรา�
พา ซี ลอา คัก ปัก ลวต ไล�
ละ ซ เกือฮ อื ละ มะ แตะ ละ ปุก อื โงก แตะ นึง�
อฮั อื ตอก เซ โม ปรโปวน เฮยีง เซ�
ป มัฮ มะ ซิเซรา เซ อฮั เลาะ อฮั ลาึน โรฮ อื
ละ โกะ แตะ ตอก เซ�
31 โอ พะจาว เนอมึ ป ไอม ลอป�
ปัว เกือฮ ลอป โม ป รุป ไม่ แตะ ไลจ ตอก เซ โค

รยญ โฆะ อ�ื
ปัว เกือฮ โม ป ฮรกั เปอะ ไก อมันัต ระ�
ตอก รงั ซเงะ เญือม โอก โรง อื โฮ�
อฮั เซ รซอม เชยี เซ�
เญือม เซ เมือง อซิราเอน โฮลฮ อาวต เฮน อาวต

ฮลอง แปน รปาวน เนอมึ แตะ เอนิ�

6
ไลลวง กิเด่โอน

1 กังเคะ เอ โม อซิราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ
พะจาว, เญอืม เซ พะจาว เกือฮ โม มีเด่ียน โฮลฮ คัม
ตุง อื ฆาื อื อาแลฮ เนอึม� 2 โซะ เนอึม โคมเฮง โม
มีเด่ียน โม อซิราเอน เซ� จัมเปน โฮว ซาวป เม่าะ
ติ แตะ ฆาื อื นึง โตะ ครุฮ โตะ ทัม� ไม่ นา ก ไฆลป
อ�ื 3-4 เญอืม ซมา อื เฮงาะ รโกะ โอ� โม มีเด่ียน ไม่
โม อามาเลก ไม่ ปุย ไฮญ ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
เอ� ฮอยจ คัม ตุง ป ซมา อื ฮอยจ นึง เมือง กาซา
เอนิ� ตุย โรฮ โรวก เฮงาะ รโกะ ยุฮ อื เตือง คอง
เลียง อ�ื แกะ� ปิ� บรงั ไม่ โมวก โอเอฮี� โม อซิ
ราเอน เญือะ ไก โตว ป โซม ป ปอน ฆาื อ�ื 5 โม ป
ฮอยจ คัม ตุง อื เซ ฮอยจ โฮวน ตอก เอนิ ฮอยจ ซดู
โฮ� โรวก โรฮ คอง เลียง แตะ ไม่ อื โฮวน� โรวก อื
ไม่ พากัง ยุฮ แตะ� เตือง ปุย เตือง อุต ยุฮ อื เซ�
เญือะ ไก โตว ป ปุน เมีญ นึง โฮวน ลอน อ�ื โม เซ
เยอ� ยุฮ เอนิ ไลจ ไม่ บัน่เมือง ยุฮ อื แกล เอนิ�

6-7 เคียง คัม ตุง โม มีเด่ียน อื ตอก เซ โม อซิรา
เอน อาวต ไม่ ตุกญัก ฮกัฮนิ แตะ ฆาื อ�ื เยอืม ปัว
พะจาว เรอึม แตะ� 8 เญือม ปัว อื ตอก เซ พะจาว
เกือฮ ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ เคะ อื ติ ปุย� อฮั เฮี
ละ อ�ื �เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ
เปอะ� �อาึ เอจี ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อียปิ นา
ก โฮลฮ เปอะ แปน ครา เซีญ ปุย โฮ� 9อาึ เอจี เกือฮ
โม เปะ โปน ฮา อมันัต โม อียปิ� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ
โม เปะ โปน ฮา อมันัต โม ป ตอซู ไม่ เปอะ นึง เมือง
เฮ�ี อาึ เอจี โครฮ โอก ฮา เปอะ� เอจี เกือฮ เมือง
อาวต อื แปน ก อาวต โม เปะ� 10 อาึ อฮั ติ แตะ มัฮ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ปุ ทื พะจาว ยุฮ โม อาโม
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ไร ป อาวต นึง เมือง เฮี เยอ�� เอจี อฮั เซ ละ เปอะ�
โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เนองึ ป อฮั อาึ เฟือฮ�� อฮั
เซ ลปุง พะจาว ซึป ปุย เซ เยอ�

11ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ นึง ยว่ง โอ
ฟรา� งาวม ฆรมึ โคะ ไฆรจ ยุฮ โยอตั� โยอตั เซ
มัฮ มู อาบี่ เยเซอ� เญือม เซ กิเด่โอน กวน โยอตั
เซ ปุก เญือม ปุฮ อื เฮงาะ ซาลี โตะ ควน บึน ปุย
เปลิ อะงุน� นึง ซาวป อื เม่าะ ฮา โม มีเด่ียน นา เซ�
12 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ เปลีฮ ติ แตะ ละ อื นา เซ�
อฮั เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ระ เรยีง ระ แด่น เนอ� พะ
จาว อาวต ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 กิเด่โอน อฮั เฮ�ี �จาวไน� ดัฮ พะจาว อาวต
เนอึม ไม่ เอะ โฮ� เมอยุ เกิต โอเอฮี เฮี ละ เอะ เอ�
จัตเจือ เอะ กอ อู ลอก ไลลวง กัน ซัมคัน ป ยุฮ พะ
จาว โฆะ ตอก เกือฮ อื ปุย โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ�
ปเล่ีย เฮี ไลลวง ป ซัมคัน ตอก เซ มัฮ อาวต อื ก
เมอ� พะจาว เอจี มัฮ ละ โปวฮ อื เอะ ยุง่� เอจี
เกือฮ เอะ อาวต ฆรมึ อมันัต โม มีเด่ียน�� อฮั เซ
ละ อ�ื

14พะจาว แลน กิเด่โอน เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�โฮว เรอมึ โม อซิราเอน เนอ� เกือฮ โปน ฮา คัม ตุง
โม มีเด่ียน แตะ เบือ เรยีง แด่น เอจี โฮลฮ เปอะ เฮ�ี
โม่ มัฮ อาึ ป ดวน เปอะ โฮว เยอ�� อฮั เซ พะจาว�

15 กิเด่โอน โลยฮ อ�ื �จาวไน� อาึ ซ เกียฮ เรอึม
โม อซิราเอน ตอก เมอ แล� ซฆลาวม เญือะ เญะ
มัฮ ป ชุมเรยีง ฮา มู ปุย ไฮญ ไน เจอ มะนาเซ เฮี เตื
อง โอยจ อ�ื ไน เญือะ เญะ เตือง โอยจ เจอะ� มัฮ
อาึ ป แตวะ ไล นึง อื ฮา ปุย ไฮญ เญอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 16พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ อาวต ดิ ไม่
เปอะ� ปะ ซ ปุน ยุฮ เปอะ ไลจ โลม ไม่ โม มีเด่ียน
เมาะ ยุฮ ปุย ไม่ ปุย ติ โน่ง�� อฮั เซ�

17 กิเด่โอน อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ อาึ ปุก เนอมึ รพาวม
เปอะ โฮ� ปัว เปอะ เปลีฮ ป ซัมคัน เนิ� เดอมึ อาึ ซ
ยุง มัฮ เนอึม อื พะจาว ป ลปุง ไม่ เยอะ เฮ�ี 18 ปัว
เปอะ โอ ดิ โฮว ก ไฮญ กา เฆียง เอญี อาึ ไม่ ป โซม ป
ปอน ละ ซ ทไว เยอะ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะ
จาว อฮั เฮี ละ อ�ื �เออะ� อาึ ซ มอง ปะ ฮอยจ ละ
เอญี แม เปอะ�� อฮั เซ�

19 กิเด่โอน ลอต เอญี เญือะ แตะ� มอก กวน ปิ
ติ� โกยฮ โตะ อ�ื ไอฮ โรฮ แปง เมาะ ติ ทัง� ยุฮ ค
โนมปัง โอ ไก เจือ นึง อ�ื โรวก โตะ โตวง แตะ เซ
โตะ กซาว ติ� โรวก โรฮ รอาวม อื เซ โตะ เดือง�
ตาว อื ละ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ� ทไว อื ละ อื ฆรมึ
โคะ ไฆรจ เซ� 20 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �ตุย คโนมปัง
เซ ไม่ โตะ โตวง เซ อาึง ราว ซโมะ เฮ�ี โทก รอาวม
โตะ ฮงา เซ ราว อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื กิเด่โอน ยุฮ เนอึ
ม อื ตอก เซ� 21 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ จิ โตะ ไม่ ค
โนมปัง เซ นึง เปือง โคะฆิ ยุฮ แตะ� เญือม เซ จาึฮ
เอนิ งอ โอก เน่อมึ นึง ซโมะ เซ� ฮะ ยุฮ คโนมปัง ไม่
โตะ เซ ปอ ล่อยญ เอนิ อ�ื เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะ
จาว เซ ไฆร พราวป เอนิ� 22 กิเด่โอน เญอืม เอจี ยุง

อื มัฮ เนอึม อื เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ� ฮลัต ฆาื อ�ื
อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ เอจี โฮลฮ ยุ ที ยุ
ทัม เตปด่า ยุฮ เปอะ� โซะ เนอึม แนม โน่ง เมอ��
อฮั เซ� 23 เญือม เซ พะจาว เกาะ โลม รพาวม อื
ตอก เฮ�ี �เกือฮ ติ เปอะ อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม
แตะ� ปุ ฮลัต� ปะ ซ ยุม เปอะ โตว ฆาื�� อฮั เซ ละ
อ�ื

24 เญือม เซ กิเด่โอน ยุฮ คัน ละ ซ ทไว แตะ โอ
เอฮี ละ พะจาว นา เซ� อฮั เยโฮวา ชาโลม* ไม่ คัน
เซ� คัน เซ ไก ลัง่ ฮอยจ ปเล่ีย� อาวต นึง ยว่ง โอฟ
รา� ไก นึง นาตี มู อาบีเ่ยเซอ�

25ซาวม เซพะจาว อฮั เฮี ละ กิเด่โอน� �ตุย โมวก
โปก ยุฮ เปือะ เปอะ� ไอฮ ปุ ทัต ป โรง อื ป ไก อาญุ
อื อาแลฮ เนอึม เซ� คัน ป โก เปือะ เปอะ นา ก ตัน
ปุย โอเอฮี ละ บ่าอนั เซ เญื่อฮ แปฮ เกือฮ ไลจ� ซกัง
อาเชรา ป อาวต โบ อื เซ ฆู โรฮ แปฮ� 26 ไมจ เปอะ
ตุย ซโมะ โก คัน นึง ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ตัม
ปุก อื ไล แตะ นา ก ฮลาวง เตะ นา เซ� มอก ตอง
ทไว โมวก โปก เซ นึง ละ อาึ� โกว ซกัง อาเชรา เซ
แปน เคิ ละ ตาึง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 กิเด่โอน บะ โรวก กวนไจ แตะ กาว ปุย ละ ซ ยุฮ
อื ตัม ดวน พะจาว แตะ ยุฮ� ยุฮ รซาวม กัน เซ นึง
ฮลัต อื นึง คระ เฌือต แตะ ไม่ ปุย่วง แตะ� โรวต
โตว ยุฮ อื เมือ ซเงะ่ อ�ื

28ปวยฮ พริ เซ เญอืม เอจี โกฮ ปุย ยว่ง เซ เน่อมึ
ไอจ แตะ� ยุ เอจี ไลจ คัน ยุฮ บ่าอนั เซ� ยุ เอจี ฆู ปุย
ซกัง อาเชรา เซ ไม่ อ�ื ยุ โรฮ ตอง ปุย โมวก โปก เซ
นึง คัน โคระ เซ โรฮ� 29 ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �มัฮ
ปุย ป ยุฮ เฮ�ี� อฮั เซ� เญือม ไตซวน อื ไก โรฮ ป
รโฮงะ ละ อ�ื �มัฮ กิเด่โอน กวน โยอตั ป ยุฮ โอเอฮี
โม เซ�� อฮั เซ ละ อื ปุย เซ�

30 ปุย ยว่ง เซ อฮั เฮี ละ โยอตั� �ตาว แปฮ กวน
เปอะ เซ โอก ฮอยจ นา เฮ�ี จัมเปน ปุย ยุฮ ยุม ไม่
นึง เญื่อฮ อื คัน ยุฮ บ่าอนั� ไม่ ฆู อื ซกัง อาเชรา ป
อาวต โบ อื เซ�� อฮั เซ�

31 โยอตั โลยฮ อื ละ โม ป ฮอยจ ฟึนฟอง กวนแตะ
เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั ซ โฮว เปอะ ฆรอ ลปุง เปอะ
ตัง บ่าอนั� อมั ซ ฟู เปอะ มวยญ เดือ เปอะ โครวน
รโตง อ�ื ดัฮ ไก ป ฆวต เรอึม บ่าอนั เนอ� ปุย เซ
ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ กา โอก ซเงะ� ดัฮ บ่าอนั มัฮ พะ
จาว เนอึม โฮ� ตึน ซ เกียฮ เรอึม ไอฮ ติ แตะ นึง
เอจี ฮอยจ เญื่อฮ ปุย คัน ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุย�
32 เคียง ซเงะ เซ ปุย อฮั เยรูบ่าอนั ละ กิเด่โอน เซ�
เอจี มัฮ อฮั อ�ื �เกือฮ บ่าอนั เรอึม ไอฮ ติ แตะ��
มัฮ อฮั อื เซ นึง เญื่อฮ กิเด่โอน คัน ยุฮ บ่าอนั เซ�

33 ฟวยจ เซ โม มีเด่ียน ไม่ โม อามาเลก ไม่ ปุย
ไฮญ ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ พาวม ดิ ไม่ ปุ แตะ�
เตือง ดิ โกลง จอแด่น� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง ฮอง
โกลง ยติเรเอน เตือง มู แตะ� 34 เญือม เซ ลปุ พะ
จาว เลีฮ อาวต เนอมึ นึง กิเด่โอน� กิเด่โอน เซ ปาึง

* 6:24 6:24 นึง ลปุง ฮบีรู พะเยโฮวา ชาโลม มัฮ อฮั อ�ื �พะจาว ป เกือฮ ปุย อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ไม่�
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โตวต ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื กอก ปุย ไน มู อาบีเ่ยเซอ เอญี
ฟวต แตะ� 35ตอม โรฮ มวยญ แตะ ละ ปุย เจอ มะ
นาเซ เกือฮ อื ฮอยจ ไม่ เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ� กอก
โรฮ เจอ อาเชอ ไม่ เจอ เซบู่ลุน ไม่ เจอ นัปทาลี ฮอยจ
โรฮ เคะ แตะ� โม เซ ฮอยจ เนอมึ เคะ อ�ื

36 เญือม เซ กิเด่โอน ไววอน� อฮั เฮ�ี �โอ พะ
จาว� ดัฮ เปอะ ซ โกว เนอึม อาึ ละ เรอึม โม อซิรา
เอน ตอก เอจี อฮั เปอะ เนิ โฮ� ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั
อาึ� 37 อาึ ซ อาึง ฮกั แกะ ติ ปลัฮ นึง รบุฮ� ซงา่วป
ก ซะ อา ดัฮ รน่ะ ไก นึง ฮาึก แกะ เซ โน่ง� ดัฮ เตะ
นา เซ ซออฮ� อาึ ซ ยุง ซ โกว เนอึม ปะ แตะ ละ ซ
เรอมึ แตะ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว�
38 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี เกิต เนอึม ตอก เซ� กิ
เด่โอน งาวป โกฮ ซเวยีต ฮาึก แกะ เซ� ซเกาะ นึง
รน่ะ� รอาวม นึง อื ปอ นาวก อื ยุฮ กลอง ติ�

39 ฟวยจ เซ กิเด่โอน อฮั แม อื ละ พะจาว ตอก
เฮ�ี �ปัว เปอะ โอ ดิ รอก พาวม นึง อาึ� อาึ ปัว แม
อฮั ละ เปอะ ติ โฮน โน่ง� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ลอง
แลน นึง ฮกั แกะ เฮี ติ โฮน แม� โฮน เฮี ปัว เปอะ
เกือฮ ฮาึก แกะ เฮี ซออฮ� เกือฮ รอาวม รน่ะ ไก นึง
เตะ โน่ง�� อฮั เซ ละ พะจาว� 40 ซาวม เซ พะจาว
ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� ฮาึก แกะ เซ โน่ง ป ซออฮ ฮอ�
เตะ เฆียง อื เซ� ปังเมอ ซเกาะ เนอึม นึง รน่ะ เล่ีป
อ�ื

7
กิเด่โอน เป โม มีเด่ียน

1 เมือ กซะ งาวป อื กิเด่โอน ไม่ โม ป โฮว ไม่ อื โกฮ
โฮว ฮอยจ นึง รอาวม ปลาฮึ ติ โดฮ ก อฮั ปุย ฮาโรต
ไม่ อ�ื ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นา เซ� (มอยฮ โคระ กิเด่
โอน เซ มัฮ เยรูบ่าอนั� โม มีเด่ียน เนอ ตัง ไคะ ยุฮ
แตะ โตะ โลก ลวง ก ล่าวง อื โบ บลาวง โมเร� 2พะ
จาว อฮั เฮี ละ กิเด่โอน� �โม ตฮนั ซ เกือฮ เปอะ
โฮว รุป ไม่ โม มีเด่ียน เซ โฮวน ลอน� โม เปะ ซ โคะ
ปลาว เปอะ ติ แตะ เป ไอฮ นึง โกะ แตะ ฆาื อ�ื ตึน
ซ อวต เปอะ โกะ แตะ ไอฮ� ยุง เปอะ โตว มัฮ เป
แตะ เบือ อาึ ฆาื อ�ื 3 ไมจ เปอะ ดวน ปุย เกือฮ ยุฮ
อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป ไก รพาวม ฮลัต เตอ� เกือฮ
เอญี แปฮ ฮา บลาวง กิเลอตั เฮ�ี� ไมจ เปอะ อฮั ละ
อื ตอก เซ�� อฮั เซ พะจาว� เญือม เอจี อฮั เนอึม
อื ละ อื ตอก เซ ไก ป เอญี ฆาื ลอา ฮมาึน ไปล ลอา
เปือน ปุย� โม ป อาวต เซ ไก ลัง่ ติ ฮมาึน ปุย�

4 พะจาว อฮั แม เฮี ละ กิ เด่ โอน� �โฮวน ลอน
ลัง่ ป อาวต ไม่ เปอะ เซ� ตาว แม โม เซ ฮอยจ นึง
โกลง� อาึ ซ รฆุ ละ เปอะ นา เซ� ดัฮ อาึ อฮั ปุย
ออฮ คาว ละ โฮว ไม่ เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ โฮว� ดัฮ
อาึ อฮั ปุย ออฮ โอ คาว ละ โฮว ไมจ เปอะ โตว เกือฮ
ปุย เซ โฮว�� อฮั เซ ละ กิเด่โอน�

5 กิเด่โอน เกือฮ เนอึม ปุย โฮว ฆาื อื ฮอยจ นึง
โกลง� เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ พะจาว อฮั เฮ�ี
�โม ป เชยีต ครุต รอาวม ตอก เคลือก เซาะ อื เซ
เกือฮ อาวต โน่ง ติ มู� โม ป ชุง นึง มะฆราวง แตะ
ละ ซ ญุ อื รอาวม เซ เกือฮ โรฮ อาวต โน่ง ติ มู�� อฮั
เซ ละ อ�ื กิเด่โอน ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� 6 ป เชยีต

เคลือก รอาวม นึง เตะ แตะ ไก ลอวย รอย ปุย� โนก
ฮา เซ ชุง ตื นึง มะฆราวง แตะ ละ ญุ แตะ รอาวม
เตือง โอยจ อ�ื

7พะจาว อฮั อื ละ กิเด่โอน ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ โปน ฮา โม มีเด่ียน เบือ ปุย ลอวย รอย ป เค
ลือก รอาวม เซ� ซ เกือฮ เนอึม เปอะ เป� โนก ฮา
ปุย ลอวย รอย เซ เกือฮ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ
เตือง ไพ เตือง มัน เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 กิเด่โอน
เกือฮ เนอึม อื เอญี� ไก ลัง่ ลอวย รอย ปุย โน่ง ป
อาวต ไม่ อ�ื โตวต เตือง โอยจ อื ไม่ ป โซม ป ปอน
อื ไก ไม่ โม เซ� ไคะ อาวต โม มีเด่ียน อาวต ลัก่เซฮ
อื นึง ลโลวง�

9 ซาวม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ กิเด่โอน� �โกฮ�
เลีฮ ฮอยจ ละ ไคะ อาวต ตฮนั โม เซ� อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ เป� 10 ดัฮ เปอะ ฮลัต นึง ซ เลีฮ รุป แตะ ไม่
อื โฮ� เลีฮ ดิ ละ ไม่ ปูรา ป มัฮ กวนไจ เปอะ เซ ฮมั�
11 งอ่ต แลน ป อฮั โม เซ� เคียง เซ ซ ไก รพาวม
เรยีง เปอะ ละ ซ รุป แตะ ไม่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
กิเด่โอน เลีฮ ดิ เนอมึ ไม่ ปูรา ป มัฮ กวนไจ แตะ เซ�
ฮอยจ เฆียง ไคะ อาวต ปุย โม เซ� 12 โม มีเด่ียน ไม่
โม อามาเลก ไม่ ปุย ไฮญ ป มัฮ ปุย เน่อมึ ลัก่ โอก
ซเงะ เซ� อาวต นึง ลโลวง เซ โฮวน ตอก ซดู โฮ�
อุต ยุฮ อื โฮวน โรฮ ตอก ไฮมจ ไก นึง เกาะ โฮ�

13 เญือม ฮอยจ กิเด่โอน เซ� ปุก ลไล รไปฮ ปุย
รโมะ แตะ ละ ปุโฮมว แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ รโมะ ยุ
คโนมปัง บ่าเล ติ โม่ว� ยุ มังโมว อื เน่อมึ ก ล่าวง
ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม มีเด่ียน� เรยีง ลัมเลือ เอนิ�
ลอก พากัง เซ ปอ ลเลอมึ เอนิ อ�ื แวป เอนิ ยุฮ อ�ื�
อฮั เซ ละ ปุโฮมว แตะ�

14 ปุโฮมว อื เซ โลยฮ อ�ื �รโมะ เปอะ เซ มัฮ โตว
ตอก ไฮญ� เอจี มัฮ วจิ ไม่ อมันัต ยุฮ กิเด่โอน กวน
โยอตั เซ� มัฮ โม อซิราเอน� พะจาว เอจี มอป โม
มีเด่ียน ไม่ โม ตฮนั เตือง โอยจ อื ละ ซ เกือฮ อื ไป
นึง กิเด่โอน เซ�� อฮั เซ�

15 กิ เด่ โอน เญื อม ฮมอง อื รไปฮ ปุย เซ รโมะ
แตะ� ฮมอง โรฮ ตอก รนึก ปุย รโมะ อื เซ� ไววอน
ลืลาว พะจาว ฆาื อ�ื เอญี ฮอยจ นึง ไคะ ตฮนั ยุฮ
แตะ� อฮั เฮ�ี �โกฮ� พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ เป
โม ตฮนั มีเด่ียน เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 16 เญื
อม เซ รฆุ ตฮนั ยุฮ แตะ แปน ลอวย มู� เกือฮ โตวต
ละ อื ติ ปุย ติ� เกือฮ โรฮ โดง เตะ ละ อื ติ ปุย ติ�
กไน โดง เซ ไก ฆิ รเออปึ นึง โครยญ โม่ว อ�ื

17ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ ตฮนั ยุฮ แตะ� �ไมจ เปอะ
มอง แก อาึ� เฮยีน ป ยุฮ อาึ เฮ�ี ดัฮ อาึ เอจี ฮอยจ
เฆียง ไคะ ยุฮ โม เซ� ยุฮ ตอก ยุฮ อาึ อ�ื 18 เญือม
ปาึง อาึ ไม่ ปุโฮมว เยอะ โตวต ยุฮ แตะ� ไมจ โรฮ
เปอะ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ รวติ ไคะ ยุฮ โม มีเด่ียน
เซ� รโอง ไม่ โครยญ โฆะ เปอะ� �ฆรอ พะจาว ไม่
ฆรอ กิเด่โอน�� ไมจ เปอะ อฮั เซ เรยีง��

19 กิเด่โอน ไม่ ปุย ติ รอย ป มัฮ โฮมว อื เซ ฮอยจ
นึง ไคะ อาวต ตฮนั เซ ปุก เญือม เปียน โรง ตฮนั
มอง ญัม ปุ แตะ� มัฮ ญัม ซน่ะ นึง อ�ื โม เซ ปาึง
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เนอึม โตวต ยุฮ แตะ� ปุฮ โดง ไปญ แตะ เซ ไม่ อ�ื
20 บรุก ยุฮ อื ตอก เซ เตือง ลอวย มู แตะ� ปาึง ตื
โตวต ยุฮ แตะ� ปุฮ โรฮ โดง ไปญ แตะ� ไปญ ฆิ นึง
เตะ วิ แตะ� ไปญ โตวต นึง เตะ ดอม แตะ� รโอง
ไม่ อ�ื �วจิ ยุฮ พะจาว. วจิ ยุฮ กิเด่โอน�� อฮั เซ
เรยีง� 21 โม เซ ชุง ก อาวต แตะ รวติ ไคะ ตฮนั เซ�
โม มีเด่ียน เซ ตอ เงา่ะ ตอ วู� ครวก ไม่ อ�ื

22 ลไล ลอยฮ เซียง โตวต ลอวย รอย เซ พะจาว
เกือฮ ปุย โตะ ไคะ เซ มอก ไอฮ ปุ แตะ นึง วจิ ยุฮ
แตะ� ตฮนั โม เซ ตอ ฆาื อื ฮอยจ นาตี เบ่ตชิตา
คระ โฮว ปุย ยว่ง เซเรรา ซดิ ไม่ ยว่ง อาเบ่นเมโฮลา
ไม่ ยว่ง ทัปบัต่� 23 เญือม เซ กิเด่โอน กอก โรฮ โม
อซิราเอน ป มัฮ เจอ นัปทาลี ไม่ เจอ อาเชอ ไม่ เจอ
มะนาเซ เตือง โอยจ อื เกือฮ อื อาื โม มีเด่ียน เซ�
24ดวน โรฮ ปุย โฮว กอก เจอ เอฟราอมิ ป อาวต นึง
บลาวง ไม่ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซไจ เอญี เรอมึ ปุ แตะ
รุป ไม่ โม มีเด่ียน เฮ�ี อาวต อาึง กา อื นึง รเดือง
โกลง จอแด่น โครยญ รเดือง ฮอยจ ละ ยว่ง เบ่ต-บ่า
รา�� อฮั เซ มวยญ ตอม อื เซ�
โม เอฟราอมิ รโจะ ดิ เนอึม� อาวต ฆาื อื นึง

รเดือง โกลง จอแด่น โครยญ รเดือง ฮอยจ ละ ยว่ง
เบ่ต-บ่ารา� 25 ปุน โฮมวต จาวไน ยุฮ โม มีเด่ียน
ลอา ปุย� มัฮ โอเรป ไม่ เซเอป� ยุฮ ยุม ไม่ โอเรป
เซ นึง ซโมะ ป อฮั ปุย ซโมะ โอเรป ไม่� ยุฮ โรฮ ยุม
ไม่ เซเอป เซ นึง โตะ ก บึน ปุย เปลิ อะงุน ก อฮั ปุย
เซเอป ไม่� โม อซิราเอน อาื แนฮ โม มีเด่ียน� โรวก
ไกญ โอเรป ไม่ เซเอป เซ เกือฮ อื ละ กิเด่โอน นา ก
ฮอยจ อื บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง
อ�ื

8
กิเด่โอน เป กซัต ยุฮ โม มีเด่ียน

1 โม เอฟราอมิ เมอ อฮั อื ละ กิเด่โอน ไม่ รพาวม
รอก แตะ ตอก เฮ�ี �เญือม เลีฮ ตอซู เปอะ ปุ แตะ
ไม่ โม มีเด่ียน เนอ� โอ โน่ง เปอะ บะ โม เอะ โฮว เรอึ
ม รุป โรฮ ไม่ แตะ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 กิเด่โอน
โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เมาะ กัน ป เอจี ฟวยจ อาึ
ยุฮ เซ อมั เกียฮ เตะ เกียฮ แนต โรฮ โฮะ ไม่ กัน ป
เอจี ฟวยจ โม เปะ ยุฮ ฮู� แจง โอ เกียฮ ฮา� เปลิ
อะงุน ป เอจี มัฮ รเชอืฮ โม เอฟราอมิ เมอ� ไมจ ลัง่
ฮา เปลิ อะงุน เปฮ เญือะ เญะ ป มัฮ โม อาบี่เยเซอ
เฮี เตือง โอยจ อ�ื โม่ มัฮ ตอก เซ� 3 พะจาว เอจี
เกือฮ โม เปะ ปุน ยุฮ ยุม ไม่ โอเรป ไม่ เซเอป ป มัฮ
จาวไน ยุฮ โม มีเด่ียน เซ� เมาะ กัน เอจี ยุฮ เอะ เอ
เกียฮ เตะ เกียฮ แนต โตว ไม่ กัน เอจี ยุฮ โม เปะ
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ� เญอืม ฮมอง อื ป อฮั กิเด่โอน
เซ โม เซ ไฮ โรฮ รอก พาวม ฆาื อ�ื

4 กิเด่โอน ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ลอวย รอย ปุย เซ� เตื
อง ดิ โกลง จอแด่น ไม่ ปุ แตะ ละ ซ อาื แตะ ยุฮ ยุม
ไม่ โม มีเด่ียน ปอ โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� 5 เญือม
เอจี ฮอยจ อื ละ ยว่ง ซุโคต เตอ� อฮั เฮี ละ ปุย เมือง
เซ� �เกือฮ คโนมปัง ยุฮ เปอะ เนิ งอ่น ละ ซ เกือฮ

โม ป โฮว ไม่ เยอะ เฮี โฮลฮ โซม� โม เฮี เอจี ฆวต
โซม ลัมเลือ เอนิ� เอะ มัฮ กัมลัง โฮว อาื เยอะ เซบ่า
ไม่ ซันมุนนา ป มัฮ กซัต เมือง มีเด่ียน เซ�� อฮั เซ�
6 โม ป มัฮ ป กวต ป เฮยีง ยว่ง ซุโคต เซ โลยฮ อื ละ
อื ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ เอจี ปุน โฮมวต เปอะ เซบ่า ไม่
ซันมุนนา เซ บุย� ฮอยจ ปัว บุย เปอะ คโนมปัง ยุฮ
เอะ ละ ซ เลียง แตะ โม ตฮนั ยุฮ แตะ นึง เมอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

7 กิเด่โอน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เญื
อม เอจี เกือฮ พะจาว เยอะ ปุน โฮมวต เซบ่า ไม่ ซัน
มุนนา เซ โฮ� อาึ ซ โรวก กัต ระ กัต แตวะ ป ไก นึง
ลาึน เวอืฮ ละ ซ ไรจ แตะ โม เปะ นึง ปอ บอฮ เอนิ
เนะ เปอะ เซ�� อฮั เซ� 8ฟวยจ เซ กิเด่โอน โอก โฮว
ฮา นา เซ� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง เปนเูอน แม� ปัว
โรฮ อื นึง ปุย ยว่ง เซ ตอก เซ โรฮ� ปุย ยว่ง เปนู
เอน เซ โลยฮ โรฮ อื ละ อื ตอก โลยฮ ปุย ยว่ง ซุโคต
อื โรฮ� 9 กิเด่โอน อฮั เฮี ละ ปุย ยว่ง เซ ฆาื อ�ื �ดัฮ
อาึ เอจี เอญี ไม่ เป แตะ โฮ� อาึ ซ เอญี เญื่อฮ เอญี
เต ปอม อาวต ตฮนั ยว่ง เฮ�ี ปอ ไลจ โอยจ อื เอนิ��
อฮั เซ�

10 ป มัฮ เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ อาวต นึง เมือง
คันโค ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ เมาะ โฮฮ ลัง่ อ�ื โม ตฮนั ป
โอก โฮว ไม่ อื เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ เซ ไก ลัง่ ติ ฮมาึน
ไปล พอน เปือน ปุย โน่ง� กัน รุป โฮน เซ เอจี ยุม
ตฮนั ไปญ วจิ ยุฮ ติ แซน ไปล ลอา ฮมาึน ปุย เอนิ�
11 กิเด่โอน โอก โฮว คระ โฮว ปุย นึง ลาึน เวอืฮ บลัฮ
ยว่ง โนบ่า ไม่ ยว่ง โยกเบ่ฮา ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง
อ�ื ลไล เลียก รุป โม กิเด่โอน ไม่ อื เซ� โม เซ เญือะ
ไก โตว ป ยุง เพรยีง ติ แตะ นึง แกต อื ปุย โอ เญือะ
ฮอยจ รุป ไม่ แตะ� 12 เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ โกฮ
ตอ� กิเด่โอน เซ โฮว อาื อ�ื เญอืม เอจี เครอปึ อื เซ
บ่า ไม่ ซันมุนนา ป มัฮ กซัต ยุฮ โม มีเด่ียน เซ� โฮม
วต โรวก อ�ื โม ตฮนั ยุฮ อื เซ แตกฟุง เตือง โอยจ
แตะ ฆาื อ�ื

13 เญือม โอก เอญี กิเด่โอน เน่อมึ โฮว รุป แตะ
เซ� โอก เอญี คระ โตะ เงยีก เฮเรต� 14 โฮมวต ปร
เมะ นมุ ป อาวต ยว่ง ซุโคต เซ ติ ปุย� ไฮมญ โอเอฮี
นึง อ�ื ปรเมะ นมุ เซ เยอ ไซฮ มอยฮ โม ป ระ ป คาว
ยว่ง ซุโคต เซ ละ อื เตือง โอยจ อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ
อาลแฆลฮ โรฮ อาแลฮ ปุย� 15 เญือม เซ กิเด่โอน
เซ โฮว เคะ ปุย ยว่ง ซุโคต เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �แลนๆ
เซบ่า เฮี ไม่ ซันมุนนา เฮี เมิฮ� ซเงะ โฮ เอจี เพียก
แฮม เปอะ เอะ� เกือฮ เปอะ โตว คโนม ยุฮ แตะ เนิ
เตือง ฆวต โซม ตฮนั ยุฮ ฮุ� ฆาื โอ เอะ ดิ โฮลฮ โฮม
วต เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 16 กิเด่
โอน โฮมวต โม ป ระ ป คาว นึง ยว่ง เซ� โรวก เนอมึ
กัต ระ กัต แตวะ ป ไก นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ปุฮ เฟียต
ปุย โม เซ นึง อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� 17 ยุฮ
โรฮ ไลจ ไม่ ปอม อาวต ตฮนั ยว่ง เปนเูอน� ยุฮ โรฮ
ยุม ไม่ โม ปรเมะ ป อาวต นึง ยว่ง เซ โรฮ�

18 กิเด่โอน ไฮมญ แม เซบ่า ไม่ ซันมุนนา ตอก
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เฮ�ี �ปุย ยุฮ โม เปะ ยุม ไม่ นึง ยว่ง ทาโบ่ เซ มัฮ ปุย
ตอก เมอ ฮุน ฮงั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �มัฮ ปะ ตอก ออฮ โม เซ มัฮ โรฮ ตอก เซ
โรฮ� นา ตา โม เซ เยอ ตอก ตื กวน กซัต โฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 19 กิเด่โอน อฮั แม เฮ�ี �ปุย โม เซ เยอ
มัฮ ตื ปุ เลีฮ อาึ� มัฮ กวน ติ มะ ไม่ เยอะ� มัฮ โอ
โม เปะ ดิ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ โฮ� แจง ไอม พะจาว
ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม
เปะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ� 20 ฟวยจ เซ กิเด่โอน
เนอ ดวน เยเทอ ป มัฮ กวน รเมะ โรง แตะ ตอก เฮ�ี
�โกฮ ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ ปุย ลอา เฮี เมิฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื กวน รเมะ อื เซ ปังเมอ โอ โรวต ลวต วจิ แตะ
ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ� นึง มัฮ ลัง่ อื ปุย
นมุ อาญุ ลัง่� 21 ป มัฮ เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ อฮั
เฮี ละ กิเด่โอน ฆาื อ�ื �โกฮ ยุฮ ไอฮ ยุม ไม่ เอะ เฮี
เมิฮ� กัน ลัง ยุฮ ป เอจี ระ� คาว โตว ละ มอป ละ
กวนดุ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ กิเด่โอน โกฮ ยุฮ
เนอมึ ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ� ตุย โรฮ เคืองไม ซัมคัน ป
ตาึก อื นึง โงก อุต ยุฮ อื เซ ฮา อ�ื

กัน ยุฮ กิเด่โอน
22 เญือม เซ โม อซิราเอน เนอ ฮอยจ อฮั เฮี ละ

กิเด่โอน� �ปัว ปะ แปน ป ตัต ป เตียง ละ โม เอะ�
เน่อมึ นึง ตัว ปะ ฮอยจ ละ โม กวน เฌือต เปอะ เฆี
ยง เฮี โรฮ� นึง เอจี เรอึม เปอะ เอะ เกือฮ โปน ฮา
โม มีเด่ียน เฮ�ี� อฮั เซ� 23 กิเด่โอน โลยฮ อื ละ โม
เซ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ตัตเตียง โตว โม เปะ� ปัง มัฮ
กวน เนอะ ปุ โรฮ ซ ตัตเตียง อ�ื มัฮ พะจาว ไอฮ ป ซ
ตัตเตียง โม เปะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 24 กิเด่โอน ปัง
เมอ อฮั แม เฮี ละ โม เซ� �อาึ ปัว โอเอฮี นึง เปอะ
ติ เจือ� ปัว โม เปะ เกือฮ ตอฮู ไคร ป โฮลฮ เปอะ เน่
อมึ นึง โม มีเด่ียน เซ ละ อาึ โครยญ โฆะ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื (โม มีเด่ียน เซ โกว ตื ตอฮู ไคร นึง มัฮ
อื จัตเจือ โม อชิมาเอน��

25 โม เซ โลยฮ อื ละ กิเด่โอน ตอก เฮ�ี �เอะ เตือง
โอยจ เจอะ เตม รพาวม นึง ซ เกือฮ แตะ ละ เปอะ��
อฮั เซ� โม เซ ตุม พา ละ อ�ื อาึง เนอมึ ตอฮู ไคร เซ
นึง อ�ื 26 นัมนัก ไคร เกือฮ อื ละ กิเด่โอน เซ ไก เอนิ
1,700 เชเคน� โนก ฮา ป เกือฮ อื ละ กิเด่โอน เซ�
โม อซิราเอน เซ โฮลฮ โรฮ เคือง ไคร� ฮนัง ไคร�
พา ซี ซูวนั ป จาวป กซัต โม มีเด่ียน เญอืม แงฮ่ อื ติ
แตะ� ฮอยจ ละ เคืองไม ป ตาึก ปุย นึง โงก อุต ยุฮ
อื โรฮ� 27 กิเด่โอน โกว ไคร โม เซ โล อื เกือฮ แปน
ฮุป เอโฟต� ละ อาึง อื นึง ยว่ง โอฟรา ป มัฮ ยว่ง
อาวต โกะ แตะ เซ� ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เญือะ
เนอมึ โตว รพาวม ละ พะจาว� โฮว ไว ฮุป เซ ฮา อ�ื
กัน ยุฮ อื เซ มัฮ โรฮ ตอก แฮวะ ตอก ซราว ละ กิเด่
โอน ไม่ กวน เฌือต ลุกลัน อ�ื

28 โม มี เด่ียน เนอ ไป ลอป นึง โม อซิ รา เอน�
เญือะ ปุน ลบุ่ฮ โตว ติ แตะ เฟือฮ� ไน ติ เจน ไอม
ลัง่ กิเด่โอน เนอ� ปลัฮเตะ อาวต อื โฮลฮ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง แปน รปาวน เนอมึ แตะ�

กิเด่โอน ยุม
29ป มัฮ กิเด่โอน* กวน โยอตั เตอ� โฮว อาวต นึง

เญือะ ยุฮ โกะ แตะ� 30 กิเด่โอน เซ ไก กวน รเมะ
อาลแฆลฮ ปุย� นึง ไอฮ อื ปุย เญือะ แตะ โฮวน�
31ปรโปวน แตวะ เญือะ กิเด่โอน ติ อื อาวต นึง เมือง
เชเคม� ไก โรฮ กวน ไม่ ปุ แตะ ติ ปุย� ปุก มอยฮ
อ�ื อฮั อาบี่เมเลก ละ อ�ื 32 กิเด่โอน กวน โยอตั เซ
ไอม ฮอยจ ละ กวต เนอมึ แตะ� ฟวยจ เซ ยุม� ปุย
โฮว รมอยจ อื นึง ยว่ง โอฟรา ป มัฮ นาตี อาวต โม
อาบี่เยเซอ เซ� อาึง อื โตะ อูโมง รมอยจ ปุย โยอตั
ป มัฮ เปือะ โกะ อื ไอฮ เซ�

33 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม กิเด่โอน เนอ� โม อซิรา
เอน เนอึม โตว แม รพาวม ละ พะจาว� โฮว ไว ฮุป
โม พะบ่าอนั ฮา อ�ื เกือฮ โรฮ พะบ่าอนั-เบ่รติ เซ
แปน พะจาว ยุฮ แตะ� 34 เญือะ เกือฮ โตว ติ แตะ
โตก ละ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ป เอจี เรอึ
ม อื เกือฮ โปน ฮา โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ เน่อมึ
โครยญ ลวง เซ� 35 เญือะ โตก โตว ละ กุนมุ่น ยุฮ
เญือะ กิเด่โอน เซ ละ แตะ� ตอก กัน เอจี เรอมึชวย
ตูเตอมึ กิเด่โอน โม อซิราเอน เซ�

9
อาบีเ่มเลก

1 อาบีเ่มเลก ป มัฮ กวน กิเด่โอน เนอ� โฮว ซาวป
ยุ คระ เฌือต ลวง มะ แตะ นึง เมือง เชเคม� อฮั
เฮี ละ อ�ื 2 �ปัว เปอะ ไฮมญ แลน ปุย เมือง เชเคม
ตอก เฮ�ี �กวน กิเด่โอน อาลแฆลฮ ปุย เยอ� ไม่ อาึ
ติ ปุย เฮ�ี มัฮ ปุย ป ปุก ละ เปอะ นึง อื ละ ซ เกือฮ
เปอะ แปน ป ตัตเตียง แตะ� ปัว โรฮ โม เปะ โตก
ละ อาึ เฮ�ี นึง มัฮ อาึ เนะ ติต ซองั เบือน ไม่ โม โกะ
เปอะ โรฮ� � อฮั เซ� 3 โม ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต
ลวง มะ อาบีเ่มเลก เซ รโฮงะ เนอมึ ไลลวง เซ ละ ปุย
เมือง เชเคม เซ� ปุย เมือง เซ พาวม ดิ ไม่ อาบี่เม
เลก เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ เนอมึ
โกะ เนะ คระ เฌือต เอะ ไอฮ�� อฮั เซ� 4 โม เซ ตุย
เอนิ มาื ยุฮ แตะ อาลแฆลฮ เชเคน� มาื เซ มัฮ มาื
อาวต นึง โตะ วิฮนั ยุฮ พะบ่าอนั-เบ่รติ เซ� เกือฮ
อื ละ อาบี่เมเลก� อาบี่เมเลก เซ โฮว จัง โม ปุยไฮะ
ปุยฮอน นึง อื เกือฮ อื โฮว ไม่ แตะ� 5 โฮว ฮอยจ นึง
เญือะ ยุฮ เปือะ แตะ นึง ยว่ง โอฟรา เซ� โฮว ยุฮ
ยุม ไม่ เอียกปุ โกะ แตะ ไอฮ ป มัฮ กวน กิเด่โอน เซ
เตือง อาลแฆลฮ ปุย อื นึง ราว ซโมะ ดี ระ ติ� มัฮ
ลัง่ โยทัม กวน รเคะ กิเด่โอน เซ โน่ง ป โฮฮ ลัง่ เงอ�
นึง เม่าะ อื ติ แตะ ฮา โม เซ� 6 ปุย ยว่ง เชเคม ไม่
ปุย ยว่ง เบ่ตมิโล เตือง โอยจ อื รโจะ ดิ โพรม ไม่ ปุ
แตะ นึง เน่อมึ โคะ ไฆรจ ป เมีญ โม เชเคม อื มัฮ ป
ซัมคัน ติ โดฮ� ดุฮ โรฮ อาบี่เมเลก แปน กซัต ยุฮ
แตะ นา เซ โรฮ�

7 ไลลวง เซ เยอ� ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ โย
ทัม โรฮ� เญือม เซ โยทัม ฮาวก ชุง ฆาื อื นึง บลา
วง เกรซิิม� รโอง ไม่ อื เกือฮ ปุย ฮมอง ป อฮั แตะ

* 8:29 8:29 นึง ลปุง ไพรม กิเด่โอน นึง คอ 29 เฮี ปุย อฮั เยรูบ่าอนั ไม่ อ�ื
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ตอก เฮ�ี �โม เปะ ปุย ยว่ง เชเคม เมอ� ปัว เปอะ
งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เดอมึ พะจาว ซ งอ่ต โรฮ ป อฮั โม
โกะ เปอะ โรฮ�

8�ติ โฮน อื ไก โคะ โฮวน เจือ โคะ� โอก โฮว ดิ ละ
ซ เกือฮ แตะ โคะ ไฮญ แปน กซัต ยุฮ แตะ ติ โฆง�
โฮว ปัว โรฮ โคะ กาวก� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ ฮอยจ
แปน กซัต ละ เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 โคะ กาวก เซ
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ละ โปวฮ
เยอื ลออยฮ แตะ เตือง แปน ลออยฮ เยอะ เซ ควน
นัปทื ปุย โม พะ โม จาว� ไม่ นัปทื ปุย ปุ แตะ นึง�
ละ ซ ซาวป เยอื ฟูเฟือ ติ แตะ ราว โคะ ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 �ฟวยจ เซ โคะ ติ มู เซ โฮว อู แม ไม่ โคะ เม
แม� �ปัว ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ โม เอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 11 โคะ เม เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ
ซ เกือฮ เปอะ อาึ โปวฮ เยอื เปลิ ไมจ แตะ ไม่ เด อื
ละ ซ โฮว ซาวป เยอื ฟูเฟือ ติ แตะ ราว โคะ ไฮญ เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

12 �ฟวยจ เซ โคะ โม เซ โฮว อู แม ไม่ โคะ อะงุน
แม� �ปัว ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ โม เอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 13 โคะ อะงุน เซ โลยฮ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �อมั
มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โปวฮ เยอื รอาวม เด แตะ เตื
อง แปน อื ป ปุก รพาวม พะจาว ไม่ มัฮ อื ควน มวน
ยุฮ รพาวม ปุย� ละ ซ โฮว ซาวป เยอื ฟูเฟือ ติ แตะ
ราว โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั โรฮ เซ ละ อ�ื

14�ฟวยจ เซ โคะ โม เซ โฮว อู แม ไม่ ไรป กัตแม�
�ปัว ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ โม เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 ไรป กัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ เกือฮ เนอึม
อาึ แปน กซัต ยุฮ แตะ โฮ� ไมจ เปอะ เอญี อาวต
ฆรมึ เดีย ฮลอง อาึ เฮ�ี ดัฮ เปอะ โอ เอญี อาวต นึง
โฮ� ซ เกิต งอ ละ เปอะ เน่อมึ นึง ไรป กัต เฮี ฆาื อ�ื
งอ เซ ซ ฮะ ยุฮ โคะ โซน ซีด่า นึง เมือง เลบ่านอน เซ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

16�โม เปะ เอจี เลือก เปอะ อาบีเ่มเลก แปน กซัต
ยุฮ แตะ� อมั เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ� อมั เอจี แกต เปอะ มัฮ ป ปุก ป ยุฮ แตะ ละ
เญือะ กิเด่โอน เซ� อมั เอจี โปง อื ไม่ กัน ไมจ เอจี
ยุฮ อื ละ เปอะ� งอ่ต ที แลน� 17 เปือะ ก เญะ เอ เอจี
รุป รโตง โม เปะ� ฮลัก โตว กอ จีวติ แตะ นึง เรอึม
แตะ โม เปะ เกือฮ โปนฮา โม มีเด่ียน โฮ� 18 เนาะ เฮี
โม เปะ เอ ปังเมอ แม ลเตือฮ เปอะ ยุฮ ปไฮะ ปฮอน
ละ จัตเจือ เปือะ เกอะ เซ� กวน รเมะ เปือะ เกอะ
เตือง อาลแฆลฮ อื เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ นึง ซโมะ
ดี ติ โน่ง� โฮฮ ฮา เซ เอจี เกือฮ แม เปอะ อาบี่ เม
เลก ป มัฮ กวน ครา รโปวน ยุฮ เปือะ เกอะ เซ แปน
กซัต ยุฮ โม เชเคม� นึง มัฮ อื โกะ เนะ คระ เฌือต
เปอะ� 19 ดัฮ เปอะ อาวม เอจี ยุฮ แตะ ป ซื ป ไซ ไม่
ป ปุก ป ลอก ละ เญือะ กิเด่โอน โฮ� เกือฮ ติ เปอะ
มวน รพาวม นึง อาบีเ่มเลก เซ เมิฮ� เกือฮ โรฮ อาบี่
เมเลก เซ มวน รพาวม เบือ เปอะ โรฮ� 20 ดัฮ โอ
มัฮ ตอก เซ โฮ� อาึ ปัว อาบี่เมเลก ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง
เชเคม ไม่ ยว่ง เบ่ตมิโล ตอก ฮะ งอ ยุฮ โอเอฮี โฮ�
ปัว โรฮ ปุย ยว่ง เชเคม ไม่ ปุย ยว่ง เบ่ตมิโล เซ ยุฮ
ไลจ ไม่ อาบี่เมเลก ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21ฟวยจ เซ โยทัม เมอ โกฮ ตอ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง
เบ่เออ� ลอต อาวต นา เซ นึง ฮลัต แตะ นึง อาบี่เม
เลก ป มัฮ เอยีกปุ โกะ แตะ เซ�

22 อาบีเ่มเลก โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง เมือง อซิราเอน
ลอวย เนอมึ� 23ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ โรฮ พี ฆอก
ติ ตัว รกัฮ อาบีเ่มเลก ฮา ปุย เมือง เชเคม เซ� เกือฮ
อื โอ เญือะ ปุก ปุ แตะ� เกือฮ ปุย เมือง เซ เลฮ เตียง
ป อฮั อ�ื 24 มัป่ ตุต นึง ไลลวง ยุฮ อื ยุม ไม่ กวน กิ
เด่โอน เตือง อาลแฆลฮ ปุย อื เซ� ลเตือฮ แม โรฮ
ฮอยจ ละ อาบีเ่มเลก เซ ไม่ ปุย เมือง เซ� นึง พาวม
ดิ อื ไม่ อาบี่ เมเลก เซ ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ เอี
ยกปุ แตะ เซ� 25 ปุย ยว่ง เชเคม เซ เกือฮ ปุย เม่า
ะ อาึง ละ ซ ตอซู แตะ อาบี่เมเลก นึง ไกญ บลาวง�
ปุย เมาะ ป โฮว คระ เซ เยอ ซะ เต ตื อ�ื ไลลวง เซ
ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ อาบีเ่มเลก โรฮ�

26 เญือม เซ กาอนั กวน เอเบ่ต ไม่ โกะ เนะ คระ
เฌือต อื โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เชเคม เซ� ปุย ยว่ง เซ
อาึง โรฮ รพาวม แตะ นึง กาอนั เซ� 27 เญือม เซ
โม เซ บะ ปุ แตะ โฮว ฮอยจ นึง รปึม อะงุน� เปฮ
เปลิ อะงุน เซ� บึน อื เกือฮ อื โอก รอาวม� โม เซ
พรี โซม นึง เวอืต อาวต พะ ยุฮ อ�ื กิน เลียง ปุ แตะ
นา เซ� ซะ ซม่อต โรฮ อาบี่เมเลก ไม่ อ�ื 28 กาอนั
กวน เอเบ่ต เซ อฮั เฮ�ี �อาบีเ่มเลก เซ มัฮ ปุย ตอก
เมอ� ปุย เซ โอ มัฮ กวน กิเด่โอน โฮ� เอะ ปุย เมือง
เชเคม เฮี เกียฮ ตอ โฮลฮ โน่ง แปน ครา ปุย เซ เมอ�
ปัง มัฮ เซบุ่น ป มัฮ ลุกนอง อื เซ เอะ อมั คาว ละ ซ
แปนลอปแตะ ครา อ�ื ฮา เซ เยอ� ไมจ เอะ โตก ละ
ฮาโม� นึง มัฮ ฮาโม เซ ป ตังเมือง เชเคม เฮี ไพรม
อ�ื 29 ดัฮ ปุย เมือง เฮี อาวต ฆรมึ นัม ตัต นัม เตียง
อาึ โฮ� อาึ ซ โครฮ อาบี่เมเลก เซ โอก� อาึ ซ อฮั
ลัง่ เฮี ละ� �เมาะ ไก ตฮนั ยุฮ เปอะ เซ รโจะ เมิฮ�
เกือฮ ฮอยจ รุป ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ��

30 เญือม ฮมอง เซบุ่น ป มัฮ ฮวันา ยว่ง เซ ป อฮั
กาอนั กวน เอ เบ่ต เซ� เกิต รพาวม รอก ฆาื อ�ื
31 เกือฮ ปุย โฮว ตาว รซอม แตะ ละ อาบี่เมเลก ป
อาวต ยว่ง อารูมา เซ ฆาื อ�ื รซอม อื เซ อฮั เฮ�ี �กา
อนั กวน เอเบ่ต ไม่ โม คระ เฌือต อื เอจี ฮอยจ นึง
ยว่ง เชเคม เฮ�ี รชุยจ โรฮ ปุย ยว่ง เฮี ฮอยจ รุป ไม่
ปะ� 32 ปเล่ีย เฮี ปัว ปะ ไม่ โม ป อาวต ไม่ เปอะ เซ
โฮว มอง อาึง นึง กังเด่น เมือ ก ซาวม อื เฮ�ี 33 ดัฮ
พริ เอจี ปวยฮ ดัฮ ซเงะ เอจี โอก โฮ� เลียก ตอซู เอนิ
ยว่ง เซ เยอ� เญือม เอจี โอก กาอนั เซ ไม่ ตฮนั ยุฮ
อื ละ ซ รุป อื ไม่ เปอะ� โม เปะ เอ เตอมึ ตอก ฆวต
ยุฮ เปอะ ละ อ�ื ยุฮ ละ อื เมิฮ�� อฮั เซ รซอม เซ�

34 อาบี่ เมเลก โอก โฮว เนอึม ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ
เมือ ก ซาวม อ�ื รฆุ ตฮนั ยุฮ แตะ เลีฮ แปน ปาวน
มู� เกือฮ อื เม่าะ อาึง ติ แตะ ก พริ ยว่ง เชเคม เซ�
35 กาอนั กวน เอเบ่ต เซ โอก โฮว ชุง นึง โตะ รเวอืะ
ยว่ง เซ� เญือม เซ อาบี่เมเลก ไม่ ตฮนั ยุฮ อื บรุก
โกฮ เอนิ เน่อมึ ก เม่าะ แตะ เซ� 36 เญือม ซวน กา
อนั โม ตฮนั เซ อฮั เฮี ละ เซบุ่น ฆาื อ�ื �แก แลน
เมิฮ� อาึ ซวน โม ตฮนั เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง�� อฮั
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เซ� เซบุ่น เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ โตว ปุย� มัฮ ปุ
โรม ตู ยุง่�� อฮั เซ ละ อ�ื 37 กาอนั เซ อฮั แม เฮ�ี
�ตึต แตะ� โม ตฮนั โอก แม เน่อมึ นึง ตู นา เซิต
ติ มู แม� โอก แม เน่อมึ นึง เน่อมึ โคะ ไฆรจ ซัม
คัน เซ งอ่น แม�� อฮั เซ� 38 เซบุ่น เซ อฮั เฮี ละ
กาอนั� �ตัว เซ มวยญ โฮวน โครวน ระ เปอะ ซเงะ
โฮ� เอจี มัฮ อาบี่ เมเลก ไม่ โม ลุกนอง อื ป เคียต
ปะ เพียก แฮม ซเงะ โฮ เยอ� ไมจ เปอะ โฮว รุป ไม่
ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 39 กาอนั เซ บะ เนอึม
โรวก ตฮนั ยุฮ โม เชเคม เซ โอก โฮว รุป ไม่ อาบี่เม
เลก เซ� 40 โม อาบี่เมเลก เซ ปุน โครฮ โม กาอนั
เซ� อาื อื ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ ยว่ง อ�ื โม กาอนั เซ
เบราะ บัต่ โฮวน ปุย ฆาื อ�ื 41 อาบี่เมเลก เกอ เอญี
อาวต แม นึง ยว่ง อารูมา� เซบุ่น เนอ โครฮ กาอนั
ไม่ คระ เฌือต อื เซ โอก แกล� เญือะ เกือฮ โตว อื
อาวต นึง ยว่ง เชเคม เซ� 42ปวยฮ พริ ติ อื แม� โม
ป อาวต นึง ยว่ง เชเคม เซ โอก โฮว ฮอยจ นึง ชจิ นึง
ม่า ยุฮ แตะ งอ่น� เญอืม ฮมอง อาบีเ่มเลก อื 43 รฆุ
เอนิ ตฮนั ยุฮ แตะ แปน ลอวย มู� เกือฮ อื มอง อื นึง
ชจิ เซ งอ่น� เญือม เอจี ชวน อื โอก โม เซ โปน ฮา
ยว่ง เงอ� โม ตฮนั เซ โกฮ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อ�ื 44อาบี่
เมเลก ไม่ ตฮนั ป อาวต ไม่ อื โกฮ โรฮ เน่อมึ นา ก
เม่าะ แตะ เซ� เอญี ชุง มอง อื นึง คระ โตะ รเวอืะ
เลียก ปุย โตะ ยว่ง เซ� โม ตฮนั ลอา มู นึง อื เซ�
เลียก ซะ เต โม ป อาวต นึง ชจิ เซ� ยุฮ ยุม ไม อื เตื
อง โอยจ อ�ื 45 อาบีเ่มเลก เกอ รุป ไม่ ปุย ยว่ง เซ ติ
ซเงะ ไกลป� ปุน เป เนอึม อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื
เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ยว่ง เซ� ฟวยจ เซ
รอต กิฮ นึง อ�ื

46 เญือม ฮมอง โม ลัปซด่อน ป อาวต นึง ปอม
ตฮนั ยว่ง เชเคม ไลลวง เซ เยอ� ตอ โฮว เลียก เปิง
ปอม อาวต ตฮนั นึง เวอืต ยุฮ เอนเบ่รติ เซ ฆาื อ�ื
47 ไก โรฮ ป โฮว รโฮงะ ละ อาบีเ่มเลก ไลลวง ตอ โม
เซ โฮว เม่าะ นา เซ� 48อาบีเ่มเลก ไม่ โม ป โฮว ไม่ อื
เซ ฮาวก เอนิ ฮอยจ นึง บลาวง ซันโมน เซ� อาบีเ่ม
เลก เซ ไปญ ปุ โฮว ม่อย� กิต กัก โคะ ซออฮ กลอม
โรวก อ�ื อฮั เฮี ละ ป โฮว ไม่ แตะ เซ� �ดัฮ เปอะ ยุ
ยุฮ อาึ ออฮ� ซไจ โรฮ ยุฮ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 49 โม เซ เยอ กิต เนอึม กัก โคะ ซออฮ� กลอม
ปุ โรวก อ�ื ฟวต ปุ โฮว อาบี่เมเลก เซ� โฮว รโจะ อื
เฆียง ปอม อาวต ปุย เซ รวติ อ�ื โตก ปอม เซ นึง อื
เกือฮ ฮะ� ปุย อาวต โตะ ปอม ยว่ง เชเคม เซ� ยุม
เตือง โอยจ แตะ เตือง ปรเมะ รโปวน� ป ยุม เญอืม
เซ เยอ ไก พามัน เมาะ ติ เปือน ปุย�

50ฟวยจ เซ อาบีเ่มเลก เกอ โฮว ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ
ฮอยจ นึง เมือง เทเบ่ต� เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ
แวต เอนิ เมือง เซ� กัง เคะ เอ ปุน เป โรฮ เมือง เซ
โรฮ� 51 นึง เมือง เซ ไก โรฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง
ติ โดฮ� โม ลัปซด่อน เมือง เซ เตือง ปรเมะ รโป
วน นึง อื ตอ เลียก เปิง โตะ ปอม อาวต ตฮนั เซ เตื
อง มู แตะ� ซอง โรฮ รเวอืะ อื ไม่ แตะ โรฮ� ฟวยจ
เซ ฮาวก ฮอยจ ราว ดัต่ฟะ ปอม เซ� 52 โม อาบี่เม

เลก เซ เลียก ซดิ ไม่ ปอม อาวต ปุย โม เซ ละ ซ ตอซู
แตะ ไม่ โม เซ� ตะ โรฮ โตก ปอม เซ ไม่ อ�ื 53 เญื
อม เซ ไก โรฮ ปรโปวน อาวต ราว พรงั เซ ติ ปุย�
ไปญ ซโมะ ครติ ปุย เฮงาะ� เตือน ไกญ อาบี่เมเลก
เซ นึง อื ปอ ม่ะ เอนิ ซองั ไกญ อ�ื 54 เญอืม เซ อาบี่
เมเลก อฮั เฮี ละ ปรเมะ นมุ ป ไปญ โรวก เครองึ รุป
ยุฮ แตะ เซ� �ลวต วจิ เปอะ เซ� มอก อาึ เฮี นึง�
เดอมึ ปุย โอ ซ อฮั อาึ ยุม นึง เตะ ปรโปวน�� อฮั เซ
ละ อ�ื ปรเมะ นมุ เซ บวก เนอึม เอนิ อื ปอ ยุม อ�ื
55 เญอืม ยุ โม อซิราเอน ยุม อาบีเ่มเลก เซ โม เซ ตัง
โคน ตัง เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ�

56 กัน ฆอก ป ยุฮ อาบี่ เมเลก ละ เปือะ แตะ นึง
ยุฮ อื ยุม ไม่ โม เอยีกปุ แตะ เตือง อาลแฆลฮ อื เซ�
พะจาว เอจี เกือฮ อื แม แม ละ โกะ อื ไอฮ ตอก เซ�
57 กัน ฆอก ยุฮ ปุย ยว่ง เชเคม เซ� พะจาว เอจี เกือฮ
โรฮ อื แม แม ละ โกะ อ�ื เกิต เนอมึ ละ อื ตัม รซอม
ซะ ซม่อต โยทัม กวน กิเด่โอน อื เซ�

10
ไลลวง โทลา

1ฟวยจ ยุม อาบีเ่มเลก เซ� ป แปนแมป เรอมึ โม
อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ มัฮ แม โทลา
กวน ปูวา� ปุก มัฮ กวนโซะ โด่โด่� มัฮ เจอ โม อติ
ซาคา โรฮ� ปุย เซ อาวต นึง ยว่ง ชามี นึง บลาวง
เอฟราอมิ เซ� 2 โทลา เซ แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม
อซิราเอน งา่ โรฮ ลอวย เนอึม� ฟวยจ เซ ยุม� ปุย
โฮว รมอยจ อื นึง ยว่ง ชามี เซ�

ไลลวง ยาอี
3ฟวยจ โทลา เซ มัฮ แม ยาอี ป แปน ป รเตีฮ รตุม

ละ โม อซิราเอน เนอ� ยาอี เซ มัฮ ปุย อาวต นึง
แควน กิเลอัต� โฮลฮ แปน ป นัม ปุย งา่ โรฮ ลอา
เนอึม� 4 ยาอี เซ ไก กวน รเมะ งว่ย ปุย� บุก โรฮ
กวน บรงั งว่ย ตัว โรฮ� ตัตเตียง โรฮ ยว่ง นึง นาตี
กิเลอตั เซ งว่ย ยว่ง� ปุย อฮั โรฮ �ฮาโวต ยาอ�ี ไม่
อื ฮอยจ ปเล่ีย� 5 เญอืม เอจี ยุม ยาอี เซ ปุย โฮว รม
อยจ อื นึง ยว่ง คาโมน�

โม อมัโมน โคมเฮง โม อซิราเอน
6 โม อซิราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะ

จาว อ�ื นัปทื โรฮ พะบ่าอนั ไม่ พะอตัทาโรต� นัปทื
โรฮ ป มัฮ พะ ยุฮ ปุย เมือง ซีเรยี� เมือง ไซด่อน�
เมือง โมอปั� เมือง อมัโมน ไม่ พะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย
เซ� โม อซิราเอน เนอ เอจี ละ โปวฮ พะจาว, เญือะ
นัปทื โตว พะจาว ยุฮ โม โกะ แตะ� 7พะจาว ฮาวก
รพาวม ละ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื ญอม เกือฮ โม ฟีลิซ
เตีย ไม่ โม อมัโมน ปุน เป อ�ื 8 ไน เนอึม เซ โม เซ
โฮลฮ โคมเฮง คาเคียน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื โม อซิ
ราเอน ป อาวต อื นึง บลัฮ โกลง จอแด่น นาตี กิเลอั
ต ป มัฮ เมือง ก อาวต โม อาโมไร ไพรม อื เซ� ลอก
เนอมึ เม่ะมัก่ แตะ ฆาื อื กาว ซเตะ เนอมึ เอนิ� 9 โม
อมัโมน เนอ เตือง แม โกลง จอแด่น แม� ฮอยจ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ เจอ ยูด่า� เจอ เบ่นยามิน� ไม่ เจอ
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เอฟราอมิ โรฮ� โม อซิราเอน โฮลฮ เนอึม อาวต ไม่
ตุก เปละ นัน พาวม แตะ ฆาื อ�ื

10 เญอืม เซ โม อซิราเอน กอก แม ปัว พะจาว เรอึ
ม แตะ� อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� โม เอะ เอจี ยุฮ เนอมึ
ป พิต ละ ปะ นึง เอจี ละ โปวฮ แตะ ปะ ไม่ เอจี ซาวป
โรฮ แตะ นัปทื พะบ่าอนั เซ�� อฮั เซ�

11พะจาว อฮั เฮี ละ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื �โม่ มัฮ
อาึ ป เรอมึ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา โม อยีปิ� โม อาโม
ไร� โม อมัโมน� ไม่ โม ฟีลิซเตีย โฮ� 12 เญอืม โคม
เฮง คาเคียน โม ไซด่อน� โม อามาเลก� ไม่ โม มา
โอน เปอะ� โม เปะ ปัว เปอะ อาึ เรอมึ แตะ� โม่ เอจี
มัฮ อาึ ป เรอมึ เปอะ เกือฮ โปน ฮา โม เซ� 13 ปัง มัฮ
ตอก เซ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ละ โปวฮ ลัง่ เปอะ
อาึ� ซาวป ลัง่ เปอะ นัปทื พะ ไฮญ ลัง่� เคียง เมอ
ตอก อื เซ อาึ เญือะ ซ เรอมึ โตว โม เปะ� 14 โฮว ปัว
พะ ป เลือก เปอะ ไอฮ เซ เรอึม เปอะ เมิฮ� เญือม
อาวต เปอะ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ เซ� เกือฮ
พะ โม เซ เรอมึ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 โม อซิราเอน ปังเมอ กอก เนอึม แนม แม ปัว
พะจาว เรอึม แตะ ตอก เฮ�ี �เอะ เตือง โอยจ เจอะ
เอจี ยุฮ เนอมึ มัป่ ละ เปอะ� ปุก รพาวม เปอะ ตอก
ออฮ ยุฮ เนิ ตอก เซ เมิฮ� ปังเมอ ปัว เปอะ เรอึม
เอะ ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ พะจาว. 16 โม เซ
ละ โปวฮ เอนิ พะ ยุฮ ปุย ตังเมือง เซ� แม นัปทื แม
พะจาว ตอก ไพรม แตะ� พะจาว เลียก พาวม โซะ
ไง่ นึง ยุ แตะ อาวต โม อซิราเอน ไม่ เม่ะมัก่ แตะ�

17 ฟวยจ เซ โม อมัโมน รโจะ ตฮนั ยุฮ แตะ� ตัง
ไคะ ยุฮ แตะ นึง กิเลอัต� โม อซิราเอน รโจะ โรฮ ปุ
แตะ� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง มิซปา โรฮ� 18 โม ป
มัฮ ป ระ ป คาว ไน โม กิเลอตั เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
�ดัฮ ไก ป ญอม แปน ป นัม ปุย ละ ซ โฮว ตอซู แตะ
ไม่ โม อมัโมน เนอ� เอะ ซ เกือฮ ปุย เซ แปน ฮวันา
ปุย เมือง กิเลอตั เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

11
เยปทา เรอมึ โม อซิราเอน

1 เยปทา ปุย เมือง กิเลอัต มัฮ ตฮนั เกง เลือ ติ
ปุย� มอยฮ เปือะ อื มัฮ กิเลอัต� มะ อื มัฮ มอจัง
คึต� 2 กิเลอตั เซ ไก กวน รเมะ ไม่ ปรโปวน ระ เญือะ
แตะ โฮวน� เญือม เอจี ระ ตื กวน รเมะ อื เซ� โม
เซ โครฮ โรฮ เยปทา เซ โอก ฮา แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ ลัง โฮลฮ เปอะ โตว คาวคอง ยุฮ เปือะ เกอะ นึง
มัฮ เปอะ กวน ตัง มะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 3 เยปทา เซ
ตอ เนอึม ฮา เอียกปุ แตะ ฮอยจ นึง เมือง โทป ฆาื
อ�ื อาวต ดิ ไม่ โม นักเลง นา เซ� โฮว ดิ ไม่ โม เซ
ละ ซ ซาวป แตะ คัม คุย ปุย� 4 กังเคะ เอ โม อมัโมน
โอก โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� 5 ลไล รุป อื
ปุ แตะ เซ� โม ป กวต ป เฮยีง นึง เมือง กิเลอตั เซ�
โฮว เคะ เยปทา นึง เมือง โทป เซ� 6 อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอญี แปน ป นัม เอะ เอ ละ ซ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม
อมัโมน เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เยปทา ปังเมอ โลยฮ อื ละ โม ป กวต เมือง กิเลอั
ต เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี เกละ เปอะ ยุ อาึ� เอจี
โครฮ เปอะ อาึ โอก ฮา จัตเจือ เปือะ เกอะ ไอฮ� โม่

เปอะ โครฮ� เญือม เอจี ฮอยจ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
ละ เปอะ� เมอยุ โฮว เปอะ เคะ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื 8 โม เซ อฮั เฮี ละ เยปทา เซ� �ป โฮว เคะ ปะ
ฆาื อื มัฮ ฆวต ปัว ปะ โฮว เรอมึ แตะ นึง กัน รุป เอะ
ปุ แตะ� ลอต โรฮ เกือฮ ปะ แปน ฮวันา แตะ ละ ซ
ตัตเตียง เปอะ โม กิเลอัต เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ� 9 เยปทา เซ อฮั เฮี ละ โม เซ ฆาื อ�ื �ดัฮ เปอะ
เกือฮ อาึ แม แม ยว่ง แตะ ละ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม อมั
โมน เซ� ดัฮ พะจาว เกือฮ อาึ เป โม เซ โฮ� อาึ อมั
ซ โฮลฮ เนอึม แปน ฮวันา โม เปะ เนอึม�� อฮั เซ
ละ อ�ื 10 โม ป กวต ป เฮยีง เมือง กิเลอตั เซ โลยฮ อื
ละ เยปทา เซ ตอก เฮ�ี �ปัว พะจาว แปน ซกิ พิญัน
ซน่ะ โม เอะ ไม่ ปะ เฮ�ี เอะ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป ดวน
ปะ แตะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 เยปทา เยอ
โฮว เนอึม ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง เมือง กิเลอัต เซ�
โม ลัปซด่อน เมือง เซ เกือฮ เนอึม อื แปน ฮวันา ป
ตัตเตียง แตะ� ฟวยจ เซ เยปทา เยอ รโฮงะ โรฮ
รซอม ซันญา เอจี โตกโลง แตะ ไม่ ปุ แตะ ละ ปุย
ซองนา พะจาว นึง ยว่ง มิซปา โรฮ�

12 เยปทา เยอ ดวน ปุย โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม
แตะ ละ กซัต ยุฮ โม อมัโมน เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื
เมอ ป ฮอยจ ตอซู เปอะ ไม่ ปุย เมือง เอะ เฮี ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

13 กซัต ยุฮ โม อมัโมน เซ โลยฮ แม โรฮ มวยญ
ตอม เยปทา ละ อื ตอก เฮ�ี �เญือม โอก โม อซิรา
เอน ฮา เมือง อียปิ โฮ� เอจี ชะ ลู นาตี นึง เมือง
เอะ เน่อมึ นึง โกลง อาโนน ฮอยจ ละ โกลง ยปับ่
อก ฮอยจ แม ละ โกลง จอแด่น แม� ปเล่ีย เฮี ไมจ
เปอะ รแม่ ไมจ มวน เมือง โม เซ เนิ แม�� อฮั เซ�

14 ฟวยจ เซ เยปทา ดวน แม ปุย โฮว รโฮงะ แม
มวยญ ตอม แตะ ติ โฮน แม� 15 ดวน อื อฮั เฮ�ี
�เยปทา อฮั เฮี ละ เปอะ� เญือม เซ โม อซิราเอน
เนอ เลียก ชะ ลู โตว เมือง โมอปั ไม่ เมือง อมัโมน
เฟือฮ� 16 เญือม โอก โม อซิราเอน ฮา เมือง อียปิ
โฮ� โอก โฮว คระ ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม
ซครกั� ลอต โฮว ฮอยจ ละ ยว่ง คาเด่ต� 17 เญื
อม เซ โม อซิราเอน เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ มวยญ
ตอม แตะ ละ กซัต เมือง เอโด่ม ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ
เกือฮ เอะ โฮว พา คระ เมือง อาวต เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื กซัต เมือง เอโด่ม เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ
อื โฮว� โม อซิราเอน ตอม แม โรฮ มวยญ แตะ ละ
กซัต เมือง โมอปั ตอก เซ โรฮ� กซัต เซ ปังเมอ โอ
โรฮ ญอม เกือฮ อื โฮว� โม อซิราเอน เซ โฮลฮ ลโล่
ะ ฆาื อื ยว่ง คาเด่ต เซ� 18ฟวยจ เซ โอก โฮว ฆาื อื
คระ ลาึน เวอืฮ� เวยี เมือง เอโด่ม ไม่ เมือง โมอปั
เซ� เวยี เมือง โมอปั เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื
ลโล่ะ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ บลัฮ โกลง อาโนน ลวง ก
ล่าวง อ�ื เลียก อาวต โตว นึง เคต ยุฮ โม โมอปั เซ
เฟือฮ� นึง มัฮ ลัง่ โกลง อาโนน เซ เคต อาวต โม โม
อปั เซ�

19 �เญอืม เซ โม อซิราเอน เกือฮ แม ปุย โฮว รโฮ
งะ มวยญ ตอม แตะ ละ กซัต ซีโฮน ป มัฮ กซัต ยุฮ
โม อาโมไร ป อาวต นึง เวยีง เฮตโบ่น� รซอม เซ
มัฮ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ โม เอะ โฮว พา คระ
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เมือง อาวต เปอะ ละ ซ โฮว เยอะ ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ
ยุฮ โม โกะ แตะ�� อฮั เซ� 20กซัต ซีโฮน เซ ปังเมอ
โอ ญอม เกือฮ อื โฮว พา คระ เมือง อาวต แตะ� นึง
โอ อื อาึง รพาวม แตะ นึง โม อซิราเอน� ซาวป เอนิ
รโจะ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เกือฮ อื รโจะ ดิ นึง ยว่ง ยา
ฮตั� ฟวยจ เซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� 21 เย
โฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เกือฮ โรฮ กซัต ซีโฮน
เซ ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ไป นึง โม อซิราเอน� โม อซิราเอน
เป เนอึม โม อาโมไร เซ� โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ อาวต
อื เซ เตือง โอยจ อื เบือ อ�ื 22 โฮลฮ กุม อื เน่อมึ
นึง โกลง อาโนน ฮอยจ ละ โกลง ยปับอ่ก� เน่อมึ นึง
ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ โกลง จอแด่น เตือง โอยจ อ�ื

23�มัฮ ตอก เซ ตอก โครฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน โม อาโมไร เซ โอก เกอ� เกือฮ โม อซิรา
เอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ อาวต นึง เบือง อ�ื เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� อมั เญือะ ซ เกียฮ มัฮ ลัง่ คอง โม เปะ
ลัง่� 24 โม เปะ เอ� ดัฮ พะเคโมต พะจาว ยุฮ เปอะ
เกือฮ โอเอฮี ละ เปอะ โฮ� โม่ เปอะ ซ โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง� โม เอะ เอ โครฮ พะจาว ปุย เมือง ออฮ โอก
ฮา เยอะ� แจง ซ ไอฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย เมือง เซ แปน
คอง แตะ โรฮ� 25ปะ อมั แกต เปอะ ติ แตะ เกง ฮา
บ่าลัก กวน ซิปโป กซัต เมือง โมอปั โฮ� บ่าลัก เซ
โกย โตว โรฮ ลลัฮ่ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� โรวต โตว
โรฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เฟือฮ เอนิ� 26 โม อซิราเอน
โกย อาวต แตะ นึง เมือง เฮตโบ่น� อาวต โรฮ นึง
เมือง อาโรเออ โรฮ� ฮอยจ ละ ยว่ง โบ โกลง อาโนน
ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื แปน ลอวย
รอย เนอึม แตะ เอนิ� โม เปะ เมอยุ โอ เปอะ เกือฮ
รแม่ อื ละ แตะ ไน ติ เจน เซ เยอ� 27 อาึ ยุฮ โตว ป
พิต ละ ปะ เฟือฮ� มัฮ ปะ ป ยุฮ ป พิต ละ อาึ อ�ื นึง
ฮอยจ รุป เปอะ ปุ แตะ ไม่ เยอะ� ปัว พะจาว เยโฮ
วา ป มัฮ ไนตัตซิน ตึก นึง ระ แตะ เซ แปน ป รเตีฮ
โอเอฮี ซน่ะ โม อมัโมน ไม่ โม อซิราเอน ซเงะ เนาะ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

28กซัต โม อมัโมน เซ ปังเมอ โอ เครอึง นึง มวยญ
ตอม เยปทา ป ฮอยจ รโฮงะ ปุย ละ แตะ เซ�

29 เญือม เซ เยอ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง เยป
ทา� เยปทา โฮว เล่ีป นึง เมือง กิเลอัต ไม่ นาตี เจอ
มะนาเซ� โฮว เน่อมึ นึง ยว่ง มิซปา กิเลอัต เซ�
ฮอยจ ละ ก อาวต โม อมัโมน แม� 30 เญอืม เซ เยป
ทา ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว ตอก เฮ�ี �ดัฮ พะ
จาว เกือฮ โม อมัโมน เซ ไป นึง อาึ โฮ� 31 เญือม
เอญี อาึ เน่อมึ โฮว รุป แตะ ไม่ เป แตะ โม อมัโมน
เนอ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ป โอก เน่อมึ โตะ รเวอืะ
เญือะ เญะ ละ ซ รปัคัม แตะ อาึ กา ปุย ไฮญ� ปุย เซ
ซ แปน คอง พะจาว. อาึ ซ ทไว* ปุย เซ ละ พะจาว��
อฮั เซ� 32 เยปทา เยอ โกฮ โฮว รุป เนอมึ ปุ แตะ ไม่
โม อมัโมน เซ� พะจาว เกือฮ เนอึม เยปทา เซ เป
เนอึม� 33 โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื เน่อมึ
นึง เมือง อาโรเออ ฮอยจ ละ โบ ยว่ง มินนิต� รโจะ
แปน งา่ ยว่ง เอนิ� ลอต แม ซไง ฮอยจ ละ โกลง อา

เบ่น-ครามิม แม� ยุม โรฮ ยุฮ ปุย โฮวน� โม อมั
โมน เซ เญือะ ไก โตว รที ฆาื อ�ื ลอต โฮลฮ อาวต
ฆรมึ อมันัต โม อซิราเอน�

กวน เครฮี เยปทา
34 เญือม เอจี เอญี เยปทา ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ ป

มัฮ ยว่ง มิซปา เซ� กวน เครฮี เยปทา เซ โอก รปัคัม
เปือะ แตะ� ดิฮ ปุ โอก รมัมะนา� เตน ไม่ อ�ื เยปทา
เซ ไก โตว กวน รเมะ กวน รโปวน ไฮญ เฟือฮ โนก
ฮา กวน เซ อ�ื 35 เญือม ยุ อื โอก รปัคัม กวน เค
รฮี โกะ แตะ ตอก เซ� แจฮ เอนิ เครองึ เซอกึ แตะ�
อฮั เฮ�ี �เฮฮ เฮฮ� โซะ เนอึม แนม โน่ง เมอ ป ยุฮ
เปอะ ละ อาึ เฮ�ี กวน� เกือฮ เนอมึ เปอะ เปือะ แตะ
ตุก ลัมเลือ รพาวม� นึง เอจี โคะ ซันญา เปือะ เปอะ
เฮี อาึง โอเอฮี ละ พะจาว. เญือะ เกียฮ รแม่ โตว ป
อฮั แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

36 กวน อื เซ อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ� �เปือะ� เอจี
ซันญา เปอะ อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว ตอก ออฮ� ยุฮ
เนิ ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง เซ เมิฮ� นึง เอจี ยุฮ
พะจาว ไลจ ไม่ โม อมัโมน ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ รโตง
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 37 กวน เครฮี อื เซ อฮั แม
เฮี ละ เปือะ แตะ� �เปือะ� ปัว นึง เปอะ ตอก เฮ�ี
ละ ลัง่ อาึ อื เมาะ ลอา เคิ โฮ� อาึ ซ โอก ฮา เญือะ
แตะ� ซ โฮว ฮอยจ นึง บลาวง ละ ซ โฮว เยอืม ไม่ ปุ
โฮมว รโปวน แตะ นึง มัฮ ลัง่ แตะ ปเครฮี ม่อง ลัง่��
อฮั เซ� 38 เปือะ อื เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โฮว เมิฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื พลวย เนอมึ กวน เครฮี แตะ โฮว ลอา
เคิ� กวน อื เซ โฮว เยอืม เนอึม ไม่ โฮมว แตะ นึง
ไลลวง มัฮ แตะ ปเครฮี ม่อง ลัง่� 39 เญือม เอจี กุม
อื ลอา เคิ อ�ี เอญี แม ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ� เปือะ
อื เซ ทไว เนอมึ กวน แตะ เซ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง ไม่ พะจาว� กวน เครฮี อื เซ มัฮ ลัง่ ปเครฮี ม่อง
ลัง่�
ไลลวง เซ ลอต โรฮ แปน ปซี ปซา ยุฮ โม อซิรา

เอน โครยญ เนอมึ� 40ปเครฮี โม อซิราเอน กอ โฮว
นึง บลาวง ติ เนอมึ ปาวน ซเงะ ละ ซ โตก อื ละ กวน
เครฮี เยปทา ปุย เมือง กิเลอตั เซ�

12
เยปทา ไม่ โม เอฟราอมิ

1 ฟวยจ เซ โม เอฟราอมิ เมอ เกน ปุ แตะ แปน
ตฮนั� เตือง ดิ โกลง จอแด่น ฮอยจ ละ ซาโฟน�
ฮอยจ อฮั เฮี ละ เยปทา� �ตอก เมอ โม เปะ เอ�
โอก โฮว เปอะ ละ ซ โฮว รุป เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม อมั
โมน� โอ โน่ง เปอะ บะ เอะ โฮว รุป ดิ โรฮ ไม่ แตะ
เมอ� โม เอะ ซ โตก เญือะ เปอะ เฮี ไม่ โกะ เปอะ นึง
งอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 เยปทา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เญอืม โฮว อาึ ไม่ โม
ลัปซด่อน ยุฮ ฮุ ละ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม อมัโมน เซ�
เญือม เซ เยอ อาึ กอก โม เปะ เรอึม แตะ� โม เปะ
ปังเมอ โอ เปอะ เรอึม เอะ เฟือฮ� 3 เญือม ยุ อุ โอ
โม เปะ ฮอยจ เรอมึ แตะ ตอก เซ� อาึ เลียก รุป ไอฮ
ไม่ โม อมัโมน เซ� รตู ไม่ จีวติ แฆ ไม่ ไกญ แตะ�

* 11:31 11:31 ตัม ลปุง ไพรม ลปุง ติ มวยญ เฮี กอ โกว เญือม ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว� ไก โรฮ งอ่น ป แกต มัฮ ตอง เนอมึ อื กวน
แตะ� ปังเมอ ไก โรฮ งอ่น ป คาวไจ มัฮ ทไว อื ละ รซอฮ ลอป อื ละ พะจาว นึง พากัง ยุฮ พะจาว�



ป รเตีฮ รตุม 12:4 224 ป รเตีฮ รตุม 13:12

พะจาว เกือฮ เนอึม อาึ เป โม เซ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ
เกียฮ ฮอยจ รุป โน่ง เปอะ เอะ ฆาื เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 4 เญือม เซ เยปทา ซาวป รโจะ โม กิเลอัต เกือฮ
อื ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม เอฟราอมิ เซ� ยุฮ โรฮ ยุม
ไม่ อื ฆาื เอจี อฮั โม เอฟราอมิ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ
ป มัฮ โม กิเลอัต เตอ� มัฮ เปอะ ป ตอ โอก ฮา โม
เอฟราอมิ ไม่ โม มะนาเซ โฮ�� อฮั เซ� 5 โม กิเลอั
ต เซ โฮว อาวต อาึง กา อื นึง รเดือง คระ เตือง โม
เอฟราอมิ โกลง จอแด่น� เกือฮ โตว โม เอฟราอมิ
เตือง อ�ื เญือม ฮอยจ ปัว โม เอฟราอมิ ตอ เตือง
โกลง นึง อื โม กิเลอัต เซ ซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม
เปะ อมั มัฮ เปอะ โม เอฟราอมิ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื
�มัฮ โตว�� ดัฮ อฮั เซ ละ อื โฮ� 6 โม เซ ซ อฮั เฮี ละ
อ�ื �อฮั แลน �ชปิโบเ่ลต� เมอะ�� ดัฮ มัฮ โม เอฟ
ราอมิ โฮ� ปุย เซ ซ อฮั �ซิปโบ่เลต�� นึง โอ โม เอ
ฟราอมิ ทอป ยุฮ อฮั แตะ เซ� โม กิเลอัต เซ ซ โฮม
วต เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง โบ โกลง จอแด่น เซ ฆาื อื
เตือง โอยจ อ�ื โม เอฟราอมิ ป ยุม โฮน เซ เยอ ไก
เอนิ ปาวน ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย เอนิ�

7 เยปทา เซ แปน ป รเตีฮ รตุม โม อซิราเอน แลฮ
เนอึม� ฟวยจ เซ เยปทา ปุย เมือง กิเลอัต เซ ยุม�
ปุย โฮว รมอยจ อื นึง ยว่ง อาวต โกะ อื ป ไก นึง เมือง
กิเลอตั เซ�

ป ซ รเตีฮ รตุม โม อซิราเอน ลอวย ปุย
8ฟวยจ ยุม เยปทา เยอ ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ

โม อซิราเอน เนอ� มัฮ แม อปิซัน ปุย ยว่ง เบ่ตเล
เฮม� 9 อปิซัน เซ ไก กวน รเมะ งว่ย ปุย� กวน รโป
วน อื ไก โรฮ งว่ย ปุย โรฮ� กวน รโปวน อปิซัน เตื
อง งว่ย อื เซ เกือฮ อื เอญี ละ ปุย โอ มัฮ ซฆลาวม
โม โกะ แตะ เซ� ไอฮ โรฮ ปรโปวน โอ มัฮ ซฆลาว
ม โม โกะ แตะ งว่ย ปุย ละ แปน อื ปุย เญือะ กวน
รเมะ แตะ� อปิซัน เซ โฮลฮ โรฮ แปน ป รเตีฮ รตุม
โม อซิราเอน อาแลฮ เนอึม โรฮ� 10 ฟวยจ เซ อปิ
ซัน เซ ยุม� ปุย รมอยจ อื นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม�

11ฟวยจ ปุย เซ แม ปแปนป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิ
ราเอน เนอ มัฮ แม เอโลน เจอ เซบู่ลุน แม� โฮลฮ
โรฮ แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน กาว เนอมึ�
12 ฟวยจ เซ เอโลน เซ ยุม� ปุย รมอยจ อื นึง ยว่ง
ไอยาโลน นึง นาตี อาวต เจอ เซบู่ลุน ไอฮ�

13ฟวยจ ปุย เซ แม� ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม
อซิราเอน เนอ มัฮ แม อปัโด่น กวน ฮนิเลน� มัฮ ปุย
ยว่ง ปิราโทน� 14 อปัโด่น เซ ไก กวน รเมะ รปาวน
ปุย� ไก แม โรฮ กวนโซะ รเมะ งว่ย ปุย แม� โฮลฮ
บุก บรงั อาลแฆลฮ ตัว� อปัโด่น เซ แปน ป รเตีฮ
รตุม โม อซิราเอน ซเตะ เนอึม� 15ฟวยจ เซ อปัโด่
น กวน ฮินเลน ป มัฮ ปุย ยว่ง ปิราโทน เซ ยุม� ปุย
รมอยจ อื นึง ยว่ง โกะ อื ไอฮ นึง นาตี อาวต โม เอฟ
ราอมิ นึง บลาวง ลัก่ อาวต โม อามาเลก ไพรม อ�ื

13
แซมซัน เกิต

1 ไก แม ติ โฮน เญือม ยุฮ โม อซิราเอน ป พิต ละ
พะจาว. พะจาว เกือฮ โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ คัม ตุง อื
ฆาื อื รปาวน เนอมึ�

2 เญือม เซ ไก ปรเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ มาโนอา�
มัฮ ปุย เจอ ด่าน� อาวต นึง ยว่ง โซรา� ปรโปวน
เญือะ อื เล่ีญ ซ โฮลฮ กวน แตะ� 3 ติ ซเงะ อื เต
ปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ เคะ ปรโปวน เซ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �บุน เอจี ฟวยจ อื ปะ ดิ โฮลฮ เปอะ โตว กวน
แตะ� ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ ซ โรวก เปอะ� ซ โฮลฮ
เปอะ กวน รเมะ แตะ� 4 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ ปุ
ญุ ไปล เฟือฮ เอนิ� ไปล อะงุน ญุ่ก� ไปล ไฮญ ญุ่ก�
ป โซม ป ปอน ป รแอม ไล ละ พะจาว เยอ� ปุ โรฮ
โซม ปอน� 5 กวน รเมะ ป ซ เกิต ละ เปอะ เซ ปุ ญัป
ฮาึก อื เฟือฮ เอนิ� ปุ เกือฮ มิต ญัป มิต คุต ลอก
ไกญ อื เฟือฮ� นึง ซ แปน อื นาซีไรต* เน่อมึ เญือม
เกิต โรง อื ละ ซ โฮลฮ พะจาว โกว� ซ แปน ปุย ปุน
เรอึม โรง โม อซิราเอน เกือฮ โปน อมันัต โม ฟีลิซ
เตีย�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ เอญี รโฮงะ อื ละ ปรเมะ
เญือะ แตะ ตอก เฮ�ี �ไก ปรเมะ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
พะจาว ติ ปุย� ฮอยจ เคะ อาึ� นาตา อื ตอก เอนิ เต
ปด่า ยุฮ พะจาว โฮ� อาึ ฮลัต ลัมเลือ นึง� อาึ แปน
โตว ไฮมญ เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ อ�ื โกะ อื ปุ โรฮ อู มอยฮ
แตะ ละ อาึ โรฮ� 7 ปุย เซ อฮั เฮี เนิ� �ปะ ซ โรวก
เปอะ� ซ เกิต กวน รเมะ เปอะ� ปุ ญุ ไปล เฟือฮ
เอนิ� ไปล อะงุน ญุ่ก� ไปล ไฮญ ญุ่ก� ปุ โซม ปอน
ป รแอม ไล ละ พะจาว เยอ� กวน รเมะ เปอะ เซ ซ
แปน นาซีไรต เน่อมึ เญือม เกิต โรง แตะ ฮอยจ ละ
ซเงะ ยุม อื ละ ซ โฮลฮ พะจาว โกว�� อฮั เซ เนิ��

8 เญือม เซ มาโนอา ไววอน ปัว นึง พะจาว ตอก
เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ ปรเมะ ป ดวน ปะ
ฮอยจ ติ ปุย เซ ฮอยจ แม เคะ เอะ ละ ซ รโฮงะ อื ละ
เอะ ตอก ซ ไมจ เอะ ยุฮ ละ กวนดุ เซ เญอืม เอจี เกิต
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ปัว มาโนอา นึง แตะ
เซ� เกือฮ เนอึม เตปด่า ยุฮ แตะ เซ ฮอยจ แม เคะ
ปรโปวน เซ เญือม อาวต อื นึง ชจิ� ปุก เญือม โอ
ปรเมะ เญือะ อื อาวต ไม่ อ�ื 10ปรโปวน เซ ตอ เอนิ
เอญี รโฮงะ อื ละ ปรเมะ เญือะ แตะ� อฮั เฮ�ี �ปร
เมะ ป เปลีฮ ติ แตะ ละ อาึ ซเงะ โฮ เอจี ฮอยจ แม��
อฮั เซ ละ อ�ื

11 มาโนอา โกฮ โฮว ฟวต เอนิ ปรโปวน เญือะ
แตะ� เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ ปุย เซ ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �อมั มัฮ ปะ ป ลปุง ไม่ ปรโปวน เญือะ อาึ ซเงะ
โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ อ�ื� อฮั
เซ�

12 มาโนอา ไฮมญ แม อ�ื �ดัฮ เอจี เกิต เนอึม
ตอก อฮั เปอะ ซ เกิต เซ� เอะ ซ ไมจ ยุฮ ละ กวนดุ

* 13:5 13:5 โม นาซีไรต มัฮ ปุย ตัง โน่ง ติ มู� มัฮ ปุย ทไว แตะ ติ แตะ ละ พะจาว� เปลีฮ อื นึง ลเวอืง แตะ ฮาึก แตะ ลัง่ ไม่ โอ แตะ ญุ ไปล
ไม่ โอ แตะ ลอก ป ยุม ติ เจือ เนอมึ�
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เซ ตอก เมอ� ซ มัฮ ตอก เมอ ไลลวง จีวติ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

13 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ อฮั เฮ�ี �เกือฮ ปรโป
วน เญือะ เปอะ เซ ยุฮ ตัม ป เอจี ดวน อาึ อื ยุฮ เซ
โครยญ เจือ� 14 โอเอฮี เมาะ ป โอก เน่อมึ นึง โคะ
อะงุน ปุ เกือฮ โซม อื เฟือฮ เอนิ� รอาวม อะงุน ไม่
ไปล ปุ เกือฮ ญุ อ�ื ป โซม ป ปอน ป รแอม ไล ละ
พะจาว ปุ เกือฮ โซม อ�ื ไมจ เนอมึ อื ยุฮ โอเอฮี ตัม
ป ดวน อาึ อื ยุฮ โครยญ มวยญ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 มาโนอา อฮั แม เฮี ละ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ�
�เอะ ฆวต เกือฮ เปอะ มอง นา เฮี ฮมั� ซ พรี โซม
ละ เปอะ� ซ มอก ปิ แตวะ ละ เปอะ ติ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 16 เตปด่า เซ โลยฮ อ�ื �ปัง มอง เงอะ อาึ ปัง
เมอ โอ ซ โซม ป พรี เปอะ� ดัฮ เปอะ ฆวต พรี โฮ�
ตอง แปน ป ทไว เปอะ ละ พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื
เญอืม เซ มาโนอา ดิ ยุง โตว มัฮ เนอมึ อื เตปด่า ยุฮ
พะจาว.

17 มาโนอา ไฮมญ แม อื นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย
มอยฮ เปอะ� เอะ ฆวต ยุง เงอะ� เฆียง เฮี ดัฮ เอจี
เกิต เนอึม ตอก อฮั เปอะ ซ เกิต เซ� เอะ ซ เกียฮ
เปลีฮ กัม นัปทื แตะ ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

18 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ โลยฮ อ�ื �เมอยุ ไฮมญ
เปอะ มอยฮ อาึ อ�ื มอยฮ อาึ เฮี มัฮ ป ซัมคัน ปอ เง
อตึ ปุย นึง�� อฮั เซ�

19 เญอืม เซ มาโนอา ซาวป เนอมึ กวน ปิ ติ ไม่ เฮ
งาะ รโกะ งอ่น� ตอง ทไว อื ละ พะจาว ราว ซโมะ
ติ� ลไล แก มาโนอา ไม่ ปรโปวน เญือะ อื เซ� พะ
จาว ยุฮ เนอึม ป ซัมคัน ละ อ�ื 20 งอ เซ รเออปึ ระ
เอนิ� เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ฮาวก ไม่ รเออปึ งอ เซ
ฮอยจ มะลอง� เญอืม ยุ อื ฮาวก อื ตอก เซ มาโนอา
ไม่ ปรโปวน เญือะ อื นุ่ม ฆาื อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
21 มาโนอา ยุง เอนิ มัฮ เนอึม อื เตปด่า ยุฮ พะจาว.
เคียง เซ ปุย ลอา เซ เญือะ ยุ โตว เตปด่า เซ ติ โฮน
เนอมึ�

22 เญือม เซ มาโนอา ฮลัต� อฮั เฮี ละ ปรโปวน
เญือะ แตะ� �เอะ เอ เอจี โฮลฮ ยุ พะจาว� ตึน ซ
ยุม เนอมึ ฆาื�� อฮั เซ�

23 ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �ยุม โตว ยุง่� พะจาว มัฮ
ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ เอะ แจง โอ อื ซ รปั โตะ ไม่ เฮงาะ
รโกะ ทไว เอะ ละ แตะ เซ� ตึน โอ ซ เปลีฮ ป ซัมคัน
ละ เอะ� ตึน โอ โรฮ ซ อฮั อาึง โอเอฮี ตอก เซ ละ
เอะ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ ปรโปวน เซ�

24 กังเคะ เอ ปรโปวน เซ ไก เนอึม กวน รเมะ ติ�
ปุก มอยฮ อ�ื อฮั แซมซัน ละ อ�ื กวนดุ เซ ระ ฮอน
ปุ ปุ� พะจาว เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ อาวต ไม่ อ�ื
25 ฟวยจ เซ ลปุ พะจาว ฮอยจ เคะ อ�ื โบว รพาวม
อื เกือฮ อื ไก เรยีง ไก แด่น� ปุก เญือม อาวต อื นึง
ยว่ง มาฮะเน นึง เคต เจอ ด่าน� ปุก ซน่ะ ยว่ง โซรา
ไม่ เอตทาโอน�

14
แซมซัน ไม่ ปรโปวน ยว่ง ทิมนา

1 ติ ซเงะ อื แซมซัน เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง ทิมนา� ยุ
ปเครฮี ฟีลิซเตีย นา เซ ติ ปุย� 2 เญือม เอจี เอญี
อื อฮั เฮี ละ มะ เปือะ แตะ� �อาึ รโตฮ ยุ ปเครฮี

ฟี ลิซเตีย ยว่ง ทิมนา ติ ปุย� ปุก ลัมเลือ รพาวม
เมอะ� โฮว ไฮมญ เนิ� ฆวต ไอฮ แฮะ แปน ปุย
เญือะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 มะเปือะ อื อฮั เฮ�ี �เมอยุ โฮว ซาวป เปอะ ปุย
เญือะ แตะ ลลาึง โม ฟีลิซเตีย ป โอ เจือ พะจาว เซ�
อมั มัฮ โอ อื ไก ติ ปุย เนอมึ ปเครฮี ปุก รพาวม เปอะ
ลลาึง คระ เฌือต เปอะ� ไม่ ปุย ไน เมือง เอะ นึง
อื เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื แซมซัน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�โฮว ไฮมญ แปฮ ปเครฮี เซ เนิ� ปุก ลัมเลือ รพาวม
เมอะ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�

4 เจน เซ โม ฟีลิซเตีย โฮลฮ ตัตเตียง โม อซิรา
เอน� มะเปือะ แซมซัน ยุง โตว เกิต ไล เฮี เบือ พะ
จาว, นึง ซ แปน อื คระ เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ� 5 แซมซัน เลีฮ ดิ
ไม่ มะเปือะ แตะ ฮอยจ ยว่ง ทิมนา� ลไล พา อื รปึม
อะงุน ติ โดฮ โฮ� ยุ ซิงโต ติ� เบรอมึ เอนิ ปุ เลียก
ละ แซมซัน ไม่ อื เรยีง� 6ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอนิ
นึง แซมซัน เกือฮ อื โฮลฮ เรยีง แด่น ระ แตะ� ปุน
โฮมวต มวยญ ซิงโต เซ แจฮ อื นึง เตะ ปลาว แตะ
ตอก เอนิ แจฮ ปุย กวน ปิ แตวะ โฮ� ยุม ยุฮ อ�ื อู
โตว อื ละ มะเปือะ แตะ ป ยุฮ แตะ เซ� 7ฟวยจ เซ
เลีฮ อู ดิ ไม่ ปรโปวน เซ� ปุก เนอึม ปรโปวน เซ
รพาวม อ�ื

8 กังเคะ เอ เญือม เอจี เลีฮ แม อื ติ โฮน ละ ซ
รปั อื ปรโปวน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� วฮิ แลน ซิง
โต ยุม เซ� ยุ อาวต แฮ นึง อ�ื แฮ เซ โกะ ลัมเลือ
เอนิ� 9แซมซัน ชาวก โกะ แฮ เซ นึง เตะ แตะ� โซม
ปุ โฮว อื นึง คระ� เญือม เอจี เอญี อื เคะ มะเปือะ
แตะ เกือฮ โรฮ โกะ แฮ เซ ละ อื งอ่น� มะเปือะ อื
โซม โรฮ อ�ื แซมซัน ปังเมอ โอ รโฮงะ ไลลวง ตุย
แตะ โกะ แฮ เซ เน่อมึ นึง ซิงโต ยุม เซ ละ อ�ื

10ฟวยจ เซ แซมซัน เกือฮ เปือะ แตะ เลีฮ ฮอยจ
เญือะ ปรโปวน เซ� กอก ปุย โซมญุ ไม่ แตะ นา เซ�
ตัม ป กอ ยุฮ กวน เบลีย เญือม เญือะ อ�ื 11 เญื
อม เอจี ฮอยจ แซมซัน ตอก เซ โม ฟีลิซเตีย ยว่ง เซ
ซาวป ปรเมะ งว่ย ปุย แปน ปุโฮมว อ�ื

12แซมซัน อฮั เฮี ละ อ�ื �ซ จัก เจีย เจะ ละ เปอะ
ติ เจือ� เจะ แลน� ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ โซมญุ
เอะ ไม่ ปุ แตะ เฮ�ี ดัฮ เปอะ ปุก ยุฮ เจะ แตะ โฮ�
ซ เกือฮ ลปิ พา แนน ไมจ ละ เปอะ งว่ย ปลัฮ� ซ
เกือฮ โรฮ เครองึ ไมจ ละ เปอะ งว่ย จุม โรฮ� 13 ดัฮ
เปอะ โอ ปุก ยุฮ เจะ แตะ โฮ� ปังเมอ ไมจ โม เปะ
เกือฮ ลปิ พา แนน ไมจ ละ อาึ ไม่ เครองึ ไมจ งว่ย
จุม โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �จัก แลน
เมอะ� เอะ ซ งอ่ต เตอะ�� อฮั เซ ละ อื โม เซ�

14แซมซัน อฮั ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮ�ี
�ไก ป โซม ติ เจือ� โอก เน่อมึ นึง ป กุก ป เกียต�

ไก ป เด ติ เจือ โอก เน่อมึ นึง ป ระ เรยีง ระ แด่น�
เจะ แลน เมอะ�� อฮั เซ�
เอจี ไก ลอวย ซเงะ� โม เซ ดิ เกียฮ เจะ โตว อื ลัง่�

15 ซเงะ ปาวน นึง อื โม ปุโฮมว อื เซ อฮั เฮี ละ ปรโป
วน เญือะ อ�ื �ไมจ เปอะ จุ จอป ปรเมะ เญือะ แตะ
เกือฮ รโฮงะ ไลลวง เจีย เจะ จัก แตะ ละ เอะ เซ�
ฟวยจ เซ อู แม ปะ ละ เอะ� ดัฮ เปอะ โอ รโฮงะ เนิ
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เอะ ซ โตก ปะ ไม่ เญือะ เปือะ เปอะ เกือฮ ยุม โอยจ
เอนิ� เกียฮ กอก โน่ง เปอะ เอะ ฮอยจ นา เฮี ละ ซ
เกือฮ เปอะ เอะ โอยจ คาว โอยจ คอง ยุฮ เมอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

16 เญอืม เซ ปรโปวน เญือะ แซมซัน เยอืม ละ ปุย
เญือะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เกละ เปอะ ยุ
อาึ� ฮรกั เนอึม เปอะ โตว อาึ� เกือฮ เปอะ ปุ ยว่ง
เงอะ เจะ แลน โอเอฮี ปังเมอ โอ เปอะ รโฮงะ ละ
อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื แซมซัน โลยฮ อ�ื �มะเปือะ
โกะ โอะ อาึ รโฮงะ โตว ละ อ�ื ซ รโฮงะ ละ โม เปะ
ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 17 ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ
โซมญุ ปุย เซ ปรโปวน เซ เยอืม แนฮ ละ แซมซัน�
ซเงะ ลอยจ อื แซมซัน รโฮงะ อื ละ อื นึง อฮั ลอป
ลอน อื ละ แตะ ตอก เซ� ปรโปวน เซ ลอต เอนิ อู อื
ละ โม ปุ ยว่ง แตะ�

18 ซเงะ ลอยจ อื กา ซ เลียก ซเงะ เอ� โม ปรเมะ
ยว่ง เซ ฮอยจ อฮั เฮี ละ แซมซัน�
�อมั ไก ป เด ฮา โกะ แฮ เยอ� อมั ไก ป ระ เรยีง

ระ แด่น ฮา ซิงโต�� อฮั เซ ละ อ�ื
แซมซัน อฮั เฮ�ี �โม เปะ มัฮ โอ เปอะ ไท ชจิ ไม่

โมวก ชงั ยาึ เซ แจง โอ เปอะ ซ เกียฮ เจะ เจีย เจะ
จัก อาึ ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 เญือม เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง แซมซัน
เกือฮ อื ไก เรยีง� เลีฮ ฮอยจ เมือง อตัเคโลน� ยุฮ
ยุม ไม่ ปรเมะ เมือง เซ งว่ย ปุย� ปอยจ เครองึ เซ
อกึ ไมจ อื ฮา อ�ื เกือฮ เครองึ เซ ละ โม ป เกียฮ
เจะ เจีย เจะ จัก แตะ เซ� ลอต แม เอญี ยว่ง โกะ
แตะ� ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม ไม่
อ�ื 20 โปะ แซมซัน ลอต เกือฮ ปรโปวน เญือะ แซม
ซัน เซ ละ ปุโฮมว งาวม อื ซเงะ เญือะ อื เซ�

15
แซมซัน โรก เวน ละ โม ฟีลิซเตีย

1 กัง เคะ เอ ลไล มัก ปุย เฮงาะ ซาลี แซมซัน เลีฮ
เคะ ปุย เญือะ แตะ� โรวก กวน ปิ ไม่ แตะ ติ� อฮั
เฮ�ี �อาึ ซ เลียก ฮอง ไอจ ปุย เญือะ แตะ�� อฮั เซ
ละ โปะ แตะ� โปะ อื ปังเมอ คัต อื โอ เลียก�

2 อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ แกต ปะ เกละ ยุ� เอจี เกือฮ
ละ ปุโฮมว เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื �ปุ อื โม่ ไมจ
ฮา ออ แตะ� ไอฮ ปุ อื ฮา อื เมิฮ�� อฮั เซ ละ อื โปะ
อ�ื

3 แซมซัน อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย� �โฮน เฮี มัฮ โตว
พิต อาึ นึง ยุฮ แตะ ป โซะ ละ โม ฟีลิซเตีย� มัฮ พิต
โม โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ� 4 โอก โฮว ซาวป โฮมวต
บราวก ฆาื อื 300 ตัว� ปุก ซตะ อื ไม่ ปุ แตะ แปน กู
แปน กู แตะ� ปุก ฆิ ไม่ ซตะ อื โครยญ กู อ�ื 5 เญื
อม เซ จิ ฆิ เซ นึง งอ เกือฮ อื รเออปึ� พลวย อื เลีย
ก นึง เฮงาะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย� ฮะ ยุฮ เฮงาะ ชุง ไม่
เฮงาะ ฟาว� รปึม อะงุน ไม่ รปึม กาวก ฮะ ตื โรฮ ไม่
อ�ื

6 โม ฟีลิซเตีย ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �มัฮ
ปุย ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เญื
อม เซ ไก ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ แซมซัน กวน

พา ปุย ยว่ง ทิมนา� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง เกือฮ โปะ
อื ปรโปวน เญือะ อื ละ ปุโฮมว โกะ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�
เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย โฮว โตก ปรโปวน เซ ไม่

เปือะ อื นึง งอ ฆาื อ�ื ยุม เตือง ลอา แตะ� 7 แซม
ซัน อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ดัฮ โม เปะ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ อาึ
ซ โรก ลัง่ เวน ละ เปอะ ปอ ฟวยจ พาวม แตะ�� อฮั
เซ� 8 ฟวยจ เซ โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื ไม่ รพาวม
ซวก แตะ� ยุม ยุฮ อื โฮวน ปุย� ฟวยจ เซ ลอต โฮว
อาวต โตะ ทัม ป ไก นึง รองั ราว ยว่ง เอตัม�

9 ตฮนั โม ฟีลิซเตีย ฮาวก ตัง ไคะ นึง เคต เมือง
ยูด่า ฆาื อ�ื เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ยว่ง เลฮ�ี 10 ปุย
เมือง ยูด่า ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �เมอยุ ฮอยจ ตอซู เปอะ
ไม่ เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �เอะ
ฮอยจ ละ ซ โฮมวต แตะ ปุก แซมซัน� ซ ยุฮ ละ อื
ตอก ยุฮ โกะ อื ละ เอะ�� อฮั เซ�

11 ปุย เมือง ยูด่า เลีฮ ฮอยจ โตะ ทัม อาวต แซม
ซัน นึง รองั ราว ยว่ง เอตัม เซ ลอวย เปือน ปุย� อฮั
เฮี ละ อ�ื �อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ โม ฟีลิซเตีย ป
ตัตเตียง เอะ เอ� เกียฮ ตอ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอฮี
ตอก เฮี ละ เอะ เมอ�� อฮั เซ�
แซมซัน อฮั เฮ�ี �เอจี ยุฮ โม เซ ละ อาึ ตอก ออฮ

อาึ ยุฮ โรฮ ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
12 โม เซ อฮั เฮี ละ แซมซัน� �เอะ เอจี ฮอยจ ละ

ซ ปุก แตะ ปะ� ซ มอป ปะ ละ โม ฟีลิซเตีย�� อฮั
เซ ละ อ�ื
แซมซัน โลยฮ อ�ื �ปุก เปอะ ญุ่ก� ปังเมอ ไมจ

เปอะ ซันญา ละ อาึ ฮมั นึง โอ โม โกะ เปอะ ซ ยุฮ
ยุม ไม่ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 �เออะ�� อฮั เซ� �เอะ ซ ปุก ปะ ติ คระ โน่ง�
ฟวยจ เซ ซ มอป ปะ ละ โม เซ� เอะ ยุฮ โตว โอเอฮี
ละ เปอะ�� อฮั เซ� ปุก เนอึม อื ตอก อฮั แตะ นึง
โม่ะ ปวน โคระ ลอา เซน� ตาว อื โอก เน่อมึ นึง รองั
เซ� 14 เญือม ซ ฮอยจ อื โบ ยว่ง เลฮ�ี โม ฟีลิซเตีย
เอญี เคะ อ�ื รโอง ปุ ฮอยจ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต
เอนิ นึง แซมซัน เกือฮ อื ไก เรยีง� โม่ะ ปุก เตะ อื
เซ ตัง โตว ละ อื ฮา กอย เปือต งอ� ดุต โอยจ เอนิ�
ดุฮ เอนิ ฮา เตะ อ�ื 15 แซมซัน ยุ ซองั กัป บรงั ป
โคระ ลัง่ ติ� ตุย เอนิ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย นึง
อื ติ เปือน ปุย�

16 เญอืม เซ แซมซัน เชยี ฆาื อื นึง รซอม เชยี ตอก
เฮ�ี
�อาึ โกว ซองั กัป บรงั ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย แปน

กอง แปน กอง แตะ� อาึ โกว ซองั กัป บรงั� ละ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ ปุย ติ เปือน ปุย�� อฮั เซ�

17ฟวยจ เซ น่าึก ซองั กัป บรงั เซ นา เซ ติ โดฮ�
ปุย ลอต อฮั �บลาวง ซองั กัป�* ไม่ นา เซ�

18 เญอืม เซ แซมซัน ฆวต ญุ ลัมเลือ รอาวม� ปัว
อื นึง พะจาว ไม่ เซียง เรยีง แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ กวนไจ เปอะ เป เนอมึ ปุย โฮวน เฮ�ี
ปเล่ีย อาึ อมั ซ ยุม นึง ฆวต ญุ แตะ รอาวม� อมั ซ
โฮลฮ โม ป โอ เจือ พะจาว เฮี โฮมวต อาึ ฆาื�� อฮั

* 15:17 15:17 นึง ลปุง ฮบีรู อฮั รามัต เลฮี ไม่ นา เซ� มัฮ อฮั อื �บลาวง ซองั กัป� ไม่ อ�ื
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เซ ละ พะจาว� 19 เญือม เซ พะจาว โปฮ โตะ เตะ
นา เซ ติ โดฮ� รอาวม จาึฮ เอนิ โอก นึง อ�ื แซม
ซัน เญือม ญุ อื รอาวม เซ ไฮ เอนิ โซะ ไมญ อ�ื ปุน
แม เรยีง แตะ� รอาวม ปลาฮึ นา เซ ปุย อฮั เอนฮกั
โค ไม่ อ�ื อาวต ลัง่ นึง บลาวง ซองั กัป เซ ฮอยจ
ปเล่ีย�

20 แซมซัน แปน ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ โม อซิ
ราเอน งา่ เนอมึ� ไน ติ เจน เซ� โม ฟีลิซเตีย โฮลฮ
ตัตเตียง เมือง อซิราเอน�

16
แซมซัน โฮว เวยีง กาซา

1 ติ ซเงะ อื แซมซัน เลีฮ เวยีง กาซา� ยุ มอจังคึต
นา เซ ติ ปุย� ไอจ ไม่ อื ติ ซาวม� 2 ปุย เวยีง กาซา
เซ ฮมอง อาวต อื กไน เวยีง แตะ� เกือฮ ปุย อาวต
มอง อื รวติ เวยีง เซ� มอง อื นึง โตะ รเวอืะ เวยีง เซ
ติ ซาวม บวยฮ� อฮั ติ แตะ ซ มอง ยุฮ ยุม ไม่ อื เมือ
กซะ อ�ื

3 แซมซัน ไอจ ฮอยจ งอ่น ซาวม โน่ง� เญือม เซ
โกฮ โฮว กอฮ ยวก รเวอืะ เวยีง เซ เตือง ด่อง มะ
รเวอืะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ยวก โรวก อื เตือง โคะ
ซแก โอเอฮี อ�ื กลอม โรวก อื นึง ซองัปา แตะ ฮอยจ
นึง ไกญบลาวง รเตือป เมือง เฮปโรน� ละ อื นา เซ�

แซมซัน ไม่ เด่ลีลา
4 กังเคะ เอ แซมซัน โคะ ฮรกั ปรโปวน อาวต ฮอง

โกลง โซเรก ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เด่ลีลา� 5 จาว
ไน โม ฟีลิซเตีย เตือง พอน เมือง อื ฮอยจ เคะ เด่
ลีลา เซ� อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ จุจอป เกือฮ รโฮงะ อื
ละ เปอะ� มัฮ โฮลฮ อื เน่อมึ ก เมอ เรยีง แด่น แตะ
เซ� ไมจ ปะ ซาวป ไฮมญ ตอก ซ เกียฮ ยุง เอะ ตอก
ซ ยุฮ แตะ เดอมึ ซ โฮลฮ โฮมวต ปุก ไม่ เป แตะ� ดัฮ
เปอะ เกือฮ เอะ ยุง เอะ เตือง โอยจ เจอะ เฮี ซ เกือฮ
มาื ละ เปอะ ติ ปุย ติ เปือน ไปล ติ รอย แทป�� อฮั
เซ ละ อ�ื

6 เด่ลีลา อฮั เฮี ละ แซมซัน เซ ฆาื อ�ื �ระ เรยีง
ระ แด่น เปอะ เซ มัฮ ไก อื เบือ เมอ� ปุย ซ ยุฮ อื ละ
เปอะ ตอก เมอ เดอมึ ซ ปุน ปุก เปอะ ไม่ เป อื โกะ
เปอะ� ปัว เปอะ รโฮงะ ละ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 แซมซัน อฮั เฮ�ี �ดัฮ ปุย ปุก อาึ นึง โม่ะ ทนู
โคระ โอ ดิ ซออฮ อาแลฮ เซน อาึ ซ ชุม โรฮ เรยีง
เงอะ ตอก ปรเมะ ไฮญ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เญือม ฮมอง อื ไล เซ โม จาวไน ฟีลิซเตีย โรวก
โม่ะ ทนู โคระ โอ ดิ ซออฮ อาแลฮ เซน ละ เด่ลีลา�
เด่ลีลา ปุก แซมซัน นึง อ�ื 9 เอจี เกือฮ โม ฟีลิซเตีย
เม่าะ อาึง ติ แตะ นึง เญือะ แตะ เซ ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ
กอก อฮั เฮี ละ แซมซัน� �แซมซัน� โม ฟีลิซเตีย ซ
ฮอยจ โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื แซมซัน ซโบ
รวต เอนิ โม่ะ ทนู เซ� ดุต เอนิ ยุฮ อ�ื ตอก เอนิ ดุต
กอย เปือต งอ โฮ� โม ฟีลิซเตีย เซ ยุง โตว ลัง่ ตอก
โฮลฮ แซมซัน เรยีง แด่น ระ แตะ เซ�

10ฟวยจ เซ เด่ลีลา อฮั เฮี ละ แซมซัน� �โม เปะ
ยุฮ เยอื เปอะ ป ลักเลน ละ อาึ� รโฮงะ ซื เปอะ โตว
เนิ� ปัว เนอึม โม เปะ รโฮงะ เนิ ตอก ซ ปุน ปุก ปุย
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 แซมซัน อฮั เฮ�ี �ดัฮ ปุย ปุก อาึ นึง โม่ะ ปวน
โอ ปุย ดิ โกว ติ โฮน เนอึม อาึ ซ ชุม โรฮ เรยีง ตอก
ปุย ไฮญ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เด่ลีลา ซาวป เนอมึ โม่ะ โคระ ฆาื อ�ื ปุก อื นึง
อ�ื เอจี เกือฮ แม โม ฟีลิซเตีย เม่าะ แม ละ อื นึง
เญือะ แตะ� กอก อฮั อื ละ แซมซัน ตอก เฮ�ี �แซม
ซัน� โม ฟีลิซเตีย ซ ฮอยจ โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื แซมซัน ซโบรวต เอนิ โม่ะ เซ� ดุต ยุฮ อื ตอก
ดุต ปุย ยุฮ กอย ชญิ เครองึ โฮ�

13 เด่ลีลา อฮั แม อื ละ แซมซัน ตอก เฮ�ี �โม เปะ
ยุฮ แนฮ เปอะ ป ลักเลน ละ อาึ� รโฮงะ ซื เปอะ โตว
เนิ� ไมจ เปอะ รโฮงะ เนอมึ เนิ ตอก ซ เกียฮ ปุก ปุย
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
แซมซัน อฮั อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ โกว ฮาึก

อาึ เฮี เตือง อาแลฮ รโจ อื ตัง กอย เบรญี เปอะ นึง
ฟึม� ไม่ โดวง โรฮ เปอะ นึง ปละ ปอ แนน อ�ื อาึ ซ
ชุม โรฮ เรยีง เงอะ ตอก ปรเมะ ไฮญ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ฟวยจ เซ ลไล ไอจ อื เด่ลีลา เยอ เบรญี เนอึม
ฮาึก แซมซัน เซ นึง ไตญ ยุฮ แตะ เตือง อาแลฮ รโจ
อ�ื โดวง แม โรฮ อื เกือฮ แนน�

14ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �แซมซัน� โม ฟีลิซ
เตีย ซ ฮอยจ โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื แซม
ซัน โปวะ� เมือะ เอนิ ปุ โฮว เครองึ ไตญ อื เซ ไม่
ฟึม โอเอฮี นึง ฮาึก แตะ โฮว ไม่ อ�ื

15 กัง เคะ เอ เด่ลีลา อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เคียต
โน่ง เปอะ อฮั ติ แตะ ฮรกั อาึ เมอ� ญอม เปอะ โตว
อฮั ป เนอึม ละ อาึ� เอจี โทน ลอวย โฮน ยุฮ เปอะ
ป ลักเลน ละ อาึ อ�ื อู เปอะ โตว ตอก โฮลฮ เปอะ
เรยีง แด่น ระ แตะ ละ อาึ� ฮรกั เนอึม เปอะ โตว
อาึ�� อฮั เลาะ อฮั ลาึน อื ละ อื ตอก เซ� 16 เญือม
อฮั ลอป อื ป อฮั ไพรม แตะ ตอก เซ แซมซัน เตือ
นึง อื ปอ ซ ยุม แตะ�

17 รโฮงะ ซื อื ละ อื ฆาื อ�ื �ไกญ อาึ ดิ ลอก โตว
มิต ญัป มิต คุต ติ ชวง� ปุย เอจี ทไว อาึ แปน นาซี
ไรต ละ ซ รซอฮ เฮาะ ละ พะจาว เน่อมึ เญือม เกิต
โรง เงอะ� มัฮ คุต ปุย ฮาึก เกอะ อาึ เญือะ ซ ไก โตว
เรยีง� ซ ชุม ตอก ปุย ไฮญ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

18 เญือม เซ เด่ ลีลา ยุง ที อื รโฮงะ ซื แซมซัน
รพาวมแตะ ละ แตะ โครยญ เจือ� ตอมมวยญแตะ
ละ จาวไน โม ฟีลิซเตีย� อฮั เฮ�ี �ปัว เปอะ ฮอยจ
แม ติ โฮน� เอจี รโฮงะ รพาวม แตะ ละ อาึ โครยญ
เจือ�� อฮั เซ รซอม เซ� โม จาวไน เซ ฮอยจ เนอมึ
ฆาื อ�ื โรวก มาื ไม่ แตะ� 19 เด่ลีลา เกือฮ แซมซัน
ไอจ รฆวง เญือะ ดึม แตะ� เญือม เอจี ปุน อื ไอจ
เจอ� กอก ปุย ติ� เกือฮ อื คุต ฮาึก อื เตือง อาแลฮ
รโจ อ�ื ฟวยจ คุต อื ฮาึก อื เซ� เด่ลีลา ลอง แลน
คุย อ�ื เอจี ที ละ อื ไฆร ระ เรยีง อ�ื

20 ซอ อ�ื อฮั เฮี ละ อื เรยีง� �แซมซัน� โม ฟีลิซ
เตีย ซ ฮอยจ โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เญือม เอจี โปวะ อื แซมซัน แกต ติ แตะ ซ ปุน

โอก ตอก โอก ไพรม แตะ� �อาึ ซ ซพรอต ติ แตะ
ปอ โปน แตะ�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ� ยุง โตว
โอ พะจาว เญือะ อาวต ไม่ แตะ�
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21 โม ฟีลิซเตีย ปุน โฮมวต อ�ื กัว ซลอง ไง่ อื เตื
อง ลอา ก บลัฮ อ�ื โรวก อื ฮอยจ เวยีง กาซา� ปุก อื
นึง โม่ะ ไร ซเง�ี เกือฮ อื ครติ เฮงาะ นึง คอก อาวต
อื เซ� 22 กังเคะ เอ ฮาึก ไกญ อื เซ ปังเมอ ลัง่ แม
โรฮ�

แซมซัน ยุม
23 ติ ซเงะ อื โม จาวไน ฟีลิซเตีย รโจะ รเจอมึ เลียง

ปุ แตะ� ตัน โอเอฮี ละ พะด่าโกน โฮวน เจือ� ชลอง
ระ ไลลวง เป แตะ แซมซัน เซ� อฮั เฮ�ี �พะ ทื เอะ
เอจี เกือฮ เอะ เป แซมซัน ป กอ คัม ตุง เอะ�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ�

24-25 ปุย โฮวน เซ จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ไม่ ปุ
แตะ� รโอง เรยีง ตอก เฮ�ี �ตาว แซมซัน โอก เกือฮ
รงะ่ ละ ซ แลน เอะ อ�ื� อฮั เซ นึง ฆวต โล่ อื ญวยฮ
แซมซัน� ปุย ตาว เนอึม อื โอก� แซมซัน จัมเปน
รงะ่ เกือฮ ปุย ญวยฮ แตะ�
ปุย โฮวน เซ เญือม ยุ อื แซมซัน ลืลาว พะจาว ทื

แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �พะ ยุฮ เอะ เอจี มอป แซมซัน
ละ เอะ� มัฮ ปุย เฮี ป ไลจ ยุฮ เมือง เอะ ไม่ ยุม อื ยุฮ
ปุย โฮวน เนอ�� อฮั เซ นึง รซอม ลืลาว แตะ พะ ทื
แตะ�
เญอืม เซ ปุย เกือฮ แซมซัน ชุง ซน่ะ ด่อง เวอืต ระ

ลอา โฆง เซ� 26แซมซัน อฮั เฮี ละ กวนดุ ตาว แตะ
เซ� �ตาว อาึ ฮอยจ ละ ด่อง ระ ป ตอน ยุฮ เวอืต
เซ� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ น่ักเน่ี ด่อง เซ เญีย่ะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 27 เวอืต เซ นาวก นึง ปุย เตือง ปรเมะ ปรโป
วน� โม จาวไน ฟีลิซเตีย อาวต นา เซ เตือง โอยจ
แตะ� นึง คัก ก ล่าวง เวอืต เซ ไก ปรเมะ ปรโปวน
นึง ด่าว ลอวย เปือน ปุย ป แก รงะ่ แซมซัน เซ�

28 เญือม เซ แซมซัน ไววอน อฮั เฮ�ี �โอ เยโฮวา
พะโองจาว� ปัว เปอะ โตก ละ อาึ� โอ พะจาว, ปัว
เปอะ เกือฮ แม เรยีง แด่น เนิ ติ โฮน เฮี โน่ง เดอมึ
อาึ ซ เกียฮ โรก เวน ละ โม ฟีลิซเตีย รโตง ไง่ เยอะ เตื
อง ลอา ก บลัฮ อ�ื ซ ยุฮ ละ อื ติ โฮน เฮี โน่ง�� อฮั
เซ ละ พะจาว. 29 เญือม เซ แซมซัน ซนาว เตะ แตะ
ฮอยจ ละ ด่อง ระ ป ตอน ยุฮ เวอืต เซ เตือง ลอา อ�ื
เกือฮ ติ แตะ อาวต ซน่ะ อ�ื เตะ ดอม อื ไปญ ด่อง ติ
ก บลัฮ� เตะ วิ อื ไปญ โรฮ ด่อง ติ ก บลัฮ� 30 แซม
ซัน อฮั เฮ�ี �เกือฮ อาึ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย เฮ�ี� อฮั
เซ� เญือม เซ เนีฮ ด่อง เซ ปอ โอยจ เรยีง แตะ�
เวอืต เซ ลเลอมึ เอนิ ราว ปุย โฮวน เซ เตือง โม จาว
ไน เตือง โอยจ อ�ื โม ฟีลิซเตีย ป บรุก ยุม ไม่ แซม
ซัน เญือม เซ� โฮวน เอนิ ฮา ป ยุฮ อื ยุม ไม่ เญือม
ไอม ลัง่ แตะ�

31 เญือม เซ โม ปุ เลีฮ อื ไม่ เอียกปุ ตุเจอ อื เลีฮ
ตุย แซมซัน� กลอม ปุ เอญี อ�ื รมอยจ อื นึง โตะ
อูโมง ยุฮ มาโนอา ป มัฮ เปือะ อ�ื อูโมง เซ ไก ซน่ะ
ยว่ง โซรา ไม่ ยว่ง เอตทาโอน� ไก งา่ เนอึม แปน
แซมซัน ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ โม อซิราเอน เนอ�

17
มีคา ไว ฮุป

1 ติ โฮน อื ไก ปรเมะ ติ� อาวต นึง บลาวง เอฟรา
อมิ� มอยฮ อื มัฮ มีคา� 2อฮั เฮี ละ มะ แตะ� �มะ�
มาื ติ เปือน ไม่ ติ รอย แทป ป บระ ปุย ฮา เปอะ เซ�
ปะ เอจี ซะ โรฮ เปอะ ฆาื อ�ื ปเล่ีย เฮี มาื เซ เอจี
อาวต นึง เตะ อาึ� มัฮ อาึ ป บระ ฮา เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื มะ อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �กวนงกั� ปัว พะจาว
ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�� อฮั เซ� 3 มีคา เยอ รแม่ เนอึม
มาื เซ ละ มะ แตะ� มะ อื อฮั แม เฮ�ี �มาื เฮี เยอ
อาึ อื ฆวต ทไว เยอะ ละ พะจาว รโตง ปะ ละ โอ ซ
เกือฮ ปะ ลอก รซอม ซะ� กวนงกั� โล มาื เฮี เกือฮ
แปน ฮุป ไว เยอะ� อาึ รแม่ แม มาื เฮี ละ เปอะ��
อฮั เซ มะ มีคา เซ� 4 เญือม เอจี รแม่ มีคา เซ มาื
ละ มะ แตะ เซ� มะ อื โฮว ตาว มาื เซ ละ ชงั ลอา
รอย แทป� เกือฮ ชงั เซ ยุฮ ฮุป แกะ ซลัก นึง โคะ�
ฟวยจ เซ อปั อื นึง มาื เซ� ฟวยจ เซ ลอต ละ อาึง
อื นึง เญือะ มีคา เซ� 5 มีคา เซ ไก โรฮ ซาลา แตวะ
ยุฮ ติ ลัง� ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ โฮวน� ยุฮ อื ไม่ ลปิ
เอโฟต ติ ปลัฮ� ลอต อาึง โอเอฮี ป ทื แตะ เซ นึง
ซาลา ยุฮ แตะ เซ� ฟวยจ เซ ดุฮ แม กวน แตะ แปน
ซตุ ติ ปุย โรฮ� 6 เจน เซ เยอ โม อซิราเอน ไก โตว
กซัต ยุฮ� ยุฮ โอเอฮี ฆาื อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ
เตือง ไพ เตือง มัน�

7 ไก แม ปรเมะ นมุ ติ ปุย� มัฮ โม เลว�ี มัฮ ปุย
โฮว อาวต นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม ไน เจอ โม ยูด่า เซ�
8 ปรเมะ นมุ เซ เยอ โอก โฮว เน่อมึ นึง ยว่ง เบ่ตเล
เฮม ลลาึง โม ยูด่า เซ ละ ซ โฮว ซาวป อื ก อาวต
แตะ� โฮว ฮอยจ นึง เญือะ มีคา ป อาวต นึง บลาวง
เอฟราอมิ เซ�

9 มีคา เยอ อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �ฮอยจ เปอะ เน่อมึ
ก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�อาึ มัฮ เจอ เลว�ี ฮอยจ เน่อมึ ยว่ง เบ่ตเลเฮม นาตี
โม ยูด่า เซ� อาึ มัฮ โฮว ละ ซ ซาวป แตะ ก อาวต
โคระ แตะ�� อฮั เซ� 10 มีคา อฮั เฮี ละ อ�ื �อาวต
ไม่ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน ตอก มะเปือะ แตะ�
ไม่ แปน โรฮ เปอะ ซตุ เนิ โรฮ� อาึ ซ เกือฮ แม โรฮ
มาื ละ เปอะ ติ เนอึม กาว แทป โรฮ� เกือฮ โรฮ ละ
เปอะ ไม่ เครองึ เซอกึ ฮอยจ ละ ป โซม ป ปอน เปอะ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 ปุย เลวี เซ ปอ โรฮ นึง พาวม
อื อาวต อื ไม่ ปุย เซ เยอ� แปน เอนิ ตอก กวน รเมะ
ปุย เซ ติ ปุย โรฮ� 12 มีคา เยอ ดุฮ เนอึม ปรเมะ เซ
แปน ซตุ ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ โรฮ อื อาวต นึง เญือะ
ยุฮ แตะ โรฮ� 13 เญือม เซ มีคา อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี
อาึ เอจี ยุง เงอะ ซ เกือฮ พะจาว อาึ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง เงอ� มัฮ ฆาื เอจี โฮลฮ เกือฮ โม เลวี แปน ซตุ
ละ แตะ ติ ปุย�� อฮั เซ�

18
มีคา ไม่ เจอ โม ด่าน

1 ติ โฮน อ�ื มัฮ เจน โอ โม อซิราเอน ดิ ไก กซัต
ยุฮ� เญอืม เซ เยอ เจอ โม ด่าน เนอ โฮว ซาวป เลีย
ป ปลัฮเตะ ละ ซ อาวต แตะ นึง อ�ื ไม่ เกือฮ อื แปน
คอง โม โกะ แตะ� นึง โอ โม ด่าน เซ ดิ โฮลฮ นาตี
อาวต แตะ แปน คอง โกะ แตะ ไอฮ� 2 เญอืม เซ โม
ด่าน เนอ เลือก โม ปรเมะ เกง ไน โม โกะ แตะ พอน
ปุย เกือฮ อื โฮว ฆรอ แตะ� เกือฮ อื โอก เน่อมึ นึง
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เมือง โซรา ไม่ เอตทาโอน ละ ซ โฮว ซาวป แตะ เลีย
ป แลน นาตี นึง ปลัฮเตะ ละ ซ อาวต แตะ นึง อ�ื อฮั
อื ละ โม ป โฮว เซ ตอก เฮ�ี �โฮว กวต แลน ปลัฮเตะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โฮว เนอมึ ฮอยจ นึง บลา
วง เอฟราอมิ� ฮอยจ โรฮ นึง เญือะ ยุฮ มีคา เซ�
ลอต ลโล่ะ นา เซ� 3ลไล อาวต อื นึง เญือะ ยุฮ มีคา
เซ� ไตม โรฮ เซียง ปุย เลวี นมุ เซ� เลียก ไฮมญ
อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ตาว ปะ ฮอยจ นา เฮี
เยอ� มัฮ อาวต เปอะ นา เฮี ละ เมอ� มัฮ กัน เมอ
ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 ปุย เซ โลยฮ อื ละ โม
เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ มีคา ป เกือฮ อาึ ยุฮ ตอก เฮ�ี จัง
โรฮ อาึ เกือฮ แปน ซตุ ยุฮ แตะ โรฮ�� อฮั เซ� 5 ปุย
โม เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไฮมญ แลน ไลลวง คระ ซ
โฮว เอะ เนิ นึง พะจาว เมอะ� ตอก เมอ คระ โครง
ซ โฮว โม เอะ เอ� อมั ซ แปน โรฮ ไล แตะ� อมั โอ ซ
แปน อ�ื� อฮั เซ� 6 ซตุ เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�โฮว ไมจ โฮว มวน เมิฮ� พะจาว ซ แลน แก โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง โม เปะ นึง คระ โฮว เปอะ เฮ�ี� อฮั
เซ ละ อ�ื

7 ปรเมะ เตือง พอน ปุย อื โอก โฮว ฮา นา เซ�
โฮว ฮอยจ ละ ยว่ง ลาอติ� ยุ อาวต ซไบ่ ปุย เมือง
เซ ตัม ปซี ปซา ยุฮ โม ไซด่อน� อาวต ไม่ เฮน ฮลอง
รพาวม แตะ� ไก โตว ตอก ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง�
ไก โตว โรฮ ป วติ ป วงั ละ อ�ื เอจี ไก คาวคอง ยุฮ โม
โกะ ไอฮ� ซไง โรฮ ฮา โม ไซด่อน โรฮ� ซาวป โตว
เกวคอง ซองไซ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ� 8 เญือม
เอจี เอญี แม ปุย พอน เซ ฮอยจ เคะ เอยีกปุ แตะ นึง
ยว่ง โซรา ไม่ เอตทาโอน เนอ� โม เอียกปุ อื ไฮมญ
โม เซ ตอก เฮ�ี �ตอก เมอ คระ โฮว เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 9 โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ โกฮ
โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง ปลัฮเตะ เอจี ยุ แตะ เซ�
งอ่ต แลน เมอะ� ปลัฮเตะ โฮว ยุ เอะ เซ ไมจ ลัมเลือ
เอนิ� โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ซ ฆวต ยุฮ โอเอฮี เฟือ
ฮ� ปุ เญือะ ลบลี� ไมจ เอะ โฮว ซะ เต เมือง เซ� ไม่
เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ เลียก กุม เอนิ� 10 ดัฮ เปอะ เอจี
โฮว ฮอยจ นา เซ โฮ� ซ ยุ เปอะ โม ป โอ ยุง เพรยีง
อาึง ติ แตะ นึง แกต อื ป ญัก ป นอ โอ ซ เกิต ละ
แตะ� ปลัฮเตะ อาวต อื เซ เวอืฮ� พะจาว เอจี มอป
โอเอฮี เซ ละ โม เปะ� นา เซ เญือะ ไก โตว ป วติ ป
วงั นึง ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 โม ด่าน ป ไปญ ปุ โฮว เครองึ รุป เซ ไก แลฮ
รอย ปุย� โอก โฮว เน่อมึ นึง ยว่ง โซรา ไม่ ยว่ง เอต
ทาโอน� 12 โม เซ เยอ ฮาวก ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง โบ
ยว่ง คีรยิตั-เยอารมิ นาตี อาวต โม ยูด่า เซ� เบือง
ไคะ อาวต อื ไก บลัฮ ยว่ง คีริยตั-เยอารมิ ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ เซ� ปุย อฮั ไคะ ยุฮ โม ด่าน ไม่ อื ฮอยจ
ละ ปเล่ีย เฮ�ี 13 เญือม โอก อื ฮา นา เซ เยอ� โฮว
ฮอยจ นึง เญือะ ยุฮ มีคา ป อาวต นึง บลาวง เอฟรา
อมิ เซ�

14 ปรเมะ พอน ปุย ป เอจี โฮว เลียป เมือง ลาอติ
เซ อฮั เฮี ละ โม เอียกปุ แตะ เซ� �โม เปะ อมั ยุง
เปอะ เญือะ เฮี เยอ� เญือะ เฮี ไก ฮุป เญือะ โฮวน
เจือ� ฮุป ปอยจ ปุย� ฮุป โล ปุย� ไม่ ฮุป ไฮญ ป ทื อื
ไก ตื� ไก โรฮ ไม่ ลปิ เอโฟต โรฮ� เอะ ฆวต ไฮมญ

โม เปะ ฆาื� โม เปะ ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก เมอ�� อฮั
เซ� 15 โม เซ วฮิ ฆาื อื ฮอยจ นึง เญือะ อาวต ปุย
เลวี ป มัฮ เญือะ ยุฮ มีคา เซ� ไฮมญ โซะ กอ อ�ื
16 โม ด่าน ป ไปญ เครองึ รุป เซิก เตือง แลฮ รอย
อื เซ� ชุง นึง โบ ฆรุง คระ เลียก ปุย โตะ รเวอืะ เซ�
17 ปรเมะ พอน ปุย ป โฮว เลียป เมือง เซ เลียก ลู
เอนิ ตุย ฮุป แกะ ซลัก ไม่ ฮุป ไฮญ ไม่ ลปิ เอโฟต เซ
ฮา อ�ื ป มัฮ ซตุ เซ ชุง ดิ ไม่ โม ป ไปญ เครองึ รุป
แลฮ รอย ปุย ป อาวต โบ โตะ รเวอืะ เซ� 18 เญือม
เลียก โม เซ โตะ เญือะ ยุฮ มีคา เซ ละ ซ ตุย แตะ ฮุป
แกะ ซลัก ไม่ ฮุป ไฮญ� ไม่ ลปิ เอโฟต เซ� ป มัฮ ซตุ
เซ ไฮมญ โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ยุฮ โม
เปะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 19 โม เซ อฮั เฮี ละ ซตุ เซ�
�โฆย แนฮ� ทัน โตว ลปุง ติ มวยญ เนอมึ� อุม ดัก
เปอะ เซ ฮา� โฮว ฮา ไม่ โม เอะ เฮ�ี โฮว แปน มะ
เปือะ เญือะ ม่า โม เอะ เอ ไม่ แปน เปอะ ซตุ ยุฮ ฮุ�
ซ แปน เปอะ ซตุ ยุฮ ปุย ติ เญือะ โน่ง� ไม่ ซ แปน
เปอะ ซตุ ยุฮ ปุย เตือง เจอ เตือง ซฆลาวม อื ไน โม
อซิราเอน เฮ�ี มัฮ เมอ ป ซ แกต เปอะ ไมจ นึง อ�ื�
อฮั เซ ละ ซตุ เซ� 20 ซตุ เซ ญันด่ี ไม่ ซ โฮว แตะ ไม่
โม เซ� ตุย โรวก ฮุป แกะ ซลัก เซ� ไม่ ฮุป ไฮญ ป ทื
เญือะ เซ เตือง เอโฟต ยุฮ อ�ื โอก โฮว ไม่ ปุย โฮวน
เซ�

21 ฟวยจ เซ โม เซ โอก โฮว ฮา นา เซ� เกือฮ โม
กวนดุ ไม่ ซัตซิง ไม่ โม ป โรวก เครองึ เซอกึ โอเอฮี
โฮว รกา แตะ� 22 เญือม เอจี โอก อื ซไง ฮา เญือะ
ยุฮ มีคา เยอ� มีคา ไม่ ปุย่วง อื รโจะ ปุ แตะ� โฮว
อาื โม ด่าน เซ� เตือน โรฮ เครอปึ อ�ื 23 เญอืม เอจี
เครอปึ อื โม ด่าน เซ� โม มีคา เซ รโอง ละ อ�ื โม
ด่าน เซ ลเตือฮ ไฮมญ มีคา เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ
บุย ป อฮั เปอะ� เกียฮ ฮอยจ โฮวน โน่ง เปอะ ละ เอะ
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 มีคา เซ โลยฮ อ�ื �โม เปะ เอจี โรวก เปอะ พะ
จาว ทื อาึ ฮา เยอะ แกล เอนิ� มัฮ ป ยุฮ โกะ โอะ
ไอฮ� บะ แม เปอะ โรวก ไม่ ซตุ ยุฮ ฮุ� มัฮ เมอ ป ซ
โฮฮ ลัง่ ละ อาึ อ�ื ฟวยจ เซ เคียต ลัง่ เปอะ ไฮมญ
อาึ ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ บุย อฮั เปอะ ละ เอะ เอ��
อฮั ลัง่ เปอะ เซ��

25 โม ด่าน เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุ เญือะ
เกือฮ โม เอะ ฮมอง แม ลเลาะ เปอะ เฟือฮ เอนิ� ยุฮ
ปลาว โม ป ซวก เฮี ไม่ เปอะ� ยุม เยอื ปลาว เปอะ
เตือง เญือะ แตะ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 26 โม ด่าน
เซ โกฮ โฮว แม ลัก่กา แตะ� เญอืม ยุ มีคา โฮวน โม
เซ ฮา แตะ ตอก เซ เยอ� จัมเปน ลเตือฮ แม เอญี
ฮอยจ นึง เญือะ โกะ แตะ ไอฮ ฆาื อ�ื

27 โม ด่าน เซ โรวก เนอมึ ฮุป ยุฮ มีคา เซ ไม่ แตะ�
โรวก อื ไม่ ซตุ ยุฮ อ�ื โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง ยว่ง ลา
อติ� ฮอยจ เนอึม ก อาวต โม ป โอ ยุง เพรยีง อาึง
ติ แตะ เซ� นึง อาวต อื ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม แตะ
เซ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื โตก แม
ยว่ง อื นึง งอ� 28 ไก โตว ป เกียฮ ฮอยจ เรอึม ปุย
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ยว่ง เซ นึง ซไง ลอน อื ฮา เมือง ไซด่อน� ไม่ โอ อื
เกวคอง ไม่ เมือง ปุย ไฮญ� มัฮ ยว่ง อาวต นึง โตะ
โลก ติ ไม่ ยว่ง เบ่ตเรโฮป� โม ด่าน เซ ตัง โรฮ ยว่ง
โคระ นึง เบือง ยว่ง เซ� 29ยว่ง ตัง อื เซ อฮั ด่าน ละ
อื ตัม มอยฮ ด่าน ป มัฮ จัตเจือ ไพรม แตะ� ด่าน เซ
มัฮ กวน อซิราเอน� ไพรม อื ยว่ง เซ ปังเมอ อฮั ปุย
ลาอติ ไม่� 30 โม ด่าน เซ โบลวง ฮุป แกะ ซลัก โรวก
แตะ เซ ละ ซ ไว แตะ� ป แปน ซตุ ละ อื มัฮ โยนาทัน
จัตเจือ เกอโชม� เกอโชม เซ มัฮ กวน ไอ โมเซ� มัฮ
โยนาทัน เซ ฮอยจ ละ กวน เฌือต อื ป โฮลฮ แปน
ซตุ ละ โม ด่าน เซ โฮวน เจน ปุย� ฮอยจ ละ โฮลฮ
โม อซิราเอน เซ โฮว แปน ครา นึง เมือง ปุย� 31 โม
ด่าน เซ นัปทื แนฮ ฮุป แกะ ซลัก ยุฮ มีคา เซ นึง นา
เซ เล่ีญ� ติ เจน อาวต พากัง ยุฮ พะจาว นึง ยว่ง
ชโิล�

19
ปุย เลวี ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อื

1 ติ โฮน อื เญอืม โอ โม อซิราเอน ดิ ไก กซัต ยุฮ�
ไก ปุย เลวี ติ ปุย� โฮว อาวต นึง บลาวง เอฟรา
อมิ ลวง ก ซแวก อื ฮา ปุย ไฮญ� ไอฮ ปรโปวน ยว่ง
เบ่ตเลเฮม เจอ โม ยูด่า แปน ปรโปวน แตวะ เญือะ
แตะ� 2 กัง เคะ เอ ปรโปวน เซ เยอ บระ รพาวม ปร
เมะ เญือะ แตะ� ละ เอนิ ปรเมะ เญือะ แตะ เซ�
ลอต เอญี ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม
เจอ ยูด่า เซ� อาวต นา เซ ปาวน เคิ� 3ฟวยจ เซ�
ปรเมะ เญือะ อื เซ โกฮ โฮว อาื ปรโปวน แตวะ เญือะ
แตะ เซ ละ ซ บะ ไมจ มวน อื เกือฮ เอญี อาวต แม
ไม่ แตะ� โฮว ดิ ไม่ กวนไจ แตะ ติ ปุย� โรวก แม
โรฮ บรงั โฮว ไม่ แตะ ลอา ตัว� เญือม เอจี ฮอยจ
อื ปรโปวน เซ บะ อื เลียก โตะ เญือะ ยุฮ เปือะ แตะ
เซ� เญือม ยุ เปือะ อื โม เซ เยอ รปัคัม โรฮ อื ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� 4 เปือะ ปรโปวน เญือะ อื
เซ เกือฮ อื อาวต ลโล่ะ ไม่ แตะ ลอวย ซเงะ� โม เซ
อาวต เนอมึ ลโล่ะ� โซม บรุก กุก บรญิ ไม่ ปุ แตะ นา
เซ� 5 เญอืม เอจี มัฮ อื ซเงะ ปาวน นึง อื โม เซ เยอ
งาวป โกฮ ละ ซ โอก เอญี แตะ� ป มัฮ โปะ อื เซ อฮั
เฮี ละ กวนพา แตะ เซ� �ปุ ดิ เอญี� โซม ละ ฮมั�
โกฮ เอญี เนฮ โล่ว�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 ปรเมะ ลอา
เซ งาวม เนอึม โซม ฆาื อ�ื โปะ อื เซ อฮั แม เฮี ละ
อ�ื �อาวต ไมจ มวน แม นา เฮี ติ ซาวม แม�� อฮั
เซ ละ อ�ื 7 เญือม ริ กวนพา อื เซ โกฮ เอญี เญอ�
โปะ อื เซ คานัป แม อื ไอจ แม� ปุย เซ ไอจ เนอึม
ฆาื อ�ื 8ซเงะ พอน นึง อื งาวป โกฮ แม ละ ตะ แตะ
โอก เอญี� โปะ อื เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ลโล่ะ ซไบ่
แม โล่ว เยอ� เอญี เนฮ เมาะ เมือ ฆิฮ ซเงะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ปุย ลอา เซ อาวต เนอมึ แม ลอต โซม นา เซ
แม� 9ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ
อื ไม่ กวนไจ อื โกฮ ละ ซ ริ แตะ เอญี� โปะ อื เซ อฮั
แม เฮี ละ อ�ื �เอจี ปู� บวยฮ แม ไอจ ติ ซาวม เมอ
ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม เปอะ� งาวป โกฮ เอญี ซงา่
วป เมือ กซะ งาวป อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 10 ปรเมะ เซ
เยอ ปังเมอ โอ เญือะ ญอม ไอจ� โอก เอญี คระ ซื

นา เมือง เยบุ่ต ป มัฮ เมือง เยรูซาเลม เซ� บรงั ลอา
ตัว ป ไก ควน บุก ปุย เซ� บุก ดิ ปุ โฮว อื ไม่ ปรโป
วน เญือะ แตะ เซ�

11 เญอืม เอจี ซดิ อื ไม่ ยว่ง อาวต โม เยบุ่ต เตอ�
เอจี เตียม ซเงะ เอ� กวนไจ อื เซ อฮั เฮี ละ ปอเลียง
แตะ� �วฮิ ลโล่ะ นึง ยว่ง อาวต โม เยบุ่ต เฮ�ี ลอต
ไอจ นา เซ ติ ซาวม และ�� อฮั เซ ละ อ�ื 12 ปอ
เลียง อื เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ วฮิ ไอจ
โตว นึง ยว่ง อาวต ปุย ตังเมือง ป โอ มัฮ โม อซิรา
เอน� เอะ ซ โฮว ลอต ฮอยจ นึง ยว่ง กิเบ่อา เซ��
อฮั เซ� 13อฮั แม เฮี ละ กวนไจ แตะ� �ไมจ เอะ ซไจ
โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง นา โม เฮี ติ โดฮ ไม่ ไอจ เจอะ ติ
ซาวม� ยว่ง กิเบ่อา ญุ่ก� ยว่ง รามา ญุ่ก�� อฮั เซ
ละ อ�ื 14 โม เซ โฮว เนอมึ ฮอยจ ละ ซดิ แตะ ไม่ ยว่ง
กิเบ่อา ป มัฮ นาตี อาวต โม เบ่นยามิน เซ� เญือม
เอจี ฮอยจ อื นา เซ บรุก เอนิ ไม่ เลียก ซเงะ เอนิ�
15 โม เซ วฮิ เนอมึ นึง ยว่ง กิเบอ่า เซ ละ ซ ไอจ แตะ�
งาวม นึง ตะ โบรก นึง โอ อื ไก ป บะ เกือฮ ไอจ นึง
เญือะ แตะ�

16 เญือม เซ ไก ตะกวต ติ ปุย เอญี เน่อมึ ก ยุฮ
แตะ กัน นึง ชจิ นึง เอจี ปู พริ ละ อ�ื มัฮ โรฮ ปุย
อาวต นึง บลาวง เอฟราอมิ ไพรม อ�ื เอจี โฮว อาวต
นึง ยว่ง กิเบ่อา ไม่ โม เบ่นยามิน เซ� 17 เญือม ยุ อื
ไก ป อาวต นึง ตะ โบรก ยว่ง เซ ไม่ มัฮ อื โม ป โฮว
นึง คระ� เลียก ไฮมญ โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ
ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ� ซ โฮว แม เปอะ ก เมอ��
อฮั เซ ละ อ�ื

18 ปรเมะ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอะ โอก เน่อมึ
ยว่ง เบ่ตเลเฮม เจอ โม ยูด่า� ซ โฮว ฮอยจ นึง บ
ลาวง เอฟราอมิ ก ซไง อื ป มัฮ ยว่ง อาวต โกะ แตะ
เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ มัฮ ซ เอญี เญอะ ฮอยจ ยว่ง อาวต
แตะ เซ� อาวต นา เฮี นึง โอ เยอะ ไก ป บะ ฮาวก
เญือะ แตะ� 19 ปัง มัฮ ตอก เซ� เบระ ไม่ ไรป ละ ซ
เกือฮ บรงั ยุฮ แตะ เปือม ไก ลัง่� ปัง มัฮ ป โซม ไม่
รอาวม อะงุน ยุฮ ฮุ ละ ซ โซม เมอะ ไม่ ปรโปวน เฮี
ไม่ ปรเมะ โฮว ไม่ เยอะ เฮี ไก ตื โรฮ ลัง่� ไก โตว ป
วติ ป วงั เนิ อ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

20ตะกวต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี ลโล่ะ ไมจ มวน
เญือะ เญะ เอ� ปุก โตว ละ ไอจ เฮยี เปอะ นึง ตะ
โบรก ตอก เฮ�ี ดัฮ เปอะ ไก ป วติ ป วงั ละ โฮ�
ซ ซาวป อาึ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 21 ตะกวต เซ
โรวก เนอมึ โม เซ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� เกือฮ
ป โซม ละ บรงั ยุฮ อ�ื เกือฮ โรฮ โม เซ รไซจ เตะ ชวง
แตะ� ฟวยจ เซ ปอก อื โซม ตุม อื ไอจ�

22 ลไล อาวต โม เซ ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ
นึง เญือะ เซ เยอ� ไก โรฮ โม ปรเมะ ไฮะฮอน ยว่ง
เซ งอ่น� ฮอยจ แวต เอนิ เญือะ เซ เอนิ� ปุฮ รเวอืะ
เญือะ อ�ื กอก กุม เญือะ เซ� อฮั เฮ�ี �ตาว ปรเมะ
อาวต นึง เญือะ เปอะ เซ ละ เอะ ละ ซ โฮลฮ เอะ ไอฮ
ปุ แตะ ไม่�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ตะกวต ป มัฮ กุม เญือะ เซ โอก อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอียกปุ� ปัว เปอะ โอ ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ตอก เซ�
ปุ ยุฮ ป ฆอก ละ เฟือฮ เอนิ� นึง มัฮ อื ป ฮอยจ เปิง
เญือะ เญะ� 24 เฮิ กวน เครฮี อาึ อื ไม่ ปรโปวน
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แตวะ เญือะ ปุย เฮ�ี อาึ ซ ตาว เกือฮ โอก ฮอยจ
เคะ เปอะ� ยุฮ ละ อื ตัม รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ� ปัง
เมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ป ฆอก ลัมเลือ ละ ปรเมะ เฮี
เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต อ�ื ปรเมะ เซ โฮม
วต ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ เซ� ญุยฮ อื เกือฮ
โอก เคะ โม เซ� โม เซ ไอฮ พาวม เนอึม ไม่ ปรโป
วน เซ ไม่ ยุฮ แตะ ป โซะ ป ไซญ ละ อื ติ ซาวม บวยฮ
เอนิ� เญือม เอจี ซเปีย พริ อ�ี พลวย ปรโปวน เซ�
26 ปรโปวน เซ เอญี ไม่ จังเจีญ จังบ่อฮ แตะ ฮอยจ
นึง โบ โตะ รเวอืะ เญือะ ก อาวต ปรเมะ เญือะ แตะ
เซ ฆาื โซะ ป อาวม แตะ� ฆลาื ติ แตะ นา เซ� แปน
อาวต นา เซ ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ

27 เมือ กซะ อื ปรเมะ เญือะ อื โกฮ โปฮ รเวอืะ ละ
ซ โอก เอญี แตะ� ยุ ไอจ ลัง่ ปรโปวน เญือะ แตะ โบ
โตะ รเวอืะ เซ� ซนาว เตะ แตะ โบ ชวง รเวอืะ เซ�
28 ปรเมะ เญือะ อื เซ ซอ อื โกฮ� �โกฮ� ไมจ เอะ
โกฮ เอญี�� อฮั เซ ละ อ�ื ปังเมอ โอ เญือะ โลยฮ อื
นึง เอจี ยุม อ�ื ฟวยจ เซ ยวก โกะ ปรโปวน แตวะ
เญือะ แตะ เซ� อาึง อื นึง ราว ตังโฆระ บรงั� ลอต
เอญี ไม่ อื นึง ยว่ง แตะ� 29 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง
เญือะ แตะ ปรเมะ เซ ตุย มิต กิต ปรโปวน แตวะ
เญือะ แตะ เซ เลีฮ แปน กาว โรฮ ลอา ตอน� รโปะ
อื ละ ก อาวต โม อซิราเอน เตือง กาว โรฮ ลอา เจอ
อ�ื 30 เมาะ ป ยุ ป ฮมอง ไลลวง เซ เยอ อฮั เฮี ฆาื
อ�ื �โอเอฮี ไล เฮี เยอ โกย โตว ไก แตะ นึง ลลาึง
โม อซิราเอน เน่อมึ เญอืม โอก โรง โม อซิราเอน ฮา
เมือง อียปิ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี งอ่ต ที แลน เมอะ� ไล
ลวง เฮี ซ ยุฮ ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

20
โม อซิราเอน ฮอยจ รุป เจอ เบ่นยามิน

1ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง
เมือง เบ่เออเชบ่า ลวง ก เซฮ ฮอยจ ละ เมือง ด่าน
ลวง ก ล่าวง� เตือง โม กิเลอตั นึง อ�ื ฮอยจ โพรม ดิ
ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง มิซปา ไม่ ไก รพาวม ติ โดฮ แตะ
ซองนา พะจาว. 2 ป มัฮ ฮวันา โม อซิราเอน โครยญ
เจอ เยอ ฮอยจ โพรม ตื ซน่ะ ลลาึง ปุย ไน พะจาว
เซ� โม ตฮนั ป ไปญ วจิ นึง อื ไก ไม่ ปุ แตะ ปาวน
แซน ปุย� 3 เญือม เซ เยอ โม เบ่นยามิน ฮมอง โรฮ
โพรม โม อซิราเอน เจอ ไฮญ นึง ยว่ง มิซปา เซ� โม
อซิราเอน เซ ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ ตอก
เมอ ป เกิต กัน ฆอก ลัมเลือ เอนิ ตอก เฮี ฆาื อ�ื ปัว
เปอะ รโฮงะ ละ โม เอะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

4 ปรเมะ โม เลวี ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปรโปวน แตวะ
เญือะ อื เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อะ
โฮว ดิ ฮอยจ นึง ยว่ง กิเบ่อา ก อาวต โม เบ่นยามิน
เซ� ไอจ นา เซ ติ ซาวม� 5 เมือ ก ซาวม อื ปรเมะ
นึง ยว่ง กิเบอ่า เซ ฮอยจ แวต เอนิ เญือะ ก ไอจ เจอะ
เซ� นึง ริ อื ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� โม เซ เยอ ไอฮ พาวม
ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อาึ เซ� ยุฮ แม ป โซะ ละ
อื ปอ ยุม อ�ื 6 เญือม เซ อาึ โรวก ฆัว ยุม ปรโปวน

แตวะ เญือะ แตะ ฮอยจ ยว่ง อาวต แตะ� ฟวยจ เซ
กิต เลีฮ แปน ตอน แปน ตอน อ�ื ตาว โรฮ ละ ปุย
เล่ีป เมือง อซิราเอน เฮ�ี นึง เอจี เกิต กัน ฆอก โฮฮ
ฆอก วฮิ เฮี ลลาึง โม อซิราเอน� 7 โม เปะ โม อซิ
ราเอน เนอ ซิงซา ดิ แลน� ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ��
อฮั เซ ละ ปุย�

8 เญอืม เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เซ โกฮ อฮั
ดิ เฮี ไม่ ปุ แตะ� �เอะ ซ ญอม โตว เอญี ฮอยจ นึง
พากัง อาวต แตะ� ปัง มัฮ นึง เญือะ อะ ญุ่ก� ปุ ซ
เอญี� 9-10 เอะ ซ ยุฮ ตอก เฮ�ี เอะ ซ โจก เบ่อ นึง
โม ตฮนั เกือฮ แตะ โฮว รุป ไม่ โม กิเบ่อา เซ� ปุย
ติ รอย เยอ ซ ไอฮ กาว ปุย� ปุย ติ เปือน ไอฮ โรฮ ติ
รอย ปุย� ปุย ติ ฮมาึน ไอฮ โรฮ ติ เปือน� ละ ซ เกือฮ
แปน ป ซาวป ป โซม ป ปอน ละ ปุย� โนก ฮา เซ อื
ซ เกือฮ เลีฮ โรก เวน ละ โม กิเบ่อา เซ นึง เกิต กัน
ฆอก โฮฮ ฆอก วฮิ ลลาึง โม อซิราเอน เฮ�ี� อฮั เซ�
11 โม อซิราเอน เนอ ไก รพาวม ติ โดฮ� เลีฮ ตอซู
เนอมึ ปุ แตะ ไม่ ปุย ยว่ง กิเบ่อา เซ�

12 โม อซิราเอน เนอ เกือฮ ปุย โฮว อฮั เฮี ละ โม
เบ่นยามิน เซ โครยญ โดฮ� �เมอยุ เกือฮ เปอะ ป
ฆอก ลัมเลือ ตอก เฮี เกิต ซน่ะ ลลาึง แตะ� 13 ตาว
ฮอยจ นา เฮี ปุย ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ยว่ง กิเบ่อา เซ�
ซ ยุฮ เอะ ยุม ไม่ เดอมึ ป ฆอก ป เบร โอ เญือะ ซ ไก
ฆาื ลลาึง โม อซิราเอน�� อฮั เซ�
โม เบ่นยามิน เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั โม

เซ ละ แตะ� 14 โม เซ เยอ ฮอยจ เอนิ เน่อมึ ยว่ง
อาวต แตะ โครยญ โดฮ� โฮว รโจะ ดิ นึง ยว่ง กิเบ่
อา เซ ละ ซ มอง อื ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน ฆาื
อ�ื 15 เญือม เอจี รโจะ โม เบ่นยามิน ตฮนั ยุฮ แตะ
เน่อมึ โครยญ ยว่ง เงอ� โม ตฮนั ป ไปญ เครองึ รุป
ยุฮ โม เบ่นยามิน เซ ไก ลอา ฮมาึน ไปล แลฮ เปือน
ปุย เอนิ� โนก ฮา เซ ปุย ยว่ง กิเบ่อา เยอ เลือก แม
โรฮ ตฮนั เกง ยุฮ แตะ อาแลฮ รอย ปุย� 16 ลลาึง
โม ตฮนั โฮวน เซ ไก แม โม ป เกง ละ โกว อื เตะ วิ
แตะ อาแลฮ รอย ปุย� ตฮนั โม เซ โรวก แม ซลิง
ควน วตั แตะ ซโมะ� แมน ลัมเลือ เอนิ� ปัง มัฮ โอ
เอฮี แตวะ เมาะ เงียง ฮาึก� ดัฮ วตั อื โฮ� ลอก อื
โม เซ เยอ� 17 โม ตฮนั ป ไปญ วจิ ยุฮ โม อซิราเอน
เนอ ไก ปาวน แซน ปุย� เมีญ โตว ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
โม เบ่นยามิน เซ�

18 เญอืม เซ โม อซิราเอน เนอ โอก โฮว ฮอยจ ละ
ยว่ง เบ่ตเอน� โฮว ไฮมญ พะจาว นา เซ ตอก เฮ�ี
�โอ พะจาว� มัฮ ปุย นึง อื ไน โม เอะ เฮี ป ซ เกือฮ
เปอะ โฮว รุป ไม่ โม เบ่นยามิน รกา เยอ�� อฮั เซ�
พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ โม ยูด่า โฮว รกา�� อฮั
เซ�

19 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี โม อซิราเอน เนอ โกฮ
โฮว� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ปุย ยว่ง
กิเบ่อา เซ� 20 โม อซิราเอน เนอ โอก โฮว รุป เนอึ
ม ปุ แตะ ไม่ โม เบ่นยามิน� เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ
อาวต ก ลัง อาวต แตะ แปน ไล อ�ื ละ ซ ตอซู แตะ
ไม่ โม เซ นึง ยว่ง กิเบ่อา เซ� 21 ซเงะ เซ เยอ� โม
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เบ่นยามิน โอก เน่อมึ ยว่ง กิเบ่อา เซ� ปุน ยุฮ ยุม
ไม่ โม อซิราเอน เซ ลอา ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย
เอนิ� 22-23ฟวยจ เซ โม อซิราเอน ฮาวก ไววอน เนอึ
ม ไววอน แนม ละ พะจาว ไม่ เยอืม แตะ ฮอยจ ละ
เมือ กปู อ�ื โม เซ ไฮมญ พะจาว ตอก เฮ�ี �เอะ อมั
ไมจ ฮาวก ตอซู ลัง่ ไม่ โม เบ่นยามิน ป มัฮ โม เอยีก
ปุ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะจาว โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �โฮว ตอซู ไม่ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม อซิรา
เอน โฮลฮ แม รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื อาึง แม
ตฮนั ยุฮ แตะ เซ แปน ไล อื ตอก เอจี ยุฮ แตะ ซเงะ
กา เซ�

24ฟวยจ เซ โม อซิราเอน โฮว ตอซู แม ปุ แตะ ไม่
โม เบ่นยามิน แม� แปน ซเงะ ลอา นึง อ�ื 25 ซเงะ
เซ โม เบ่นยามิน โอก เน่อมึ นึง ยว่ง กิเบ่อา ละ ซ
ตอซู แม แตะ ไม่ โม อซิราเอน แม� ปุน ยุฮ ยุม ไม่
ตฮนั ไปญ วจิ ยุฮ โม อซิราเอน ติ ฮมาึน ไปล ซเตะ
เปือน ปุย เอนิ� 26 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โฮว
ไววอน แม ละ พะจาว ไม่ เยอืม แตะ ฆาื อื นึง ยว่ง
เบ่ตเอน เซ� งาวม ซองนา พะจาว ไม่ โอต อื ป โซม
ป ปอน แตะ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื ไม่ ตอง แตะ ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว. ทไว โรฮ โอเอฮี ละ เกือฮ อื แปน
ควน รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โรฮ� 27 เญอืม เซ
เยอ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว อาวต นึง ยว่ง เบ่ต
เอน� มัฮ เซ ป โฮว ไฮมญ โม อซิราเอน พะจาว ฆาื
อื นา เซ� 28 ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว นึง ลั่กกา ฮติ
ลปุง ซันญา เซ มัฮ ฟิเนฮตั กวน เอเลอาซา� (เอเลอ
าซา เซ มัฮ กวน อาโรน�� เญือม เซ โม อซิราเอน
เนอ เกือฮ ฟิเนฮตั เซ ไฮมญ พะจาว ตอก เฮ�ี �โม
เอะ อมั ไมจ แม โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เบ่นยามิน
ป มัฮ เอยีกปุ แตะ เซ ติ โฮน แม� อมั ไมจ เอะ ลโล่
ะ ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ
โฮว เมิฮ� ซงา่วป เปอ อาึ ซ เกือฮ โม เซ ไป นึง โม
เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29-30 เคียง ฮมอง อื ป อฮั พะจาว เซ โม อซิราเอน
เนอ เกือฮ ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม เบ่น
ยามิน� แปน ลอวย โฮน เตือง เซ� เกือฮ โม ตฮนั
ยุฮ แตะ โฮว เม่าะ รวติ ยว่ง กิเบ่อา เซ งอ่น� เกือฮ
แม โรฮ ตฮนั ยุฮ แตะ อาวต แปน ไล แตะ ตอก ยุฮ
แตะ โฮน กา เซ� 31 โม เบ่นยามิน เนอ โอก ตอซู
แม ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน แม� โอก ฆาื อื ซไง
ฮา ยว่ง แตะ ปุ ปุ� โม เบ่นยามิน เซ โฮลฮ แม ยุฮ
ยุม ไม่ โม อซิราเอน นึง คระ โฮว ปุย ยว่ง เบ่ตเอน�
ไม่ คระ โฮว ปุย ยว่ง กิเบ่อา� ฮอยจ ละ นึง กังเด่น
ก พริ ยว่ง เซ งอ่น� โม อซิราเอน ยุม พามัน เมาะ
งว่ย ปุย� 32 เญือม เซ โม เบ่นยามิน อฮั เฮี ละ ปุ
แตะ� �โม เฮี เยอ เอจี ไป แม นึง โม เอะ ตอก ไพรม
แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� โม อซิราเอน อฮั โรฮ เฮี
ละ ปุ แตะ� �เคียต ราึต ฮา โม เฮี และ� เกือฮ อาื
แตะ โอก ซไง ฮา ยว่ง อาวต อื เซ� โฮว ฮอยจ นึง
คระ ติญ เซ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

33 เญือม เซ โม อซิราเอน มู โฮวน นึง อื ราึต เนอึ
ม ไม่ เด่ีจ อื ติ แตะ นึง บ่าอนัทามา� มู รมัฮ ป เม่าะ
อาึง ติ แตะ นึง อื เซ โกฮ โรฮ ฮา ก เม่าะ แตะ โบ ยว่ง

กิเบอ่า ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื โรฮ� 34 โม เซ เอจี
มัฮ โม ตฮนั เลือก โม อซิราเอน อาึง ติ ฮมาึน ปุย ป
เลียก ฮอยจ โตะ ยว่ง กิเบ่อา เซ� โม อซิราเอน ไม่
โม เบ่นยามิน รุป เนอมึ รุป แนม ปุ แตะ� โม เบ่นยา
มิน เซ ยุง โตว เอจี ซ เกิต ป โตะ ป ตอง ละ แตะ เฟือ
ฮ� 35 พะจาว เกือฮ เนอึม โม เบ่นยามิน ไป นึง โม
อซิราเอน� ซเงะ เซ โม อซิราเอน ยุฮ ยุม ไม่ โม เบ่น
ยามิน เซ ลอา ฮมาึน ไปล พอน เปือน ไปล ติ รอย ปุย
เอนิ� ตฮนั โม เซ เยอ� มัฮ ตื โม ตฮนั ไปญ วจิ เตื
อง โอยจ แตะ� 36 เคียง เซ เยอ� โม เบ่นยามิน ยุง
มัฮ แตะ นัม ไป� โม อซิราเอน เนอ เคียต แม ราึต
ฮา โม เบ่นยามิน แม เบือ อาึง อื รพาวม แตะ นึง โม
ป เม่าะ โบ ยว่ง กิเบ่อา เซ� 37 โม ตฮนั ป เม่าะ โบ
ยว่ง เซ ซไจ โกฮ โฮว เลียก โตะ ยว่ง เซ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย นึง อ�ื 38 โม อซิราเอน ป เม่าะ เซ ซันญา อาึง โอ
เอฮี ละ ปุโฮมว แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ เอจี ยุ โอก
ม่าึต งอ เน่อมึ โตะ ยว่ง โฮ� 39ป เคียต ราึต เซ ไมจ
อื เฌาะ โฮว แม ลัก่กา แตะ ละ ซ เรอึม แตะ รุป��
อฮั เซ�
เญือม เอจี ยุ โม เบ่นยามิน โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่

โม อซิราเอน งว่ย ปุย เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �โม
เซ เอจี ไป แม นึง เอะ ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ� 40 ลไล เซ ม่าึต งอ เซ โอก เนอึม เน่อมึ
โตะ ยว่ง เซ� โม เบ่นยามิน เซ ลเตือฮ แมฆี ลัก่เคะ
แตะ� ชวน โรฮ โอก ม่าึต งอ เน่อมึ ยว่ง อาวต แตะ
เซ� ม่าึต งอ เซ กุ ลัมเลือ เอนิ ฮอยจ เอนิ มะลอง�
41 โม อซิราเอน เซ เฌาะ อาื แม รุป ไม่ โม เซ� โม
เบ่นยามิน เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง ยุ อื เอจี มัฮ
แตะ นัม ยุม� 42 โม เซ เยอ ริ ตอ ฮา โม อซิราเอน
ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ� ปังเมอ โอ เกียฮ โปน อ�ื โม
อซิราเอน ป โอก เน่อมึ โตะ ยว่ง เงอ โอก เรอึม โรฮ
มอก โม เซ โรฮ� 43 อาวต เอนิ รวติ โม เบ่นยามิน
เซ� อาื โอ เญือะ ละ เอนิ อ�ื มอก เอนิ โม เบ่นยา
มิน เซ ปุ ปุ ฮอยจ เอนิ ละ บลัฮ ยว่ง กิเบ่อา ลวง ลัก่
โอก ซเงะ นึง อ�ื 44 โม เบ่นยามิน เซ ยุม แม ติ ฮ
มาึน ไปล ซเตะ เปือน ปุย เอนิ� โม ป ยุม เซ มัฮ ตื
โม ตฮนั เกง เตือง โอยจ อ�ื

45 โม ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ลเตือฮ แม ตอ คระ ลาึน
เวอืฮ ฮอยจ นึง บลาวง รมิโมน แม� โม อซิราเอน
เตือน ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง คระ ตอ อื เซ พอน เปือน ปุย
เอนิ� อาื แม อื ฮอยจ นึง ยว่ง กิโด่ม แม� เตือน
แม ยุฮ ยุม ไม่ อื ลอา เปือน ปุย แม� 46 โม เบ่นยา
มิน ป ยุม ไน ซเงะ เซ เยอ ไก ลอา ฮมาึน ไปล พอน
เปือน ปุย เอนิ� มัฮ ตื โม ตฮนั เกง ไม่ ไปญ แตะ เค
รองึ รุป เตือง โอยจ อ�ื 47 เญอืม เซ โม ตฮนั เบ่นยา
มิน เนอ ปังเมอ ไก โรฮ ลัง่ แลฮ รอย ปุย� นึง เตือน
อื ตอ ลไล รุป ปุย แตะ เซ� โม เซ เยอ ตอ ฮอยจ นึง
ลาึน เวอืฮ� โฮว อาวต นึง รองั ป อฮั ปุย รมิโมน ไม่
เซ� โม เซ เยอ ลอต อาวต นา เซ ปาวน เคิ� 48 โม
อซิราเอน นึง อื แม ลเตือฮ แม มอก โม เบ่นยามิน
ป โฮฮ ลัง่ อื นึง ยว่ง นึง อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตือง ปร
เมะ ปรโปวน นึง อื ฮอยจ ละ ซัตซิง� เมาะ ป ยุ แตะ
เตือง โอยจ อ�ื โฮฮ ฮา เซ เยอ ยว่ง นึง อื โตก แม อื
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นึง งอ เกือฮ ฮะ โอยจ โครยญ ยว่ง เอนิ�

21
โม เบ่นยามิน โฮลฮ ปุย เญือะ แตะ

1กา เซ เยอ โม อซิราเอน เอจี ซันญาซโตฮ อาึง โอ
เอฮี ไม่ พะจาว นึง ยว่ง มิซปา เซ ตอก เฮ�ี �โม เอะ
เฮี ซ เกือฮ โตว กวน เครฮี แตะ เญือะ ไม่ โม เบ่นยา
มิน เซ ติ ปุย เนอมึ�� เอจี อฮั เซ� 2ฟวยจ เซ โม ลัป
ซด่อน เนอ ฮาวก ดิ ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเอน� งาวม
ซองนา พะจาว นา เซ ฮอยจ ละ ปู พร�ิ เยอืม โรฮ ไม่
อื เรยีง� 3 อฮั เฮี ละ พะจาว, �โอ เยโฮวา� พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน� เมอยุ เกิต โอเอฮี ตอก เฮี ละ โม
อซิราเอน เนอ� ซเงะ เนาะ เฮี โม อซิราเอน เนอ วติ
ฮา ไพรม แตะ ตา ติ เจอ�� อฮั เซ� 4 ปวยฮ พริ เซ
โม ลัปซด่อน เนอ โกฮ เน่อมึ เมือ กซะ งาวป อ�ื ยุฮ
คัน ทไว ติ� ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว� ทไว โรฮ
โอเอฮี ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� 5 กา
เซ เยอ� โม อซิราเอน เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง อื ไม่
ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป โอ ฮอยจ โพรม นึง ยว่ง
มิซปา ซองนา พะจาว เยอ� ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่��
เอจี อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เญอืม ฮอยจ โพรม โม อซิรา
เอน เซ ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง เบ่ตเอน เซ ไฮมญ ปุ แตะ
ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปุย ไน โม อซิราเอน เฮี มัฮ ปุย นึง
อื ป โอ ฮอยจ โพรม ไม่ ปุย เญอืม โพรม ปุย ยว่ง มิซ
ปา เซ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 6 โม ลัปซด่อน เซ เลีย
ก พาวม นึง โม เบ่นยามิน ป ลัง มัฮ ปุ โม โกะ แตะ
เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �เฮฮ� เฮฮ� ซเงะ เนาะ เฮี
โม อซิราเอน เนอ เอจี ไฆร เนอึม ตา ติ เจอ� 7 เอะ
ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ ตอก ซ ซาวป แตะ ปรโปวน ละ
โม เบ่นยามิน ป โฮฮ ลัง่ อื เฮ�ี ละ ซ เกือฮ แปน ปุย
เญือะ อ�ื โม เอะ เอจี ฟวยจ ซันญา ซโตฮ อาึง เบือ
มอยฮ พะจาว, ละ โอ แตะ ซ เกือฮ กวน เครฮี โม โกะ
แตะ แปน ปรโปวน เญือะ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

8 โม เซ ไฮมญ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ไน โม อซิราเอน
เฮี มัฮ ยว่ง เมอ นึง อื ป โอ ฮาวก รโจะ ดิ ซองนา พะ
จาว นึง ยว่ง มิซปา เยอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เญอืม
เซ เยอ ไก โรฮ ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ยว่ง
ยาเบ่ต กิเลอัต ป โอ ฮอยจ ติ ปุย เนอึม�� อฮั เซ�
9 เญือม กอก ปุย มอยฮ ปุ แตะ นึง กัน โพรม แตะ
เซ� ไก โตว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง ยาเบ่ต กิเลอัต
นึง ติ ปุย เนอึม� 10 โม ป โพรม เซ ดวน ตฮนั เกง
ละ รุป ฆาื อื ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� อฮั เฮี ละ
อ�ื �โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม ยาเบ่ต กิเลอตั เซ� เตือง โม
ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ นึง อ�ื 11 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เฮ�ี ปรเมะ ปรโปวน ป เอจี ไก ปุย เญือะ อื ยุฮ
ยุม ไม่ เตือง โอยจ อ�ื เมาะ โม ปรโปวน โอ ดิ เญือะ
นึง อื ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ ละ
อ�ื 12 โม ตฮนั เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� เญอืม เซ ยุ
โรฮ โม ปเครฮี ไน โม ยาเบ่ต กิเลอัต เซ ปาวน รอย
ปุย� โรวก โรฮ ปเครฮี โม เซ ฮอยจ นึง ไคะ ชโิล ป
อาวต นึง เมือง คะนาอนั เซ�

13 เญือม เซ เยอ โม ป ฮอยจ โพรม เตือง โอยจ
อื เซ ตาว รซอม แตะ ละ โม เบ่นยามิน ป อาวต นึง
รองั รมิโมน เซ� รโฮงะ โรฮ โอ แตะ เญือะ ซ รุป ไม่
อื ละ อ�ื 14 เญอืม เซ โม เบ่นยามิน เซ เอญี โรฮ ฆาื
อ�ื โม อซิราเอน เนอ เกือฮ โรฮ โม ปเครฮี ป มัฮ โม
ยาเบ่ต กิเลอัต เซ ละ โม เบ่นยามิน เซ� ปังเมอ โอ
ดิ ปอ โครยญ แตะ ยุฮ ปุย โม เซ�

15 โม ลัปซด่อน เซ เลียก พาวม ลัมเลือ นึง โม เบ่น
ยามิน เซ นึง เกือฮ พะจาว เจอ โม อซิราเอน ดุต เอนิ
ฮา โม อซิราเอน เซ ตา ติ เจอ� 16 โม ป กวต ป เฮยีง
ลลาึง โม ป โพรม เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �เคียง เมอ
ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม ปรโปวน เบ่นยามิน เฮี เตือง โอยจ
อ�ื เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ ละ โม ป โอ ดิ โฮลฮ ปรโป
วน เญือะ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 17 โม เซ
อฮั แม เฮี ละ ปุ แตะ� �ไมจ เอะ ซาวป ตอก ซ โฮลฮ
แตะ ปรโปวน ละ โม ป โฮฮ ลัง่ อื เฮ�ี เดอมึ เจอ โม
เฮี โอ ซ ดุต เจือ ฆาื ฮา โม อซิราเอน เฮ�ี 18 ซ เกือฮ
เอะ กวน รโปวน แตะ ละ อื ปังเมอ โอ เกียฮ แปน�
นึง เอจี ซันญา ซโตฮ โม อซิราเอน อื ไม่ ปุ แตะ ตอก
เฮ�ี �ดัฮ ไก ป เกือฮ กวน รโปวน แตะ ละ โม เบ่นยา
มิน ละ ซ แปน อื ปุย เญือะ อ�ื ปุย เซ ซ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ�� อฮั เซ� 19 โม เซ อฮั โรฮ เฮ�ี �งอ่ต
แลน เมิฮ� กัน ชลอง ระ โฮว ไว ปุย พะจาว โครยญ
เนอึม นึง เมือง ชโิล เซ เอจี ซ เติง� � อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� (ยว่ง ชโิล เซ มัฮ ป อาวต ราว ยว่ง เบ่ตเอน
ฆรมึ ยว่ง เลโบ่นา� ป อาวต บลัฮ คระ ฮาวก ปุย เน่
อมึ เบ่ตเอน ฮอยจ เชเคม เซ ลวง โอก ซเงะ นึง อ�ื�

20 โม เซ อฮั เฮี ละ โม เบ่นยามิน เซ ฆาื อ�ื �โฮว
เม่า ะ อาึง นึง โตะ รปึม อะงุน เนอ� 21 มอง แก
ฮอยจ ปุย เยอ� ดัฮ เปอะ ยุ โอก ฟอน โม กวน เครฮี
ปุย ชโิล ตัม ปซี ปซา เอจี กอ ยุฮ แตะ โฮ� โอก โฮม
วต โรวก ติ ปุย ติ ละ แปน อื ปรโปวน เญือะ เปอะ�
เอญี ไม่ ฮอยจ นึง นาตี อาวต โม โกะ เปอะ� 22 ดัฮ
มะเปือะ เพร ลปุ ปรโปวน โม เซ ฮอยจ อฮั ละ เอะ
โฮ� เอะ ซ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ ญอม เนิ
เบือ เลียก พาวม เปอะ นึง เงอะ� เญอืม โฮว รุป ปุย
โฮ� เอะ โฮลฮ โตว ปรโปวน ละ โม เบ่นยามิน เซ ปอ
กุม อื โม โกะ อ�ื ดัฮ เปอะ ญอม ยุฮ ตอก เซ� โม
เปะ ปุ โรฮ เปอะ พิต ลปุง ซันญา แตะ นึง โรฮ�� ซ
อฮั เซ ละ��

23 โม เบ่นยามิน เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� โฮมวต
เนอมึ โรวก ปรโปวน ฟอน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ�
เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง นาตี อาวต โม โกะ แตะ� เฌาะ
เพรยีง โคระ แม ยว่ง อาวต แตะ โฮวน ยว่ง� ลอต
อาวต นึง อ�ื 24 โม อซิราเอน เนอ ตัง โคน ตัง โอก
เอญี ฮอยจ ละ จัตเจือ โม โกะ แตะ นึง นาตี อาวต
เจอ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�

25 เจน เซ เยอ� โม อซิราเอน ไก โตว กซัต ยุฮ�
ตัง โคน ตัง ยุฮ ไอฮ โอ เอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ�
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ไน เจน โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี� เจน เซ เยอ มัฮ
เจน โฮวน ลัมเลือ ปไฮะ ปฮอน นึง� รูต มัฮ ปรโปวน
เมือง โมอปั ป โฮลฮ ปรเมะ โม อซิราเอน แปน ปุย
เญือะ แตะ� เญือม ยุม ปรเมะ เญือะ อื เซ รูต ไก
ลัมเลือ ลัง่ รพาวม เนอมึ ละ กอ แตะ ป มัฮ โม อซิรา
เอน เซ� รูต ไก โรฮ รพาวม ฆวต นัปทื พะจาว ทื โม
อซิราเอน ไม่ อ�ื เอจี ที นึง เซ มัฮ รูต ปุย ตัง โน่ง ฮา
ปุย ไฮญ ป มัฮ ปุย ตังเมือง เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื รูต
โฮลฮ ปรเมะ โคระ เญือะ แตะ เญอืม ฮอยจ อาวต อื
ลลาึง โม คระ เฌือต ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ� กัง
เคะ เอ รูต ลอต แปน แยะ กซัต ด่าวติ� ป มัฮ กซัต
ตึก นึง ระ ไล แตะ นึง เมือง อซิราเอน�
ไลลวง ป ไก นึง พะทัม โม ป รเตีฮ รตุม เกือฮ เอะ

ยุง ตอก ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ ปุย ไน พะจาว เญื
อม ลเตือฮ อื ติ แตะ ฮา พะจาว� พะทัม รูต เกือฮ
เอะ ยุง ตอก ฮอยจ กุนมุ่น ไม่ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ ปุย
ตังเมือง ป โปวฮ พะ ไพรม ทื แตะ ไม่ ฮอยจ เปิง อื
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� โฮลฮ ลอต แปน ปุย ไน
พะจาว ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�

นาโอมี ไม่ รูต
1-2 โฆะ ลัง่ เจน ตัตเตียง ลัง่ โม ป รเตีฮ รตุม โอ

เอฮี นึง เมือง อซิ รา เอน� เจน เซ ไก ปร เมะ ติ�
มอยฮ อื มัฮ เอลีเมเลก� มัฮ มู เอฟราทา� อาวต
ยว่ง เบ่ตเลเฮม ไน เคต เจอ ยูด่า� ปรโปวน เญือะ อื
มัฮ นาโอมี มอยฮ อ�ื ไก กวน รเมะ ลอา� มอยฮ อื
มัฮ มาโลน ไม่ คิลิโอน� เจน เซ โซะ เนอมึ ไปลญ ปุย
นึง เมือง อาวต อื เซ� เญือะ เซ ตอ โฮว อาวต ฆาื อื
นึง เมือง โมอปั เล่ีญ� 3 เญือม อาวต อื นา เซ เอลี
เมเลก ป มัฮ ปรเมะ เญือะ นาโอมี เซ ยุม� ปรโปวน
เซ แปน อาวต ไม่ กวน รเมะ ลอา แตะ เซ� 4 กวน
รเมะ อื เซ ไอฮ ปรโปวน เมือง โมอปั แปน ปุย เญือะ
แตะ เตือง ลอา แตะ� มอยฮ ปรโปวน เญือะ อื เซ
มัฮ โอรปา ติ ปุย� มัฮ รูต ติ ปุย� 5 เญอืม เอจี อาวต
อื นา เซ เมาะ กาว เนอึม เมอ มาโลน ไม่ คิลิโอน เซ
ยุม โรฮ เตือง ลอา แตะ� นาโอมี เซ แปน อาวต โนก
ปรเมะ เญือะ แตะ ไม่ โนก กวน แตะ ฆาื อ�ื อาวต
ดิ ไม่ โมวน แตะ เซ เตือง ลอา อ�ื

6 เญือม อาวต ลัง่ อื นึง เมือง โมอปั เซ นาโอมี
ฮมอง เรอมึ พะจาว โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ� นึง เกือฮ
แม อื ป โซม ละ อื นึง เมือง ยูด่า� เพรยีง ดิ โอเอฮี
ไม่ โมวน แตะ เซ ละ ซ เอญี อาวต แม แตะ นึง เมือง
ไพรม แตะ ฆาื อ�ื 7 เญอืม โอก อื ฮอยจ นึง คระ ละ
ซ เอญี อื ฮอยจ นึง เมือง ยูด่า เซ� โมวน อื เซ โฮว
โรฮ ไม่ อ�ื 8 ลไล โฮว อื เซ นาโอมี อฮั อื ละ โมวน
แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เปะ ลอา เยอ แม อาวต เญือะ มะ

เปือะ เปอะ ไอฮ เตือง ลอา เปอะ เมิฮ� ปัว พะจาว
เลียก พาวม นึง เปอะ ตอก เลียก พาวม โม เปะ นึง
โม ป ยุม เซ ไม่ อาึ โรฮ� 9 ปัว พะจาว โพต ปรเมะ
โคระ เญือะ เปอะ ละ เปอะ� ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ
อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ
ฮงาึต โมวน แตะ เซ ไม่ อ�ื โมวน อื เซ เยอืม ฆาื
อื เตือง ลอา แตะ เรยีง� 10 อฮั เฮี ละ กอ แตะ เซ�
�แม โตว� เอะ ซ โฮว ดิ ไม่ ปะ� ซ อาวต ไม่ คระ
เฌือต ปะ�� อฮั เซ ละ อื เตือง ลอา แตะ�

11นาโอมี อฮั เฮ�ี �กวน� แม เมิฮ� ทัน โตว โฮว
ไม่ อาึ� อาึ เญือะ ซ ไก โตว กวน ละ ซ แปน อื ปร
เมะ เญือะ เปะ ลอา� 12 แม เมิฮ กวน� ปัง ซ โฮลฮ
แม อาึ ปรเมะ เญือะ แตะ ซาวม เนาะ เฮี เอนิ� ปัง
โฮลฮ เอนิ กวน รเมะ แตะ ไม่� 13 เปะ ลอา อมั ซ ปุน
มอง เปอะ ฮอยจ ละ ระ อ�ื อมั โอ เปอะ ซ เญือะ
ฆาื ไม่ ปุย ไฮญ� แปน โตว ตอก เซ� กวน� พะจาว
เอจี เกือฮ ป โซะ ลัมเลือ เกิต ละ อาึ� อาึ โซะ ลัมเลือ
รพาวม นึง ป เกิต ละ เปะ ลอา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
14 เญือม เซ ปุย ลอา เซ เยอืม แม ฆาื อ�ื โอรปา
ฮงาึต กอ แตะ ละ ซ ลา อื ปุ แตะ� ฟวยจ เซ ลอต
เอญี ฮา อ�ื รูต ปังเมอ ไปญ ลัง่ กอ แตะ นึง เตะ
แตะ� 15 นาโอมี อฮั เฮ�ี �แลน เมอะ� ออระ เปอะ
เซ เอจี แม ฮอยจ เคะ คระ เฌือต แตะ� แม ทื พะ
ไพรม เญือะ แตะ� ปะ แม โรฮ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 รูต อฮั เฮ�ี �ปุ เญาะ ดวน อาึ แม ฮา เปอะ ไม่
เกือฮ เปอะ อาึ รกัฮ ฮา แตะ� โฮว ปะ นา ออฮ� อาึ
ซ โฮว โรฮ นา เซ� อาวต ปะ นา ออฮ� อาึ ซ อาวต
โรฮ นา เซ� คระ เฌือต ปะ ซ มัฮ โรฮ คระ เฌือต
อาึ� พะจาว ทื ปะ มัฮ โรฮ พะจาว ทื อาึ� 17 ยุม ปะ
นา ออฮ อาึ ซ ยุม โรฮ นา เซ� เกือฮ ปุย รมอยจ แตะ
นา เซ� อาึ แจง นึง โอ แตะ ซ เกือฮ โอเอฮี ปุน รกัฮ
เอะ ฮา ปุ แตะ ติ เจือ เนอึม โนก ฮา ลัก่ ยุม เมอ�
ดัฮ โอ มัฮ ป เนอึม ป อฮั อาึ เฮ�ี ปัว พะจาว เกือฮ
อาึ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื
18 นาโอมี เมือต ยุ ตอน รพาวม รูต นึง ซ โฮว ดิ อื
ไม่ แตะ ตอก เซ เญือะ ดวน โตว อื แม�

19 เญือะ เซ กอ โมวน เนอ ลอต เอญี ดิ ไม่ ปุ แตะ
ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� เญอืม เอจี ฮอยจ อ�ื ปุย
ยว่ง เซ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื โม ปรโปวน ยว่ง เซ อฮั
เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เซ อมั มัฮ เนอมึ นาโอมี แล��
อฮั เซ� 20นาโอมี อฮั เฮ�ี �ปุ เญือะ อฮั นาโอมี* ละ
อาึ� ไมจ เปอะ อฮั มารา* เนิ� พะจาว ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ เอจี เกือฮ ป โซะ ลัมเลือ เกิต ละ อาึ� อาึ
เอจี โฮลฮ เนอมึ โซม ป ออป ซอป ป ซอง� 21 เญอืม
โฮว เยอะ ฮา เมือง เฮี ไพรม อ�ื อาึ กุมปอ โอเอฮี ยุฮ
ฮุ� ปเล่ีย พะจาว เกือฮ อาึ เอญี ไม่ โกะ ปลาว แตะ�
พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เอจี เกือฮ อาึ ลอก
ป โซะ� โซะ ไซญ เนอมึ ป เกิต เนิ เฮ�ี เมอยุ อฮั ลัง่
เปอะ นาโอมี ละ อาึ อ�ื� อฮั เซ� 22 มัฮ ตอก เซ ไล
ลวง เอญี นาโอมี เน่อมึ นึง เมือง โมอปั เปอ� เอญี
ดิ ไม่ รูต ปุย เมือง โมอปั� ป มัฮ โมวน แตะ เซ� เญื
อม เอจี ฮอยจ อื นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม เซ ปุก เญอืม ซ
เลียก ยุฮ โรง ปุย เฮงาะ บ่าเล�

* 1:20 1:20 นาโอมี เซ นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื �มวน� ไม่� * 1:20 1:20 มารา เซ นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื ป ออป ป ซอง ไม่�
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2
รูต ฮอยจ นึง ชจิ เญือะ โบอ่ตั

1 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ เฌือต ซดิ นาโอมี เน่อมึ ลวง
ปรเมะ เญือะ อ�ื นึง มัฮ อื ซฆลาวม ติ ไม่ เอลีเม
เลก� มัฮ ปุย ไก มอยฮ ไม่ กอย แตะ� มอยฮ ปร
เมะ เซ มัฮ โบ่อตั� 2 ติ ซเงะ อื รูต อฮั เฮี ละ นาโอ
มี� �เกือฮ อาึ โฮว นึง ชจิ ละ ซ ซาวป แตะ ซเคระ
เฮงาะ เฮยี เญือะ ปุย� เตอมึ นา ก เลียก พาวม ปุย
นึง เงอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื นาโอมี อฮั เฮี �กวน� โฮว
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 3 รูต เซ โฮว ซาวป เนอึม ซเค
ระ เฮงาะ เฮยี ลัก่เคะ โม ป มัก เซ� มัฮ เฮงาะ ป ดุฮ
ฮา ปุย เญอืม มัก อ�ื ชจิ โฮว อื นึง เซ ปุก ชจิ ยุฮ โบ่
อตั ป มัฮ เฌือต ซดิ เอลีเมเลก เซ�

4 เญือม เซ โบ่อตั โฮว เน่อมึ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม
ฮอยจ นึง ชจิ ยุฮ แตะ� อฮั เฮี ละ ป มัก เซ� �ปัว
พะจาว อาวต ไม่ โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ อฮั
เฮ�ี �ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�� อฮั เซ� 5 โบ่
อตั ไฮมญ ป ควป คุม โม ป มัก เซ ตอก เฮ�ี �ปรโป
วน เซิต มัฮ ปุย�� อฮั เซ� 6 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ
ปรโปวน เมือง โมอปั ป เดอมึ ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง
แตะ ไม่ นาโอมี เซ� 7 เอจี มัฮ ปัว อื ซาวป ซเคระ เฮ
งาะ เฮยี ซน่ะ ลลาึง เฮงาะ เอจี โรม ปุย� ยุฮ แนฮ อื
ตอก เซ นึง ชจิ เฮี เน่อมึ เมือ กซะ อื ฮอยจ ปเล่ีย�
เดอมึ มัฮ ปเล่ีย เซ ลโล่ะ อื นึง เญือะ ตาื�� อฮั เซ�

8 โบอ่ตั เซ อฮั เฮี ละ รูต เซ� �ฆวต ปัว อฮั โอเอฮี
ละ เปอะ ติ มวยญ� ทัน โตว โฮว ซาวป ซเคระ เฮ
งาะ นึง ชจิ ก ไฮญ� ทัน โตว โฮว ก ซไง อ�ื อาวต
ไม่ กวนไจ รโปวน เญะ เฮ�ี 9 มอง แลน นา ก มัก
โม เซ เยอ� ฟวต ลัก่เคะๆ อ�ื อาึ เอจี ฟวยจ อฮั ละ
โม ปรเมะ เซ โอ เกือฮ คุย ปะ อา� ดัฮ เปอะ ฆวต ญุ
รอาวม โฮ� โฮว เชยีต ญุ นึง ฮมวน โรวก กวนดุ โม
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เญือม เซ รูต นุ่ม ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ� อฮั เฮี ละ โบอ่ตั� �เลียก พาวม บุย เปอะ
นึง อาึ ตอก เฮี เมอ� อาึ มัฮ เยอื ปุย ตัง ปะเทต�
โปง โตว ไม่ เปอะ เครองึ เปอะ นึง อาึ ตอก เฮ�ี� อฮั
เซ ละ อ�ื

11 โบ่อตั อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ฮมอง เงอะ โอเอฮี ป
ยุฮ เปอะ ละ กอ เปอะ เซ เคียง ยุม ปุย เญือะ เปอะ
โฮ� อาึ ยุง เงอะ ตอก ญอม เปอะ ละ มะเปือะ แตะ
นึง เมือง โกะ เปอะ� ฮอยจ อาวต ดิ เปอะ ไม่ ปุย
โอ แตะ ดิ ยุง ไพรม อ�ื 12 ปัว พะจาว เกือฮ ลังวนั
ไมจ ละ เปอะ� เอจี ฮอยจ เปิง เนอึม เปอะ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� เอจี เลียก ชุง เปอะ เดีย
ฮลอง กุนมุ่น ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 13 รูต อฮั เฮ�ี
�จาวไน� ปะ เอจี เปลีฮ เนอึม เปอะ กุนมุ่น เนิ� ป
อฮั เปอะ เซ เอจี มวน เนอึม ยุฮ รพาวม อาึ� โปง
โตว ไม่ อาึ นึง ตุเตียม อาึ ฮา โม กวนไจ รโปวน ยุฮ
เปอะ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เญือม เอจี เติง เวลา โซม ปุย เยอ� โบ่อตั อฮั
เฮี ละ รูต� �เอญี โซม นา เฮ�ี ตุย คโนมปัง เซ จิ
ไม่ รอาวม ป นะ เฮ�ี� อฮั เซ� ลไล งาวม อื โซม ดิ
ไม่ โม ป ยุฮ กัน เซ โบ่อตั เกือฮ โรฮ รโกะ เดือก ละ
รูต เซ งอ่น� รูต โซม อื ปอ ซัก แตะ� ละ ลัง่ อื ละ
ซ โรวก แตะ ละ กอ แตะ งอ่น� 15 เญอืม เอจี ฟวยจ
โกฮ โฮว รูต ละ ซ ซาวป แม แตะ เฮงาะ เซ� โบ่อตั
ซตอก อาึง โม กวนไจ รเมะ แตะ ตอก เฮ�ี �ปัง มัฮ
โบ เฮงาะ เอจี โรม เปอะ� ดัฮ ฆวต ซเคระ เฮงาะ นา
เซ โฮ� ปุ บวยจ ละ� ปุ คัต เฟือฮ เอนิ� 16 โฮฮ ฮา
เซ ไมจ เปอะ โฆง เยยีง เฮงาะ โอก ฮา เฮงาะ ฟาว
ยุฮ เปอะ งอ่น ละ อาึง ละ อื เกือฮ ซเคระ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื 17 รูต ซาวป ซเคระ เฮงาะ นึง ชจิ เซ ฮอยจ
ละ ปู พร�ิ เญือม เอจี ฟวยจ เฟียต อื เฮงาะ โฮลฮ
แตะ เซ ไก เมาะ ติ ทัง� 18 โรวก อื ฮอยจ นึง ยว่ง�
เกือฮ กอ แตะ ยุ ป โฮลฮ แตะ เซ� เกือฮ โรฮ รโกะ
เดือก ป ละ แตะ อาึง ละ อื เซ�

19 กอ อื เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ซเคระ เปอะ เฮ
งาะ เญือะ ปุย รเอฮ เฮ� ยุฮ เปอะ กัน นึง ชจิ เญือะ
ปุย� ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ ป เลียก พาวม นึง เปอะ
ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ รูต รโฮงะ ไล
ลวง ป มัฮ กุม ชจิ นา ก โฮว ซาวป แตะ ซเคระ เฮ
งาะ เญือะ อื เซ ละ อื โครยญ เจือ� รโฮงะ มัฮ อื โบ่
อตั ป เกือฮ แตะ ซเคระ เฮงาะ นา เซ� 20 นาโอมี
อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โบ่อตั เซ� พะจาว
วติ โตว เปลีฮ อื รพาวม ฮรกั แตะ ละ ป ไอม เมอ�
ละ ป ยุม ปุ โรฮ วติ ละ อ�ื ปรเมะ เซ มัฮ คระ เฌือต
เอะ� มัฮ เอนิ เฌือต ซดิ* อ�ิ มัฮ ป ลัง แลน แก เอะ
ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 รูต อฮั เฮ�ี �โนก ฮา เซ ปุย เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ
เปอะ อาวต ไม่ กวนไจ อาึ เฮี ฮอยจ ละ เฟือฮ เบระ��
อฮั เซ เนิ�� 22 นาโอมี อฮั เฮ�ี �กวน� ไมจ เนอึม
เปอะ โฮว ไม่ กวนไจ รโปวน ยุฮ อ�ื ดัฮ เปอะ โฮว นึง
ชจิ ยุฮ ปุย ไฮญ โฮ� อาึ ฮอ นึง ซ คัม คุย ปุย เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 23 รูต อาวต เนอมึ ซดิ ไม่ กวนไจ เญือะ
เซ� ซเคระ เฮงาะ เฮยี ไม่ อื ฮอยจ ละ ฟวยจ มัก ปุย
เฮงาะ บ่าเล ไม่ เฮงาะ ซาลี� อาวต โรฮ ลัง่ ไม่ กอ
แตะ ไม่ อ�ื

3
โบ่อตั เลียก พาวม นึง รูต

1 กังเคะ เอ นาโอมี อฮั เฮี ละ รูต� �กวน� ไมจ อาึ
ซาวป ปุย เญือะ เปอะ ละ เปอะ� เดอมึ ปะ ซ ไก ก
ตัฮ รพาวม แตะ ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื 2 โม่ เปอะ ไตม� โบ่อตั ป เกือฮ ปะ
อาวต ไม่ กวนไจ รโปวน ยุฮ แตะ เซ มัฮ เฌือต ซดิ
ไม่ เอะ� เนฮ ก ซาวม เฮี ซ ฆาื เฮงาะ บ่าเล ยุฮ แตะ
นึง รบุฮ� 3 ไมจ เปอะ ฮาวม� ดะ ซัต ปัต วี ติ เปอะ
ไมจๆ� ไอฮ เครองึ ไมจ เปอะ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
เลีฮ ฮอยจ นึง รบุฮ เซ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ

* 2:20 2:20 เฌือต ซดิ อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เฌือต ป เกียฮ เรอมึ อื เญือม ตุก เญือม ญัก อ�ื มัฮ ป ลัง โตฮ คาวคอง อื ฮา กุม ป รมะ อื นึง
อื เซ� มัฮ โรฮ ป ลัง ไอฮ ปรโปวน เญือะ เอยีกปุ แตะ ดัฮ เอยีกปุ อื เซ ยุม เตือง โอ อื ดิ ไก กวน� กวน โรง เกิต อื เซ ปังเมอ ซ เมีญ อื มัฮ กวน
ปรเมะ ไพรม เญือะ อื เซ�
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ยุง ฮอยจ เปอะ นา เซ กา เฆียง ฟวยจ โซม ฟวยจ
ญุ โบ่อตั เซ� 4 เญือม ไอจ อื แลน ที ก ไอจ อื เซ�
เญือม เอจี ปุน อื ไอจ เจอ ไมจ เปอะ เลียก ปลัก พรุ
เลอึป ชวง อ�ื ไอจ ก ชวง อื เซ� เญือม เซ ซ รโฮ
งะ อื ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ โมวน
แตะ เซ� 5 รูต โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ตัม ป
อฮั เปอะ เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ� 6 เลีฮ เนอมึ นึง
รบุฮ เซ� ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั กอ แตะ เซ โครยญ
เจือ�

7 เญือม เอจี ฟวยจ โซม ฟวยจ ญุ อ�ื โบ่อตั เซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� โฮว ไอจ โบ กอง เฮ
งาะ ติ โดฮ� รูต กวย เลียก เคะ อ�ื ปลัก พรุ เลอึป
ชวง อ�ื ไอจ ก ชวง อื เซ�*

8 เมาะ งอ่น ซาวม เมอ โบ่อตั เซ โปวะ เน่อมึ ไอจ
แตะ� ลเตือฮ นา แตะ� เงอตึ นึง ยุ แตะ ไอจ ปร
โปวน ก ชวง แตะ� ฆราึง ฆาื อ�ื 9 โบ่อตั อฮั เฮ�ี
�ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื รูต โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �อาึ มัฮ รูต ป มัฮ กวนไจ เปอะ� ปะ มัฮ เปอะ
เฌือต ซดิ ไม่ เอะ� ปัว เปอะ เลอึป อาึ นึง ชวง ลปิ
เปอะ ฆาื อ�ื เกือฮ อาึ ไก ตัว เปิง�� อฮั เซ ละ อ�ื
10 โบอ่ตั อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� บุน
เอจี ฟวยจ อื ปะ เอจี เลียก พาวม เนอึม เปอะ นึง
เญือะ นาโอมี� โฮน เฮี เยอ ปังเมอ โฮว ละ ระ แตะ
เลียก พาวม เปอะ นึง อ�ื ปะ มัฮ ซ ซาวป เปอะ ปุย
นมุ อาญุ� ปัง มัฮ ปุย ตุก ปัง มัฮ ปุย กอย� แจง ซ
โฮลฮ ลัง่ เปอะ� ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ยุฮ ตอก เซ�
11 รูต� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก พาวม นึง� อาึ ซ ยุฮ ตัม
ป ปัว เปอะ เซ� ปุย ติ ยว่ง เฮี ยุง อื มัฮ ปะ ปุย เนอึ
ม รพาวม เมอ� 12 อาึ มัฮ เนอึม เฌือต ซดิ เญือะ
เอลีเมเลก เซ ติ ปุย� ป ซดิ ฮา อาึ ปังเมอ ไก ลัง่
ติ ปุย� 13 ปะ ไมจ เปอะ ไอจ นา เฮี ฮอยจ ละ ปวยฮ
พร�ิ ซงา่วป ก ซะ อา ดัฮ ปุย เซ ญอม ลัปพิตชอป
กัน ลัง ยุฮ แตะ นึง มัฮ อื เฌือต ซดิ อื โฮ� เกือฮ ยุฮ
อื เมิฮ� ดัฮ โอ ญอม โฮ� อาึ อฮั ป เนอึม ละ เปอะ
เบือ มอยฮ พะจาว, ซ ลัปพิตชอป อาึ ละ เปอะ� ไอจ
นา เฮี ฮอยจ ละ ปวยฮ พริ ฮมั�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 รูต ไอจ เนอมึ ก ชวง อื ฮอยจ ละ ซ ปวยฮ พร�ิ
เญอืม เอจี ซ ปวยฮ อื โกฮ เน่อมึ ก ไอจ แตะ กา เกีย
ฮ ยุ ปุย นา แตะ� โบ่อตั อฮั เฮ�ี �ปุ เกือฮ ปุย ยุง
ฮอยจ ปรโปวน นึง รบุฮ เฮ�ี� อฮั เซ� 15 อฮั โรฮ
เฮ�ี �โรวก โคะ ไฆญ เปอะ ฮอยจ นา เฮ�ี ไลฮ ตุม
นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื รูต ตุม เนอมึ อ�ื โบ่อตั เชยี
ต เฮงาะ บ่าเล ละ อื แลฮ ลิต� เกือฮ อื ปุยฮ ปุ เอญี
อ�ื รูต เอญี เนอมึ ไม่ อื นึง ยว่ง�

16 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ กอ แตะ กอ อื เซ ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �กวน� แปน ตอก เมอ คระ โฮว เปอะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื รูต รโฮงะ อื ละ อื โครยญ เจือ
ป ยุฮ ป อฮั โบ่อตั ละ แตะ เซ� 17 อฮั แม เฮ�ี �เอจี
เกือฮ โรฮ เฮงาะ บ่าเล เฮี เนิ แลฮ ลิต� �ปุ เอญี
ปลาว เคะ กอ เปอะ�� อฮั เซ เนิ�� 18 นาโอมี อฮั

เฮี ละ อ�ื �กวน� มอง แลน ติ เตะ ฮอยจ ละ ซ ยุง
เปอะ ป ซ เกิต ละ แตะ� อาึ แจง นึง โอ โบ่อตั ซ
อาวต โฆย ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ กัน เฮี ฟวยจ ไน
ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

4
โบ่อตั เญือะ ไม่ รูต

1 เญอืม เซ โบอ่ตั ฮาวก ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ ยว่ง
นา ก กอ รเตีฮ ปุย โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ� งาวม นา เซ�
เญอืม เอจี ฮอยจ เฌือต ซดิ ป อฮั โบอ่ตั ไลลวง อื เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียกตุ� เอญี งาวม นา เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื ปุย เซ เอญี งาวม เนอมึ โบ อ�ื 2 โบ่อตั กอก
โรฮ โม ป กวต ป เฮยีง ยว่ง เซ กาว ปุย� ปัว โรฮ อื
งาวม ไม่ แตะ นา เซ� 3 เญือม เอจี งาวม อื อฮั เฮี
ละ เฌือต ซดิ เอลีเมเลก เซ� �นาโอมี เดอมึ ไก เอญี
อื เน่อมึ นึง เมือง โมอปั เปอ� ซ โชะ ชจิ ติ เบือง ป
มัฮ คอง เอียกระ เอลีเมเลก โฮ� 4 อาึ แกต ติ แตะ
ไมจ รโฮงะ ละ ปะ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ รวี ซองนา
โม ป งาวม นา เฮี ไม่ ซองนา โม ป กวต ยว่ง เอะ เฮ�ี
ดัฮ เปอะ ฆวต โตฮ โฮ� โตฮ เมิฮ� ดัฮ เปอะ โอ ฆวต
โตฮ โฮ� เกือฮ อาึ ยุง แปฮ� ไก โตว ปุย ไฮญ ป ลัง
โตฮ โนก ฮา ปะ อา� อาึ มัฮ ตอก ปุ ทัต เปอะ โฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ อฮั เฮ�ี �ซ โตฮ โฮะ�� อฮั เซ�

5 โบ่อตั อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ โตฮ โฮ� ไมจ�
ซเงะ รวี เปอะ ชจิ เซ เน่อมึ นึง นาโอมี เยอ� ไมจ โรฮ
เปอะ ไอฮ รูต ป มัฮ ปุย เมือง โมอปั เซ ไม่� รูต เซ
มัฮ ปรโปวน เญือะ ป เอจี ยุม เซ� เญือม ไอฮ เปอะ
ปุย เซ เอจี มัฮ โรฮ ซึป เปอะ มอยฮ ป ยุม เซ เกือฮ ไก
ลัง่ มอยฮ นึง ชจิ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 6 เฌือต ซดิ
อื เซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ เกียฮ โตฮ โตว�
ดัฮ ยุฮ ตอก เซ โฮ� โอเอฮี ป ลัง เกือฮ ละ กวน โกะ
แตะ ซ รมัฮ ฆาื อ�ื โตฮ ปะ เมิฮ� อาึ เกียฮ โตฮ
โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เจน เซ ปุย เมือง อซิราเอน เญอืม โชะ รวี อื เตะ
นึง ปุ แตะ ไก ปซี ปซา ยุฮ ติ เจือ� เญือม เอจี โตก
โลง อื ไม่ ปุ แตะ ป มัฮ ป โชะ เซ ปอยจ เกิป แตะ ติ ก
บลัฮ เกือฮ อื ละ ป รวี เซ� มัฮ เกือฮ อื แปน ลักทัน
ป แจง ป แน ละ ปุ แตะ ตอก เซ� 8 เญือม เซ ป มัฮ
เฌือต ซดิ อื เซ อฮั เฮี ละ โบ่อตั� �รวี ปะ ละ โกะ
เปอะ ไอฮ เมิฮ�� ฟวยจ อฮั อื เซ ปอยจ เกิป แตะ
ไม่ อื ติ ก บลัฮ เกือฮ อื ละ โบอ่ตั� 9 เญอืม เซ โบอ่ตั
รโฮงะ อื ละ โม ป กวต ป เฮยีง ป งาวม นา เซ� ไม่
โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี
โม เปะ ปุน แปน เปอะ ซกิ พีญัน นึง กัน รวี อาึ เตะ
ป มัฮ คอง เอียกระ เอลีเมเลก ไม่ คอง คิลิโอน ไม่
คอง มาโลน เน่อมึ นึง นาโอมี เตือง โอยจ อ�ื 10 อาึ
ซ ไอฮ โรฮ รูต ปุย เมือง โมอปั ป มัฮ ปรโปวน เญือะ
มาโลน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� ซ ซึป มอยฮ ป ยุม
เซ ไม่ นาตี ยุฮ อื เดอมึ มอยฮ อื โอ ซ ไฆร ฮา จัตเจือ
อ�ื ซ ไก ลัง่ มอยฮ นึง ยว่ง โกะ อื ฆาื อ�ื โม เปะ
เอจี แปน เปอะ ซกิ พญีัน อื เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

* 3:7 3:7 ป ยุฮ รูต เซ มัฮ โตว ปัว อื ไอจ ไม่ นึง ฆวต ไอฮ พาวม อื ไม่� มัฮ ปัว อื เญือะ ไม่ แปน ไล อื ตัม พะทัม โกตไม ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง
นึง ไลลวง แมฮงั โอ ไก กวน โฮ� ปุย ลอา เฮี มัฮ ยุฮ อื ตัม ปซี ปซา เกือฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน� มัฮ โตว ยุฮ อื ป พิต�
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11 โม ป กวต ไม่ โม ป ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ ยว่ง
เซ อฮั เฮ�ี �เอะ ปุน แปน เนอะ ซกิ พีญัน อ�ื ปัว
พะจาว เกือฮ ปรโปวน เญือะ เปอะ เซ ตอก ราเชน
ไม่ เลอา� ปุย ลอา เซ เอจี เกือฮ เญือะ อซิราเอน
แปน เญือะ ระ ปุย โฮวน� ปัว พะจาว เกือฮ มอยฮ
ปะ แปน ป ระ ป คาว ไน มู เอฟราทา� ไม่ เกือฮ อื
มอยฮ เปอะ พรุ เฮอื นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� 12 ปัว พะ
จาว เกือฮ กวน เปอะ ป ซ เกิต เน่อมึ นึง ปุย นมุ อาญุ
เญือะ เปอะ เฮี แปน เญือะ ระ ปุย โฮวน� ตอก เญือะ
เพเรต ป มัฮ กวน ยูด่า ไม่ ทามัน โฮ�� อฮั เซ ปุย
โฮวน เซ�

จัตเจือ โบอ่ตั ไม่ รูต
13 ฟวยจ เซ โบ่ อตั ไอฮ เนอึ ม รูต เซ แปน ปุย

เญือะ แตะ� พะจาว เกือฮ รูต เซ โรวก� เญือม
เอจี เกิต กวน อื เซ รเมะ� 14 โม ปรโปวน ยว่ง เซ
อฮั เฮี ละ นาโอมี� �ลืลาว พะจาว เยอ� พะจาว
เกือฮ โตว ปะ อาวต โน่ง โนก จัตเจือ แตะ� ปัว พะ
จาว เกือฮ กวนโซะ เปอะ เซ พรุ มอยฮ นึง เมือง อซิ
ราเอน� 15 โมวน เปอะ เซ ฮรกั เนอมึ ปะ� ไมจ เอนิ
ละ เปอะ ฮา โฮลฮ เปอะ กวน รเมะ แตะ อาแลฮ ปุย
เอนิ� เอจี โฮลฮ เปอะ กวนโซะ แตะ เบือ อื ติ ปุย�
ปุย เซ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ซ
บุฮ แม เปอะ ฆาื ฮา ไพรม แตะ� ซ แปน ป แลน แก
ปะ เญอืม เอจี กวต เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16นาโอมี
เกือฮ กวนงกั เซ ไอจ เญือะ ดึม แตะ� แปน ป เลียง
กวนงกั เซ ไม่ แลน แก อ�ื 17 โม ปรโปวน ป อาวต
นา เซ อฮั เฮ�ี �นาโอมี เอจี โฮลฮ กวน รเมะ แตะ��
อฮั เซ� โม เซ อฮั โอเบ่ต ละ อ�ื โอเบ่ต เซ มัฮ เปือะ
เจซี� เจซี เซ มัฮ เปือะ ด่าวติ�

18 เฮี มัฮ จัตเจือ เพเรต ตัม ไล อ�ื เพเรต มัฮ
เปือะ เฮซโรน� 19 เฮซโรน เซ มัฮ เปือะ รมั� รมั เซ
มัฮ เปือะ อมัมีนาดั่ป� 20 อมัมีนาดั่ป เซ มัฮ เปือะ
นาโชน� นาโชน เซ มัฮ เปือะ ซาละโมน� 21 ซาละ
โมน เซ มัฮ เปือะ โบอ่ตั� โบอ่ตั เซ มัฮ เปือะ โอเบ่ต�
22 โอเบ่ต เซ มัฮ เปือะ เจซี� เจซี เซ มัฮ เปือะ ด่าวติ�
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ติ ซามูเอน
พะทัม ติ ซามูเอน มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง ตอก เปียน

โม อซิราเอน ติ แตะ ฮา กัน เตียง โม ป รเตีฮ รตุม
แตะ ฮอยจ ละ โฮลฮ กซัต เตียง อ�ื กัน เปียน อื ติ
แตะ ตอก เซ ระ เกว ไม่ ปรเมะ ลอวย ปุย� มัฮ ซา
มูเอน ติ ป มัฮ ปุย รเคะ ปุย นึง โม ป รเตีฮ รตุม โอ
เอฮี เซ� ติ อื แม มัฮ ซาอุน ป มัฮ กซัต โรง ยุฮ โม
อซิราเอน� ติ อื แม มัฮ กซัต ด่าวติ� ไลลวง ด่าวติ
เซ เกว ไม่ ซามูเอน ไม่ ซาอุน กา เฆียง โฮลฮ ด่าวติ
แปน กซัต� ด่าวติ โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ
กา โฮลฮ อื แปน กซัต�
ป ระ ไล ป โฮลฮ เอะ ยุง นึง พะทัม ติ ซามูเอน เฮี

ซดิ ไม่ ป ระ ไล นึง พะทัม ไพรม โฮวน เลม ป มัฮ ไล
ลวง ไพรม ยุฮ โม อซิราเอน� ป ระ ไล นึง อื มัฮ ตอก
เฮ�ี โม ป เนอึม รพาวม ละ พะจาว โฮลฮ ป ไมจ ป
ญุ่ก เบือ อ�ื โม ป โอ เนองึ ป อฮั อื ปังเมอ ซ โฮลฮ ยุ
ป โตะ ป ตอง� ไลลวง เซ ที ละ เอะ นึง ลปุง พะจาว
ป ฮอยจ ละ เอลี ป มัฮ ซตุ ไน โบ่ต 2 คอ 30. อฮั เฮ�ี
�โม ป เกือฮ โญตซัก ละ อาึ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โฮลฮ
โญตซัก แตะ โรฮ� โม ป เพยีก แฮม อาึ อ�ื ซ โฮลฮ
โรฮ ปุย ไฮญ เพยีก แฮม ฆาื อ�ื�
เญอืม ซาวป ปุย ตอก ซ โฮลฮ แตะ กซัต มัฮ ป โอ

ปุก ละ พะจาว� นึง ลัง มัฮ พะจาว กซัต เนอึม ยุฮ
โม อซิราเอน� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เญอืม ฆวต
ไอฮ โม อซิราเอน กซัต ตอก เซ พะจาว อาื รพาวม
อ�ื เลือก เนอึม กซัต ละ อ�ื ป ระ ไล นึง อื พะจาว
มัฮ ฆวต เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตือง กซัต ไม่ โม
ลัปซด่อน นึง อ�ื ญอม เนอึง ป อฮั พะจาว� (แลน
โบ่ต 2:7-10) ดัฮ ปุย ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่
เกือฮ อื พะจาว รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ซ โฮลฮ ตื ยุ
กัน ซื กัน ไซ กัน ปุก กัน ลอก� เตือง ป กอย ป ตุก
โครยญ โฆะ อ�ื

เญือะ เอนคานา
1 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ ปุย ยว่ง รามา-ทาอมิโซฟิม�

ยว่ง เซ อาวต นึง บลาวง เอฟราอมิ� มอยฮ ปุย เซ
มัฮ เอนคานา� มัฮ กวน เยโรฮมั� เยโรฮมั เซ มัฮ
กวน เอลีฮู� เอลีฮู เซ มัฮ กวน โทฮุ� โทฮุ เซ มัฮ
กวน ซูฟา� มัฮ อาวต อื ไม่ เจอ เอฟราอมิ� 2 เอน
คานา เซ ไก ปรโปวน เญือะ ลอา� ติ อื มอยฮ ฮนั
นา� ติ อื มอยฮ เปนินา� เปนินา เซ ไก กวน� ฮนั
นา เซ ปังเมอ โอ ไก กวน�

3ปรเมะ เซ กอ โอก ฮา ยว่ง โกะ แตะ ฮาวก ฮอยจ
ยว่ง ชโิล โครยญ เนอมึ� ฮาวก ละ ซ ไววอน แตะ ไม่
ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� เจน
เซ มัฮ เญือม แปน กวน เอลี ซตุ รซอฮ ละ พะจาว.
มอยฮ ซตุ ลอา เซ มัฮ โฮฟนี ไม่ ฟีเนฮตั� 4 เญือม
เติง ซเงะ ทไว อื โอเอฮี ฮ�ี เอนคานา เซ กอ เกือฮ
โตะ ละ เปนินา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ� เกือฮ
โรฮ อื ละ กวน รเมะ กวน รโปวน อื ติ ปุย ติ ปุน โค
รยญ โฆะ อ�ื 5 เญอืม เกือฮ อื โตะ ละ ฮนันา เซ เกือฮ

อื ละ อื ลอา ปุน นึง ฮรกั เนอึม แตะ ฮนันา เซ� มัฮ
ยุฮ อื ละ อื ตอก เซ นึง โอ พะจาว เกือฮ อื ไก กวน�
6ปรโปวน แตวะ เญือะ เอนคานา เซ ซาวป ลอป คุย
รพาวม ฮนันา เซ� อฮั แนฮ ป ววั ละ อื นึง โอ พะ
จาว เกือฮ อื ไก กวน� 7 ไลลวง เฮี ไก แนฮ ละ อื โค
รยญ เนอึม� เญือม ฮาวก ฮนันา นึง พากัง ยุฮ พะ
จาว ปรโปวน แตวะ เซ คุย ลอป อื ฮอยจ ละ เยอืม
อ�ื ฮนันา เซ เญือะ โซม โตว ฆาื อ�ื 8 เญอืม ตอก อื
เซ เอนคานา กอ อฮั อื ละ อื ตอก เฮี �ฮนันา� เมอ
ยุ เยอืม เปอะ� ตอก เมอ โอ เปอะ โซม ไม่ เอะ เอ�
เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุก รพาวม เมอ� อาึ เฮี
โม่ แปน กุน ละ เปอะ ฮา กวน รเมะ เปอะ กาว ปุย
เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 ติ โฮน อื เญอืม ฟวยจ โซม อื ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง
ชโิล เซ ฮนันา โกฮ ชุง� เญือม เซ เอลี ป มัฮ ซตุ
ระ งาวม นึง ตังอี โบ โตะ รเวอืะ พากัง ยุฮ พะจาว
เซ� 10 ฮนันา อาวต ไม่ ตุก เนอึม ตุก แนม รพาวม
แตะ� เยอืม ฆาื อ�ื ไววอน ปัว อื นึง พะจาว. 11 ซัน
ญา อาึง โอเอฮี ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว ป กุม
ตฮนั มะลอง� อาึ มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ� ดัฮ
เปอะ แลนๆ รพาวม ตุก ยุฮ อาึ เฮี ไม่ โอ เปอะ เบีย
อาึ� ดัฮ เปอะ โตก ละ อาึ นึง เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ
กวน รเมะ แตะ� อาึ ซ ทไว เยอะ ละ พะจาว. ซ เกือฮ
เยอะ รซอฮ ละ พะจาว ติ เจน ไอม อ�ื ซ เกือฮ โตว
มิต ญัป มิต คุต ลอก ไกญ อื เฟือฮ�� อฮั เซ�

12 เญือม เซ เอลี ชวน รซอฮ มวยญ อื นึง ไววอน
แตะ ละ พะจาว. ฮนันา เซ ไววอน เล่ีญ� 13 ปังเมอ
มัฮ ไววอน อื โตะ รพาวม แตะ� รซอฮ มวยญ อื ปัง
เมอ โอ โอก เซียง อ�ื เอลี โคะ อื มัฮ ญุ่ยจ อื ฆาื อ�ื
14 อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ซ ญุ่ยจ แม เปอะ เล่ีญ เมาะ เมอ
แล� โปวฮ แปฮ ไปล อะงุน ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

15 ฮนันา อฮั เฮ�ี �จาวไน� มัฮ โตว ตอก เซ� อาึ
มัฮ โตว ญุ ไปล อะงุน� ไปล ไฮญ ปุ โรฮ ญุ เฟือฮ�
อาึ มัฮ ปรโปวนปอาวต ไม่ ตุก ลัมเลือ รพาวมแตะ�
อาึ มัฮ รโฮงะ รพาวม ตุก แตะ ละ พะจาว. 16 ปัว
เปอะ โอ แกต อาึ มัฮ ปรโปวน ฆอก ไล� อาึ มัฮ
ฮอยจ ไววอน นา เฮี นึง อาวต แตะ ไม่ โซะ รพาวม
แตะ� ตุก ลัมเลือ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 เอลี อฮั เฮ�ี �เอญี ไมจ เอญี มวน เมิฮ� ปัว
พะจาว ทื อซิราเอน โพต โอเอฮี ป ปัว เปอะ เซ ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ฮนันา อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ�
ปัว เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง เงอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ฮา พากัง เซ� โซม ปอน ไม่ ปุย�
ซเปีย นา ซเปีย ตา ไม่ อ�ื

19 ปวยฮ พริ เซ เญือะ เซ งาวป โกฮ� ไววอน แม
ละ พะจาว ติ โฮน� ฟวยจ เซ ลอต เอญี ฮอยจ ยว่ง
รามา� กังเคะ เอ� เอนคานา ยุ แม ปุ แตะ ไม่ ปร
โปวน เญือะ แตะ เซ� พะจาว ไตม รซอม ไววอน อ�ื
20 เญอืม เติง เวลา อื ฮนันา โรวก เนอมึ กวน แตะ�
เญือม เอจี เกิต อื มัฮ ปรเมะ� อฮั ซามูเอน ละ อ�ื
อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ปัว เยอะ นึง พะจาว,� อฮั เซ�
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ฮนันา ทไว กวน แตะ ละ พะจาว
21 กังเคะ เอ เอจี เติง แม เวลา ฮาวก เอนคานา

ไม่ ปุย ไฮญ เญือะ แตะ ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะ
จาว ตัม ป กอ ยุฮ แตะ โครยญ เนอมึ� มัฮ โรฮ เวลา
ละ ซ เกือฮ อื โอเอฮี ป ซันญา แตะ อาึง ละ พะจาว.
22 โฮน เซ ฮนันา ฮาวก โตว ไม่ ปุย� อฮั เฮี ละ ปร
เมะ เญือะ แตะ� �กวนงกั เฮี ดัฮ เอจี ละ ตาึฮ โฮ อาึ
ซ ตาว เยอะ เกือฮ ละ พะจาว. ซ เกือฮ เยอะ อาวต
ลอป นา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 เอนคานา อฮั เฮ�ี �เตอมึ รพาวม โกะ เปอะ�
อาวต นา เฮี ฮอยจ ละ ละ อื ตาึฮ� เกือฮ พะจาว ยุฮ
เนอึม ตัม ป อฮั แตะ อาึง โครยญ เจือ�� อฮั เซ�
ฮนันา อาวต ลัง่ เญือะ แตะ เกือฮ กวน แตะ ปุ�

24 กังเคะ เอ เญือม เอจี ละ อื ตาึฮ โรวก เนอึม
กวนดุ เซ� โรวก โรฮ โมวก โปก ป ไก อาญุ ลอวย
เนอึม ติ ตัว ไม่ แปง ติ ทัง ไม่ รอาวม อะงุน ติ ปัง
ฮกั� ตาว อื ฮอยจ นึง พากัง ยุฮ พะจาว ป อาวต
ยว่ง ชโิล� ตาว เนอึม กวน แตะ ฮอยจ นา เซ เตือง
แตวะ ลัง่ อ�ื 25 เญือม เอจี ฟวยจ มอก อื โมวก เซ
ตาว กวนดุ เซ ฮอยจ ละ เอลี� 26 ฮนันา อฮั เฮี ละ
อ�ื �จาวไน� อมั ไตม ลัง่ เปอะ อาึ อ�ื เอจี มัฮ อาึ
เฮี ปรโปวน ป ชุง นา เฮ�ี ไม่ ไววอน แตะ ละ พะจาว
ซองนา ปะ ไพรม อื โฮ� 27 เญือม เซ อาึ ไววอน ปัว
กวนดุ เฮี นึง พะจาว. เอจี เกือฮ เนอมึ อื เนิ� 28 มัฮ
เซ ป โรวก เกอะ ทไว ละ พะจาว ฆาื อ�ื ติ เจน ไอม อื
เกือฮ แปน ป รซอฮ ละ พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื กวน
ดุ เซ ไววอน ละ พะจาว นา เซ�

2
รซอม ไววอน ยุฮ ฮนันา

1 เญือม เซ ฮนันา ไววอน� อฮั เฮ�ี �รพาวม อาึ
ไมจ มวน เบือ พะจาว. มัฮ พะจาว ป เกือฮ อาึ ปุน
เรยีง แด่น แตะ� อาึ โฮลฮ ญวยฮ โม ป เกละ ยุ
แตะ� อาึ ไมจ มวน รพาวม นึง โพต พะจาว อาึ โปน
ป โอ มวน�

2 �ไก โตว ป ซงะ่ ซงอม เมาะ พะจาว. ป บรญิ ไม่
พะจาว แจง โอ อื ไก� ไก โตว ซโมะ ตอน ตอก พะ
จาว ยุฮ เอะ เอ�

3 �ปุ เญือะ อวต ติ เปอะ� ปุ เญือะ อฮั ลปุง ฮลา
วง� พะจาว มัฮ พะจาว ป ยุง โอเอฮี� มัฮ ป รเตีฮ
รตุม โอเอฮี ตัม ซื อ�ื

4 �ทนู ไปญ ตฮนั ระ เรยีง เอจี โปวก พะจาว ฮา
อ�ื ป ชุมเรยีง เอจี เกือฮ อื โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ�

5 �โม ป โซม ซัก กุก เตือ ไพรม อื เอจี จัมเปน
อื ซาวป โซม จัง นึง ไปลญ แตะ� ป ไปลญ เออปึ
เอจี โฮลฮ โซม ซัก� ปรโปวน โอ เกียฮ ไก กวน เอจี
ยุ กวน แตะ อาแลฮ� ป โฮวน กวน เนอ ปังเมอ ซ
โฮลฮ แม อาวต โน่ง โนก กวน แตะ�

6�มัฮพะจาว ป เกือฮ ปุย ยุม ไม่ เกือฮ อื ปุย ไอม�
เกือฮ ปุย ฮอยจ ละ เมือง ป ยุม ไม่ เกือฮ โรฮ อื โกฮ
ไอม แม�

7 �เกือฮ ปุย ตุก งอ่น� เกือฮ โรฮ อื กอย งอ่น�
เกือฮ ปุย ตุเตียม งอ่น� วุฮ ปุย ระ จอง ปุย ฮลาวง
งอ่น�

8 �พะจาว ยวก ปุย ตุก โอก ฮา เตะ รกาื� เกือฮ
โม ป เม่ะมัก่ โอก ฮา ก ตุเตียม อ�ื เกือฮ อื อาวต ไม่
โม จาวไน� เกือฮ อื งาวม นา ก โฮลฮ ปุย โญตซัก
แตะ� ซโมะ อาวต ฆรมึ ปลัฮเตะ มัฮ ป ยุฮ พะจาว.
เอจี เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง อ�ื

9 �พะจาว แลน แก ปุย ไน แตะ โครยญ คระ โฮว
อ�ื ปุย บ่วก ปุย โจวง ปังเมอ ซ เลียก นึง ก เฟียก
ตัน อื ลอต ไฆร� ปุย เกียฮ เป โตว เบือ เรยีง แด่น
โกะ แตะ ไอฮ� 10 โม ป ริ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว ซ
ไลจ ซ โลม� พะจาว ซ คัต เวยีน โม เซ นึง ลปุง แตะ
ตอก เนอึม บริ เน่อมึ มะลอง โฮ� พะจาว ซ รเตีฮ
โอเอฮี ละ ปุย ฮอยจ ละ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง� พะ
จาว ซ บุ เรยีง แด่น ละ กซัต ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ โรฮ
อมันัต ละ ปุย เลือก แตะ อาึง�� อฮั เซ นึง รซอม ไว
วอน แตะ ฮนันา เยอ�

11 ฟวยจ เซ เอนคานา เอญี เญือะ แตะ นึง ยว่ง
รามา� ซามูเอน อาวต ลัง่ นึง ยว่ง ชโิล� รซอฮ ละ
พะจาว ไม่ ซตุ เอลี เตือง มัฮ ลัง่ แตะ กวนดุ�

ไลลวง กวน เอลี
12กวน เอลี มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� ไก โตว รพาวม

นึง พะจาว เฟือฮ� 13 ซตุ โม เซ ไก ไล ตัง โน่ง ตอก
เฮ�ี เญือม ฮอยจ ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว โตวง
โตะ รกา� ลไล โตวง อื โตะ เซ กวนไจ ซตุ ฮอยจ ไม่
ไร รกัก ลอวย� 14ซ โกว ไร เซ ละ ซ ซาวป แตะ เจีจ
โตะ โตวง ปุย นึง อ�ื ปัง มัฮ ป โตวง โตะ มอคัง�
ปัง มัฮ ป โตวง โตะ เดือง เตะ เดือง ไร� ปุน อื เมาะ
ออฮ ไอฮ อื เมาะ เซ� �เฮี มัฮ ป ลัง ละ ซตุ�� อฮั
เซ� โม อซิราเอน เมาะ ป ฮอยจ นึง ยว่ง ชโิล ยุฮ
ตื อื ละ อื ตอก เซ� 15 โนก ฮา เซ กา เฆียง ตอง อื
ลออยฮ นึง คัน ละ พะจาว กวนไจ ซตุ เซ กอ ฮอยจ
เคะ ปุย รกา� ซ อฮั เฮี ละ ป ฮอยจ ทไว โอเอฮี เซ�
�เกือฮ โตะ ละ ซตุ ละ ซ เดือก อ�ื ฆวต ไอฮ โตว โตะ
โตวง� ฆวต ไอฮ โตะ ไม่ม�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ดัฮ ปุย เซ ซ อฮั เฮ�ี �ไมจ ตอง ทไว ลออยฮ นึง
อื นึง คัน เซ ฮมั ตัม ปุก อื ไล แตะ� ฟวยจ เซ ไอฮ
เมิฮ ป ฆวต ไอฮ เปอะ เซ�� ดัฮ อฮั อื ตอก เซ กวน
ไจ ซตุ เซ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �แปน โตว� เกือฮ เนิ
ปเล่ีย เฮ�ี ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ ซ ลู ตุย ฮา เปอะ�� อฮั
เซ�

17ป พิต ป โฌวะ ยุฮ กวน เอลี เซ มัฮ ป ฆอก เนอึ
ม ละ แลน พะจาว อ�ื โม เซ พามัต ดู่แควน กัน ทไว
ปุย โอเอฮี ละ พะจาว ตอก เซ�

ซามูเอน อาวต ยว่ง ชโิล
18 เญือม เซ ซามูเอน รซอฮ ละ พะจาว. ไอฮ ลปิ

เอโฟต ป ยุฮ ปุย นึง พา ปิญ รฮอยจ� 19 มะ อื ยุฮ
อาึง ลปิ แตวะ ละ อ�ื ตาว อื เกือฮ อื ละ อื เญือม
ฮอยจ ดิ แตะ ไม่ ปรเมะ เญือะ แตะ ละ ซ ทไว แตะ
โอเอฮี ละ พะจาว� กอ โรวก อื ละ อื โครยญ เนอึม
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ติ โฮน ติ ปลัฮ ติ โฮน ติ ปลัฮ� 20 เอลี กอ ปิฮ มุ่น ละ
เอนคานา ไม่ ปรโปวน เญือะ อ�ื �ปัว พะจาว เกือฮ
โม เปะ โฮลฮ กวน ไฮญ เปอะ ฆรอ กวน ไววอน เปอะ
ปัว ป เอจี เกือฮ เปอะ ละ พะจาว เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ฟวยจ เซ โม เซ เอญี ฮา อ�ื 21พะจาว เกือฮ กุนมุ่น
ยุฮ แตะ ละ ฮนันา� เกือฮ อื โฮลฮ แม กวน แตะ�
โฮลฮ แม กวน รเมะ แตะ ลอวย กวน รโปวน แตะ
ลอา� ซามูเอน เซ ระ ปุ ปุ� อาวต แนฮ รซอฮ ละ
พะจาว.

เอลี ไม่ กวน อื
22 เญอืม เซ เอลี เอจี กวต เนอมึ� เอจี ฮมอง แนฮ

อื ไลลวง กัน ฆอก กัน เบร ป ยุฮ กวน ลอา แตะ เซ
ละ โม อซิราเอน� โฮฮ ฮา โอเอฮี ไฮญ ปุย ลอา เซ
ซาวป ไอจ ไม่ ปรโปวน ป รซอฮ โบ โตะ รเวอืะ พา
กัง นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว� 23 เอลี อฮั เฮี ฆาื
อ�ื �โม เปะ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เมอ� อาึ
เอจี ฮมอง เงอะ อู ปุย ไลลวง ป ฆอก ป เบร ป ยุฮ โม
เปะ เอ� 24 กวน อาึ� ปุ เญือะ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ�
ไลลวง อู ปุย ไน พะจาว ป ยุฮ โม เปะ มัฮ ป พังไฮะ
ลัมเลือ เอนิ� 25 ปุย� ดัฮ พิต ละ ปุย ไฮญ พะจาว
เกียฮ เรอึม ลัง่ อื เกือฮ โปน ตุต แตะ� ดัฮ ปุย พิต
ละ พะจาว โฮ� มัฮ ปุย ป เกียฮ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อ�ื
แจง โอ อื ไก�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอา เซ ปังเมอ โอ
ญอม งอ่ต ป อฮั เปือะ แตะ ละ แตะ� พะจาว เอจี
โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื

26 ซามูเอน ระ ฮอน ปุ ปุ� ปุก รพาวม พะจาว ไม่
ปุก โรฮ อื รพาวม ปุย ปลัฮเตะ โรฮ�

ป ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ เคะ เญือะ เอลี
27 ติ ซเงะ อื ฮอยจ ป ซึป ลปุง พะจาว เคะ เอลี ติ

ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ
โม เปะ� เญอืม อาวต ลัง่ อาโรน ป มัฮ จัตเจือ ไพรม
เปอะ นึง เมือง อียปิ เปอ� อาึ เปลีฮ ติ แตะ ละ อื
นา เซ เตือง โกะ อื เตือง เญือะ อ�ื เญือม เซ มัฮ
เญือม แปน ลัง่ อื ครา เซีญ ยุฮ กซัต ฟาโร� 28 อาึ
เอจี เลือก จัตเจือ อาโรน เซ โอก ฮา โม อซิราเอน โค
รยญ เจอ อ�ื อาึ เอจี เลือก เกอะ เกือฮ แปน ซตุ ละ
ซ รซอฮ อื โบ คัน ยุฮ ฮุ ไม่ ตอง อื ป ซออย ฮงาื เนิ ไม่
ซ โฮลฮ อื ไอฮ ลปิ เอโฟต ซองนา อาึ� อาึ เอจี เกือฮ
ไก รโตง นึง โอเอฮี ทไว ปุย นึง คัน เซ แปน ป โซม
ป ปอน อ�ื 29 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เมอยุ พลิฮ บึน
เปอะ กัน ทไว ปุย ซัตซิง ไม่ โอเอฮี ไฮญ ทไว ปุย เนิ
ตัม ดวน อาึ ปุย ยุฮ ฮู� เมอยุ นัปทื เปอะ กวน โกะ
แตะ ระ ฮา นัปทื เปอะ อาึ อ�ื เญือะ เปะ เอจี เลียง
เปอะ ติ แตะ เนะ โกลยญ นึง โอเอฮี ป ตึก นึง ไมจ
แตะ ป ทไว โม อซิราเอน ละ อาึ�

30�อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เอจี
ซันญา อาึง เน่อมึ ไพรม อื ละ ซ เกือฮ แตะ เญือะ เปะ
ไม่ เญือะ เปือะ เปอะ ยุฮ ลอป กัน ละ อาึ โอ เญือะ
ไก ลอยจ� ปเล่ีย เฮี อาึ เญือะ ซ ปุน เกือฮ โตว แปน
ตอก เซ� โม ป เกือฮ โญตซัก ละ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ
โรฮ โฮลฮ โญตซัก แตะ โรฮ� โม ป เพียก แฮม อาึ
อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ ปุย ไฮญ เพยีก แฮม ฆาื อ�ื 31 งอ่ต

แลน� ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ เกือฮ อาึ อาญุ เปอะ
เงีย่ง ฮอยจ ละ อาญุ โม กวน เฌือต เปอะ� ไน เญือะ
เปะ เญือะ ซ ไก โตว ป ไอม ฮอยจ ละ กวต แตะ ติ ปุย
เนอมึ� 32 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ตุก แตะ ไม่
ซ โฮลฮ เปอะ ลเลียก นึง ป ไมจ ป โฮลฮ ปุย ไฮญ นึง
เมือง อซิราเอน เฮ�ี จัตเจือ เญือะ เปะ ปังเมอ โอ
เญือะ ซ ไก ปรเมะ ไอม ฮอยจ ละ กวต เนอมึ แตะ ติ
ปุย เนอึม� 33 จัตเจือ เปอะ ป ไอม ลัง่ อ�ื ดัฮ ไก ติ
ปุย ป โฮลฮ ยุฮ กัน นึง ทไว แตะ โอเอฮี นึง คัน ยุฮ
อาึ อ�ื ปุย เซ ซ ไลจ เนอมึ รพาวม� ซ เยอืม ปอ เปือ
ไง่ แตะ� จัตเจือ ไฮญ เปอะ ซ ยุม นึง กัน รุป เญือม
นมุ ลัง่ แตะ�

34 �ซ ไก ติ ซเงะ� กวน เปอะ ลอา ปุย เซ ป มัฮ
โฮฟนี ไม่ ฟีเนฮตั ซ บรุก ยุม ไน ซเงะ ติ เซ� เญือม
เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ ซ ซัมคัน ละ เปอะ นึง
มัฮ อื ป เนอึม ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี 35 อาึ ปังเมอ
ซ เลือก ติ ปุย ป ซ แปน ซตุ รซอฮ ละ แตะ� ปุย เซ
ซ เนอึม รพาวม ละ อาึ� ปุย เซ ซ ยุฮ อื ตัม รพาวม
รโม่ยฮ อาึ� จัตเจือ ปุย เซ อาึ ซ เกือฮ โตว ดุต� ปุย
เซ ซ โฮลฮ รซอฮ ลอป ละ อาึ ซองนา กซัต เลือก อาึ
อาึง โอ เญาะ ไก ลอยจ� 36 เญือม เซ จัตเจือ ปะ ป
ไก ลัง่ อ�ื ซ โฮลฮ ฮอยจ นุ่ม ติ แตะ ซองนา ซตุ เซ
ละ ซ ปัว แตะ มาื นึง อื ไม่ ป โซม ป ปอน แตะ� ซ
ปัว โรฮ ติ แตะ โฮลฮ ยุฮ กัน ยุฮ ซตุ ติ เจือ� เดอมึ
ซ โฮลฮ โอเอฮี ปอ โซม แตะ จุบัน่�� อฮั เซ ลปุง พะ
จาว ซึป ปุย เซ ละ เอลี�

3
พะจาว ลปุง ไม่ ซามูเอน

1 เญอืม เซ ซามูเอน รซอฮ ละ พะจาว. ญอม งอ่ต
ป อฮั เอลี โครยญ เจือ� เจน เซ กอ ไก โตว เญือม
ฮอยจ ลปุง พะจาว ละ ปุย� พะจาว กอ เปลีฮ โตว ติ
แตะ ละ ปุย นึง ป ซัมคัน�

2 ติ ซาวม อื เอลี ไอจ ฮอง ไอจ โกะ แตะ� ไง่ อื
เอจี เปือ� เญือะ ทัน ยุ ที โตว โอเอฮี� 3 ซามูเอน
ไอจ นึง ฮอง ซัมคัน ยุฮ พะจาว รเตือป ฮติ ยุฮ พะ
จาว� เอจี โด่ะ ซาวม เมอ� ออม ซัมคัน ยุฮ พะจาว
ปังเมอ โอ ดิ ญึ่ต� 4 เญือม เซ พะจาว กอก มอยฮ
ซามูเอน� ซามูเอน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอฮิ� อาึ
อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ� 5 โกฮ ตอ เอนิ ฆาื อื ฮอยจ
เคะ เอลี� อฮั เฮ�ี �อาึ ฮมอง กอก ปะ แตะ� เมอ
ยุฮ เปอะ นึง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
เอลี อฮั เฮ�ี �อาึ กอก โตว ปะ เมอ� เอญี ไอจ

เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เอญี ไอจ เนอมึ ฆาื อ�ื
6พะจาว กอก แม อื ติ โฮน� �ซามูเอน�� อฮั เซ

ละ อ�ื ซามูเอน โกฮ ตอ แม โฮว เคะ เอลี� อฮั เฮี
�อาึ ฮมอง กอก ปะ แตะ� เมอ ยุฮ เปอะ นึง อาึ อ�ื�
อฮั เซ�
เอลี อฮั เฮ�ี �กวน� อาึ กอก โตว ปะ เมอ� เอญี

ไอจ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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7 เญอืม เซ ซามูเอน ดิ ยุง โตว ป มัฮ เซียง พะจาว
นึง โอ พะจาว ดิ เปลีฮ ติ แตะ ละ อื เกือฮ อื ฮมอง
เซียง แตะ ติ โฮน เนอมึ�

8พะจาว กอก แม ซามูเอน ติ โฮน แม แปน ลอวย
โฮน เตือง เซ� ซามูเอน โกฮ ตอ แม โฮว เคะ เอลี
แม� อฮั เฮ�ี �อาึ ฮมอง แม กอก ปะ แตะ� เมอ ยุฮ
เปอะ นึง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
เญือม เซ เอลี ยุง คิง แตะ� ยุง มัฮ เนอึม อื พะ

จาว ป กอก กวนดุ เซ� 9 อฮั เฮี ละ ซามูเอน ฆาื อ�ื
�เอญี ไอจ ละ� ดัฮ กอก แม ปะ ติ โฮน ไมจ เปอะ
อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว ปะ อฮั ป ฆวต อฮั เปอะ เซ�
อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ มอง งอ่ต ป อฮั เปอะ�� ไมจ
เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ� ซามูเอน เอญี ไอจ เนอมึ
แม ฆาื อ�ื

10ฟวยจ เซ พะจาว ฮอยจ ชุง นา เซ กอก อฮั อื ละ
อื ตอก อฮั ไพรม แตะ� �ซามูเอน� ซามูเอน�� อฮั
เซ ละ อ�ื ซามูเอน อฮั เฮ�ี �ปัว ปะ อฮั ป ฆวต อฮั
เปอะ เนิ เซ� อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ มอง งอ่ต ป
อฮั เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 พะจาว อฮั เฮี ละ ซามูเอน� �อาึ ซ ยุฮ โอเอฮี
นึง เมือง อซิราเอน ติ เจือ� ไลลวง เซ ซ โซะ ปอ
เกือฮ โม ป ฮมอง เซ โตวฮ ฆราึง ฆาื อื โครยญ โฆะ
อ�ื 12 เมาะ ป อฮั ฮะ อาึง ป ซ เกิต ละ เญือะ เอลี
โฮ� ซ เกิต เญือม เซ แกล� 13 อาึ เอจี ฟวยจ อฮั
อาึง ละ เอลี ละ ซ เกือฮ กวน อื ลอก ตุต แตะ นึง
พลิฮ บึน อื อาึ� ตุต อื เซ ซ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื โอ
เญาะ ไก ลอยจ� เอลี เอจี ยุง อื ไลลวง อื ปังเมอ โอ
คัต เวยีน กวน แตะ� เซ ป ซ ลอก อื ตุต ตอก เซ ฆาื
อ�ื 14 มัฮ เซ ป ซันญา ซโตฮ ละ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี
ตุต ลอก เญือะ เอลี เฮี ซ ไก โตว ซเงะ ยวก ละ อ�ื
ปัง ทไว แม ซัตซิง โอเอฮี นึง อื ละ อาึ� ปุ ซ โปน อื
เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว.

15 ซามูเอน ไอจ แม ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ เญือม
เซ โปฮ รเวอืะ พากัง ยุฮ พะจาว. ฮลัต นึง ซ รโฮงะ
แตะ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ ละ เอลี� 16 เอลี
กอก ซามูเอน เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซามู
เอน� กวน อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื ซามูเอน อฮั อ�ื �อาึ
อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ� 17 เอลี อฮั เฮ�ี �มัฮ เมอ ป
อฮั พะจาว ละ เปอะ� ปุ เม่าะ ฮา อาึ� ดัฮ เปอะ โอ ร
โฮงะ ละ อาึ โครยญ เจือ พะจาว ซ ยุฮ ป ตึก นึง โซะ
แตะ ละ ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 18ซามูเอน รโฮงะ
อื ละ อื ฆาื อื โครยญ เจือ ป อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ
เซ� เม่าะ โตว อื ฮา อ�ื เอลี อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เอจี มัฮ
พะจาว. เกือฮ ยุฮ อื ตัม ปุก อื รพาวม แตะ�� อฮั
เซ�

19 ซามูเอน ระ ฮอน ปุ ปุ� พะจาว อาวต ไม่ ซามู
เอน� เกือฮ ป อฮั ป มวยญซามูเอน แปน ป ซัมคัน�
ไก โตว ลปุง โอ เนอมึ นึง ติ มวยญ เนอมึ� 20 โม อซิ
ราเอน เน่อมึ นึง เมือง ด่าน ฮอยจ ละ ยว่ง เบ่เออ
เชบ่า โครยญ โฆะ อื ยุง อื ฆาื อื มัฮ ซามูเอน ป ซึป
ลปุง พะจาว ละ ปุย� 21พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ ซา
มูเอน นึง ยว่ง ชโิล โฮวน โฮน� ป อฮั ป มวยญ พะ
จาว ฮอยจ เนอมึ ละ โม อซิราเอน เบือ อ�ื

4
โม ฟีลิซเตีย ตุย ฮติ ลปุง ซันญา

1 เญือม เซ โม อซิราเอน โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟี
ลิซเตีย� ตัง ไคะ อาวต แตะ นึง นาตี เอเบ่น เอเซอ�
โม ฟีลิซเตีย เซ ตัง ไคะ อาวต แตะ นึง นาตี เอเฟก�
2 โม ฟีลิซเตีย เซ เลียก รุป ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน�
เญือม เอจี รุป อื ปุ แตะ ตอก เซ โม ฟีลิซเตีย เซ เป
โม อซิราเอน� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม อซิราเอน นึง นา
ก รุป แตะ เซ� เมาะ ปาวน เปือน ปุย� 3 เญอืม เอจี
เอญี โม อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื ฮอยจ นึง ไคะ อาวต
แตะ� โม ฮวันา ยุฮ อื เซ อฮั เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี พะ
จาว เมอยุ เกือฮ อื เอะ ไป นึง โม ฟีลิซเตีย เซ แล�
ไมจ เอะ โฮว ตุย ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เน่อมึ
นึง ยว่ง ชโิล เซ� เดอมึ พะจาว ซ ฮอยจ อาวต ไม่
เอะ ละ ซ เรอึม อื เอะ เกือฮ เอะ โปน ฮา โม ป ฆวต
รุป ไม่ เยอะ เซ�� อฮั เซ� 4 เญือม เซ เกือฮ เนอึม
ปุย โฮว นึง ยว่ง ชโิล เซ� เกือฮ อื ตุย โรวก ฮติ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� พะจาว เซ มัฮ
ป งาวม นึง ราว ฮติ ซน่ะ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ เซ�
กวน รเมะ เอลี เตือง ลอา อื ป มัฮ โฮฟนี ไม่ ฟีเนฮตั
เซ ฮอยจ โรฮ ไม่ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว นา เซ�
5 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย ไม่ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะ
จาว นึง ไคะ เซ� โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื รโอง
เรยีง ลอยฮ ซนัน เอนิ เล่ีป ปลัฮเตะ นา เซ� 6 โม
ฟีลิซเตีย เมือต เอจี ฮมอง รโอง โม อซิราเอน ตอก
เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �งอ่ต แลน เซียง รโอง โม ฮบีรู เน่
อมึ นึง ไคะ อาวต แตะ เมอะ� มัฮ เกว ไม่ ตอก เมอ
อื แล�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ โม ฟีลิซเตีย ยุง มัฮ อื
ฮอยจ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว นึง ไคะ ยุฮ โม อซิ
ราเอน� 7 โม ฟีลิซเตีย เซ ฮลัต� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปู
ลอน ป เกิต ละ เอะ เฮ�ี พะ ทื โม อซิราเอน เซ เอจี
ฮอยจ นึง ไคะ ยุฮ อ�ื เอะ แจง แน ซ ไป เยอ� ไพรม
อื ดิ ไก โตว ติ ชวง โอเอฮี ตอก เซ เยอ� 8 มัฮ ปุย
ป ซ เกียฮ เรอึม เอะ เกือฮ โปน ฮา พะ ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ เซ� พะ โม เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ ยุม ไม่ โม
อียปิ นึง เกือฮ อื ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ อื นึง ลาึน
เวอืฮ โฮ� 9 โม เปะ ป มัฮ โม ฟีลิซเตีย เยอ� ไมจ
เปอะ อาวต ไม่ กา รพาวม แตะ� เกือฮ ติ เปอะ มัฮ
กวน รเมะ เปือะ แตะ� เดอมึ เปอะ โอ ซ โฮลฮ แปน
ครา โม ฮบีรู� ตอก เอจี โฮลฮ โม โกะ อื แปน ครา
เอะ� ไมจ เปอะ รุป เนอึม รุป แนม ปุ แตะ ไม่ อ�ื�
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

10 โม ฟีลิซเตีย รุป เนอึม รุป แนม ปุ แตะ ไม่ โม
อซิราเอน� เญือม เซ โม อซิราเอน ไป แม นึง อ�ื
ตอ เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง อาวต แตะ เตือง ไพ เตือง
มัน� ตฮนั ยุฮ โม อซิราเอน ป ยุม นึง มอก ปุย แตะ
เญือม เซ ไก ลอวย ฮมาึน ปุย� 11 ฮติ ลปุง ซันญา
ยุฮ พะจาว เซ โฮลฮ ปุย กุม� ตุย ปุย โรวก ฮา อ�ื
กวน รเมะ เอลี เตือง ลอา อื ป มัฮ โฮฟนี ไม่ ฟีเนฮตั
เซ ยุม โรฮ นา เซ�

ไลลวง ยุม เอลี
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12 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ เจอ เบ่นยามิน� ตอ เอญี เน่
อมึ นา ก รุป แตะ เซิก ฮอยจ นึง ยว่ง ชโิล ไน ซเงะ เซ
เอนิ� ปุย เซ แจฮ เครองึ เซอกึ แตะ นึง ตุก รพาวม
แตะ� กาวป โรฮ อาึง เตะ รกาื นึง ไกญ แตะ ไม่ อ�ื
13 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย เซ� ปุก เญือม งาวม เอลี
นึง ตังอี งาวม แตะ นึง เฆียง คระ ละ ซ มอง อื แก
ฮอยจ ปุย เคะ แตะ นึง ไฌม อื ฮติ ยุฮ พะจาว เซ�
เญือม เอจี เอญี รโฮงะ ปุย เซ ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ
ปุย โตะ ยว่ง เซ� ปุย เตือง โอยจ อื รโอง เอนิ ฆาื ตุก
รพาวม แตะ� 14 เญือม ฮมอง เอลี เซียง รโอง ปุย
โฮวน เซ� กอก ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เซียง
อฮั ปุย เมอ ป ลอยฮ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ เซ��
อฮั เซ� ปรเมะ เซ ตอ เอนิ โฮว รโฮงะ อื ละ เอลี�
15 เญือม เซ อาญุ เอลี เอจี ไก รไตม โรฮ ซเตะ เนอึ
ม� ไง่ อื เญาะ เกียฮ ยุ โตว โอเอฮี เฟือฮ� 16 ปุย เซ
รโฮงะ อื ละ เอลี ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ เอญี เน่อมึ นึง
ก รุป แตะ เซิก� มัฮ ตอ เอญี เน่อมึ นึง กัน รุป แตะ
ฮอยจ นา เฮี ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ� เอลี ไฮมญอ�ื
�กวน� แปน ตอก เมอ กัน รุป เปอะ เซ�� อฮั เซ�
17 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �โม อซิราเอน เอจี ตอ ฮา โม ฟี
ลิซเตีย เซ แกล เอนิ� เอะ เอจี ไป เยอะ� ปุย เอจี
ยุฮ ยุม ไม่ โม เอะ โฮวน ปุย� โฮฟนี ไม่ ฟีเนฮตั ป มัฮ
กวน ปะ เซ เอจี ยุม เตือง ลอา อ�ื ฮติ ลปุง ซันญา
ยุฮ พะจาว เอจี ลู ปุย ตุย โรวก ฮา เยอะ�� อฮั เซ�
18 เญือม รโฮงะ ปุย เซ ไลลวง ฮติ ยุฮ พะจาว ละ อื
ตอก เซ� เอลี เซ งตั เอนิ ลัก่เคะ แตะ� ดุฮ เอนิ ฮา
ก งาวม แตะ นึง โบ โตะ รเวอืะ เซ� โบวก โงก� ลอต
เอนิ ยุม� นึง เอจี กวต ลอน แตะ� โกลยญ ลอน ไม่
อ�ื เอลี เซ แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน รปา
วน เนอมึ�

โมวน เอลี ยุม
19 โมวน เอลี ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ฟีเนฮตั เซ

โรวก� เอจี ซดิ ซ เกิต กวน อ�ื เญือม ฮมอง อื เอจี
ลู ปุย ตุย โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ฮมอง อื เอจี
ยุม ปรเมะ เญือะ แตะ� ไม่ ยุ อื ยุม โปะ แตะ เซ�
เญือม เซ ปรโปวน เซ ฮอยจ พราวป เอนิ โซะ เติง
เคิ รอาวม� ลอต เอนิ เกิต กวน� 20 เญือม เอจี ซดิ
ซ โอยจ รพาวม อ�ื โม ปรโปวน ป มอง แลน อื เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต� ปะ เอจี โฮลฮ
เปอะ กวน รเมะ แตะ ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรโป
วน เซ ปังเมอ โอ งอ่ต โอ โลยฮ อ�ื 21 ปรโปวน เซ
ปุก มอยฮ กวน แตะ เซ� อฮั อคิาโบ่ต ละ อ�ื มัฮ อฮั
อื �รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว เอจี โอก ฮา โม อซิราเอน��
มัฮ อฮั อื เซ ไม่� มัฮ ฆาื เอจี ลู ปุย ตุย โรวก ฮติ ยุฮ
พะจาว เซ ฮา อ�ื มัฮ โรฮ ฆาื ยุม ปรเมะ เญือะ อื ไม่
โปะ อื โรฮ� 22 ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �รงั ซเปีย ยุฮ
พะจาว เอจี โอก ฮา โม อซิราเอน� นึง เอจี ตุย ปุย
โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ฮา อ�ื� อฮั เซ�

5
ฮติ ลปุง ซันญา อาวต ไม่ โม ฟีลิซเตีย

1 เญือม เอจี โฮลฮ โม ฟีลิซเตีย ลู ตุย ฮติ ยุฮ พะ
จาว เซ โม เซ กลอม โรวก อื เน่อมึ นึง นาตี เอเบ่น
เอเซอ เซ� โรวก อื ฮอยจ นึง เมือง อตัชโด่ต� 2 โม
ฟีลิซเตีย โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ นึง เวอืต พะ
ด่าโกน� ละ อาึง อื โบ ฮุป พะด่าโกน เซ� 3 เญือม
เอจี โกฮ ปุย ยว่ง อตัชโด่ต เซ เมือ กซะ งาวป อ�ื ยุ
ฆลาื รเคอปึ ฮุป พะด่าโกน เซ ลัก่กา ฮติ ยุฮ พะจาว
เซ� ปุย โม เซ ลบุ่ฮ แม ฮุป พะด่าโกน เซ� เกือฮ อื
อาวต เบือง ไพรม แตะ� 4 ปวยฮ แม พริ ติ� โม เซ
ยุ แม ฆลาื รเคอปึ ฮุป พะด่าโกน เซ ลังเตะ ลั่กกา
ฮติ ยุฮ พะจาว เซ� ไกญ ฮุป เซ ไม่ เตะ อื เตือง ลอา
ก บลัฮ อื ดังเดือต ฮอยจ โตะ รเวอืะ� มัฮ ลัง่ โกะ อื
โน่ง ป อาวต เบือง ไพรม แตะ เซ� 5 มัฮ ฆาื เซ ป โอ
โม ซตุ รซอฮ นึง เวอืต พะด่าโกน� ไม่ โม ป โฮว ไว
ฮุป นึง เมือง อตัชโด่ต เซ ญอม บึน โคะ ตุม ปุย โตะ
รเวอืะ เวอืต เซ ฆาื อื ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี

6พะจาว เปลีฮ รที อมันัต ระ ยุฮ แตะ ละ ปุย เมือง
อตัชโด่ต เซ� พะจาว ปุฮ เฟียต อื เกือฮ ปุย นึง เมือง
เซ ไม่ ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ เกิต เบราะ เบิ ละ เตื
อง โอยจ อ�ื ปอ เอนิ ฮลัต ลัมเลือ อื ฆาื� 7 เญือม
เอจี ยุ ปุย เมือง อตัชโด่ต เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ
แตะ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ เอจี เกือฮ เนอมึ ป โตะ ป ตอง เกิต ละ เอะ
ไม่ ละ พะด่าโกน ยุฮ ฮุ� เอะ เญาะ ไมจ โตว เกือฮ
ฮติ ซัมคัน ยุฮ อื เซ อาวต ไม่ แตะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ� 8 เญือม เซ เกือฮ ปุย โฮว กอก โม กซัต ยุฮ โม
ฟีลิซเตีย เซ เตือง พอน ปุย อื ละ ซ เกือฮ อื ฮอยจ
โพรม� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ ฮติ
ซัมคัน ยุฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย
โม เซ โลยฮ อ�ื �ไมจ เอะ โฮว ไม่ ฮอยจ นึง เมือง
กัต�� อฮั เซ� เญือม เซ กลอม เนอึม โรวก ฮติ ยุฮ
พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ� โฮว ละ อื นึง เมือง กัต�
ป มัฮ เมือง ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ�

9 เญือม เอจี โฮว ละ ปุย ฮติ เซ นึง เมือง เซ� พะ
จาว ปังเมอ ปุฮ เฟียต แม โรฮ ปุย เมือง เซ นึง อมั
นัต ระ แตะ� เกือฮ เม่ะมัก่ ซักคระ เกิต ละ อื ปอ
เอนิ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง อื เตือง โอยจ แตะ� มัฮ
เกือฮ อื เบราะ เบิ เกิต ละ อื เตือง ป ระ ป ตุ� กวนดุ
ป กวต� 10 ปุย โม เซ โฮว ตาว แม ฮติ ลปุง ซันญา
เซ นึง เมือง เอโครน� เญือม เอจี ฮอยจ ปุย ไม่ ฮติ
เซ นึง เมือง เซ� ปุย เมือง เอโครน เซ รโอง ฆาื อ�ื
อฮั เฮ�ี �ปุย โฮว ตาว ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว ทื โม
อซิราเอน เซ นึง เมือง เอะ ละ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ เอะ เตื
อง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ� 11 เญือม เซ โม เซ กอก
แม โม กซัต ฟีลิซเตีย เซ ฮอยจ โพรม เตือง โอยจ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ตาว แม ฮติ ซัม
คัน ยุฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ ฮอยจ นึง เบือง
ไพรม อ�ื เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม ฆาื เตือง โอยจ แตะ��
อฮั เซ� ปุย ติ เมือง เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เตือง
โอยจ แตะ� นึง เอจี ปุฮ เฟียต พะจาว อื นึง อมันัต
ระ แตะ� 12 ปุย เมือง เซ เมาะ ป ไอม ลัง่ อื ไอม ไม่
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ไก เบราะ เบิ แตะ� ปุย โม เซ กอก พะ ทื แตะ เรอมึ
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

6
ฮติ ยุฮ พะจาว แม เบือง ไพรม แตะ

1 ฮติ ยุฮ พะจาว เซ อาวต ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ อา
แลฮ เคิ� 2 เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย เซ กอก โม ซตุ
ไม่ โม ป มัฮ โฮม พี� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ
ยุฮ ตอก เมอ ฮติ ยุฮ พะจาว เฮ�ี ปัว เปอะ รโฮงะ
ละ เอะ� ดัฮ เอะ ซ ตาว ฮติ เซ เกือฮ แม อาวต เบือ
ง ไพรม แตะ� เอะ คาว ละ ตาว ไม่ เมอ แล�� อฮั
เซ� 3 โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ ตาว ฮติ
ซัมคัน ยุฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ โฮ� ปุ ตาว ฮติ
ปลาว เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ตาว ไม่ โอเอฮี ทไว เปอะ
ละ ซ แปน อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� เดอมึ
โม เปะ ซ ไฮ ป โซะ นึง ฆาื อ�ื มัฮ โรฮ ตอก เซ ตอก
ซ ยุง โม เปะ ตอก ฮอยจ อมันัต ยุฮ พะจาว ละ ซ ยุฮ
อื ป โซะ ละ โม เปะ�� อฮั เซ� 4 โม เซ ไฮมญ แม
อ�ื �มัฮ เมอ แล ป ไมจ เอะ รโปะ ละ พะ เซ ละ ซ
แปน อื ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ฮู�� อฮั เซ� โม
เซ โลยฮ อ�ื ไมจ เปอะ รโปะ ไม่ ฮุป เบราะ เบิ ป ยุฮ
เปอะ นึง ไคร พอน โม่ว� ไม่ ฮุป เกือง ป ยุฮ เปอะ
นึง ไคร โรฮ พอน ตัว� ตัม เมาะ ไก เซน กซัต ยุฮ โม
ฟีลิซเตีย เซ� นึง เอจี ลอก เปอะ ป โซะ เซ เตือง โม
เปะ เตือง โม จาวไน ยุฮ เปอะ เซ� 5 มัฮ เซ ป ไมจ
โม เปะ ยุฮ ฮุป เบราะ เบิ เปอะ เซ� ไม่ ยุฮ เปอะ ฮุป
เกือง เซ ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื ป ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง
อาวต เปอะ เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ ทไว โญตซัก ละ
พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ� เมอ เตือง อื พะจาว เซ
เญาะ เกือฮ โตว โม เปะ ลอก ตุต แตะ เตือง เมือง
อาวต เปอะ เตือง พะ ทื เปอะ เบือ อื ยุง่� 6 โม เปะ
เมอยุ เกือฮ เปอะ รพาวม แตะ ลึง ตอก ลึง รพาวม
โม อียปิ ไม่ กซัต ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ ไตม ตอก เกือฮ
พะจาว ป โตะ ป ตอง เกิต ละ อื ฆาื อ�ื โม เซ พลวย
เอนิ โม อซิราเอน เซ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ ฆาื
อ�ื โม่ พลวย อ�ื

7 ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง เลาะ โคระ ติ กัน ไม่ โมวก
โกวน ลอา ตัว ป โอ อื ดิ ยุฮ กัน ติ ชวง� ไมจ เปอะ
อาึง แอก นึง โงก อื ละ ซ เกือฮ เปอะ เลียก เมือะ
เลาะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ คัง อาึง กวน โมวก เซ ฮา
มะ อื เซ� 8 ไมจ เปอะ ตุย อาึง ฮติ ยุฮ พะจาว เซ นึง
เลาะ เซ� ไม่ อาึง เปอะ ฮติ ควน อาวต ฮุป ไคร ทไว
เปอะ� ละ รไซจ อื พิต ยุฮ เปอะ เซ� ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ พลวย โมวก เซ เกือฮ โฮว ไอฮ คระ ฆวต โฮว
แตะ� 9 ไมจ เปอะ มอง แก คระ โฮว โมวก เซ� ตัม
โฮว นึง คระ ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ� ตึน ซ มัฮ เนอมึ มัฮ
อื พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ ป เกือฮ ป โตะ ป ตอง
เฮี เกิต ละ เอะ เอ� ตัม โอ โฮว นึง คระ เซ มัฮ โอ อื
มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ ป โซะ ลอน เฮี เกิต ละ เอะ
เอ� ตึน ซ มัฮ มัฮ อื ป เกิต ไอฮ ตัม ป ลัง เนิ� อฮั
เซ�

10 ปุย โม เซ ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� เกือฮ เนอึม
โมวก ลอา ตัว เซ เลียก นึง แอก เลาะ เซ� ฟวยจ
เซ คัง อาึง กวน อื เซ ฮา อ�ื 11 โม เซ ตุย อาึง ฮติ

ยุฮ พะจาว เซ นึง เลาะ เซ� ไม่ ฮติ อาวต ฮุป เกือง
ไม่ ฮุป เบราะ เบิ ป ยุฮ อื นึง ไคร เซ� 12 โมวก ลอา
ตัว เซ โอก โฮว ซื นึง คระ ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ� โฮว
ตัม คระ ติญ� วฮิ โตว ลวง วิ ลวง ดอม แตะ� โบฮ
ปุ โฮว ไม่ อ�ื โม กซัต เมือง ฟีลิซเตีย เซ โฮว อาื แก
คระ โฮว อื ฮอยจ ละ ฮอยจ อื นาตี ยว่ง เบ่ตเชเมต
เซ�

13 ปุย ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ ปุก เญือม มัก อื เฮงาะ
ซาลี นึง โตะ โลก ติ โดฮ� เมือต แก แลน โอเอฮี
ชวน ฮอยจ ฮติ ซัมคัน เซ� มวน เนอึม รพาวม เบือ
อ�ื 14 เลาะ เซ โฮว เลียก โตะ ชจิ ยุฮ โยชูวา ปุย ยว่ง
เบ่ตเชเมต เซ� ลโล่ะ โบ ซโมะ ระ ติ โม่ว ป อาวต
นา เซ� ปุย โม เซ ลล่อก เอนิ โคะ เลาะ เซ ยุฮ เคิ นึง
อ�ื มอก โมวก เซ� ตอง ทไว อื ละ พะจาว. 15 ป มัฮ
โม เลวี ยวก บลาึฮ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ�
ไม่ ฮติ อาวต ฮุป ป มัฮ ไคร นึง อื เซ� ละ อาึง อื ราว
ซโมะ ระ เซ� เญือม เซ ปุย ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ ตอง
ทไว ซัตซิง ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื ไม่ ทไว อื โอเอฮี
ไฮญ ละ อ�ื 16 กซัต เมือง ฟีลิซเตีย เตือง พอน ปุย
อื เญือม ชวน อื โอเอฮี ตอก เซ� โอก เอญี เอนิ ฆาื
อื ฮอยจ นึง เมือง เอโครน ไน ซเงะ เซ เอนิ�

17 โม ฟีลิซเตีย เซ� เกือฮ โมวก เซ โรวก ฮุป เบราะ
เบิ ป มัฮ ไคร เซ ละ ทไว อื ละ พะจาว แปนควน รไซจ
อื พิต โฌวะ ยุฮ แตะ เซ� ฮุป เซ มัฮ รโตง เมือง อตั
ชโด่ต� เมือง กาซา� เมือง อตัเคโลน� เมือง กัต�
ไม่ เมือง เอโครน� ติ เมือง ติ� 18 ป มัฮ ฮุป เกือง
ไคร เซ มัฮ โรฮ ตอก เซ� มัฮ โรฮ รโตง เมือง อาวต
กซัต นึง อื เตือง พอน อ�ื เตือง เมือง ป ไก ฆรุง อื
ไม่ ยว่ง แตวะ ป โอ อื ไก ฆรุง� ซโมะ ระ ป อาึง ปุย
ฮติ ยุฮ พะจาว เซ นึง ราว อื ป ไก นึง ชจิ ยุฮ โยชูวา
ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ� ไก ลัง่ ฮอยจ ซเงะ เนาะ เฮี ละ
ซ แปน อื ควน ไตม ปุย ไลลวง เซ�

19ปรเมะ ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ ปังเมอ ลู นุ่ม แก โตะ
ฮติ ลปุง ซันญา เซ� พะจาว ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ยว่ง เซ
ฆาื อื อาลแฆลฮ ปุย เอนิ� ปุย โฮวน เซ เยอืม ยุม
อ�ื นึง เอจี ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ อื โฮวน ปุย� 20ฟวยจ
เซ ปุย ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย บุย ป ซ
ปุน อาวต ซองนา เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ป ซงะ่ ซงอม
เซ� เอะ ซ เกือฮ พะจาว เซ โฮว ฮอยจ ก เมอ แล�
เดอมึ ซ โปน เอะ�� อฮั เซ� 21 โม เซ เกือฮ ปุย โฮว
อฮั อื ละ ปุย ยว่ง คีรยิตั-เยอารมิ เซ ตอก เฮ�ี �โม
ฟีลิซเตีย เซ เอจี รแม่ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ
ละ เอะ� ปัว โม เปะ เลีฮ ตุย เกือฮ อาวต ไม่ เปอะ��
เกือฮ อื อฮั เซ�

7
1 ปุย ยว่ง คีริยตั-เยอารมิ เซ โฮว ตุย เนอึม ฮติ

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� โรวก อื ฮอยจ นึง เญือะ
อาบี่นาดัป่ ป อาวต นึง ไกญ ยว่ง เซ� เญือม เซ ปุย
มอป กัน ละ เอเลอาซา ป มัฮ กวน อื เซ� เกือฮ อื
แปน ป แลน แก ฮติ เซ�

ซามูเอน แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน
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2 ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ อาวต นึง ยว่ง คี
รยิตั-เยอารมิ เซ เล่ีญ� ไก เอนิ แปน งา่ เนอึม อ�ื
ไน ติ เจน เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื กอก ลอป
ปัว พะจาว เรอึม แตะ� เยอืม ไม่ อ�ื 3 เญือม เซ
ซามูเอน อฮั อื ละ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อื
ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ เอญี แม เคะ พะจาว ไม่ เตม
รพาวม แตะ� ไมจ เปอะ ละ โปวฮ ป มัฮ พะ ทื ปุย
ตังเมือง ป อาวต รวติ รเวยีง เปอะ� ไม่ โปวฮ เปอะ
ฮุป อตัทาโรต เซ� ไมจ เปอะ มอป ติ แตะ ละ พะ
จาว ไม่ รซอฮ เปอะ ละ พะจาว เซ ติ โน่ง� ฟวยจ เซ
พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา อมันัต โม ฟีลิซเตีย
เซ�� อฮั เซ� 4 เญือม เซ โม อซิราเอน โปวฮ เนอึม
ฮุป บ่าอนั ไม่ ฮุป อตัทาโรต เซ� นัปทื เนอมึ พะจาว
ติ โตน เซ โน่ง�

5ฟวยจ เซ ซามูเอน กอก โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อื ฮอยจ โพรม ไม่ แตะ นึง ยว่ง มิซปา� อฮั เฮี ละ
อ�ื �อาึ ซ ไววอน ละ พะจาว รโตง โม เปะ�� อฮั
เซ� 6 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ฮอยจ โพรม เนอึ
ม นึง ยว่ง มิซปา เซ� เชยีต รอาวม โทก อื ทไว อื ละ
พะจาว, ไม่ เออปึ อื ป โซม ป ปอน แตะ ไน ติ ซเงะ
ไกลป เซ� รโซะ ติ แตะ ไม่ อื ตอก เฮ�ี �โม เอะ เอจี
ยุฮ เนอมึ ป พิต ละ พะจาว,� อฮั เซ� ซามูเอน แปน
ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน นึง ยว่ง มิซปา เซ�

7 เญือม ฮมอง โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ โพรม โม อซิ
ราเอน นึง ยว่ง มิซปา เซ� กซัต ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เตื
อง พอน อื เซ โกฮ โฮว ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ รุป
อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� เญือม ฮมอง โม อซิรา
เอน ไล เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื 8 โม อซิราเอน อฮั อื ละ
ซามูเอน ตอก เฮ�ี �ไมจ แนฮ เปอะ ไววอน ปัว นึง
พะจาว ยุฮ เอะ รโตง โม เอะ ละ ซ เรอมึ อื เอะ เกือฮ
โปน ฮา อมันัต โม ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ� 9 ซามู
เอน มอก กวน แกะ จัว ลัง่ ติ ตัว� ตอง ทไว อื เตือง
ตัว อ�ื ไววอน ปัว อื นึง พะจาว รโตง โม อซิราเอน�
พะจาว โลยฮ รซอม ไววอน อ�ื

10 ลไล ตอง ลัง่ ซามูเอน ทไว โอเอฮี เซ� โม ฟีลิซ
เตีย เอจี เลียก ซดิ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิรา
เอน� พะจาว ปังเมอ เกือฮ เนอึม บริ เกิต ละ อ�ื
ลอยฮ เนอมึ ลอยฮ แนม ปอ ซนัน เอนิ อื ละ ซ เกือฮ
อื โม ฟีลิซเตีย เซ ฆราึง ฆาื อ�ื เกือฮ อื ซุกซัก รุก
รกั โอเอฮี ละ ฮอยจ ละ ไป อื นึง โม อซิราเอน เซ�
ปอ ตอ เอนิ อื แกล เอนิ� 11 โม อซิราเอน โอก ฮา
ยว่ง มิซปา โฮว อาื โม ฟีลิซเตีย เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง
คระ� โฮว อาื อื ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตคา�

12ฟวยจ เซ ซามูเอน ลบุ่ฮ ซโมะ ระ ติ� โบลวง อื
ซน่ะ ยว่ง มิซปา ไม่ นาตี เชน� ปุก มอยฮ ซโมะ เซ
อฮั เอเบ่นเอเซอ ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อ�ื �พะจาว เรอึม
เอะ ฮอยจ ปเล่ีย� ไม่� 13 โม ฟีลิซเตีย เซ เอจี ไป
เนอึม นึง โม อซิราเอน� พะจาว เกือฮ โตว อื โฮลฮ
เลียก นึง นาตี อาวต โม อซิราเอน เซ เฟือฮ ไน ติ
เจน ไอม ซามูเอน เซ� 14 ป มัฮ ยว่ง ลู โม ฟีลิซเตีย
ฮา โม อซิราเอน ไพรม อ�ื เน่อมึ นึง นาตี เมือง เอ
โครน ฮอยจ นึง นาตี เมือง กัต� เอจี โฮลฮ แม โม
อซิราเอน แปน คอง แตะ� โม อซิราเอน ลอต เอนิ
โฮลฮ แม นาตี ไพรม แตะ เน่อมึ นึง โม ฟีลิซเตีย

เซ� เคียง เซ โม อซิราเอน ไม่ โม อาโมไร โฮลฮ โรฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ�

15 ซามูเอน โฮลฮ แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิรา
เอน เซ ติ เจน ไอม แตะ� 16 เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ นึง
ยว่ง โฮวน โดฮ� ยว่ง ก กอ ฮอยจ อื มัฮ ยว่ง เบ่ต
เอน� ยว่ง กิละกัน� ไม่ ยว่ง มิซปา� ไน ติ ติ เนอึม
โฮว เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ นึง อื โครยญ ยว่ง ตัม เวลา
ลัง ฮอยจ แตะ� รเตีฮ โอเอฮี ซน่ะ โม ป ฮอยจ ฟู
มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุ แตะ นึง อ�ื 17 ฟวยจ เซ
เอญี ฮอยจ ยว่ง รามา นึง มัฮ อื ยว่ง อาวต อ�ื ซามู
เอน แปน โรฮ ป รเตีฮ รตุม ละ ปุย นึง ยว่ง เซ โรฮ�
ยุฮ โรฮ คัน ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว นึง นา
เซ โรฮ�

8
โม อซิราเอน ปัว พะจาว เกือฮ กซัต ละ แตะ

1 ซามูเอน เญือม เอจี กวต อื ดุฮ กวน รเมะ แตะ
แปน ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ โม อซิราเอน� 2มอยฮ
กวน โรง อื มัฮ โยเอน� ปุ ทัต โยเอน เซ มัฮ อาบีย่า�
ปุย ลอา เซ อาวต ยว่ง เบ่เออเชบ่า ละ ซ รเตีฮ รตุม
แตะ โอเอฮี ละ เมือง อซิราเอน� 3 กวน ซามูเอน เซ
ปังเมอ โอ ไมจ กัน ยุฮ ตอก เปือะ แตะ� ซาวป แนฮ
ตอก ซ โฮลฮ แตะ มาื ติ คระ โน่ง� ไก รพาวม ฆวต
เกือฮ ปุย นนุ แตะ� รเตีฮ โตว โอเอฮี ตัม ซื อื ฆาื
อ�ื

4 เคียง เซ โม ป กวต ป เฮยีง เมือง อซิราเอน รโจะ
รเจอมึ เตือง โอยจ แตะ� ฮอยจ ดิ เคะ ซามูเอน นึง
ยว่ง รามา� 5 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี กวต เปอะ�
กวน เปอะ ยุฮ โตว กัน ไมจ ตอก ยุฮ ปะ อ�ื ไมจ
เปอะ ดุฮ อาึง กซัต ละ เอะ ติ ปุย� เกือฮ ตัตเตียง
เอะ ตอก ตัตเตียง กซัต เมือง ปุย ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ซามูเอน ปุก โตว รพาวม อื ปัว ปุย กซัต ตอก
เซ� ไววอน รโฮงะ อื ละ พะจาว ฆาื อ�ื 7พะจาว อฮั
อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั ปุย โฮวน
เซ โครยญ เจือ� มัฮ โตว โอ อื ฆวต เกือฮ ปะ ตัต
เตียง แตะ� มัฮ โอ อื ฆวต เกือฮ อาึ ตัตเตียง แตะ
แปน กซัต ยุฮ แตะ� 8 ปุย โม เฮี ยุฮ แนฮ อื ตอก
ยุฮ ไพรม แตะ� เน่อมึ ซเงะ ตาว อาึ อื โอก ฮา เมือง
อียปิ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮี ปุย โม เฮี ฆวต โปวฮ
แนฮ อาึ� ซาวป แนฮ พะจาว ไฮญ� ยุฮ อื ละ อาึ
ตอก ออฮ ปเล่ีย เฮี เอจี ยุฮ โรฮ อื ละ ปะ ตอก เซ�
9 เคียง มัฮ อื ตอก เซ จัมเปน เปอะ ยุฮ ตัม ป ปัว อื
ปะ ยุฮ ละ แตะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก ไมจ เปอะ
รโฮงะ อาึง ละ อื ซโตฮ เดอมึ ซ ยุง อื ป ซ ยุฮ กซัต
เซ ละ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ยุง เมาะ ญัก อื ละ อื
ไก กซัต ตัตเตียง แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ พะจาว.

10 เญือม เซ ซามูเอน รโฮงะ โอเอฮี ป อฮั พะจาว
เซ ละ โม ป ฆวต ไอฮ กซัต ยุฮ แตะ เซ โครยญ เจือ�
11 อฮั เฮ�ี �กซัต ป ซ ตัตเตียง โม เปะ เซ ซ ยุฮ อื
ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ซ เกือฮ กวน รเมะ เปอะ แปน
ตฮนั� ซ โฮว ไม่ เลาะ รุป เซิก งอ่น� ซ แปน ตฮนั
บุก บรอง งอ่น� ซ เกือฮ อื ตอ นึง ชวง แตะ รกา
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เลาะ รุป เซิก เซ งอ่น� 12 ซ เกือฮ อื แปน ไน ตฮนั
งอ่น� แปน ไน พัน งอ่น� แปน ไน รฮอน งอ่น� ซ
คนัป กวน เปอะ ไท ชจิ ยุฮ แตะ งอ่น� มัก เฮงาะ
ยุฮ แตะ งอ่น� ซ เกือฮ อื แตม วจิ� แตม เพลียฮ�
แตม เครองึ ละ เลาะ รุป เซิก เซ ไม่ อ�ื 13 กวน รโป
วน เปอะ ซ คนัป อื ยุฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื ละ แตะ�
ซ เกือฮ อื แปน ป โกยฮ อาวป โตะฮงา ยุฮ คโนม ละ
แตะ ไม่ อ�ื 14 กซัต เซ ซ ลู รปึม ป ตึก นึง ไมจ แตะ
ฮา เปอะ เตือง รปึม อะงุน ไม่ รปึม กาวก� ซ เกือฮ
อื ละ โม ลุกนอง แตะ� 15 ซ ลู ตุย เฮงาะ ยุฮ เปอะ
ไม่ เปลิ อะงุน ยุฮ เปอะ� กาว ปุน ซ ตุย อื ฮา เปอะ
ติ ปุน� เกือฮ อื ละ ลุกนอง อาวต ไม่ แตะ� ไม่ โม
กวนไจ แตะ� 16 กวนไจ รเมะ รโปวน ยุฮ โม เปะ ไม่
โมวก ไม่ บรงั ยุฮ เปอะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ซ คนัป
กซัต เซ โกว ฮา เปอะ� 17 แกะ ไม่ ปิ ยุฮ เปอะ กาว
ปุน ซ ไอฮ อื ฮา เปอะ ติ ปุน� โม เปะ ซ ลอต เอนิ
เปอะ โฮลฮ แปน ครา เซีญ กซัต เซ ฆาื อ�ื 18 เญอืม
เอจี เติง เวลา เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ� โม เปะ
ซ ครวก รกั เปอะ นึง ตุก รพาวม แตะ ฆาื กซัต เลือก
เปอะ เซ� พะจาว ปังเมอ โอ ซ ยุฮ อื ตัม ป ปัว โม
เปะ นึง แตะ�� อฮั เซ ซามูเอน�

19 ปุย โฮวน เซ งอ่ต โตว ป อฮั ซามูเอน เซ� อฮั
เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ โตว ตอก เซ� เอะ ฆวต ไอฮ กซัต ตัต
เตียง แตะ� 20 เอะ ฆวต แปน ตอก เมือง ปุย ไฮญ�
เอะ ฆวต ไอฮ กซัต ละ ซ แปน อื ป นัม เอะ นึง กัน
รุป เซิก ตอก เมือง ปุย ไฮญ โรฮ�� อฮั เซ�

21 เญือม ฮมอง ซามูเอน โอเอฮี ตอก เซ� โฮว ไว
วอน ฆาื อ�ื รโฮงะ อื ละ พะจาว. 22พะจาว อฮั เฮ�ี
�ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั อ�ื ดุฮ แปฮ กซัต ละ ติ��
อฮั เซ พะจาว. ฟวยจ เซ ซามูเอน อฮั อื ละ โม อซิ
ราเอน� �ไมจ เปอะ เอญี นึง ยว่ง แตะ ละ ฮมั� โค
รยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ�

9
ซาอุน ฮอยจ เคะ ซามูเอน

1 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน� มอยฮ อื
มัฮ คีต� เปือะ อื มัฮ อาบี่เอน� ตะ อื มัฮ เซโร� มัฮ
ปุย ไน ซฆลาวม เบ่โครตั� จัตเจือ อาฮิยา� คีต เซ
มัฮ ปุย กอย ไม่ ไก นา ไก ตา แตะ� 2 คีต เซ ไก กวน
รเมะ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซาอุน� ซาอุน เซ มัฮ ปุย
ไมจ เนะซองั� ปุย ระ ปุย ฮลาวง� ไน โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อื ไก โตว ป ไมจ เมาะ อ�ื ซาอุน เซ ฮลา
วง ฮา ปุย ไฮญ เคียง ซองัปา แตะ�

3 เญอืม เซ คีต เซ ไฆร บรงั ยุฮ งอ่น� อฮั อื ละ ซา
อุน ป มัฮ กวน แตะ เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
บะ โรวก กวนไจ เยอะ เซ ติ ปุย ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮว
ซาวป ดิ บรงั เซ ไม่ แตะ�� อฮั เซ� 4ซาอุน ไม่ กวน
ไจ อื เซ โฮว ซาวป เนอมึ บรงั เซ เล่ีป เมือง นึง บลา
วง เอฟราอมิ ไม่ นึง นาตี ชาลิชา� ปังเมอ โอ ยุ อ�ื
โฮว โรฮ ฮอยจ นึง นาตี ชาอาลิม� บรงั เซ ปังเมอ
โอ โรฮ อาวต นา เซ� ฟวยจ เซ โฮว เอนิ เล่ีป นาตี

อาวต โม เบ่นยามิน เซ� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ยุ บรงั เซ�
5 เญือม เอจี ฮอยจ อื นาตี ซุป เซ� ซาอุน อฮั อื ละ
กวนไจ ป อาวต ไม่ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เอญี� เอญี
ฮา นึง ยว่ง และ� ดัฮ โอ เอญี โฮ� ปเล่ีย เฮี เปือะ
เกอะ เญาะ มัฮ โตว ไฌม อื บรงั ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ
เอนิ แม ไฌม อื เอะ ฮา อ�ื� อฮั เซ�

6 ป มัฮ กวนไจ อื เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �งอ่ต เมอะ�
นึง ยว่ง เฮี ไก ปุย ซัมคัน นึง ติ ปุย� ปุย ออฮ ปุย เอฮี
นัปทื โอยจ ปุย เซ� นึง มัฮ อื ปุย ซัมคัน ยุฮ พะจาว�
ปุย เซ เญอืม อฮั อื ออฮ เอฮี ญุ่ก� แปน เนอมึ ตอก
อฮั อื เซ โครยญ เจือ� โฮว แลน เคะ ปุย เซ และ�
เมอ เตือง อื ปุย เซ ซ เกียฮ รโฮงะ คระ ซ เกือฮ แตะ
เอะ โฮว ซาวป บรงั เซ เนิ ยุง่�� อฮั เซ� 7ซาอุน อฮั
อื ละ กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ เอะ โฮว เคะ ปุย
เซ โฮ� เอะ เมอ ซ เกือฮ ละ อ�ื คโนมปัง ยุฮ ฮุ เอจี
โอยจ แกล� เอะ เญาะ ไก โตว ป ซ โรวก ละ ปุย ซัม
คัน ยุฮ พะจาว เซ เญี่ยะ เนอึม�� อฮั เซ� 8 กวน
ไจ อื โลยฮ แม อื ละ ซาอุน เซ ตอก เฮ�ี �อาึ ไก มาื
ยุฮ ฮุ เมาะ ติ มลัม่� อาึ ซ เกือฮ มาื ยุฮ แตะ เซ ละ
ปุย ยุฮ พะจาว เซ� ละ ซ เกือฮ ฮะ รโฮงะ คระ ซ โฮว
ซาวป เอะ บรงั ยุฮ ฮุ เซ เนิ�� อฮั เซ� 9-11 ซาอุน
โลยฮ โรฮ อื ละ กวนไจ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โฮ� ไมจ โฮว� ไมจ เอะ โฮว เคะ ปุย เซ��
อฮั เซ� ปุย ลอา เซ โกฮ โฮว เนอึม เคะ ปุย ซัมคัน
ยุฮ พะจาว เซ� ลไล โฮว ฮาวก อื บลาวง ละ ซ โฮว
แตะ ฮอยจ นึง ยว่ง เซ� ปุย ลอา เซ รโตฮ ยุ โม ปเค
รฮี โฮว เชยีต รอาวม ติ มู� ไฮมญ ปรโปวน โม เซ�
�ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ลัก่กา แตะ เซ อมั อาวต นึง ยว่ง
เฮ�ี� อฮั เซ� (โม อซิราเอน เจน โฆะ โอ� ดัฮ ฆวต
ยุง โอเอฮี เน่อมึ นึง พะจาว โฮ� กอ อฮั เฮี ละ ปุ
แตะ� �ไมจ เอะ โฮว ไฮมญ นึง ป เกียฮ ยุง โอเอฮี
ลั่กกา แตะ เซ�� อฮั เซ� ปุย เจน โฆะ อฮั �ป เกีย
ฮ ยุง โอเอฮี ลั่กกา แตะ� ไม่ อ�ื ปุย ปเล่ีย อฮั �ป
ซึป ลปุง พะจาว� ไม่ อ�ื� 12 ปรโปวน โม เซ โลยฮ
อ�ื �อาวต แอฮ� ปุย เซ โฮว กา โม เปะ ปเล่ีย เซ�
ละ ซ ฮาวก อื ฮอยจ นึง ยว่ง เซ� ไมจ เปอะ ซไจ โฮว
ละ� ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ มอก ปุย ตอง ทไว โอ
เอฮี นึง คัน ทไว ป ไก นึง บลาวง เซ� 13 ดัฮ เปอะ
เอจี เลียก โตะ ยว่ง เซ โฮ� ซ ยุ เปอะ ปุย เซ กา เฆี
ยง ฮาวก อื ละ ซ โซม แตะ นึง นา ก ไว ปุย พะจาว
เซ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ โซม โตว ติ เจน กา เฆียง
ฮอยจ ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ลัก่กา แตะ เซ นึง นา ก ไว
ปุย พะจาว เซ� ไมจ ปุย เซ ปิฮ มุ่น ละ โอเอฮี ทไว
ปุย เซ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ� เดอมึ ซ เกียฮ โซม โม
ป ฮอยจ ไม่ อื เซ� ฮาวก ละ เมิฮ� เปะ ลอา ซ โฮลฮ
เอนิ เปอะ ยุ นึง ยว่ง เซ�� อฮั เซ� 14 เญือม เซ ซา
อุน ไม่ กวนไจ อื เซ ฮาวก เนอึม ฮอยจ นึง ยว่ง เซ�
ลไล เลียก อื โตะ ยว่ง เซ� ชวน เอนิ โอก โฮว ซามู
เอน ละ ซ ฮอยจ แตะ นา ก ไว ปุย พะจาว�

15 ซเงะ กา ฮอยจ ซาอุน เซ� พะจาว เอจี อฮั อาึง
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อื ละ ซามูเอน ตอก เฮ�ี 16�ซงา่วป เมาะ เวลา ปเล่ีย
เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ปรเมะ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ปุย
เซ มัฮ ป โอก เน่อมึ เจอ เบ่นยามิน� ไมจ เปอะ ดุฮ
ปุย เซ เกือฮ แปน ป ตัตเตียง โม อซิราเอน ป มัฮ
ปุย ไน อาึ เซ� ปุย เซ ซ แปน ป เรอึม ปุย ไน อาึ
เซ� เกือฮ โปน ฮา อมันัต โม ฟีลิซเตีย� อาึ เอจี ยุ อุ
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ป อาวม ปุย ไน แตะ� ไม่ ฮมอง
เงอะ เซียง กอก อื ปัว อาึ เรอึม แตะ�� อฮั เซ พะ
จาว. 17 เญือม เอจี ยุ ซามูเอน ซาอุน เซ� พะจาว
อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เอจี มัฮ ปรเมะ เฮี ป อฮั อาึ ละ
เปอะ� เอจี มัฮ ปุย เฮี ซ แปน ป ตัตเตียง ปุย ไน
อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ฟวยจ เซ ซาอุน เลียก ซดิ ไม่ ซามูเอน นึง โบ
โตะ รเวอืะ ยว่ง เซ� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เญือะ ป
เกียฮ ยุง โอเอฮี ลั่กกา แตะ เซ อาวต ก เมอ� ปัว
เปอะ รโฮงะ เนิ�� อฮั เซ� 19 ซามูเอน โลยฮ อ�ื
�เอจี มัฮ อาึ เฮี ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ลั่กกา แตะ เซ�
ไมจ เปอะ โฮว ลั่กกา อาึ ละ ซ ฮาวก ดิ ฮอยจ ไกญ
บลาวง นา ก ไววอน ปุย เซ� ซเงะ เนาะ เฮี เปะ ลอา
ซ โฮลฮ เปอะ โซม ดิ ไม่ อาึ� ซงา่วป ก ซะ ซ รโฮงะ
ละ เปอะ โครยญ เจือ ตัม ป ฆวต ไฮมญ เปอะ เซ�
ไม่ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ โอก เอญี� 20 ป มัฮ บรงั ยุฮ
เปอะ ป เอจี ไฆร ฮา เปอะ ลอวย ซเงะ เซ� ทัน โตว
เญาะ ตุก พาวม นึง� ปุย เอจี ยุ อื บรงั เซ� มัฮ ปุย
ป ฆวต ไอฮ ลัมเลือ โม อซิราเอน เนอ� โม่ เอจี มัฮ
ตัว ปะ ไม่ โม เอียกปุ คระ เฌือต เปอะ เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 21 ซาอุน โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย เจอ เบ่นยา
มิน ป มัฮ เจอ แตวะ ฮา ปุย ไน โม อซิราเอน นึง อื
เซ� ซฆลาวม โม เญือะ เญะ นึง อื มัฮ ซฆลาวม ป
ตึก นึง แตวะ ไล แตะ ไน เจอ เบ่นยามิน เซ� อฮั บุย
เปอะ โอเอฮี ตอก เซ ละ อาึ เมอ�� อฮั เซ�

22ฟวยจ เซ ซามูเอน ตาว ซาอุน ไม่ กวนไจ อื เซ
เลียก ฮอยจ นึง ฮอง ระ นึง อ�ื เกือฮ อื งาวม เตือม
ก ล่าวง นึง ก งาวม ป โฮลฮ ปุย กอก ฮอยจ โซม เซ�
โม ป งาวม โซม เซ เตือง โอยจ อื ไก ด่าว งว่ย ปุย�
23 ซามูเอน อฮั อื ละ ป พรี โซม เซ ตอก เฮ�ี �ป
มัฮ โตะ ดวน อาึ เปอะ ละ โน่ง อาึง เซ� ไมจ เปอะ
ตุย ตาว เนิ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ� 24ป พรี โซม เซ ตุย
เนอมึ โตะ ป มัฮ เน่อมึ รเวอืง อื เซ� ละ อาึง อื ลัก่กา
ซาอุน เซ� ซามูเอน อฮั เฮ�ี �โตะ เฮี มัฮ ป โฆง อาึ
ละ อาึง ละ ปะ� โซม ปอน เมิฮ� เอจี มัฮ ละ อาึง ละ
เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ โซม ปอน ดิ เวลา ปเล่ีย เฮ�ี
ไม่ โม ป กอก เกอะ ฮอยจ โซม ไม่ เยอะ�� อฮั เซ�
เญือม เซ ซาอุน โซม ดิ เนอมึ ไม่ ซามูเอน นา เซ�

25 เญอืม เอจี โอก อื ฮา นา ก ไว แตะ พะจาว เซ�
ลอต เอนิ เลีฮ ฮอยจ โตะ ยว่ง� ซามูเอน อู ดิ ไม่ ซา
อุน นา ก ไอจ อื นึง ดัต่ฟะ เญือะ เซ� 26 ปุย ลอา เซ
โกฮ เมือ กซะ งาวป อ�ื เญอืม เอจี ซเปีย พริ อ�ื ซา
มูเอน เดือะ กอก ซาอุน นา ก ไอจ อื นึง ดัต่ฟะ เซ
ตอก เฮ�ี �โกฮ โฮว เออ� อาึ ซ ตาว ปะ นึง คระ ไมจ
เปอะ โฮว�� อฮั เซ� ซาอุน โกฮ เนอึม� เญือม เซ
ซาอุน ไม่ ซามูเอน โฮว ดิ นึง คระ ไม่ ปุ แตะ�

27 เญื อม เอจี โฮว ปุย โม เซ ฮอยจ ซดิ ไม่ เฆี
ยง ยว่ง เซ� ซามูเอน อฮั อื ละ ซาอุน เซ ตอก เฮ�ี
�เกือฮ กวนไจ เปอะ โฮว กา เอะ เมิฮ�� อฮั เซ� เญื
อม เอจี ลอต กวนไจ อื เซ� ซามูเอน อฮั แม เฮี ละ
ซาอุน� �ลโล่ะ นา เฮี โล่ว เมอะ� อาึ ซ รโฮงะ ไลลวง
ป อฮั ป มวยญ พะจาว ละ เปอะ�� อฮั เซ�

10
1 ฟวยจ เซ ซามูเอน ตุย ปัง ลออยฮ� เรฮ อื นึง

ไกญ ซาอุน เซ� ฮงาึต อื นึง นัปทื แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �พะจาว เอจี มัฮ ดุฮ อื อาึง ปะ ละ ซ โฮลฮ
เปอะ ตัตเตียง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ�
ไม่ ซ เรอึม โรฮ เปอะ เกือฮ โปน ฮา ป ฆวต ตอซู ไม่
อื โรฮ� ซเงะ เนาะ เฮี ซ เกิต ป ซัมคัน ละ เปอะ ละ
ซ เกือฮ ปะ ยุง แจง แน มัฮ ป อฮั อาึ เฮี ป เนอึม�
2 เญือม เอจี โอก เปอะ ฮา อาึ ปะ ซ รโตฮ เปอะ ยุ
ปุย ลอา ปุย นึง เฆียง ก รมอยจ ปุย ราเชน เซ� นึง
ยว่ง เซนซา นึง ม่าื เตะ เบ่นยามิน เซ� ปุย ลอา เซ
ซ อฮั อื ละ ปะ ตอก เฮ�ี �ปุย เอจี ยุ อื บรงั ป ซาวป
เปอะ เซ� ปเล่ีย เฮี เปือะ เปอะ เญาะ ตุก พาวม โตว
นึง บรงั เซ� ปังเมอ ตุก พาวม แม นึง ปะ� อาึ ซ
ยุฮ ตอก เมอ แล ไลลวง กวน รเมะ แตะ เซ� อฮั เซ
เปือะ เปอะ�� ซ รโฮงะ อื ละ เปอะ ตอก เซ� 3 ดัฮ
เปอะ เอจี โฮว ฮา นา เซ ซ ฮอยจ แม เปอะ โบ โคะ
ไฆรจ นึง นาตี ทาโบ่� ปะ ซ ยุ เปอะ ปรเมะ ลอวย
ปุย ป กัมลัง ฮาวก ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว
นึง ยว่ง เบ่ตเอน� ติ ปุย อื โอม โรวก กวน ปิ ลอวย
ตัว� ติ ปุย อื โรวก คโนมปัง ลอวย โม่ว� ติ ปุย อื
โรวก รอาวม อะงุน ติ ปัง ฮกั� 4 ปุย โม เซ ซ ลปุง ไม่
ปะ� ไม่ ซ เกือฮ อื คโนมปัง เซ ละ เปอะ ลอา โม่ว�
ปะ ซ โฮลฮ เปอะ เชอืน เน่อมึ นึง เตะ อ�ื 5 ฟวยจ
เซ ปะ ซ ฮอยจ แม เปอะ นึง กิเบ่อา ยว่ง เลือก พะ
จาว เซ� นา เซ มัฮ นา ก ไก ไคะ อาวต โม ตฮนั ฟี
ลิซเตีย� เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ โตะ รเวอืะ ยว่ง
เซ� ปะ ซ ยุ เปอะ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ มู เลีฮ เน่
อมึ นา ก ทไว แตะ โอเอฮี นึง บลาวง เซ� เตียต พิน
ระ พิน แตวะ� ดิฮ คราึง� ปาึง เปี� เชยี� ซึป ลปุง
พะจาว ไม่ อ�ื 6 เญือม เซ ลปุ พะจาว ซ ฮอยจ กุม
รพาวม ปะ� ปะ ซ เกียฮ ซึป โรฮ เปอะ ลปุง พะจาว
ไม่ โม เซ� ไม่ ซ เปียน เอนิ เปอะ ติ แตะ แปน ปุย
โคระ� 7 เญือม เอจี เกิต ป ซัมคัน ละ เปอะ ตอก เซ
เยอ� ปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม นัม พะจาว เปอะ� นึง
เอจี อาวต เนอึม พะจาว ไม่ เปอะ� 8 ปะ ไมจ เปอะ
เลีฮ กา อาึ ฮอยจ นึง ยว่ง กิละกัน� อาึ ซ เลีฮ เคะ
เปอะ นา เซ ละ ซ ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว� ไม่ ซ
ทไว โรฮ ซัตซิง ละ ซ รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
เซ� ไมจ เปอะ มอง อาึ นา เซ อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ
เซ อาึ ซ ฮอยจ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก ไมจ แม เปอะ
ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญือม เอจี โฮว ซาอุน ฮา ซามูเอน เซ� พะจาว
เกือฮ เนอึม รพาวม โคระ ละ อ�ื ไม่ เกือฮ อื ป ซัม
คัน โม เซ เกิต ละ อื ไน ซเงะ เซ เอนิ เตือง โอยจ อ�ื
10 เญอืม เอจี ฮอยจ ซาอุน ไม่ กวนไจ อื นึง ยว่ง กิเบ่
อา เซ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ มู เซ รโตฮ เนอมึ ยุ
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อ�ื เญือม เซ ลปุ พะจาว กุม เนอึม รพาวม ซาอุน
เซ� ซาอุน เซ เกียฮ ซึป เอนิ ลปุง พะจาว ตอก ปุย
โม เซ โรฮ� 11 เญอืม เซ เมาะ ป เอจี ยุง ป มัฮ ซาอุน
เน่อมึ กา เซ� เมือต ยุ เกียฮ ซึป ซาอุน เซ ลปุง พะ
จาว� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �มัฮ เมอ แล ป เกิต
ละ กวน คีต เซ� ซาอุน เซ อมั มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว ตอก ปุย โม เซ โรฮ�� อฮั เซ� 12 ไก ปรเมะ
ติ ป อาวต นา เซ อฮั เฮ�ี �โม ปุย ไฮญ นึง อื เมอะ�
มัฮ ปุย ป มัฮ เปือะ อ�ื� อฮั เซ� มัฮ เซ ป ลอต เอนิ
ปุย อฮั ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ซาอุน เซ อมั เอจี มัฮ โรฮ
แปน อื ป ซึป ลปุง พะจาว�� อฮั เซ� 13 ซาอุน เซ
เญือม เอจี ฟวยจ ซึป อื ลปุง พะจาว� เอญี ฮอยจ
นา ก ทไว ปุย โอเอฮี นึง ไกญ บลาวง เซ�

14 เญือม เซ แอน ระ ซาอุน เซ ไฮมญ ซาอุน ไม่
กวนไจ อื เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เอญี เปอะ เน่อมึ
ก เมอ�� อฮั เซ�
โม เซ โลยฮ อ�ื �เอญี เน่อมึ โฮว ซาวปแตะ บรงั�

เญือม โอ เยอะ ยุ บรงั เซ เอะ โฮว เคะ ซามูเอน ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

15 แอน ระ ซาอุน เซ อฮั เฮ�ี �เมอ อฮั ซามูเอน
เซ ละ เปอะ� รโฮงะ ละ อาึ เฮี เมอะ�� อฮั เซ�

16ซาอุน เซ โลยฮ อื ละ แอน ระ แตะ เซ ตอก เฮ�ี
�ซามูเอน รโฮงะ แจง แน อื ละ เอะ เอจี ยุ ปุย บรงั
เซ�� อฮั เซ� ซาอุน ปังเมอ โอ รโฮงะ อื ละ แอน ระ
แตะ ไลลวง ซ โฮลฮ แตะ แปน กซัต เซ�

ซาอุน โฮลฮ แปน กซัต
17ฟวยจ เซ ซามูเอน กอก ปุย โฮวน เอญี เคะ แตะ

นึง ยว่ง มิซปา� โม อซิราเอน รโจะ รเจอมึ เนอมึ นา
เซ ซองนา พะจาว. 18ซามูเอน อฮั เฮ�ี �เยโฮวา พะ
จาว ทื อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ เอจี นัม โม อซิ
ราเอน โอก ฮา เมือง อยีปิ� เกือฮ โรฮ เปอะ โปน อมั
นัต โม อยีปิ ไม่ เมือง ปุย ไฮญ ป คัม ตุง เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื 19 อาึ มัฮ พะจาว ป เกือฮ โม เปะ โปน ฮา
เม่ะมัก่ โซะ ลอน อาวม เปอะ โครยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี
โม เปะ ปังเมอ ละ โปวฮ เปอะ อาึ� เอจี ปัว เปอะ ปุย
แปน กซัต ตัตเตียง แตะ ฮา ซ เกือฮ เปอะ อาึ ตัต
เตียง แตะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ ฮอยจ
ชุง ซองนา อาึ ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ โครยญ เจอ
โครยญ ซฆลาวม�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 เญือม เกือฮ ซามูเอน โม เจอ อซิราเอน ฮอยจ
แปน เจอ แปน เจอ แตะ� พะจาว เลือก เจอ เบ่นยา
มิน นึง อ�ื 21 ฟวยจ เซ เกือฮ ซฆลาวม ไน เจอ เซ
ฮอยจ แปน มู แปน มู แตะ� เลือก มู มัตรี นึง อ�ื
เญือม เลือก อื ปรเมะ ไน มู มัตรี เซ มัฮ ซาอุน กวน
คีต ป เลือก อื เซ� ปุย ซาวป อื ฆาื อื ปังเมอ โอ ยุ อ�ื
22 เญือม เซ ปุย ปัว แม พะจาว รโฮงะ อื ละ แตะ�
�ปุย เซ อมั เอจี ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ พะจาว�
พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซาอุน อาวต นา เซิต�
เม่าะ ติ แตะ ลลาึง คาวคอง โรวก ปุย�� อฮั เซ ละ
อื พะจาว�

23 เญือม เซ ไก ป โฮว กอก เกือฮ ฮอยจ� เญือม
เอจี ฮอยจ ชุง อื ลลาึง ปุย� ฮลาวง ฮา ปุย ไฮญ เน่
อมึ เคียง ซองัปา แตะ� 24 ซามูเอน อฮั เฮี ละ ปุย�
�อมั เอจี ยุ เปอะ ปุย เลือก พะจาว ละ เปอะ เฮ�ี ล

ลาึง ปุย เตือง โอยจ อื ไก โตว ป ตอก ปุย เฮี ติ ปุย
เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย อฮั เฮี เรยีง� �เกือฮ กซัต
ยุฮ ฮุ ลัง่ ไอม ไพรม กอย�� อฮั เซ เตือง มู แตะ�

25 เญือม เซ ซามูเอน รโฮงะ ไลลวง กัน ลัง ยุฮ
กซัต ไม่ ตอก นัปทื ปุย อื เกือฮ ปุย ฮมอง อื เตือง
โอยจ อ�ื ไซฮ โรฮ อาึง อื นึง นังซื� นังซื เซ แฮรน อื
โบ ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว. ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย เอญี
เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

26ซาอุน เอญี โรฮ ฮอยจ เญือะ แตะ ยว่ง กิเบอ่า�
เญือม เซ ไก โม ตฮนั ป อาวต ไม่ รพาวม กา แตะ
งอ่น� โบว พะจาว รพาวม อื เกือฮ โฮว ไม่ อ�ื 27 ปัง
มัฮ ตอก เซ ไก ลัง่ โม ป ปาโล นึง งอ่น ป อฮั เฮ�ี
�ปรเมะ เฮี ซ เกียฮ เรอึม บุย เอะ ตอก เมอ แล��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เพยีก ซาอุน ตอก เซ� ญอม โตว
ทไว โอเอฮี ละ อื เญี่ยะ เนอึม� ซาอุน โฆย แนฮ ไม่
อ�ื

11
ซาอุน เป โม อมัโมน

1ฟวยจ เซ กซัต นาฮตั เมือง อมัโมน นัม ตฮนั ยุฮ
แตะ ฮอยจ ตอซู ไม่ ปุย ยว่ง ยาเบ่ต นึง กิ เลอัต�
แวต เอนิ ยว่ง เซ� เกือฮ โตว ปุย นึง อื เกียฮ โอก
ติ ปุย เนอึม� ปุย ยว่ง ยาเบ่ต เซ อฮั เฮี ละ กซัต เซ
ฆาื อ�ื �เกือฮ เอะ ซันญา โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ� เอะ ซ
ญอม แปน กวนไจ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 กซัต นาฮตั เซ อฮั เฮ�ี �ไก ติ เจือ ป ซ ไมจ อาึ
ยุฮ เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ ซันญา โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ� อาึ
ซ กัว ซลอง ไง่ ลวง ดอม โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�
ซ ที นึง เซ โอ โม อซิราเอน ไก นา ไก ตา ฆาื อ�ื
ฟวยจ เซ เอะ ซ โฮลฮ ซันญา โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

3 โม ป กวต ยว่ง ยาเบ่ต เซ อฮั เฮ�ี �ปัว เปอะ โท
ลาว อาแลฮ ซเงะ เดอมึ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง เงอะ
ซ เกียฮ ฮอยจ ละ โม อซิราเอน เตือง ปะเทต อ�ื ดัฮ
โอ ไก ป ฮอยจ เรอึม โฮ� เอะ ซ ญอม ละ เปอะ ตัม
ป อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ กซัต เซ�

4 โม ป โฮว เซ เญอืม ฮอยจ อื ยว่ง กิเบอ่า ก อาวต
ซาอุน เซ� อู ไลลวง เซ ละ ปุย นา เซ� ปุย ยว่ง เซ
เยอืม ฆาื อื เตือง ยว่ง แตะ� 5ซาอุน ปุก เญอืม เอญี
อื เน่อมึ นึง ชจิ ไม่ โมวก ยุฮ แตะ� ไฮมญ ปุย ตอก
เฮ�ี �เมอยุ ปุย โม เฮ�ี เกียฮ เยอืม โน่ง เมอ�� อฮั
เซ ละ ปุย� โม เซ รโฮงะ อื ละ อื โครยญ เจือ รซอม
ป โรวก ปุย ยว่ง ยาเบ่ต เซ�

6 ซาอุน เญือม ฮมอง อื ไลลวง เซ ฮอยจ เอนิ ลปุ
พะจาว ละ� กุม เอนิ รพาวม อ�ื ฮาวก รพาวม เนอึ
ม ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อ�ื 7 ตุย โมวก ติ กู� มอก
อ�ื รฆุ โตะ อื เซ แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ� เกือฮ
ปุย โรวก อื ละ โม อซิราเอน โครยญ โดฮ� เกือฮ อื
อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ดัฮ ไก ป โอ โฮว ดิ ไม่ ซาอุน ไม่ ซามู
เอน เนอ� โมวก ยุฮ อื ซ แปน ตอก เฮี โครยญ โฆะ
อ�ื� อฮั เซ รซอม โรวก โม เซ เยอ� เญือม เซ ปุย
อาวม รพาวม ฮลัต แตะ นึง พะจาว. โรวต โตว โอ
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เนองึ ป อฮั อ�ื โกฮ โฮว ฆาื อื ไม่ รพาวม ติ โดฮ แตะ
ไม่ ปุ แตะ� 8 โม อซิราเอน ฮอยจ ฆาื อื นึง ยว่ง เบ่
เซก� เญือม เมีญ ซาอุน อื ปรเมะ โม อซิราเอน ไก
ลอวย แซน ปุย� โม เจอ ยูด่า ไก ลอวย ฮมาึน�

9 โม เซ เกือฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง ยาเบ่ต เซ
เอญี รโฮงะ อื ละ ปุย ยว่ง แตะ ตอก เฮ�ี �ซงา่วป
เมาะ ซ โซะ กอยจ เจอ ซ ไก ป ฮอยจ เรอึม โม เปะ
เอ�� เกือฮ อื อฮั เซ� โม เซ เอญี แม นึง ยว่ง ยา
เบ่ต� เญือม ฮอยจ อื รโฮงะ ไลลวง อื ละ อ�ื ยว่ง
เซ ไมจ มวน เนอมึ รพาวม ฆาื อ�ื 10อฮั เฮี ฆาื อื ละ
โม อมัโมน เซ� �ซงา่วป เอะ ซ ญอม ละ โม เปะ�
ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ ละ เอะ ตัม ฆวต ยุฮ เปอะ โครยญ
เจือ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื

11 ปวยฮ พริ เซ ซา อุน รฆุ ตฮนั ยุฮ แตะ แปน
ลอวย มู� เญือม โอก โรง ซเงะ เอ เลียก ตอซู ปุ
แตะ ไม่ โม อมัโมน เซ� โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ อื
ฮอยจ ละ งอ่น ซเงะ� ป ไอม ลัง่ อื แตก ฟุง� อาวต
เฮยี อาวต ไฮ� เญือะ ไก โตว ป อาวต ดิ ไม่ ปุ แตะ
ติ ตื เนอมึ�

12 เญอืม เซ ปุย ไฮมญ ซามูเอน ตอก เฮ�ี �ปุย ไน
เอะ มัฮ ปุย นึง อื ป โอ ฆวต เกือฮ ซาอุน เตียง แตะ�
เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี เอะ ซ ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ โม
เซ�

13ซาอุน อฮั เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ปุ เกือฮ ไก เฟือฮ
เอนิ ป ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไน โม เอะ เอ� เอจี มัฮ ซเงะ
เกือฮ พะจาว โม อซิราเอน โปน ฮา ป โอ ไมจ�� อฮั
เซ ละ ปุย�

14ซามูเอน อฮั เฮี ละ ปุย� �ไมจ เอะ เอญี นึง ยว่ง
กิละกัน เตือง มู แตะ� ไมจ เอะ รโฮงะ แจง แน แม
ติ โฮน มัฮ ซาอุน กซัต ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ� 15 เญอืม เซ
ปุย เตือง โอยจ อื เอญี เนอมึ ฮอยจ นึง ยว่ง กิละกัน
ฆาื อ�ื รโฮงะ แม อื ซองนา พะจาว มัฮ ซาอุน กซัต
ยุฮ แตะ เซ� มอก ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว ละ ซ
เปลีฮ อื รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. ซาอุน
ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื ไก กัน ชลอง ระ นา เซ�

12
ป อฮั ซามูเอน ละ ปุย

1ฟวยจ เซ ซามูเอน อฮั อื ละ โม อซิราเอน เซ เตื
อง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �งอ่ต เมอะ� อาึ เอจี ยุฮ ละ
เปอะ ตัม ป ปัว โม เปะ อื โครยญ เจือ� อาึ เอจี ดุฮ
เนอมึ กซัต ละ เปอะ ละ ซ เกือฮ แปน ป ตัตเตียง โม
เปะ� 2ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี ไก กซัต ยุฮ เปอะ ละ ซ
แปน อื ป นัม โม เปะ� อาึ เอจี กวต เตอะ ปอ ครา
ไกญ แตะ เมาะ เฮ�ี โม กวน เนอะ เอจี อาวต โรฮ
ไม่ โม เปะ� อาึ เอจี อาวต ไม่ เปอะ ละ ซ แปน ป นัม
ละ โม เปะ เน่อมึ เญอืม นมุ ลัง่ แตะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย
เฮ�ี 3อาึ อาวต ซองนา โม เปะ นา เฮ�ี ดัฮ อาึ ไก พิต
โฌวะ ยุฮ ละ เปอะ ยัง่ ออฮ ยัง่ เอฮี ญุ่ก� อาึ ปัว โม
เปะ รโฮงะ ละ แตะ ซองนา พะจาว ไม่ ซองนา กซัต
เลือก พะจาว เซ� อมั ไก เญือม โคะ ไอฮ อาึ โมวก
ยุฮ ปุย เยอ� ไม่ โคะ ตุย เยอะ บรงั ยุฮ ปุย เยอ� อาึ

อมั เอจี โคะ บ่วก ละ ปุย� ไม่ ไกป นิป แตะ ปุย� อาึ
อมั ไก เญือม เกือฮ ปุย นนุ แตะ ละ ซ เคียต เตอะ
โอ เกียฮ ยุ เกียฮ ฮมอง โอเอฮี ฮ�ี ดัฮ อาึ โคะ ยุฮ
โอเอฮี ตอก เซ โฮ� อาึ ซ โรก เกอะ เตือง โอยจ อ�ื�
อฮั เซ� 4 ปุย โฮวน เซ โลยฮ อ�ื �ปะ บ่วก เปอะ โตว
เนอึม ละ เอะ ไม่ โอ เปอะ ไกป นิป เอะ� ไม่ โอ โรฮ
เปอะ ตุย โอเอฮี ยุฮ ปุย ออฮ ปุย เอฮี ติ ตื เนอึม��
อฮั เซ�

5ซามูเอน อฮั แม อื ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �ซเงะ
เนาะ เฮ�ี พะจาว ไม่ กซัต ป เลือก พะจาว ละ เปอะ
เซ� เอจี แปน พีญัน อื ละ เปอะ� นึง ไลลวง อฮั โม
เปะ ติ แตะ โอ ยุ ตอก พิต ตอก โฌวะ อาึ ละ เปอะ
เซ�� อฮั เซ�
ปุย โม เซ โลยฮ อ�ื �เออ เนอมึ� พะจาว เอจี แปน

พญีัน อื ละ เอะ�� อฮั เซ� 6ซามูเอน อฮั แม อื ตอก
เฮ�ี �เอจี มัฮ พะจาว ป เลือก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ละ
ซ เกือฮ อื นัม โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เกือฮ โอก ฮา
เมือง อียปิ� 7 ปเล่ีย เฮี โม เปะ ไมจ เปอะ ชุง อาวต
โฆย นา ก อาวต เปอะ เซ� อาึ ซ รโฮงะ ไลลวง กัน
พิต ยุฮ โม เปะ ละ เปอะ ซองนา พะจาว, นึง ฆวต
เกือฮ ฮะ โม เปะ โตก ละ กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ตอก
เอจี เรอึม พะจาว โม เปะ� ไม่ เรอึม อื โม จัตเจือ
ไพรม เปอะ เซ� 8 เญือม โฮว อาวต เญือะ ยาโคป
นึง เมือง อียปิ โฆะ โฮ� โม อียปิ เซ โคมเฮง อ�ื เญื
อม เซ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ กอก ลอป ปัว พะ
จาว เรอึม แตะ� เญือม เซ พะจาว เอจี เกือฮ ไอ
โมเซ ไม่ อาโรน นัม อื เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ�
เกือฮ อื โฮลฮ โฮว อาวต นึง นา ก อาวต โม เปะ ปเล่ีย
เฮ�ี

9�ปุย โม เซ ปังเมอ เอจี เบีย เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ แตะ� พะจาว เกือฮ เอนิ โม ฟีลิซเตีย ไม่ กซัต
เมือง โมอปั ไม่ ซิเซรา ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ กซัต ยา
บิน่ เมือง ฮาโซ เซ รุป ปุ แตะ ไม่ อ�ื เกือฮ เอนิ โม
อซิราเอน เซ ไป นึง อื ฆาื อ�ื 10 เญอืม เซ ปุย โม เซ
กอก แม ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม
เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี พิต เนอมึ เมอะ� เอจี โคะ
ละ โปวฮ เนอมึ พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ เอจี โคะ ซาวป
เนอึม ไว พะจาว ไฮญ ป มัฮ พะบ่าอนั ไม่ พะอตัทา
โรต เซ� ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ฮา
โม ป ฆวต รุป ไม่ เยอะ เซ� ฟวยจ เซ เอะ ซ นัปทื
เนอึม ปะ ฆาื อ�ื� เอจี อฮั อื ตอก เซ� 11 เญือม เซ
พะจาว เกือฮ กิเด่โอน ไม่ บ่ารกั ไม่ เยปทา ไม่ ซา
มูเอน ฮอยจ เรอึม เปอะ เกือฮ โปน โม ป ฆวต รุป
ไม่ เปอะ เซ� โม เปะ โฮลฮ เนอึม เปอะ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง เบือ อ�ื

12 �โม เปะ เญือม ยุ เปอะ ฮอยจ กซัต นาฮตั ป
มัฮ กซัต เมือง อมัโมน เซ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่
เปอะ� โม เปะ ละ โปวฮ เอนิ เปอะ พะจาว ยุฮ เปอะ
ป มัฮ กซัต ยุฮ เปอะ เซ� ไม่ ฮอยจ อฮั เปอะ ละ อาึ
ตอก เฮ�ี �เอะ ฆวต ไอฮ กซัต ละ ซ แปน อื ป ตัต
เตียง เอะ�� อฮั เปอะ เซ เนิ� 13 ปเล่ีย เฮี กซัต ยุฮ
เปอะ ป เลือก เปอะ เซ เอจี อาวต ไม่ เปอะ นา เฮ�ี
โม เปะ ปัว เปอะ กซัต นึง พะจาว. พะจาว เอจี เกือฮ
เนอึม อื ละ เปอะ� 14 ดัฮ โม เปะ ยุง ฮลัต นึง พะ
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จาว, ไม่ นัปทื เนอึม เปอะ� ไม่ โอ เปอะ เลฮ เตียง
ลปุง ซตอก อื อาึง ละ เปอะ� ดัฮ โม เปะ ไม่ กซัต ยุฮ
เปอะ ซ ฟวต เนอึม เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ
เซ� ซ แปน เนอึม ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ� 15 ดัฮ
โม เปะ โอ งอ่ต ป อฮั พะจาว, ไม่ โอ เปอะ ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก อื อาึง ละ เปอะ� พะจาว ปังเมอ ซ ตอซู
ปุ แตะ ไม่ โม เปะ ไม่ กซัต ยุฮ เปอะ เซ ฆาื อื โรฮ�
16 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ อาวต โฆย ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ
มอง แลน กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว เฮี ป ซ เกือฮ อื เกิต
ซองนา ปันตา เปอะ เฮี เอนิ� 17 ปเล่ีย เฮี มัฮ เมือ
แลง� โม่ มัฮ อ�ื อาึ ซ กอก ปัว นึง พะจาว, ฟวยจ
เซ พะจาว ซ เกือฮ บริ เนอึม� ซ เกือฮ พริ เฮละ�
เญือม เอจี โฮลฮ โม เปะ ยุ โอเอฮี ตอก เซ ซ แปน
ควน เกือฮ โม เปะ โตก ละ เอจี ยุฮ แตะ กัน พิต ระ
ลัมเลือ เอนิ ซองนา พะจาว, นึง ปัว เปอะ ติ แตะ ไก
กซัต ยุฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 เญอืม เซ ซามูเอน ไววอน ปัว อื นึง พะจาว. ไน
ซเงะ เซ พะจาว เกือฮ เนอมึ บริ เนอมึ� เกือฮ โรฮ อื
เตอมึ ไม่ เฮละ� ปุย เตือง โอยจ อื ฮลัต เนอมึ ฆาื อื
นึง พะจาว ไม่ ฮลัต โรฮ อื นึง ซามูเอน เซ�

19 ปุย โม เซ ปัว เนอึม ปัว แนม อื นึง ซามูเอน
เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ ไววอน ปัว นึง พะจาว
ยุฮ เปอะ รโตง เอะ โรฮ� เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม� เอะ
เอจี ยุฮ เนอมึ ป พิต ละ พะจาว โฮวน เจือ� โฮฮ ฮา
เซ เอะ เอจี ยุฮ แม ป พิต นึง ปัว เยอะ กซัต ละ โกะ
แตะ ไอฮ�� อฮั เซ� 20 ซามูเอน อฮั แม เฮี ละ อ�ื
�ปุ ฮลัต ฆาื� ปัง เอจี โฮวน ป พิต ป โฌวะ ยุฮ เปอะ
ญุ่ก� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ละ โปวฮ พะจาว
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ นัปทื พะจาว ไม่ เตม รพาวม แตะ
นึง� 21 ปุ เญาะ โฮว ซาวป ไว พะจาว โอ เนอมึ ป โอ
ไก ป มัฮ ฮา� พะ ตอก เซ เกียฮ เรอมึ โตว โม เปะ�
นึง โอ อื มัฮ พะจาว เนอึม� 22 พะจาว เอจี ซันญา
อาึง อื ซโตฮ เบือ มอยฮ ระ ไล ยุฮ แตะ เซ โอ แตะ
ซ ละ ซ โปวฮ โม เปะ� นึง เอจี มัฮ อื ป ปุก รพาวม
พะจาว ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ไน แตะ เซ�
23 ไลลวง อาึ นึง อ�ื อาึ ปัว พะจาว เรอึม แตะ โอ
เกือฮ อาึ ไก รพาวม ฆวต ลโล่ะ ฮา ไววอน แตะ เพือ
โม เปะ� ดัฮ อาึ ลโล่ะ ไววอน แตะ เพือ เปอะ โฮ� ซ
แปน เอนิ ยุฮ ป พิต ละ พะจาว ฆาื อ�ื อาึ ซ เพอกึ
โม เปะ เกือฮ เปอะ ยุง ป มัฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ป ปุก ป
ลอก โครยญ เจือ� 24 ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ไม่
นัปทื เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� ไม่ เตม รพาวม
แตะ นึง� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ กัน ระ ไล
ป เอจี ยุฮ พะจาว ละ เปอะ เซ� 25 ดัฮ โม เปะ ยุฮ
แนฮ ลัง่ ป ฆอก โฮ� พะจาว ปังเมอ ซ ยุฮ ไลจ ฆาื อื
ไม่ โม เปะ เตือง โม โกะ เปอะ เตือง กซัต ยุฮ เปอะ
โรฮ�� อฮั เซ ซามูเอน เนอ�

13
ไลลวง รุป ปุย ไม่ โม ฟีลิซเตีย

1 (เญือม แปน โรง ซาอุน กซัต อาญุ อื ไก งว่ย
เนอึม� แปน กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ รปาวน โรฮ
ลอา เนอมึ��* 2 กังเคะ เอ ซาอุน เลือก ตฮนั ลอวย
เปือน� เกือฮ อื อาวต ไม่ โกะ แตะ นึง นาตี มิกมัต
ซดิ โบ บลาวง ราว ยว่ง เบ่ตเอน ลอา เปือน ปุย�
เกือฮ อื อาวต ไม่ โยนาทัน นึง ยว่ง กิเบอ่า นาตี เจอ
เบ่นยามิน ติ เปือน ปุย� ตฮนั ไฮญ นึง อื พลวย อื
เกือฮ เอญี เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

3 ติ ซเงะ อื โยนาทัน เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ตฮนั
ฟีลิซเตีย ป อาวต นึง ไคะ ยว่ง เกบ่า� เป อ�ื โม ฟี
ลิซเตีย ป อาวต ก ไฮญ ฮมอง โรฮ อ�ื เญือม เซ ซา
อุน เกือฮ ปุย ปาึง โตวต โครยญ ยว่ง ติ ปะเทต อซิ
ราเอน ละ ซ เกือฮ อื โม ฮบีรู เพรยีง ติ แตะ ละ ซ
โฮว รุป แตะ� 4 โม อซิราเอน ฮมอง โรฮ ไลลวง เอจี
เป ซาอุน โม ฟีลิซเตีย ป อาวต นึง ไคะ เซ� ยุง โรฮ
ตอก รอก ลัมเลือ รพาวม โม ฟีลิซเตีย นึง แตะ ฆาื
อ�ื กอก เอนิ ปุ แตะ รโจะ รเจอมึ ไม่ ซาอุน นึง ยว่ง
กิละกัน เซ ฆาื อ�ื

5 โม ฟีลิซเตีย รโจะ โรฮ ปุ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ
ไม่ โม อซิราเอน� โม เซ ไก เอนิ เลาะ รุป เซิก ยุฮ
ลอวย ฮมาึน กัน ไม่ ตฮนั บุก บรอง แลฮ เปือน ปุย�
โม ตฮนั ยุฮ อื ป โฮว นึง ชวง แตะ โฮวน เอนิ ตอก
ไฮมจ ไก นึง เกาะ โฮ� ตฮนั โม เซ โฮว ฮอยจ โบ
ยว่ง มิกมัต� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นา เซ� นาตี เซ ไก
โปน ยว่ง เบ่ตอาเวน ลวง โอก ซเงะ� 6 เญือม เอจี
ตอซู อื ไม่ ปุ แตะ ไม่ โม ตฮนั โฮวน ตอก เซ� โม อซิ
ราเอน อาวม ซ ไป แตะ นึง อ�ื ตอ เม่าะ ฆาื อื โตะ
ทัม งอ่น� นึง เฆียป ซโมะ งอ่น� นึง โตะ เตะ งอ่น�
โตะ อูโมง งอ่น� ไม่ โตะ นัมโม่ งอ่น� 7 โนก ฮา เซ
ตอ เตือง โกลง จอแด่น ฮอยจ นาตี เจอ กาต งอ่น
ไม่ เมือง กิเลอตั งอ่น�
ซาอุน อาวต ลัง่ นึง ยว่ง กิละ กัน� โม ตฮนั ป

อาวต ลัง่ ไม่ อื รกุฮ รเตียง นึง ฮลัต แตะ� 8 ซาอุน
มอง อื อาแลฮ ซเงะ ตัม เวลา พัต ซามูเอน อาึง ละ
แตะ� เญอืม เซ ซามูเอน ดิ เตือน โตว ฮอยจ นึง ยว่ง
กิละกัน เซ� โม ตฮนั ริ แตกฟุง ฮา ซาอุน� 9 ซาอุน
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ซัตซิง ละ ซ ตอง เงอะ ทไว ละ พะจาว
เซ ตาว แปฮ ละ อาึ ฮอยจ นา เฮ�ี โรวก โรฮ ไม่ โอ
เอฮี ป ซ ทไว เยอะ ละ ซ แปน อื ควน รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว�� อฮั เซ ละ ปุย� ปุย โรวก เนอึม
อื ละ อ�ื ซาอุน มอก เนอึม ตอง ทไว อื ละ พะจาว�
10 เมาะ เอจี ซ ฟวยจ ทไว อื โอเอฮี เซ ฮอยจ เอนิ ซา
มูเอน เนอ� ซาอุน โอก รโนฮ รชงึ อ�ื

11 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ยุฮ โม เปะ เอ��
อฮั เซ ละ อ�ื
ซาอุน โลยฮ อ�ื �อาึ ยุ แตกฟุง ปุย ฮา แตะ� ยุ

โรฮ โอ ปะ ฮอยจ ตัม เวลา พัต เปอะ อาึง� ยุ โรฮ
ฮอยจ รโจะ รเจอมึ โม ฟีลิซเตีย นึง ยว่ง มิกมัต เซ�
12 เญอืม ยุ โอเอฮี ตอก เซ อาึ งอ่ต เตอะ โตะ รพาวม
แตะ ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย โม ฟีลิซเตีย เอจี ซ ฮอยจ รุป
ปุ แตะ ไม่ อาึ นึง ยว่ง กิละกัน เฮ�ี อาึ ปังเมอ โอ

* 13:1 13:1 นึง ลปุง ฮบีรู อู โตว เมาะ ไก เนอมึ อื นึง คอ เฮ�ี มัฮ ไก อื นึง ลปุง กรกิ งอ่น�
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ดิ โฮลฮ ปัว พะจาว เรอมึ แตะ�� อาึ งอ่ต ตอก เซ�
อาึ แปน เนอึม คนัป ติ แตะ� มอก เนอึม ตอง ทไว
โอเอฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ซาอุน�

13 ซามูเอน อฮั เฮี ละ อ�ื �กัน ยุฮ ปะ เซ มัฮ ตอก
กัน ยุฮ ปุย งาว โฮ� ยุฮ เปอะ โตว ตัม ลปุง ซตอก เย
โฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� มัฮ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว ละ แตะ เซ� พะจาว ตึน ซ เกือฮ บัน่เมือง
ยุฮ เปอะ ตอน ฮมัน ฮอยจ ละ โม จัตเจือ เปอะ� ละ
ซ โฮลฮ เปอะ ตัตเตียง ลอป โม อซิราเอน� 14 เคียง
เมอ เอจี พิต เปอะ ตอก เซ เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว
ตัตเตียง เล่ีญ บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เซ� พะจาว เอจี
ซาวป ปรเมะ ไฮญ ป ปุก เนอมึ อื รพาวม โกะ แตะ�
ซ เกือฮ ปุย เซ ตัตเตียง ปุย ไน แตะ� นึง โอ ปะ ยุฮ
ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ�� อฮั เซ ซามู
เอน� 15-16 เญือม เซ ซามูเอน โอก เอญี เน่อมึ นึง
กิละกัน เซ� เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง กิเบ่อา ป มัฮ นาตี
โม เบ่นยามิน�
ฟวยจ เซ ซาอุน ไม่ โยนาทัน ป มัฮ กวน ซาอุน ไม่

โม ตฮนั ยุฮ อื เซ� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง เกบ่า ป
มัฮ นาตี โม เบ่นยามิน เซ� เญือม เซ ซาอุน เมีญ
แลน ตฮนั อาวต ไม่ แตะ เซ� ไก พามัน เมาะ แลฮ
รอย ปุย� โม ฟีลิซเตีย เซ ตัง โรฮ ไคะ ยุฮ แตะ นึง
ยว่ง มิกมัต� 17 ไน โม ฟีลิซเตีย เซ ไก โม ป ซาวป เต
ปุย นึง ลอวย มู� ติ มู อื โฮว นึง คระ ลวง ลัก่ โอฟ
รา� ปุก นาตี อาวต โม ชูอนั� 18 ติ มู อื โฮว คระ ยว่ง
เบ่ตโฮโรน� ติ มู อื เซ โฮว คระ โตะ โลก เซโบ่อมิ ป
อาวต ซื นา ลาึน เวอืฮ เซ� ซดิ ไม่ เคต เมือง อาวต
อ�ื

19 เญอืม เซ ไก โตว ป เกียฮ แตม ไร นึง ไน โม อซิ
ราเอน ติ ปุย เนอึม� โม ฟีลิซเตีย เซ เอจี ตึน อฮั อื
ตอก เฮ�ี �ฮอ นึง ซ เกียฮ ยุฮ โม ฮบีรู เซ ไอฮ วจิ ไม่
เพลียฮ ละ ซ โกว แตะ�� อฮั เซ� 20 โม อซิราเอน
เซ จัมเปน อื โฮว เคะ โม ฟีลิซเตีย ละ ซ รเซะ แตะ
ไท ไม่ คาโบ่ก ไม่ ม่อย ไม่ รมัก่ ยุฮ แตะ� 21 จัง รเซะ
ปุย ไร รกัก ลอวย ไม่ ม่อย ไม่ ซน่อต โมวก� ปุก ติ
เลียน ซตัง ซครกั� จัง รเซะ ไท ไม่ คาโบ่ก ปุก ลอา
เลียน ซตัง ซครกั� 22 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไน ซเงะ
รุป ปุย ปุ แตะ เซ� โม อซิราเอน ไก โตว วจิ ไม่ เพ
ลียฮ อาวต ไม่ โกะ อื ติ ตื เนอึม� โนก ฮา ซาอุน ไม่
โยนาทัน กวน ซาอุน เซ�

23 เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย เซ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ โฮว มอง คระ นา ก ซ เลียก ปุย ละ เงียก มิ
กมัต เซ ติ มู�

14
โยนาทัน โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย

1 ไก ติ ซเงะ� โยนาทัน ป มัฮ กวน ซาอุน เซ อฮั เฮี
ละ ปรเมะ นมุ ป โรวก เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ� �โฮว�
โฮว ดิ ฮอยจ ละ ก อาวต โม ฟีลิซเตีย และ�� อฮั เซ
ละ อ�ื โฮว เนอึม เตือง ลอา แตะ� ปังเมอ โอ แปน
รโฮงะ อื ละ ซาอุน ป มัฮ เปือะ แตะ�

2 เญอืม เซ ซาอุน กัง พากัง ยุฮ แตะ ฆรมึ โคะ ทัป
ทิม นึง นาตี มิกโรน ซดิ ไม่ ยว่ง กิเบอ่า� ตฮนั อาวต
ไม่ อื ไก เมาะ แลฮ รอย� 3 ไน ตฮนั ติ มู เซ ไก โตว
ป ยุง โฮว โยนาทัน ตอก เซ� อาฮิยา ป มัฮ กวน อา
ฮทุิป อาวต โรฮ ไม่ ซาอุน นา เซ� อาฮยิา เซ มัฮ ซตุ
ไอฮ เอโฟต ซัมคัน ยุฮ พะจาว. ป มัฮ อาฮทุิป เซ มัฮ
เอียกระ อีคาโบ่ต� ปุย ลอา เซ มัฮ กวน ฟีเนฮตั�
ฟีเนฮตั เซ มัฮ กวน เอลี�

4 นึง เงยีก ราว มิกมัต เซ ไก รองั ฮลาวง นึง เตือง
ลอา ก บลัฮ คระ� ติ ก บลัฮ อื ปุย อฮั โบ่เซต ไม่ อ�ื
ติ ก บลัฮ อื อฮั เซเน ไม่ อ�ื ปุก คระ ตะ โยนาทัน โฮว
ละ ซ ฮอยจ แตะ ก อาวต ตฮนั ฟีลิซเตีย เซ� 5 รองั
เซ ติ อื อาวต กล่าวง เงียก เซ นา ลัก่ ยว่ง มิกมัต�
ติ อื อาวต ก เซฮ เงยีก เซ นา ลัก่ ยว่ง เกบ่า�

6 โยนาทัน อฮั อื ละ ปรเมะ นมุ ป โฮว ไม่ แตะ เซ
ตอก เฮ�ี �โฮว� โฮว ดิ ฮอยจ ก อาวต โม ฟีลิซเตีย
ป โอ ยุง พะจาว เซ� เมอ เตือง อื พะจาว ซ ยุฮ ดิ
กัน ไม่ เอะ ยุง่� ดัฮ พะจาว ฆวต เกือฮ เอะ โปน ฮา
อื ไก โตว ป ปุน คัต คัง เงอ� เอะ ปัง รมัฮ ปัง โฮวน
เนอะ� ตัง โตว ละ พะจาว.� อฮั เซ�

7ป ไปญ เครองึ ตฮนั เซ อฮั เฮ�ี �โฮว เซ� เตอมึ
ตอก ยุฮ เปอะ� อาึ ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

8 โยนาทัน อฮั เฮ�ี �เอะ ซ เตือง เงยีก เฮี เกือฮ โม
เซ โฮลฮ ยุ แตะ� 9 ดัฮ โม ฟีลิซเตีย ดวน เอะ มอง
แตะ ละ ซ ฮอยจ อื เคะ เอะ� เอะ ซ อาวต มอง�
10 ดัฮ กอก เอะ เอญี เคะ แตะ เอะ ซ เลียก เคะ อ�ื
ซ ที ละ เอะ นึง ลปุง อื เซ เกือฮ พะจาว เอะ เป��
อฮั เซ ละ อ�ื

11 เญือม เซ ปุย ลอา เซ เกือฮ เนอึม โม ฟีลิซเตีย
ยุ แตะ� เญอืม ยุ อื ปุย ลอา เซ โม ฟีลิซเตีย อฮั เฮ�ี
�แลน เมิฮ� โม ฮบีรู มาว ปุ โอก เน่อมึ โตะ เตะ ก
เม่าะ แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 12ตฮนั โม เซ รโอง
อฮั เฮี ละ โยนาทัน ไม่ ป โรวก เครองึ อ�ื �เอญี เคะ
เอะ นา เฮ�ี เอะ ซ เพอกึ โม เปะ นึง โอเอฮี ติ เจือ��
อฮั เซ ละ อ�ื
โยนาทัน อฮั เฮี ละ ป โรวก เครองึ แตะ� �มาว ปุ

ฮาวก ฟวต อาึ อ�ื พะจาว เอจี มอป อื อาวต ฆรมึ
อมันัต โม อซิราเอน�� อฮั เซ�

13 โยนาทัน ฮาวก รกา� มาว ปุ ฮาวก ก พรกั อ�ื
ป โรวก เครองึ อื เซ ฮาวก ลัก่เคะ อ�ื โยนาทัน ดัม
เลียก มอก โม ฟีลิซเตีย� ป โรวก เครองึ อื เซ มอก
โรฮ อื ลัก่เคะ อ�ื 14 ปุย ลอา เซ ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย พามัน เมาะ งา่ ปุย นึง เตะ ติ เบือง เมาะ ติ ไฮ
พาซี�

15 เญือม เซ โม ตฮนั ฟีลิซเตีย เกิต รพาวม ฮลัต
เตีจ เตือง มู แตะ� เตือง ป อาวต นึง พากัง ไม่ โม ป
อาวต เพระด่าวก� เตือง ป โฮว รุป ไม่ ป อาวต มอง
ญัม� เกิต ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ อ�ื โม ฟีลิซเตีย ฮลัต
ปอ โอ แตะ เญือะ ยุง คิง แตะ� ตอ เงา่ะ ตอ วู ฆาื
อ�ื

โม ฟีลิซเตีย ไป
16 เญอืม เซ ตฮนั ยุฮ ซาอุน ป อาวต นึง ยว่ง กิเบ่

อา นาตี โม เบ่นยามิน เซ� ชวน ตอ โม ฟีลิซเตีย วุน
ไว เยอื เอนิ� 17 ฟวยจ เซ ซาอุน อฮั อื ละ ตฮนั ยุฮ
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แตะ ตอก เฮ�ี �เมีญ แลน ปุ เปอะ เมอะ� มัฮ ปุย ติ
ติ ป โอ อาวต นา เฮี เยอ�� อฮั เซ� โม เซ เมีญ เนอึ
ม อ�ื เญอืม เอจี ฟวยจ เมีญ อื เซ� มัฮ โยนาทัน ไม่
ปรเมะ นมุ ติ ปุย ป ไปญ เครองึ รุป ยุฮ อื เซ ป โอ อื
ยุ อาวต อื นา เซ�

18 ซาอุน อฮั อื ละ อาฮิยา ป มัฮ ซตุ เซ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ ตุย ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ นา เฮ�ี�
อฮั เซ� เจน เซ ฮติ ยุฮ พะจาว อาวต โรฮ ไม่ โม อซิ
ราเอน� 19 ลไล อู ลัง่ ซาอุน ไม่ ซตุ เซ� เซียง จุเจะ
ปุย นึง ไคะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ โอก แนฮ เรยีง ปุๆ�
ซาอุน อฮั อื ละ อาฮิยา ป มัฮ ซตุ เซ ตอก เฮ�ี �ทัน
โตว เญือะ ไฮมญ นึง พะจาว�� อฮั เซ�

20 ฟวยจ เซ ซาอุน ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เลียก ตอซู
ปุ แตะ ไม่ ตฮนั ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ� ปุก ลไล ซุกซัก
ลุงลัง โม ฟีลิซเตีย เซ ไม่ ปุ แตะ� ปอ เอนิ โคะ มอก
อื โม โกะ แตะ ไอฮ� 21 โม ฮบีรู ป อาวต อื ไม่ โม ฟี
ลิซเตีย เน่อมึ กา เซ� ไม่ โม ป โฮว อาวต ไม่ อื นึง
ไคะ ยุฮ อื เซ� ลเตือฮ แม อาวต ลวง โม อซิราเอน
ละ ซ เรอึม อื ซาอุน ไม่ โยนาทัน� 22 โม อซิราเอน
ป เม่าะ อื ติ แตะ นึง โตะ โลก โบ บลาวง เอฟราอมิ
เซ� เญือม ฮมอง อื กัมลัง ตอ โม ฟีลิซเตีย ฮา โม
เซ� บะ ปุ แตะ โฮว อาื โรฮ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย เซ ฆาื อ�ื 23พะจาว เอจี เรอึม เนอึม โม อซิรา
เอน ไน ซเงะ เซ� กัน รุป อื ปุ แตะ โฮว เวอืฮ ปุๆ�
เอจี โฮว โปน ยว่ง เบต่อาเวน เซ เอนิ�

24 ซเงะ เซ โม อซิราเอน ชุมเรยีง ไม่ ฮวิแฮง แตะ
นึง เอจี เกือฮ ซาอุน อื ซันญา อาึง อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ
เนาะ เฮี ดัฮ ไก ป โซม กา เฆียง โฮลฮ อาึ โรก เวน
ละ ป เกละยุ แตะ� ปุย เซ ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ
แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� เญอืม เซ ไก โตว ป โรวต โซม
ฆาื ติ ปุย เนอึม ไน ติ ซเงะ ไกลป เซ� 25 โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อื เซ โฮว ฮอยจ นึง เพระด่าวก ติ
โดฮ� นา เซ โฮวน โกะ แฮ นึง� 26 โม เซ ยุ เฌีย โกะ
แฮ เซ� ปังเมอ โอ ไก ป โรวต โซม ติ ปุย เนอึม ฆาื
ฮลัต อื นึง รซอม ซม่อต ซาอุน เซ� 27 โยนาทัน ปัง
เมอ โอ ยุง ไลลวง เกือฮ เปือะ แตะ ปุย คัม รซอม ซะ
ตอก เซ� เมือต ยุ เญือะ แฮ ไก โกะ เซ เดือะ เอนิ
โชยฮ อื นึง โคะ ไปญ แตะ เซ� ตวง โกะ แฮ เซ นึง
เตะ แตะ โซม อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื ปุน เอนิ
เรยีง แด่น แตะ จุบัน่ เอนิ� 28 ไก ตฮนั ติ ปุย อฮั เฮี
ละ อ�ื �เปือะ เปอะ เอจี เกือฮ ปุย คัม รซอม ซะ ตอก
เฮ�ี �ดัฮ ไก ป โซม ซเงะ เนาะ เฮี เกือฮ ปุย เซ ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ�� อฮั เซ�� เญอืม เซ โม ตฮนั
เอจี ชุม เนอมึ เรยีง ฆาื ฮวิ แตะ� 29ฟวยจ เซ โยนา
ทัน อฮั เฮ�ี �เปือะ ก เญะ ยุฮ ลอน เอนิ ป ญัก ละ
ปุย นึง เกือฮ อื โฮลฮ โอต ฆวต โซม แตะ� แลน เซ�
อาึ อื มัฮ เมาะ โฮลฮ โซม โกะ แฮ เญี่ยะ โน่ง� เอจี
ปอ เอนิ ปุน เนอะ เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื 30 ซเงะ
เนาะ เฮี มัฮ โฮลฮ โม ตฮนั เฮี โซม โอเอฮี ป โฮลฮ
แตะ เน่อมึ นึง ป รุป แตะ ไม่ เซ� โม่ ซ โฮลฮ เรยีง
แด่น แตะ โฮฮ ฮา เซ แม โฮวน เตะ� โม่ โรฮ ซ ปุน

ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ โฮวน ฮา เซ แม�� อฮั
เซ�

31 ซเงะ เซ โม อซิราเอน เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย เซ เน่อมึ นึง ยว่ง มิกมัต ฮอยจ นึง นาตี ไอยา
โลน� โม ตฮนั อซิราเอน เซ ปังเมอ เอจี ชุม เนอึม
เรยีง ฆาื โอ แตะ โฮลฮ โซม� 32 เญือม เซ โม ตฮนั
ตอ เลียก ตุย โอเอฮี โฮลฮ แตะ นึง กัน รุป แตะ เซ�
ตุย แกะ ไม่ โมวก� มอก อื นา เซ� แปฮ เอนิ กุก โตะ
ไม่ม เซ เตือง ไก ลัง่ อื ไม่ ฮนัม อ�ื 33 เญอืม เซ ไก ป
โฮว รโฮงะ ละ ซาอุน ตอก เฮ�ี �งอ่ต เมอะ� ปเล่ีย
เฮี โม ตฮนั ยุฮ เปอะ เอจี ยุฮ เนอึม ป พิต ละ พะ
จาว, นึง เอจี กุก อื โตะ เตือง ไก ลัง่ อื ไม่ ฮนัม อ�ื�
อฮั เซ� ซาอุน รโอง ฆาื อื อฮั เฮ�ี �โม เปะ เญาะ
เนอึม เปอะ โตว รพาวม ละ พะจาว, ไมจ เปอะ ซไจ
ลฆุยฮ ซโมะ ระ เซ เกือฮ มังโมว ฮอยจ ก อาวต อาึ
เฮ�ี� อฮั เซ� 34 ฟวยจ เซ ซาอุน เซ อฮั แม เฮี ละ
อ�ื �ไมจ เปอะ ครอฮ ละ โม ตฮนั เซ เตือง โอยจ อื
เกือฮ ฮมอง ตื อ�ื เกือฮ ปุย โรวก โมวก ไม่ แกะ โค
รยญ โฆะ แตะ� เกือฮ โฮว มอก ปอน อื นา เฮ�ี ปุ
เญาะ ยุฮ ป พิต ละ พะจาว นึง กุก เปอะ เตือง ไก ลัง่
อื ไม่ ฮนัม อ�ื� อฮั เซ� ซาวม เซ เยอ� ปุย โม เซ
โรวก เนอึม มอก ซัตซิง ฆาื อื นา เซ� 35 เญือม เซ
ซาอุน ยุฮ คัน ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว, มัฮ
คัน เซ ป มัฮ คัน ยุฮ โรง อื ละ อ�ื

36ฟวยจ เซ ซาอุน อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �เนาะ
ก ซาวม เฮี ไมจ เอะ โฮว อาื แม รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟี
ลิซเตีย� ไมจ เอะ โฮว อาื ตอซู ไม่ ฮอยจ ละ ปวยฮ
พร�ิ ไมจ เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เตือง โอยจ
อ�ื ไม่ เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ คาวคอง โอเอฮี ยุฮ อ�ื�
อฮั เซ� ปุย โฮวน เซ โลยฮ อ�ื �ยุฮ ตอก แกต เปอะ
ปุก เซ เมิฮ�� อฮั เซ� ซตุ เซ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ไมจ เอะ ไฮมญ นึง พะจาว รกา�� อฮั เซ� 37 เญื
อม เซ ซาอุน ไฮมญ อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะ
จาว� เอะ อมั ปุก ลัง่ ละ โฮว อาื เยอะ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ� ดัฮ เอะ โฮว ตอซู ไม่ โฮ� ปะ
อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ เป โม เซ�� อฮั เซ� ซเงะ เซ
พะจาว ปังเมอ โอ โลยฮ อื ละ อ�ื

38 เญือม เซ ซาอุน กอก โม ฮวันา ตฮนั ไน โม อซิ
ราเอน เซ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว โม เปะ
เรอึม งอ่ต ไม่ แตะ� มัฮ มัป่ ตอก เมอ ป เกิต ลลาึง
เอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 39 อาึ ปัว ซันญา ไม่ พะจาว ป
ไอม ลอป� ป มัฮ พะจาว ป เกียฮ เรอมึ โม อซิราเอน
เซ ตอก เฮ�ี ปัง มัฮ ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ปัง มัฮ โยนา
ทัน กวน อาึ เซ ญุ่ก� ป ยุฮ ป พิต เตอ� ไมจ ปุย ยุฮ
ยุม ไม่�� อฮั เซ� ปังเมอ โอ ไก ป โลยฮ ละ อื ติ ปุย
เนอมึ� 40ฟวยจ เซ ซาอุน อฮั แม อื ละ ปุย โฮวน เซ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ อาวต บลัฮ ลัก่
เติต เตอ� อาึ ไม่ โยนาทัน ป มัฮ กวน เนอะ ซ อาวต
บลัฮ ลัก่เอฮี�� อฮั เซ� ปุย โฮวน เซ โลยฮ อ�ื �ยุฮ
ตอก อฮั เปอะ เซ เมิฮ�� อฮั เซ� 41 เญือม เซ ซา
อุน ไฮมญ อื นึง พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี
�โอ พะจาว� ซเงะ เนาะ เฮี ปะ เมอยุ โอ เปอะ โลยฮ
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ป ไฮมญ อาึ นึง เปอะ เซ� ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ รโฮ
งะ เนิ นึง เบ่อ ซัมคัน ยุฮ เปอะ เฮ�ี ดัฮ มัฮ โยนาทัน
ญุ่ก� อาึ ญุ่ก ป พิต เตอ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ ปุก อู
รมิ� ดัฮ มัฮ ไน โม อซิราเอน โฮวน เซ ป พิต เตอ�
ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุก ทูมิม�� อฮั เซ� เญือม
เซ ป พิต นึง อื เซ ปุก มัฮ โยนาทัน ไม่ ซาอุน� โม
ปุย โฮวน เซ พิต โตว� 42 ซาอุน เซ อฮั แม อื ละ ปุย
ตอก เฮ�ี �โซวต แม อูรมิ ทูมิม เซ นึง ซน่ะ อาึ ไม่
กวน เนอะ เฮ�ี� อฮั เซ� เญือม เซ ปุย พิต นึง อื เซ
มัฮ โยนาทัน�

43ซาอุน ไฮมญ โยนาทัน เซ ตอก เฮ�ี �กวน� มัฮ
เมอ ป โคะ ยุฮ เปอะ�� โยนาทัน โลยฮ อ�ื �อาึ โคะ
โซม โกะ แฮ ป ติต นึง เปือง โคะ ฆิ ยุฮ แตะ เญี่ยะ
โน่ง� อาึ ตอ โตว ฮา กัน พิต ยุฮ แตะ เฮ�ี อาึ ญอม
ยุม นึง�� อฮั เซ� 44 ซาอุน อฮั เฮ�ี �ตัม โอ ปะ ยุม
เนอึม� ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ป โอยจ นึง โซะ
แตะ�� อฮั เซ�

45 ปุย โฮวน เซ ปังเมอ อฮั อื ละ ซาอุน เซ ตอก
เฮ�ี �อมั โซมกวน ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ โยนาทัน เซ
เตือง มัฮ อื ป นัม โม อซิราเอน เกือฮ เป ป รุป ไม่
แตะ เซ� เอะ ญอม โตว เกือฮ ปะ ยุฮ ยุม ไม่� เอะ
ปัว ซันญา ไม่ พะจาว ป ไอม ลอป เซ ตอก เฮ�ี ปัง
มัฮ ฮาึก ไกญ อื ติ เงียง ปุ ซ ไลจ� เมาะ กัน ยุฮ อื
ซเงะ เนาะ เฮี เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ ดิ ไม่ อ�ื� อฮั
เซ� โม ลัปซด่อน เซ มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง โอ อื ซ
เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โยนาทัน เซ� 46 ฟวยจ เซ ซา
อุน ลอต โอ เญาะ อาื เนอมึ รุป ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ�
โม ฟีลิซเตีย เซ ตัง โคน ตัง เอญี ฮอยจ นา ก อาวต
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

ซไม โฮลฮ ซาอุน แปน กซัต
47 เคียง โฮลฮ ซาอุน แปน กซัต ละ โม อซิราเอน

เนอ� ซาอุน โฮลฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ปุย ไฮญ โค
รยญ ลวง เอนิ� ป ตอซู อื ไม่ เซ มัฮ โม โมอปั� โม
อมัโมน� โม เอโด่ม ไม่ โม กซัต นึง โซบ่า� ไม่ โม ฟี
ลิซเตีย เซ� ปัง โฮว รุป นา ออฮ นา เอฮี� เอจี ปุน
เป เนอึม ปุย นึง อื โครยญ โดฮ� 48 ซาอุน เซ ตอซู
เนอึม ไม่ รพาวม กา แตะ ไม่ ระ เรยีง แด่น แตะ�
ปุน เป โรฮ โม อามาเลก ไม่ ปุน เรอมึ เนอมึ อื โม อซิ
ราเอน เกือฮ โปน ฮา โม ป ฆวต ซะ เต อื เซ�

49 ป มัฮ กวน รเมะ ซาอุน มัฮ โยนาทัน ไม่ อิชะวี
ไม่ มันคีชูวา� ไก โรฮ กวน รโปวน ลอา� กวน รโป
วน โรง อื เซ มอยฮ อื มัฮ เมรปั� ปุ เมรปั เซ มัฮ มี
คัน� 50 มอยฮ ปรโปวน เญือะ ซาอุน เซ มัฮ อาฮิโน
อมั� กวน อาฮิมาอตั� มอยฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ อื
มัฮ อปัเนอ� กวน เนอ� ป มัฮ เนอ เซ เอจี มัฮ แอน
ระ ซาอุน เซ� 51 เปือะ ซาอุน เซ มัฮ คีต� เปือะ อปั
เนอ เซ มัฮ เนอ� ปุย ลอา เซ มัฮ กวน อาบี่เอน�

52 ไน ติ เจน แปน ซาอุน กซัต เซ� ซาอุน โฮลฮ
ลอป รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย� เมาะ ยุ อื โม ป
ระ เรยีง ระ แด่น ไม่ ยุ อื โม ป ไก รพาวม กา เยอ�

ซาวป รโจะ อื เกือฮ แปน ป เรอมึ โฮว รุป ไม่ แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื

15
ปุย ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก

1ฟวยจ เซ ซามูเอน อฮั เฮี ละ กซัต ซาอุน� �พะ
จาว เอจี เกือฮ อาึ โฮว เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ปะ ดุฮ
ปะ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ�
ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั พะจาว ละ เปอะ�
2พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ โม อา
มาเลก ลอก ตุต แตะ� มัฮ ฆาื ยุฮ จัตเจือ ไพรม อื
ป โซะ ละ โม อซิราเอน เญือม โอก อื ฮา เมือง อียปิ
โฮ� 3 ไมจ เปอะ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก ฆาื
อ�ื ยุฮ แปฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื ปุ ฮ
ลักกอ โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ� ยุฮ ยุม ไม่ เตือง ปรเมะ
ปรโปวน เตือง กวนดุ ไม่ กวนงกั ไม่ โมวก� แกะ�
อุต� บรงั ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื อฮั เซ ละ เปอะ พะ
จาว,� อฮั เซ�

4ซาอุน เกน ปุย แปน ตฮนั ฆาื อ�ื โฮว แลน ตฮนั
เซ ก รโจะ รเจอมึ อื นาตี เทลาอมิ� ไก ตฮนั โฮว
นึง ชวง แตะ ลอา แซน ไม่ ตฮนั เจอ ยูด่า ติ ฮมาึน�
5 โฮว ไม่ อื ฮอยจ เมือง อามาเลก� เกือฮ ตฮนั ยุฮ
แตะ เม่าะ ติ แตะ นึง ฮอง โกลง ซออฮ ติ โดฮ� 6ซา
อุน ตอม มวยญ แตะ ละ โม เคไน ตอก เฮ�ี �โฮว
เมิฮ� เกือฮ ติ เปอะ รกัฮ ฮา โม อามาเลก เดอมึ อาึ
โอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ ไม่ อ�ื ไพรม อื โม เปะ เอจี
เลียก พาวม เปอะ นึง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
เญือม โอก อื ฮา เมือง อียปิ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม
เคไน เซ รกัฮ เนอมึ ติ แตะ ฮา โม อามาเลก ฆาื อ�ื

7 เญือม เซ ซาอุน เลียก รุป ปุ แตะ ไม่ โม อามา
เลก� เป อื เน่อมึ นึง เมือง ฮาวลิา ซเปี ฮอยจ เมือง
ชุน� เมือง ชุน เซ อาวต โบ เมือง อียปิ ลวง โอก
ซเงะ� 8 ซาอุน ปุน โฮมวต อากัก ป มัฮ กซัต เมือง
อามาเลก เตือง ไอม ลัง่ อ�ื โม ลัปซด่อน ยุฮ อื ยุฮ
ยุม ไม่ อื แกล� 9 ซาอุน ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ปังเมอ ฮลัก
กอ อากัก เซ� ฮลัก โรฮ กอ แกะ ไม่ โมวก ป ตึก นึง
ไมจ แตะ ไม่ กวน โมวก กวน แกะ โกลยญ ไมจ� โอ
เอฮี ป ไมจๆ นึง อื เตือง โอยจ อื ญอม โตว ยุฮ ไลจ
ไม่ อ�ื โอเอฮี ป โอ อื ทัน ไมจ นึง อื ไม่ โอ อื แปน ป
โกว เยอ ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล�

10 เญอืม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ ซามูเอน ตอก
เฮ�ี 11 �อาึ ไลจ รพาวม เมอะ นึง ดุฮ แตะ ซาอุน
แปน กซัต� นึง เอจี ลเตือฮ อื ติ แตะ ฮา อาึ� ยุฮ
โตว อื ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง ละ แตะ�� อฮั เซ ละ
อื พะจาว. ซามูเอน รอก รพาวม ฆาื อ�ื ไววอน ละ
พะจาว ฆาื อื ติ ซาวม บวยฮ�

12ปวยฮ พริ เซ ซามูเอน งาวป โกฮ ละ ซ โฮว แตะ
เคะ ซาอุน� ไก ป อู ละ ซามูเอน ตอก เฮ�ี �ซาอุน
เอจี โฮว ฮอยจ ยว่ง คาระเมน� ลบุ่ฮ อาึง ซโมะ ติ
ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไตม โกะ แตะ นา เซ� ฟวยจ เซ
ลอต ฮอยจ ยว่ง กิละกัน�� อฮั เซ ละ อ�ื

13ซามูเอน ลอต โฮว ซาวป อื นา เซ� เญอืม ยุ ซา
อุน ฮอยจ ซามูเอน เคะ แตะ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว พะ
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จาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� อาึ เอจี ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ดวน
พะจาว แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ เซียง รกั
แกะ โบฮ โมวก ป ฮมอง อาึ เซ มัฮ โอเอฮี ตอก เมอ
เซ�� อฮั เซ�

15 ซาอุน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม ตฮนั โรวก อื เน่
อมึ นึง โม อามาเลก� ฮลักกอ แกะ ไม่ โมวก ไมจๆ
งอ่น ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� โนก ฮา
เซ เอะ ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล�� อฮั เซ ละ อ�ื

16ซามูเอน อฮั เฮ�ี �เคราะ อ�ื ซ รโฮงะ ละ เปอะ
ลปุง อฮั พะจาว เนิ รเอฮ ซาวม�� อฮั เซ�
�อฮั เนิ เมิฮ�� อฮั เซ ซาอุน�
17 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �ไพรม อื ปะ อาวม เปอะ มัฮ

แตะ ปุย ตุ เตียม� พะจาว ปังเมอ เกือฮ ปะ แปน
ไกญ โม อซิราเอน โครยญ เจอ อ�ื โม่ เกือฮ อ�ื พะ
จาว เอจี ดุฮ ปะ แปน กซัต เมือง อซิราเอน� 18 เอจี
เกือฮ ปะ โฮว ละ ซ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร
ป มัฮ โม อามาเลก เซ� เอจี มัฮ ดวน ปะ รุป ปุ แตะ
ไม่ อื ฮอยจ ละ ยุม โอยจ อ�ื 19 ตอก เมอ โอ เปอะ
เนอึง ป อฮั พะจาว เยอ� เกียฮ โซวต พราวป โน่ง
เปอะ คาวคอง โอเอฮี โม เซ เมอ� เมอยุ ยุฮ เปอะ ป
ฆอก ซองนา พะจาว ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ซาอุน โลยฮ อื ละ ซามูเอน ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี
เนองึ เงอะ ป อฮั พะจาว. อาึ เอจี โฮมวต เตอะ กซัต
อากัก� ยุฮ ยุม ไม่ โม อามาเลก เตือง โอยจ อ�ื อาึ
เอจี โฮว ยุฮ ตัม ดวน พะจาว แตะ ยุฮ โครยญ เจือ�
21 มัฮ โม ตฮนั ยุฮ ฮุ ป แฮรน แกะ ไม่ โมวก ไมจๆ
งอ่น ป ลัง ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เซ นึง ซ มอก อื ตอง ทไว
ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� มัฮ เซ ป โรวก อื ฮอยจ ยว่ง
กิละกัน เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ซาอุน�

22 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �โอเอฮี ตอง ปุย ทไว ละ พะ
จาว อมั ปุก อื รพาวม อื เมาะ เนอึง ปุย ป อฮั อ�ื
แจง โอ อื ปุก เกอ� งอ่ต แลน� โฮก ปุย ลปุง เนอึ
ง ปุย ป อฮั พะจาว ไมจ ละ อื ฮา โอเอฮี ทไว ปุย ละ
อ�ื ยุฮ ปุย ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง� ไมจ โรฮ ละ อื
ฮา ลออยฮ แกะ โปก ทไว ปุย ละ อื โฮวน� 23 เญื
อม เลฮ ปุย เตียง พะจาว, พิต ละ อื เมาะ ซโปก ซัก
ซี ปุย� ลึง รพาวม ปุย� พิต โรฮ ละ อื เมาะ ไว ปุย
ฮุป� ปะ เญือะ ไอฮ เปอะ โตว ลปุง พะจาว. เคียง
เมอ ตอก อื เซ พะจาว เญือะ ไอฮ โตว โรฮ ปะ แปน
กซัต ฆาื อ�ื� อฮั เซ ซามูเอน�

24 ซาอุน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี พิต เนอึม
เมอะ� เนอึง โตว รซอม ดวน พะจาว แตะ� เนอึง
โตว โรฮ ป อฮั ปะ� มัฮ ฆาื ฮลัต เตอะ นึง ปุย โฮวน
เฮ�ี โคะ เนอึง เนอึม ป อฮั อื ฆาื อ�ื 25 ปัว ปะ โอ
เญือะ ทื พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ เอญี ไม่ เยอะ
เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ไววอน ละ พะจาว,� อฮั เซ�

26ซามูเอน อฮั เฮ�ี �อาึ เญือะ เอญี โตว ไม่ เปอะ�
ปะ เญือะ ไอฮ เปอะ โตว ลปุง พะจาว. พะจาว เญาะ
ไอฮ โตว โรฮ ปะ ฆาื อ�ื เญาะ เกือฮ โตว ปะ แปน
กซัต เมือง อซิราเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 ซามูเอน ลเตือฮ ติ แตะ ฮา อื ละ ซ โฮว แตะ�
ลไล ลเตือฮ อื ติ แตะ ซาอุน เดือะ โฮมวต ชวง ลปิ

อ�ื แฌฮ เอนิ ลปิ อื เซ� 28 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �ซเงะ
เนาะ เฮี พะจาว เอจี แจฮ โรฮ เมือง อซิราเอน ฮา ปะ
ลอต เกือฮ อื ละ ปุย ไฮญ ป ไมจ ไล ฮา ปะ� 29 พะ
จาว ป มัฮ รงั ซเปีย เมือง อซิราเอน เนอ� มัฮ โตว
ป อฮั ป โอ เนอึม� มัฮ โตว ป เฌาะ ไป เฌาะ มา
รพาวม แตะ ตอก ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 ซาอุน อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี พิต เตอะ� ตอก ออฮ
ตอก เอฮี ญุ่ก� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮลฮ นา ตา แตะ
เญี่ยะ ซองนา โม ป กวต ไน โม อซิราเอน ไม่ โม ลัป
ซด่อน เตือง โอยจ อ�ื ปัว เปอะ เอญี ไม่ อาึ เดอมึ
อาึ ซ โฮลฮ ไววอน ละ พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ
ซามูเอน� 31 ซามูเอน เอญี เนอึม ไม่ อ�ื ซาอุน ไว
วอน� ทไว เนอมึ โอเอฮี ละ พะจาว.

32 ซามูเอน อฮั เฮี ละ ปุย� �ตาว อากัก กซัต ยุฮ
โม อามาเลก เซ ละ อาึ นา เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย ตาว
เนอมึ อื ละ อ�ื
เญือม เอจี ฮอยจ อื อากัก เซ ฮอยจ ไม่ ซเปีย นา

ซเปีย ตา แตะ� แกต ติ แตะ โอ เญือะ ซ ยุม� อฮั
เฮ�ี �ไลลวง ลัก่ ยุม เมอ� ตึน เอจี ซ โปน อาึ�� อฮั
เซ ละ โกะ แตะ�

33ซามูเอน อฮั เฮี ละ อ�ื �วจิ ปะ เกือฮ มะ ป โกวน
โฮวน ปุย โอ เญือะ ไก กวน ตอก ออฮ มะ โกะ เปอะ
ซ แปน โรฮ ปุย โอ เญือะ ไก กวน ตอก เซ โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เญือม เซ ซามูเอน ยุฮ ยุม ไม่ อากัก เซ�
มอก เอนิ อื เลีฮ แปน ตอนๆ แตะ ซองนา คัน ยุฮ พะ
จาว นึง ยว่ง กิละกัน�

34ฟวยจ เซ ซามูเอน เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง รามา�
ซาอุน เอญี โรฮ เญือะ แตะ นึง ยว่ง กิเบอ่า� 35ซามู
เอน เญือะ ยุ โตว ซาอุน ติ โฮน เนอึม ฮอยจ ละ ยุม
แตะ� ปังเมอ เยอืม นึง ตุก รพาวม แตะ เบือ ซาอุน
เซ� พะจาว ไกลฮ นึง เกือฮ แตะ ซาอุน แปน กซัต
ละ โม อซิราเอน�

16
ซามูเอน เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ด่าวติ

1 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั อื ละ ซามูเอน ตอก เฮ�ี
�อาึ เอจี ฟวยจ โปวต รพาวม แตะ โอ เญือะ ไอฮ ซา
อุน แปน กซัต เมือง อซิราเอน� อมั ทา เญือะ เยอื
ม นึง ตุก รพาวม แตะ เบือ ปุย เซ� ตุย แปฮ ลออ
ยฮ กาวก ติ โด่วง แกะ� โฮว ไม่ ฮอยจ เคะ เจซี ยว่ง
เบ่ตเลเฮม� อาึ เอจี เลือก กวน รเมะ อื ติ ปุย ละ ซ
แปน อื กซัต�� อฮั เซ พะจาว�

2 ซามูเอน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกียฮ โฮว
ตอก เมอ� ดัฮ ซาอุน ฮมอง โฮว เยอะ โฮ� ตึน ซ ยุฮ
เอนิ ยุม ไม่ อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� พะจาว อฮั แม เฮี
ละ อ�ื �โรวก โมวก ชงั ไม่ เปอะ ติ ตัว� ไมจ เปอะ
อฮั ติ แตะ ฮอยจ มอก ทไว ละ พะจาว. 3 ไมจ โรฮ
เปอะ กอก เจซี เกือฮ ฮอยจ โซม ไม่ เปอะ� เญือม
เซ อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก ซ ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู� โร
อาึ ป ออฮ ละ เปอะ� เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ปุย เซ��
อฮั เซ ละ ซามูเอน พะจาว เยอ�

4 ซามูเอน ยุฮ เนอึม อื ตอก อฮั พะจาว อาึง ละ
แตะ� เญือม ซ ฮอยจ อื ยว่ง เบ่ตเลเฮม โม ป กวต
ยว่ง เซ โฆง โอก โฮว เคะ อื นึง คระ� �อมั มัฮ ฮอยจ
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ไมจ ฮอยจ มวน เปอะ�� อฮั เซ ละ อื นึง ฮลัต แตะ
นึง ปอ รกุฮ แตะ�

5 �ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน เนอะ�� อฮั เซ ซามู
เอน� �อาึ มัฮ ฮอยจ ละ ซ มอก แตะ ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว. เกือฮ ติ เปอะ ซงะ่ ซงอม ละ� เอญี ทไว ดิ
ไม่ อาึ�� อฮั เซ ละ อื ซามูเอน เซ� ดวน โรฮ เจซี ไม่
กวน อื เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล� กอก โรฮ อื โซม ปอน
โอเอฮี ป ทไว แตะ ละ พะจาว�

6 เญอืม เอจี ฮอยจ ปุย เตือง โอยจ อื ซามูเอนมอง
แลน เอลีอปั กวน โรง เจซี เซ� อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �ตึน ซ มัฮ ปุย เฮี ป เลือก พะจาว. เอจี ฮอยจ
อาวต เนอึม ซองนา พะจาว นา เฮ�ี� อฮั เซ� 7พะ
จาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ งอ่ต เมาะ ไมจ อื ไม่ เมาะ ฮลา
วง อ�ื อาึ ไอฮ โตว ปุย เฮ�ี พะจาว แลน โตว โอเอฮี
ตอก แลน ปุย ปลัฮเตะ อ�ื ปุย แลน โอเอฮี ก พริ ปุย
โน่ง� พะจาว ปังเมอ แลน โตะ รพาวม ปุย�� อฮั เซ
ละ ซามูเอน พะจาว เยอ�

8ฟวยจ เซ เจซี กอก อาบีน่าดัป่ เกือฮ โฮว พา ซา
มูเอน� �พะจาว เลือก โตว โรฮ ปุย เฮ�ี� อฮั เซ ซา
มูเอน� 9 เจซี เกือฮ โรฮ ชมัมา โฮว พา อ�ื �พะ
จาว ปุ โรฮ เลือก ปุย เฮ�ี� อฮั เซ� 10 เญอืม เซ เจซี
เกือฮ กวน รเมะ แตะ โฮว พา ซามูเอน เตือง อาแลฮ
ปุย อ�ื ซามูเอน อฮั เฮ�ี �พะจาว เลือก โตว โม เฮี ติ
ตื เนอมึ� 11กวน รเมะ เปอะ อมั ไก เมาะ เฮี โน่ง��
อฮั เซ ละ อ�ื เจซี โลยฮ อ�ื �ไก ลัง่ ติ ปุย กวน รเคะ
เอะ� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ อาวต เพระด่าวก� นึง เลียง
อื แกะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ซามูเอน อฮั เฮ�ี
�เกือฮ ปุย โฮว กอก ปเล่ีย เฮี เอนิ� เอะ ซ งาวม โตว
โซม กา เฆียง ฮอยจ อื นา เฮ�ี� อฮั เซ�

12 เจซี เกือฮ เนอึม ปุย โฮว กอก อ�ื เญือม เอจี
ฮอยจ อื มัฮ ปุย รอตั� นาตา อื ชอม� มัฮ ปุย ไมจ
เตือง โกะ เตือง ตัว แตะ� พะจาว อฮั เฮ�ี �โกฮ�
เรฮ ลออยฮ ยุฮ เปอะ นึง ปุย เฮ�ี มัฮ ปุย เฮี ป เลือก
เกอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 ซามูเอน ไปญ โด่วง ลออยฮ ยุฮ แตะ� เลียก
เรฮ อื นึง ไกญ อ�ื ไม อาึง อื ซองนา โม เอียกระ เอี
ยกตุ อ�ื เญือม เซ ลปุ พะจาว กุม เอนิ รพาวม ด่า
วติ� อาวต ไม่ อื เน่อมึ ซเงะ เซ โฮว ลัก่กา แตะ� ซา
มูเอน ลอต เอญี ยว่ง แตะ ยว่ง รามา�

ด่าวติ อาวต ไม่ กซัต ซาอุน
14 เญอืม เซ ลปุ พะจาว โอก โฮว ฮา ซาอุน� ฮอยจ

แม โลม* ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว ละ อื แปน ป โซะ
ละ อ�ื

15 กวนไจ ซาอุน อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน� มัฮ โลม
ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว ป แปน ป โซะ ละ เปอะ�
16 ไมจ เปอะ เกือฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี โฮว ซาวป ปุย
เกียฮ เตียต พิน ละ เปอะ ติ ปุย� เญือม เซ ดัฮ โลม
ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว เซ ฮอยจ ละ เปอะ� เกือฮ ปุย
เซ เตียต พิน เซ ละ เปอะ� ซ ไฮ โซะ เปอะ ฆาื�� อฮั
เซ ละ อ�ื

17 ซาอุน อฮั เฮี ละ กวนไจ ยุฮ แตะ� �โฮว ซาวป
ปุย ป เกียฮ เตียต พิน เซ เนิ ติ ปุย� ตาว เนิ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18 ไก กวนไจ ติ อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ยุ ป เกียฮ เตียต
เนอึม พิน ติ ปุย� มัฮ โรฮ ตฮนั กา ไม่ อ�ื มัฮ ปุย
ชอม ไม่ เกียฮ ลปุง แตะ� มัฮ กวน เจซี อาวต ยว่ง
เบ่ตเลเฮม� ปุย เซ มัฮ เนอมึ ปุย อาวตพะจาว ไม่��
อฮั เซ ละ กซัต เซ�

19 เญือม เซ ซาอุน ดวน ปุย โฮว เคะ เจซี� เกือฮ
อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ กวน เปอะ ป มัฮ ด่าวติ เซ� ป
กอ แลน แกะ ยุฮ เปอะ เซ� ฮอยจ เคะ อาึ�� อฮั เซ
ละ เจซี� 20 เจซี เซ เกือฮ เนอึม ด่าวติ โฮว เคะ ซา
อุน ฆาื อ�ื รโปะ แม โรฮ คโนมปัง ไม่ รอาวม อะงุน
ติ ปัง ฮกั ไม่ กวน ปิ ติ ตัว ละ กซัต ซาอุน เซ� เกือฮ
บรงั ตัง โรวก อื ละ อ�ื

21 ด่าวติ ฮอยจ เคะ ซาอุน ลอต อาวต ไม่ อ�ื ซา
อุน ฮรกั ด่าวติ� เกือฮ อื แปน ป ไปญ เครองึ ตฮนั
ยุฮ แตะ� 22 รโปะ มวยญ แตะ ละ เจซี ตอก เฮ�ี
�ปัว เปอะ เกือฮ ด่าวติ อาวต ไม่ อาึ� เอจี ปุก เนอมึ
อื รพาวม เมอะ� อฮั เซ ละ อ�ื

23 เคียง เซ เยอ ฮอยจ โลม ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว
ละ ซาอุน เญือม ออฮ� เกือฮ เอนิ ด่าวติ เตียต พิน
ละ แตะ เญอืม เซ� ไฮ โซะ ฆาื อ�ื โฮลฮ แม รพาวม
ไมจ แตะ� โลม ฆอก เซ ไฆร โรฮ ฮา อื ฆาื อ�ื

17
ด่าวติ ไม่ โกลิอตั

1 โม ฟีลิซเตีย เกือฮ ตฮนั ยุฮ แตะ รโจะ ละ ซ รุป
แตะ ไม่ ปุย นึง นาตี ยว่ง โซโค ไน เคต เจอ ยูด่า�
ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง เอเฟตดัม่มิม ซน่ะ ยว่ง โซโค
ไม่ ยว่ง อาเซคา� 2 ซาอุน เกือฮ โม อซิราเอน รโจะ
โรฮ� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง โตะ โลก เอลา� เพรยีง
ติ แตะ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย� 3 โม ฟีลิซเตีย
อาวต นึง ตู ติ ลวง� โม อซิราเอน อาวต โรฮ รเตือป
อื นึง ตู ติ ลวง� ไก ฮอง โกลง ซน่ะ อ�ื 4 ไก ตฮนั
เกง ยุฮ ติ ปุย มอยฮ โกลิอตั� โอก เน่อมึ ก อาวต โม
ฟีลิซเตีย� มัฮ ปุย เมือง กัต� ฮลาวง แลฮ รเนฮ
ไปล ติ เดือะ� 5 ไอฮ วอม ไร ซเง�ี ไอฮ ลปิ ไร ซเงี
เชยีน เมาะ รฮอน กิโล� 6 ไอฮ โรฮ ไร ซเงี เฆีญ โงง
แตะ� พาแลง ซน่อต ไร ซเงี ติ� 7ครอง เพลียฮ ยุฮ
อื ระ เมาะ เอนิ โคะ ลกลอม ไตญ� ไกญ เพลียฮ ยุฮ
อื มัฮ ไร� เชยีน เมาะ อาแลฮ กิโล� ไก ป โรวก โล
ควน เฆีญ โกะ ละ อื ติ ปุย� ปุย เซ โฮว รกา อ�ื

8 โกลิอตั เซ โอก ชุง รโอง ละ โม อซิราเอน ตอก
เฮ�ี �เมอยุ อาวต เปอะ แปน ทอย แตะ ละ ซ รุป
แตะ ตอก เซ� อาึ มัฮ ฟีลิซเตีย� โม เปะ มัฮ เปอะ
กวนไจ ยุฮ ซาอุน� เลือก ปุย ติ เมิฮ เกือฮ ฮอยจ
ตอซู ไม่ อาึ เฮ�ี 9 ดัฮ ปุย เซ เป อาึ ปุน เกือฮ อาึ ยุม
โฮ� เอะ ซญอม แปน ครา โม เปะ เตือง โอยจ แตะ�
ดัฮ อาึ เป� ปุน เกือฮ ปุย เซ ยุม โฮ� โม เปะ จัมเปน
เปอะ แปน ครา เอะ เตือง มู เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
10 ปุย ฟีลิซเตีย เซ อฮั แม เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ตะ โม

* 16:14 16:14 นึง ลปุง ฮบีรู ลปุ ไม่ โลม (กาื� มัฮ ติ มวยญ� นึง ลปุง ไทย อฮั �วญิญาน ชัว่� ไม่ อ�ื
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เปะ เตือง มู เปอะ ป มัฮ ตฮนั โม อซิราเอน� ลอง
แลน เลือก ปุย ติ เกือฮ เอญี ตอซู ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั
เซ ไม่ รโอง แตะ� 11ซาอุน ไม่ ตฮนั อซิราเอน เตือง
โอยจ อื เญือม ฮมอง อื ลปุง เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อื เตื
อง มู แตะ�

12 ด่าวติ มัฮ กวน เจซี� มัฮ โม เอฟราทา� อาวต
ยว่ง เบ่ตเลเฮม เคต เจอ ยูด่า� เจซี เซ ไก กวน รเมะ
ซเตะ� เจน แปน ซาอุน กซัต เซ เจซี เซ เอจี กวต�
13 กวน เจซี ลอวย ปุย โม ป เอจี ระ อื ฮา ปุย� โฮว
ดิ ไม่ ซาอุน ละ ซ รุป แตะ� กวน โรง อื มัฮ เอลีอปั�
ปุ ทัต อื มัฮ อาบี่นาดั่ป� ปุ ทัต ปุย เซ มัฮ ชมัมา�
14 ด่าวติ มัฮ ปุ รเคะ ปุย� เอียกระ เอียกตุ อื อาวต
ลอป ไม่ ซาอุน� 15 ด่าวติ ปังเมอ อาวต ไป อาวต
มา� อาวต ไม่ ซาอุน ติ ติ เลีฮ� เลียง แกะ ยุฮ เปือะ
แตะ นึง เบ่ตเลเฮม ติ ติ เลีฮ�

16 ไน ติ เจน รปาวน ซเงะ โกลิอตั โอก รโอง แนฮ
ละ โม อซิราเอน ตอก เซ โครยญ ซะ โครยญ บู�

17 ไก ติ ซเงะ� เจซี โกฮ อฮั เฮี ละ ด่าวติ ป มัฮ
กวน แตะ เซ� �โรวก รโกะ เดือก ติ ทัง เฮี ไม่ คโนม
ปัง กาว โม่ว เฮี ตาว ละ โม เอยีกระ เอยีกตุ เปอะ นึง
ไคะ อาวต อ�ื ซไจ โฮว ไม่� 18 โรวก ไม่ เนย กอ กาว
โม่ว เฮี เกือฮ ละ ฮวันา ตฮนั มู อาวต อ�ื ไฮมญ กอ
บาึง เอยีกระ เอยีกตุ เปอะ� แม ตาว ป เพาะ โม โกะ
อื ละ อาึ งอ่น�� อฮั เซ ละ อ�ื 19 เญือม เซ ซาอุน
ไม่ โม เอยีกระ เอยีกตุ ด่าวติ ไม่ โม อซิราเอน อาวต
นึง โตะ โลก เอลา รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย�

20 ปวยฮ พริ เซ ด่าวติ งาวป โกฮ� เกือฮ ปุย ไฮญ
แลน แกะ ฆรอ แตะ ติ ปุย� โรวก ปุ โฮว ป โซม ป
ปอน เซ ตัม ดวน เปือะ แตะ ยุฮ� เญือม ฮอยจ อื
นา ก รุป ปุย ปุ แตะ เซ� ปุก เวลา เลียก ตฮนั ละ
นาตี ก รุป แตะ ปุ แตะ� รโอง ปุ เลียก� 21 โม ฟีลิซ
เตีย ไม่ โม อซิราเอน เลียก แปน ทอย แตะ รเตือป
ปุ แตะ ตอก โฮ� 22 ด่าวติ ละ อาึง ป โซม ป ปอน
โรวก แตะ เซ ไม่ ป แลน แก เครองึ� ตอ ฮอยจ เคะ
ตฮนั ป อาวต แปน ทอย แตะ เซ� เญอืม ยุ อื โม เอี
ยกระ เอยีกตุ แตะ ไฮมญ กอ บาึง อ�ื 23ลไล อู อื ไม่
ปุ แตะ โกลิอตั ปุย ยว่ง กัต ป มัฮ ตฮนั เกง ยุฮ โม
ฟีลิซเตีย เซ โอก ลั่กกา ปุย� รโอง กอก ปุย ฮอยจ
เคะ แตะ ตอก กอ ยุฮ ไพรม แตะ� ด่าวติ ฮมอง โรฮ
อ�ื 24 โม อซิราเอน เญือม ยุ อื ปุย เซ ตอ ฮา อื ไม่
รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ�

25 โม อซิราเอน เอจี อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี
�แลน เมิฮ� ปุย เฮี โอก ลอป ละ ซ ตะ แตะ โม อซิ
ราเอน� ดัฮ ไก ป ปุน ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื กซัต ยุฮ เอะ
ซ เกือฮ มาื ไคร ละ อื โฮวน� ซ เกือฮ โรฮ กวน รโป
วน แตะ ละ อื แปน ปุย เญือะ อ�ื ซ เกือฮ โตว เญือะ
เปือะ อื โฮลฮ กัฮ พาซี ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

26 เญือม เซ ด่าวติ ไฮมญ โม ปรเมะ ชุง โบ แตะ
ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ฟีลิซเตีย เซ นึง
ซ ไฆร อื ยุฮ กัน โชะ นา โม อซิราเอน มัฮ เมอ ป ซ
โฮลฮ อ�ื ฟีลิซเตีย โอ ยุง พะจาว เฮี มัฮ ปุย แล�
เกียฮ ตะ โน่ง ตฮนั ยุฮ พะจาว ป ไอม ลอป เมอ��

อฮั เซ� 27 โม เซ รโฮงะ อื ละ อื โครยญ เจือ โอเอฮี
ซ โฮลฮ ป ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ�

28 เญอืม เซ เอลีอปั เอยีกระ ด่าวติ เซ ฮมอง ป อฮั
ด่าวติ ละ ปรเมะ โม เซ� รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �ปะ ฮอยจ เปอะ นา เฮี ละ เมอ�
แกะ แลน เปอะ เพระด่าวก เมาะ เซ เซ อาวต ไม่
ปุย� มัฮ เกียฮ ฮุน เปอะ� มัฮ เยอื ฆวต มอง เปอะ
แก รุป ปุย ปุ แตะ ปะ อา� มัฮ เซ ป โฆง เปอะ ฮอยจ
ฆาื อื นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 29 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �มัฮ
เมาะ ไฮมญ เญอะ ปุย ติ มวยญ โน่ง� เกียฮ เกือฮ
โน่ง เปอะ อาึ พิต นึง เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 ด่าวติ ไฮมญ แม ปุย ไฮญ นึง ไลลวง เซ� ปุย
โลยฮ อื ละ อื ตอก ไพรม แตะ โรฮ� 31 เญือม เซ
ไก ติ ปุย ป ฮมอง ป อฮั ด่าวติ เซ โฮว รโฮงะ อื ละ
กซัต ซาอุน� ซาอุน กอก อื เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื
32 ด่าวติ อฮั เฮี ละ ซาอุน� �ปุ เกือฮ ปุย ฮลัต ลอน
นึง ฟีลิซเตีย เซ� อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ ซ โฮว ตอซู
ไม่�� อฮั เซ� 33 ซาอุน อฮั เฮ�ี �ปะ แปน โตว ตอซู
เปอะ ไม่ ปุย เซ ยุง่� กวนดุ ลัง่ เปอะ� ปุย เซ เอจี
แปน ตฮนั เกง เน่อมึ เญือม นมุ ลัง่ แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 34 ด่าวติ อฮั เฮี ละ ซาอุน� �อาึ กอ เลียง แกะ
ยุฮ เปือะ เกอะ� เญอืม ฮอยจ รเวยี ซิงโต ญุ่ก เครฮี
ญุ่ก� ดัฮ เกียต โรวก กวน แกะ ติ ตัว เน่อมึ นึง มู อื
โฮ� 35 อาึ เอจี กอ อาื เยอะ ปุฮ� ตุย แม แกะ เซ ฮา
อ�ื ดัฮ โกะพริ เซ ลเตือฮ ริ เกียต อาึ โฮ� อาึ โฮม
วต เอนิ โงก อ�ื ปุฮ ฮุ ปอ ยุม อ�ื 36 อาึ ป มัฮ กวน
ไจ เปอะ เอจี ปุน ยุฮ ยุม ไม่ รเวยี ซิงโต ไม่ เครฮี� ฟี
ลิซเตีย ป โอ ยุง พะจาว เซ� ซ ตอก โรฮ โกะพริ เซ
โรฮ นึง โรวต อื ตะ โม ตฮนั ยุฮ พะจาว ป ไอม ลอป�
37พะจาว ป เกือฮ อาึ โปน ฮา รเวยี ไม่ เครฮี เซ� ซ
เกือฮ โรฮ อาึ โปน ฮา ฟีลิซเตีย เซ ตอก เซ โรฮ��
อฮั เซ ละ ซาอุน� ซาอุน อฮั เฮ�ี �ดัฮ ตอก เซ โฮว
เมิฮ� ปัว พะจาว โฮว ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

38 เญอืม เซ ซาอุน เกือฮ ด่าวติ จาวป เครองึ ตฮนั
ยุฮ โกะ แตะ เตือง จุม อ�ื เกือฮ วอม ไร ซเงี ละ อ�ื
เกือฮ อื จาวป อ�ื เกือฮ โรฮ อื จาวป ลปิ ไร ซเง�ี
39 ด่าวติ ปุม วจิ ไม่ ญวย แตะ นึง ราว เครองึ ไฮญ�
ริ เพอกึ โฮว ไม่ อ�ื ญัก ละ อื นึง โอ อื โกย ไอฮ แตะ�
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ เกียฮ โกว โตว โอเอฮี เฮี นึง โอ
เยอะ โกย โกว แตะ�� อฮั เซ� ปอยจ ละ อื ฆาื อ�ื
40 ไปญ โคะ ฆิ ยุฮ แตะ ไอฮ� โซวต ซโมะ ญัว่ เน่อมึ
นึง โกลง พอน โม่ว� อาึง อื โตะ ทอง โรวก แตะ�
ไปญ ปุ โฮว ซลิง ยุฮ แตะ� เลีฮ เลียก ไม่ อื เคะ โกลิ
อตั�

41 ปุย ฟีลิซเตีย เซ โฮว เลียก ซดิ ไม่ ด่าวติ� ป
โรวก โล ยุฮ อื เซ โฮว รกา อ�ื เลียก ซดิ ปุๆ� 42 เญื
อม แก อื ด่าวติ เตอ� ปุย เซ เพียก แฮม ลัมเลือ อื
นึง ชวน อื มัฮ อื ปุย ไมจ ปุย รโอฮ รอตั ไม่ นมุ ลัง่
อาญุ แตะ� 43 อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �เคียต เปอะ โรวก
โคะ เซ ละ เมอ� อมั โคะ เปอะ อาึ มัฮ เซาะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ซะ โซะ ซนา ฮลอง ด่าวติ เบือ พะจาว ทื
แตะ� 44 อฮั แม เฮ�ี �เอญี นา เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ เนะ
ซองั เปอะ ละ ไซม ไม่ โกะพริ เกือฮ กุก ปะ�� อฮั
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เซ ละ อ�ื 45 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �ปะ ฮอยจ เปอะ เคะ
อาึ ไม่ วจิ ไม่ เพลียฮ ไม่ ซน่อต� อาึ ฮอยจ เคะ ปะ
เบือ มอยฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� ป มัฮ พะจาว
ทื โม ตฮนั อซิราเอน เซ� ปะ เอจี พามัต ลอป เปอะ
พะจาว เซ� 46 ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว ซ มอป ปะ ละ
อาึ� ซ ไป เปอะ นึง อาึ� อาึ ซ โฮลฮ กิต ไกญ เปอะ�
อาึ ซ เกือฮ ตฮนั ฟีลิซเตีย ละ ไซม ไม่ โกะ พร�ิ เกือฮ
กุก โตะ อ�ื เคียง เซ ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ ยุง อื ฆาื อื ไก
เนอึม พะจาว นึง เมือง อซิราเอน� 47 เมาะ ป รเจ
อมึ นา เฮี ซ ยุง โอ พะจาว ได่ โกว วจิ ไม่ เพลียฮ ละ
ซ เกือฮ แตะ ปุย ไน แตะ โปน ป โอ ไมจ� ไล ตอซู
ปุย ปุ แตะ มัฮ ป อาวต ฆรมึ อมันัต พะจาว. พะจาว
เซ ซ มอป โม เปะ ละ เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

48 โกลิอตั ฮอยจ ซดิ ปุๆ� ด่าวติ ตอ เลียก เคะ
อื ละ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื 49 ตุย ซโมะ ป อาวต
โตะ ทอง แตะ เซ ติ โม่ว� ดุฮ อื นึง ซลิง ยุฮ แตะ�
โปยญ อ�ื ลอก เอนิ แด่ อ�ื ซโมะ เซ เลียก เอนิ นึง
แด่ อื เซ� ฆลาื รเคอปึ เอนิ ลังเตะ ปุย เซ� 50 ด่าวติ
เป เนอึม ปุย ฟีลิซเตีย เซ เตือง โอ แตะ ไก วจิ ยุฮ
เฟือฮ� ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง ซลิง ไม่ ซโมะ โน่ง� 51 ด่า
วติ ตอ เลียก บึน อ�ื ลวต วจิ โกะ อื โอก ฮา รเฆือง
อ�ื กิต ไกญ อ�ื ยุม เอนิ นา เซ� โม ฟีลิซเตีย เญื
อม ยุ อื ยุม ตฮนั เกง ยุฮ แตะ ตอก เซ ลเตือฮ ตอ
แม� 52 โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า ตอ อาื อ�ื รโอง
ปุ โฮว� อาื อื ฮอยจ โบ รเวอืะ เวยีง เอกโรน คระ
โฮว ปุย เมือง กัต� โม ฟีลิซเตีย ฆลาื ไม่ โซะ เบราะ
แตะ� ไอจ เฆียง คระ โฮว ปุย ยว่ง ซาอาราอมิ� ไน
ติ เจน คระ โฮว ปุย ฮอยจ เมือง กัต ไม่ เมือง เอก
โรน� 53 เญอืม เอญี โม อซิราเอน เน่อมึ นึง อาื แตะ
โม ฟีลิซเตีย เซ� ตุย คาวคอง อาวต นึง ไคะ ยุฮ อ�ื
54 ด่าวติ โรวก ไกญ โกลิอตั เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม� เครองึ ตฮนั ยุฮ อื อาึง อื นึง พากัง ยุฮ โกะ
แตะ ไอฮ�

55 เญือม ยุ ซาอุน โฮว รุป ด่าวติ ไม่ โกลิอตั ตอก
เซ� ไฮมญ อปัเนอ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ แตะ ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �กวนดุ เซ มัฮ กวน ปุย�� อฮั เซ� อปั
เนอ โลยฮ อ�ื �โอ กซัต� อาึ ยุง โตว โรฮ ป มัฮ อ�ื�
อฮั เซ� 56 ซาอุน อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โกะ เปอะ โอ
ยุง ไมจ เปอะ ซาวป ไฮมญ นึง ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื
57 เญอืม เอจี เอญี ด่าวติ เน่อมึ โฮว รุป แตะ ไม่ เอจี
โฮลฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ โกลิอตั เซ� อปัเนอ ตาว อื เลียก
เคะ ซาอุน� ด่าวติ เซ ไปญ โรวก ไกญ โกลิอตั เซ ไม่
แตะ� 58 ซาอุน ไฮมญ ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �กวน เบ
ลีย� ปะ มัฮ เปอะ กวน ปุย�� อฮั เซ� ด่าวติ โลยฮ
อ�ื �อาึ มัฮ กวน เจซี ยว่ง เบ่ตเลเฮม ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18
ซาอุน ไม่ ด่าวติ

1 ด่าวติ ไม่ ซา อุน ฟวยจ เมาะ เซ ลปุง อื ไม่ ปุ
แตะ� เคียง เซ โยนาทัน ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ด่าวติ
เซ� ฮรกั ด่าวติ เมาะ ฮรกั แตะ โกะ แตะ ไอฮ� 2 เน่

อมึ นึง ซเงะ เซ ซาอุน ลอต เอนิ เกือฮ ด่าวติ อาวต
ไม่ โกะ แตะ� เญือะ เกือฮ โตว อื เอญี เญือะ แตะ�
3 โยนาทัน ไม่ ด่าวติ ซันญา อาึง อื ซโตฮ นึง ซ แปน
ลอป แตะ ปุ โฮมว ปุ แตะ� มัฮ ฆาื ฮรกั เนอมึ โยนา
ทัน ด่าวติ เซ ป ซันญา อื ฆาื อื ตอก เซ� 4 โยนาทัน
ปอยจ ลปิ ไมจ จาวป แตะ เกือฮ อื ละ ด่าวติ� เกือฮ
โรฮ ลปิ ไร ยุฮ แตะ ไม่ วจิ ไม่ ทนู ไม่ โม่ะฮุต โกะ แตะ
ละ อ�ื 5 ซาอุน ดวน ด่าวติ โฮว ยุฮ กัน ออฮ� ด่าวติ
ปุน ยุฮ เนอมึ กัน เซ เกือฮ ฟวยจ ไมจ โครยญ โฮน�
ซาอุน เกือฮ อื แปน ฮวันา ตฮนั ระ ลลาึง โม ตฮนั
ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื โม ลัปซด่อน เนอ ปุก ด่าวติ รพาวม
อื ฆาื อ�ื โม ฮวันา ตฮนั ไฮญ ปุก ตื ละ อ�ื

6 เญอืม เอญี ด่าวติ ไม่ โม ตฮนั โฮวน เซ เน่อมึ นึง
ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โกลิอตั เซ� โม ปรโปวน โอก รโนฮ
รชงึ อื โครยญ ยว่ง ติ เมือง อซิราเอน� รโนฮ รชงึ
กซัต ซาอุน ไม่ รซอม เชยี ไม่ ฟอน ลัม แตะ ไม่ รมั
มะนา ไม่ พิน ระ พิน แตวะ� 7ลไล ฟอน ลัม อื เซ ไก
รซอม เชยี ยุฮ� อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ซาอุน เอจี ยุม ยุฮ ปุย แปน เปือน อ�ื ด่าวติ เอจี

ยุม ยุฮ ปุย แปน ฮมาึน อ�ื� อฮั เซ นึง รซอม เชยี
แตะ ปรโปวน โม เซ�

8 เญื อม ฮมอง อื รซอม เซ ซา อุน รอก ลัมเลือ
รพาวม ฆาื อ�ื แปน ป ววั ละ อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื
�เอจี เมีญ ด่าวติ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย แปน ฮมาึน อ�ื ละ
อาึ เมีญ เปือน อื โน่ง� มัฮ เมอ แม ป ซ โฮลฮ ด่า
วติ เตอ� ตึน ซ มัฮ ไล แปน อื กซัต�� อฮั อื ตอก เซ
โตะ รพาวม แตะ� 9 เคียง เซ ซาอุน ไก แนฮ รพาวม
กุยจ ววั ด่าวติ ละ ฆาื อ�ื

10ปวยฮ พริ เซ ฮอยจ โลม ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว
ละ ซาอุน� อาวต โตะ เญือะ แตะ� ลปุง เอนิ ฆาื อื
ตอก ป เงา่ะ โฮ� ด่าวติ เตียต พิน ระ ละ อื ตอก เอจี
กอ ยุฮ แตะ ละ อื กา เซ โครยญ ซเงะ่� ซาอุน ปุก
เญือม ไปญ อื เพลียฮ ติ� 11 ซอต ด่าวติ นึง เพลียฮ
ไปญ แตะ เซ� �อาึ ซ โจต ไม่ เดีญ�� อฮั เซ โตะ
รพาวม แตะ� ด่าวติ ปังเมอ เตือน ซบิฮ่ ฮา อื ตา
ลอา โฮน�

12 ซาอุน ลอต ฮลัต นึง ด่าวติ นึง เอจี ที อื ละ อื
อาวต พะจาว ไม่ อ�ื พะจาว เญือะ อาวต โตว ไม่ ซา
อุน� 13 ซาอุน เกือฮ ด่าวติ โฮว ซไง ฮา แตะ ฆาื อ�ื
เกือฮ อื กุม ตฮนั ยุฮ แตะ ติ เปือน� เกือฮ อื โฮว รุป
เซิก โฮวน โดฮ� 14 ด่าวติ โฮว รุป นา ออฮ นา เอฮี
ญุ่ก� กัน รุป อื เซ เป เนอึม โครยญ โฮน นึง อาวต
พะจาว ไม่ อ�ื 15 ซาอุน เญือม ยุ อื จเลิน กัน ยุฮ อื
ตอก เซ ฮลัต แม นึง อ�ื 16 โม อซิราเอน ไม่ โม ยู
ด่า เตือง โอยจ อื ฮรกั ด่าวติ นึง นัม อื ตฮนั ยุฮ แตะ
โฮว รุป เซิก ตอก เซ�

ด่าวติ เญือะ ไม่ กวน ซาอุน
17ฟวยจ เซ ซาอุน อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �เฮี มัฮ กวน

รโปวน โรง อาึ� มอยฮ อื มัฮ เมรปั� อาึ ซ เกือฮ
แปน ปรโปวน เญือะ เปอะ� ปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ
แปน ปุย กา รพาวม ละ ซ รุป แตะ ไม่ ปุย นึง กัน รุป
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ยุฮ พะจาว,� อฮั เซ� (ซาอุน มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง
แกต แตะ โม ฟีลิซเตีย ซ ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ เตือง
โอ โกะ แตะ ซ จัมเปน ยุฮ ไอฮ ยุม ไม่ อ�ื� 18 ด่าวติ
โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย ตอก เมอ บุย� โม มะเปือะ
เกอะ ไม่ เอยีกปุ คระ เฌือต ไม่ จัตเจือ เยอะ มัฮ ปุย
ตอก เมอ บุย� อาึ อมั โซมกวน โรฮ ไม่ ซ แปน แตะ
กวนพา ปะ ป มัฮ กซัต เซ�� อฮั เซ� 19 เญือม เอจี
เติง เวลา เกือฮ อื เมรปั ละ ด่าวติ เซ� ซาอุน ปังเมอ
แปน เยอื เกือฮ เมรปั เซ ละ ปรเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ
อตัรเีอน� ปุย เซ อาวต เมือง เมโฮลา�

20 กวน รโปวน ซาอุน ติ อื แม ป มัฮ มีคัน เซ�
ปังเมอ ฮรกั โรฮ ด่าวติ� เญอืม เอจี ฮมอง ซาอุน ไล
ลวง เซ เยอ� ปุก โรฮ รพาวม อ�ื 21ซาอุน คิต อื โตะ
รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ กวน แตะ ป มัฮ
มีคัน ละ ด่าวติ� ละ ซ เกือฮ แปน ควน จุ แตะ ด่าวติ
เกือฮ โฮว รุป ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ� ละ ซ โฮลฮ โม ฟี
ลิซเตีย เซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื� อฮั เซ� เญือม เซ ซาอุน
อฮั อื ละ ด่าวติ แปน โฮน ลอา นึง อื ตอก เฮ�ี �โฮน
เฮี ปะ ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ แปน กวนพา อาึ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

22 ซาอุน ดวน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ บระ โฮว อฮั
อื ละ ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �งอ่ต เมอะ� กซัต ยุฮ เปอะ
เอจี ปุก ปะ รพาวม อ�ื โม ลุกนอง ป รซอฮ ละ อื เซ
ฮรกั ตื โรฮ ปะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮี เอจี
เติง เวลา ไมจ เปอะ เญือะ ไม่ กวน อื เซ�� ดวน อื
โฮว อฮั เซ ละ อ�ื 23 กวนไจ กซัต ซาอุน เซ โฮว อู
เนอมึ ไลลวง เซ ละ ด่าวติ� ด่าวติ อฮั เฮี ละ อ�ื �กัน
ซ โฮลฮ ปุย แปน กวนพา กซัต ตอก เซ อมั มัฮ แกต
เปอะ มัฮ ป แตวะ ไล� โปง โตว ไม่ อาึ ป มัฮ ปุย ตุก
ปุย ญัก ไม่ โอ แตะ ไก นา ไก ตา ละ ปุย ตอก เฮ�ี�
อฮั เซ�

24 กวนไจ ซาอุน เซ เอญี รโฮงะ ป อฮั ด่าวติ เซ
ละ ซาอุน� 25 ซาอุน ดวน แม กวนไจ แตะ เซ โฮว
อฮั อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ป มัฮ กซัต ยุฮ เอะ มัฮ
โตว ฆวต ไอฮ อื ป ไฮญ นึง กัน เญือะ เปอะ เซ� โนก
ฮา เปือง ฮกั นา ก แควะ ปรเมะ โม ฟีลิซเตีย เซ ติ
รอย ปุย� ละ ซ แปน ควน โรก อื เวน ละ ป เกละ
ยุ แตะ เซ�� อฮั เซ� (กัน ตอก เซ มัฮ กัน งอ่ต ซา
อุน ตอก ซ เกือฮ แตะ โม ฟีลิซเตีย ยุฮ ยุม ไม่ ด่า
วติ เซ�� 26 กวนไจ อื เซ เอญี รโฮงะ ป อฮั ซาอุน
เซ ละ ด่าวติ� เญือม ฮมอง ด่าวติ อื ตอก เซ� ด่า
วติ ญันด่ี โรฮ ไม่ ฮมอง แตะ ซ โฮลฮ แตะ แปน กวน
พา กซัต เซ� กา เฆียง เติง เวลา เญือะ อื ไม่ ปุ แตะ
เซ� 27 ด่าวติ โกฮ โฮว ดิ ไม่ โม ลุกนอง แตะ� โฮลฮ
เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ ลอา รอย ปุย� เญื
อม เซ ด่าวติ กิต เนอมึ เปือง ฮกั นา ก แควะ ปรเมะ
โม ฟีลิซเตีย เซ โฮฮ เอนิ ฮา ป อฮั ซาอุน เซ ละ อ�ื
เกือฮ อื ละ ซาอุน ป มัฮ กซัต เซ� ละ ซ เกือฮ อื ติ
แตะ โฮลฮ แปน กวนพา อ�ื ซาอุน เกือฮ เนอึม มี
คัน ป มัฮ กวน แตะ เซ ละ อื ละ ซ แปน อื ปุย เญือะ
อ�ื 28ซาอุน เอจี ยุง แจง แน อื อาวต พะจาว ไม่ ด่า
วติ เตอ� มีคัน ป มัฮ กวน ซาอุน เซ ฮรกั เนอมึ โรฮ
ด่าวติ เซ� 29 ซาอุน เซ โฮว ละ ฮลัต แตะ นึง ด่าวติ

เซ ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป เกละ ลอป อื ยุ ด่าวติ เซ ฆาื อื
ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม แตะ เอนิ�

30 โม ฟีลิซเตีย เซ กอ โอก โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม
อซิราเอน� ปัง ตอซู ไม่ อื เญือม ออฮ เญือม เอฮี
ญุ่ก� ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เป แนฮ ปุย โฮวน ฮา
โม ลุกนอง ไฮญ ซาอุน เซ� ด่าวติ เซ แปน เนอมึ ปุย
พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง เบือ อ�ื
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ซาอุน ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ

1ซาอุน ดวน โยนาทัน ป มัฮ กวน แตะ ไม่ โม กวน
ไจ ยุฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ� โยนาทัน เซ ปังเมอ
ปุก ลัมเลือ ด่าวติ รพาวม อ�ื 2 โฮว ซตอก ด่าวติ ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �เปือะ เกอะ ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม
ไม่ ปะ� ซงา่วป ก ซะ ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� เม่า
ะ ติ เปอะ ก ไฆลป อื ติ โดฮ� 3 อาึ ซ โฮว ดิ ไม่ เปือะ
เกอะ โตะ ชจิ นา ก เม่าะ ปะ ติ แตะ เซ� ซ ลปุง ไม่
อื นึง ไลลวง ปะ� เญือม ยุง เงอะ ป อฮั อื ซ รโฮงะ
ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญือม เซ โยนาทัน ลื ด่าวติ ละ เปือะ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �เปือะ� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ป โซะ ละ ด่าวติ
ป มัฮ กวนไจ เปอะ� ยุฮ โตว ป พิต ละ ปะ ติ ชวง�
โอเอฮี ป ยุฮ อื แปน ลัมเลือ กุน ละ เปอะ โครยญ
เจือ� 5 มัฮ เนอมึ ป ปุน ทอย จีวติ แตะ เญอืม ยุฮ อื
ยุม ไม่ ปุย ฟีลิซเตีย เซ� เญือม เซ พะจาว เกือฮ โม
อซิราเอน เป ซไบ่ ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ� เปือะ� ปะ
เอจี ยุ เนอึม เปอะ� ไมจ มวน รพาวม แตะ เบือ อ�ื
เคียง มัฮ อื ตอก เซ เมอยุ ฆวต นอป เปอะ พิต ละ
ปุย โอ ไก พิต เตอ� เมอยุ ฆวต ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ด่า
วติ เตือง โอ อื ไก ควน ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 ป อฮั
โยนาทัน เซ เนอึม ละ ซาอุน� ซาอุน ซันญา อาึง ติ
แตะ เบือ มอยฮ พะจาว นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ด่า
วติ ฆาื อ�ื 7 เญอืม เซ โยนาทัน กอก ด่าวติ เอญี เคะ
แตะ� เญือม ฮอยจ อื รโฮงะ อื ละ อื โครยญ เจือ ป
อฮั เปือะ แตะ ละ แตะ เซ� ตาว แม อื ละ ซาอุน�
ด่าวติ โฮลฮ แม อาวต ไม่ ซาอุน ตอก ไพรม แตะ�

8 กังเคะ เอ โม อซิราเอน ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ รุป
แม ปุ แตะ ติ โฮน� ด่าวติ เลียก ตอซู ไม่ อ�ื เป อ�ื
โม ฟีลิซเตีย ตอ เตือง โอยจ แตะ�

9ฟวยจ เซ ฮอยจ โลม ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว ละ
ซาอุน ลไล งาวม อื โตะ เญือะ� ไปญ เพลียฮ ไม่ อ�ื
ด่าวติ เตียต แม พิน ระ ละ อ�ื 10 ซาอุน ซอต แม
เพลียฮ แตะ� ตะ โจต ด่าวติ ไม่ เดีญ� ด่าวติ เตือน
ซบิฮ่ ฮา อ�ื เพลียฮ เซ คอม เอนิ นึง เดีญ� ซาวม
เซ ด่าวติ ลอต ตอ�

11 ซาวม เซ ซาอุน ดวน ปุย โฮว ฮอยจ เญือะ ด่า
วติ� ดวน อื มอง อื ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ ละ ซ เกือฮ
อื ติ แตะ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ เมือ กซะ อื เซ� มี
คัน รโปวน เญือะ ด่าวติ เซ ปังเมอ อฮั เฮี ละ ด่าวติ�
�ปะ ตัม โอ เปอะ ซไจ ตอ ไน เนาะ ก ซาวม เฮ�ี ซ
งา่วป ก ซะ ซ ฮอยจ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เปอะ�� อฮั เซ�
12 เญือม เซ มีคัน เกือฮ ด่าวติ ฮรงัโฮรฮ ปุ เลีฮ คระ
โตะ นาตัง� ด่าวติ ลอต ตอ โปน อ�ื 13 มีคัน เซ ตุย
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ฮุป ป ไก นึง เญือะ แตะ เซ� เกือฮ อื ไอจ นึง เตียง�
ตุย อาึง รฆวง ฮาึก ปิ นึง ไกญ อ�ื เลอปึ แม อื นึง ลปิ
ดา โกะ อื ไอฮ� 14 เญือม เอจี ฮอยจ โม ป ตะ โฮว
โฮมวต ด่าวติ เซ� มีคัน อฮั เฮี ละ อ�ื �ด่าวติ โซะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 15ฟวยจ เซ ซาอุน ดวน ปุย โม เซ แม
แลน ที อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ยวก เอนิ โรวก
เตือง ควน ไอจ อื เซ เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่��
อฮั เซ� 16 เญือม เอจี เลียก ปุย โม เซ ฮอยจ โตะ
เญือะ อา� ยุ ฮุป ป ไอจ นึง เตียง เซ� ไม่ รฆวง ฮาึก
ปิ ป อาวต นึง ไกญ อื เซ� 17 ซาอุน ไฮมญ มีคัน ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �ปะ เมอยุ จุ เปอะ อาึ อ�ื เกียฮ เกือฮ
โน่ง เปอะ ป เกละยุ อาึ โฮลฮ ตอ โปน อาึ เมอ�� อฮั
เซ� มีคัน โลยฮ อ�ื �ดัฮ อาึ โอ เกือฮ ตอ โฮ� เตอ
อฮั ติ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

18 ด่าวติ ตอ ฮา ซาอุน� ลอต โฮว เคะ ซามูเอน นึง
ยว่ง รามา� อู ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั ซาอุน เซ ละ แตะ
โครยญ เจือ� เญอืม เซ ด่าวติ ไม่ ซามูเอน ลอต โฮว
อาวต ดิ นึง นาโยต โบ ยว่ง รามา เซ� 19 ไก ป รโฮ
งะ ละ ซาอุน ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี ด่าวติ เอจี อาวต
นึง นาโยต โบ ยว่ง รามา�� อฮั เซ� 20 เญอืม เซ ซา
อุน ดวน แม ปุย โฮว โฮมวต ด่าวติ เซ� เญือม เอจี
โฮว ปุย โม เซ ฮอยจ นา เซ เยอ� ยุ โม ป ซึป ลปุง
พะจาว นา เซ� ยุ โรฮ ซามูเอน ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื
เซ� ปุก ลไล ซึป อื ลปุง พะจาว� เญือม เซ ลปุ พะ
จาว เลีฮ อาวต โรฮ นึง ปุย ยุฮ ซาอุน เซ� ปุย โม เซ
เกียฮ ซึป เอนิ โรฮ ลปุง พะจาว โรฮ� 21 เญือม เอจี
ฮมอง ซาอุน ไลลวง เซ� ซาอุน ดวน แม ปุย โฮว ติ
มู แม� เญือม เอจี ฮอยจ ปุย โม เซ� เกียฮ ซึป โรฮ
ลปุง พะจาว โรฮ� ซาอุน ดวน แม ปุย โฮว แปน โฮน
ลอวย นึง อ�ื ปุย โม เซ เกียฮ ซึป โรฮ ลปุง พะจาว
ตอก เซ โรฮ� 22ซาอุน โกฮ โฮว ไอฮ ฆาื อื ฮอยจ นึง
ยว่ง รามา เซ� ฮอยจ นึง นัมโม่ ระ อฮั ปุย เซคู ไม่�
เญอืม เซ ไฮมญ ไลลวง ด่าวติ ไม่ ซามูเอน ตอก เฮ�ี
�ซามูเอน ไม่ ด่าวติ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ� ปุย โม
เซ โลยฮ อ�ื �ปุย ลอา เซ อาวต นึง นาโยต โบ ยว่ง
รามา�� อฮั เซ ละ อ�ื 23ลไล โฮว ซาอุน ละ ซ ฮอยจ
อื นึง นาโยต เซ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต โรฮ นึง ซา
อุน เซ� เญือม เซ ซาอุน เกียฮ ซึป เอนิ ปุ โฮว ลปุง
พะจาว ติ เจน คระ� ฮอยจ ละ ฮอยจ อื นึง นาโยต
โบ ยว่ง รามา เซ� 24ซาอุน ปอยจ เอนิ เครองึ จาวป
แตะ� ซึป ลปุง พะจาว ไม่ อื ซองนา ซามูเอน� ลอต
เอนิ ไอจ โยะ ลปิ นา เซ ติ ซเงะ ติ ซาวม� ปุย อฮั
เฮี ฆาื อ�ื �ซาอุน อมั มัฮ โรฮ มัฮ อื ป ซึป ลปุง พะ
จาว�� อฮั เซ�

20
โยนาทัน เรอมึ ด่าวติ

1 ฟวยจ เซ ด่าวติ ตอ แม เน่อมึ นาโยต โบ ยว่ง
รามา เซ� โฮว ฮอยจ เคะ โยนาทัน� อฮั เฮี ละ อ�ื
�มัฮ เมอ ป โคะ ยุฮ อาึ อ�ื มัฮ กัน พิต ตอก เมอ ป
ยุฮ อาึ ละ เปือะ ปะ อา� เกียฮ ซาวป ลอป โน่ง ยุฮ

ยุม ไม่ อาึ เมอ�� อฮั เซ� 2 โยนาทัน โลยฮ อ�ื �ไล
ลวง ป อฮั เปอะ เซ มัฮ โตว ป เนอมึ ยุง่� ไก โตว ไล
ละ อื ซ ยุฮ เปือะ เกอะ ยุม ไม่ ปะ อา� เมาะ ป ยุฮ
ป อฮั เปือะ เกอะ ปัง มัฮ กัน ระ ไล กัน แตวะ ไล�
เปือะ เกอะ เกือฮ อาึ ยุง อื โครยญ เจือ� เม่าะ โตว อื
ฮา เยอะ ติ เจือ เนอึม� แจง โอ อื ซ ยุฮ ตอก เซ��
อฮั เซ� 3 ด่าวติ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เปือะ ปะ
อา เอจี ยุง อื ฮรกั ปะ อาึ อ�ื ตึน ซ มัฮ โอ อื รโฮงะ
ป ซ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� นึง ฮลัต อื ปะ ไลจ รพาวม
ฆาื� แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� ไม่ แจง โรฮ ไอม
ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก
เซ โรฮ� มัฮ ป เตะ ป แนต ปุย รโปยฮ ลัง่ เมาะ ติ
รเดือง โน่ง�� อฮั เซ� 4 โยนาทัน อฮั เฮี ละ ด่าวติ�
�ปะ ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เรอมึ แตะ ตอก เมอ� รโฮ
งะ เนิ� อาึ ซ เรอมึ ปะ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 ด่าวติ โลยฮ อื ละ อ�ื �ซงา่วป มัฮ ซเงะ ฮาวก
เคิ ติ ซาวม� ซ ไก กัน เลียง ปุย ปุ แตะ นึง� อาึ มัฮ
โรฮ ปุย ลัง ฮอยจ โซม ดิ ไม่ กซัต นึง กัน เลียง เซ
โรฮ� ปัง มัฮ ตอก เซ ปัว ปะ เกือฮ อาึ โฮว เม่าะ ติ
แตะ นึง ชจิ เซ ฮอยจ ละ ลอยจ กัน เลียง ปุย ซเงะ
ลอวย นึง อื เซ เมือ กปู อ�ื 6 ดัฮ เปือะ เปอะ ยุ โอ
อาึ ฮอยจ นึง กัน เลียง เซ โฮ� ปัว ปะ อฮั ละ อื ตอก
เฮ�ี �ด่าวติ เซ เอจี ปัว เอญี นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม ป
มัฮ ยว่ง โกะ แตะ เซ� ละ ซ เอญี ทไว อื โอเอฮี ละ
พะจาว ตัม ป กอ ยุฮ โม เอยีกปุ คระ เฌือต แตะ โค
รยญ เนอึม�� 7 ดัฮ กซัต เซ อฮั ตอก เฮ�ี �ไมจ��
ดัฮ อฮั เซ อาึ ตึน ซ ซไบ่ โรฮ รพาวม นึง� ดัฮ เปอะ ยุ
รอก พาวม อื โฮ� ปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ยุง มัฮ อื ฆวต ยุฮ อื ไลจ ไม่ อาึ� 8 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� ปัว เปอะ ยุฮ ละ อาึ ตัม ป ปัว อาึ นึง เปอะ เฮี
เบือ รพาวม ฮรกั เปอะ� นึง เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ
ไม่ อาึ ซองนา พะจาว. ดัฮ อาึ ไก พิต ยุฮ ละ เปอะ�
ปัง ยุฮ เอนิ เปอะ ยุม ไม่ เยอะ แปน� อมั ทา เญาะ
เกือฮ เปือะ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ�� อฮั เซ�

9 โยนาทัน อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุ แกต มัฮ ตอก เซ
เฟือฮ เอนิ โอะ� มัฮ ยุง อาึ ซ ยุฮ เปือะ เกอะ ไลจ ไม่
เปอะ ตอก เซ� อาึ แจง โอ ซ เม่าะ ฮา เปอะ เฟือฮ
เอนิ�� อฮั เซ� 10 ด่าวติ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
เปือะ เปอะ รอก เนอมึ พาวม นึง อาึ� มัฮ ปุย ป ซ ร
โฮงะ เนิ อ�ี� อฮั เซ� 11 โยนาทัน โลยฮ อ�ื �โฮว�
โฮว ดิ ฮอยจ นึง ชจิ เซ�� อฮั เซ� ปุย ลอา เซ โฮว
ดิ เนอมึ นึง ชจิ เซ�

12 โยนาทัน อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �ปัว เยโฮวา พะจาว
ทื โม อซิราเอน แปน พีญัน อื ละ แตะ� ดัฮ โอ มัฮ
ซงา่วป มัฮ ซะติ เมาะ เวลา ปเล่ีย เฮ�ี ดัฮ อาึ เอจี
ไฮมญ เปือะ เกอะ� ดัฮ งอ่ต ป ไมจ ละ ปะ โฮ� อาึ
ซ เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ ละ เปอะ� 13 ดัฮ เปือะ เกอะ
งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เปอะ� ตัม โอ อาึ รโฮ
งะ ละ เปอะ� ไม่ โอ เยอะ เกือฮ ปะ ตอ โปน อื โฮ�
ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ ฆาื อื โฮฮ ฮา เซ
แม� ปัว พะจาว อาวต ไม่ ปะ ตอก อาวต อื ไม่ เปือะ
เกอะ โรฮ� 14 ดัฮ อาึ ไก ลัง่ จีวติ โฮ� ปัว ปะ เปลีฮ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว เซ
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ละ อาึ� เดอมึ อาึ โอ ซ ยุม ฆาื� 15 เญือม เอจี เรอึ
ม พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป เกละยุ เปอะ เกือฮ ไฆร
โอยจ เจอ� ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ ไก ลอป ละ เญือะ เญะ� ฮอยจ ละ โม จัต
เจือ เยอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 16 ปัว เกือฮ ลปุง ซัน
ญา เอะ ไม่ ปุ แตะ เฮี แปน ป ตอน ป ฮมัน� ดัฮ ไก ป
พิต ป ซันญา แตะ เซ� ปัว พะจาว เกือฮ ปุย เซ ลอก
ตุต แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 17 โยนาทัน เกือฮ แม ด่า
วติ ซันญา ซโตฮ อื ติ โฮน แม ซ ฮรกั เนอมึ แตะ โย
นาทัน เซ� นึง ฮรกั เนอึม โยนาทัน เซ ด่าวติ ตอก
ฮรกั อื โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�

18 ฟวยจ เซ โยนาทัน อฮั แม อื ละ ด่าวติ ตอก
เฮ�ี �ซงา่วป มัฮ ซเงะ เลียง ปุย ปุ แตะ นึง มัฮ อื
ซเงะ ฮาวก เคิ ติ ซาวม� ปุย ตึน ซ เงอตึ ฆาื โอ แตะ
ยุ ฮอยจ ปะ นึง กัน เลียง เซ� 19 เญือม เอจี อาวต
เปอะ ฮอยจ ละ ซเงะ ลอวย นึง อื เซ� ปะ ไมจ เปอะ
ซไจ เลีฮ ฮอยจ นา ก เม่าะ เปอะ ติ แตะ เซ� ไน ซเงะ
เซ ปะ ไมจ เปอะ เม่าะ ติ แตะ เดีย ซโมะ เอเซน�
20 อาึ ซ โปยญ ตี ทนู ยุฮ แตะ ลอวย โฆง� ซ เกือฮ
ดุฮ โบ ก อาวต ปะ เซ� เคียต เกือฮ ติ แตะ ตอก ป
โปยญ ปาว โฮ� 21 เญอืม เซ อาึ ซ ดวน กวนดุ รเมะ
ติ ปุย� อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โฮว ซาวป แลน ตี ทนู
ยุฮ อาึ เนิ�� ดัฮ อาึ อฮั ละ อ�ื �ตึต แตะ� ตี ทนู ดุฮ
ลวง เฆียง ลัก่เอฮี อ�ื โฮว ตุย เนิ�� ดัฮ อฮั เซ ละ
โฮ� ปะ เอจี โปน เปอะ ป ซ เกิต ละ แตะ เซ� โอก
เอญี เปอะ แปน� แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ แจง
โอ ป โซะ ซ เกิต ละ เปอะ� 22 ดัฮ อาึ อฮั ละ ปุย เซ
ตอก เฮ�ี �ตึต แตะ� ตี ทนู ดุฮ ลัก่กา เปอะ เซิต��
ดัฮ อฮั เซ ละ โฮ� ปะ ไมจ เปอะ โอก โฮว� เอจี มัฮ
เกือฮ พะจาว เปอะ โฮว� 23 ไลลวง ป ซันญา เอะ ไม่
ปุ แตะ เฮ�ี เอจี มัฮ พะจาว ป แปน พีญัน ซน่ะ อาึ
ไม่ ปะ เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

24ฟวยจ เซ ด่าวติ โฮว เม่าะ เนอมึ ติ แตะ นึง ชจิ�
ฮอยจ ละ ซเงะ เลียง ปุย ปุ แตะ� เญอืม ฮาวก เคิ ติ
ซาวม� กซัต ซาอุน โฮว โซม เนอมึ นึง กัน เลียง เซ�
25 งาวม นึง ก กอ งาวม ไพรม แตะ นึง โบ เดีญ� โย
นาทัน โกฮ ชุง เกือฮ อปัเนอ งาวม เฆียง ก งาวม ซา
อุน เซ� เบือง ก กอ งาวม ด่าวติ เซ� ปังเมอ โบฮ
เยอื ลัง่� 26 ปัง มัฮ ตอก เซ ซาอุน ดิ อฮั โตว โอ
เอฮี ฆาื อื นึง แกต อื มัฮ ไก ตอก มัฮ ด่าวติ ติ เจือ�
�ตึน ซ มัฮ รแอม ไล อ�ื� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�
27 ปวยฮ พริ เซ� ปุก ซเงะ ลอา นึง กัน เลียง เซ�
เบือง กอ งาวม ด่าวติ โบฮ ลัง่� ซาอุน อฮั เฮี ละ โย
นาทัน ป มัฮ กวน แตะ เซ� �ด่าวติ เมอยุ โอ อื ฮอยจ
นา เฮี เน่อมึ โฆะเน่ิ ฮอยจ ละ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ�

28 โยนาทัน โลยฮ อ�ื �ด่าวติ เซ เอจี ปัว เอญี
ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ นึง เบ่ตเลเฮม� 29 ปัว อื นึง อาึ
ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี นึง เบ่ตเลเฮม�
โม เอียกปุ คระ เฌือต เตอะ ไก โรฮ กัน ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว นา เซ� เอยีกระ เกอะ เอจี ซตอก อาึ เอญี
ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ มัฮ เนอมึ ปุ โฮมว ฮรกั อาึ โฮ� ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ เอญี เคะ โม เอียกปุ แตะ นา เซ��

อฮั เซ� มัฮ เซ ป โอ เปอะ ยุ ฮอยจ โซม อื นา เฮี ฆาื
อ�ื� อฮั เซ โยนาทัน เนอ�

30 เญื อม เซ ซา อุน ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก
รพาวม แนม ฆาื อื ละ โยนาทัน เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ กวน โอ ลุก� กวน กุก เนะ� อาึ
เอจี ที เนิ ฆวต พาวม ดิ เปอะ ไม่ ด่าวติ เตอ� มัฮ
ป ซ โชะ นา โกะ เปอะ ไอฮ� ไม่ มัฮ อื ป โชะ นา มะ
เปอะ โรฮ� 31 ไน ติ เจน ไอม ลัง่ ด่าวติ เซ� ปะ ซ ไก
โตว ซเงะ ซ โฮลฮ เปอะ แปน กซัต ละ ซ กุม เปอะ
เมือง เฮี ติ ชวง� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย โฮว ซาวป โฮมวต โรวก ฮอยจ ละ อาึ เฮ�ี
นึง เอจี ไมจ อื ยุม แปฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

32 ฟวยจ เซ โยนาทัน โลยฮ อื ละ เปือะ แตะ เซ
ตอก เฮ�ี �มัฮ กัน พิต ตอก เมอ ป ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ ด่าวติ เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 33 เญือม ฮมอง อื
โอเอฮี ตอก เซ� ซาอุน ซอต เอนิ เพลียฮ แตะ� ตะ
เกือฮ อื ลอก โยนาทัน เซ ปอ ยุม อื เอนิ� โยนาทัน
ยุง ที อื นึง เซ ฆวต ยุฮ เปือะ แตะ ยุม ไม่ ด่าวติ เตอ�
34 โยนาทัน โกฮ ฆาื อื ฮา โตะ นา ก โซม ปุย เซ ไม่
รพาวม รอก แตะ� ลอต เอนิ โอ เญาะ โซม นึง กัน
เลียง ซเงะ ลอา เซ� มัฮ โรฮ ฆาื ตุก รพาวม อื นึง
เกละ เปือะ แตะ ยุ ด่าวติ เซ ไม่ พลิฮ บึน อ�ื 35 เมือ
กซะ ซเงะ ติ อื แม� โยนาทัน โกฮ โฮว เคะ ด่าวติ นึง
นา ก เม่าะ อื นึง ชจิ เซ ตัม ป เอจี อฮั แตะ อาึง ละ
อ�ื เกือฮ กวนดุ โฮว ไม่ แตะ ติ ปุย� 36 โยนาทัน อฮั
อื ละ กวนดุ เซ ตอก เฮ�ี �ตอ โฮว ตุย ตี ทนู ป โปยญ
อาึ เซ เนิ เมอะ�� อฮั เซ� เญือม เอจี ตอ กวนดุ เซ
โฮว เยอ� โยนาทัน โปยญ ทนู ยุฮ แตะ เกือฮ โฮว ลั่
กกา กวนดุ เซ� 37 เญอืม เอจี ฮอยจ กวนดุ นา ก ดุฮ
ตี ทนู โปยญ อื เซ� โยนาทัน กอก รโอง ละ กวนดุ
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ตี ทนู ดุฮ ลวง ลัก่กา เปอะ เซ�
38 ซไจ โฮว ตุย ตี ทนู เซ� ปุ เญาะ ลโล่ะ ฮา�� อฮั
เซ� กวนดุ เซ โฮว ตุย เนอึม ตี ทนู เซ� เอญี ไม่ อื
ตาว อื ละ โยนาทัน ปอเลียง แตะ เซ� 39 กวนดุ เซ
ปังเมอ โอ ยุง ไลลวง อ�ื มัฮ โยนาทัน ไม่ ด่าวติ โน่ง
ป ยุง ไลลวง อ�ื 40 โยนาทัน เกือฮ เครองึ รุป ยุฮ
แตะ เซ ละ กวนดุ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี ตาว เค
รองึ อาึ เฮี ฮอยจ นึง ยว่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื 41 เญอืม
เอจี ลอต กวนดุ เซ ด่าวติ โอก เน่อมึ ก อาวต แตะ
เดีย ซโมะ เซ� นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ไว โยนา
ทัน ลอวย เตะ� ฮงาึต ปุ แตะ เตือง ลอา แตะ เซ�
เยอืม ไม่ อื ละ ปุ แตะ� ด่าวติ เยอืม เล่ีญ ฮา โยนา
ทัน เซ� 42ฟวยจ เซ โยนาทัน ปิฮ มุ่น ละ ด่าวติ เซ
ตอก เฮ�ี �ปัว พะจาว อาวต ลอป ไม่ ปะ� นึง เอจี
ซันญา ดิ อาึ อื ไม่ ปะ เบือ มอยฮ พะจาว ตอก เฮ�ี
ปัว เกือฮ พะจาว แปน พญีัน ละ อาึ ไม่ ปะ ไม่ ละ โม
จัตเจือ เยอะ เตือง ลอา เยอะ� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี
โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ ด่าวติ ลอต
โอก โฮว ฮา อ�ื โยนาทัน เซ โกฮ เอญี โรฮ นึง ยว่ง�
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1 ฟวยจ เซ ด่าวติ โฮว เคะ อาฮิเมเลก ป มัฮ ซตุ
นึง ยว่ง โนป� อาฮเิมเลก เซ โอก เคะ ด่าวติ ไม่ รกุฮ
รเตียง แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เมอยุ ฮอยจ โน่ง
เปอ� เกียฮ โอ โน่ง ไก ป ฮอยจ ไม่ เปอะ ติ ปุย เนอึ
ม เมอ�� อฮั เซ� 2 ด่าวติ อฮั อื ละ อาฮเิมเลก ป มัฮ
ซตุ เซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โฮว นึง รซอม ดวน กซัต
แตะ� กซัต เซ ดวน อาึ ยุฮ โอเอฮี ติ เจือ� ซตอก
อาึง อื เนิ ตอก เฮ�ี �ปุ รโฮงะ ละ ปุย ติ เนอมึ ไลลวง
ป ดวน อาึ เปอะ โฮว ยุฮ เซ�� อฮั เซ เนิ� อาึ เอจี
พัต อาึง ปุ แตะ ไม่ โม ลุกนอง แตะ ละ ซ ยุ ปุ แตะ
ไม่ อื ติ โดฮ� 3 ปัว คโนมปัง ยุฮ เปอะ พอน โม่ว ดัฮ
ไก� ดัฮ โอ ไก โฮ� เกือฮ ป โซม ไฮญ เนิ แปน ตื�
เตอมึ ป ไก ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 4ซตุ เซ โลยฮ
อื ละ ด่าวติ� �อาึ ไก โตว คโนมปัง ทัมมด่า ยุฮ ฮุ�
มัฮ คโนมปัง ซัมคัน ยุฮ ฮุ โน่ง ป ไก เยอ� ดัฮ โม ลุก
นอง เปอะ เซ โอ ซดิ ไม่ ปรโปวน โฮ� โซม อื แปน
โรฮ�� อฮั เซ� 5 ด่าวติ โลยฮ อื ละ ซตุ เซ ตอก เฮ�ี
�ป เนอึม นึง อ�ื เญือม โอก โฮว เอะ ตอก เฮ�ี เอะ
เญาะ ซดิ โตว ไม่ ปรโปวน เฟือฮ เอนิ� ตัม ทัมมด่า
ยุฮ ปรเมะ นมุ เฮี ดัฮ เอจี โฮว ตอก เฮี เอจี ซงะ่ ไล
อ�ื เญือม โฮว ยุฮ กัน พิเซต ตอก เฮี โฮว ละ ซงะ่
แตะ ฮา เซ แม�� อฮั เซ� 6 ซตุ เซ เกือฮ เนอึม ค
โนมปัง ซัมคัน เซ ละ ด่าวติ� นึง โอ คโนม ไฮญ ยุฮ
อื ไก โนก ฮา คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว, ป เอจี ตุย
ปุย เน่อมึ นึง โตะ ควน ทไว ปุย คโนมปัง เซ� ละ ซ
อาึง แม อื คโนมปัง โคระ นึง อ�ื

7 ซเงะ เซ ไก ปรเมะ ติ ปุย ป อาวต นา เซ� มัฮ
กวนไจ ยุฮ ซาอุน� ปุย เซ ปุก เญอืม โฮลฮ อื ทไว โอ
เอฮี ละ พะจาว. มอยฮ ปุย เซ มัฮ โด่เอก� ปุย เมือง
เอโด่ม� มัฮ ฮวันา ป เลียง ซัตซิง ยุฮ ซาอุน�

8 ด่าวติ เซ อฮั อื ละ อาฮิเมเลก เซ ตอก เฮ�ี �ปะ
อมั ไก เพลียฮ ยุฮ เปอะ� วจิ ยุฮ เปอะ ญุ่ก อมั ไก�
อาึ เตือน โตว ตุย โรวก วจิ ไม่ เครองึ รุป ไฮญ ยุฮ
แตะ เฟือฮ� นึง ดวน พราวป ลอน เอนิ กซัต เซ อาึ
โฮว�� อฮั เซ� 9 ซตุ เซ โลยฮ อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี
�มัฮ วจิ โกลิอตั ปุย ฟีลิซเตีย ป ยุฮ ปะ ยุม ไม่ นึง
โตะ โลก เอลา เซ โน่ง ป ไก เยอ� วจิ เซ เพาะ ลัง่
นึง บ่วตชุ ไมจ� อาวต นึง ลัก่เคะ เอโฟต เซ� ดัฮ
เปอะ ฆวต ไอฮ ตุย โรวก เมิฮ� โนก ฮา วจิ เซ ไก โตว
วจิ ไฮญ เญอ�� อฮั เซ� ด่าวติ อฮั เฮ�ี �ไก โตว วจิ
ไฮญ ป ไมจ เมาะ วจิ เซ เยอ� เกือฮ อาึ โรวก เมิฮ��
อฮั เซ�

ด่าวติ อาวต เมือง กัต
10ซเงะ เซ ด่าวติ โกฮ ตอ แม ฮา ซาอุน โฮว ฮอยจ

เคะ อาคิต ป มัฮ กซัต เมือง กัต� 11 ป มัฮ กวนไจ
กซัต อาคิต เซ อฮั เฮ�ี �ด่าวติ เฮี โม่ มัฮ กซัต ยุฮ
ปุย เมือง เซ� โม่ มัฮ ด่าวติ เฮี ป อฮั ปุย ไลลวง อื
นึง รซอม เชยี แตะ เญอืม ฟอน ลัม อื ไม่ อฮั อื ตอก
เฮี โฮ� �ซาอุน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย แปน เปือนๆ อ�ื ด่า
วติ ปังเมอ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย แปน ฮมาึนๆ อ�ื� โม่ อฮั
เซ��

12 ด่าวติ เญือม ฮมอง อื ลปุง เซ โตวฮ ฆราึง ฆาื
อ�ื ฮลัต โรฮ ฆาื อื นึง กซัต อาคิต เซ ไม่ อ�ื 13 เญื
อม อาวต ด่าวติ ซดิ ไม่ ปุย โม เซ� เคียต เปียน ซลิต
แตะ ซองนา อ�ื เคียต แปน ปุย เงา่ะ ปุย บ่า� ซาวป
ไซฮ โอเอฮี นึง โตะ รเวอืะ เมือง เซ� เคียต เกือฮ ติ
แตะ เฌีย แม่ เกือฮ อื ปัต เลีฮ ฮอยจ นึง ฮาึก กัป
แตะ� 14กซัต อาคิต อฮั อื ละ กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี
�แลน เมอะ� ปุย เซ มัฮ ปุย เงา่ะ� โม เปะ เมอยุ
โรวก เปอะ ปุย เซ ฮอยจ เคะ อาึ อ�ื 15 อมั มัฮ โคะ
เปอะ อาึ โอ ดิ กอ ยุ ปุย เงา่ะ ปุย บ่า� อมั มัฮ โรวก
เปอะ ปุย เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ เปลีฮ ไลลวง ปุย เงา่
ะ ปุย บ่า เนิ� อมั โซมกวน ไม่ เลียก อาวต แตะ นึง
เญือะ เญะ ปุย ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ กซัต เซ�
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1 ด่าวติ ตอ เน่อมึ เมือง กัต เซ� โฮว อาวต โตะ
ทัม ซดิ ไม่ ยว่ง อะดุ่นลัม� เญือม เอจี ฮมอง โม เอี
ยกระ เอยีกตุ อื ไม่ โม คระ เฌือต อ�ื โฮว เคะ อื ฆาื
อื ฮอยจ นา เซ� 2 ปุย เมาะ ป อาวต ไม่ ตุก รพาวม
แตะ� ไม่ โม ป ไก รมะ รโตว� ไม่ โม ป วติวงั โอเอฮี
ละ โตะ รพาวม อ�ื โฮว ตื เคะ ด่าวติ เตือง โอยจ
แตะ� ป โฮว เคะ อื เซ ไก พามัน เมาะ ปาวน รอย
ปุย� ด่าวติ แปน ฮวันา ปุย โฮวน เซ�

3 ด่าวติ โอก เน่อมึ นา เซ โฮว ฮอยจ ยว่ง มิซปา
นึง เมือง โมอปั� อฮั อื ละ กซัต เมือง โมอปั เซ ตอก
เฮ�ี �ปัว ปะ เกือฮ โม มะ โม เปือะ เกอะ โฮว อาวต
ไม่ เปอะ� ฮอยจ ละ ซ ยุง อาึ ตอก ซ ยุฮ พะจาว โอ
เอฮี ละ แตะ�� อฮั เซ� 4 ด่าวติ เกือฮ เนอมึ มะเปือะ
แตะ เซ อาวต ไม่ กซัต เมือง โมอปั เซ� มะเปือะ อื
เซ อาวต ไม่ กซัต เซ เตือง ลอา แตะ� ติ เจน อาวต
ด่าวติ นึง ก เม่าะ อื ติ แตะ เซ� 5ฟวยจ เซ ไก ป ซึป
ลปุง พะจาว ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ กาต� อฮั เฮี ละ ด่า
วติ� �ปะ ปุ เญาะ อาวต นา เฮี เยอ� ไมจ เปอะ ซไจ
โฮว ฮอยจ นึง เมือง ยูด่า ปเล่ีย เฮี เอนิ�� อฮั เซ�
ด่าวติ โฮว เนอมึ ฆาื อ�ื โฮว อาวต นึง เพระด่าวก ติ
โดฮ� มอยฮ นา เซ มัฮ เฮเรต�

ซาอุน ยุฮ ยุม ไม่ ซตุ ยว่ง โนป
6 ติ ซเงะ อื กซัต ซาอุน อาวต นึง เมือง กิเบ่อา�

อาวต ฆรมึ โคะฆิ นึง ตู ฮลาวง ติ โดฮ� ไปญแนฮ เพ
ลียฮ แตะ ไม่ อ�ื โม กวนไจ อื อาวต โรฮ ไม่ อื รวติ
โกะ อื เซ� เญอืม เซ ซาอุน ฮมอง ไลลวง เอจี ไก ป ยุ
ก อาวต ด่าวติ ไม่ ปุโฮมว อ�ื 7 ซาอุน เซ อฮั อื ฆาื อื
ละ โม กวนไจ ป ชุง โบ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ โม
เบ่นยามิน เนอ� งอ่ต ที แลน เมอะ� โม เปะ อมั มัฮ
แกต เปอะ ด่าวติ เซ ซ เกือฮ ชจิ โดว ไม่ รปึม อะงุน
ละ แตะ� อมั มัฮ แกต เปอะ ด่าวติ ซ เกือฮ แตะ
โฮลฮ แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื เซ� 8 โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ เอจี ซาวป โรฮ เปอะ งอ่ต ตอก ซ ตอซู
แตะ ไม่ อาึ โรฮ� เญือม โตกโลง กวน อาึ พาวม ดิ
ไม่ กวน เจซี เซ� ไก โตว ป รโฮงะ ละ อาึ ติ ปุย เนอึ
ม� กวน อาึ ไอฮ เอจี ซาวป โรฮ เซอฮึ ซุย ด่าวติ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ เกือฮ อื ลเตือฮ แม ตอซู ไม่ อาึ�
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มอง ลอป ยุฮ ป โซะ ละ อาึ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี
ไลลวง เซ ปุ โรฮ ไก ป รโฮงะ เนิ� ไก โตว ติ ปุย เนอึ
ม ป เรอมึ ตุก พาวม ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ� 9 โด่เอก ป
มัฮ โม เอโด่ม ชุง โรฮ นา เซ ไม่ โม กวนไจ กซัต เซ�
โด่เอก เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ยุ ฮอยจ ด่าวติ เซ นึง ยว่ง
โนป� ฮอยจ เคะ อาฮิเมเลก กวน อาฮิทุป� 10 อาฮิ
เมเลก เซ ไฮมญ โอเอฮี นึง พะจาว รโตง ด่าวติ เซ�
ฟวยจ เซ เกือฮ ป โซม ป ปอน ละ ด่าวติ เซ ไม่ เกือฮ
อื วจิ ยุฮ โกลิอตั ปุย ฟีลิซเตีย โฮ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ
ซาอุน�

11 ฟวยจ เซ กซัต ซาอุน ดวน เอนิ ปุย โฮว กอก
อาฮิเมเลก ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ โม ป มัฮ เอียกปุ คระ
เฌือต อ�ื ป มัฮ ซตุ นึง ยว่ง โนป เซ เตือง โอยจ อ�ื
เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ� 12 เญือม เซ ซาอุน อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปะ ป มัฮ กวน อาฮิทุป เปอ� ไมจ เปอะ
งอ่ต�� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �เออะ� จาวไน เมอ อฮั
เปอะ เนิ อ�ี� อฮั เซ� 13 กซัต ซาอุน อฮั เฮี ละ ปุย
เซ� �ปะ เมอยุ พาวม เปอะ ไม่ ด่าวติ ละ ซ ตอซู
แตะ ไม่ อาึ อ�ื เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ คโนมปัง ละ
ไม่ วจิ เมอ� โฮฮ ฮา เซ เอจี ไฮมญ แม เปอะ โอเอฮี
ละ อื เน่อมึ นึง พะจาว� งอ่ต เมอะ� ปเล่ีย เฮี ด่าวติ
เซ เอจี มอง ลอป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื 14 อาฮเิมเลก โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ด่า
วติ เซ มัฮ ปุย ซืไซ ไม่ เนอมึ รพาวม อื ฮา ปุย ไฮญ�
เอจี มัฮ กวนพา เปอะ ไอฮ ไม่ มัฮ อื ฮวันา ตฮนั ป
มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ� ปุย เตือง โอยจ อ�ื
เมาะ ป รซอฮ ละ เปอะ� นัปทื เนอึม อ�ื 15 ไลลวง
อฮั เปอะ อาึ ปัว โอเอฮี นึง พะจาว รโตง อื เซ� ปัว
เนอึม เมอะ ตอก กอ ปัว ไพรม แตะ โฮ� ไลลวง อฮั
เปอะ เอะ พาวม ดิ ละ ซ เกละ แตะ ยุ ปะ เซ มัฮ โตว
ป เนอมึ� ปัว เปอะ โอ ทื พิต อาึ� ไม่ โม เอยีกปุ คระ
เฌือต เตอะ นึง ไลลวง เฮ�ี อาึ ยุง โตว ไลลวง เซ เญี่
ยะ เนอึม�� อฮั เซ� 16 กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อา
ฮเิมเลก� ปะ ไม่ โม เอยีกปุ คระ เฌือต เปอะ แจง ซ
ยุม เปอะ เตือง โอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17ฟวยจ เซ กซัต เซ อฮั อื ละ โม ตฮนั ป อาวต ซดิ
ไม่ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ โม
ซตุ ยุฮ พะจาว เซ นึง เอจี พาวม ดิ เตะ พรอม อื ไม่
ด่าวติ เซ� โม เซ เอจี ยุง อื ตอ ด่าวติ ฮา อาึ อ�ื ปัง
เมอ โอ รโฮงะ อื ละ อาึ�� อฮั เซ� โม ตฮนั ยุฮ อื เซ
ปังเมอ โอ ญอม ยุฮ ยุม ไม่ โม ซตุ ยุฮ พะจาว เซ�
18 เญือม เซ กซัต ซาอุน อฮั อื ละ โด่เอก ตอก เฮ�ี
�ปะ ไมจ เปอะ เลียก มอก ซตุ โม เซ เกือฮ ยุม�� อฮั
เซ� โด่เอก ปุย เอโด่ม เซ เลียก มอก เนอึม โม ซตุ
เซ เกือฮ ยุม� ไน ซเงะ เซ โด่เอก เซ แปน ยุฮ ยุม ไม่
ซตุ จาวป ลปิ เอโฟต รเตะ โรฮ พอน ปุย เอนิ� 19ซา
อุน เซ เกือฮ แม อื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง ยว่ง โนป ป มัฮ
เมือง อาวต ซตุ เซ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ปรเมะ ปร
โปวน� เตือง กวนดุ� กวนงกั� เตือง ซัตซิง ป มัฮ
โมวก� บรงั� แกะ� เกือฮ อื ยุม เตือง โอยจ อ�ื

20 เญือม เซ อาบี่ยาทา� ป มัฮ กวน รเมะ อาฮิเม

เลก เซ ติ ปุย� ปังเมอ เตือน โรฮ ตอ� ไอม โรฮ ยุฮ
แตะ� ลอต โฮว อาวต ดิ ไม่ ด่าวติ เซ� 21 อาบี่ยา
ทา รโฮงะ อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ซาอุน เซ เอจี ยุฮ
ยุม ไม่ โม ซตุ ยุฮ พะจาว เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ� 22 ด่าวติ อฮั เฮี ละ อาบีย่าทา เซ� �เญอืม ยุ อาึ
อาวต โด่เอก นา เซ ซเงะ เซ เยอ� อาึ เอจี ยุง เอนิ
เนอะ ซ รโฮงะ อื โอเอฮี ละ กซัต ซาอุน เนอ� กัน
ยุม โม เอยีกปุ คระ เฌือต เปอะ เซ มัฮ เนอมึ ฆาื อาึ
เฮ�ี 23ปะ อาวต เอนิ ไม่ อาึ อื นา เฮ�ี ทัน โตว ฮลัต
เฟือฮ เอนิ� ดัฮ ซาอุน เซ ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปะ มัฮ
โรฮ ซาวป อื ยุฮ ยุม ไม่ อาึ โรฮ� ดัฮ เปอะ อาวต ไม่
อาึ โฮ� ซ โปน เปอะ ป ฆวต ยุฮ อื ละ เปอะ เซ�� อฮั
เซ�

23
ด่าวติ เรอมึ ยว่ง เคอลีา

1 ติ ซเงะ อื ไก ป ฮอยจ รโฮงะ ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี
�โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ยว่ง เคอีลา
เซ� ไม่ ลู อื ตุย โรวก เฮงาะ นึง รบุฮ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�
2 ด่าวติ เซ ไฮมญ อื นึง พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว� อาึ อมั ไมจ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย
เซ�� อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี
�โฮว รุป ไม่ เมิฮ ไม่ เรอมึ เปอะ ยว่ง เคอลีา เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 3 โม ลุกนอง ด่าวติ เซ ปังเมอ อฮั อื ตอก
เฮ�ี �เอะ อาวต นึง เมือง ยูด่า เฮี เอจี ฮลัต เตอะ�
ดัฮ เอะ ซ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เคอีลา เซ� ไม่ รุป ปุ
แตะ ไม่ โม ตฮนั ฟีลิซเตีย เซ� เอะ โม่ โฮว ละ ซ ฮลัต
แตะ เซ�� อฮั เซ� 4 ด่าวติ ไฮมญ แม พะจาว ฆาื
อ�ื พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โกฮ
โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เคอลีา เซ� อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ
เป โม ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 5 เญือม เซ ด่า
วติ ไม่ โม ลุกนอง อื โฮว เนอึม ฮอยจ นึง ยว่ง เคอี
ลา เซ� รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย� เป อ�ื โฮลฮ ยุฮ
ยุม ไม่ อื โฮวน ปุย� โฮลฮ โรฮ ตุย โรวก คอง เลียง
อ�ื ด่าวติ ปุน เรอึม เนอึม ปุย ยว่ง เคอีลา เซ เกือฮ
โปน ฮา โม ป รุป ไม่ อื เซ� 6 อาบีย่าทา กวน อาฮเิม
เลก� เญือม ตอ อื ฮอยจ เคะ ด่าวติ นึง ยว่ง เคอีลา
เซ� โรวก ลปิ เอโฟต ไม่ แตะ�

7 เญือม ฮมอง กซัต ซาอุน ฮอยจ ด่าวติ นึง เวยีง
เคอีลา เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะจาว เอจี มอป ด่าวติ
เซ ละ อาึ� เอจี ที นึง เลียก อาวต อื โตะ เวยีง ป ไก
ฆรุง รวติ อื ไม่ ตอน รเวอืะ ฆรุง อื เซ� เอจี มัฮ เอนิ
คัง อื ไอฮ โกะ แตะ�� อฮั เซ� 8กซัต ซาอุน กอก โม
ตฮนั ยุฮ แตะ เกือฮ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป อ�ื
ตะ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เคอลีา เซ� ตะ แวต เอนิ ยว่ง
อาวต อื เซ� 9 เญือม ฮมอง ด่าวติ ไลลวง กัน ตะ
ซาอุน ยุฮ ป โซะ ละ แตะ ตอก เซ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ
อาบีย่าทา ป มัฮ ซตุ เซ� �ตาว ลปิ เอโฟต เซ นา เฮี
เมอะ�� อฮั เซ� 10 เญอืม เซ ด่าวติ ไววอน ปัว อื นึง
พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิ
ราเอน� ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ฮมอง ซ ฮอยจ ซาอุน นึง
ยว่ง เคอลีา เฮี ละ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ เวยีง เฮี ฆาื อาวต
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อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ นึง อ�ื 11 ปุย ยว่ง เคอลีา
เฮี อมั ซ โฮมวต เอนิ ตาว อาึ ละ กซัต ซาอุน เซ ยุง่�
ซาอุน เซ อมั ซ ฮอยจ เนอึม นา เฮี ตัม ป ฮมอง อาึ
อื เซ� โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ปัว ปะ
รโฮงะ ไลลวง เซ ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี�
อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �ซาอุน เซ ซ ฮอยจ
เนอึม�� อฮั เซ� 12 ด่าวติ ไฮมญ แม อื นึง พะจาว
ตอก เฮ�ี �ปุย เมือง เคอลีา อมั มัฮ เนอมึ ซ มอป อื
อาึ ไม่ โม ลุกนอง เงอะ ละ ซาอุน เซ แล�� อฮั เซ�
พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �ปุย โม เซ ซ มอป เนอมึ ปะ
ละ อ�ื� อฮั เซ�

13 ฟวยจ เซ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื พามัน เมาะ
แลฮ รอย ปุย เซ ซไจ เอนิ โอก ฮา ยว่ง เคอีลา เซ�
ลอต โฮว ลั่กกา แตะ ปุๆ� เญือม เอจี ฮมอง ซาอุน
เอจี โอก ด่าวติ ฮา ยว่ง เคอลีา เซ� ซาอุน เญาะ โฮว
โตว ฆาื อ�ื

โยนาทัน ฮอยจ เคะ ด่าวติ
14 ด่าวติ อาวต แนฮ นา ก เม่าะ แตะ ติ แตะ นึง

บลาวง เตียมๆ� อาวต นึง ลาึน เวอืฮ ป อฮั ปุย ลาึน
ซิป ไม่� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ ซาอุน ยุ ด่าวติ�
15 ติ โฮน อื เญอืม อาวต อื นาตี ยว่ง โฮเรต นึง ลาึน
ซิป เซ ด่าวติ ฮมอง ซ ฮอยจ ซาอุน ละ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่
แตะ� 16 โยนาทัน ฮอยจ เคะ ด่าวติ นึง ยว่ง โฮเรต
เซ เกาะ โลม รพาวม อื เกือฮ อื ตอน เบือ พะจาว�
เกือฮ อื ปุน เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื 17 อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปุ ฮลัต โอะ� เปือะ เกอะ แจง โอ อื ซ ปุน ยุฮ ป
โซะ ละ เปอะ� โตะ รพาวม อื เปือะ เกอะ เอจี ยุง อื
ซ แปน ปะ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� อาึ ซ แปน ป เรอึ
ม เปอะ�� อฮั เซ ละ ด่าวติ โยนาทัน เซ� 18 เญือม
เซ ปุย ลอา เซ ซันญา อาึง ซ แปน ลอป แตะ ปุ โฮมว
ปุ แตะ เบือ มอยฮ พะจาว. โยนาทัน ลอต เอญี� ด่า
วติ อาวต ลัง่ นาตี ยว่ง โฮเรต เซ�

19 เญือม เซ ปุย นึง ยว่ง ซิป เซ ฮาวก เคะ กซัต
ซาอุน ฮอยจ นึง ยว่ง กิเบ่อา� อฮั เฮี ละ อ�ื �ด่าวติ
เม่าะ ติ แตะ นึง นาตี ยว่ง เอะ� อาวต นึง โฮเรต นึง
ตู ฮาคีลา� ป มัฮ ลาึน ยูด่า ลวง ลัก่เซฮ อ�ื 20 โอ
กซัต� เอะ เอจี ยุง เงอะ ฆวต โฮมวต เนอมึ เปอะ ด่า
วติ เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว เปอะ โฮว ละ ฮอยจ
นึง นาตี เอะ� เอะ ซ มอป ด่าวติ เซ ละ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 21 กซัต ซาอุน เซ โลยฮ อ�ื �ปัว พะจาว
ปิฮ มุ่น ละ โม เปะ� นึง ไก เนอึม รพาวม ฆวต เรอึ
ม เปอะ อาึ� 22 โม เปะ ไมจ เปอะ โฮว แลน แม ติ
โฮน� เกือฮ ติ เปอะ ยุง ที นา ก อาวต อ�ื มัฮ ปุย ติๆ
ป ยุ อาวต อื นา เซ เยอ� อาึ เอจี ฮมอง อฮั ปุย อื
มัฮ อื ปุย เฮยีง ลัมเลือ เอนิ เนอ� 23 มัฮ เซ ป ฆวต
เกือฮ โม เปะ โฮว แลน ที นา ก กอ เม่าะ อื ติ แตะ
เซ ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ เอจี ยุง ที ก เม่าะ อื ติ แตะ เซ
ไมจ เปอะ แม รโฮงะ ละ อาึ� ฟวยจ เซ อาึ ซ โฮว
ไม่ โม เปะ� ตัม อาวต เนอึม นึง เมือง ยูด่า เซ� ปัง
จัมเปน ไร ฆาื เล่ีป เมือง เซ ญุ่ก� อาึ ซ โฮว ซาวป
โจน ยุ แตะ�� อฮั เซ ซาอุน เซ� 24 ปุย โม เซ โกฮ
เอญี กา กซัต ซาอุน เซ� ฮอยจ นึง ยว่ง ซิป�

เญอืม เซ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ อาวต นึง ลาึน
มาโอน นึง โตะ โลก ก ซแวก อื ติ โดฮ� ปุก ลัก่เซฮ
ลาึน ยูด่า� 25 กซัต ซาอุน ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โฮว
ซาวป ด่าวติ� เญือม ฮมอง ด่าวติ โฮว ซาวป ปุย
แตะ ตอก เซ� ตอ แม โฮว อาวต ฆาื อื นึง รองั ลาึน
มาโอน เซ� เญือม เอจี ฮมอง ซาอุน อื ตอก เซ�
โฮว อาื แม ด่าวติ ฆาื อื ฮอยจ นึง รองั ลาึน มาโอน
เซ โรฮ� 26 กซัต ซาอุน เอจี ฮอยจ เอนิ นึง บลัฮ ตู
เซ ลวง ลัก่เอฮี นึง อ�ื ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื อาวต
นึง บลัฮ ตู เซ ลวง ลัก่เติต นึง อ�ื ด่าวติ ซไจ ตอ ฮา
ซาอุน เซ นึง เอจี ฮอยจ ซาอุน เซ ไม่ โม ลุกนอง อื
ซดิ ไม่ โม โกะ แตะ� เอจี ซเปี เตือน โฮมวต โม ด่า
วติ เซ� 27 เญือม เซ ไก ปุย ติ โฮว รโฮงะ โอเอฮี ละ
ซาอุน เซ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง
ปเล่ีย เฮี เอนิ� โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง
เอะ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ� 28 ซาอุน เซ เญาะ อาื โตว
ด่าวติ ฆาื อ�ื ลอต เอญี รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย
เซ� นา เซ ปุย ลอต อฮั รองั เดีย ปุย ไม่ อื ฆาื อ�ื
29 ด่าวติ โอก เน่อมึ นา เซ� ลอต เอญี เม่าะ ติ แตะ
นึง นาตี ยว่ง เอนเกด่ี เซ ก ไฆลป อื ติ โดฮ�

24
ด่าวติ ยุ ซาอุน โตะ ทัม

1 ซาอุน เอญี เน่อมึ รุป แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย ติ
โฮน แม� ไก ป อู ละ อื ตอก เฮ�ี �ด่าวติ อาวต นึง
ลาึน ราว ยว่ง เอนเกด่ี�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 ซาอุน
เลือก ตฮนั ป เกง ฮา ปุย นึง อื ลอวย เปือน� เกือฮ
อื โฮว ไม่ แตะ ละ ซ ซาวป แตะ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง
อ�ื ฮอยจ นึง รองั อฮั ปุย รองั แกฮ ไม่� 3 เญือม
พา อื คอก แกะ นา เซ ยุ โตะ ทัม ติ� ซาอุน เลียก
โตะ ทัม เซ ละ ซ โฮว อื ก พริ ก มาวง� ด่าวติ ไม่ โม
ลุกนอง อื ปุก เญือม อาวต อื โตะ ทัม เซ โรฮ� ปัง
เมอ อาวต ก โด่ะ อ�ื 4ปรเมะ อาวต ไม่ ด่าวติ เซ อฮั
เฮ�ี �ไพรม อื พะจาว อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ ป เกละยุ
เปอะ อาวต ฆรมึ อมันัต เปอะ� เกือฮ ปะ ยุฮ ป ฆวต
ยุฮ เปอะ ละ อื ปอ ฟวยจ พาวม เปอะ นึง� เอจี มัฮ
ซเงะ เนาะ เฮี ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก เซ�� อฮั
เซ ละ ด่าวติ� ด่าวติ บระ เลียก แปฮ ชวง ลปิ ซโอว
ซาอุน เซ ฮา อื เตือง โอ อื ยุง�

5 ฟวยจ เซ ด่าวติ อาวม ไกลฮ แตะ นึง กิต แตะ
ชวง ลปิ อื ตอก เซ� 6 อฮั เฮี ละ โม ลุกนอง แตะ ฆาื
อ�ื �ปัว พะจาว เฆีญ อาึ ฮา ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ
จาวไน ยุฮ ฮุ� นึง เอจี เลือก พะจาว อื เกือฮ แปน
กซัต เบือ ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ อื เซ� มัฮ เซ ป โอ อาึ
ไมจ ยุฮ ป โซะ ละ อื ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 7 ด่าวติ
คัต โม ลุกนอง แตะ รมั ยุฮ ยุม ไม่ ซาอุน เซ� ฟวยจ
เซ ซาอุน โกฮ โอก โฮว ฮา โตะ ทัม เซ�

8ฟวยจ เซ ด่าวติ โอก โรฮ ฮา โตะ ทัม เซ� อาื อฮั
เฮี ละ ซาอุน เซ� �โอ กซัต� จาวไน ยุฮ อาึ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ซาอุน แมฆี� ยุ นุ่ม ด่าวติ ติ แตะ ฮอยจ ลัง
เตะ� 9 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �เมอยุ งอ่ต เปอะ ลปุง โม ป
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อฮั อาึ ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� 10 ปเล่ีย เฮี เอจี ยุ
ที เปอะ มอป พะจาว เปอะ ละ อาึ โตะ ทัม เซ เกือฮ
ปะ อาวต ฆรมึ อมันัต อาึ� ไก งอ่น ป ดวน อาึ ยุฮ
ยุม ไม่ เปอะ� อาึ ปังเมอ เลียก พาวม นึง เปอะ� อาึ
อฮั ติ แตะ โอ ซ ยุฮ ป โซะ ละ จาวไน ยุฮ แตะ นึง มัฮ
เปอะ กซัต เลือก พะจาว อาึง� 11แลน เมิฮ� เปือะ�
ป อาวต นึง เตะ อาึ เฮ�ี เฮี มัฮ ชวง ลปิ เปอะ� อาึ
ปุน ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ เปอะ ปังเมอ โอ ยุฮ� กิต ชวง
ลปิ เปอะ เฮี โน่ง� เอจี ที นึง เซ โอ อาึ พิต ละ เปอะ
ฆาื อ�ื ฆวต เลฮ โตว โรฮ เตียง เปอะ� ปะ ปังเมอ
ฆวต ซาวป ลอป เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ� 12 ปัว พะจาว
รเตีฮ ละ เอะ ลอา ป พิต ป ปุก นึง อ�ื ปัว พะจาว
โรก เวน ละ โม ป ยุฮ ป โซะ ละ อาึ� อาึ ปังเมอ โอ
ซ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ เฟือฮ เอนิ� 13 ปะ ยุง เปอะ ป
อฮั ปุย ไพรม ตอก เฮ�ี �กัน ฆอก ตึน ซ โอก เน่อมึ
นึง ปุย ฆอก�� อฮั เซ� อาึ แจง นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ป
โซะ ละ เปอะ�

14 �ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� มัฮ เมอ
ป โฮว ซาวป เปอะ� มัฮ เมอ ป อาื เนอึม อาื แนม
เปอะ� มัฮ เซาะ ยุม บไ่ด่ะ� มัฮ เยอื เฮมะ แตป ไอฮ
พาวม แตะ� โม่ มัฮ อ�ื 15 เกือฮ พะจาว รเตีฮ โอ
เอฮี เฮี ซน่ะ เอะ ลอา� เกือฮ แลน ที อ�ื เกือฮ เฆีญ
อาึ ฮา อมันัต เปอะ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�

16 เญอืม เอจี ฟวยจ ลปุง ด่าวติ ตอก เซ เยอ� ซา
อุน ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ด่าวติ� กวน อาึ� อมั มัฮ
เนอึม ลเลาะ ปะ เซ เยอ�� อฮั เซ ไม่ เยอืม แตะ�
17 ซาอุน อฮั แม เฮ�ี �ปะ ซืไซ เนอึม เปอะ ฮา อาึ�
ปะ ยุฮ เปอะ ป ไมจ ละ อาึ เตือง ยุฮ อาึ ป ฆอก ละ
เปอะ� 18 ซเงะ เนาะ เฮี ปะ เปลีฮ ที เปอะ ป ไมจ ละ
อาึ� พะจาว เอจี มอป อาึ ละ ปะ� ปะ ปังเมอ โอ
เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� 19 ปุย� ดัฮ รโตฮ ยุ ป ตอซู
ไม่ แตะ� อมั ซ พลวย อื โฮว ไอฮ พาวม แตะ� แจง
โอ อื ซ พลวย เยอ� ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ ปะ นึง
ยุฮ เปอะ ป ไมจ ละ อาึ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 20 ปเล่ีย เฮี
อาึ แจง นึง ซ แปน ปะ กซัต เตอ� บัน่เมือง อซิรา
เอน ซ ตอน ฮมัน เบือ ปะ� 21 ปเล่ีย เฮี อาึ ปัว ปะ
ซันญา อาึง เบือ มอยฮ พะจาว นึง โอ เปอะ ซ ยุฮ ชปิ
ไม่ จัตเจือ อาึ เดอมึ มอยฮ เญือะ เญะ โอ ซ ไฆร ฮา
ปลัฮเตะ�� อฮั เซ ละ ด่าวติ� 22 ด่าวติ ซันญา เนอึ
ม อาึง อื ละ อื ตอก เซ� ฟวยจ เซ ซาอุน เอญี เญือะ
แตะ� ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื อาวต ลัง่ นึง ก เม่าะ
แตะ ติ แตะ�

25
1 เญือม ยุม ซามูเอน เซ� โม อซิราเอน รโจะ ดิ�

เยอืม ยุม อื เตือง มู แตะ� ฟวยจ เซ โฮว รมอยจ อื
นึง ยว่ง รามา ป มัฮ ยว่ง โกะ อื เซ�

ด่าวติ ไม่ อาบีก่ายนิ
ด่าวติ เซ ลอต โฮว อาวต นึง ลาึน ปารนั� 2 ไก ปร

เมะ เมือง มาโอน ติ ปุย� ไก กัน ยุฮ นึง ยว่ง คาระ
เมน� ปุย เซ มัฮ ปุย กอย ลัมเลือ� ไก แกะ ยุฮ ลอวย
เปือน ตัว� ไก ปิ ยุฮ ติ เปือน ตัว� ญัป ฮาึก แกะ ยุฮ
แตะ นึง ยว่ง คาระเมน เซ� 3ปรเมะ เซ มอยฮ อื มัฮ
นาบัน่� มอยฮ ปรโปวน เญือะ อื มัฮ อาบี่กายนิ�

ปรโปวน เญือะ อื เซ มัฮ ปุย ไมจ ปุย ชอม ไม่ มัฮ อื
ปุย ลแฆลป โครยญ เจือ� ปรเมะ เญือะ อื เซ ปัง
เมอ มัฮ ปุย ฆอก รพาวม ปุย ฆอก ไล� ซวก ไม่ อ�ื
ปุย เซ มัฮ จัตเจือ คาเลป� 4 เญือม อาวต ด่าวติ
นึง ลาึน ปารนั เซ� ฮมอง ไลลวง ญัป นาบัน่ เซ ฮาึก
แกะ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง คาระเมน เซ� 5 ด่าวติ กอก โม
ลุกนอง แตะ กาว ปุย เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ฮาวก เคะ นาบัน่ นึง ยว่ง คา
ระเมน� ไม่ ไมจ เปอะ เปลีฮ กัม นัปทื แตะ ละ ฆรอ
อาึ� 6 โม เปะ ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �ด่าวติ
รโปะ รซอม ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� ปัว เกือฮ ปะ อาวต
ลอป ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป
ฮมอง เปอะ� เตือง ปุย ไน เญือะ เปอะ เตือง โอเอฮี
เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ� 7 ปเล่ีย เฮี อาึ ฮมอง อฮั ปุย
เญือะ เปะ ญัป ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ� ติ เจน อาวต ป
เลียง แกะ ยุฮ เปอะ นึง ยว่ง คาระเมน เซ เอจี อาวต
โรฮ ไม่ โม เอะ โรฮ� เอะ ยุฮ โตว ป โซะ ป ไซญ ละ
อ�ื ป ไลจ ป ไฆร ยุฮ อื ปุ โรฮ ไก ติ เจือ เนอมึ� 8 ดัฮ
เปอะ ฆวต ยุง ที โฮ� ไฮมญ แลน นึง โม กวนไจ ยุฮ
เปอะ เซ� โม เซ ตึน ซ รโฮงะ อื ละ เปอะ� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� ปัว เปอะ เปลีฮ รพาวม เลียก พาวม
แตะ ละ โม กวนไจ ยุฮ ฮุ เซ� นึง เอจี ฮอยจ โรฮ อื
ไน ซเงะ ไก กัน เลียง ยุฮ เปอะ โรฮ� ปัว โรฮ เปอะ
เกือฮ โฮลฮ โรวก ป โซม ป ปอน ยุฮ เปอะ งอ่น โรฮ�
นึง มัฮ อื กวนไจ ยุฮ เปอะ� ไม่ เกือฮ โรฮ เปอะ ละ
ด่าวติ ป มัฮ กวน เปอะ เซ�� อฮั เซ��

9 เญือม เอจี ฮอยจ กวนไจ ด่าวติ นา เซ� รโฮ
งะ เนอึม รซอม เซ ละ นาบัน่ เซ นึง มอยฮ ด่าวติ�
ฟวยจ เซ มอง งอ่ต ตอก ซ โลยฮ อ�ื 10 นาบัน่ เซ
โลยฮ อื ละ กวนไจ ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �ด่าวติ ป มัฮ
กวน เจซี เซ มัฮ ปุย ตอก เมอ บุย แล� เจน ปเล่ีย
เฮี โฮวน ลอน กวนไจ ป ตอ ฮา เญือะ ปอเลียง แตะ
นึง� 11 อาึ เกียฮ เกือฮ โตว คโนมปัง ไม่ รอาวม ยุฮ
แตะ ละ เปอะ� โตะ ซัตซิง มอก แตะ ละ ป ญัป ฮาึก
แกะ ยุฮ แตะ เฮ�ี ปุ โรฮ เกียฮ รฆุ ละ เปอะ� เกีย
ฮ เกือฮ โตว ละ โม ป โอ แตะ ยุง ป มัฮ อื ไม่ โอ ยุง
เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ ลัก่ เตอมึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 12 โม
กวนไจ ยุฮ ด่าวติ เซ เอญี รโฮงะ ไลลวง ป อฮั นา
บัน่ เซ ละ ด่าวติ� 13 ด่าวติ อฮั เฮี ฆาื อื ละ โม ลุก
นอง แตะ� �โม เปะ ปุม แปฮ วจิ ไม่ ญวย เปอะ โค
รยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ� ปุย โม เซ ปุม เนอึม วจิ
ไม่ ญวย แตะ โครยญ โฆะ ปุย� ด่าวติ เซ ปุม โรฮ
วจิ ไม่ ญวย แตะ� ฟวยจ เซ โกฮ โฮว ไม่ โม ลุกนอง
แตะ เซ ตา ปาวน รอย ปุย� ปุย ตา ลอา รอย ปุย นึง
อื เซ เกือฮ อื อาวต มอง เครองึ เซอกึ ยุฮ แตะ�

14 เญือม เซ กวนไจ ยุฮ นาบัน่ เซ ติ ปุย อ�ื โฮว ร
โฮงะ อื ละ อาบีก่ายนิ ปรโปวน เญือะ นาบัน่ เซ ตอก
เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ� ด่าวติ เอจี เกือฮ กวนไจ ยุฮ
แตะ โฮว เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ละ ซ เกือฮ อื โฮว
รโฮงะ ลปุง นัปทื แตะ ละ ปอเลียง เงอะ� ปอเลียง
เงอะ เซ ตอ ลเตือฮ แม บวยจ ละ ปุย โม เซ� 15 ปุย
โม เซ เอจี กอ ยุฮ ลัมเลือ ป ไมจ ละ เอะ� เญาะ ไก
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โตว ป ปุน ยุฮ ป โซะ ละ เอะ เอ� ไม่ โอ อื ไก ติ เจือ
เนอมึ ป ไลจ ป ไฆร ยุฮ ฮุ ไน ติ เจน อาวต เตอะ ไม่ อื
นึง ก เลียง แตะ ซัตซิง เซ� 16 ไน ติ เจน อาวต เอะ
ไม่ อื เญอืม เลียง แกะ เซ� โม เซ แปน เอนิ ตอกฆรุง
ละ เอะ� เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื 17 ปัว ปะ
งอ่ต ที แลน ตอก ซ ยุฮ ซ อฮั แตะ� ปเล่ีย เฮี ปุย โม
เซ ตึน ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ ปอเลียง เงอะ� ไม่ ปุย ไน
เญือะ อื เตือง โอยจ อ�ื ปอเลียง เงอะ เซ มัฮ ลอน
ปุย ฆอก รพาวม� ไก โตว ป เกียฮ อู ไม่ ติ ตื เนอึ
ม�� อฮั เซ�

18 เญือม เซ อาบี่ กายนิ ซไจ เอนิ ตุย คโนมปัง
ลอา รอย โม่ว� ไม่ รอาวม อะงุน ลอา ปัง ฮกั� ไม่
แกะ เอจี กา ปุย พอน ตัว� ไม่ รโกะ เอจี เดือก พอน
ทัง� ไม่ เปลิ อะงุน ซออฮ ติ รอย ซฆลาวม� ไม่ เปลิ
เม ซออฮ ลอา รอย แฮลป� อาึง อื นึง รตัง บรงั�
19อาบีก่ายนิ อฮั อื ละ กวนไจ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ซไจ โฮว กา อาึ เมิฮ� อาึ ซ โฮว อาื โม เปะ��
อฮั เซ� อาบีก่ายนิ เซ ปังเมอ โอ รโฮงะ อื ละ ปรเมะ
เญือะ แตะ เซ เฟือฮ ป ยุฮ แตะ เซ� 20 อาบี่กายนิ
เซ บุก บรงั โฮว ไม่ อื คระ เกี ดิป ติ โดฮ� ฟวยจ เซ
รโตฮ ยุ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื นึง คระ เซ� 21 กา
เซ ด่าวติ เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี แลน แก
เยอื โอเอฮี ยุฮ ปุย โอ ยุง กุนมุ่น นึง ลาึน เวอืฮ เซ ละ
อ�ื ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป ไลจ ป ไฆร ยุฮ อ�ื ฟวยจ
เซ ยุฮ ลัง่ ป ฆอก เนิ เตือง เอจี ยุฮ อาึ ป ไมจ ละ อ�ื
22 ตัม เกือฮ ลัง่ อาึ ปรเมะ ไน เญือะ เซ ไอม ฮอยจ
ละ ปวยฮ พร�ิ ปัง มัฮ ติ ปุย โน่ง ญุ่ก� ปัว พะจาว
เกือฮ อาึ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�� อฮั เซ�

23 เญอืม ยุ อาบีก่ายนิ ด่าวติ เซ� ซไจ เอนิ เลีฮ ฮา
บรงั บุก แตะ เซ� นุ่ม ไว ด่าวติ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
24 อาบี่กายนิ นุ่ม นึง ชวง ด่าวติ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ปัว ปะ งอ่ต ป อฮั อาึ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ไลลวง ป พิต ป โฌวะ เซ อาึ
ปัว รปั ไอฮ นึง โกะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื 25 ปัว เปอะ
โอ ทื กัน ยุฮ นาบัน่ เซ� นึง มัฮ อื ปรเมะ โอ ไก ป ไมจ
นึง ติ เจือ เนอึม� โปง เนอึม มอยฮ แตะ นาบัน่�*
เอจี ที นึง มอยฮ อื เซ มัฮ อื ปุย งาว ไม่ ฆอก รพาวม
แตะ เซ� เญอืม ฮอยจ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ� เตอ
ปุก เญือม โอ อาึ อาวต นา เซ ไม่ อ�ื 26 มัฮ เนอึ
ม พะจาว ป ปุน คัต เปอะ โอ ยุฮ ยุม ไม่ ป ฆวต รุป
ไม่ เปอะ� นึง กัน ตะ เปอะ โรก เวน ละ อื เซ� แจง
ไอม พะจาว ตอก ออฮ ไม่ แจง ไอม ปะ ตอก ออฮ�
เมาะ ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ
เซ� แจง โรฮ ซ ลอก ตุต แตะ ตอก ลอก นาบัน่ อื
เซ โรฮ� 27 โอเอฮี เมาะ ป โรวก อาึ ละ เปอะ เฮ�ี
ปัว เปอะ ไอฮ ละ ซ จัต เปอะ ละ โม ลุกนอง ป โฮว
ไม่ เปอะ เซ� 28 ปัว เปอะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ พิต
โฌวะ ยุฮ ฮุ� นึง มัฮ พะจาว ป ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ
แปน กซัต ฮอยจ ละ โม จัตเจือ เปอะ โรฮ� นึง มัฮ
เปอะ ตฮนั อาวต บลัฮ ลัก่ พะจาว. กัน พิต กัน โฌวะ
แจง โอ ซ ไก นึง ปะ ล่อยญ เจน เปอะ เซ� 29 ดัฮ ไก

ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� ไม่ ฆวต ยุฮ อื ยุม ไม่
เปอะ� มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ป ซ เฆีญ เปอะ เกือฮ
โปน ฮา อ�ื ตอก โรฮ เฆีญ ปุย คาวคอง ยุฮ แตะ ฮา
ป ซ เลียก ซะ เต อื โฮ� โม ป เกละยุ เปอะ เซ พะ
จาว ปังเมอ ซ วตั โปวฮ อ�ื ตอก วตั ปุย ซโมะ เน่อมึ
โตะ ซลิง ยุฮ แตะ โฮ� 30 เญือม เอจี ยุฮ พะจาว ป
ไมจ ละ เปอะ โครยญ เจือ ตัม ลปุง ซันญา อื เซ� ไม่
เกือฮ อื ปะ โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน� 31ปะ
ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ไกลฮ นึง โคะ
ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ อื ไก พิต� นึง กัน โรก
เปอะ เวน ละ นึง โกะ แตะ ไอฮ� เญือม เอจี โฮลฮ
พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ ตอก เซ� ปัว เปอะ โตก ละ
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ�

32 เญือม เซ ด่าวติ อฮั เฮี ละ อาบี่กายนิ� �ลืลาว
เนอึม เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ
นึง เกือฮ อื ปะ โฮว รโตฮ ยุ อาึ ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี
33ญันด่ี ไม่ พะจาว ป เกือฮ ซติ พันญา ละ เปอะ นึง
คัต เปอะ อาึ โอ เกือฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ โอ เปอะ
เกือฮ อาึ โรก ไอฮ เวน ละ ปุย� 34 เอจี มัฮ เนอมึ พะ
จาว ป โอ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ ปะ
อา� อาึ อฮั ละ เปอะ� แจง ไอม พะจาว ยุฮ อซิรา
เอน ตอก ออฮ� มัฮ โอ ปะ ซไจ โฮว เคะ อาึ ฮอยจ
นา เฮ�ี โม ปรเมะ ยุฮ นาบัน่ เซ แจง โรฮ ซ ยุม เตือง
โอยจ แตะ ไน กา ปวยฮพริ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 35ฟวยจ เซ ด่าวติ รปั เนอมึ ไอฮ ป โรวก อาบีก่า
ยนิ ละ แตะ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี นึง ยว่ง เปอะ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน เปอะ เมิฮ� ทัน โตว เญาะ ตุก
พาวม ฆาื� เอะ ซ ยุฮ ละ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ เซ��
อฮั เซ�

36 อาบี่กายนิ เอญี เนอึม เคะ นาบัน่ เซ� ปุก เญื
อม ไก กัน เลียง ระ ยุฮ อื นึง เญือะ แตะ ตอก เอนิ
กัน เลียง เญือะ กซัต โฮ� นาบัน่ เซ กัมลัง มวน โมฮ
รโอฮ รออง� นึง เอจี ญุ่ยจ อ�ื อาบี่กายนิ ดิ รโฮงะ
โตว โอเอฮี ละ อื เญีย่ะ เนอมึ ฮอยจ ละ เมือ กซะ อ�ื
37 เมือ กซะ อื เญอืม เอจี ไงฮ ญุ่ยจ นาบัน่ เซ� ปรโป
วน เญือะ อื รโฮงะ ไลลวง เซ ละ อื โครยญ เจือ� เญื
อม เซ นาบัน่ เซ เตอมึ พราวป เอนิ โซะ ฆอก ละ� กุง
เอนิ เตือง โม่ว แตะ� 38 ฟวยจ เซ เมาะ กาว ซเงะ
แม� พะจาว เกือฮ นาบัน่ เซ ยุม�

39 ด่าวติ เญือม ฮมอง อื เอจี ยุม นาบัน่ ตอก เซ�
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ลืลาว พะจาว, นึง เอจี โรก อื เวน ละ
นาบัน่ เซ รโตง อาึ� นึง มัฮ นาบัน่ เซ ป พลิฮ บึน
ลัมเลือ เอนิ อาึ� พะจาว เอจี ปุน เฆีญ อาึ ละ โอ อื
ซ เกือฮ อาึ ยุฮ กัน พิต� พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม
นาบัน่ เซ ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ฆอก ยุฮ โกะ อื เซ
ไอฮ�� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ ด่าวติ ดวน ปุย โฮว ไฮมญ อาบีก่ายนิ เซ

ละ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื แปน ปรโปวน เญือะ แตะ�
40 เญอืม เอจี ฮอยจ โม กวนไจ ด่าวติ เคะ อาบีก่ายนิ
นึง ยว่ง คาระเมน เซ� โม เซ อฮั เฮี ละ อาบี่กายนิ

* 25:25 25:25 ตัม ลปุง ฮบีรู นาบัน่ เซ มัฮ อฮั อื งาว ไม่�
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เซ� �ด่าวติ ดวน เอะ โฮว ตุย ปะ ละ ซ แปน เปอะ
ปรโปวน เญือะ อ�ื� อฮั เซ� 41 อาบี่กายนิ เซ นุ่ม
เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� อฮั เฮ�ี �อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ อื ซ ญอม แปน ป รไซจ ชวง โม กวนไจ ยุฮ
จาวไน ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ� 42 อาบี่กายนิ เซ ซไจ
เอนิ ฮาวก บุก บรงั ยุฮ แตะ โกฮ โฮว ไม่ กวนไจ ร
โปวน แตะ พอน ปุย� โฮว ฟวต กวนไจ ด่าวติ เซ�
ลอต เนอมึ แปน ปรโปวน เญือะ ด่าวติ เซ�

43 กา เซ ด่าวติ เอจี ไอฮ อาฮิโนอมั ปุย ยซิเรเอน
แปน ปุย เญือะ แตะ� ปุย ลอา เซ แปน ปรโปวน
เญือะ อื เตือง ลอา อ�ื 44 กซัต ซาอุน ปังเมอ เกือฮ
มีคัน กวน แตะ� ป มัฮ ปรโปวน ไพรม เญือะ ด่าวติ
เซ� ละ ปันที� ปันที เซ มัฮ กวน ลาอติ ป มัฮ ปุย
ยว่ง กันลิม�

26
ด่าวติ ยุฮ โตว ลัง่ ยุม ไม่ ซาอุน

1 ไก ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง ซิป งอ่น� ฮอยจ เคะ
ซาอุน นึง ยว่ง กิเบ่อา� อฮั เฮี ละ อ�ื �ด่าวติ เม่าะ
ติ แตะ นึง ไกญ บลาวง ฮาคีลา� นึง เฆียง ลาึน ยูด่า
เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ�� อฮั เซ� 2 ซาอุน โกฮ โฮว
เอนิ ฮอยจ นึง ลาึน ซิป เซ� โฮว ไม่ ปรเมะ โม อซิ
ราเอน ป เอจี เลือก แตะ อาึง เซ ลอวย เปือน ปุย�
ละ ซ โฮว ซาวป อื ด่าวติ นึง ลาึน ซิป เซ� 3-4 ซาอุน
เซ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง บลาวง ฮาคีลา� ปุก เฆี
ยง คระ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ ลาึน ยูด่า เซ� ด่าวติ
เซ ปังเมอ อาวต ลัง่ นึง ลาึน เวอืฮ� เญือม เอจี ยุง
อื ฮอยจ ซาวป ซาอุน แตะ ตอก เซ ด่าวติ ดวน ปุย
โฮว ซาวป โพก แลน อื ฆาื อ�ื เญือม เซ ยุง ที เอนิ
อื เอจี ฮอยจ ซาอุน นา เซ เยอ� 5 ฟวยจ เซ ด่าวติ
ฮาวก เอนิ ฮอยจ นึง ไคะ ยุฮ ซาอุน เซ� เญือม เซ
ด่าวติ ยุ เอนิ ซาอุน นา ก ไอจ อ�ื ซาอุน ไม่ อปัเนอ
ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื เซ ปุน ไอจ นึง กไน ไคะ เซ
เตือง ลอา แตะ� อปัเนอ เซ มัฮ กวน เนอ� โม ตฮนั
ยุฮ อื เซ ตัง ไคะ ยุฮ แตะ รวติ ก ไอจ ซาอุน เซ�

6 เญือม เซ ด่าวติ อฮั อื ละ อาฮิเมเลก ป มัฮ โม
ฮติไท ไม่ อาบี่ไช กวน เซรุยา เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย
ติ ติ ป ซ โฮว ไม่ อาึ ฮอยจ นึง ไคะ ยุฮ ซาอุน เซ��
อฮั เซ� อาบี่ไช เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ซ โฮว ไม่ เปอะ��
อฮั เซ� อาบี่ไช เซ มัฮ ปุ โยอปั� 7 ซาวม เซ ด่าวติ
ไม่ อาบี่ไช เซ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง ไคะ ยุฮ ซาอุน เซ�
ยุ ซาอุน เซ ปุน ลัง่ ไอจ บัก่บ่วน ไคะ เซ� เพลียฮ อื
เซ โบลวง อาึง อื ไม่ เตะ ลวง ราว ไกญ แตะ เซ� อปั
เนอ ไม่ โม ตฮนั ไฮญ ปุน โรฮ ไอจ รวติ ซาอุน เซ�
8อาบีไ่ช อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �เนาะ ก ซาวม เฮี พะจาว
เอจี เกือฮ ป เกละยุ เปอะ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต
เปอะ� เกือฮ อาึ บวก นึง เพลียฮ โกะ อื ไอฮ ปอ ล
ล่อน อื ติ เตะ โฮ� ปัง โอ บวก ลอา เตะ�� อฮั เซ�

9 ด่าวติ ปังเมอ คัต อาบี่ ไช เซ ตอก เฮ�ี �ปุ ยุฮ
ไลจ ไม่ กซัต เซ เฟือฮ เอนิ� ป กอยฮ เตะ แตะ ละ
ยุฮ แตะ ป โซะ ละ กซัต ป เอจี ไก ลออยฮ ซัมคัน

ยุฮ พะจาว นึง อ�ื แจง ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื 10 ด่าวติ อฮั แม เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว
ตอก ออฮ� พะจาว แจง โรฮ ซ ยุฮ ไอฮ ยุม ไม่ ซาอุน
เซ ตอก เซ โรฮ� ปัง มัฮ ยุม อื นึง โอยจ อาญุ แตะ
ญุ่ก� ปัง มัฮ ยุม อื นึง กัน รุป แตะ ญุ่ก� 11 ซองนา
พะจาว อาึ ปังเมอ แจง นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย
เอจี เลือกพะจาว อาึง ละ เกือฮ อื แปน กซัต เซ� ตุย
โรวก เพลียฮ ป อาวต โบ ไกญ อื เซ� ไม่ รตุง รอาวม
ยุฮ อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ฮา�� อฮั เซ� 12 เญอืม เซ ด่า
วติ ตุย เนอึม โรวก เพลียฮ ยุฮ ซาอุน ป อาวต ราว
ไกญ อื เซ ไม่ รตุง รอาวม ยุฮ อ�ื ด่าวติ ไม่ อาบี่ไช
เซ โอก โฮว ฮา อ�ื ไก โตว ป ยุ ป ยุง ติ ตื เนอมึ� ไม่
โอ อื ไก ป โปวะ ฆาื ติ ปุย เนอึม� นึง ญึม ลอน ไอจ
อื โครยญ โฆะ แตะ� เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื ญึม
ไอจ ตอก เซ�

13 ด่าวติ โฮว เตือง แม โลก ติ ฮอยจ นึง ตู รเตือป
อื เซ� ซน่ะ ก อาวต ด่าวติ ไม่ ก อาวต โม เซ รโปยฮ
ฮา ปุ แตะ ซไง� 14 ด่าวติ รโอง เน่อมึ ก อาวต แตะ
เซ� กอก ไฮมญ โม ตฮนั ยุฮ ซาอุน เซ ไม่ อปัเนอ ป
มัฮ กวน เนอ เซ ตอก เฮ�ี �อปัเนอ� ปะ อมั ฮมอง
เปอะ กอก อาึ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ� อปัเนอ เซ โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย เซ ป กอก อฮั โอเอฮี ละ กซัต
เซ�� อฮั เซ� 15 ด่าวติ โลยฮ แม อื ละ อปัเนอ เซ
ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ มัฮ กวน รเมะ เปือะ
แตะ� ไน โม อซิราเอน เซ มัฮ โตว มัฮ อื ปะ ป เกง
นึง อื ฮา ปุย เยอ� เมอยุ โอ เปอะ ปุน มอง อาึง กซัต
ป มัฮ จาวไน ยุฮ เปอะ เซ ไมจ ไมจ เจอ� เนาะ ออ ไก
ปุย เลียก นึง ไคะ ยุฮ เปอะ ละ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ จาวไน
ยุฮ เปอะ เซ� 16 อปัเนอ� ปะ เอจี พิต เนอึม เปอะ�
แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� ปะ โซมกวน โรฮ เปอะ
ไม่ ลอก แตะ ตุต ปอ ยุม แตะ� นึง โอ เปอะ มอง
เนอมึ จาวไน ยุฮ แตะ ป มัฮ กซัต เลือก พะจาว อาึง
เซ ไมจ ไมจ� ซาวป แลน กวต ที เมอะ� เพลียฮ ยุฮ
กซัต ไม่ รตุง รอาวม ป อาวต โบ ไกญ อื เซ อาวต ก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ซาอุน ไตม ลัง่ เซียง ด่าวติ เซ� กอก อฮั เฮี ละ
อื ฆาื อ�ื �ด่าวติ ป มัฮ กวน อาึ� อมั มัฮ เซียง ปะ เซ
เยอ�� อฮั เซ� ด่าวติ โลยฮ อ�ื �โอ กซัต ป มัฮ จาว
ไน ยุฮ อาึ� ป ฮมอง เปอะ เฮี มัฮ เนอึม เซียง อาึ�
18 จาวไน� ปะ เมอยุ อาื ลอป เปอะ อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี มัฮ เมอ ป ยุฮ อาึ ละ เปอะ� อาึ
อมั เอจี โคะ กอยฮ เตะ แตะ ละ ปะ� 19 โอ กซัต�
ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ งอ่ต ที แลน ป อฮั อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ดัฮ มัฮ พะจาว ป เกือฮ เปอะ เกละ
ยุ อาึ อ�ื มัฮ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ พะจาว ตึน ซ เปีย
น อื รพาวม แตะ� ดัฮ มัฮ ฆาื ปุย ปลัฮเตะ โฮ� อาึ
ปัว เกือฮ ปุย เซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ นึง
พะจาว, นึง มัฮ ปุย เซ ป โครฮ อาึ โอก� ละ โอ อื ซ
เกือฮ อาึ ไก รโตง นึง ปลัฮเตะ ยุฮ พะจาว. เอจี เมาะ
โรฮ เกือฮ อื อาึ โฮว ไว พะจาว ไฮญ� 20 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� ปุ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ก ซไง อื ฮา
ก อาวต พะจาว เฟือฮ เอนิ� ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ โม
อซิราเอน� เกียฮ ซาวป ลอป โน่ง เปอะ ยุฮ ยุม ไม่
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อาึ ปุย ตุเตียม ตอก แตป เฮี เมอ� เกียฮ ตอก เอนิ
โน่ง โฮว ซาวป ปุย โปยญ ไซม อาวต เพระด่าวก โฮ
เมอ�� อฮั เซ�

21 ซาอุน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี โคะ ยุฮ เนอมึ
ป พิต� ด่าวติ กวน อาึ� เอญี ฮา นึง ยว่ง เมิฮ� อาึ
เญาะ ซ ยุฮ โตว ป โซะ ละ เปอะ� นึง เอจี ปุน เกือฮ
ลัง่ เปอะ อาึ ไอม เนาะ ก ซาวม เฮ�ี อาึ เอจี เปลีฮ
เนอึม มัฮ แตะ ปุย งาว ไม่ เอจี โฮวน เนอึม กัน พิต
ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ด่าวติ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� เพลียฮ ยุฮ
เปอะ เซ อาวต นา เฮ�ี เกือฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เอญี
ตุย เน่อมึ นา เฮี เมิฮ� 23พะจาว มัฮ ป เกือฮ ลังวนั
ละ ปุย ซืไซ ไม่ เนอึม รพาวม แตะ โครยญ โฆะ อ�ื
ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว เอจี เกือฮ ปะ โฮลฮ อาวต ฆรมึ
อมันัต อาึ� อาึ ปังเมอ โอ เยอะ กอยฮ เตะ แตะ ละ
ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปะ� นึง เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ
ปะ แปน กซัต� 24 อาึ เอจี ลเวือง จีวติ ปะ ซาวม
เนาะ เฮี ตอก ออฮ� ปัว โรฮ พะจาว เกือฮ อาึ ไอม
ตอก เซ โรฮ� ไม่ เกือฮ อื อาึ โปน ฮา ป โตะ ป ตอง
โครยญ เจือ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ� 25 เญือม เซ ซา
อุน เซ ปิฮ มุ่น ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ด่าวติ� ปะ ป มัฮ
กวน เนอะ� อาึ ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� เมาะ
ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ เกือฮ แปน ป จเลิน��
อฮั เซ� ด่าวติ ลอต โฮว คระ โฮว โกะ แตะ� ซาอุน
เซ เอญี โรฮ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ�

27
ด่าวติ อาวต ไม่ โม ฟีลิซเตีย

1 ด่าวติ งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ซาอุน
ตึน ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ติ ซเงะ� ไก โตว คระ ไฮญ
ละ โนก ฮา ซ ตอ เยอะ โฮว อาวต นึง เมือง ฟีลิซเตีย
เซ� เญอืม เซ ซาอุน เญาะ ซ ซาวป โตว อาึ นึง เมือง
อซิราเอน เฮี ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ อาึ ซ โปน เนอะ ฮา
กัน ฆอก ตะ อื ยุฮ เนิ เซ�� อฮั เซ� 2 เญือม เซ ด่า
วติ ไม่ โม ลุกนอง อื แลฮ รอย ปุย เซ โกฮ โฮว เนอึ
ม เคะ อาคิต กวน มาโอก� ป มัฮ กซัต เมือง กัต�
3 ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ� โฮว ไม่ ครอปครวั แตะ
ละ ซ โฮว อาวต แตะ นึง เมือง กัต� ด่าวติ โรวก ปร
โปวน เญือะ แตะ เตือง ลอา อื ป มัฮ อาฮิโนอมั ปุย
ยว่ง ยซิเรเอน ไม่ อาบี่กายนิ ปุย ยว่ง คาระเมน� ป
มัฮ ปรโปวน เญือะ นาบัน่ ไพรม อื โฮ� 4 เญอืม เอจี
ฮมอง ซาอุน เอจี ตอ ด่าวติ โฮว อาวต นึง เมือง กัต
ตอก เซ� ซาอุน เญาะ ซาวป โตว เนอมึ ด่าวติ เซ ฆาื
อ�ื

5 ด่าวติ อฮั เฮี ละ อาคิต เซ� �ดัฮ อาึ มัฮ ป ปุก
รพาวม เปอะ โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ อาวต นึง ยว่ง
แตวะ ติ โดฮ ละ ซ แปน อื ก เปิง เงอะ� ปัว เปอะ โอ
เกือฮ เอะ อาวต นึง เวยีง อาวต กซัต ตอก เฮ�ี นึง
โอ อื โปง ไม่ เอะ�� อฮั เซ� 6 ซเงะ เซ อาคิต เกือฮ
ยว่ง ซิกลัก ละ ด่าวติ� ยว่ง ซิกลัก เซ ลอต เอนิ แปน
ยว่ง อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต ยูด่า เซ ฮอยจ ปเล่ีย�
7 ด่าวติ อาวต นึง เมือง ฟีลิซเตีย เซ ติ เนอึม ไปล
ปาวน เคิ�

8 ติ เจน เซ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ โฮว รุป ปุ
แตะ ไม่ โม เกชู� โม เกอกาชี ไม่ โม อามาเลก� ตึน
มัฮ โม ป อาวต นึง แควน เซ เน่อมึ โฆะ ลัง่� ด่าวติ
ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฮอยจ ละ เมือง ชู ฮอยจ โรฮ ละ นาตี
โม อยีปิ โรฮ� 9 ด่าวติ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เมือง โม เซ
เตือง ปรเมะ ปรโปวน อ�ื ป มัฮ แกะ� โมวก� บรงั�
อุต ไม่ เครองึ เซอกึ ยุฮ อ�ื ตุย โรวก อื ฮา อ�ื ฟวยจ
เซ เอญี เคะ กซัต อาคิต�

10 โครยญ เอญี ด่าวติ เซ เน่อมึ โฮว แตะ� อาคิต
เซ กอ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ปะ มัฮ เอญี
เปอะ เน่อมึ โฮว ซะ เต แตะ ปุย ก เมอ�� อฮั เซ�
ด่าวติ เซ อฮั ติ แตะ โฮว ซะ เต เมือง ยูด่า ลวง ลัก่
เซฮ ละ อื ติๆ เลีฮ� อฮั ติ แตะ โฮว ซะ เต โม เยราเม
เอน ลวง ลัก่เซฮ ติๆ เลีฮ� อฮั โรฮ ติ แตะ โฮว ซะ เต
โม เคไน ลวง ลัก่เซฮ อื ติๆ เลีฮ โรฮ� 11 ด่าวติ ยุฮ
ยุม ไม่ อื แกล เตือง ปรเมะ ปรโปวน� เกือฮ โตว อื
ไก ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ เอญี รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ ป
อฮั แตะ ละ ปุย เมือง กัต เซ� ด่าวติ กอ ยุฮ อื ตอก
เซ ติ เจน อาวต แตะ เมือง ฟีลิซเตีย เซ� 12 อาคิต
เซ อาึง รพาวม แตะ นึง ด่าวติ� งอ่ต อื โตะ รพาวม
แตะ ตอก เฮ�ี �โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย เมือง โกะ อื
ไอฮ� เอจี แจง เกละ อื ยุ ปุย เฮ�ี ปุย เฮี ตึน ซ ลอต
แปน กวนไจ ยุฮ อาึ� ฮอยจ ละ ลอยจ เจน แตะ��
อฮั เซ�

28
1 ฟวยจ เซ โม ฟีลิซเตีย รโจะ รเจอมึ ละ ซ รุป อื

ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� เญือม เซ อาคิต อฮั อื ละ
ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ คาวไจ ไอฮ� ปะ ไม่
โม ลุกนอง เปอะ เซ ไมจ เปอะ เรอึม เอะ นึง กัน รุป
โฮน เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 2 ด่าวติ โลยฮ อ�ื �เออะ
กซัต� ปุก เนอึม ป อฮั เปอะ เซ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ
ยุ ที โฮน เฮี ตอก เกียฮ รุป เอะ เอ�� อฮั เซ� อาคิต
เซ อฮั แม อื ละ ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �เอจี ไมจ� อาึ
ซ เกือฮ ปะ แปน ตฮนั โซะโกะ ฮรกัซา นึง อาึ ฮอยจ
ละ ล่อยญ ฆอ กุม เจน เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ซาอุน ซิงซา โอเอฮี ไม่ ตีนัง
3 เญือม ยุม ซามูเอน โฮ� โม อซิราเอน เยอืม ยุม

อื เซ เตือง โอยจ แตะ� รมอยจ อื นึง ยว่ง รามา ป
มัฮ ยว่ง อาวต โกะ อื เซ� กา เซ ซาอุน เอจี โครฮ โม
ป มัฮ ตีนัง ไม่ โม โฮม พี เกือฮ โอก ฮา เมือง อซิรา
เอน เตือง โอยจ อ�ื

4 กัง เคะ เอ โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ รโจะ รเจอมึ ไม่ ปุ
แตะ� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง ชูเนม� ซาอุน เกือฮ โรฮ
โม อซิราเอน อาวต รโจะ ติ โดฮ เตือง โอยจ แตะ�
โม เซ ตัง โรฮ ไคะ ยุฮ แตะ นึง กินโบ่อา� 5 ซาอุน
เญือม ชวน อื โม ตฮนั ฟีลิซเตีย เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ
ฆราึง ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื 6 ซาอุน เซ ไฮมญ ตอก ซ
ไมจ แตะ ยุฮ นึง พะจาว ฆาื อ�ื พะจาว ปังเมอ โอ
โลยฮ อื เฟือฮ� ปัง มัฮ นึง รโมะ อ�ื ปัง มัฮ นึง อูรมิ
ไม่ ทูมิม� ปัง มัฮ นึง โม ป ซึป ลปุง พะจาว� โลยฮ
โตว อื ติ ตื� 7 เญือม เซ ซาอุน ดวน กวนไจ ซดิ ไม่
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แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ซาวป ปรโปวน ติ
ปุย ป อฮั ปุย มัฮ ตีนัง เซ� ละ ซ โฮลฮ โฮะ ไฮมญ โอ
เอฮี นึง�� อฮั เซ� กวนไจ อื เซ โลยฮ อ�ื �ไก ติ ปุย
ปรโปวน ป มัฮ ตีนัง เงอ� อาวต นึง ยว่ง เอนโด่��
อฮั เซ� 8ซาอุน เคียต ปอม ติ แตะ� เคียต จาวป เค
รองึ ไฮญ แตะ โอก โฮว ไม่ กวนไจ รเมะ แตะ ลอา
ปุย� โฮว เคะ ปรโปวน เซ เมือ ก ซาวม อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปัว เปอะ ไฮมญ โอเอฮี เนิ นึง ลปุ ปุย เอจี
ยุม เซ� รโฮงะ อาึ มอยฮ ป ออฮ ละ เปอะ ไมจ เปอะ
กอก ปุย เซ เกือฮ ฮอยจ�� อฮั เซ�

9 ปรโปวน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปะ ตึน ซ เอจี
ยุง เปอะ ไอฮ ป ยุฮ กซัต ซาอุน เซ� ตอก เอจี โครฮ
ซาอุน เซ โม ป มัฮ ตีนัง ไม่ โม โฮม พี เกือฮ โอก ฮา
เมือง อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ปะ เมอยุ ววยฮ เปอะ
อาึง ซราว ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุม เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 10 เญือม เซ ซาอุน ซันญา ซโตฮ อื ไม่ ปรโปวน
เซ เบือ มอยฮ พะจาว ตอก เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว
ตอก ออฮ� ปะ แจง โรฮ โอ เปอะ ซ ลอก ตุต แตะ
ฆาื ไลลวง เฮี ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ� 11ปรโปวน เซ
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ ซ เกือฮ เปอะ อาึ กอก ปุย
ละ แตะ�� อฮั เซ� ซาอุน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �กอก
ซามูเอน เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 ปรโปวน เซ เญือม ยุ อื ซามูเอน เนอ� ครวก
เอนิ ฆาื อื เรยีง� ปรโปวน เซ อฮั อื ละ ซาอุน เซ
ตอก เฮ�ี �ปะ เมอยุ จุ เปอะ อาึ อ�ื ปะ มัฮ เปอะ
กซัต ซาอุน�� อฮั เซ� 13กซัต เซ อฮั อื ละ ปรโปวน
เซ ตอก เฮ�ี �ปุ ฮลัต ฆาื� ปะ มัฮ เมอ ป ยุ เปอ��
อฮั เซ� ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ยุ ลปุ ปุย โอก เน่
อมึ นึง ปลัฮเตะ�� อฮั เซ� 14ซาอุน ไฮมญ อ�ื �มัฮ
ตอก เมอ ฮุนฮงั อ�ื� อฮั เซ� ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื
�มัฮ ปรเมะ เอจี กวต ติ ปุย จาวป ลปิ ดา ติ เลอึป
เอนิ โกะ อ�ื� อฮั เซ� เญือม เซ ซาอุน ยุง เอนิ มัฮ
อื ซามูเอน� ซาอุน นุ่ม เอนิ ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� 15 ฟวยจ เซ ซามูเอน ลปุง ไม่ ซาอุน� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปะ เมอยุ ฆวต ซุกซัก เปอะ อาึ อ�ื เกียฮ
กอก โน่ง เปอะ อาึ ฮอยจ เคะ แตะ เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ซาอุน โลยฮ อ�ื �อาึ ตุก ลัมเลือ รพาวม เมอะ�
นึง ฮอยจ โม ฟีลิซเตีย โบ แตะ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่
เยอะ� พะจาว เอจี ลเตือฮ ติ แตะ ฮา เยอะ� ไม่ โอ
อื เญาะ โลยฮ รซอม ปัว อาึ นึง แตะ เฟือฮ เอนิ� ปัง
มัฮ เน่อมึ นึง โม ป ซึป ลปุง พะจาว� ปัง มัฮ เน่อมึ
นึง รโมะ โอะ� มัฮ เซ ป กอก ปะ ฮอยจ ฆาื อ�ื ปัว
ปะ รโฮงะ ละ แตะ� อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ แล��
อฮั เซ�

16 ซามูเอน โลยฮ อ�ื �เญอืม เอจี ลเตือฮ พะจาว
ติ แตะ ฮา เปอะ� ไม่ แปน อื ป เกละยุ เปอะ ตอก
เซ� เมอยุ ไฮมญ ลัง่ เปอะ อาึ ตอก เซ เยอ� 17พะ
จาว เอจี ยุฮ เนอึม อื ละ เปอะ ตัม ป เอจี รโฮงะ อื
อาึง ละ อาึ โฮ� พะจาว เอจี ตุย บัน่เมือง ยุฮ เปอะ
เซ ฮา เปอะ� เกือฮ แม อื ละ ด่าวติ� 18 มัฮ ฆาื โอ
ปะ เนอึง ป อฮั พะจาว ละ แตะ� ปะ ยุฮ เปอะ โตว
โอเอฮี ตัม ป ดวน พะจาว เปอะ ยุฮ� นึง โอ เปอะ ยุฮ

เนอึม ไลจ ไม่ โม อามาเลก� ไม่ คาวคอง อื เตือง
โอยจ อ�ื มัฮ ฆาื เซ ป เกือฮ พะจาว โอเอฮี ตอก เฮี
เกิต ละ เปอะ ฆาื อ�ื 19 โนก ฮา เซ� พะจาว ซ มอป
ลัง่ ตัว ปะ เซ ไม่ โม อซิราเอน เกือฮ อื อาวต ฆรมึ
อมันัต โม ฟีลิซเตีย เซ� ซงา่วป ปะ ไม่ โม กวน รเมะ
เปอะ ซ โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต ดิ ไม่ อาึ� พะจาว ซ
เกือฮ เนอมึ ตฮนั ยุฮ โม อซิราเอน โฮลฮ อาวต ฆรมึ
อมันัต โม ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ�

20 เญือม ฮมอง ซาอุน ป อฮั ซามูเอน เซ� ฮลัต
ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื ฆลาื เอนิ ลังเตะ� ลอต เอนิ ไอจ
นา เซ� ซาอุน เซ ชุม ลัมเลือ เรยีง ฆาื โอ อื เญาะ
โซม ตา ติ ซเงะ ติ ซาวม เอนิ� 21 ปรโปวน ป มัฮ
ตีนัง เซ เลียก แลน อ�ื ยุ โตวฮ ฆราึง ลอน กซัต
เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �งอ่ต เมอะ� อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ เอจี ญอม งอ่ต ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� เอจี
ญอม ทอย จีวติ แตะ นึง ตอก เฮ�ี 22 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ปัว เปอะ เกือฮ
อาึ ตาว ป โซม ละ เปอะ เญีย่ะ โฮ� ปัว เปอะ โซม เด
อมึ เปอะ ซ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ ละ ซ เอญี เปอะ
ฮอยจ นึง ไคะ อาวต แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ซาอุน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ โซม โตว��
อฮั เซ� ป มัฮ กวนไจ ซดิ อื ไม่ เซ ไม่ ปรโปวน เซ�
ปังเมอ ปัว แนฮ อื โกฮ โซม� กัง เคะ เอ ญอม โรฮ
งอ่ต อ�ื โกฮ ฮา ก ไอจ แตะ เซ ฮาวก งาวม ฆาื อื นึง
เตียง ไอจ ปุย� 24 ปรโปวน เซ ซไจ เอนิ มอก กวน
โมวก โกลยญ ยุฮ แตะ ติ ตัว เซ ละ ซ พรี อื โซม ละ
อ�ื ตุย โรฮ แปง ละ ซ ยุฮ แตะ คโนมปัง โอ ไก เจือ
นึง ละ อ�ื 25ฟวยจ พรี อื โซม เซ โรวก เนอมึ เกือฮ
โอเอฮี โม เซ ละ ซาอุน� เกือฮ อื โซม ไม่ โม กวนไจ
ยุฮ อื เซ� เญอืม เอจี ฟวยจ โซม อื เซ ลอต เอนิ โกฮ
เอญี ไน ซาวม เซ เอนิ�

29
โม ฟีลิซเตีย เจือ โตว ด่าวติ

1 เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ เตือง
โอยจ แตะ นึง เมือง อาเฟก� โม อซิราเอน ตัง โรฮ
ไคะ ยุฮ แตะ นึง โตะ โลก ยซิเรเอน นา ก ไก รอาวม
ปลาึฮ นึง� 2 โม จาวไน ฟีลิซเตีย เซ โอก โฮว ไม่
ตฮนั กอง ลอยะ กอง พัน ยุฮ แตะ เซ� ด่าวติ ไม่ โม
ลุกนอง อื เซ โกฮ โฮว ฟวต โรฮ อื แปน มู รเคะ นึง
อื โฮว ไม่ กซัต อาคิต เซ� 3 ฮวันา ตฮนั ยุฮ โม ฟี
ลิซเตีย เซ อฮั เฮ�ี �โม ฮบีรู เฮี มัฮ เมอ ป โฮว ยุฮ
อื นา เฮี เยอ�� อฮั เซ� กซัต อาคิต เซ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �เฮ�ิ ปุย เฮี มัฮ ด่าวติ� มัฮ กวนไจ ซาอุน
ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน เซ� เอจี อาวต ไม่ อาึ
แปน เคิ แปน เนอึม อ�ื อาึ ดิ ยุ โตว ตอก พิต ปุย
เฮี ติ เจือ เนอมึ� เน่อมึ เญอืม อาวต โรง อื ไม่ เยอะ
ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ� 4 ฮวันา ตฮนั ยุฮ โม ฟี
ลิซเตีย เซ ปังเมอ รอก พาวม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ กซัต
อาคิต เซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เซ เอญี ฮอยจ นึง
ยว่ง ป เอจี เกือฮ เปอะ อาวต นึง อื เซ� ปุ เกือฮ โฮว
ดิ ไม่ เอะ นึง กัน รุป เปอะ เฟือฮ เอนิ� ดัฮ โฮว โฮ
ลเตือฮ ปลาว รุป ปุ แตะ ไม่ เอะ� ตอก ซ เกียฮ ปุก
ปอ แม ปุย เซ ปุ แตะ ไม่ จาวไน ยุฮ แตะ โม่ ซ มัฮ
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เบือ โฮลฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไน โม เอะ เฮ�ี 5 โม่ มัฮ
ด่าวติ เฮี ป อฮั โม ปรโปวน อื นึง รซอม เชยี เญือม
ฟอน ลัม แตะ ตอก เฮี โฮ� �ซาอุน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
แปน เปือนๆ อ�ื ด่าวติ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย แปน ฮมาึนๆ
อ�ื � อฮั เซ ฮวันา ตฮนั เซ�

6 อาคิต กอก ด่าวติ เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� เอจี แจง โรฮ
เนิ ตอก เซ มัฮ ปะ ปุย เนอมึ รพาวม ละ เอะ เอ� อาึ
เอจี เตม รพาวม นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ โฮว เรอึม รุป
ไม่ แตะ โฮน เฮี เยอ� นึง โอ เยอะ ยุ ตอก พิต เปอะ
ติ เจือ เนอมึ� เน่อมึ เญอืม อาวต โรง เปอะ ไม่ เยอะ
ฮอยจ ปเล่ีย� กซัต ไฮญ ปังเมอ โอ ปุก ละ อื กัน
ซ โฮว ปะ เซ� 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปะ เอญี ไมจ
เอญี มวน เมิฮ� เดอมึ โอ ซ แปนควน รอกพาวม โม
จาวไน ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 ด่าวติ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ พิต เตอะ นึง กัน เมอ� ดัฮ เปอะ
โอ ยุ กัน พิต ยุฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี เน่อมึ
เญอืม อาวต โรง เงอะ ไม่ เปอะ ฮอยจ ปเล่ีย ตอก อฮั
เปอะ เซ โฮ� มัฮ ฆาื เมอ ป โอ อาึ โซมกวน ไม่ โฮว
แตะ ไม่ เปอะ ละ ซ เรอมึ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ป เกละ
ยุ ปะ อา�� อฮั เซ� 9 อาคิต เซ โลยฮ แม อื ละ ด่า
วติ เซ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ปะ ปุย ไมจ
ไล เยอ� ตอก เอนิ เปอะ เตปด่า ยุฮ พะจาว โฮ� โม
ฮวันา ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุ
เกือฮ ปุย เซ โฮว รุป ดิ ไม่ เอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�
10 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ซงา่วป ก ซะ ปะ ไมจ เปอะ
งาวป โกฮ ดิ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ ซาอุน� ป ฮอยจ ดิ
ไม่ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ โกฮ เอญี เญือม ซเปีย โรง
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 11 ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ โกฮ
เอญี เนอมึ เมือ กซะ งาวป อ�ื ฮอยจ นึง เมือง ฟีลิซ
เตีย ฆาื อ�ื โม ฟีลิซเตีย เซ ปังเมอ ลอต ฮาวก คระ
ยว่ง ยซิเรเอน�

30
ด่าวติ เป โม อามาเลก

1ฟวยจ เซ แม ลอา ซเงะ� ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื
เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง ซิกลัก� เญือม เซ โม อามาเลก
เอจี ซะ เต เนเกป นึง นาตี ยูด่า เซ� ยว่ง ซิกลัก เอจี
ซะ เต โรฮ อื ไม่ โตก อื ยว่ง เซ แกล� 2 เอจี โฮมวต
โม ปรโปวน นึง ยว่ง เซ เตือง โม กวนดุ นึง อ�ื ไม่
ปุย ไฮญ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ โตว โรฮ ยุม ไม่
อื ติ ตื� ปังเมอ โฮมวต โรวก อื ไม่ แตะ� 3 เญือม
เอจี ฮอยจ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื นึง โตะ ยว่ง เซ� ยุ
เอจี โตก ปุย ยว่ง เซ นึง งอ� ปรโปวน เญือะ อื ไม่ โม
กวน รเมะ กวน รโปวน อื เอจี โฮมวต โรฮ ปุย โรวก
ฮา อ�ื 4 เญอืม เซ ด่าวติ ไม่ โม ป อาวต ไม่ อื เซ เยอื
ม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อื เรยีง� ปอ เอนิ โอยจ เรยีง
แด่น อ�ื 5 ปรโปวน เญือะ ด่าวติ เตือง ลอา อ�ื ป
มัฮ อาฮโินอมั ปุย ยว่ง ยซิเรเอน� ไม่ อาบีก่ายนิ ปุย
ยว่ง คาระเมน ป มัฮ ปรโปวน เญือะ นาบัน่ ไพรม อื
โฮ� เอจี โฮมวต โรฮ ปุย โรวก ไม่ แตะ� 6 เญอืม เซ
ด่าวติ ตุก ลัมเลือ รพาวม� นึง ตะ ปุย แล่น แตะ นึง

ซโมะ� มัฮ ฆาื กอยจ ราวม โตะ รพาวม ปุย เตือง
โอยจ อื เซ นึง เอจี โฮมวต ปุย กวน รเมะ กวน รโป
วน อื เซ� ด่าวติ ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ เรยีง แด่น แตะ
เบือ เปิง แตะ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ�

7 ด่าวติ อฮั อื ละ อาบีย่าทา กวน อาฮเิมเลก ป มัฮ
ซตุ เซ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ ตาว เอโฟต เซ ฮอยจ
ละ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� อาบี่ยาทา เซ ตาว เนอึม เอ
โฟต เซ ละ ด่าวติ� 8 เญือม เซ ด่าวติ ไฮมญ อื นึง
พะจาว ตอก เฮ�ี �อาึ อมั ไมจ โฮว อาื โม ป ซะ เต
ปุย เซ แล� ดัฮ โฮว อาื อมั เตือน ลัง่ เครอปึ ยุง่��
อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �โฮว อาื เมิฮ� ปะ
แจง ซ เตือน ลัง่ เปอะ เครอปึ โม เซ เยอ� ซ โฮลฮ
เปอะ ตุย โรวก โม ป โฮมวต ปุย เซ เกือฮ เอญี แม
ไม่ แตะ�� อฮั เซ� 9 ด่าวติ โฮว อาื เนอมึ ปุย โม เซ
ฆาื อ�ื โฮว ไม่ โม ลุกนอง แตะ เซ เตือง แลฮ รอย
ปุย อ�ื โฮว ฮอยจ นึง โกลง เบ่โซ� โม ป ตาื ฮา ปุย
นึง อื ลอต ลโล่ะ นา เซ� 10 ด่าวติ ไม่ ปุย ตา ปาวน
รอย ปุย เซ โฮว แนฮ ลัก่กา แตะ ปุ ปุ� ปุย ตา ลอา
รอย ปุย นึง อื เซ เอจี โซะไมญ ลอน� เญาะ ปุน เตื
อง โตว โกลง เซ� ลโล่ะ ฆาื อื นา เซ�

11 โม ป โฮว ไม่ ด่าวติ เซ ยุ ปรเมะ โม อียปิ ติ ปุย
อาวต นึง กังเด่น ก พริ ยว่ง� โรวก ปุย เซ ฮอยจ เคะ
ด่าวติ� เกือฮ คโนมปัง ละ โซม อ�ื เกือฮ รอาวม ละ
ญุ อ�ื 12 ปุย เซ ฮวิ ลอน นึง โอ แตะ โฮลฮ โซม ไม่ โอ
แตะ โฮลฮ ญุ รอาวม ลอวย ซเงะ ลอวย ซาวม เอนิ�
โม เซ เกือฮ โรฮ เปลิ เม ซออฮ ละ อื ติ แฮลป� ไม่
เปลิ อะงุน ซออฮ ลอา ซฆลาวม� เญือม เอจี ฟวยจ
โซม อ�ื โฮลฮ แม เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื 13 ด่าวติ
ไฮมญ ปรเมะ เซ ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ ฮอยจ เปอะ เน่
อมึ ลัก่ เมอ� มัฮ ปุย จาวไน ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�
ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โม อยีปิ� มัฮ ครา
ยุฮ โม อามาเลก ติ ปุย� อาึ เอจี ไก ลอวย ซเงะ โซะ
โอะ� เญือม ยุ อื โซะ อาึ ตอก เซ จาวไน ยุฮ ฮุ ละ
โปวฮ อาึ ฆาื อ�ื 14 เอะ เอจี โฮลฮ เลียก ซะ เต ปุย
อาวต นึง เนเกป ก อาวต โม เคเรที� ไม่ โม ยูด่า�
ฮอยจ ละ นาตี อาวต โม คาเลป เซ� เอะ โตก โรฮ
ยว่ง ซิกลัก เซ นึง งอ�� อฮั เซ� 15 ด่าวติ ไฮมญ
แม อื ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ โฮว ตาว เปอะ เอะ ฮอยจ ก
อาวต โม ป ซะ เต ปุย เซ อมั แปน�� อฮั เซ� ปุย
เซ โลยฮ อ�ื �ปัว เปอะ ซันญา ละ อาึ เบือ มอยฮ พะ
จาว� นึง โอ เปอะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ� ไม่ โอ เปอะ ซ
มอป อาึ ละ จาวไน ยุฮ ฮุ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ�
แปน ตาว เยอะ โม เปะ เอ�� อฮั เซ�

16 ปุย เซ ตาว เนอึม ด่าวติ ฮอยจ ก อาวต โม อา
มาเลก เซ� เญอืม เซ โม อามาเลก อาวต ไย่ ติ แตะ
เล่ีป ฮอง เซ เอนิ� กัมลัง โซม ญุ่ก กุก ญึม ฟอน เจิง
ไม่ ปุ แตะ� นึง โฮวน ลัมเลือ ป โฮลฮ อื นึง กัน ซะ เต
แตะ ปุย� เน่อมึ นึง เมือง ฟีลิซเตีย ฮอยจ ละ เมือง
ยูด่า เซ� 17 ด่าวติ เลียก รุป ปุ แตะ ไม่ โม เซ� เน่
อมึ เมือ รเปือ ปู ฮอยจ เมือ กปู ซเงะ ติ อื แม� ด่าวติ
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื ไก โตว ป เตือน
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ตอ โปน อ�ื โนก ฮา ปรเมะ นมุ ปาวน รอย ปุย ป บุก
อุต ป ตอ ไม่ อุต ยุฮ แตะ เซ� 18 ด่าวติ โฮลฮ แม
โรวก ปุย ไม่ คาวคอง ป ตุย โม อามาเลก เซ ฮา แตะ
เตือง โอยจ อ�ื ไม่ โฮลฮ แม อื โรวก ปรโปวน เญือะ
แตะ เซ เตือง ลอา อื โรฮ� 19 เมาะ ป ตุย โม อามา
เลก เซ� เตือง กวน รเมะ กวน รโปวน ลุกนอง ด่า
วติ เซ� เตือง คาวคอง อ�ื ด่าวติ โฮลฮ แม อื เตือง
โอยจ อ�ื ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป ไลจ ป ไฆร อ�ื ด่า
วติ โฮลฮ โรฮ ตุย โม ซัตซิง ยุฮ โม เซ� โฮลฮ อื เตือง
คาวคอง ยุฮ โม อามาเลก เซ เตือง โอยจ อ�ื 20 โม
ป โฮว ไม่ อื เซ โครฮ โรวก ซัตซิง โม เซ� เอญี ไม่ อื
รกา ปุย� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �เฮี มัฮ ป โฮลฮ ป ปุน ด่าวติ
นึง กัน รุป แตะ�� อฮั เซ�

21 ฟวยจ เซ ด่าวติ เอญี ฮอยจ ก อาวต ปุย ลอา
รอย ปุย� ป ลโล่ะ ฆาื โซะไมญ ลอน แตะ เซ นึง โบ
โกลง เบ่โซ เซ� เญือม เซ ปุย โม เซ โกฮ โฮว รโนฮ
รชงึ ด่าวติ เซ ไม่ โม ปุโฮมว อื เซ� เญอืม เอจี ฮอยจ
ด่าวติ ซดิ ไม่ ปุย โม เซ� เลียก อู รไต ไม่ อ�ื 22 โม ป
โฮว ไม่ ด่าวติ เซ ปังเมอ ไก ปุย ฆอก ไล นึง ไม่ ซไกป
รพาวม แตะ งอ่น� โม เซ อฮั เฮ�ี �เอะ เกียฮ เกือฮ
โตว คาวคอง ป โฮลฮ แตะ ละ โม เซ� โม เซ เตอ
โอ โฮว ไม่ เอะ เซ� เกือฮ ตุย โรวก ปรโปวน เญือะ
แตะ ไม่ โม กวน แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน เอจี
ปอ อ�ื� อฮั เซ� 23 ด่าวติ อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �เอยีก
ปุ� ปุ ยุฮ ตอก เซ เฟือฮ เอนิ� นึง มัฮ โอเอฮี โม เซ ป
เกือฮ พะจาว ละ เอะ� พะจาว เอจี โซะโกะ ฮรกัซา
ลอป นึง เอะ เกือฮ เอะ โปน ป โอ ไมจ� ไม่ เกือฮ อื
เอะ โฮลฮ เป โม ป ฮอยจ ซะ เต เยอะ เซ� 24 ไลลวง
ป อฮั เปอะ เซ ไก โตว ป ฆวต งอ่ต นึง โอ อื ปุก ละ
ปุย� นึง ไมจ โรฮ โม ป มอง เครองึ เซ โฮลฮ รโตง
แตะ ตอก โฮลฮ โม ป โฮว รุป อื เซ โรฮ� ปุย เตือง
โอยจ อื ไมจ อื โฮลฮ รโตง แตะ ตอก ปุ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 25 ด่าวติ ลอต เอนิ เกือฮ ไล เซ แปน โกต
ละ ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน ยุฮ ตัม เซ� เน่อมึ เญอืม
เซ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

26 เญือม เอจี เอญี ด่าวติ ฮอยจ นึง ยว่ง ซิกลัก
เกอ� รฆุ โอเอฮี โฮลฮ แตะ เซ ติ ปุน� ตาว อื ละ
โม ปุ โฮมว แตะ ป มัฮ โม ป ระ ป คาว ป อาวต นึง
เมือง ยูด่า เซ� อฮั เฮี ละ อื ไม่ อ�ื �เฮี มัฮ คองควน
เกือฮ ละ โม เปะ� มัฮ โอเอฮี โฮว ตุย เอะ ฮา โม ป
ฆวต รุป ปุ แตะ ไม่ พะจาว,� อฮั เซ� 27 โม ป เกือฮ
ด่าวติ โอเอฮี ละ เซ มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตเอน� ปุย ยว่ง
ราโมต นึง ลาึน เนเกป� ไม่ ปุย ยว่ง ยตัที� 28 มัฮ
โรฮ ปุย ยว่ง อาโรเออ� ยว่ง ซิปโมต� ยว่ง เอตเท
โมอา� 29 มัฮ โรฮ ปุย ยว่ง ราคัน� โม เยราเมเอน�
โม เคไน� 30 มัฮ โรฮ ปุย ยว่ง โฮมา� ยว่ง โบร่าชนั�
ยว่ง อาทัก� 31 ไม่ เมือง เฮปโรน� เมาะ ป มัฮ ยว่ง
กอ ฮอยจ ด่าวติ นึง ไม่ โม ลุกนอง แตะ เซ� ด่าวติ
เกือฮ ตื อื ละ อ�ื

31
ซาอุน ยุฮ ยุม ไม่ โกะ แตะ

1 โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อซิราเอน นึง
บลาวง กินโบอ่า� โม อซิราเอน โฮวน ป ยุม นา เซ�
โม ป โอ อื ยุม นึง อ�ื ตอ ฮา โม ฟีลิซเตีย� 2 โม ฟี
ลิซเตีย เซ อาื ซาอุน ไม่ กวน อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ โยนาทัน
ไม่ อาบี่นาดั่ป ไม่ มันคีชูวา ป มัฮ กวน ซาอุน เตือง
ลอวย อ�ื 3 ป รุป เซ เลียก ซดิ ไม่ ซาอุน ปุ ปุ� โม
ป โปยญ ทนู เซ โปยญ แนฮ ทนู ยุฮ แตะ� ลอก ซา
อุน� ซาอุน เซ เรยีง โซะ นึง ลอก ตี ยุฮ โม เซ แตะ�
4อฮั เฮี ฆาื อื ละ ป ไปญ โรวก เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ�
�ลวต วจิ ยุฮ เปอะ บวก เอนิ อาึ เฮี นึง� เดอมึ โม ป
โอ เจือ พะจาว เฮี โอ ซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง อาวม
อาึ ป โซะ เฮ�ี ไม่ โอ อื ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ป ไปญ เครองึ อื เซ ปังเมอ ฮลัต� โรวต
โตว ยุฮ อื ละ อ�ื ซาอุน เนอ โบลวง วจิ ยุฮ แตะ ฆาื
อ�ื ฟวยจ เซ ฆลาื รเคอปึ ติ แตะ ราว อื ลอต เอนิ
ยุม� 5 เญือม ยุ ป ไปญ เครองึ รุป ยุฮ อื เซ ยุม ซา
อุน ตอก เซ� ฆลาื โรฮ เอนิ ติ แตะ ราว วจิ ยุฮ แตะ
ตอก เซ โรฮ� ยุม ดิ โรฮ ไม่ อ�ื 6 มัฮ ตอก เซ ตอก
ยุม ซาอุน เซ ไม่ โม กวน อื เตือง ลอวย อื ไม่ ป ไปญ
เครองึ อื ไน ซเงะ ติ เซ� โม ตฮนั ยุฮ อื ยุม โรฮ ซเงะ
เซ เตือง โอยจ อ�ื

7 โม อซิราเอน ป อาวต นึง เตะ ลโลวง นา เซ ไม่
โม ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต เญอืม ฮมอง
อื ยุม ซาอุน ไม่ กวน อื ไม่ ฮมอง อื ตอก โอยจ ตฮนั
อซิราเอน เซ ตอ โรฮ ฆาื อ�ื ตอ ฮา ยว่ง แตะ� ละ
เยอื เญือะ ม่า แตะ เตือง เซ� โม ฟีลิซเตีย ลอต เอนิ
ฮอยจ อาวต นึง ยว่ง โม เซ�

8 เญอืม เอจี ปวยฮ พริ ฟวยจ ซเงะ รุป ปุย เซ� โม
ฟีลิซเตีย ซาวป ปอยจ เครองึ โม ป ยุม นึง รุป แตะ
เซ� โม เซ ยุ ยุม ซาอุน เซ ไม่ กวน รเมะ อื เตือง
ลอวย อื นึง บลาวง กินโบ่อา� 9 โม เซ กิต ไกญ ซา
อุน เซ ไม่ ปอยจ อื เครองึ รุป ยุฮ อ�ื ดวน ปุย เอญี
รโฮงะ ไลลวง อื เล่ีป เมือง ฟีลิซเตีย เซ� เกือฮ โรฮ
อื รโฮงะ อื ละ ฮุป ไว แตะ เซ� ไม่ โม ลัปซด่อน นึง
อื เซ เตือง โอยจ อ�ื 10 โม เซ ตุย เครองึ รุป ยุฮ ซา
อุน เซ� ละ อาึง อื นึง เวอืต อาวต พะอตัทาโรต�
โกะ ซาอุน เซ เคิง อาึง อื ไม่ ฆรุง เมือง เบ่ตชนั เซ�
11 เญือม เอจี ฮมอง ปุย ยว่ง ยาเบ่ต กิเลอัต ไลลวง
ป ยุฮ โม ฟีลิซเตีย ละ ซาอุน ตอก เซ เยอ� 12 โม ปร
เมะ กา รพาวม นึง อื โกฮ โฮว รซาวม เอนิ ฆาื อื ติ
ซาวม บวยฮ� โฮว ตุย โกะ ซาอุน เซ ไม่ กวน รเมะ อื
เตือง ลอวย อื เซ เน่อมึ นึง ฆรุง เมือง เบ่ตชนั เซ�
เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง ยว่ง ยาเบ่ต เซ� ตอง อื นา เซ�
13ฟวยจ เซ ตุย ซองั ป ยุม ตอง แตะ เซ โฮว รปาึง อื
ฆรมึ โคะ ฆิ ระ นึง ยว่ง ยาเบ่ต เซ� โม เซ เยอ ลอต
เอนิ เออปึ ป โซม แตะ อาแลฮ ซเงะ นึง โซะ รพาวม
แตะ ฆาื ยุม ซาอุน เซ�



2 ซามูเอน 1:1 270 2 ซามูเอน 1:20

2 ซามูเอน
พะทัม ลอา ซามูเอน มัฮ ป ซึป ไลลวง ป ไก นึง ติ

ซามูเอน� เอจี มัฮ ไลลวง กซัต ด่าวติ เญือม แปน
อื กซัต� โบ่ต 1 ฮอยจ ละ โบ่ต 4 มัฮ ไลลวง แปน
อื กซัต นึง เมือง เฮปโรน ก เซฮ นึง อ�ื โบ่ต 5-24
มัฮ ไลลวง แปน อื กซัต เตียง เมือง อซิราเอน เตือง
โอยจ อ�ื มัฮ เญอืม อาวต อื นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ไลลวง ด่าวติ เฮี มัฮ ไลลวง ตอก จัมเปน อื ตอซู

ไม่ โม ป เกละยุ แตะ เตือง ปุย ตังเมือง ไม่ ปุย ไน
เมือง อซิราเอน� เอะ ยุ มัฮ ด่าวติ ปุย ตอน เนอึม
รพาวม เจือ นึง พะจาว� ไม่ มัฮ อื ปุย ปุน ทไว เนอมึ
ติ แตะ ละ พะจาว ทื แตะ เซ� ลุกจุ ไพเมือง อื นัปทื
เนอมึ ด่าวติ เซ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�
ปัง โฮวน กัน ไมจ ยุฮ ด่าวติ เซ� เอะ ยุ โรฮ ไก อื

ติ ติ เลีฮ เญอืม ซวก อื ไม่ เญอืม ญอม อื ยุฮ กัน พิต
ระ ลัมเลือ นึง อาื อื กัมกุยฮ ฆอก โตะ รพาวม แตะ�
ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เญือม โร นาทัน พิต ยุฮ
อื เซ� ด่าวติ รโซะ ติ แตะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ�
ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุ เตียม� รปั ตุต เกือฮ พะจาว
แตะ ลอก�
จีวติ กซัต ด่าวติ เซ มัฮ ป ซัมคัน ละ โม อซิราเอน

ปอ เอนิ ไตม ลอป อ�ื กังเคะ เอ เญือม เกิต เม่ะมัก่
ซักคระ ละ อื โม อซิราเอน กอ ปัว พะจาว เกือฮ กซัต
โคระ ละ แตะ ตอก ด่าวติ� กอ อฮั �จัตเจือ ด่าวติ�
ละ นึง ฆวต โฮลฮ อื กซัต ป ไก ซลิต ซโลม ตอก ด่า
วติ โฮ�
ด่าวติ เกิต กา ฮอยจ เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ ด่าว

1000 เนอมึ�

ด่าวติ ฮมอง ยุม ซาอุน
1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม ซาอุน เซ ปุก เญือม เอญี

ด่าวติ เน่อมึ เป แตะ โม อามาเลก นึง กัน รุป แตะ�
ด่าวติ ลโล่ะ นึง ยว่ง ซิกลัก เซ ลอา ซเงะ� 2 เญื
อม เอจี มัฮ อื ซเงะ ลอวย นึง อ�ื ฮอยจ ปรเมะ เน่
อมึ นึง ไคะ ยุฮ ซาอุน ติ ปุย� ปุย เซ โฆง จาวป เค
รองึ แฌฮ� กาวป อาึง รกาื นึง ไกญ แตะ นึง เคียต
อื เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม� เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ
ด่าวติ เซ� ปุย เซ นุ่ม ไว ด่าวติ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
3 ด่าวติ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ
ลัก่ เมอ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ตอ เน่อมึ
นึง ไคะ ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั เซ�

4 ด่าวติ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป เกิต
ละ ปุย นา เซ เยอ� รโฮงะ แลน ละ อาึ เฮี เมอะ��
อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี โม ตฮนั
ยุฮ เอะ เอจี ตอ ตื� เอจี โฮวน ลัมเลือ ป ยุม นึง กัน
รุป แตะ เซ� ซาอุน ไม่ โยนาทัน ป มัฮ กวน อื เซ เอจี
ยุม ตื โรฮ�� อฮั เซ�

5 ด่าวติ ไฮมญ แม ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ปะ ยุง เปอะ
นึง เมอ เอจี ยุม ซาอุน ไม่ โยนาทัน เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

6 ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เญอืม อาวต เตอะ นึง
บลาวง กินโบ่อา เซ อาึ ตอ รโตฮ ยุ ซาอุน เซ� ชุง ฆิ
เพลียฮ ยุฮ แตะ นึง โซะ ป อาวม แตะ� เญือม เซ
เลาะ รุป เซิก ไม่ โม ตฮนั บุก บรอง ยุฮ อื เซ เอจี เลีย
ก ซดิ ปุๆ� 7 เญอืม เอจี แมฆี อ�ื กซัต ซาอุน เซ ชวน
อาึ� เดือะ เอนิ กอก อาึ� อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี
�เมอ ยุฮ เปอะ นึง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ� 8 กซัต เซ
ไฮมญ อาึ ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ เนิ�
อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โม อามาเลก��
อฮั เซ ละ� 9 กซัต เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �เลียก ซดิ โบ
อาึ เฮ�ี อาึ เอจี โซะ ลอน ป อาวม เมอะ� มัฮ แนฮ
เมาะ ไอม คา ติ แตะ� ยุฮ เอนิ แปฮ ยุม ไม่ อาึ เฮ�ี�
อฮั เซ เนิ� 10 อาึ เลียก เนอมึ ฮอยจ โบ อ�ื ยุฮ เนอึ
ม เอนิ ยุม ไม่� นึง เอจี ยุ แตะ มัฮ อื นัม ยุม� ฟวยจ
เซ อาึ ปอยจ วอม ซัมคัน นึง ไกญ อ�ื ปอยจ โรฮ เบล
ฮา เตะ อ�ื อาึ โรวก ฮอยจ นา เฮ�ี ละ ซ เกือฮ แตะ
ละ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ปรเมะ เซ�

11 เญือม เซ ด่าวติ ไม่ โม ป อาวต ไม่ อื เซ แจฮ
เอนิ เครองึ เซอกึ แตะ� นึง โซะ ลอน รพาวม แตะ�
12 ปุย โม เซ เยอืม เตือง มู แตะ ไม่ เออปึ อื ป โซม
แตะ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื นึง โซะ รพาวม อื ฆาื ยุม
ซาอุน ไม่ โยนาทัน ป มัฮ กวน อื ไม่ โม อซิราเอน ป
มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ� มัฮ ฆาื ยุม ปุย โฮวน เซ นึง
กัน รุป แตะ เซ�

13 ด่าวติ ไฮมญ แม ปรเมะ นมุ ฮอยจ รโฮงะ โอ
เอฮี เซ ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ ปุย เมือง เมอ��
อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ โม อามาเลก� มัฮ
ฮอยจ อาวต นึง เมือง โม เปะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
14 ด่าวติ อฮั อื ละ ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ปะ เกียฮ โรวต
โน่ง เปอะ กอยฮ เตะ แตะ ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ กซัต
ป เอจี เลือก พะจาว อาึง เซ เมอ�� อฮั เซ�

15ฟวยจ เซ ด่าวติ กอก ตฮนั ยุฮ แตะ เซ เอญี เคะ
แตะ ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �โรวก แปฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
เซ เมิฮ�� อฮั เซ� ตฮนั เซ โฮว ยุฮ เนอมึ ยุม ไม่ ปุย
เซ� 16 กา ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อื เซ� ด่าวติ อฮั อื ละ ปุย
เซ ตอก เฮ�ี �ป จัมเปน ปะ ยุม ฆาื อื ตอก เฮี เอจี มัฮ
ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ� เอจี โอก เอนิ เน่อมึ นึง มวยญ
โกะ เปอะ ไอฮ อฮั เปอะ ติ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต ป
เอจี เลือก พะจาว อาึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

รซอม เยอืม ด่าวติ
17 เญือม เซ ด่าวติ เยอืม ไม่ รซอม อื เยอืม แตะ

นึง โซะ รพาวม อื ฆาื ยุม ซาอุน ไม่ โยนาทัน เซ�
18 ไม่ ดวน โรฮ อื ปุย เพอกึ รซอม เยอืม เซ ละ โม
ยูด่า โรฮ� รซอม เยอืม อื เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง
นังซื ยาชา� อฮั อื ตอก เฮ�ี

19 �โอ อซิ รา เอน� ปะ เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก
เปอะ� ป มัฮ ปุย เกง เลือ ยุฮ เปอะ� เอจี ยุม เนอึม
นึง บลาวง ฮลาวง เซ�

20 �ปุ รโฮงะ ไลลวง เฮี ละ ปุย เมือง กัต� ปุ ปะ
กัต นึง คระ โฮว ปุย นึง เมือง อตัเคโลน� เดอมึ ปร
โปวน ฟีลิซเตีย โอ ซ มาวก ลอน ฆาื� ไม่ โอ ปรโป
วน ป โอ ยุง พะจาว ซ ฟวยจ พาวม นึง�
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21 �เออ บลาวง กินโบ่ อา� ปัว รอาวม รน่ะ โอ
เญาะ ราื นึง เปอะ� นาตี นึง เมือง เซ ปุ โรฮ เญาะ
เกือฮ ลุก ป ซมา ลโลวง นึง� โล ยุฮ ปุย ระ เรยีง เซ�
เอจี เฮยี ไฮ ไม่ รแอม แตะ นึง ฮนัม� โล ยุฮ ซาอุน
เซ� เญาะ ไก โตว ป ตา ลออยฮ นึง�

22 �ทนู ยุฮ โยนาทัน แมน ลัมเลือ� ซาอุน ไม่ วจิ
ยุฮ ซาอุน ลอก โครยญ เตะ� ป ยุม โกวต ทนู เซ เอจี
โฮวน� ป ไลจ โกวต วจิ เซ เอจี โฮวน โรฮ� 23 เอจี
โฮวน ป ฮรกั ซาอุน ไม่ โยนาทัน เซ� ปัง ยุม ปัง ไอม
รกัฮ โตว ฮา ปุ แตะ� ปุย ลอา เซ ไกลจ โฮว ฮา โปว
กลัง ลอง� ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น อื ฮา ซิงโต�

24 �โอ ปรโปวน ไน โม อซิราเอน� ไมจ เปอะ โฮว
โฆว ซาอุน นึง เอจี จาวป ฟุต อื โม เปะ นึง บ่วตชุ
โคระ โซะ ซครกั� ไม่ เอจี แงฮ่ ฆัว อื โม เปะ นึง ไคร
ไมจ�

25 �เฮฮ� เฮฮ� ปรเมะ ป เกง เลือ� เอจี เยอื เนอึ
ม ยุม นึง กัน รุป� ป ระ เรยีง ระ แด่น เอจี แปน
โอยจ โรฮ ป ไป� โยนาทัน เอจี ยุม เนอึม� ไอจ เฮยี
เยอื นึง ไกญ บลาวง� 26 โอ เอียกระ โยนาทัน� อาึ
ชนั แนฮ แฮะ โตก ละ ปะ� ปะ มัฮ เปอะ ควน มวน
รพาวม อาึ� รพาวม ฮรกั เปอะ ซัมคัน เนอึม� ระ
เอนิ ฮา รพาวม ฮรกั ยุฮ โม ปรโปวน�

27 �โม ปรเมะ ป เกง เลือ� เอจี เยอื เนอึม ยุม
นึง กัน รุป� เครองึ รุป ไมจ ยุฮ อื เซ� เอจี ไลจ ไฆร
โอยจ เนอึม�� อฮั เซ นึง รซอม เยอืม แตะ ด่าวติ
เตอ�

2
ด่าวติ แปน กซัต เมือง ยูด่า

1 เญือม เอจี ฟวยจ ไลลวง เซ เยอ� ด่าวติ ไฮมญ
พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ปะ อมั ซ เกือฮ เปอะ
อาึ ฮาวก อาวต นึง นาตี ยูด่า เซ ติ ยว่ง�� อฮั เซ�
พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �โฮว เมิฮ�� อฮั เซ� ด่าวติ
ไฮมญ แม อ�ื �ซ เกือฮ เปอะ อาึ โฮว นึง ยว่ง เมอ
นึง อ�ื� อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อ�ื �โฮว นึง เมือง
เฮปโรน เนอ�� อฮั เซ� 2 ด่าวติ โกฮ โฮว เนอึม ฆาื
อื นึง เมือง เฮปโรน เซ� โฮว ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ
เตือง ลอา อ�ื ป มัฮ อาฮโินอมั ปุย ยว่ง ยซิเรเอน ไม่
อาบี่กายนิ ปุย ยว่ง คาระเมน ป มัฮ ปรโปวน เญือะ
นาบัน่ ไพรม อื โฮ� 3 ด่าวติ เกือฮ โรฮ โม ลุกนอง
แตะ เซ โฮว ไม่ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื เกือฮ อื โฮว เตื
อง เญือะ เตือง ม่า เตือง กวน เตือง เฌือต แตะ� ละ
ซ โฮว อาวต อื นึง ยว่ง ซดิ ไม่ เฮปโรน เซ� 4 เญือม
เซ ปุย เมือง ยูด่า ฮอยจ นึง เมือง เฮปโรน เซ� เรฮ
ลออยฮ นึง ไกญ ด่าวติ เซ ละ ซ ดุฮ อื เกือฮ แปน
กซัต ยุฮ แตะ�
ด่าวติ เญอืม ฮมอง อื เอจี รมอยจ ปุย ยว่ง ยาเบ่ต

กิเลอัต เซ ซาอุน เนอ� 5 เกือฮ ปุย ตาว รซอม ฆาื
อื ละ ปุย ยว่ง เซ� รซอม เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปัว
พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ นึง เอจี
ปุน เปลีฮ เนอมึ เปอะ กัน นัปทื แตะ ละ ซาอุน ป มัฮ
กซัต ยุฮ เปอะ� ไม่ เอจี รมอยจ โรฮ เปอะ ยุม อื เซ�

6 ปัว เนอึม พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน�
ไม่ รพาวม ซืไซ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� อาึ ซ เปลีฮ โรฮ
กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ แตะ ละ โม เปะ นึง เอจี ฟวยจ
ยุฮ โม เปะ กัน เซ� 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว โม
เปะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ทัน โตว ฮลัต เตีจ
ฆาื� ปัง เอจี ยุม ซาอุน ป มัฮ กซัต ยุฮ เปอะ เซ� โม
จัตเจือ ยูด่า เอจี เลือก โรฮ อาึ ละ ซ แปน เนอะ กซัต
ยุฮ อ�ื� อฮั เซ รซอม ด่าวติ เตอ�

ด่าวติ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ยุฮ ซาอุน
8 เญอืม เซ อปัเนอ กวน เนอ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ

ซาอุน เซ� โกฮ โฮว ดิ ไม่ อติโบ่เชต ป มัฮ กวน กซัต
ซาอุน เซ� เตือง โกลง จอแด่น ฮอยจ ยว่ง มาฮะนา
อมิ� 9 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ ดุฮ อติโบ่เชต เซ
เกือฮ แปน กซัต ละ ปุย นึง นาตี กิเลอัต เซ� ไม่ ละ
โม อาเชอ� ไม่ ปุย ยว่ง ยซิเรเอน� โม เอฟราอมิ ไม่
โม เบ่นยามิน� ไม่ โม อซิราเอน ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
10 เญอืม แปน อติโบ่เชต กวน ซาอุน เซ กซัต ละ โม
อซิราเอน� อาญุ อื ไก รปาวน เนอึม� โฮลฮ แปน
กซัต ละ โม อซิราเอน ลอา เนอึม� โม จัตเจือ ยูด่า
ปังเมอ มัฮ ด่าวติ กซัต ยุฮ อ�ื 11 เวลา โฮลฮ ด่าวติ
แปน กซัต ละ โม ยูด่า นึง เมือง เฮปโรน เซ ไก อา
แลฮ เนอมึ ไม่ บลัฮ�

12 เญือม เซ อปัเนอ กวน เนอ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อติ
โบ่เชต กวน ซาอุน เซ� โอก ฮา ยว่ง มาฮะนาอมิ เซ�
โฮว ฮอยจ นึง เมือง กิเบ่โอน� 13 ป มัฮ โยอปั กวน
เซรุยา ไม่ โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ โกฮ โฮว โรฮ� รโตฮ
ยุ ปุย โม เซ นึง โบ นอง นึง เมือง กิเบ่โอน เซ� ปุย
โม เซ งาวม นึง เฆียง นอง เซ� อาวต เฆียง ลัก่เอฮี
อื ติ มู� อาวต เฆียง ลัก่เติต อื ติ มู� 14 อปัเนอ อฮั
อื ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี �เกือฮ โม ป นมุ ลัง่ เฮี เตื
อง ลอา ก บลัฮ อื ลอง แลน รุป ปุ แตะ แปน กู แปน
กู แตะ� เอะ ซ มอง แลน�� อฮั เซ� โยอปั เซ โลยฮ
อ�ื �ลอง แลน เกือฮ รุป เซ�� อฮั เซ�

15 เญือม เซ ตฮนั โม เซ โกฮ รุป เนอึม ตัม เอจี
เมีญ ปุย แตะ เซ� โม เบ่นยามิน ป มัฮ บลัฮ ลัก่ อติ
โบ่เชต กวน ซาอุน เซ ไก กาว โรฮ ลอา ปุย� โม ป
มัฮ บลัฮ ลัก่ ด่าวติ เซ ไก โรฮ กาว โรฮ ลอา ปุย�
16 ปุย โม เซ ตัง โคน ตัง โฮมวต ไกญ ปุ รุป แตะ เซ�
บรุก บวก พราวก ปุ แตะ นึง วจิ แตะ� ยุม เอนิ เตื
อง โอยจ แตะ� ปุย ลอต ปุก มอยฮ นา เซ อฮั เฮ
นคัต ฮตัซูรมิ* ไม่ อ�ื มัฮ ป ไก นึง เมือง กิเบ่โอน
เซ� 17 ปุย ลอา มู เซ ลอต รุป ปุ แตะ� กัน รุป ปุย
ปุ แตะ ซเงะ เซ เรยีง เนอึม เรยีง แนม� อปัเนอ ไม่
โม อซิราเอน เซ ไป นึง โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ�

18 กวน เซรุยา เตือง ลอวย อื อาวต ตื นา เซ� ป
มัฮ โยอปั� อาบี่ไช ไม่ อาซาเฮน� อาซาเฮน เซ มัฮ
ปุย เลียน ตอ ตอก จัก ปอยฮ โฮ� 19 อาซาเฮน ตอ
โฮว อาื อปัเนอ เซ� เญาะ แก โตว ลวง วิ ลวง ดอม
แตะ เฟือฮ เอนิ� 20 อปัเนอ เซ แมฆี แลน อ�ื อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เปอะ อาซาเฮน�� อฮั เซ�

* 2:16 2:16 มัฮ อฮั อื �ซนัม วจิ ลอม� ไม่�
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อาซาเฮน โลยฮ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ� 21 อปัเนอ
อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุ อาื อาึ อ�ื ไมจ เปอะ โฮว อาื
โม ตฮนั เซ ติ ปุย� ละ ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ ไม่ อื ไม่ ตุย
เปอะ โรวก เครองึ เซอกึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื อาซา
เฮน ปังเมอ โฮว อาื แนฮ อปัเนอ เซ� 22 อปัเนอ อฮั
แม อื ละ อาซาเฮน เซ ติ โฮน ตอก เฮ�ี �ปุ เญาะ อาื
อาึ อ�ื ปุ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ� ฟวยจ เซ
อาึ อมั เญาะ ซ โรวต ยุ ปุ แตะ ไม่ เอียกระ เปอะ ป
มัฮ โยอปั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 23 อาซาเฮน เซ ปัง
เมอ โอ ญอม ลเตือฮ แม� อปัเนอ เซ ซนาว เพลียฮ
ลัก่เคะ แตะ บวก เวยีก อาซาเฮน นึง อ�ื ลล่อน เอนิ
โพต ลัก่เคะ อ�ื ยุม เอนิ นา เซ� ปุย ไฮญ เมาะ ป
ฮอยจ นา เซ เญือม ยุ อื ยุม อาซาเฮน เซ ลโล่ะ เอนิ
ฆาื อ�ื

24 เญอืม เซ โยอปั ไม่ อาบีไ่ช ปังเมอ โฮว อาื แนฮ
อปัเนอ เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง ตู อมัมา เอจี
เลียก ซเงะ เอ� ตู อมัมา เซ ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
ละ ยว่ง กียา� ปุก คระ โฮว ปุย นึง ลาึน เวอืฮ เมือง
กิเบ่โอน� 25 เญือม เซ โม เบ่นยามิน โฮว รโจะ โบ
อปัเนอ เซ แปน มู แตะ� โฮว อาวต นึง ไกญ บลา
วง ติ โดฮ� 26 เญือม เซ อปัเนอ กอก ไฮมญ โยอปั
ตอก เฮ�ี �เอะ อมั มัฮ ซ รุป แนฮ ปุ แตะ� อมั มัฮ
โอ เปอะ งอ่ต ลัก่ ก ลอยจ อื ซ แปน แนฮ อื ควน
เกละ เอะ ยุ ปุ แตะ ฆาื อ�ื เอะ มัฮ ปุย อาวต นึง
เมือง ติ� ซ เล่ีญ แม เมาะ เมอ กา ซ คัต เปอะ ปุย
ยุฮ แตะ เกือฮ โอ เญาะ อาื เอะ เอ�� อฮั เซ� 27 โย
อปั เซ กอก โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว
ตอก ออฮ� มัฮ โอ ปะ อู ไลลวง รุป เซ รกา� ปุย ยุฮ
อาึ แจง โรฮ เอจี ลเตือฮ อื แม ฮา โม เปะ ป มัฮ เอี
ยกปุ อุ เน่อมึ รเอฮ ซะ ลัง่ ตอก เซ โรฮ�� 28 เญือม
เซ โยอปั ปาึง โตวต ยุฮ แตะ� ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
ยุฮ แตะ ลโล่ะ ฮา กัน อาื แตะ โม อซิราเอน เซ� กัน
รุป อื ปุ แตะ เซ ลโล่ะ เอนิ อ�ื

29 ฟวยจ เซ อปัเนอ โกฮ เอญี นึง คระ แควน อา
ราบ่า เซ ติ ซาวม บวยฮ� โม เซ เตือง โกลง จอ
แด่น ลอต โฮว ตัม โตะ โลก บิต่โรน เซ� ลอต แม
โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง มาฮะนาอมิ� 30 โยอปั เอญี โรฮ
เน่อมึ โฮว อาื แตะ อปัเนอ เซ� เญือม เอจี รโจะ อื
ปุย ยุฮ แตะ เกือฮ อาวต ดิ ติ โดฮ โฮ� เญือม เอจี
เมีญ อ�ื โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ วติ กาว โรฮ ซไตม
ปุย� โนก ฮา อาซาเฮน เซ� 31 โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ
ปังเมอ เอจี โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม เบ่นยามิน ไม่ ปุย ยุฮ
อปัเนอ เซ ลอวย รอย ไปล ลแฆลฮ ปุย เอนิ� 32 โม
เซ ยวก ปุ เอญี โกะ ยุม อาซาเฮน เซ ฮอยจ นึง ยว่ง
เบ่ตเลเฮม� เอญี รมอยจ อื นึง โตะ อูโมง ยุฮ เปือะ อื
นา เซ� โยอปั ไม่ ปุย ยุฮ อื เซ โฮว นึง คระ ติ ซาวม
บวยฮ� ซเปีย ละ อื เญือม ฮอยจ อื นึง เมือง เฮป
โรน�

3
1 โม ป อาวต บลัฮ ลัก่ ซาอุน ไม่ โม ป อาวต บลัฮ

ลัก่ ด่าวติ เซ� กอ รุป แนฮ ปุ แตะ� โม ด่าวติ เซ

ตอน ฮมัน ไม่ เป แนฮ อื ปุ ปุ� โม ซาอุน เซ ปังเมอ
ไป แนฮ ปุ ปุ�

กวน รเมะ ด่าวติ
2กวน รเมะ ด่าวติ ป ไก อื นึง เมือง เฮปโรน เนอ�

ไก แลฮ ปุย� กวน โรง อื มัฮ อมัโนน� มัฮ กวน อื ไม่
อาฮิโนอมั ปุย ยว่ง ยซิเรเอน� 3 กวน ลอา อื เซ มัฮ
คีเลอัป� มัฮ กวน อื ไม่ อาบี่กายนิ ป มัฮ ปรโปวน
เญือะ นาบัน่ ปุย เมือง คาระเมน ไพรม อื โฮ� กวน
ลอวย อื มัฮ อปัซาโลม� มัฮ กวน อื ไม่ มาอาคา�
มาอาคา เซ มัฮ กวน รโปวน ทันไม ป มัฮ กซัต เมือง
เกชู� 4 กวน ปาวน อื เซ มัฮ อาโด่นียา� มัฮ กวน อื
ไม่ ฮกักิต� กวน พอน อื เซ มัฮ เชฟาทิยา� มัฮ กวน
อื ไม่ อาบี่ตัน� 5 กวน แลฮ อื เซ มัฮ อติเรอัม� มัฮ
กวน อื ไม่ เอก-ลา� กวน รเมะ โม เซ อื มัฮ ตื ป เกิต
นึง เมือง เฮปโรน เซ�

อปัเนอ เลียก ดิ ไม่ โม ด่าวติ
6 เญือม ไก กัน รุป โม ด่าวติ ไม่ โม ซาอุน ปุ แตะ

เซ� ปุย ไน โม ซาอุน เซ มัฮ อปัเนอ ป เกือฮ ติ แตะ
ไก อมันัต ระ ปุ ปุ อู� 7 ซาอุน เซ ไก ปรโปวน แตวะ
เญือะ ติ� มอยฮ อื มัฮ รติซปา กวน ไอยา� อติ
โบ่เชต เซ อฮั อื ละ อปัเนอ เซ ตอก เฮ�ี �ปะ เมอ
ยุ เลียก ไอจ เปอะ ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ เปือะ
เกอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8อปัเนอ เซ รอก ลัมเลือ พาวม
นึง อติโบ่เชต ฆาื ป อฮั อื เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปะ อมั
มัฮ แกต เปอะ อาึ มัฮ ปุย ไล โกะ เอยีง ตอก เซ� อมั
มัฮ แกต เปอะ อาึ ฆวต พาวม ไม่ โม ยูด่า เซ� อาึ
เอจี เปลีฮ ลอป มัฮ แตะ ปุย เนอมึ รพาวม ละ ซาอุน
ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ� ไม่ โม เอียกปุ คระ เฌือต อ�ื
อาึ เอจี เฆีญ ลอป โรฮ โม เปะ ละ โอ ซ เกือฮ เปอะ
ไป นึง ด่าวติ เซ� ซเงะ เนาะ เฮี ปะ เคียต โน่ง เปอะ
ซาวป งอ่ต ตอก ซ เติ แตะ อาึ นึง ไลลวง ปรโปวน เซ
เมอ� 9-10 พะจาว เอจี ซันญา อาึง อื ละ ด่าวติ นึง
ซ ตุย อื อมันัต ไม่ กัน ตัตเตียง ซาอุน เซ ไม่ จัตเจือ
อ�ื ไม่ ซ เกือฮ อื ด่าวติ เซ โฮลฮ แปน กซัต ละ โม
อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า� ด่าวติ เซ ซ ตัตเตียง ปุย เน่
อมึ นึง ยว่ง ด่าน ลอยจ กล่าวง� ฮอยจ นึง เบเ่ออเช
บ่า ลอยจ ก เซฮ� ปเล่ีย เฮี ตัม โอ อาึ เกือฮ ไลลวง
เซ เกิต เนอมึ ตอก อฮั อื เซ� เกือฮ อาึ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 11 อติโบ่เชต เซ โรวต
โตว โลยฮ อื ติ มวยญ เนอมึ� มัฮ ฆาื ฮลัต ลัมเลือ อื
นึง อปัเนอ เซ�

12 เญอืม เซ อปัเนอ เกือฮ ปุย โฮว อฮั อื ฆรอ แตะ
ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �เมือง เฮี มัฮ ปุย ป ซ ตัตเตียง
เงอ� ปัว เปอะ ซันญา ดิ อาึง ไม่ อาึ เฮี เมิฮ� ฟวยจ
เซ อาึ ซ อฮั ละ โม อซิราเอน� ซ เกือฮ มัฮ บลัฮ ลัก่
ปะ เตือง โอยจ แตะ�� อฮั เซ� 13 ด่าวติ โลยฮ อ�ื
�แปน� อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง ไม่ ปะ� อาึ ปังเมอ ไก
ป ฆวต อฮั ละ เปอะ ติ เจือ ตอก เฮ�ี เญอืม ซ ฮอยจ
เปอะ เคะ อาึ อื ไมจ เปอะ โรวก มีคัน กวน ซาอุน
เซ ฮอยจ เคะ อาึ ละ ฮมั� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ
ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ นา อาึ�� อฮั เซ� 14ฟวยจ
เซ ด่าวติ เกือฮ ปุย โฮว อู รซอม แตะ ละ อติโบ่เชต
ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ รแม่ แม มีคัน ปรโปวน เญือะ
อาึ เซ เนิ� นึง เอจี ฟวยจ กัฮ อาึ งวยฮ อื นึง เปือง
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ฮกั นา ก ปุก ตะลมัง ปรเมะ โม ฟีลิซเตีย เซ ติ รอย
ปุย เอนิ�� อฮั เซ� 15 อติโบ่เชต เซ เกือฮ เนอึม ปุย
โฮว ตุย มีคัน เซ ฮา ปรเมะ เญือะ อื ป มัฮ ปันทีเอน�
ปันทีเอน เซ มัฮ กวน ลาอติ� 16 ปันทีเอน เซ โฮว อาื
เยอืม ลัก่เคะ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ ติ เจน คระ�
ฮอยจ ละ ฮอยจ อื นึง ยว่ง บ่าฮูรมิ� อปัเนอ ปังเมอ
อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี แปฮ ฮา�� อฮั เซ� ปุย เซ เอญี
เนอมึ�

17อปัเนอ ปึกซา ดิ โอเอฮี ไม่ โม ป ระ ป คาว ไน โม
อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี �เอจี เล่ีญ เนอึม ฆวต เกือฮ
โม เปะ ด่าวติ เซ แปน กซัต ยุฮ แตะ� 18 ปเล่ีย เฮี
เอจี มัฮ เนอึม เญือม เคริ ดอม อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ โตก ละ ป อฮั พะจาว เซ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ
เกือฮ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ เซ เรอมึ โม อซิรา
เอน เกือฮ โปน ฮา อมันัต โม ฟีลิซเตีย เซ� ไม่ เกือฮ
โปน ฮา โม ป เกละยุ อื เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ��
19 อปัเนอ อฮั โรฮ อื ละ โม เบ่นยามิน ตอก เซ โรฮ�
ฟวยจ เซ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เฮปโรน� รโฮงะ อื ละ
ด่าวติ โครยญ เจือ ป ฆวต ยุฮ โม เบ่นยามิน ไม่ โม
อซิราเอน เซ�

20 อปัเนอ เญือม เลียก อื เคะ ด่าวติ นึง เมือง เฮ
ปโรน เซ� เลียก ดิ ไม่ ปุ โฮมว แตะ งา่ ปุย� ด่าวติ
รปัคัม อื ไม่ เลียง อื นึง ป โซม ป ปอน� 21 เญอืม เซ
อปัเนอ อฮั อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เอญี เญอะ�
ซ เอญี ซาวป รโจะ โม อซิราเอน ละ ซ เกือฮ เยอะ
ฮอยจ เคะ ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ ละ ซ โฮลฮ ปุย โม
เซ ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ ปะ� ไม่ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ตัต
เตียง บัน่เมือง เตือง โอยจ อ�ื เตอมึ เมาะ ฆวต ตัต
เตียง เปอะ�� อฮั เซ� ด่าวติ เซ โปง อปัเนอ เกือฮ
เอญี ไมจ เอญี มวน� อปัเนอ เซ โกฮ เอญี เนอมึ�

โยอปั ยุฮ ยุม ไม่ อปัเนอ
22 เญอืม เซ โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เอญี เน่อมึ โฮว รุป

แตะ� โฮลฮ โรวก โอเอฮี ไม่ แตะ โฮวน� อปัเนอ ปัง
เมอ โอ เญาะ อาวต ไม่ ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน เซ�
นึง เอจี โปง ด่าวติ อื เอญี ไมจ เอญี มวน� 23 เญอืม
เอจี เอญี โยอปั ไม่ โม ตฮนั อาวต ไม่ แตะ เซ� ไก
ป รโฮงะ ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี �อปัเนอ กวน เนอ
เซ เอจี โฮลฮ เลียก เคะ กซัต ด่าวติ� ปเล่ีย เฮี เอจี
เอญี� กซัต ด่าวติ เอจี โปง อื เกือฮ เอญี ไมจ เอญี
มวน�� อฮั เซ� 24 โยอปั เลียก เคะ กซัต เซ ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปะ เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ โอ
เอฮี ตอก เซ เมอ� งอ่ต แลน� อปัเนอ เซ เอจี เลีย
ก เคะ ปะ� ปะ เมอยุ พลวย เปอะ เกือฮ เอญี เญอ�
ปเล่ีย เอจี เบลือฮ เอนิ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื 25 ปะ เอจี
ยุง เปอะ ไอฮ ไลลวง อปัเนอ เซ� มัฮ ฆวต ฮอยจ จุ
อื ปะ� มัฮ ฆวต ยุ อื คระ โฮว คระ เอญี เปอะ� ไม่
ฆวต ยุ อื ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

26 เญอืม เอจี ฟวยจ เลียก อื เคะ กซัต ด่าวติ เซ�
โยอปั ดวน ปุย โฮว อาื กอก อปัเนอ เซ ละ แตะ�
ปุย โม เซ โฮว กอก เนอึม อปัเนอ เซ เน่อมึ นึง นัม
โม่ ยว่ง ซีรา� ด่าวติ ปังเมอ โอ ยุง อื ไลลวง เซ�
27 เญือม เอจี เอญี อปัเนอ เซ ฮอยจ นึง เมือง เฮป
โรน เนอ� โยอปั โรวก อปัเนอ เซ โฮว คระ เฆียง โตะ

รเวอืะ เมือง เซ� เคียต เกือฮ ติ แตะ ฮงั ซ ไก ป บระ
อฮั ละ อ�ื เญอืม เอจี ฮอยจ อื นา เซ� โยอปั ปังเมอ
บวก เอนิ เวียก อปัเนอ เซ� ยุม เอนิ� ป ยุฮ โยอปั
เซ เอจี มัฮ โรก อื เวน ฆรอ อาซาเฮน ป มัฮ ปุ แตะ
เซ� 28 กัง เคะ เอ เญอืม เอจี ยุง ด่าวติ ไลลวง เซ อฮั
เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ไม่ บัน่เมือง ยุฮ ฮุ ไก โตว พิต ยุฮ ฮุ
ซองนา พะจาว เฟือฮ เอนิ นึง โอ เยอะ ยุ ฮมอง เญื
อม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อปัเนอ เซ� 29 ปัว เกือฮ มัป่ ตุต
เซ ฮอยจ ละ โยอปั เซ ไม่ โม จัตเจือ อื โครยญ เจน
ปุย� ปัว เกือฮ ปุย ไน ซฆลาวม อื โอ ดุต ลอก เบราะ
ลอก ลาวต� ไม่ ป ไอฮ โคะ ฆิ ฆาื คาโด่ แตะ� ไม่ ยุม
อื นึง กัน รุป แตะ ไม่ วติ โซม ม่อยญ จัน อ�ื� อฮั
เซ� 30 มัฮ ตอก เซ ตอก โรก โยอปั ไม่ อาบี่ไช ปุ โย
อปั เซ เวน ละ อปัเนอ เยอ� มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ อื ยุม
ไม่ อาซาเฮน ป มัฮ ปุ อื เซ เญือม รุป ปุย ปุ แตะ นึง
ยว่ง กิเบ่โอน โฮ�

31 ฟวยจ เซ ด่าวติ อฮั อื ละ โยอปั ไม่ ปุย เตือง
โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ แจฮ เครองึ เซอกึ
แตะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ ตุย เฟีย บ่วต
ชุ ฮาื ฆัน� ไม่ ไมจ เปอะ เยอืม ยุม อปัเนอ เซ�� อฮั
เซ� เญอืม เซ กซัต ด่าวติ โฮว ฟวต โม ป กลอม โกะ
ยุม อปัเนอ เซ� 32 ปุย รมอยจ อปัเนอ นึง เมือง เฮป
โรน� เญอืม เซ กซัต เซ เยอืม นึง รมอยจ เซ เรยีง�
โม ลัปซด่อน เยอืม โรฮ ไม่ อ�ื 33ฟวยจ เซ กซัต ด่า
วติ รซอม เยอืม แตะ นึง โซะ รพาวม แตะ นึง ยุม
อปัเนอ� อฮั เฮ�ี
�อมั โปง ไม่ อปั เนอ ยุม ตอก ยุม ปุย งาว เซ�

34 อปัเนอ มัฮ โตว ยุม อื ไม่ โจก ปุย เตะ ชวง แตะ
ตอก ป ตุต โฮ� มัฮ ยุม อื ตอก ยุม ปุย ซองนา ปุย
ฆอก ปุย เบร โฮ�� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ ปุย โฮวน เซ เยอืม แม อปัเนอ เซ ฆาื อ�ื

35 ไน ติ ซเงะ เซ โม ลัปซด่อน ดวน แนฮ ด่าวติ เซ
โซม� ด่าวติ ปังเมอ ซันญา ซโตฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ
ตัม โซม เมอะ ไน กา เลียก ซเงะ เนาะ เฮ�ี เกือฮ อาึ
ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว ฆาื อื
เมิฮ�� อฮั เซ� 36 โม ลัปซด่อน เญือม เอจี ยุ อื โอ
เอฮี ตอก เซ เอจี ปอ โรฮ นึง พาวม อ�ื เมาะ กัน ยุฮ
กซัต เซ มัฮ ตื ป ปุก รพาวม อ�ื 37 เญือม เซ โม ลัป
ซด่อน ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอจี ยุง โรฮ อื
โอ กซัต ด่าวติ เซ ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อปัเนอ
เซ� 38 กซัต เซ อฮั อื ละ โม ลุกนอง แตะ เซ ตอก
เฮ�ี �โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� ซเงะ เนาะ เฮี ป
มัฮ จาวไน ไม่ มัฮ อื ปุย ซัมคัน ยุฮ โม อซิราเอน เซ
เอจี ยุม เนอมึ� 39อาึ ปัง มัฮ กซัต เอจี เลือก พะจาว
อาึง� ซเงะ เนาะ เฮี เอจี อาวม โรฮ ชุมเรยีง แตะ�
โม กวน รเมะ เซรุยา เซ มัฮ ป กอ บุ่ง ลอน รพาวม�
นัปทื โตว อาึ� ปัว พะจาว เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต ตอก
เซ ลอก ตุต แตะ ตัม กัน พิต ยุฮ อื เซ เมิฮ�� อฮั เซ�

4
อติโบ่เชต ยุฮ ปุย ยุม ไม่
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1 อติโบ่เชต กวน ซาอุน เซ� เญือม ฮมอง อื ยุฮ
ปุย ยุม ไม่ อปัเนอ นึง เมือง เฮปโรน เซ ฮลัต เตีจ
โรฮ ฆาื อื ปอ ฮรมั เตะ ชวง แตะ� โม อซิราเอน เตื
อง โอยจ อื โตวฮ ฆราึง โรฮ ฆาื อ�ื 2 อติโบ่เชต เซ
ไก ฮวันา ตฮนั ยุฮ ลอา ปุย� มัฮ ฮวันา ป โฮว ซะ เต
ปุย� มอยฮ อื มัฮ บ่าอานา ไม่ เรคัป� ปุย ลอา เซ
มัฮ กวน รมิโมน ปุย ยว่ง เบ่เอโรต เจอ เบ่นยามิน�
ยว่ง เบเ่อโรต เซ ตัม เมีญ ปุย อื มัฮ โรฮ ไน เคต เจอ
เบ่นยามิน� 3 ไพรม อื ปุย ยว่ง เบ่เอโรต เซ มัฮ ตอ
อื โฮว อาวต นึง ยว่ง กิตทาอมิ� ลอต อาวต นา เซ
ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

4 (โยนาทัน ป มัฮ กวน ซาอุน เซ ไก โรฮ กวน ติ�
มอยฮ อื มัฮ เมฟีโบ่เชต� เญือม ไก อาญุ อื พอน
เนอึม ปุก เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซาอุน ไม่ โยนาทัน
เซ� ไลลวง เซ ไก โรฮ ป ฮอยจ อู ละ ปุย ยว่ง ยซิเร
เอน เซ� เญอืม เซ ปุย แลน กวนดุ เซ โอม กวนดุ เซ
โกฮ ตอ พราวป ไม่ อ�ื ลไล ตอ อื เซ กวนดุ เซ ดุฮ
ฮา เตะ อ�ื ลอต เอนิ แปน ปุย คาโด่��

5 ติ โฮน อื เรคัป ไม่ บ่าอานา ป มัฮ กวน รมิโมน
เนอ� โอก โฮว เคะ อติโบ่เชต� ฮอยจ นึง เญือะ อื
เซ เมือ งอ่น ซเงะ� ปุก เญอืม ปุน อติโบ่เชต เซ ไอจ
นึง ลโล่ะ แตะ� 6 ปรโปวน มอง โตะ รเวอืะ เญือะ อื
เซ ไฆญ โรฮ ฆาื โซะ ไมญ แตะ� นึง ฆาื แตะ เฮงาะ
ซาลี� ลอต ปุน ไอจ� เรคัป ไม่ บ่าอานา เซ บระ เลีย
ก ฮอยจ โตะ เญือะ เซ ฆาื อ�ื

7 ปุย ลอา เซ เลียก ฮอยจ โตะ ฮอง ไอจ อติโบ่เชต
เซ� ปุก ลไล ไอจ อื นึง เตียง ไอจ แตะ� ปุย ลอา
เซ ยุฮ ยุม ไม่ อติโบ่เชต เซ� ฟวยจ เซ กิต ไกญ อ�ื
โรวก ไกญ อื เซ โกฮ เอญี ไม่ อื นึง คระ อาราบ่า�
ซาวม ซเงะ เซ ปุย ลอา เซ โฮว เอนิ นึง คระ ติ ซาวม
บวยฮ� 8 ปุย ลอา เซ โรวก ไกญ อติโบ่เชต เซ เอญี
ตาว อื ละ กซัต ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �เอะ ปัว ตาว ไกญ อติโบ่เชต กวน ซาอุน เซ
ละ เปอะ� นึง มัฮ ซาอุน เซ ป เกละยุ ปะ ไม่ ฆวต
ยุฮ อื ยุม ไม่ เปอะ� ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว เอจี เกือฮ
ปะ โฮลฮ โรก เวน ละ กซัต ซาอุน เซ� ไม่ โม จัตเจือ
อ�ื� อฮั เซ�

9-11 ด่าวติ เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไพรม อื
เอจี ไก ติ ปุย ป ฮอยจ อู ไลลวง ยุม ซาอุน เนิ เญอืม
อาวต เตอะ นึง ยว่ง ซิกลัก โฮ� ปุย เซ มัฮ แกต อื ติ
แตะ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ เบือ อ�ื อาึ โฮมวต เอนิ ยุฮ
ยุม ไม่� เอจี มัฮ เซ ลังวนั ป เกือฮ อาึ ละ อ�ื นึง กัน
ฮอยจ รโฮงะ อื รซอม เซ เนิ� โม เปะ ปุย ฆอก ปุย
เบร� เอจี เซอปึ แม เปอะ ฮา ปุย เซ� เอจี ยุฮ เปอะ
ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต ลไล ไอจ อื นึง เญือะ โกะ แตะ
ไอฮ� พะจาว ป เกือฮ อาึ โปน เม่ะมัก่ แตะ โครยญ
เจือ� แจง ไอม ตอก ออฮ� อาึ แจง ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม
เปะ ละ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ รโตง อื ตอก
เซ โรฮ� ไม่ ซ เกือฮ เยอะ โม เปะ ไฆร เอนิ ฮา ปลัฮ
เตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

12 เญอืม เซ ด่าวติ ดวน โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ยุฮ
ยุม ไม่ เรคัป ไม่ บ่าอานา เซ� เกือฮ อื กิต เตะ ชวง
อ�ื เคิง โกะ อื นึง โคะ โบ นอง นึง เมือง เฮปโรน เซ�
ฟวยจ เซ โม เซ ตุย ไกญ อติโบ่เชต เซ โฮว รมอยจ
อื นึง ก รมอยจ ปุย อปัเนอ นึง เมือง เฮปโรน เซ�

5
ด่าวติ โฮลฮ แปน กซัต

1 เญอืม เซ โม อซิราเอน โครยญ เจอ อื โฮว ฮอยจ
เคะ ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เอะ
โครยญ โฆะ โอะ มัฮ โรฮ เนะ ติต ซองั เบือน ไม่ ปะ
โรฮ� 2 ไพรม อื เญือม แปน ซาอุน กซัต ยุฮ โม เอะ
เอ� ปะ เอจี โฮลฮ เปอะ แปน ป นัม ละ โม อซิราเอน
เญือม โฮว รุป อื เซิก� พะจาว เอจี อฮั ปะ ซ โฮลฮ
แปน ป นัม ปุย ไน แตะ ตอก ป เลียง แกะ โฮ ไม่ ซ
โฮลฮ เปอะ แปน กซัต ป ตัตเตียง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
3 เญอืม เซ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิราเอน เซ ฮอยจ
โรฮ เคะ ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน เซ� ด่าวติ ซันญา
อาึง โอเอฮี ไม่ อื ซโตฮ ซองนา พะจาว. ปุย โม เซ
เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ด่าวติ เซ� ดุฮ อื เกือฮ แปน
กซัต ยุฮ แตะ�

4 เญือม แปน โรง ด่าวติ กซัต เซ อาญุ อื ไก งว่ย
เนอมึ� เวลา โฮลฮ อื แปน กซัต เซ เตือง โอยจ อื ไก
รปาวน เนอมึ� 5แปน ป ตัตเตียง โม ยูด่า นึง เมือง
เฮปโรน อาแลฮ เนอึม ไปล แลฮ เคิ� แปน แม ป
ตัตเตียง โม ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ งว่ย โรฮ ลอวย เนอมึ�

6 ติ โฮน อื กซัต ด่าวติ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื ฮาวก ไม่
ปุ แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม เยบุ่ต ป อาวต ลัง่
นึง เวยีง เยรูซาเลม� โม เยบุ่ต เซ แกต ด่าวติ โอ
ซ ปุน เลียก กไน เวยีง แตะ เซ� อฮั เฮี ละ ด่าวติ
ฆาื อ�ื �ปะ ปุน เลียก เปอะ โตว โตะ เวยีง เฮี เฟือ
ฮ เอนิ� ปัง ไก ลัง่ โม ป จัก นึง ไม่ ป คาโด่ โน่ง ซ
ปุน เฆีญ ลัง่ เวยีง เฮี ฮา ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 ด่า
วติ ปังเมอ ปุน เลียก ซะ เต ลัง่ เวยีง ตอน ยุฮ โม เซ
ป อฮั ปุย ซีโยน ไม่� ปุย ลอต เอนิ อฮั เมือง ด่าวติ
ไม่ เมือง ซีโยน เซ ฆาื อ�ื

8 ซเงะ เซ ด่าวติ อฮั เฮ�ี �ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป
ฆวต เป โม เยบุ่ต เซ ไมจ อื ฮาวกคระ โตะ ตอ รอาวม
เดอมึ ซ โฮลฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ป จัก ไม่ โม ป คา
โด่ เซ� โม เซ มัฮ ป ตึก นึง เกละ อาึ ยุ�� อฮั เซ
ด่าวติ เตอ� มัฮ เซ ป กอ อฮั ปุย เฮี ฆาื อ�ื �โม ป
จัก ไม่ โม ป คาโด่ ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง เญือะ ยุฮ
กซัต�� อฮั เซ ปุย�

9 ฟวยจ เป อื เวยีง เซ ด่าวติ ลอต เอนิ อาวต นึง
อ�ื อฮั เมือง ด่าวติ ไม่ อ�ื โก ตึก นึง เวยีง เซ โฮวน�
เน่อมึ นึง ก เทอมึ ปุย เตะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ
กไน ปุ ปุ� 10 ด่าวติ เซ ระ อมันัต ปุ ปุ นึง อาวต พะ
จาว กุม ตฮนั มะลอง ไม่�

11ฟวยจ เซ ฮรีมั ป มัฮ กซัต เมือง ไทระ เกือฮ โม
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ โฮว เคะ ด่าวติ� เกือฮ โคะ
โซน ซีด่า ละ ด่าวติ โฮวน� เกือฮ โรฮ โม ป มัฮ ชงั
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ไมะ ไม่ ชงัปุน ฮอยจ เคะ อ�ื โม เซ ยุฮ เญือะ คึนัก
ละ ด่าวติ ติ ลัง� 12 เญือม เอจี ยุ อื ยุฮ ปุย โอเอฮี
ตอก เซ เยอ� ด่าวติ ยุง แจง แน เอนิ มัฮ พะจาว
ป ดุฮ แตะ เกือฮ แปน กซัต ตอน ฮมัน ละ โม อซิรา
เอน� มัฮ เนอมึ พะจาว ป เกือฮ บัน่เมือง อื จเลิน นึง
เลียก พาวม อื นึง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ
เซ�

กวน รเมะ ด่าวติ ป เกิต นึง เวยีง เยรูซาเลม
13 กัง เคะ เอ เญอืม เอจี เฌาะ อื ติ แตะ เน่อมึ นึง

เมือง เฮปโรน เซ� ด่าวติ ไอฮ แม ปรโปวน เญือะ
แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ งอ่น� โฮลฮ โรฮ กวน
รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน� 14 กวน รเมะ ด่าวติ
ป เกิต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ มัฮ ปุย โม เฮ�ี มัฮ ชมั
มุอา� โชบัป่� นาทัน� ซาโลมอน� 15 อปิฮา� เอลีชู
อา� เนเฟก� ยาเฟีย� 16 เอลีชามา� เอลียาด่า� ไม่
เอลีเฟเลต�

ด่าวติ เป โม ฟีลิซเตีย
17 โม ฟีลิซเตีย เญือม ฮมอง อื โฮลฮ ด่าวติ แปน

กซัต ละ โม อซิราเอน เซ� บะ ปุ แตะ ฮาวก ซาวป
โฮมวต ด่าวติ เซ ฆาื อ�ื กซัต ด่าวติ ปังเมอ เอจี
ฮมอง เอนิ อื ไลลวง เซ� เลีฮ ซาวป อาวต ฆาื อื นึง
ปอม ตฮนั ตอน ฮมัน ติ โดฮ� 18 โม ฟีลิซเตีย เซ
ฮาวก ฮอยจ นึง โตะ โลก เรฟาอมิ� รฆุ ปุ แตะ อาวต
เล่ีป นา เซ� 19 เญือม เซ ด่าวติ ไววอน ไฮมญ อื นึง
พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ อมั ปุก ละ ฮาวก
รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ แล� ดัฮ ฮาวก รุป ไม่
โฮ� ปะ อมั ซ เกือฮ เปอะ อาึ เป�� อฮั เซ� พะจาว
โลยฮ อื ละ อ�ื �ฮาวก เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ ปะ เป��
อฮั เซ� 20 เญือม เซ กซัต ด่าวติ ฮาวก เนอึม ฮอยจ
นึง นาตี บ่าอนั เปราซิม� รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย
เซ� เป เนอึม อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะจาว เอจี เกือฮ
เนอมึ ป รุป ไม่ เยอะ แตก เฮยี แกล เอนิ� ตอก เอนิ
รอาวม ระ ป โครฮ โรวก โฮ�� อฮั เซ� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� ปุย ลอต เอนิ ปุก มอยฮ นา เซ� อฮั บ่าอนั
เปราซิม ไม่ อ�ื 21 โม ฟีลิซเตีย เซ ตอ� โปวฮ ฮุป ไว
แตะ นา เซ� กซัต ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื ซาวป ซ
เพระ โฮว โปวฮ ฮุป ยุฮ อื เซ�

22 ฟวยจ เซ โม ฟีลิซเตีย เซ ฮาวก แม ฮอยจ นึง
โตะ โลก เรฟาอมิ เซ ติ โฮน� รฆุ แม ปุ แตะ อาวต
เล่ีป นา โม เซ� 23 เญือม เซ ด่าวติ ไฮมญ แม พะ
จาว นึง อ�ื พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ทัน โตว
เญาะ ฮาวก ตอซู นา เซ� ไมจ เปอะ โฮว โอก เน่อมึ
ลวง ลัก่เคะ อ�ื เลียก รุป ไม่ เน่อมึ รเตือป ก ไก น่อง
โคะ ครุย เซ� 24 เญือม เอจี ฮมอง เปอะ ลอยฮ โอ
เอฮี ตอก ลอยฮ โฮว โม ตฮนั นึง ลลาึง ปุยจ โคะ ครุย
โม เซ� ไมจ เปอะ เลียก รุป เอนิ ไม่� นึง เอจี มัฮ อื
อาึ ป โฮว ลัก่กา เปอะ ละ ซ รุป แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย
เซ รโตง เปอะ�� อฮั เซ พะจาว.

25 กซัต ด่าวติ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก พะจาว
ละ แตะ เซ โครยญ เจือ� ปุน โครฮ เนอึม โม ฟีลิซ

เตีย เซ เกือฮ ตอ เน่อมึ นึง นาตี เกบ่า เซ� ฮอยจ นึง
เมือง เกเซอ�

6
ด่าวติ โรวก ฮติ ลปุง ซันญา

1กซัต ด่าวติ เลือก แม โม ตฮนั ลอวย ฮมาึน ปุย�
ป มัฮ ตฮนั ป เกง ฮา ปุย ไน โม อซิราเอน� เกือฮ อื
รโจะ ไม่ ปุ แตะ� 2 เญอืม เซ กซัต ด่าวติ เซ โกฮ โฮว
ไม่ ปุย ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง บ่าอาเล นึง เมือง ยูด่า เซ�
ละ ซ เกือฮ อื โฮว ตุย ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เน่
อมึ นา เซ� ป มัฮ ฮติ อฮั ปุย มอยฮ อื ตัม มอยฮ พะ
จาว กุม ตฮนั มะลอง ป อาวต นึง ก ไก ฮุป เตปด่า ไก
โพรยจ เซ� 3 ปุย โม เซ ตุย เนอมึ ฮติ ยุฮ พะจาว เซ
เน่อมึ นึง เญือะ อาบี่นาดัป่ ป อาวต นึง บลาวง เซ�
ตัง โรวก อื นึง เลาะ โคระ ติ� อุตซา ไม่ อาฮิโย ป
มัฮ กวน อาบีน่าดัป่ เซ แปน ป คัป ปุ โฮว เลาะ โคระ
เซ� 4 อาฮิโย แปน ป โฮว ลั่กกา ฮติ เซ� 5 เญือม
เซ ด่าวติ ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื จอยะ เชยี
ไม่ ฟอน ลัม อื เมาะ ไก เรยีง แด่น แตะ ละ ซ รโพ
อื โญตซัก พะจาว. ดิฮ ปุ โฮว คราึง ไม่ รมัมะนา ไม่
ชา� เตียต พิน ระ พิน แตวะ ไม่ เชยี แตะ เซ�

6 เญือม เอจี ฮอยจ โม เซ นึง รบุฮ ปุฮ เญือะ นา
โคน เฮงาะ ยุฮ แตะ� โมวก ป ตัง โรวก ฮติ ยุฮ พะ
จาว เซ โคะ ซดุฮ� รยุ่ เอนิ ยุฮ ฮติ เซ� เญอืม เซ อุต
ซา โคะ กอยฮ เตะ แตะ� โฮมวต เอนิ ฮติ เซ� 7พะ
จาว รอก รพาวม นึง อุตซา ฆาื ไปญ อื ฮติ เซ� ยุฮ
เอนิ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื เญือม เซ ฆลาื ยุม เอนิ เฆียง
ฮติ เซ� 8 เญอืม เซ ด่าวติ รอก พาวม ฆาื ยุฮ พะจาว
ยุม ไม่ อุตซา เซ� ปุย ลอต อฮั เปเรตอุตซา* ไม่ นา
เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

9 ซเงะ เซ ด่าวติ ฮลัต โรฮ ฆาื อื นึง พะจาว, อฮั
เฮ�ี �อาึ ซ เกียฮ โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เฮี ไม่ แตะ
ตอก เมอ เซ�� อฮั เซ� 10 เญือม เซ ด่าวติ โรวต
โตว โรวก ฮติ เซ ไม่ แตะ ฆาื อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม� ปังเมอ โฮว ละ อาึง ฮติ เซ นึง เญือะ โอเบ่ต
เอโด่ม ป มัฮ ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง กัต� 11 ฮติ
ยุฮ พะจาว เซ อาวต นึง เญือะ ยุฮ โอเบ่ตเอโด่ม เซ
ฆาื อื ลอวย เคิ� ไน ติ เจน อาวต ฮติ เซ นึง เญือะ
เซ� พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เญือะ โอเบ่ตเอโด่ม เซ เบือ
อ�ื

12 ไก ป ฮอยจ รโฮงะ ละ กซัต ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี
�พะจาว เอจี ปิฮ เนอึม มุ่น ละ เญือะ โอเบ่ตเอโด่
ม เซ ไม่ โอเอฮี ยุฮ อื โครยญ เจือ� เบือ อาวต ฮติ
ยุฮ พะจาว เซ เญือะ อ�ื� อฮั เซ� เญือม เซ ด่าวติ
บะ ปุย โฮว ตุย ฮติ ยุฮ พะจาว เซ เน่อมึ นึง เญือะ
โอเบ่ตเอโด่ม เซ ฆาื อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 13 เญือม เอจี
โกฮ โฮว โม ป กลอม ฮติ ยุฮ พะจาว เซ แลฮ รเดือง
เงอ� ด่าวติ เกือฮ อื ลโล่ะ ทไว โมวก โปก นา เซ ติ�
ไม่ กวน โมวก โกลยญ ติ ตัว� 14 ด่าวติ จาวป ลปิ เอ
โฟต ปลาว� ฟอน ลัม ไม่ อื เมาะ ไก เรยีง แด่น แตะ

* 6:8 6:8 นึง ลปุง ฮบีรู เปเรตอุตซา เซ มัฮ อฮั อื �ตุต ยุฮ อุตซา� ไม่�
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ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ทไว แตะ โญตซัก ละ พะ
จาว. 15 เญือม เซ ด่าวติ ไม่ โม อซิราเอน โฮลฮ เนอึ
ม ตุย โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ นึง เยรูซาเลม
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไม่ เซียง รโอง แตะ ไม่
เซียง ปาึง ปุย โตวต�

16 เญือม เอจี ซ เลียก ปุย ไม่ ฮติ ยุฮ พะจาว เซ
ฮอยจ นึง โตะ เมือง เซ� มีคัน ป มัฮ กวน รโปวน ซา
อุน เซ แก โอเอฮี เน่อมึ โตะ นาตัง� ชวน กซัต ด่า
วติ ปุก ลไล ฟอน ลัม ไม่ เตน อื ปุ โฮว ละ ซ ทไว อื
โญตซัก ละ พะจาว. เรยีง โอ ปุก รพาวม อื ป ยุฮ ด่า
วติ เซ� 17 ปุย โม เซ เลียก อาึง ฮติ ยุฮ พะจาว เซ
นึง เบือง อื กไน พากัง ป โบลวง ด่าวติ อาึง ละ อื เซ�
เญือม เซ ด่าวติ ตอง ทไว โอเอฮี เตือง ตัว อื ละ พะ
จาว, ไม่ ทไว อื ซัตซิง ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่�
18 เญือม เอจี ฟวยจ ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
เซ� กซัต ด่าวติ ปิฮ มุ่น ละ ปุย เตือง โอยจ อื เบือ
มอยฮ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� 19 จัต คโนมปัง
ละ โม อซิราเอน เซ โครยญ โฆะ อ�ื เกือฮ อื ละ อื ติ
ปุย ติ โม่ว� ไม่ โตะ กา ติ ปุย ติ ไซจ� ไม่ อะงุน ซออฮ
ติ ปุย ติ แฮลป� ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เซ เอญี นึง
เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

20 เญือม เซ ด่าวติ เอญี ปิฮ โรฮ มุ่น ละ ครอป
ครวั เญือะ โกะ แตะ ไอฮ� มีคัน กวน รโปวน ซาอุน
เซ โอก เคะ ด่าวติ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซเงะ เนาะ
เฮี กซัต ยุฮ โม อซิราเอน โฮลฮ เนอึม โญตซัก ระ
ลัมเลือ แตะ� เอจี ปอยจ เอนิ เครองึ เซอกึ แตะ ซอง
นา กวนไจ รโปวน แตะ ตอก ปุย รมันา โฮ�� อฮั เซ�
21กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ละ มีคัน เซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ
ฟอน เจิง เงอะ ละ ซ ทไว แตะ โญตซัก ละ พะจาว,
นึง เอจี เลือก อื อาึง อาึ เกือฮ แปน ป ระ ฮา เปือะ
ปะ ไม่ โม จัตเจือ อื เซ� ไม่ เอจี ดุฮ อื อาึ แปน กซัต
ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ� มัฮ เซ ป
ซ เกือฮ แนฮ อาึ ติ แตะ มวน โมฮ รโอฮ รออง ฆาื อื
ซองนา พะจาว ยุฮ แตะ เซ� 22 อาึ ซ เรจี ลัง่ ติ เตี
ยม โฮฮ ฮา เซ แม� ละ ซ เปลีฮ มัฮ แตะ ปุย ตุ ปุย
เตียม� ไลลวง กวนไจ รโปวน อฮั เปอะ เซ ปังเมอ ซ
ทื อาึ มัฮ ปุย ไก โญต ไก ซัก�� อฮั เซ ละ อ�ื 23 มี
คัน กวน ซาอุน เซ มัฮ ปุย โอ ไก กวน เฟือฮ ฮอยจ
ละ ลอยจ จีวติ อ�ื

7
ลปุง ซันญา พะจาว อาึง ละ ด่าวติ

1 กซัต ด่าวติ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง เญือะ ยุฮ
แตะ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว อื โปน ฮา โม ป ฆวต
ตอซู ไม่ อื โครยญ โฆะ อ�ื 2 เญือม เซ ด่าวติ กอก
นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั
เฮี ละ อ�ื �แลน เมิฮ� อาึ อาวต นึง เญือะ คึนัก ยุฮ
ปุย นึง โคะ โซน ซีด่า ตอก เฮ�ี ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว เยอ ปังเมอ อาวต เยอื ลัง่ นึง พากัง บไ่ด่ะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

3 นาทัน อฮั เฮ�ี �พะจาว อาวต ดิ ไม่ ปะ� ไก
รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก ออฮ ยุฮ ตอก เซ เมิฮ��
อฮั เซ นาทัน เซ�

4ซาวม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ เอนิ ละ นาทัน� อฮั
เฮ�ี 5 �ไมจ เปอะ โฮว เคะ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ อาึ
เซ� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ละ อื ตอก เฮ�ี ปะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว ยุฮ วฮินั ละ อาึ� 6 เน่อมึ เญอืม เกือฮ โรง
อาึ ปุย โปน ฮา เมือง อยีปิ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี
อาึ อาวต โตว นึง วิฮนั� อาึ โฮว ไป โฮว มา นึง พา
กัง� 7 ติ เจน โฮว อาึ ไม่ โม อซิราเอน เนอ อาึ ดวน
โตว โม ไกญกอ ยุฮ อื ยุฮ วฮินั ละ แตะ นึง โคะ โซน
ซีด่า ติ ชวง เนอมึ� บรมั โตว ปุย ยุฮ ละ แตะ�

8�เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ ด่าวติ ป
มัฮ กวนไจ อาึ เซ ตอก เฮ�ี อาึ มัฮ พะจาว ป กุม ตฮนั
มะลอง� อาึ เอจี โซวต ปะ เน่อมึ นึง กังเด่น ก เลียง
ปะ แกะ โฮ� ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ป ตัตเตียง โม
อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เฮ�ี 9 อาึ ตึน อาวต ลอป
ไม่ เปอะ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี เปอะ� อาึ เอจี
เกือฮ ปะ เป โม ป ฆวต ตอซู ไม่ เปอะ เตือง โอยจ
อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปะ พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง ตอก โม
ป ระ ป คาว นึง ปลัฮเตะ� 10-11 อาึ เอจี เลือก อาึง
นาตี อาวต โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮ�ี มัฮ
เกือฮ อาวต นึง อ�ื เคียง ดุฮ อาึ โม ป รเตีฮ รตุม ละ
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ� เอจี โฮลฮ ปุย
ไฮะ ปุยฮอน คัม คุย� เฆิม เฮี อาึ เญือะ ซ เกือฮ โตว
แปน ตอก เซ� ซ เกือฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก� อาึ ซัน
ญา อาึง ละ เปอะ ซ เกือฮ ปะ โปน ฮา โม ป คัม ป
คุย เปอะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ เญือะ เปะ พรุ
ฮแพร ตอน ฮมัน�

12 �เญือม เอจี ยุม เปอะ ไม่ โฮว รโจะ เปอะ ไม่
โม จัตเจือ ไพรม แตะ� อาึ ซ เกือฮ กวน เปอะ แปน
กซัต ติ ปุย� ซ เกือฮ โรฮ บัน่เมือง ยุฮ อื ตอน ฮมัน�
13 มัฮ กวน เปอะ เซ ป ซ ยุฮ วิฮนั ละ อาึ อ�ื อาึ ซ
เกือฮ โฮลฮ ตัตเตียง บัน่เมือง ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ�
บัน่เมือง เซ ซ ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 14 อาึ ซ
แปน เปือะ อ�ื โกะ อื ซ แปน โรฮ กวน อาึ� เญือม
ยุฮ อื ป พิต อาึ ซ เฟียต เตอะ ตอก เฟียต เปือะ กวน
แตะ โฮ� 15 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ ปังเมอ โอ
ซ ตุย ฮา อื ตอก เอจี ตุย แตะ ฮา ซาอุน โฮ� อาึ เอจี
ทอต เนอึม ซาอุน เซ ฮา แปน อื กซัต ละ ซ เกือฮ
แตะ ปะ แปน ฆรอ อ�ื 16 เญือะ เปะ ไม่ บัน่เมือง ยุฮ
เปอะ ซ ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ ซองนา อาึ� ซ
ไฆร โตว ติ ชวง�� อฮั เซ พะจาว.

17 เญือม เซ นาทัน รโฮงะ ป อฮั ป มวยญ พะจาว
เซ ละ ด่าวติ โครยญ เจือ�

รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ
18 ฟวยจ เซ ด่าวติ เลียก นึง พากัง� งาวม ซอง

นา พะจาว. ไววอน อฮั เฮ�ี
�โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ ไม่ เญือะ เญะ เอ โปง

โตว ไม่ โฮลฮ แตะ ป ไมจ ป ญุ่ก ป โพต ปะ เนิ�
19 ปเล่ีย เอจี อฮั แม เปอะ ติ แตะ ซ ยุฮ ป ระ ไล ฮา
เซ แม� โอ พะจาว เยโฮวา� เอจี ซันญา เปอะ อาึง
ไลลวง เญือะ เญะ ฮอยจ เฆียง เฮี แม� เอจี เกือฮ
เปอะ อาึ ป มัฮ ปุย ทัมมด่า ยุง โอเอฮี เฮ�ี
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20 �โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ ซ เกียฮ อฮั แม ละ
เปอะ ตอก เมอ� ปะ ยุง เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ� 21 เญือม ยุฮ เปอะ กัน ระ ไล เฮี เอจี มัฮ ยุฮ
เปอะ ตัม รพาวม แตะ� มัฮ ตัม ป คิต ป งอ่ต โกะ
เปอะ ไอฮ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ ยุง ไล เฮ�ี

22 �โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ ระ เนอึม เปอะ� ไก
โตว ติ เนอึม ป ตอก ปะ อา� ไก โตว พะจาว ไฮญ
โนก ฮา ปะ ตอก เอจี ฮมอง เงอะ เน่อมึ ไพรม อ�ื
23 เมือง ปุย ปลัฮเตะ เอ ไก โตว ป ตอก อื เมือง อซิ
ราเอน เนอ� นึง มัฮ อื เมือง โตฮ เปอะ โอก ฮา แปน
อื ครา เซีญ ปุย ละ ซ แปน อื ปุย ไน เปอะ� กัน ระ
ไล ป ยุฮ เปอะ ละ ปุย ไน แตะ เซ ปอ เอนิ เงอตึ ปุย
นึง� เอจี เกือฮ มอยฮ เปอะ พรุ เฮอื ละ ปุย ติ ปลัฮ
เตะ� เอจี โครฮ โรฮ เปอะ ปุย ไฮญ โอก ซองนา ปุย
ไน เปอะ เซ เตือง พะจาว ทื อื ไม่ อ�ื 24 โอ พะจาว,
ปะ เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ โม อซิราเอน โฮลฮ แปน
ปุย ไน แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� เอจี แปน โรฮ เปอะ
พะจาว ยุฮ อ�ื

25 �โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว เปอะ ยุฮ เนอึม ตัม
ลปุง ซันญา เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ
เฮ�ี ฮอยจ ละ เญือะ เญะ เตือง เญือะ อะ ฮอยจ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 26 ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม
ตอก เซ� มอยฮ เปอะ ซ พรุ ซ เฮอื ละ ปุย เบือ อื โค
รยญ เจือ ปุย� ปุย ซ อฮั ลอป อื ตอก เฮี เบือ อ�ื
�พะจาว กุม ตฮนั มะลอง มัฮ พะจาว ทื โม อซิรา
เอน�� ซ อฮั อื ตอก เซ� จัตเจือ ด่าวติ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ ซ ตอน ฮมัน เบือ อื ซองนา เปอะ�

27�โอ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� ปะ มัฮ เปอะ พะ
จาว ทื โม อซิราเอน� ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ โอเอฮี เฮี
ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ
ซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ ฮุ ตอน ฮอยจ ละ จัตเจือ เยอะ
เฆียง เฮ�ี เซ ป โรวต อาึ ไววอน ตอก เฮี ฆาื อ�ื 28 โอ
พะจาว เยโฮวา� ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ พะจาว. ปะ ยุฮ
ลอป เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง� เอจี เกือฮ
เปอะ ลปุง ซันญา ระ ไล เฮี ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ� 29 อาึ ปัว เปอะ ปิฮ มุ่น ละ เญือะ เญะ ฮอยจ
ละ จัตเจือ เยอะ เฆียง เฮี ละ ซ อาวต ลอป ไม่ ปะ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� โอ พะจาว เยโฮวา� เอจี มัฮ ปะ
ไอฮ ป อฮั อาึง ตอก เซ เยอ� กุนมุ่น ยุฮ เปอะ แจง
ซ อาวต ไม่ เญือะ เญะ เบือ อื โอ เญาะ ไก ลอยจ��
อฮั เซ นึง รซอม ไววอน แตะ ด่าวติ เตอ�

8
ด่าวติ ไม่ ตฮนั ยุฮ อื เป ปุย
(3 กซต� 18:1-13)

1 กัง เคะ เอ ด่าวติ โอก โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ฟี
ลิซเตีย� เป เนอมึ อ�ื ปุน เมือง เมเทกฮมัมา ฮา อ�ื

2 ด่าวติ เป โรฮ โม โมอปั� เกือฮ โม เซ ไอจ ลัง
เตะ เตือง มู อ�ื แนต อื นึง โม่ะ ติ เซน� ตา ลอา
เจน โม่ะ เซ เกือฮ อื ยุม� ตา ติ เจน โม่ะ เซ เกือฮ อื
ไอม� เคียง เซ เมือง โมอปั ญอม แปน เมือง อาวต
ฆรมึ อมันัต ด่าวติ� โฮลฮ โรฮ เซีย พาซี ละ อื ฆาื อ�ื

3 โนก ฮา เซ ด่าวติ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ฮาดัต่เอเซอ
ป มัฮ กวน เรโฮป กซัต เมือง โซบ่า� เญือม เซ ปุก
เญือม ริ ฮาดัต่เอเซอ ตัตเตียง แม เมือง เอจี โฮลฮ
ไพรม แตะ ป ไก โบ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ก ล่าวง อ�ื
4 ด่าวติ เป อ�ื ปุน เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื ฮา อื ติ เปือน
กัน� ปุน โรฮ ตฮนั บุก บรอง อาแลฮ เปือน ปุย� ปุน
โรฮ ตฮนั โฮว นึง ชวง แตะ ลอา ฮมาึน ปุย� บรอง
ยุฮ อื ละ อาึง อื ติ รอย ตัว โน่ง� โนก ฮา เซ ตอยฮ
ซนัก โจว อื เกือฮ อื โอ เญาะ เกียฮ โฮว�

5 เญือม เซ โม ซีเรยี ป อาวต เมือง ด่ามาซกัต ริ
ฮอยจ เรอึม ฮาดัต่ เอเซอ ป มัฮ กซัต เมือง โซบ่า
เซ� ด่าวติ ยุฮ ยุม ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ลอา ฮมาึน ไปล
ลอา เปือน ปุย� 6ลอต เอนิ เกือฮ ตฮนั ยุฮ โกะ แตะ
อาวต นึง เมือง ด่ามาซกัต� โม ซีเรยี ลอต แปน ป
อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื เซีย โรฮ พาซี ละ อ�ื พะจาว
เกือฮ ด่าวติ เป โครยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ�
7 ด่าวติ เซ โรวก โรฮ โล ไคร ป ไปญ โม ลุกนอง ฮา
ดัต่เอเซอ เซ� ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 8 ตุย โรฮ
โรวก ไร ซเงี เน่อมึ นึง เมือง เบ่ทา ไม่ เมือง เบ่โรไท
เซ โฮวน� เมือง ลอา เซ มัฮ เมือง เตียง ฮาดัต่เอเซอ
เซ�

9 โทอิ ป มัฮ กซัต เมือง ฮามัต เซ� เญอืม ฮมอง อื
เอจี เป ด่าวติ โม ตฮนั ยุฮ ฮาดัต่เอเซอ เซ� 10 ดวน
เอนิ โยรมั กวน รเมะ แตะ เซ โฮว รโฮงะ รพาวมญัน
ด่ี แตะ ละ ด่าวติ เซ ฆาื อ�ื นึง เอจี เป ด่าวติ ฮาดัต่
เอเซอ เซ� มัฮ ฆาื เอจี ไตป รุป ฮาดัต่เอเซอ เซ ปุ
แตะ ไม่ โทอิ เซ� โยรมั เซ โฮลฮ โรวก เครองึ มาื�
เครองึ ไคร ไม่ ไร ซเงี ยุฮ อื ละ ซ เกือฮ อื ละ ด่าวติ�
11-12 โอเอฮี โม เซ เยอ กซัต ด่าวติ เอจี โรวก ทไว อื
ละ พะจาว. โนก ฮา เซ มาื ไคร ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง
เมือง เอจี เป แตะ ป มัฮ เมือง เอโด่ม� โมอปั� อมั
โมน� ฟีลิซเตีย� ไม่ อามาเลก เซ� เอจี โรวก โรฮ
ทไว อื เตือง โอยจ อ�ื คาวคอง ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง
ฮาดัต่เอเซอ ป มัฮ กวน เรโฮป กซัต เมือง โซบ่า เซ�
เอจี ทไว โรฮ อื งอ่น�

13 กซัต ด่าวติ เซ โฮว ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เมือง เอโด่ม
นึง โตะ โลก กิฮ เซ� ยุม ยุฮ อื 18,000 ปุย� เญือม
เอจี เอญี อื ด่าวติ พรุ เนอึม มอยฮ ฆาื อื ละ ปุย ฮา
ไพรมแตะ ปุๆ� 14กซัต ด่าวติ เซ ตัง ไคะ อาวต ตฮนั
ยุฮ แตะ เล่ีป เมือง เอโด่ม เซ เอนิ� ปุย เมือง เซ
โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต ด่าวติ เซ เตือง โอยจ
แตะ� พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม ด่าวติ โฮลฮ เป ปุย
โครยญ คระ โฮว โครง เอญี อ�ื

โม ลุกนอง กซัต ด่าวติ
(3 กซต� 18:14-17)

15 ด่าวติ โฮลฮ เนอมึ ตัตเตียง เมือง อซิราเอน เซ
เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ เนอึม ป ปุก ป ลอก ไม่ ป ซื ป
ไซ ละ ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ เซ โครยญ โฆะ อ�ื
16 โยอปั กวน เซรุยา แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ อ�ื เยโฮ
ชาฟัต กวน อาฮลุิต แปน ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง นังซื
ซัมคัน ยุฮ อ�ื 17ซาโด่ก กวน อาฮทุิป ไม่ อาฮเิมเลก
กวน อาบี่ยาทา แปน ซตุ� เซไรอา แปน เลคา ยุฮ



2 ซามูเอน 8:18 278 2 ซามูเอน 10:10

อ�ื 18 เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า แปน ฮวันา ตฮนั ป
มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต� โม ป มัฮ กวน รเมะ
ด่าวติ เซ ไอฮ แปน ปุ ซิงซา* อื โอเอฮี ไม่�

9
ด่าวติ ไม่ เมฟีโบ่เชต

1ฟวยจ เซ ด่าวติ ไฮมญ ปุย ตอก เฮ�ี �อมั ไก ลัง่
งอ่น จัตเจือ เญือะ ซาอุน เนอ� ดัฮ ไก อาึ ฆวต เปลี
ฮ รพาวม เลียก พาวม แตะ ละ� นึง โตก แตะ ละ โย
นาทัน�� อฮั เซ�

2 ไก ติ ปุย ป มัฮ กวนไจ เญือะ ซาอุน� มอยฮ อื
มัฮ ซีบ่า� ปุย กอก อื เกือฮ ฮอยจ เคะ ด่าวติ ฆาื อ�ื
เญอืม เอจี ฮอยจ อื ด่าวติ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ
เปอะ ซีบ่า�� อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ ซีบ่า
เซ�

3กซัต เซ ไฮมญอ�ื �อมั ไก ลัง่ งอ่น จัตเจือ เญือะ
ซาอุน เนอ� ดัฮ ไก อาึ ฆวต ยุฮ ป ไมจ ละ ตัม ป เอจี
ซันญา แตะ อาึง ซองนา พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื ซี
บ่า อฮั เฮ�ี �ไก ลัง่ ติ ปุย� มัฮ กวน โยนาทัน� มัฮ
ปุย คาโด่ เตือง ลอา ก บลัฮ แตะ�� อฮั เซ� 4 �ปุย
เซ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ� �อาวต นึง
เญือะ มาคี ป มัฮ กวน อมัมี เอน� มัฮ ยว่ง โลเด่
บ่า�� อฮั เซ ซีบ่า เซ� 5 ด่าวติ เกือฮ ปุย โฮว ฆาื อื
ฮอยจ ยว่ง โลเด่บ่า เซ� โฮว กอก อื เน่อมึ นึง เญือะ
มาคี เซ�

6 เญือม เซ เมฟีโบ่เชต ป มัฮ กวน โยนาทัน เซ
ฮอยจ เนอึม� มัฮ กวนโซะ ซาอุน� เมฟีโบ่เชต เซ
นุ่ม ไว ด่าวติ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ด่าวติ อฮั เฮ�ี
�เมฟีโบ่เชต�� อฮั เซ ละ อ�ื �เมอ อฮั เปอะ เนิ
อ�ี� อฮั เซ เมฟีโบ่เชต เซ� 7 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �ทัน
โตว ฮลัต นึง อาึ� อาึ โตก ละ โยนาทัน ป มัฮ เปือะ
เปอะ� ฆวต ยุฮ ป ไมจ ละ ปะ ฆาื อ�ื อาึ ซ เกือฮ
นาตี ยุฮ ซาอุน ป มัฮ ตะ เปอะ ละ เปอะ เตือง โอยจ
อ�ื ซ เกือฮ ปะ โซม ลอป นึง เญือะ เญะ ไม่ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื 8 เมฟีโบ่เชต เซ นุ่ม แม ไว อ�ื �อาึ มัฮ ปุย
โอ ไมจ� มัฮ เยอื ตอก เซาะ ยุม โฮ� เลียก พาวม บุย
เปอะ นึง อาึ เมอ� โปง โตว อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญือม เซ ด่าวติ กอก แม ซีบ่า ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
ซาอุน เซ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ยุฮ
เญือะ ซาอุน อาึ เอจี มอป ละ เมฟีโบ่เชต ป มัฮ กวน
โซะ ปอเลียง ไพรม เปอะ โครยญ เจือ� 10 ซ เกือฮ
ปะ ไม่ กวน เปอะ ไม่ กวนไจ เปอะ ยุฮ ชจิ ยุฮ รปึม
ละ อ�ื ไมจ เปอะ ตาว ป โซม ป ปอน โฮลฮ เปอะ ละ
กวนโซะ ปอเลียง ไพรม เปอะ เฮี เดอมึ ซ โฮลฮ ป
โซม ป ปอน แตะ นึง อ�ื เมฟีโบ่เชต เซ ซ โฮลฮ โซม
ลอป นึง เญือะ เญะ นึง อ�ื� อฮั เซ ด่าวติ เตอ� ซีบ่า
เซ ไก กวน รเมะ กาว โรฮ พอน ปุย� ไก กวนไจ งา่
ปุย� 11 ซีบ่า เซ อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �อาึ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ ตัม ป ดวน เปอะ
อาึ ยุฮ�� อฮั เซ� เคียง เซ เมฟีโบ่เชต โซม ดิ ไม่ ด่า
วติ นึง เญือะ กซัต ตอก กวน กซัต โฮ�

12 เมฟีโบ่เชต ไก กวน รเมะ แตวะ ติ� มอยฮ อื
มัฮ มีคา� กวน ซีบ่า ไม่ กวนไจ อื ลอต รซอฮ ละ
เมฟีโบ่เชต เซ เตือง โอยจ อ�ื 13 เมฟีโบ่เชต ลอต
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� มัฮ ปุย คาโด่ เตือง ลอา
ก บลัฮ ชวง แตะ� โฮลฮ โซม ลอป เญือะ กซัต ด่า
วติ ฆาื อ�ื

10
โม อมัโมน ไม่ โม ซีเรยี ไป
(3 กซต� 19:1-19)

1 กัง เคะ เอ เญือม เอจี ฟวยจ ยุม นาฮตั ป มัฮ
กซัต ยุฮ โม อมัโมน เซ� ฮานนุ ป มัฮ กวน รเมะ นา
ฮตั เซ แปน แม กซัต ฆรอ เปือะ แตะ� 2 เญือม เซ
กซัต ด่าวติ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ฮานนุ แปน
ปุโฮมว ฮรกั แตะ� ตอก มัฮ เปือะ อื ปุ โฮมว ฮรกั
เกอะ โรฮ�� อฮั เซ� ด่าวติ ดวน กวนไจ แตะ โฮว
เกาะ โลม รพาวม อื ฆาื อื นึง ยุม เปือะ อื เซ� โม
กวนไจ ด่าวติ เตอ� โฮว เนอมึ ฮอยจ นึง นาตี โม อมั
โมน เซ�

3 โม ฮวันา นึง เมือง อมัโมน เซ โฮว เคะ ฮานนุ
เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปะ อมั มัฮ
แกต เปอะ มัฮ ฮอยจ เกาะ โลม โม กวนไจ ด่าวติ
เซ รพาวม แตะ นึง นัปทื อื เปือะ เปอะ� แจง นึง โอ
อื มัฮ ตอก เซ� ด่าวติ ตึน ซ มัฮ ดวน อื ปุย ฮอยจ
เลียป เมือง อาวต เอะ� ไม่ ซาวป อื งอ่ต ตอก ซ เกีย
ฮ เป แตะ เอะ�� อฮั เซ� 4 เญือม เซ ฮานนุ โฮมวต
เอนิ โม กวนไจ ด่าวติ เซ ฆาื อ�ื คุต ฮาึก กัป อื บลัฮ�
กุต โรฮ เครองึ จาวป อื เกือฮ เญีย่ง เบรยีง ไม่ เตือฮ
อ�ื ฟวยจ เซ พลวย อื เกือฮ เอญี�

5 โม กวนไจ ด่าวติ เซ โซะกิจ ลัมเลือ นึง ป ยุฮ ปุย
ละ แตะ เซ� เญือม ฮมอง ด่าวติ ไลลวง เซ� ดวน
ปุย โฮว เคะ โม กวนไจ แตะ เซ ฆาื อ�ื ดวน โม เซ
อฮั อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไมจ เปอะ อาวต ลโล่
ะ นึง เมือง เยรโีค เซ ฮอยจ ละ กวยฮ แม ฮาึก กัป
เปอะ เซ� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ เอญี�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 โม อมัโมน เญือม เอจี ยุง อื เกละ ด่าวติ ยุ แตะ
ตอก เซ� ดวน เอนิ ปุย โฮว จัง โม ซีเรยี ป อาวต
นึง เมือง เบ่ตเรโฮป� ไม่ เมือง โซบ่า� เกือฮ อื แปน
ตฮนั โฮว นึง ชวง แตะ ลอา ฮมาึน ปุย� จัง โรฮ ปุย
นึง เมือง โทป ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� ไม่ กซัต
เมือง มาอาคา ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ติ เปือน ปุย� 7 เญือม
เอจี ฮมอง ด่าวติ ไลลวง เซ� ดวน เอนิ โยอปั ไม่ โม
ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื โอก โฮว รุป ปุ แตะ ไม่
อ�ื 8 โม ตฮนั อมัโมน เซ โอก โฮว เด่ีจ ติ แตะ นึง
ฮอง คระ เลียก ปุย นึง เมือง รปับ่า� ป มัฮ เมือง ระ
ยุฮ อื เซ� โนก ฮา เซ โม ตฮนั ซีเรยี ไม่ ปุย เมือง
โทป ไม่ เมือง มาอาคา เซ อาวต นึง กัง เด่น ก พริ
เมือง เซ�

9 โยอปั เญือม ยุ อื ซ เลียก รจาวป ปุย แตะ เตือง
ลั่กกา ลัก่เคะ แตะ ตอก เซ� เลือก เอนิ โม ตฮนั ป
เกง ละ รุป แตะ ละ ซ เกือฮ อื โฮว รุป ไม่ โม ซีเรยี
เซ� 10มอป โรฮ โม ตฮนั ไฮญ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ อาวต
ไน บัง่คัป อาบี่ไช ป มัฮ ปุ แตะ เซ� อาบี่ไช เซ จัต

* 8:18 8:18 ตัม ลปุง ฮบีรู นึง คอ 18 เฮี เอจี มัฮ ติ มวยญ ไม่ ป อฮั ปุย ซตุ ไม่�
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โรฮ โม ตฮนั โม เซ� เกือฮ อื รุป ปุ แตะ ไม่ โม อมั
โมน เซ� 11 โยอปั ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ
ยุ ซ เป โม ซีเรยี เซ เอะ โฮ� ไมจ เปอะ โฮว เรอึม
เอะ� ดัฮ โม อมัโมน เซ ซ เป โม เปะ โฮ� เอะ ซ โฮว
เรอมึ โม เปะ� 12 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน
ไม่ เรยีง รพาวม เปอะ� ไมจ เอะ เกือฮ ติ แตะ มัฮ
กวน รเมะ เปือะ แตะ� ไมจ เอะ รุป ละ ซ เรอมึ เมอะ
ปุย ไน แตะ ไม่ บัน่เมือง เกือฮ พะจาว ละ แตะ เฮ�ี
ปัว เกือฮ แปน ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว,� อฮั เซ�
13 เญือม เซ โยอปั เลียก รุป เนอึม ปุ แตะ ไม่ โม
ซีเรยี เซ� แตก เฮยี ยุฮ อื ตอ แกล เอนิ� 14 โม อมั
โมน เญือม ยุ อื ตอ โม ซีเรยี ตอก เซ� ตอ โรฮ ฆาื
อื ฮา อาบี่ ไช เซ� แม เลียก โตะ เวยีง� โยอปั เญื
อม เอญี อื เน่อมึ รุป แตะ โม อมัโมน เซ ลอต เอญี
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�

15 โม ตฮนั ซีเรยี เญือม ยุ อื ไป แตะ นึง โม อซิ
ราเอน ตอก เซ� ซาวป แม รโจะ ปุ แตะ ฆาื อื เกือฮ
อาวต ติ โดฮ� 16 เญือม เซ กซัต ฮาดัต่เอเซอ ดวน
ปุย โฮว กอก โม ตฮนั ซีเรยี ป อาวต บลัฮ โกลง ยู
ฟะเรตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ ฮอยจ เคะ แตะ� โม
เซ ฮอยจ รโจะ เนอึม นึง ยว่ง เฮลัม� ฮาดัต่เอเซอ
เซ เกือฮ โชบัก่ แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื 17 เญอืม เอจี ฮมอง กซัต ด่าวติ ไลลวง เซ เยอ�
ซาวป รโจะ ตฮนั โม อซิราเอน ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื
เกือฮ อื เตือง โกลง จอแด่น เซ ไม่ แตะ� ฮอยจ นึง
ยว่ง เฮลัม เซ� โม ซีเรยี เซ เอจี จัต อาึง ตฮนั ยุฮ
แตะ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ ด่าวติ� รุป เนอมึ ปุ แตะ
นา เซ� 18 เญือม เซ โม ซีเรยี ตอ ฮา โม อซิราเอน�
ด่าวติ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย คัป เลาะ
รุป เซิก ยุฮ โม ซีเรยี เซ อาแลฮ รอย ปุย� ไม่ โม ตฮนั
บุก บรอง นึง อื ปาวน ฮมาึน ปุย� โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม
ไม่ โชบัก่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื นึง นา ก รุป อื ปุ
แตะ เซ� 19 โม กซัต ไฮญ เมาะ ป อาวต ฆรมึ อมันัต
กซัต ฮาดัต่เอเซอ เซ� เญอืม ยุ อื ไป แตะ นึง โม อซิ
ราเอน ตอก เซ� ญอม โรฮ เกือฮ โม อซิราเอน เตียง
แตะ� เคียง เซ โม ซีเรยี เซ ลอต ฮลัต� เญาะ โรวต
โตว เรอมึ โม อมัโมน เซ เฟือฮ เอนิ�

11
ด่าวติ ไม่ บัต่เชบ่า

1 เญอืม เอจี เติง เวลา เมือ แลง เงอ� โม กซัต ไม่
โม ตฮนั ยุฮ อื กอ โอก โฮว ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ ปุย�
เญือม เซ ด่าวติ เกือฮ โยอปั ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว
เตือง โอยจ อ�ื โม เซ โฮว เป เมือง อมัโมน� ฮอยจ
แวต แม เวยีง รปับ่า นึง อ�ื ด่าวติ ปังเมอ อาวต ลัง่
นึง เวยีง เยรูซาเลม�

2 ติ ซเงะ อื เญือม เอจี ซ ปู พริ อี ด่าวติ โกฮ เน่
อมึ ฆักเฆี แตะ� ฮาวก โฮว ไป โฮว มา นึง พรงั เญือะ
แตะ� เญอืม โฮว ไป โฮว มา อื นา เซ ชวน ฮาวม ปร
โปวน นึง เญือะ โกะ แตะ ติ ปุย� ปรโปวน เซ มัฮ ปุย
ไมจ ลัมเลือ� 3 ด่าวติ เกือฮ ปุย โฮว ไฮมญ ฮมอง ป
มัฮ ป มอยฮ ปรโปวน เซ ฆาื อ�ื เญือม เอจี เอญี อื

ปุย เซ รโฮงะ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ มัฮ บัต่เชบ่า�
เปือะ อื มัฮ เอลีอมั� เอจี มัฮ ปรโปวน เญือะ อุรอีา ป
มัฮ โม ฮติไท�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 ด่าวติ ดวน ปุย โฮว
กอก ปรโปวน เซ เอญี เคะ แตะ� เญือม เอจี ฮอยจ
อื ด่าวติ ไอจ ดิ ไม่ อ�ื เญือม เซ ปุก เอนิ เญือม เอจี
เกือฮ ปรโปวน เซ ติ แตะ ซงะ่ ไล ตัม ป กอ ยุฮ แตะ
โครยญ เคิ� ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ เอญี เญือะ แตะ�
5 กังเคะ เอ ยุง ติ แตะ� รโปะ มวยญ แตะ ละ ด่าวติ
ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี โรวก เกอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

6 ด่าวติ ดวน ปุย โฮว เคะ โยอปั ฆาื อ�ื เกือฮ อื
อฮั เฮ�ี �เกือฮ อุรีอา ป มัฮ โม ฮติไท เซ เอญี เคะ
อาึ�� อฮั เซ ละ โยอปั� เกือฮ เนอมึ อื เอญี เคะ อ�ื
7 เญือม เอจี ฮอยจ อื ด่าวติ ไฮมญ อื นึง ไลลวง กอ
บาึง โม โยอปั ไม่ โม ตฮนั เตือง โอยจ อ�ื ไฮมญ
โรฮ ไลลวง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ กัน รุป ปุย ปุ แตะ
เซ� 8 เญือม เซ ด่าวติ อฮั เฮี ละ อุรอีา เซ� �เอญี
ดะ เอญี ฮาวม� ลโล่ะ นึง เญือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื อุรอีา เซ โอก ฮา เญือะ กซัต เซ� กซัต เซ ดวน
ปุย โฮว ตาว ป ปละ ป ซาึต แตะ ฮอยจ นึง เญือะ อ�ื
9 อุรอีา เซ ปังเมอ ไอจ เยอื ไม่ กวนไจ ยุฮ อื นึง โตะ
รเวอืะ เญือะ กซัต เซ� เอญี โตว ฮอยจ เญือะ โกะ
แตะ เฟือฮ�

10 ไก ป อู ละ ด่าวติ โอ ปุย เซ เอญี ไอจ นึง เญือะ
แตะ เซ� ด่าวติ กอก อื เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �เอจี มัฮ เอญี เปอะ เน่อมึ นึง โฮว แตะ ซไง�
เมอยุ โอ เปอะ เอญี ไอจ นึง เญือะ แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

11 อุรอีา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ตฮนั โม อซิราเอน ไม่
โม ยูด่า เตือง โอยจ อื โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย� โยอปั
ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ ไม่ ปุโฮมว อื ไอจ ตื นึง พากัง ไอฮ
พาวม แตะ นึง กังเด่น� ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
อาวต โรฮ ไม่ อื นา เซ� อาึ อมั ซ ปุก ละ เอญี โซม
เอญี ไอฮ แฮะ นึง เญือะ โกะ แตะ� อมั มัฮ ป ปุก ซ
เอญี ไอจ ซไบ่ อาึ ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ� แจง โอ
อื ปุก เกอ� แจง ไอม ปะ ตอก ออฮ อาึ แจง โรฮ โอ
ซ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ�� อฮั เซ ละ ด่าวติ�

12 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ไอจ แม นา เฮี ติ
ซาวม� ซงา่วป ซ เกือฮ แม ปะ โฮว�� อฮั เซ ละ
อ�ื อุรีอา อาวต ลัง่ นึง เยรูซาเลม ฆาื อื ซเงะ เซ
ฮอยจ ละ ซเงะ โคระ แม� 13 ด่าวติ เกือฮ อื โซม
ญึม ไม่ แตะ นึง เญือะ แตะ� คนัป อื ญุ ไปล ปอ
ญุ่ยจ อ�ื ซาวม เซ อุรอีา เซ ปังเมอ โอ ลัง่ เอญี นึง
เญือะ แตะ� ไอจ เยอื นึง ซัต ยุฮ แตะ ไม่ กวนไจ
กซัต ตอก ไพรม แตะ�

14ปวยฮ พริ เซ ด่าวติ ไซฮ อาึง โจตไม ละ โยอปั�
รโปะ อื นึง อุรอีา เซ� 15 รซอม นังซื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
�เญือม รุป เปอะ เกือฮ อุรอีา อาวต นึง มู โฮว รกา
ปุย� นึง นา ก เรยีง รุป ปุย ฮา ก ไฮญ� เญือม เซ
เกือฮ ปุย ไฮญ ราึต ฮา� เดอมึ ปุย ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม
ไม่�� อฮั เซ รซอม นังซื เซ�
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16 เญือม ฮอยจ อุรอีา นา เซ ตฮนั ยุฮ โยอปั แวต
ลัง่ เวยีง รปับ่า เซ� โยอปั ยุง นา ก อาวต โม ตฮนั
เกง ฮา ปุย นึง อ�ื เกือฮ อุรอีา เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่
ปุย นา เซ ฆาื อ�ื 17 เญอืม เซ โม ป อาวต กไน เวยีง
เซ โอก ฮา เวยีง แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ ตฮนั
ยุฮ โยอปั� โม ตฮนั ยุฮ โยอปั ยุม งอ่น� อุรอีา เซ
ยุม โรฮ�

18 เญอืม เซ โยอปั เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ ไลลวง รุป
ปุย ปุ แตะ เซ ละ ด่าวติ� 19 โยอปั ซตอก อาึง ป เอญี
อู รซอม ละ ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ เอจี รโฮ
งะ ไลลวง รุป ปุย ปุ แตะ ละ อ�ื กซัต เซ ตึน ซ รอก
พาวม ฆาื อ�ื 20 ตึน ซ ไฮมญ ปะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ
เลียก เปอะ ซดิ ลอน ไม่ เวยีง เซ ละ ซ รุป เปอะ� อมั
มัฮ โอ เปอะ ยุง ซ โปยญ ปุย เปอะ เน่อมึ นึง ฆรุง เซ
นึง ตี เยอ� 21อมั มัฮ โอ เปอะ ไตม ตอก ยุม อาบีม่า
เลก ป มัฮ กวน กิเด่โอน โฮ� มัฮ ปรโปวน ป แล่น อื
นึง ซโมะ ครติ ปุย เฮงาะ ออ� แล่น อื เน่อมึ นึง ฆรุง
เวยีง เทเบ่ต� โม่ เปอะ ไตม� เมอยุ เลียก เปอะ ซดิ
ลอน โบ ฆรุง ตอก เซ�� ตึน ซ อฮั เซ ละ เปอะ� ดัฮ
เอจี อฮั อื ละ เปอะ ตอก เซ ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �อุ
รอีา ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ เอจี ยุม โรฮ ไม่ อ�ื�
ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ�

22ป เอญี อู ละ ด่าวติ เซ� เญอืม เอจี ฮอยจ อ�ื ร
โฮงะ เนอมึ โอเอฮี ป ดวน โยอปั แตะ เซ อฮั โครยญ
เจือ� 23 ปุย เซ อฮั อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ป ตอซู ไม่
เอะ เซ เรยีง ฮา เอะ� โอก ฮา เวยีง แตะ ละ ซ ตอซู
แตะ ไม่ เอะ� เอะ ครปั แม เยอะ ฮอยจ โบ รเวอืะ
ฆรุง เวยีง อื เซ� 24 เญือม เซ ไก ป โปยญ ปุย เน่
อมึ นึง ฆรุง เซ นึง ตี ทนู งอ่น� กวนไจ ยุฮ เปอะ ยุม
งอ่น� อุรอีา กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ ยุม โรฮ ไม่ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

25 ด่าวติ อฮั อื ละ ป เอญี รโฮงะ ละ แตะ เซ ตอก
เฮ�ี �เกือฮ โยอปั อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ�
ปุ เกือฮ ตุก ลอน รพาวม ฆาื อ�ื เญือม รุป ปุย ปุ
แตะ ตึน ยุม งอ่น ไอม งอ่น� เกือฮ โฮว ละ เรยีง
แตะ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ เมือง เซ ฮอยจ ละ ปุน อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

26บัต่เชบ่า เญอืม ฮมอง อื ยุม ปรเมะ เญือะ แตะ
ตอก เซ เยอืม ฆาื อื แปน วงั อ�ื 27 เญอืม เอจี ฟวยจ
ไล เยอืม อื เซ� ด่าวติ เกือฮ ปุย โฮว ตุย ปรโปวน เซ
ฮอยจ เญือะ แตะ� ลอต ไอฮ อื แปน ปรโปวน เญือะ
แตะ� กังเคะ เอ เญือม เอจี เติง เวลา อ�ื ปรโปวน
เซ ไก กวน� กวน อื เซ รเมะ� ป ยุฮ ด่าวติ เซ ปัง
เมอ โอ ปุก รพาวม พะจาว เฟือฮ เอนิ�

12
นาทัน เติ ด่าวติ

1 ฟวยจ เซ พะจาว ดวน นาทัน ฮอยจ ซึป ลปุง
แตะ ละ ด่าวติ� เญือม เอจี ฮอยจ อื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไก ปุย ลอา อาวต ยว่ง ติ� ติ ปุย อื กอย� ติ ปุย อื
ตุกญัก� 2 ปุย กอย เซ โฮวน โมวก โฮวน แกะ ยุฮ�

3 ป ตุก เซ ไก โตว โอเอฮี ยุฮ� ไก แกะ ชงั แตวะ ยุฮ
ติ ป โฮลฮ อื นึง รวี แตะ� เซ โน่ง ป ไก ยุฮ อ�ื เลียง
อ�ื แกะ เซ อาวต ดิ ไม่ ปุย เซ ไม่ กวน อ�ื ปุย เซ
เกือฮ เอนิ ป โซม ป ปอน โกะ แตะ ละ แกะ ยุฮ แตะ
เซ งอ่น� เกือฮ โรฮ อื ญุ รอาวม นึง จอก ยุฮ โกะ
แตะ� เกือฮ อื ไอจ นึง เญือะ ดึม แตะ� ฮรกั เอนิ อื
ตอก ฮรกั อื กวน รโปวน โกะ แตะ ไอฮ�

4 �ไก ติ ซเงะ เญือม ฮอยจ แคก เลือ นึง เญือะ
ป กอย เซ� ป กอย เซ ปังเมอ ฮลักกอ แกะ โมวก
เญือะ โกะ แตะ� ฆวต มอก โตว อื ละ พรี แตะ โซม
ละ ป ฮอยจ เซ� โฮว ตุย แกะ ชงั ยุฮ ปุย ตุก เซ ฮา
อ�ื มอก� พรี อื ละ ป ฮอยจ เคะ แตะ เซ�� อฮั เซ
นาทัน เนอ�

5 ด่าวติ เมือต เอจี ฮมอง ไลลวง ปุย กอย เซ รอก
ลัมเลือ รพาวม นึง ปุย เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ นาทัน�
�ปุย เซ โซมกวน ไม่ ยุม แตะ เอนิ� แจง ไอม พะ
จาว ตอก ออฮ� 6 แจง ไมจ อื โรก ละ ปุย เซ ปาวน
เตะ เอนิ นึง โอ อื เลียก พาวม นึง ปุย เฟือฮ�� อฮั
เซ ด่าวติ เตอ�

7นาทัน อฮั เฮี ละ ด่าวติ� ปุย เซ เอจี มัฮ เอนิ ปะ
เฮ�ี ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ อซิ
ราเอน� อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ เอจี เลือก ปะ แปน
กซัต เมือง อซิราเอน� เอจี เกือฮ ปะ โปน ฮา อมันัต
ยุฮ ซาอุน� 8 อาึ เอจี เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ อื ละ เปอะ
เตือง ปรโปวน แตวะ เญือะ อื โฮวน ปุย� อาึ เอจี
เกือฮ ปะ ตัตเตียง โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เตือง
โอยจ อ�ื โอเอฮี เมาะ เซ ดัฮ โอ ดิ ปอ ละ เปอะ อาึ
ปุน เกือฮ ลัง่ ละ เปอะ โฮวน ฮา เซ� 9 เมอยุ พลิฮ
บึน เปอะ ลปุง อาึ นึง ยุฮ เปอะ ป ฆอก ป เบร ละ อาึ
อ�ื ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ อุรีอา เญือม โฮว รุป
อ�ื เอจี เกือฮ เปอะ โม อมัโมน ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื เอจี
ตุย แม เปอะ ปรโปวน เญือะ อ�ื 10 เคียง ยุฮ เปอะ
ตอก เซ โม จัตเจือ โกะ เปอะ ซ ไก ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่
นึง วจิ งอ่น โครยญ เจน ปุย� นึง พลิฮ บึน เปอะ อาึ
ไม่ เอจี ตุย เปอะ ปรโปวน เญือะ อุรอีา ละ ซ เกือฮ
เปอะ แปน ปุย เญือะ โกะ แตะ�

11 �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปุย
ไน เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ
ละ เปอะ� อาึ ซ ตุย ปรโปวน เญือะ เปอะ ฮา เปอะ
ซองนา เปอะ งอ่น� ซ เกือฮ ปรเมะ ป มัฮ คระ เฌือต
โกะ เปอะ ไอฮ ฮา เปอะ� ซ ไอฮ เปงๆ เอนิ อื ซองนา
ปุย� 12 ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ป พิต ไม่ เม่าะ เปอะ พิต
แตะ เซ� อาึ ซ เกือฮ ป ฆอก เฮี เกิต ละ เปอะ ก เปงๆ
อื ซองนา โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ลปุง
พะจาว ซึป นาทัน เซ�

13 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ยุฮ เนอมึ ป พิต ละ พะ
จาว. เอจี ระ เนอึม มัป่ ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ� นาทัน อฮั
เฮ�ี �พะจาว เอจี ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เปอะ� ซ ยุม
เปอะ โตว ฆาื อ�ื 14 ปัง มัฮ ตอก เซ เญอืม ยุฮ เปอะ
โอเอฮี ตอก เซ เอจี มัฮ พลิฮ บึน เปอะ พะจาว. กวน
รเมะ เปอะ ป เอจี เกิต เซ ซ ยุม ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื 15 ฟวยจ เซ นาทัน เอญี ฮอยจ นึง เญือะ โกะ
แตะ�
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ฟวยจ เอญี นาทัน เซ� พะจาว เกือฮ เนอึม กวน
ด่าวติ ป เกิต เน่อมึ นึง ปุย เญือะ อุรีอา เซ โซะ�
16 เญอืม โซะ อื ด่าวติ ปัว พะจาว เกือฮ อื ไฮ� เออปึ
อาวป ฆาื อ�ื เมือ ก ซาวม อื ไอจ ลังเตะ� ไอจ โตว
นึง เตียง ไอจ แตะ� 17 โม ป ยุฮ กัน เญือะ อื เซ ชุง
โบ อ�ื ฆวต เกือฮ อื โกฮ เน่อมึ ลังเตะ เซ� ด่าวติ
ญอม โตว โกฮ� ญอม โตว โซม ไม่ ปุย�

18 เญือม เอจี ไก อื อาแลฮ ซเงะ เอ� ยุม กวนงกั
เซ� กวนไจ ยุฮ ด่าวติ โรวต โตว รโฮงะ อื ละ อ�ื อฮั
เฮี ละ ปุ แตะ� �เญอืม ไอม ลัง่ กวนดุ เซ ญอม โตว
งอ่ต ป อฮั เอะ� ดัฮ เอะ ซ รโฮงะ ยุม กวนงกั เซ ละ
อ�ื โฮว ละ โอ แตะ ซ ญอม ไอฮ ป อฮั ฮะ� ซ ยุฮ ป
โซะ ฆาื อื ละ โกะ แตะ ยุง่�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

19 เญอืม เซ ด่าวติ ชวน รแซป โม กวนไจ แตะ เซ
ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ� แกต อื มัฮ เอจี ยุม กวนดุ เซ
ฆาื อ�ื ไฮมญ อ�ื �อมั เอจี ยุม เนอึม กวนงกั เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื �ยุม�� อฮั เซ โม เซ�

20 เญือม เซ ด่าวติ โกฮ เน่อมึ ไอจ แตะ ลังเตะ�
ฮาวม� ดะ ลออยฮ� ลโปลฮ เครองึ เซอกึ แตะ�
โฮว ไววอน นึง พากัง ยุฮ พะจาว. เญือม เอจี เอญี
แม อื นึง เญือะ แตะ เซ ดวน ปุย ตาว ป โซม ป ปอน
ละ แตะ� ปุย ตาว เนอึม ป โซม ละ อ�ื โซม เนอึม
อ�ื

21 โม กวนไจ อื ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ
ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เฮ�ี เญือม ไอม ลัง่ กวนดุ เซ
ปะ เออปึ เปอะ อาวป� เยอืม เปอะ ไม่� เญือม เอจี
ยุม อื ปะ โกฮ โซม เปอะ� เอะ คาว โตว ไจ เยอะ ป
ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ด่าวติ โลยฮ อ�ื �เนอึม� เญือม ไอม ลัง่ อื อาึ
เออปึ อาวป� เยอืม เนอมึ เมอะ� อาึ แกต พะจาว ซ
เลียก พาวม นึง แตะ ฆาื อ�ื แกต ซ เกือฮ อื ไอม�
23 ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี ยุม อื ซ เออปึ แม ละ เมอ�
อาึ อมั เกียฮ เกือฮ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�
เฆียง เฮี อาึ ซ โฮว โรฮ ก อาวต โกะ อ�ื โกะ อื ปัง
เมอ โอ เญือะ เกียฮ แม ฮอยจ เคะ อาึ�� อฮั เซ ด่า
วติ เตอ�

24 ฟวยจ เซ ด่าวติ เกาะ โลม รพาวม บัต่เชบ่า ป
มัฮ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ� เญือม เอจี ยุ แม อื
ปุ แตะ ปรโปวน เซ โรวก แม� เญือม เกิต กวน อื
เซ� รเมะ� ด่าวติ ปุก มอยฮ อ�ื อฮั ซาโลมอน ละ
อ�ื พะจาว ฮรกั กวนดุ เกิต เซ� 25 เกือฮ ลปุง แตะ
ฮอยจ ละ นาทัน นึง ฮรกั แตะ กวนดุ เซ� เกือฮ นา
ทัน ปุก มอยฮ โคระ ละ อื ติ� เกือฮ อื อฮั เยด่ีดิ่ยา
ละ อ�ื เบือ ฮรกั พะจาว อ�ื

ด่าวติ โฮลฮ กุม เมือง รปับ่า
(3 กซต� 20:1-3)

26 เญือม เซ โยอปั รุป ลัง่ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง รปั
บ่า ป มัฮ เมือง ระ ยุฮ โม อมัโมน เซ� เอจี มัฮ นัม
โฮลฮ เลียก กุม เมือง เซ� 27 โยอปั ดวน ปุย โฮว
อู รซอม แตะ� อฮั อื ละ กซัต ด่าวติ ตอก เฮ�ี �อาึ
เอจี โฮลฮ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง เมือง รปับ่า� เอจี
ปุน เลียก กุม นัมโม่ ยุฮ อ�ื 28ปเล่ีย เฮี ปัว ปะ ฮอยจ

รโจะ ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื ไม่ จัต เปอะ เกือฮ
แวต เมือง เฮี ฮอยจ ละ เป เปอะ� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ
ตอก เซ โฮ� ดัฮ อาึ เลียก กุม เมือง เซ� ปุย กอก
ปลาว รโฮงะ มอยฮ อาึ นึง อื โน่ง�� อฮั เซ� 29 เญื
อม เซ ด่าวติ เกือฮ เนอึม โม ตฮนั ยุฮ แตะ รโจะ ปุ
แตะ� เกือฮ อื โฮว ฮอยจ นึง เมือง รปับ่า เลียก ตอซู
ปุ แตะ ไม่ อ�ื โฮลฮ เนอึม กุม เมือง เซ� 30 ด่าวติ
โฮลฮ โรฮ ตุย โรวก วอม ไคร ป จาวป โม กซัต อมั
โมน เซ� วอม ไคร เซ นัมนัก เอนิ เมาะ งว่ย โรฮ
ปาวน กิโล� เอจี ปดัป่ ปด่า ปุย นึง แกว ไมจ� ปุย
โม เซ จาวป วอม เซ นึง ไกญ กซัต ด่าวติ� เญือม
เซ ด่าวติ โฮว ซาวป ตุย ซเพระ โอเอฮี นึง เมือง เซ�
โฮลฮ เนอึม อื โฮวน เจือ� 31 โม ลัปซด่อน ป อาวต
ลัง่ เมือง เซ เยอ� เกือฮ อื แปน ป ยุฮ กัน โซะ ละ
แตะ� มัฮ เกือฮ อื ยุฮ กัน เลือ โคะ� ปวก เตะ� ฆู
โคะ� ยุฮ เตะ ตอง� เมาะ ป มัฮ ยว่ง อาวต นึง เมือง
อมัโมน ยุฮ ตื อื ละ อื ตอก เซ� ฟวยจ เซ ด่าวติ
โกฮ เอญี ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม�

13
อมัโนน ไม่ ทามัน

1 อปัซาโลม ป มัฮ กวน รเมะ กซัต ด่าวติ เซ ไก
รนัน ติ ปุย� มัฮ ปุย ไมจ นา ซา ฮกั� ปเครฮี เซ
มอยฮ อื มัฮ ทามัน� ติ โฮน อื อมัโนน ป มัฮ กวน
รเมะ ด่าวติ เซ ติ ปุย อ�ื ฮรกั ทามัน เซ� ฆวต ไอฮ
อ�ื 2 อมัโนน เซ แปน เอนิ โซะ ละ อื นึง แกต อื ติ
แตะ โอ โฮลฮ ทามัน เซ� ยุง โตว ตอก ซ เกียฮ โฮลฮ
แตะ ซดิ ไม่ อื นึง มัฮ ลัง่ ทามัน เซ ปเครฮี ม่อง ลัง่�
3 อมัโนน เซ ไก โรฮ ปุโฮมว ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ โย
นาดัป่� มัฮ กวน ชิเมอา� ชิเมอา เซ มัฮ เอียกตุ ด่า
วติ เซ� โยนาดัป่ เซ มัฮ ปุย เฮยีง ลัมเลือ� 4 โยนาดั่
ป เซ ไฮมญ อมัโนน เซ ตอก เฮ�ี �ปะ ป มัฮ กวน
กซัต เตอ� มัฮ เมอ ป เฟียก ดาวม ลอป เปอะ ฆาื
อื โครยญ ซเงะ่ เอ� ปะ เกียฮ โอ โน่ง เปอะ รโฮงะ
ละ อาึ เมอ�� อฮั เซ� อมัโนน เซ โลยฮ อ�ื �อปั
ซาโลม ปุ อาึ ไก รนัน ติ ปุย มอยฮ ทามัน� อาึ ไก
ลัมเลือ รพาวม นึง ทามัน เซ�� อฮั เซ� 5 โยนาดัป่
อฮั เฮี ละ อ�ื �เคียต เกือฮ ติ เปอะ แปน ป โซะ ละ�
เญือม เอจี ฮอยจ แลน เปือะ เปอะ ปะ เคียต อฮั ละ
อื ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ ทามัน เซ ฮอยจ ตาว ป
โซม ป ไอฮ เนิ� เกือฮ ฮอยจ เพรยีง ป โซม เนิ นา เฮี
เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ยุ� ไม่ ซ โฮลฮ อื เทาะ ป โซม เซ
เนิ�� เคียต อฮั ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ� 6 อมัโนน
เซ เคียต เนอึม ไอจ ตอก ไอจ ป โซะ โฮ� เญือม เซ
กซัต ด่าวติ ฮอยจ แลน อ�ื อมัโนน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปัว เปอะ เกือฮ ทามัน เซ ฮอยจ ยุฮ คโนม ซองนา
อาึ นา เฮ�ี ละ ซ โฮลฮ อื เทาะ คโนม เซ ละ อาึ��
อฮั เซ�

7 เญอืม เซ ด่าวติ ดวน เนอมึ ปุย โฮว รโฮงะ อื ละ
ทามัน เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ เญือะ อมั
โนน ป มัฮ เอยีกระ เปอะ เซ� ไม่ ไมจ เปอะ เพรยีง ป
โซม ละ ซ เกือฮ เปอะ โซม อื นา เซ�� อฮั เซ� 8ทา
มัน โฮว เนอึม ฮอยจ เคะ อมัโนน เซ� ยุ ไอจ ลัง่ อื
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นา ก ไอจ แตะ� ทามัน เซ ตุย แปง ยุฮ คโนม นึง อื
ละ เอียกระ แตะ เซ ซองนา อ�ื ฟวยจ เซ กา คโนม
เซ นึง งอ� 9 ทามัน เซ ชาวก คโนม เซ เน่อมึ โตะ
มอ คัง ซองนา เอยีกระ แตะ เซ� อมัโนน ปังเมอ โอ
ญอม โซม อ�ื อฮั เฮี ละ ทามัน เซ� �เกือฮ ปุย ไฮญ
โอก ฮา นา เฮี เตือง โอยจ แตะ�� อฮั เซ� ปุย โม
เซ โอก เนอึม� 10 อมัโนน อฮั อื ละ ทามัน เซ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ เลียก ตาว คโนม เซ ละ อาึ ฮอยจ
โตะ ฮอง กไน เฮี เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ เทาะ คโนม
เซ ละ อาึ�� อฮั เซ� ทามัน เลียก ตาว เนอึม คโนม
ยุฮ แตะ เซ ละ อื โตะ ฮอง กไน เซ� 11 เญือม เอจี
เลียก ตาว ทามัน คโนม ละ อื ซดิ ละ ซ เกือฮ อื โซม
ตอก เซ� อมัโนน เซ โฮมวต เอนิ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�เลียก ไอจ ดิ ไม่ เอยีกระ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ� 12ทา
มัน โลยฮ อื ละ อ�ื �แปน โตว เอียกระ� ปัว เปอะ
โอ คนัป อาึ เฟือฮ เอนิ� โอเอฮี ตอก เฮี ปุย ยุฮ โตว
อื ละ ปุ แตะ เฟือฮ เอนิ ไน โม อซิราเอน เนอ� ปัว
เปอะ โอ ยุฮ ป คึต ตวยฮ ลอน ตอก เซ� 13อาึ ซ เกีย
ฮ เม่าะ กัน โซะกิจ แตะ เซ ฮา ปุย ก เมอ� ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ ปะ ซ แปน เปอะ ปุย ไลจ มอยฮ ไน โม
อซิราเอน เฮี ฆาื อ�ื ฮา เซ มัฮ ปัว เปอะ นึง กซัต
เซ� ตึน โอ โรฮ ซ ฮลักกอ อาึ ฮา เปอะ�� อฮั เซ�
14 อมัโนน เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั ทามัน เซ�
อาวม ระ เรยีง แตะ ฮา อ�ื คนัป เอนิ ไอฮ พาวม ไม่
อ�ื

15 ฟวยจ เซ อมัโนน เตือ นึง ทามัน เซ ไม่ เกละ
ลัมเลือ อื ยุ� เกละ เอนิ ยุ อื โฮฮ ฮา เญือม ฮรกั อื
เซ แม� อมัโนน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โอก ตอ แปฮ
ฮา นา เฮ�ี� อฮั เซ� 16 ทามัน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ปุ อฮั ตอก เซ เอียกระ� กัน โครฮ เปอะ อาึ โอก
เฮี มัฮ เอนิ กัน พิต ระ ฮา ป เอจี ยุฮ เปอะ เนิ เซ��
อฮั เซ� อมัโนน เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั ทา
มัน เซ� 17 อมัโนน กอก กวนไจ ซดิ ยุฮ แตะ เซ อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โครฮ ปรโปวน เฮี เกือฮ โอก
ก พร�ิ ฟวยจ เซ ซอง รเวอืะ ฮา� ซแก ไม่ อ�ื� อฮั
เซ� 18กวนไจ ซดิ ยุฮ อมัโนน เซ โครฮ เนอมึ ทามัน
เกือฮ โอก� ฟวยจ เซ ซอง รเวอืะ ซแก อื ไม่ อ�ื ทา
มัน เซ จาวป ลปิ ลัง่ เตะ ดา ติ� ตอก ลปิ กอ จาวป
ป มัฮ กวน เครฮี กซัต โฮ� 19กาวป อาึง จะ นึง ไกญ
แตะ� แจฮ ลปิ ดา แตะ เซ ไม่ อ�ื ดุป นา แตะ เยอืม
ปุ โฮว ไม่ อ�ื

20 อปัซาโลม ป มัฮ เอยีกระ อื เซ เมือต เอจี ยุ ทา
มัน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อมัโนน ป มัฮ เอียกระ เปอะ
เซ อมั มัฮ เอจี ไอฮ พาวม อื ไม่ ปะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
รอก ลอน พาวม ฆาื� ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี�
เอจี มัฮ โรฮ เอียกระ เปอะ ป มัฮ กวน ติ เปือะ ไม่
เปอะ โรฮ� ปุ รโฮงะ ไลลวง เซ ละ ปุย เฟือฮ เอนิ��
อฮั เซ� ป มัฮ ทามัน เซ อาวต โฆย นึง เญือะ อปั
ซาโลม ป มัฮ เญือะ เอยีกระ แตะ เซ ไม่ ไลจ รพาวม
แตะ� 21 เญือม เอจี ฮมอง กซัต ด่าวติ ไลลวง เซ
รอก ลัมเลือ พาวมฆาื อ�ื 22อปัซาโลม เกละ ลัมเลือ
ยุ อมัโนน เซ ฆาื ไอฮ พาวม อื ไม่ ทามัน ป มัฮ ปุ แตะ
เซ� ลอต เอนิ โอ เญาะ ลปุง ไม่ อ�ื

อปัซาโลม โรก เวน ละ อมัโนน

23 ฟวยจ เซ แม ลอา เนอึม� อปัซาโลม จัต กัน
กิน เลียง ญัป ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง บ่าอนัฮา
โซ� ป อาวต ซดิ ไม่ นาตี โม เอฟราอมิ เซ� เญือม
เซ อปัซาโลม กอก โรฮ กวน รเมะ กซัต ด่าวติ เซ โค
รยญ โฆะ อื ฮอยจ เคะ แตะ นา เซ� 24 อปัซาโลม
โฮว เคะ กซัต ด่าวติ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ซเงะ เนาะ เฮี
อาึ ไก กัน ชลอง กัน ญัป แตะ ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ�
ปัว ปะ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ฮอยจ เคะ แตะ นึง
กัน เซ�� อฮั เซ� 25 กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�กวน� มัฮ อื ญุ่ก� แปน โตว ป ติ� ปัง โอ โฮว เตื
อง โอยจ แตะ� แปน ปลาว ป ญัก ละ เปอะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ� อปัซาโลม ปัว เลาะ ปัว ลาึน แนฮ อื โฮว�
กซัต ด่าวติ ปังเมอ โอ ลัง่ ญอม โฮว� ปิฮ มุ่น ละ อื
โปง อื โฮว ไมจ มวน� 26อปัซาโลม อฮั แม เฮี ละ อ�ื
�ดัฮ เนอมึ โกะ เปอะ โอ เกียฮ โฮว� ปัว เปอะ เกือฮ
อมัโนน ป มัฮ เอยีกระ เกอะ โฮว ไม่ เยอะ�� อฮั เซ�
กซัต เซ ไฮมญ อ�ื �เมอยุ ฆวต เกือฮ เปอะ อมัโนน
เซ โฮว เยอ�� อฮั เซ� 27 อปัซาโลม ปัว เลาะ ปัว
ลาึน แม อื โฮว� เญือม เซ ด่าวติ เกือฮ เนอึม อมั
โนน เซ ไม่ กวน รเมะ ไฮญแตะ โฮว ไม่ อื เตือง โอยจ
อ�ื

28 ฟวยจ เซ อปัซาโลม อฮั อื ละ โม กวนไจ แตะ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ มอง แลน ที โฮ� ดัฮ เปอะ
เอจี ยุ ญุ่ยจ อมัโนน เซ นึง ไปล อะงุน โฮ� ดัฮ อาึ
เอจี อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �ปุฮ อมัโนน เซ�� ดัฮ
อาึ อฮั เซ ละ เปอะ โฮ� โม เปะ ไมจ เปอะ เลียก ยุฮ
เอนิ ยุม ไม่� ปุ ฮลัต นึง เฟือฮ เอนิ� อาึ โม่ เอจี อฮั
ละ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง
รพาวม แตะ�� อฮั เซ� 29 ป มัฮ กวนไจ อื เซ ยุฮ
เนอึม อื ละ อมัโนน ตอก เซ� ตัม ป อฮั อปัซาโลม
ละ แตะ เซ� โม กวน กซัต ปุย ไฮญ นึง อื ตัง โคน
ตัง โกฮ ตอ เอญี� บุก ปุ เอญี ลอ ยุฮ แตะ ติ ปุย ติ
ตัว�

30 ลไล เอญี โม กวน กซัต เซ นึง คระ อา ไก ป
ฮอยจ อฮั ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �อปัซาโลม เอจี ยุฮ
ยุม ไม่ กวน รเมะ ปะ เตือง โอยจ อ�ื เญาะ โฮฮ โตว
ติ ปุย เนอึม�� อฮั เซ ละ อ�ื 31 เญือม เซ กซัต เซ
โกฮ ชุง แจฮ เครองึ เซอกึ แตะ� วตั เอนิ ติ แตะ ลัง
เตะ� โม กวนไจ อาวต ไม่ อื เซ แจฮ โรฮ เครองึ เซอกึ
แตะ� 32 โยนาดั่ป กวน รเมะ ชิเมอา ป มัฮ เอียกตุ
ด่าวติ เซ ปังเมอ อฮั เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว เปอะ โอ คาว
ไจ พิต� กวน เปอะ ยุม เนอมึ โตว เตือง โอยจ แตะ�
มัฮ อมัโนน โน่ง ป ยุม เมอ� มัฮ ตัม ป คิต อปัซา
โลม โตะ รพาวม แตะ� อปัซาโลม เซ ตึน ไก รพาวม
ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อมัโนน เซ เน่อมึ เญือม ไอฮ พาวม
อมัโนน เซ ไม่ ทามัน ป มัฮ ปุ แตะ เซ� 33 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ ปัว ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ เฮี โอ ตุก
ลอน รพาวม ฆาื� นึง อฮั ปุย กวน เปอะ ยุม เอนิ เตื
อง โอยจ อ�ื มัฮ เนอมึ อมัโนน เซ โน่ง ป ยุม เมอ��
อฮั เซ�

34 อปัซาโลม เซ ปังเมอ ลอต เอนิ ตอ� เญือม
เซ โม ตฮนั มอง ญัม แก โอเอฮี ชวน ปุย โฮวน ติ
มู เลีฮ ฌื นึง คระ เมือง โฮโรนาอมิ� ลอต เอนิ โฮว
รโฮงะ อื ละ กซัต เซ� 35 โยนาดั่ป อฮั อื ละ กซัต
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เซ ตอก เฮ�ี �แก เมอะ� โม กวน รเมะ เปอะ กัมลัง
เอญี นึง คระ� เอจี ซ ฮอยจ� เอจี มัฮ เนอึม ป เนอึ
ม ตอก เอจี อฮั อาึ อื ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
36 เมาะ ลอยจ ลปุง โยนาดั่ป เซ� โม กวน กซัต ด่า
วติ เซ ฮอยจ เนอึม ไม่ เยอืม แตะ� กซัต เซ เยอืม
โรฮ� โม กวนไจ กซัต เซ เยอืม โรฮ เตือง มู แตะ ไม่
โน่วก ฆุ กุ กอน แตะ�

37 อปัซาโลม โฮว เคะ ทันไม กวน อมัมีฮุต ป มัฮ
กซัต เมือง เกชู� ด่าวติ เซ ปังเมอ เยอืม ยุม อมั
โนน กวน แตะ เซ เล่ีญ� 38 อปัซาโลม เซ ตอ โฮว
อาวต นึง เมือง เกชู เซ ลอวย เนอึม� 39 เมาะ ไฮ
โซะ รพาวม อื นึง ยุม อมัโนน เซ� กซัต ด่าวติ ตุก
แม รพาวม ไม่ ซฆลอย อื อปัซาโลม เซ�

14
โยอปั งอ่ต ตอก ซ เกือฮ แตะ อปัซาโลม เอญี

1 เญอืม เซ โยอปั ป มัฮ กวน เซรุยา ยุง อื ซฆลอย
ลัมเลือ กซัต ด่าวติ อปัซาโลม เซ� 2 โยอปั ดวน ปุย
โฮว กอก ปรโปวน ละ แตะ ติ ปุย เน่อมึ นึง เมือง เท
โคอา� ปรโปวน เซ มัฮ ปุย เฮยีง ยุง� โยอปั อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปัว ปะ เคียต แปน ปุย เยอืม ป ยุม� เคียต
จาวป เครองึ ตอก เครองึ จาวป ปุย เญือม เยอืม
แตะ ป ยุม โฮ� ทัน โตว ดะ ลออยฮ ซัต ฮาึก เปอะ
เฟือฮ เอนิ� เคียต เกือฮ ติ เปอะ ตอก ปรโปวน เอจี
เล่ีญ เยอืม ป ยุม นึง โซะ รพาวม แตะ โฮ� 3ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ เลียก เคะ กซัต เซ ไม่ อฮั เปอะ รซอม
โอเอฮี ละ ตัม ป ดวน อาึ แตะ อฮั�� อฮั เซ� เญื
อม เซ โยอปั เพอกึ ไลลวง ป ไมจ ปรโปวน เซ อฮั ละ
กซัต เซ�

4 ปรโปวน เซ เลียก เนอึม เคะ กซัต เซ� นุ่ม ไว
อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต�
ปัว ปะ เรอึม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 5 กซัต เซ โลยฮ
อ�ื �เมอ ป ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เรอมึ แตะ นึง อ�ื�
อฮั เซ� ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ แมฮงั� ตุก
เกอะ ไม่� ปรเมะ เญือะ อะ เอจี ยุม� 6 อาึ ป มัฮ
กวนไจ เปอะ� อาึ ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� โฮว รเจ
ไม่ ปุ แตะ นึง ชจิ� ไก โตว ป อาวต นา เซ ละ ซ รกอฮ
แตะ� กวน เนอะ ติ ปุย อื เซ ปุฮ ปุย ติ อื เซ ยุม เอนิ
ยุฮ อ�ื 7ปเล่ีย เฮี โม เอยีกปุ คระ เฌือต เตอะ ฮอยจ
ฆาื อื เคะ อาึ เตือง มู แตะ� อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ
มอป ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เอียกระ แตะ เซ ละ เอะ� ละ ซ
โรก เวน รโตง เอียกระ อื ป เอจี ยุฮ อื ยุม ไม่ เซ��
อฮั เซ เนิ� ดัฮ ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� มัฮ เอนิ ยุฮ อื
ไลจ ไม่ ควน ซโอว รพาวม อาึ เมาะ ไก ลัง่ อื เซ� มัฮ
โรฮ โอ อื เญาะ เกือฮ ปรเมะ เญือะ อาึ ไก มอยฮ� ไม่
โอ อื เกือฮ ไก จัตเจือ นึง ปลัฮเตะ เฮี เฟือฮ เอนิ��
อฮั เซ ปรโปวน เซ�

8 กซัต เซ อฮั อื ละ ปรโปวน เซ ตอก เฮ�ี �เอญี
ฮา นึง เญือะ เปอะ เมิฮ� ไลลวง อฮั เปอะ เซ ซ เรอึ
ม ปะ นึง�� อฮั เซ�

9 ปรโปวน เซ อฮั แม อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �โอ
กซัต� ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� เญอืม รเตีฮ เปอะ ไลลวง
เซ ป มัฮ มัป่ ตุต นึง อื เซ เกือฮ ฮอยจ ละ อาึ ไม่ โม

จัตเจือ เญือะ เญะ เมิฮ� เญือะ เปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ
ปุ เกือฮ มัป่ ตุต เซ ฮอยจ ละ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

10 กซัต เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป อฮั
ลัง่ โอเอฮี ละ เปอะ ไมจ เปอะ ตาว ปุย เซ ฮอยจ ละ
อาึ เฮ�ี ฟวยจ เซ ปุย เญาะ โรวต โตว ฮอยจ ซุกซัก
ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 11 ปรโปวน เซ อฮั แม อื
ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว ปะ ซันญา เบือ มอยฮ พะเย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� ละ โอ เปอะ ซ เกือฮ
โม เอยีกปุ คระ เฌือต เตอะ ยุฮ แม ยุม ไม่ กวน อาึ ติ
นึง กัน โรก อื เวน รโตง กวน เอจี ยุม เมอะ เซ�� อฮั
เซ� กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �แจง ไอม พะจาว ตอก
ออฮ� กวน ปะ เซ แจง โรฮ โอ ซ ไลจ� ปัง มัฮ ฮาึก
ไกญ อื ติ เงียง ปุ โรฮ ซ ดุฮ ลังเตะ ตอก เซ โรฮ��
อฮั เซ�

12 ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โอ
กซัต� อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� อาึ ฆวต ปัว แม
อฮั โอเอฮี ละ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ ติ เจือ แม��
อฮั เซ� กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อฮั เมิฮ�� อฮั เซ�

13 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปะ เมอยุ
งอ่ต เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ ป พิต ละ ป มัฮ ปุย ไน พะ
จาว เซ� เญอืม อฮั เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เอจี มัฮ เอนิ
ญวต เปอะ พิต ละ โกะ แตะ ไอฮ� นึง โอ เปอะ เกือฮ
กวน แตะ ป เอจี ตอ เซ โฮลฮ เอญี อาวต แม นึง บัน่
เมือง ยุฮ แตะ� 14 เอะ เตือง โอยจ เจอะ มัฮ ตื ป ซ
ยุม� ตอก โรฮ รอาวม เอจี เฆรฮ นึง ลังเตะ โอ ปุย
เญาะ เกียฮ เชยีต โฮ� พะจาว ฆวต เกือฮ โตว ปุย
ไลจ จีวติ ติ ปุย เนอมึ� มัฮ งอ่ต อื ตอก ซ เกือฮ แตะ
ปุย เอจี รกัฮ ฮา เมือง อาวต แตะ เซ เกียฮ ซดิ แม
ไม่ โกะ แตะ� 15 โอ กซัต� ป ฮอยจ ปัว อาึ ปะ เรอมึ
แตะ นึง ไลลวง เฮี ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื ฮอยจ พระ ลอป โม
ลัปซด่อน เซ อาึ� ละ ซ เกือฮ อื อาึ ฮลัต เตีจ� อาึ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ ซโอว พาวม ไม่ ซ เรอึ
ม ปะ อาึ นึง ไลลวง ป ปัว เยอะ เฮ�ี 16 อาึ แกต โรฮ
ปะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ� ไม่ ซ เรอมึ เปอะ อาึ
เกือฮ โปน ฮา อมันัต โม ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ เตื
อง อาึ� เตือง กวน เนอะ ละ ซ รกัฮ อื เอะ ฮา เมือง ป
เกือฮ พะจาว ละ ปุย ไน แตะ เซ� 17อาึ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ งอ่ต โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ปัว เกือฮ
ลปุง กซัต ยุฮ ฮุ เซ แปน ควน โปน อาึ ป ฆอก�� อาึ
อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ� นึง มัฮ ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ
ฮุ เซ ป ตอก เอนิ เตปด่า ยุฮ พะจาว โฮ� ละ ซ ยุง
แตะ เมาะ ตัง ป ไมจ ไม่ ป ฆอก ฮา ปุ แตะ� ปัว เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต ลอป ไม่ เปอะ��
อฮั เซ�

18 ฟวยจ เซ กซัต เซ โลยฮ แม อื ละ ปรโปวน เซ
ตอก เฮ�ี �เมาะ ป ซ ไฮมญ อาึ ปะ นึง อื ปะ ปุ เม่าะ
ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี
�ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ ปัว เปอะ อฮั เนิ เมิฮ�� อฮั
เซ� 19 กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง เซ อมั
มัฮ โยอปั ป ดวน ปะ อฮั ฮา�� อฮั เซ�
ปรโปวน เซ โลยฮ แม อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต ป มัฮ

จาวไน ยุฮ ฮุ� แจง ไอม ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ
โอ ซ เกียฮ เม่าะ โอเอฮี ฮา เปอะ ติ เจือ เนอมึ� เอจี
มัฮ เนอมึ โยอปั ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ ป ดวน อาึ
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อฮั ตอก เซ เยอ� เอจี เพอกึ เนอมึ ไลลวง เซ ละ อาึ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี 20 ป ยุฮ โยอปั อื ตอก
เซ ฆาื อ�ื มัฮ เกือฮ อื ไลลวง เซ แปน ป ไมจ ป ญุ่ก�
ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ มัฮ เนอึม เปอะ ป ไก ซติ พัน
ญา� ตอก เอนิ เตปด่า ยุฮ พะจาว โฮ� นึง ยุง เนอมึ
เปอะ โอเอฮี ป เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮี โครยญ เจือ��
อฮั เซ�

21ฟวยจ เซ กซัต เซ อฮั อื ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี
�อาึ เอจี โตกโลง เนอึม เกือฮ ละ เปอะ ตัม ป ปัว
เปอะ เซ� ไมจ เปอะ โฮว ตุย อปัซาโลม กวน รเมะ
อาึ เซ� เกือฮ ฮอยจ นา เฮี เมิฮ�� อฮั เซ� 22 เญื
อม เซ โยอปั นุ่ม ไว กซัต ด่าวติ เซ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ
กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี ยุง
เงอะ เปลีฮ ปะ รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง อาึ อ�ื
นึง เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ โอเอฮี เนิ ตัม ป ปัว อาึ
นึง เปอะ�� อฮั เซ� 23 โยอปั โกฮ โฮว เนอึม ฮอยจ
นึง เมือง เกชู เซ� ไม่ เกือฮ อื อปัซาโลม เซ เอญี ไม่
แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 24 กซัต เซ ปังเมอ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ อปัซาโลม เซ เอญี
อาวต นึง เญือะ โกะ อื ไอฮ� ปุ เกือฮ เอญี เลียก เคะ
อาึ�� อฮั เซ� อปัซาโลม เซ เอญี อาวต เนอึม ฆาื
อื นึง เญือะ โกะ อื ไอฮ� โฮลฮ โตว เลียก ฮอยจ ก
อาวต กซัต เซ�

อปัซาโลม ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ
25 ปุย ติ เมือง อซิราเอน เซ� ไก โตว ป ไมจ ฮุนฮงั

นาตา นึง อื เมาะ อปัซาโลม ติ ปุย เนอมึ� เน่อมึ นึง
ไกญ อ�ื ฮอยจ นึง ชวง อ�ื ไก โตว ตอก โฮลฮ ปุย
เติ เญีย่ะ เนอมึ� 26 มัฮ ปุย เกลอมึ ฮาึก� โฮลฮ ญัป
ฮาึก แตะ ติ เนอึม ติ โฮน� เญือม เอจี อาวม อื เชยี
น ฮาึก แตะ เซ ญัป อื ฆาื อ�ื ฮาึก ญัป อื เซ ติๆ โฮน
เนอ แฆ อื ไก เอนิ พามัน เมาะ ลอา กิโล ไม่ บลัฮ ตัม
กิโล โกว ปุย นึง เญือะ กซัต� 27 อปัซาโลม ไก กวน
รเมะ ลอวย ปุย� ไก กวน รโปวน ติ ปุย มอยฮ อื มัฮ
ทามัน� มัฮ ปุย ไมจ นา ซา ฮกั�

28 อปัซาโลม เอจี อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ
ลอา เนอึม� ดิ โฮลฮ โตว เลียก เคะ กซัต เซ ติ โฮน
เนอึม� 29 ฟวยจ เซ อปัซาโลม ดวน ปุย โฮว กอก
โยอปั ละ แตะ� ตะ เกือฮ อื โฮว อู ไม่ กซัต เซ ฆรอ
โกะ แตะ� โยอปั เซ ปังเมอ โอ ญอม ฮอยจ เคะ อ�ื
ฟวยจ เซ ดวน แม ปุย โฮว กอก อื ติ โฮน แม� โยอปั
เซ ญอม โตว ลัง่ ฮอยจ เคะ อ�ื 30 อปัซาโลม เซ อฮั
อื ละ กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี �งอ่ต เมอะ� ชจิ ยุฮ โย
อปั เซ อาวต เฆียง ชจิ ยุฮ อาึ� นึง ชจิ ยุฮ อื เซ ซมา
เฮงาะ บ่าเล นึง อ�ื ไมจ เปอะ โฮว โตก ชจิ ยุฮ อื เซ
นึง งอ�� อฮั เซ� โม กวนไจ อปัซาโลม เซ โฮว โตก
เนอมึ ชจิ ยุฮ โยอปั เซ� 31 เญอืม เซ โยอปั โกฮ โฮว
ฆาื อื เคะ อปัซาโลม นึง เญือะ อ�ื โฮว อฮั เฮี ละ อ�ื
�เมอยุ เกือฮ เปอะ โม กวนไจ ยุฮ แตะ โตก เฮงาะ
ชจิ ยุฮ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 32 อปัซาโลม โลยฮ อื
ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� อาึ เอจี ดวน ปุย
โฮว กอก ปะ เกือฮ ฮอยจ นา เฮี ละ ซ เกือฮ ปะ โฮว

เลียก เคะ กซัต เซ ไม่ อฮั เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี �เมอ
ยุ เกือฮ เปอะ อาึ เอญี ฮา เมือง เกชู เยอ� มัฮ อาวต
ลัง่ เงอะ นา เซ ไมจ เดียก เนิ�� ลัง อฮั เปอะ ละ อื
ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ เกือฮ อาึ โฮลฮ เลียก
เคะ กซัต เซ� ดัฮ อาึ ไก พิต ยุฮ โฮ� เกือฮ เอนิ กซัต
เซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� 33 โยอปั เซ ลอต เลีย
ก รโฮงะ ไลลวง อปัซาโลม เซ ละ กซัต� กซัต เซ
กอก โรฮ อื เลียก เคะ แตะ ฆาื อ�ื อปัซาโลม เซ เลีย
ก เนอมึ เคะ อ�ื นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลัก่กา กซัต
เซ� กซัต เซ ฮงาึต โรฮ อปัซาโลม เซ�

15
อปัซาโลม ฆวต ชะ ลู กัน แปน กซัต

1 กัง เคะ เอ อปัซาโลม เพรยีง อาึง เลาะ รุป เซิก
ไม่ บรอง ละ โกะ แตะ� เกือฮ แม โรฮ โม ตฮนั โฮว
ลั่กกา แตะ รฮอน ปุย� 2 อปัซาโลม กอ โกฮ เมือ
กซะ งาวป อ�ื โฮว อาวต นึง คระ นึง โบ โตะ รเวอืะ
เมือง� เญอืม ไก ป ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุ แตะ�
ไม่ โฮว อื เคะ กซัต ละ ซ เกือฮ อื ตัตซิน ไลลวง อื ละ
แตะ� อปัซาโลม ซ กอก เอนิ ปุย เซ� ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ลัก่ เมอ�� อฮั เซ� ดัฮ
ปุย เซ โลยฮ ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ
อาึ มัฮ โรฮ ปุย ไน โม อซิราเอน� อาวต นึง เจอ เฮี
เจอ เซ�� ดัฮ อฮั เซ� 3 อปัซาโลม ซ อฮั แม เฮี ละ
อ�ื �ไลลวง ป อฮั ป อู ปะ เซ เอจี มัฮ เนอมึ ป ปุก ป
ลอก� กซัต เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ ปุย งอ่ต อื ละ
เปอะ�� 4 อปัซาโลม กอ อฮั แม อื โฮฮ ฮา เซ ตอก
เฮ�ี �อาึ มัฮ โฮลฮ โฮะ แปน ป รเตีฮ ตัตซิน โอเอฮี
ละ ปุย นึง เมือง เฮ�ี เญือม ไก ป ฮอยจ เคะ อาึ ละ
ซ เกือฮ อื อาึ รเตีฮ ตัตซิน โอเอฮี ละ แตะ� อาึ ซ ร
เตีฮ ละ อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื� อฮั เซ� 5 เญือม ไก ป
เลียก ซดิ ไม่ อื ละ ซ นุ่ม อื ไว อปัซาโลม เซ ซ กอยฮ
เตะ แตะ เดือะ โตวก ปุย เซ เกือฮ โกฮ� ฟวยจ เซ ฮ
งาึต อ�ื 6อปัซาโลม ยุฮ อื ตอก เซ ละ โม อซิราเอน�
เมาะ ป ฮอยจ เคะ กซัต เซ ละ ซ ปัว อื กซัต เซ รเตีฮ
โอเอฮี ละ แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ฆวต บระ อื
เมือะ รพาวม ปุย โฮวน เซ เกือฮ มัฮ ไม่ โกะ แตะ�

7 เญือม เอจี ไก อื ปาวน เนอึม เมอ� อปัซาโลม
อฮั อื ละ กซัต ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ
โฮว นึง เมือง เฮปโรน ละ ซ ยุฮ ฮุ ตัม ป เอจี ซันญา
แตะ ละ พะจาว. 8 เญือม อาวต เตอะ นึง เมือง เกชู
ปะเทต ซีเรยี เซ อาึ เอจี ซันญา อาึง ละ พะจาว ตอก
เฮ�ี �ดัฮ พะจาว ปุน นัม เนอึม อาึ ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ โฮ� อาึ ซ ไว เยอะ พะจาว นึง เมือง
เฮปโรน เซ�� อาึ เอจี ซันญา อาึง ตอก เซ�� อฮั
เซ� 9 กซัต เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โฮว ไมจ โฮว มวน
เมิฮ�� อฮั เซ� อปัซาโลม เซ โกฮ โฮว เนอึม ฮอยจ
นึง เมือง เฮปโรน เซ� 10 อปัซาโลม เซ ปังเมอ เอจี
บระ เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ อื ละ ปุย เล่ีป เมือง อซิรา
เอน โครยญ เจอ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ ดัฮ เปอะ เอจี ฮมอง เซียง ปาึง ปุย โตวต เญื
อม ออฮ� เญอืม เซ ไมจ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �อปัซา
โลม เอจี โฮลฮ แปน กซัต นึง เมือง เฮปโรน�� ไมจ
เปอะ อฮั ตอก เซ�� 11 อปัซาโลม บะ ปรเมะ โฮว ไม่
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แตะ เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ลอา รอย ปุย�
ปุย โม เซ โฮว ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� ยุง โตว ป ซ ยุฮ
อปัซาโลม เซ เฟือฮ� 12 ลไล ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว นา เซ อปัซาโลม ดวน ปุย โฮว กอก อาฮิโท
เฟน ป มัฮ ทีปรกึซา ยุฮ ด่าวติ นึง ยว่ง กิโล ป มัฮ
ยว่ง อาวต อื เซ� เกือฮ ฮอยจ เคะ แตะ� กัน รโจะ
ปุย คิต งอ่ต ดิ โอเอฮี ละ ซ ตอซู แตะ กซัต เซ เรยีง
ปุๆ� โม ป ฆวต มัฮ บลัฮ ลัก่ อปัซาโลม เซ เอจี โฮวน
โรฮ ปุๆ�

13 ไก ปุย ติ ฮอยจ อฮั อื ละ ด่า วติ ตอก เฮ�ี
�ปเล่ีย เฮี โม อซิราเอน เนอ เอจี โฮวน ปุก อปัซา
โลม รพาวม อ�ื� อฮั เซ� 14 ฟวยจ เซ ด่าวติ อฮั อื
ละ โม ลุกนอง แตะ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ ซไจ โกฮ ตอ ฮา นา เฮ�ี ดัฮ โอ
ตอ โฮ เอะ ซ เตือน โตว โปน ฮา ป ซ ยุฮ อปัซาโลม เซ
ละ แตะ ติ ปุย เนอึม� ฮอ นึง ซ ไกลจ ลอน เครอปึ
อื เอะ ละ ซ โฮลฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ แตะ� ไม่ ซ ยุฮ อื
ยุม ไม่ ปุย นึง เวยีง อาวต เตอะ เฮี เกือฮ โอยจ แกล
เอนิ�� อฮั เซ� 15 โม ลุกนอง อื เซ อฮั อื ละ กซัต
เซ ตอก เฮ�ี �โม เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ
ตัม ป อฮั ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ โครยญ เจือ��
อฮั เซ� 16 เญือม เซ กซัต ด่าวติ โกฮ โฮว เนอึม ไม่
ปุย ไน เญือะ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โม ปรโป
วน แตวะ เญือะ อื กาว ปุย เซ โน่ง ป เกือฮ อื อาวต
มอง เญือะ แตะ เซ� 17 กซัต ด่าวติ ไม่ โม ป โฮว ไม่
อื เซ โฮว ลโล่ะ นึง เญือะ อาวต เตือม ปุย� 18 โม ลุก
นอง กซัต เซ เตือง โอยจ อื โฮว ซดิ ไม่ กซัต เซ� โม
ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต เซ ไม่ โม ตฮนั แลฮ
รอย ปุย ป โฮว ฟวต กซัต เซ เน่อมึ เญือม อาวต อื
เมือง กัต โฮ� โฮว พา กซัต เซ ลอต โฮว ลัก่กา อ�ื

19 กซัต เซ ไฮมญ อติไท ป มัฮ ฮวันา ตฮนั โม กัต
เซ ตอก เฮ�ี �ปะ เมอยุ โฮว โรฮ เปอะ ไม่ เอะ เอ�
เอญี อาวต ฮา ไม่ กซัต โคระ เซ เมิฮ� ปะ มัฮ เปอะ
ปุย ตังเมือง ป ตอ เน่อมึ เมือง อาวต แตะ� 20ปะ เด
อมึ มัฮ เมาะ ฮอยจ เปอะ โฆะเน่ิ เฮ�ี ซเงะ เนาะ เฮี
ซ เกือฮ เอนิ ปะ ตอ ไป ตอ มา ไม่ แตะ อมั มัฮ ป โซม
กวน� เอะ ปุ โรฮ ดิ ยุง นา ก ซ โฮว แตะ� เอญี ฮา
นึง ยว่ง เปอะ เมิฮ� เกือฮ โม เอียกปุ เปอะ เซ เอญี
ไม่ เปอะ� ปัว เกือฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะ
จาว ไม่ รพาวม ซืไซ ยุฮ อื อาวต ไม่ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 21 อติไท เซ ปังเมอ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก
เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ อาึ แจง โรฮ ซ โฮว
ไม่ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ ตอก เซ� ปัง อาวต เปอะ
นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ปัง ยุม ปัง ไอม เปอะ� อาึ ซ
ปัว โรฮ อาวต ไม่ เปอะ นา เซ โรฮ�� อฮั เซ� 22 ด่า
วติ อฮั แม อื ละ อติไท เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ
โฮ� โฮว เมิฮ�� อฮั เซ� เญือม เซ อติไท ป มัฮ โม
กัต ไม่ โม ลุกนอง อื เซ ไม่ โม กวน เฌือต อื โกฮ โฮว
เนอมึ ไม่ กซัต เซ� 23 เญอืม เตือง กซัต ด่าวติ โกลง
คิตโรน ไม่ โม ป โฮว ไม่ แตะ ละ ซ โฮว แตะ นึง ลาึน
เวอืฮ� ปุย ติ เมือง เซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม ฆาื
อ�ื

24 เญอืม เซ ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ เซ โฮว โรฮ ไม่ ด่าวติ
เซ� โฮว ไม่ โม เลว�ี กลอม ปุ โฮว ฮติ ลปุง ซันญา
ยุฮ พะจาว ไม่ อ�ื โม เซ โบลวง ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว นา เซ� ฮอยจ ละ โอก ปุย ฮา เวยีง เซ เตือง
โอยจ แตะ� เญอืม เซ อาบีย่าทา อาวต โรฮ นา เซ�
25 ฟวยจ เซ กซัต เซ อฮั อื ละ ซาโด่ก เซ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ กลอม ปุ เอญี ฮติ ยุฮ พะจาว เฮ�ี เอญี
ไม่ ฮอยจ นึง โตะ เวยีง� ดัฮ อาึ มัฮ ปุย ปุก รพาวม
พะจาว โฮ� พะจาว ซ เกียฮ เกือฮ ลัง่ เอะ โฮลฮ แม
ยุ ฮติ เซ� ไม่ นา ก อาวต พะจาว เซ� 26 ดัฮ อาึ โอ
ปุก รพาวม อื โฮ� ปัว พะจาว ยุฮ ละ แตะ ตอก โซม
กวน อื ละ อื เมิฮ�� อฮั เซ� 27 กซัต เซ อฮั แม อื
ละ ซาโด่ก เซ ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี มัฮ เปอะ ป เกีย
ฮ รโฮงะ ป ซ เกิต ลั่กกา ปุย� ไมจ เปอะ เอญี ไมจ
เอญี มวน ฮอยจ นึง โตะ เวยีง เซ เมิฮ� อาฮิมาอตั
ป มัฮ กวน รเมะ เปอะ ไม่ โยนาทัน กวน รเมะ อาบี่
ยาทา เซ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ เอญี ไม่ แตะ โรฮ�
28 อาึ ซ มอง นึง ลาึน เวอืฮ ซื นา ก เตือง ปุย โกลง
เซ� ฮอยจ ละ ฮมอง แตะ รซอม ฮอยจ เน่อมึ นึง โม
เปะ เซ�� อฮั เซ� 29ซาโด่ก ไม่ อาบีย่าทา เซ กลอม
เนอึม ปุ เอญี ฮติ ยุฮ พะจาว เซ� เอญี ไม่ อื ฮอยจ
นึง เวยีง เยรูซาเลม� เอญี มอง อื นา เซ�

30 ด่าวติ เซ ลอต ฮาวก นึง บลาวง กาวก� เยอืม
ปุ โฮว� เลอึป ไกญ แตะ นึง บ่วตชุ� โฮว ไม่ อื นึง
ชวง ปลาว แตะ� ปุย เตือง โอยจ อื เมาะ ป อาวต
ไม่ อื เซ เลอึป โรฮ ไกญ แตะ นึง บ่วตชุ� เยอืม โรฮ
ปุ โฮว ไม่ อ�ื 31 ไก ป ฮอยจ อฮั ละ ด่าวติ เซ ตอก
เฮ�ี �อาฮิโทเฟน เซ เอจี พาวม ดิ โรฮ ไม่ โม อปัซา
โลม ป ฆวต ตอซู ไม่ เปอะ เซ�� อฮั เซ� ด่าวติ ไว
วอน ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว ปะ เกือฮ ป อฮั
ป มวยญ อาฮโิทเฟน เซ โอ แปน ป โกว�� อฮั เซ�

32 เญอืม เอจี ฮาวก ด่าวติ ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง
ป มัฮ นา ก ไว ปุย พะจาว เซ� เญอืม เซ ฮุไช ป มัฮ โม
อารคี เซ ฮอยจ เคะ อ�ื ฮอยจ ไม่ เครองึ แฌฮ แตะ
ไม่ นาวก ไกญ แตะ นึง รกาื� 33 ด่าวติ อฮั อื ละ ปุย
เซ ตอก เฮ�ี �ปัง โฮว เปอะ ไม่ เยอะ ไก เปอะ โตว
โรฮ ตอก เกียฮ เรอึม อาึ� 34 ฮา เซ ไมจ เปอะ เอญี
ฮอยจ โตะ เวยีง ไม่ อฮั เปอะ ละ อปัซาโลม ตอก เฮ�ี
�โอ กซัต� อาึ ปัว ทไว ติ แตะ ละ ซ แปนแตะ กวนไจ
ยุฮ เปอะ� ตอก โรฮ แปน เนอะ กวนไจ เปือะ เปอะ
เน่อมึ ไพรม อื โฮ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ มอง กัฮ เก ป อฮั อาฮโิทเฟน เซ เกือฮ
โอ แปน ป โกว� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ เรอึม
เปอะ อาึ อ�ื 35 ซาโด่ก ไม่ อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ
เอจี อาวต โรฮ ไม่ เปอะ นา เซ โรฮ� โอเอฮี เมาะ ป
ฮมอง เปอะ เน่อมึ นึง เญือะ กซัต เซ� ไมจ เปอะ อู
ละ ปุย ลอา เซ� 36 อาฮมิาอตั กวน ซาโด่ก ไม่ โยนา
ทัน กวน อาบี่ยาทา เซ อาวต โรฮ นา เซ� เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� โอเอฮี เมาะ ป ฮมอง เปอะ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย ลอา เซ โฮว รโฮงะ อื ละ อาึ โครยญ เจือ��
อฮั เซ ละ อ�ื 37 เญือม เซ ฮุไช ป มัฮ ปุโฮมว ด่าวติ
เซ เอญี เนอึม ฮอยจ โตะ เวยีง เซ� ปุก เอนิ เญือม
เอญี อปัซาโลม เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�
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16
ด่าวติ ไม่ ซีบ่า

1 เญือม เอจี โฮว ด่าวติ โปน ไกญ บลาวง เซ เญี่
ยะ อา� ซีบ่า ป มัฮ กวนไจ เมฟีโบ่เชต เซ ฮอยจ เคะ
อ�ื ฮอยจ ไม่ บรงั ติ กู ตัง โรวก โอเอฮี นึง อ�ื มัฮ
คโนมปัง ลอา รอย แฮลป� ไม่ เปลิ อะงุน ซออฮ ติ
รอย ซฆลาวม� ไม่ เปลิ โคะ ตึม ติ รอย ซฆลาวม� ไม่
รอาวม อะงุน ติ ปัง ฮกั� 2 กซัต ด่าวติ ไฮมญ ปุย เซ
ตอก เฮ�ี �ปะ เมอ โรวก เปอะ ยุฮ นึง โอเอฮี โม เซ
เยอ�� อฮั เซ� ซีบ่า เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �บรงั ติ กู
เฮี มัฮ ซ เกือฮ กวน เฌือต เปอะ บุก� ป มัฮ คโนมปัง
ไม่ เปลิ โคะ ตึม เซ มัฮ ซ เกือฮ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ
โซม� รอาวม อะงุน เซ มัฮ ซ เกือฮ โม ป โซะไมญ ป
อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เซ ญุ�� อฮั เซ� 3 กซัต ด่าวติ
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมฟีโบ่เชต กวนโซะ กซัต ซาอุน
ป มัฮ จาวไน ยุฮ เปอะ ไพรม อื โฮ� อาวต ก เมอ��
อฮั เซ� ซีบ่า เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม� เมฟีโบ่เชต เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย
เฮี โม อซิราเอน ซ รแม่ บัน่เมือง ยุฮ ตะ เกอะ เซ ละ
อาึ�� อฮั เซ�� 4ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปเล่ีย เฮี ป มัฮ โอเอฮี ยุฮ เมฟีโบ่เชต เมาะ ไก อ�ื
อาึ เอจี เกือฮ ละ ปะ�� อฮั เซ� เญือม เซ ซีบ่า เซ
อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� อาึ
ปัว แปน กวนไจ ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ แปน
ปุย ปุก แนฮ รพาวม เปอะ ฮอยจ ละ เฆียง เฮ�ี� อฮั
เซ�

ด่าวติ ไม่ ชเิมอี
5 เญือม โฮว กซัต ด่าวติ ฮอยจ นึง ยว่ง บ่าฮูรมิ�

ไก ปรเมะ ติ ปุย มัฮ คระ เฌือต กซัต ซาอุน� มอยฮ
อื มัฮ ชิเมอ�ี มัฮ กวน เก-รา� ปุย เซ โกฮ โฮว ซะ
ปุ โฮว กซัต ด่าวติ� 6 ชิเมอี เซ วตั กซัต ด่าวติ ไม่
โม กวนไจ อื นึง ซโมะ� โม ลุกนอง กซัต อาวต รวติ
กซัต ด่าวติ เซ เตือง ลัก่ วิ ลัก่ ดอม อื เอนิ� 7 ชิเม
อี กอก ซะ อื ตอก เฮ�ี �ปะ ปุยไฮะ ปุยฮอน ปุย ฆอก
ไล� ตอ แปฮ ฮา นา เฮี เยอ� 8พะจาว เอจี โรก เวน
ละ เปอะ นึง เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ จัตเจือ ซาอุน เซ�
ไม่ เฆรอืง เปอะ บัน่เมือง ยุฮ อื เซ� ปเล่ีย เฮี พะจาว
ปังเมอ เอจี มอป บัน่เมือง เซ ละ อปัซาโลม ป มัฮ
กวน เปอะ เซ ฮา เปอะ� งอ่ต เมอะ� กัน ไลจ โลม
เอจี ฮอยจ เนอึม ละ ปะ� นึง มัฮ เปอะ ปุยไฮะ ปุย
ฮอน�� อฮั เซ� 9 อาบี่ไช กวน เซรูยา เซ อฮั อื ละ
กซัต ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปะ ป มัฮ จาวไน
ยุฮ ฮุ� เมอยุ เกือฮ เปอะ เซาะ ยุม เซ ฮอยจ ซะ แตะ
ตอก เซ เยอ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮว กิต แปฮ โปวฮ
ไกญ อื เซ�� อฮั เซ� 10 กซัต ด่าวติ ปังเมอ อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ กวน เซรูยา เตือง ลอา เปอะ�
ไลลวง เซ มัฮ โตว ป เกว ไม่ เปอะ� ดัฮ มัฮ ซะ อื อาึ
นึง ดวน พะจาว แตะ ซะ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ คัต
เตอ�� อฮั เซ� 11 กซัต ด่าวติ อฮั แม อื ละ อาบี่ไช
ไม่ โม ลุกนอง แตะ เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �งอ่ต
แลน เมอะ� ป มัฮ กวน อาึ ไอฮ เอจี ซาวป ยุฮ ยุม
ไม่ อาึ� ปุย เจอ เบ่นยามิน เซ อมั เกียฮ โอ ยุฮ อฮั

โอเอฮี ตอก เซ เนิ� เกือฮ แนฮ ซะ อะ ตอก เซ เมิฮ�
นึง มัฮ อื พะจาว ป เกือฮ อื ยุฮ ตอก เซ� 12 เมอ เตื
อง อื พะจาว เอจี ยุ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ยุฮ อาึ เซ�
ฟวยจ เซ ซ ปิฮ มุ่น ละ อาึ รโตง รซอม ซะ เซ เบือ
อ�ื ยุง่�� อฮั เซ� 13กซัต ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ
โกฮ โฮว แม นึง คระ� ชิเมอี เซ โฮว โรฮ ราว คระ
โฮว โม ด่าวติ เซ� ซะ แนฮ ปุ โฮว อ�ื ตุย ซโมะ ไม่
เตะ รกาื วตั ด่าวติ นึง อ�ื 14 กซัต ด่าวติ ไม่ โม ลุก
นอง อื เมาะ ป โฮว ไม่ อื เซ� โฮว ฮอยจ นึง โกลง จอ
แด่น เซ ไม่ โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� ลอต เอนิ ลโล่ะ
นา เซ�

อปัซาโลม อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
15 เญอืม เลียก อปัซาโลม ไม่ โม อซิราเอนปอาวต

ไม่ อื เซ เตือง โอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� อา
ฮโิทเฟน ฮอยจ โรฮ ไม่ อ�ื 16 เญือม เอจี ฮอยจ ฮุไช
ป มัฮ โม อารคี ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั ด่าวติ เซ� ฮุไช
เซ เลียก เคะ อปัซาโลม อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปัว
เปอะ อาวต ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ�� อฮั
เซ� 17 อปัซาโลม อฮั อื ละ ฮุไช เซ ตอก เฮ�ี �อมั
มัฮ ตอก เซ เนอมึ รพาวม เปอะ ละ ปุโฮมว ฮรกั แตะ
เซ� ปะ เมอยุ โอ เปอะ โฮว ไม่ ปุโฮมว แตะ เซ�� อฮั
เซ� 18 ฮุไช เซ โลยฮ แม อื ละ อปัซาโลม ตอก เฮ�ี
�จาวไน� มัฮ โตว ตอก เซ� พะจาว ไม่ โม อซิราเอน
เฮี เตือง โอยจ อื เลือก อาึง ป ออฮ ละ แปน อื กซัต
ยุฮ แตะ� อาึ ซ อาวต บลัฮ ลัก่ ปุย เซ� 19 อาึ โซม
กวน ไม่ ซ รซอฮ แตะ ละ ปุย นึง อ�ื โม่ มัฮ กวน จาว
ไน ยุฮ ฮุ เซ ป ไมจ อาึ รซอฮ ละ อ�ื อาึ เอจี รซอฮ ละ
เปือะ เปอะ ตอก ออฮ� ปัว โรฮ รซอฮ ละ ปะ ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ�

20 เญอืม เซ อปัซาโลม เซ ไฮมญ อาฮโิทเฟน ฆาื อื
ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ ไลลวง เฮี เยอ� ลอง
แลน ปะ อฮั อู เนิ เมอะ�� อฮั เซ� 21 อาฮโิทเฟน เซ
โลยฮ อื ละ อปัซาโลม เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เลียก
เคะ ปรโปวน แตวะ เญือะ เปือะ เปอะ� ป ละ อื อาึง
ละ ซ เกือฮ อื มอง เญือะ แตะ เซ� ดัฮ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อื เอจี ฮมอง ยุฮ ปะ ควน ซ เกละ เปือะ
เปอะ ยุ เปอะ ตอก เซ โฮ� เญอืม เซ เมาะ ป มัฮ บลัฮ
ลัก่ ปะ เซ ซ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ เบือ อื ละ ซ เรอึ
ม แตะ ปะ�� อฮั เซ� 22 เญอืม เซ ปุย กัง พากัง ละ
อปัซาโลม เซ นึง ราว พรงั เญือะ อ�ื อปัซาโลม เซ
เลียก เนอมึ เคะ ปรโปวน แตวะ เญือะ เปือะ แตะ เซ
ซองนา โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 23 เจน เซ ด่า
วติ ไม่ อปัซาโลม ยุฮ อื ตัม ป แนะนัม อาฮโิทเฟน เซ
ละ แตะ โครยญ เจือ� ตอก เอนิ ป มัฮ ป รโฮงะ พะ
จาว ละ อื โฮ�

17
ฮุไช กัฮ ป อฮั อาฮโิทเฟน

1 เญือม เซ อาฮิโทเฟน อฮั อื ละ อปัซาโลม ตอก
เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เลือก ตฮนั ติ ฮมาึน ไปล
ลอา เปือน ปุย� เนาะ ก ซาวม เฮี อาึ ซ โฮว อาื เยอะ
ด่าวติ เซ ไม่� 2 อาึ ซ เกือฮ ติ แตะ เครอปึ เญือม
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โซะ ไมญ ลัง่ อื ไม่ ชุม รพาวม อ�ื เญือม เซ ซ ฮลัต
เตีจ ฆาื อ�ื โม ตฮนั ยุฮ อ�ื ซ ตอ ฮา อื แกล เอนิ�
อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ เซ โน่ง� 3ฟวยจ เซ อาึ ซ ตุย
โรวก โม ลุกนอง อื เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ เกือฮ ฮะ
เอญี อาวต บลัฮ ลัก่ ปะ โรฮ� ดัฮ เอจี โฮลฮ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย เซ โฮ� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เซ ซ โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง เบือ อ�ื� อฮั เซ� 4ป อฮั อา
ฮโิทเฟน เซ มัฮ ป ปุก รพาวม อปัซาโลม ไม่ โม ป ระ
ป คาว ไน โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื

5 เญือม เซ อปัซาโลม อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ กอก
ฮุไช เซ ฮอยจ นา เฮ�ี ละ ซ โฮลฮ เอะ งอ่ต ป อฮั
อ�ื ซ อฮั โรฮ อื ตอก เมอ ยุง่�� อฮั เซ� 6 เญือม
เอจี เลียก ฮุไช เซ เคะ อ�ื อปัซาโลม ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาฮิโทเฟน เอจี อฮั อื ตอก เซ� เอะ
อมั ซ ไมจ ยุฮ ตัม ป เอจี แนะนัม อื เซ� อมั โอ ไมจ
ยุฮ� ดัฮ โอ ไมจ ยุฮ โฮ� ปะ ไมจ โรฮ เปอะ อฮั อู
ละ เอะ โรฮ�� อฮั เซ� 7 ฮุไช เซ อฮั อื ละ อปัซา
โลม ตอก เฮ�ี �ป แนะนัม อาฮิโทเฟน โฮน เฮี อ�ื
ทัน ปุก โตว�� อฮั เซ� 8 ฮุไช เซ อฮั แม อื ตอก เฮ�ี
�จาวไน� ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ� กซัต ด่าวติ ป มัฮ
เปือะ เปอะ เซ� ไม่ โม ตฮนั ป อาวต ไม่ อื เซ มัฮ ป
เกง ลัมเลือ นึง กัน รุป แตะ� ปเล่ีย เฮี ปุย โม เซ
กัมลัง รอก พาวม ตอก เครฮี ป ตุย ปุย กวน จัว อื
ฮา อื โฮ� โนก ฮา เซ เปือะ เปอะ เซ มัฮ เนอึม ปุย
เอจี เลียน ลัมเลือ นึง กัน รุป เซิก เซ� แจง โอ อื ซ
ไอจ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เซ� 9 ปเล่ีย เฮี กซัต เซ
ตึน ซ เม่าะ ติ แตะ นึง โตะ ทัม� โต เซ ซาวป อาวต
ติ โดฮ ติ� ฟวยจ เซ ดัฮ ตฮนั ยุฮ เปอะ เอจี ยุม นึง
กัน รุป แตะ งอ่น โฮ� เมาะ ป ฮมอง ไลลวง เซ ตึน ซ
อฮั เฮ�ี �ตฮนั ป ฟวต อปัซาโลม เซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
โฮวน�� ตึน ซ อฮั เซ� 10 เญือม เซ ปัง มัฮ ปุย เกง
เลือ� ปุย กา รพาวม ตอก รเวยี ซิงโต โฮ� ซ ฮลัต
เตีจ โอยจ ฆาื อ�ื นึง เอจี ยุง โอยจ โม อซิราเอน มัฮ
เปือะ เปอะ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ ตฮนั เกง เนอึม ละ
รุป แตะ� 11 อาึ ปังเมอ ฆวต ปัว อฮั ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี ปัว ปะ ซาวป รโจะ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื
เน่อมึ นึง เมือง ด่าน ฮอยจ ละ เบ่เออเชบ่า� เกือฮ
เอนิ โฮวน ตอก ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ นัม ไอฮ ปุย โม เซ เกือฮ โอก โฮว รุป� 12 เญื
อม เซ เอะ ซ โฮลฮ รุป ปุ แตะ ไม่� ด่าวติ เซ เตอมึ ก
รโตฮ ยุ ซ รุป ไม่ นา เซ� ซ เกือฮ โตว เตือน เพรยีง ติ
แตะ� ปัง มัฮ ด่าวติ� ปัง มัฮ โม ลุกนอง อ�ื เญาะ ซ
เกือฮ โตว ไอม ติ ปุย เนอมึ� 13 ดัฮ โม เซ ซ ตอ เลีย
ก โตะ เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� เอะ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ เจอะ ซ โจก เอนิ ฆรุง เมือง เซ นึง โม่ะ�
เมือะ เมือง เซ นึง� เกือฮ เลีฮ ฮอยจ โตะ โลก� ไอฮ
เอนิ โจน โอ ปุย เญาะ ยุ ซโมะ นึง อื ติ โม่ว เนอมึ��
อฮั เซ� 14 อปัซาโลม ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
อฮั อื ตอก เฮ�ี �ตอก แนะนัม ฮุไช อื เซ� ไมจ แม
ฮา ตอก แนะนัม อาฮิโทเฟน อื แม�� อฮั เซ� ปัง
เอจี ปุก ตอก แนะนัม อาฮิโทเฟน เซ ญุ่ก� พะจาว
ปังเมอ โบว รพาวม อปัซาโลม เกือฮ อื โอ ยุฮ อื ตัม

ตอก แนะนัม อื เซ� นึง ซ เกือฮ อื อปัซาโลม เซ ไลจ
โลม�

15 ตอก แนะนัม อาฮิโทเฟน อื ละ อปัซาโลม ไม่
โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม อซิราเอน เซ� ฮุไช เซ รโฮ
งะ อื ละ ซาโด่ก ไม่ อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ� รโฮงะ
โรฮ ตอก แนะนัม โกะ แตะ ละ อื โรฮ� 16ฟวยจ เซ
ลอต แม อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ซไจ เกือฮ ปุย โฮว
อฮั ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ปุ เญาะ ไอจ ลโล่ะ นึง นา
ก เตือง ปุย โกลง เซ� ไมจ เปอะ เตือง แปฮ โกลง
เซ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ ปเล่ีย เฮี เอนิ เดอมึ ปุย โอ
ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ� เตือง โกะ เปอะ เตือง โม
ลุกนอง เปอะ�� ไมจ เปอะ เกือฮ อฮั เซ ละ อ�ื�

17 โยนาทัน ไม่ อาฮมิาอตั มอง อื นึง รอาวม ปลาฮึ
เอนโรเกน นึง โอ อื โรวต เกือฮ ปุย ยุ เลียก แตะ โตะ
เวยีง เยรูซาเลม� ไก กวนไจ รโปวน ติ ปุย กอ แปน
ป มอง รโฮงะ โอเอฮี ละ อ�ื ปุย ลอา เซ โฮว แปน ป
มอง รโฮงะ โอเอฮี ละ กซัต ด่าวติ ติ คัก แม� 18 โฮน
เฮี นึง อื ตอ ไก กวนดุ รเมะ ติ ปุย� ยุ ปุย ลอา เซ�
โฮว รโฮงะ อื ละ อปัซาโลม� ปุย ลอา เซ ซไจ เอนิ
ตอ โฮว ฮอยจ เคะ ปุย นึง ยว่ง บ่าฮูรมิ เซ ติ เญือะ�
เญือะ เซ ไก นัมโม่ เฆียง เญือะ อื ติ� ปุย ลอา เซ
เลีฮ เม่าะ โตะ นัมโม่ เซ ฆาื อ�ื 19 ปรโปวน เญือะ
กุม เญือะ เซ เลอึป นัมโม่ เซ นึง บ่วตชุ� ฟวยจ เซ
พรา เฮงาะ ราว อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ปุย โอ ยุง แลน นัม
โม่ เซ� 20 เญือม เอจี ฮอยจ โม ลุกนอง อปัซาโลม
นึง เญือะ ปรโปวน เซ� ไฮมญ ปรโปวน เซ ตอก เฮ�ี
�อาฮมิาอตั ไม่ โยนาทัน อาวต ก เมอ�� อฮั เซ� ปร
โปวน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุย ลอา เซ เอจี เตือง
โกลง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย โม เซ ซาวป ปุย ลอา
เซ� เมือต โอ ยุ อื ลอต เอญี นึง เวยีง เยรูซาเลม�
21 เญอืม เอจี ลอต ปุย โม เซ� ปุย ลอา เซ โอก เน่อมึ
โตะ นัมโม่ เซ� ลอต โฮว เคะ กซัต ด่าวติ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �ไมจ เปอะ ซไจ โกฮ เตือง แปฮ โกลง เซ� ปเล่ีย
เฮี อาฮโิทเฟน เซ เอจี แนะนัม ปุย เกือฮ อื โฮว รุป ปุ
แตะ ไม่ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 กซัต ด่าวติ โกฮ เตื
อง เนอึม โกลง จอแด่น เซ ไม่ โม ลุกนอง แตะ เซ�
เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี เอจี ฟวยจ เตือง อื โกลง เซ
เตือง โอยจ แตะ�

23 อาฮิโทเฟน เซ เญือม ยุ อื โอ ปุย ยุฮ ตอก ป
แนะนัม โกะ แตะ เซ� ฮงั บรงั ยุฮ แตะ ลอต บุก ปุ
เอญี อ�ื เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง ยว่ง โกะ แตะ� เญอืม
เอจี ฟวยจ ซตอก อื โอเอฮี ละ ปุย เยอ� ลอต เอนิ
โฮว ตาึก� ปุย รมอยจ อื นึง โตะ อูโมง ยุฮ เปือะ อ�ื

ด่าวติ อาวต นึง ยว่ง มาฮะนาอมิ
24 ฟวยจ เซ ด่าวติ เลียก นึง ยว่ง มาฮะนาอมิ�

อปัซาโลม เซ เตือง โรฮ โกลง จอแด่น ไม่ โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อ�ื 25 กา เซ อปัซาโลม ดุฮ อามา
ซา แปน ฮวันา ตฮนั รโตง โยอปั� อามาซา เซ มัฮ
กวน เยเทอ ป มัฮ โม อิชมาเอน� มะ อื มัฮ อาบี่กา
ยนิ กวน นาฮตั� มัฮ โรฮ ปุ เซรุยา ป มัฮ มะ โยอปั
เซ� 26 โม อซิราเอน ไม่ อปัซาโลม ตัง ไคะ ยุฮ แตะ
นึง นาตี กิเลอตั�



2 ซามูเอน 17:27 288 2 ซามูเอน 18:21

27 เญือม เอจี ฮอยจ กซัต ด่าวติ นึง ยว่ง มาฮะ
นาอมิ เซ� เญือม เซ โชบี่ กวน นาฮตั ปุย ยว่ง รปั
บ่า ป มัฮ โม อมัโมน� ไม่ มาคี กวน อมัมีเอน ป มัฮ
ปุย ยว่ง โลเด่บ่า� ไม่ บ่าซีไล ป อาวต นึง กิเลอัต
ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง โรเกลิม� ฮอยจ โรฮ เคะ
อ�ื 28 ปุย ลอวย เซ โรวก เครองึ ไอจ แตะ� ไม่ เชื
อม โบลง ระ� โดง เตะ ไม่ เฮงาะ ซาลี เฮงาะ บ่าเล�
แปง� รโกะ เดือก� ทัวเคว� เป� 29 โกะ แฮ� นัม
โนม� แกะ� ไม่ เนย แคง� โรวก อื ละ ด่าวติ ไม่ โม
ลุกนอง อื เกือฮ อื โซม ปอน อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โม
ปุย โฮวน เฮี เอจี ฆวต โซม� ชุมเรยีง นึง เอจี เล่ีญ
อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ เซ�� อฮั เซ�

18
ไลลวง ยุม อปัซาโลม

1 เญือม เซ กซัต ด่าวติ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ
อาวต รโจะ ติ โดฮ� ฟวยจ เซ เกือฮ อื ไก ไน พัน ไน
ลอยะ ยุฮ� ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ควป คุม โม ตฮนั
เซ� 2ฟวยจ เซ รฆุ โม ตฮนั เซ เกือฮ แปน ลอวย มู�
มู ติ นึง อื เกือฮ โยอปั แปน ป ควป คุม อ�ื มู ลอา
นึง อื เกือฮ อาบี่ไช ป มัฮ ปุ โยอปั เซ ควป คุม อ�ื มู
ลอวย นึง อื เกือฮ อติไท ป มัฮ โม กัต เซ ควป คุม อ�ื
เญือม เซ กซัต ด่าวติ อฮั เฮี ละ โม ตฮนั เซ� �อาึ ซ
โฮว โรฮ ไม่ โม เปะ�� อฮั เซ� 3 โม ตฮนั เซ ปังเมอ
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ โอ โฮว ไม่ แตะ� เอะ มัฮ โตว
ปุย ซัมคัน ลัมเลือ� เอะ ปัง ตอ ฮา กัน รุป แตะ มัฮ
โตว ป ซัมคัน ละ ปุย� ปัง ยุม นึง กัน รุป แตะ ตา
บลัฮ เอนิ ปุ โรฮ มัฮ ป ระ ไล ละ อื โรฮ� ปะ ป มัฮ
กซัต ยุฮ ฮุ ปังเมอ ระ ลัมเลือ เอนิ ไล เปอะ� มัฮ ป
คิต ปุย งวยฮ อื ระ เอนิ โฮฮ ฮา โม เอะ ติ ฮมาึน ปุย
เอนิ� ฮา เซ มัฮ อาวต เปอะ นึง ยว่ง ละ ซ มอง แตะ
เรอมึ เอะ� ไมจ เดียก�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �เตอมึ
ตอกแกต โม เปะ อื ปุก� อาึ ซ ยุฮ ตอก เซ�� อฮั เซ�
เญือม เซ กซัต เซ ชุง อาวต นึง เฆียง โตะ รเวอืะ�
โม ตฮนั เซ โอก โฮว เน่อมึ โตะ เมือง เซ แปน มู แปน
มู แตะ� ตัม กอง พัน กอง ลอยะ อื เซ� 5 เญือม เซ
กซัต ด่าวติ ซตอก อื ละ โยอปั ไม่ อาบีไ่ช ไม่ อติไท เซ
ตอก เฮ�ี �ปุ ยุฮ ป โซะ ละ อปัซาโลม เซ เฟือฮ เอนิ
เบือ แญง เปอะ โอเอฮี ละ อาึ�� อฮั เซ� โม ตฮนั
ฮมอง โรฮ อื โครยญ โฆะ แตะ ป อฮั กซัต เซ ละ โม
ฮวันา ยุฮ แตะ เซ�

6 โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ โฮว รุป เนอึม ปุ แตะ ไม่
โม อซิราเอน� รุป ปุ แตะ นึง เพระด่าวก นาตี โม เอ
ฟราอมิ� 7 เญือม รุป อื ตอก เซ� โม อซิราเอน ไป
นึง ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ� ป ยุม อื นึง กัน รุป แตะ ไน
ซเงะ เซ ไก ลอา ฮมาึน ปุย เอนิ� 8 กัน รุป ปุย ปุ แตะ
เญือม เซ ไก เล่ีป นาตี แควน เซ เอนิ� โม ตฮนั ยุม
นึง ฆลาื พลวน แตะ โตะ เพระด่าวก โฮวน เอนิ ฮา
ป ยุม อื นึง มอก ปุย แตะ�

9 เญอืม เซ อปัซาโลม รโตฮ เอนิ ยุ โม ตฮนั ยุฮ ด่า
วติ เซ� อปัซาโลม เซ บุก ลอ ยุฮ แตะ� ลอ เซ ตอ

โฮว เลียก นึง ฆรมึ โคะ ไฆรจ ระ ป โฮวน กัก ติ� อปั
ซาโลม เซ คอม ไกญ นึง กัก โคะ เซ� ลอ บุก อื ตอ
แนฮ โฮว� อปัซาโลม เซ ลอต เอนิ ตาึก โลง นึง กัก
โคะ เซ�

10 ป มัฮ ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ ติ ปุย อื รโตฮ ยุ อ�ื
เอญี รโฮงะ เอนิ อื ละ โยอปั� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ
ยุ อปัซาโลม ตาึก โลง นึง โคะ ไฆรจ เซ�� อฮั เซ�
11 โยอปั เซ อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �ตอก เมอ เซ� ปะ
ตัม เอจี ยุ เปอะ เมอยุ โอ เปอะ มอก เอนิ เกือฮ ดุฮ
ลังเตะ ปอ ยุม อ�ื มัฮ ยุฮ เปอะ ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ
ลังวนั เปอะ นึง มาื กาว เชเคน ไม่ โม่ะฮุต ติ เซน��
อฮั เซ ละ อ�ื 12ปรเมะ เซ โลยฮ อื ละ โยอปั เซ ตอก
เฮ�ี �ปัง เกือฮ แม ปะ มาื เนิ แปน เปือน เชเคน อ�ื
อาึ ญอม โตว กอยฮ เตะ แตะ ละ กวน กซัต� นึง เอจี
ฮมอง โรฮ โฮะ ลปุง ซตอก กซัต เซ ละ ปะ ไม่ อาบีไ่ช
ไม่ อติไท เซ ตอก เฮ�ี �ปุ ยุฮ ป โซะ ละ อปัซาโลม
เซ เฟือฮ เอนิ เบือ แญง เปอะ โอเอฮี ละ อาึ�� เญื
อม อฮั อื เซ ละ เปอะ โฮ� 13 ดัฮ อาึ ยุฮ ยุม ไม่ อปั
ซาโลม เซ กซัต เซ ตึน ซ ยุง อ�ื ไก โตว ตอก ซ เกีย
ฮ ไฆลป อื ฮา กซัต เซ� ฟวยจ เซ ปะ ซ เรอึม เปอะ
โตว กัฮ เก ไลลวง อื ละ อาึ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

14 เญือม เซ โยอปั อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ เมาะ เซีย
เยอื เวลา เยอะ ฆาื อู แตะ ไม่ ปะ ตอก เฮ�ี� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ ตุย ซน่อต แตะ เซ ลอวย� บวก เอนิ จัก
พาวม อปัซาโลม เซ นึง ยุ แตะ ไอม ลัง่ อ�ื 15 ป
ไปญ เครองึ รุป ยุฮ โยอปั กาว ปุย เซ� เลียก เรอึม
เอนิ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ อปัซาโลม เซ�

16 เญอืม เซ โยอปั ปาึง โตวต ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ
อื ปุย ลโล่ะ� โม ตฮนั เซ ลเตือฮ เอนิ เอญี ฮา กัน
โฮว อาื แตะ โม อซิราเอน เซ ฆาื อ�ื 17 โม ตฮนั เซ
ตุย ฆัว ยุม อปัซาโลม เซ น่าึก อื โตะ คื ป อาวต นึง
เพระด่าวก เซ� ตุย แม น่ากึ ซโมะ ราว อ�ื ไก เอนิ ติ
โม ฮลาวง เอนิ� เญอืม เซ โม อซิราเอน นึง อื เซ ตอ
เอญี นึง เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 18 เญือม
ไอม ลัง่ อื อปัซาโลม เซ เอจี ยุฮ อาึง เจด่ี ระ ติ� ยุฮ
อื นึง โตะ โลก เวอืฮ ติ โดฮ ป อฮั ปุย โลก กซัต ไม่�
มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ไก โตว กวน รเมะ เอะ ละ
ซ ซึป อื มอยฮ อาึ�� อฮั เซ� อปัซาโลม ปุก มอยฮ
เจด่ี ยุฮ แตะ เซ ตัม มอยฮ โกะ แตะ ไอฮ� ปุย ลอต
อฮั เจด่ี อปัซาโลม ไม่ อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

19 เญือม เซ อาฮิมาอตั กวน ซาโด่ก อฮั เฮี ละ โย
อปั� �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ตอ เอญี รโฮงะ ละ กซัต
เซ ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เรอึม เนอึม ปะ
เกือฮ โปน ฮา โม ป เกละยุ เปอะ เซ�� ซ อฮั เซ ละ��
อฮั เซ� 20 โยอปั เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เนาะ เฮี ทัน
โตว ปะ เอญี รโฮงะ ละ อื นึง โอ อื โปง ไม่ ปะ รโฮงะ
เปอะ ไลลวง ยุม กวน กซัต เซ� ซ โฮลฮ เปอะ เอญี
รโฮงะ ไลลวง ไฮญ ละ กัง เคะ�� อฮั เซ� 21 โยอปั
ดวน โม คุต ติ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เอญี รโฮงะ
ละ กซัต เซ ตัม ป เอจี ยุ เปอะ เซ�� อฮั เซ� ปุย เซ
นุ่ม ไว โยอปั เซ� ฟวยจ เซ ลอต เนอมึ ตอ เอญี�
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22 อาฮิมาอตั เซ อฮั แม อื ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี
�เตอมึ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ แฮะ� ปัว เปอะ เกือฮ
อาึ ตอ เอญี อาื ปุย คุต เซ�� อฮั เซ� โยอปั เซ โลยฮ
อื ละ อ�ื �กวน� ปะ ซ ตอ เปอะ เอญี ละ เมอ� ปัง
เอญี รโฮงะ เปอะ ไลลวง เซ ปะ ไก โตว ลังวนั โฮลฮ
เปอะ นึง�� อฮั เซ� 23 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ อื ญุ่ก�
เตอมึ ป เกิต เนิ� อาึ ปัว โรฮ ตอ เอญี โรฮ�� อฮั เซ�
โยอปั อฮั เฮี ละ อ�ื �ตอ เอญี เมิฮ�� อฮั เซ� อาฮิ
มาอตั เซ ตอ เนอึม เอญี� ตอ เอญี คระ ลโลวง นึง
อ�ื ปุน ปัก เอนิ ปุย คุต เซ�

24 เญอืม เซ กซัต ด่าวติ เซ อาวต ลัง่ นึง ควง ซน่ะ
รเวอืะ กไน ไม่ รเวอืะ ก พร�ิ โม ตฮนั มอง ญัม เซ
ฮาวก ชุง นึง ฆรุง เมือง เซ ซื นา โตะ รเวอืะ คระ เลีย
ก ปุย� เมือต เอจี ซาวป แก โอเอฮี ชวน ตอ ปรเมะ
เอญี โน่ง ติ ปุย� 25 ตฮนั มอง ญัม เซ กอก เอนิ ร
โฮงะ อื ละ กซัต เซ� กซัต เซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ เอญี
โน่ง ติ ปุย โฮ� ตึน มัฮ ซ ไก ป เอญี รโฮงะ อื ละ เอะ
ติ เจือ�� อฮั เซ� ปุย เซ ตอ แนฮ เอญี ซดิ ปุ ปุ�
26 ตฮนั มอง ญัม เซ ชวน แม ตอ ปุย ติ อื เซ เอญี�
กอก รโฮงะ อื ละ ป มอง โตะ รเวอืะ เซ ตอก เฮ�ี
�แก เมอะ� ไก แม ปรเมะ ติ ปุย ตอ โรฮ เอญี โน่ง ติ
ปุย โรฮ�� อฮั เซ� กซัต เซ อฮั แม เฮ�ี �ปุย เซ ตึน
ซ มัฮ โรฮ ไก ป เอญี รโฮงะ อื ติ เจือ โรฮ�� อฮั เซ�
27 ตฮนั มอง ญัม เซ อฮั แม เฮ�ี �ปุย ตอ เอญี รกา
นึง อื เซ ตอก ป มัฮ อาฮมิาอตั กวน ซาโด่ก โฮ�� อฮั
เซ� กซัต เซ อฮั แม เฮ�ี �ปุย เซ มัฮ ปุย ไมจ ไล�
ตึน ซ มัฮ โรฮ ฮอยจ รโฮงะ อื ป ไมจ โรฮ�� อฮั เซ�

28ฟวยจ เซ อาฮิมาอตั เซ กอก อฮั อื ละ กซัต เซ
ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปุ เญาะ ตุก พาวม นึง�� อฮั
เซ� ฟวยจ เซ เลียก นุ่ม ไว กซัต เซ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ลืลาว เนอึม มอยฮ พะเยโฮวา
ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� พะจาว เซ เอจี เกือฮ เนอมึ
โม ป กอยฮ เตะ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ปะ ไป นึง ปะ
ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ� 29 กซัต เซ ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �อปัซาโลม กวน อาึ เซ อมั กอ โรฮ�� อฮั
เซ� อาฮิมาอตั เซ โลยฮ อ�ื �เญือม ดวน โยอปั อาึ
เอญี เซ� ยุ ซุกซัก วุนไว ปุย� ปังเมอ โอ ยุง ป ยุ ป
ฮมอง อ�ื� อฮั เซ� 30 กซัต เซ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ
ไบรจ เอญี ชุง นา เฮี อ�ื� อฮั เซ� ปุย เซ ไบรจ เนอึ
ม ชุง อาวต โฆย นา เซ�

31 เญือม เซ ปุย คุต เซ ฮอยจ โรฮ� อฮั เฮ�ี �ไก
ไลลวง ไมจ ป ฆวต รโฮงะ ละ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ
แตะ� ไน ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว เอจี เรอมึ เนอมึ ปะ
เกือฮ โปน ฮา โม ป ฆวต ตอซู ไม่ เปอะ เซ�� อฮั เซ�
32กซัต เซ ไฮมญ ปุย เซ ตอก เฮ�ี �อปัซาโลม เซ อมั
กอ โรฮ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ปัว เกือฮ โม
ป เกละยุ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ไม่ โม ป โกฮ ละ
ซ ฆวต ยุฮ แตะ ป โซะ ละ เปอะ เซ� ลอก ตื ป ลอก
ปุย เซ โรฮ�� อฮั เซ� 33 กซัต ด่าวติ เซ ไลจ ลัมเลือ
รพาวม ฆาื อ�ื ลอต เอนิ ฮาวก ฮอยจ นึง โตะ ฮอง
ป ไก ราว รเวอืะ เซ� เยอืม ปุ ฮาวก ไม่ อ�ื รซอม
เยอืม แตะ เซ ไม่ อื ตอก เฮ�ี �เออ อปัซาโลม ป มัฮ

กวน อาึ� กวน ไมจ อาึ� อปัซาโลม ป มัฮ กวน รเมะ
ไมจ อาึ อ�ื อาึ ฆวต ยุม รโตง ปะ� เออ อปัซาโลม
กวน ไมจ อาึ� อปัซาโลม ปะ มัฮ เนอึม เปอะ กวน
ไมจ อาึ�� อฮั เซ�

19
โยอปั เติ กซัต ด่าวติ

1 เญือม เซ ปุย โฮว รโฮงะ อื ละ โยอปั เซ ตอก
เฮ�ี �กซัต ด่าวติ เยอืม ลัมเลือ เอนิ ฆาื โซะ รพาวม
แตะ นึง ยุม อปัซาโลม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 กัน เป
โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ ปุย ไน ซเงะ เซ� ลเตือฮ แม แปน
ควน ไลจ รพาวม ละ อื เตือง โอยจ อ�ื นึง ฮมอง โม
ตฮนั เซ ไลลวง โซะ รพาวม กซัต ด่าวติ ฆาื ยุม กวน
แตะ เซ� 3 ไน ซเงะ เซ โม ตฮนั บระ เลียก โตะ ยว่ง
มาฮะนาอมิ� ตอก โม ตฮนั ป บระ ตอ ฮา กัน รุป
แตะ ไม่ รพาวม โซะ กิจ แตะ โฮ� 4 กซัต ด่าวติ เซ
เลอึป นา แตะ เยอืม ไม่ อื เรยีง� อฮั อื ตอก เฮ�ี
�เฮฮ� เฮฮ� อปัซาโลม กวน อาึ� อปัซาโลม กวน
รเมะ อาึ� อปัซาโลม ป มัฮ กวน ไมจ อาึ�� อฮั ลอป
เซ� 5 เญอืม เซ โยอปั เลียก โรฮ โตะ เญือะ กซัต เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ซเงะ เนาะ เฮี ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม
กวนไจ แตะ เตือง โอยจ อื โซะกิจ ปิญไง�่ โม เซ เอจี
มัฮ ป เฆีญ จีวติ ปะ ไม่ จีวติ กวน รเมะ กวน รโปวน
เปอะ� ไม่ จีวติ ปรโปวน เญือะ เปอะ เตือง ปรโปวน
ระ ปรโปวน แตวะ เญือะ เปอะ เซ� 6 ปะ เอจี ฮรกั
เนอมึ เปอะ ป เกละยุ แตะ� ปังเมอ เกละ เปอะ ยุ โม
ป ฮรกั แตะ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี ที เนิ โอ เปอะ
ฮรกั ไฌม โม ป มัฮ ไน ตฮนั ยุฮ เปอะ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ยุง ที เยอะ� มัฮ ไอม ลัง่
อปัซาโลม เซ ไม่ ยุม โม เอะ เตือง โอยจ แตะ� มัฮ
เซ ป ซ ปุก ละ ปะ อา� 7 ไมจ เปอะ โกฮ โฮว เกาะ
โลม รพาวม โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ปเล่ีย เฮี เอนิ� ดัฮ
เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ โฮ� อาึ ซันญา อาึง เบือ มอยฮ
พะจาว ตอก เฮ�ี เญาะ ซ ไก โตว ปรเมะ อาวต ไม่
เปอะ ติ ปุย เนอึม ไน เนาะ ก ซาวม เฮ�ี ไลลวง เฮี
ซ เซอปึ แม ละ เปอะ ฮา ป เอจี เกิต ละ เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื เน่อมึ เญือม กวนดุ ลัง่ เปอะ เซ� ฮอยจ
ละ ปเล่ีย�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 กซัต เซ โกฮ โฮว เนอึม
ฮอยจ นึง โบ โตะ รเวอืะ เมือง เซ� งาวม นา เซ� โม
ตฮนั เญือม เอจี ยุง อื อาวต กซัต เซ โบ โตะ รเวอืะ
เมือง เซ� ฮอยจ ฆาื อื เคะ กซัต นา เซ�

ด่าวติ เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เญือม เซ โม อซิราเอน นึง อื เอจี ตัง โคน ตัง ตอ

เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ ไอฮ เตือง โอยจ แตะ�
9 โม ลัปซด่อน อซิราเอน เซ ซุกซัก รพาวม� เก ปุ
แตะ ฆาื อื เล่ีป เมือง เซ โครยญ เจอ อ�ื อฮั เฮี ละ
ปุ แตะ� �กซัต ด่าวติ เอจี ปุน เรอึม เอะ เกือฮ โปน
ฮา โม ป ฆวต รุป ไม่ เยอะ� ไม่ เอจี เกือฮ อื เอะ โปน
ฮา โม ฟีลิซเตีย เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี ตอ ฮา อปัซาโลม
ฮอยจ เมือง ไฮญ� 10 อปัซาโลม ป ดุฮ เอะ เกือฮ
แปน กซัต ยุฮ แตะ เซ� ปังเมอ เอจี ยุม นึง กัน รุป
เซ� ปเล่ีย เฮี เกียฮ โอ โน่ง ไก ติ ปุย เนอึม เมอ ป
ปัว กซัต ด่าวติ เซ เอญี เญอ�� อฮั เซ�
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11 เญอืม เอจี ฮมอง อื ลปุง อฮั โม อซิราเอน ตอก
เซ� กซัต ด่าวติ ดวน ปุย โฮว อฮั อื ละ ซาโด่ก ไม่
อาบีย่าทา ป มัฮ ซตุ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ อฮั ละ
โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม ยูด่า ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี
โม อซิราเอน ไฮญ เอจี ฮอยจ รซอม ปัว อื กซัต เกือฮ
เอญี เญอ� ละ ซ เกือฮ อื แปน แม กซัต เตอ� โม
เปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน ปุย รเคะ ปุย นึง
ไลลวง เฮี เยอ� 12 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ มัฮ เปอะ
คระ เฌือต อาึ� มัฮ เนอึม เปอะ เนะ ติต ซองั เบือน
ไม่ เยอะ� เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไน่ ฮา ปุย ไฮญ
ละ ซ กอก เปอะ กซัต ยุฮ แตะ เกือฮ เอญี เญอ��
อฮั เซ� 13 อฮั โรฮ อื ละ อามาซา ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ
โรฮ เปอะ เนะ ติต ซองั เบือน ไม่ อาึ โรฮ� โม่ เปอะ
มัฮ� อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ รโตง
โยอปั เซ� ตัม โอ อาึ ยุฮ เนอมึ ตอก เซ� ปัว พะจาว
เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�� 14 ป อฮั กซัต ด่าวติ เซ ปุก ตื รพาวม โม
เจอ ยูด่า เซ เตือง โอยจ อ�ื โม เซ เกือฮ ปุย โฮว อฮั
อื ละ กซัต ยุฮ แตะ เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ เอญี
แปน แม กซัต ละ แตะ ตอก ไพรม อ�ื เกือฮ โรฮ โม
กวนไจ ยุฮ เปอะ เอญี ไม่ เปอะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 กซัต ด่าวติ เซ เอญี เนอึม� เอญี ฮอยจ นึง โบ
โกลง จอแด่น� เญือม เซ โม ยูด่า โฮว ดิ ไม่ ปุ แตะ
ฮอยจ นึง กิละกัน� ละ ซ โฮว รชงึ อื กซัต ยุฮ แตะ
เซ� ไม่ นัม อื เกือฮ เตือง โกลง จอแด่น เซ�

16 เญือม เซ ชิเมอ�ี กวน เก-รา� ปุย เจอ เบ่นยา
มิน� ป ฮอยจ เน่อมึ บ่าฮูรมิ เซ� ซไจ โรฮ โฮว รชงึ
กซัต ด่าวติ เซ โรฮ� 17 โม เบ่นยามิน ป ฮอยจ ไม่ ชิ
เมอี เซ ไก ติ เปือน ปุย� ซีบ่า ป มัฮ กวนไจ ไน จัตเจือ
ซาอุน เซ� ไม่ กวน อื กาว โรฮ พอน ปุย� ไม่ กวนไจ
อื งา่ ปุย ซไจ โรฮ โฮว เตือน ฮอยจ โบ โกลง จอแด่น
เซ กา กซัต เซ� 18 โม เซ เตือง โกลง จอแด่น เซ ละ
ซ มอง อื รชงึ ครอปครวั เญือะ กซัต ด่าวติ เซ� ไม่
มอง อื ยุฮ ตัม ป ดวน กซัต แตะ ยุฮ� เญือม ฮอยจ
อื บลัฮ โกลง ลวง ลัก่ อาวต กซัต เซ ชเิมอี เลียก นุ่ม
เอนิ ไว กซัต เซ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 19 อฮั เฮี ละ
อ�ื �โอ กซัต ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ โอ
ทื โซะ โระ โกลยจ ป ยุฮ ป อฮั อาึ ละ เปอะ เญือม
โอก เปอะ ฮา เวยีง เยรูซาเลม โฮ� ปัว โรฮ เปอะ โอ
เญาะ เกือฮ ติ แตะ ไตม ป พิต ยุฮ อาึ เซ โตะ รพาวม
เปอะ� 20ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เงอะ พิต มัป่ ยุฮ แตะ
เซ� มัฮ เซ ป ฮอยจ ฆาื อื เคะ เปอะ กา ปุย ไน โม
จัตเจือ โยเซป* นึง อ�ื ละ ซ โฮว รชงึ เงอะ ปะ ป มัฮ
จาวไน ยุฮ แตะ�� อฮั เซ� 21 อาบีไ่ช กวน เซรุยา เซ
อฮั เฮ�ี �ไมจ ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ ชเิมอี เฮ�ี นึง เอจี ซะ
อื กซัต ป เลือก พะจาว อาึง เซ�� อฮั เซ� 22 ด่าวติ
เซ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ กวน เซรุยา
เตือง ลอา เปอะ� ไลลวง เฮี เกว โตว ไม่ เญือะ เปะ�
เกียฮ ซาวป โน่ง เปอะ ตอก โอ แตะ ปุก ปุ แตะ ไม่
อาึ เมอ� ไน ซเงะ เนาะ เฮี อมั คาว ละ เกือฮ ฮะ ปุย

ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ
โอ ยุง� เอจี โฮลฮ อาึ แปน กซัต ละ ซ ตัตเตียง แตะ
โม อซิราเอน ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ� 23ฟวยจ เซ
กซัต เซ ซันญา ซโตฮ อื ละ ชิเมอี เซ ตอก เฮ�ี �ปะ
ซ ยุม เปอะ โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 เญอืม เซ เมฟีโบ่เชต กวนโซะ ซาอุน เซ� ฮอยจ
รชงึ โรฮ กซัต เซ� ฮอยจ ไม่ โอ แตะ รไซจ ชวง
แตะ� ไม่ โอ อื ญัป ฮาึก รบุม แตะ� ไม่ โอ แตะ ซัก
เครองึ เซอกึ แตะ� เน่อมึ เญือม โอก โรง กซัต ด่า
วติ ฮา เวยีง เยรูซาเลม� ฮอยจ ละ ซเงะ เอญี แม อื
ไม่ กอ บาึง แตะ� 25 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ อ�ื ด่า
วติ เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมฟีโบ่เชต� ปะ เมอยุ โอ
เปอะ โฮว ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 26 เมฟีโบ่เชต
เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ
ฮุ� อาึ เอจี ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ ฮงั บรงั ละ บุก อาึ
อื นึง มัฮ ฮะ ปุย โอ เกียฮ โฮว ไอฮ นึง ชวง แตะ�
ซ บุก ปุ โฮว บรงั เซ ละ ซ โฮว ฟวต เยอะ กซัต ยุฮ
แตะ ไม่� อฮั เซ ละ� กวนไจ เยอะ เซ ปังเมอ จุ อาึ�
27 กวนไจ เยอะ เซ เอจี โฮว รโจฮ อาึ ละ ปะ ป มัฮ
จาวไน ยุฮ ฮุ� ปะ ปังเมอ ยุง เปอะ โอเอฮี ตอก เต
ปด่า ยุฮ พะจาว โฮ� โซมกวน เปอะ ยุฮ ละ อาึ ตอก
ออฮ ยุฮ เนิ ตอก เซ เมิฮ� 28 โม ป มัฮ จัตเจือ ตะ
เกอะ เอจี โซมกวน เนอึม ไม่ ยุม แตะ เตือง โอยจ
อ�ื ปะ ปังเมอ เลียก พาวม เปอะ นึง อาึ� เกือฮ โรฮ
ลัง่ เปอะ อาึ โฮลฮ โซม ดิ ไม่ ปุย ไน เญือะ ยุฮ เปอะ
เซ� อมั เญาะ ไก ไล ละ อื ซ เกียฮ ปัว แม อาึ อื นึง
เปอะ ตอก ไฮญ เญอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 29 กซัต เซ
อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ อู ลอก อื โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� อาึ เอจี ตัตซิน รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี ปะ ไม่ ซี
บ่า ไมจ เปอะ รฆุ ดิ คาวคอง เซ ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 30 เมฟีโบ่เชต เซ อฮั อื ละ กซัต ด่าวติ ตอก
เฮ�ี �เญือม เอจี โฮลฮ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ เอญี
ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ แตะ ไม่ กอ บาึง แตะ ตอก เซ�
เอจี ปอ นึง พาวม เมอะ� คาวคอง เซ เกือฮ ละ ซีบ่า
เตือง โอยจ อื เมิฮ�� อฮั เซ�

31 บ่าซีไล ป มัฮ โม กิเลอัต� เลีฮ เน่อมึ โรเกลิม
โฮว โรฮ ไม่ กซัต เซ ฮอยจ นึง โกลง จอแด่น� ละ ซ
ตาว อื กซัต เซ เกือฮ เตือง โกลง จอแด่น เซ� 32บ่า
ซีไล เซ เอจี กวต เอจี ซอง� เอจี ไก รเตะ เนอมึ อาญุ
อ�ื เญือม อาวต กซัต เซ นึง ยว่ง มาฮะนาอมิ โฮ�
ปุย เซ กอ ตาว ป โซม ป ปอน ละ อ�ื นึง มัฮ อื ปุย
โฮวน โอเอฮี ยุฮ� 33 กซัต เซ อฮั อื ละ บ่าซีไล เซ
ตอก เฮ�ี �โฮว อาวต ดิ ไม่ อาึ อื นึง เวยีง เยรูซา
เลม เซ� อาึ ซ เลียง ซ แลน แก ปะ นา เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 34 บ่าซีไล เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ
เอจี ซดิ ลัก่ กวต ดวต ลัก่ ยุม แตะ� ดัฮ โฮว อาวต
ไม่ ปะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ซ ไอม ลัง่ อาวต ไม่
เปอะ เล่ีญ เมาะ เมอ บุย แล� 35 ปเล่ีย เฮี อาญุ อุ
เอจี ไก รเตะ เนอมึ� เญาะ ไก โตว ป มวน ป โอ มวน
เนิ� ปัง มัฮ ป โซม ป ญุ ปุย ปุ โรฮ เญาะ ซ อาวม
ญึม อ�ื ปัง มัฮ เซียง เชยี ปุย� ปุ โรฮ เญาะ ฮมอง�
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ดัฮ อาึ โฮว ไม่ เปอะ มัฮ แนฮ เมาะ แปน อื กัน ละ
เปอะ ยุง่� 36 อาึ เญาะ โซมกวน โตว ไม่ โฮลฮ ลัง
วนั แตะ ตอก เซ� อาึ ซ ฟวต โรฮ ปะ ฮอยจ ละ โปน
เปอะ โกลง จอแด่น เซ โน่ง� 37 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ
เอญี ยุม นึง โบ ก ไก อูโมง รมอยจ ปุย โม มะ โม
เปือะ เกอะ เมิฮ� ปัว เปอะ เกือฮ คิมฮมั กวน รเมะ
อาึ เฮี โฮว แปน กวนไจ เปอะ� เตอมึ ตอก โซมกวน
อื ละ เปอะ� ยุฮ ละ อื ตอก เซ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
38กซัต ด่าวติ อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ คิมฮมั โฮว
ไม่ แตะ� ไม่ ซ เรอมึ เมอะ ตัม ตอก ฆวต เกือฮ อื อาึ
เรอึม แตะ� อาึ ซ ยุฮ ละ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ อาึ
ยุฮ ละ แตะ เซ�� อฮั เซ� 39 ฟวยจ เซ กซัต เซ ไม่
โม ลัปซด่อน เซ เตือง เนอมึ โกลง จอแด่น เซ� กซัต
เซ ฮงาึต บ่าซีไล เซ� ไม่ ปิฮ อื มุ่น ละ อ�ื บ่าซีไล เซ
ลอต เอญี นึง ยว่ง แตะ� 40 เญอืม เตือง กซัต โกลง
เซ� โม ยูด่า เตือง โอยจ อื ไม่ โม อซิราเอน ตา บลัฮ
โฮว ดิ โรฮ ไม่ อ�ื กซัต เซ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง กิละ
กัน� คิมฮมั เซ โฮว ไม่ อ�ื

41ฟวยจ เซ โม อซิราเอน ไฮญ เตือง โอยจ อื เลีย
ก เคะ กซัต เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� โม ยูด่า ป
มัฮ เอยีกปุ เอะ เซ� เมอยุ บระ อื โรวก ปะ ไม่ ครอป
ครวั เปอะ ไม่ โม ลุกนอง เปอะ เกือฮ เตือง โกลง จอ
แด่น เซ�� อฮั เซ� 42 โม ยูด่า โลยฮ อื ละ โม อซิ
ราเอน เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื มัฮ กซัต เฮี คระ เฌือต
ซดิ เอะ� โม เปะ เมอยุ รอก พาวม เปอะ ฆาื อื นึง โม
เอะ เอ� เอะ อมั มัฮ โซม ปอน เนอะ โอเอฮี ยุฮ กซัต
เซ� กซัต เซ อมั มัฮ เกือฮ อื ลังวนั ละ เอะ�� อฮั
เซ� 43 โม อซิราเอน โลยฮ แม โรฮ อ�ื �เอะ ไก รโตง
นึง กซัต ด่าวติ เฮี ไม่ โม กวน เฌือต อื กาว เตะ โม
เปะ เอนิ� โม เปะ เมอยุ เคียต เปอะ พลิฮ เอะ ตอก
เซ� โม่ มัฮ โม เอะ รกา ป ปัว กซัต เซ เกือฮ เอญี
เญอ�� อฮั เซ� เญือม เก อื ปุ แตะ ตอก เซ� ป อฮั
โม ยูด่า ปังเมอ เรยีง ฮา ป อฮั โม อซิราเอน เซ แม�
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1 นึง ยว่ง กิละกัน เซ ไก ปุย ฆอก ไล นึง ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ เชบ่า� มัฮ กวน บิก่ร�ี มัฮ ปุย เจอ เบ่น
ยามิน� ปุย เซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื
�เกือฮ ด่าวติ เซ ไลจ โลม� เอะ เญาะ ซ ฟวต โตว
ด่าวติ เซ� โม เปะ โม อซิราเอน เนอ เอญี ฮา ฮอยจ
ก อาวต โกะ เปอะ เมิฮ�� อฮั เซ� 2 เญือม เซ โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอญี เนอมึ ฮา กซัต ด่าวติ�
ลอต โฮว ฟวต เชบ่า เซ� โม ยูด่า เซ ปังเมอ ฟวต
ลัง่ กซัต ด่าวติ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� เน่อมึ นึง
โกลง จอแด่น เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 3 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื นึง เญือะ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เซ� กซัต ด่าวติ ดวน ปุย ตาว โม ปรโปวน แตวะ
เญือะ แตะ� ป ละ อื อาึง เกือฮ มอง เญือะ แตะ เตื
อง กาว ปุย อื เซ� ฮอยจ รโจะ คัง อาึง อื เกือฮ อาวต
นึง เญือะ ติ� เลียง อื แลน แก อื นา เซ ปังเมอ โอ
เญาะ รโจะ ไม่ อ�ื เกือฮ อื อาวต ตอก โม แมฮงั โฮ�
ฮอยจ ละ ลอยจ จีวติ อ�ื

4 กซัต ด่าวติ อฮั อื ละ อามาซา ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ซาวป เกือฮ โม ตฮนั ยู ด่า รโจะ ดิ ไม่ เปอะ
ฮอยจ นา เฮ�ี ไพ ไน ลอวย ซเงะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื 5 อามาซา เซ ซาวป เนอึม เกือฮ โม ยูด่า รโจะ
ไม่ ปุ แตะ� ปังเมอ ไน่ เญี่ยะ� เตือน โตว ฮอยจ ยุฮ
อื ตัม เวลา พัต กซัต อื เซ ละ แตะ� 6 กซัต ด่าวติ
อฮั เฮี ละ อาบี่ไช� �ปเล่ีย เฮี เชบ่า เซ ตึน ซ ยุฮ ป
กอยจ ป ราวม ละ เอะ โฮฮ ฮา ยุฮ อปัซาโลม อื แม�
ไมจ เปอะ เกือฮ โม ลุกนอง อาึ โฮว ซาวป โฮมวต�
ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ โฮ� ปุน กุม ปลาว เมือง ป
ไก ฆรุง ตอน ฮมัน นึง อื เซ ฆาื อื งอ่น� ไม่ ซ ปุน
เกือฮ อื ติ แตะ โปน ฮา เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญื
อม เซ อาบี่ไช โฮว เนอึม ไม่ โม ตฮนั ยุฮ โยอปั เซ�
ไม่ โม ตฮนั ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต� ไม่ โม
ตฮนั เกง เลือ เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ โกฮ โฮว เน่
อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� ละ ซ โฮว อาื อื เชบ่า
กวน บิ่กรี เซ� 8 เญือม เอจี ฮอยจ โม เซ นึง ก ไก
ซโมะ ระ นึง เมือง กิเบโ่อน เซ� อามาซา รโตฮ ยุ ปุย
โม เซ� โยอปั เซ จาวป เครองึ ตฮนั แตะ� โม่ะฮุต
อื เซ ไก วจิ ป อาวต โตะ รเฆือง แตะ นึง อื ปุม อื ไม่
ญวย แตะ� เญือม เอจี โกฮ โฮว อื วจิ อื เซ ดุฮ ฮา
อ�ื ปังเมอ ตุย แม ไปญ อ�ื 9 โยอปั ไฮมญ อามาซา
เซ ตอก เฮ�ี �เอยีกระ อมั กอ เปอะ�� อฮั เซ� ไปญ
ฮาึก กัป อามาซา เซ นึง เตะ ดอม แตะ� ฮงาึต อื ไม่
อ�ื 10 อามาซา เซ ปังเมอ โอ ยุง แลน วจิ ป ไก นึง
เตะ วิ โยอปั เซ� โยอปั บวก เวียก อามาซา เซ นึง
อ�ื ด่วยจ เอนิ ฮอยจ ลังเตะ เวียก อื เซ� ยุม เอนิ
นา เซ� เญือะ โฮลฮ โตว บวก เลาะ แม อ�ื

ฟวยจ เซ โยอปั ไม่ อาบี่ไช ป มัฮ ปุ อื เซ ลอต แม
โฮว อาื เชบ่า เซ� 11 ไก ตฮนั นมุ ติ ปุย โฮว ชุง โบ
อามาซา เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย ป อาวต บลัฮ ลัก่ โยอปั
ไม่ กซัต ด่าวติ เตอ� เกือฮ ปุย เซ โฮว ฟวต โยอปั��
อฮั เซ� 12 อามาซา เซ ยุม ตัม คระ ติญ เซ� ฮาวม
ฮนัม แตะ นา เซ� ตฮนั นมุ ติ ปุย เซ เญอืม เอจี ยุ อื
ฮอยจ ลโล่ะ ปุย โบ ป ยุม เซ� โฮว โปวฮ เอนิ โกะ ยุม
อามาซา เซ ฆาื อื นึง โตะ ชจิ� เลอึป อาึง อื นึง พรุ
อ�ื 13 เญอืม เอจี ฟวยจ เฌาะ อื ป ยุม เกือฮ โอก ฮา
คระ เซ� ปุย โม เซ ลอต แม โฮว ฟวต โยอปั� ละ ซ
โฮว อาื อื โฮมวต เชบ่า เซ�

14 เชบ่า เซ ลอต โฮว เล่ีป เมือง อซิราเอน โครยญ
เจอ อ�ื ฮอยจ นึง ยว่ง อาเบ่น นึง แควน เบ่ตมาอา
คา เซ� ปุย เตือง โอยจ อื ป มัฮ ซฆลาวม โม บิก่รี เซ
รโจะ โรฮ ปุ แตะ� โฮว ฟวต โรฮ อ�ื 15 โม ตฮนั ป
อาวต ไม่ โยอปั เซ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง อาเบ่น แควน
เบต่มาอาคา เซ� ปุย โม เซ โฮว อาวต แวต ยว่ง เซ�
ยุฮ คระ ฮาวก แตะ นึง เฆียง ฆรุง ยว่ง เซ� ไม่ กาวง
อื เตะ ลวง ฆรมึ ฆรุง เซ ละ ซ เกือฮ อื ฆรุง เซ ลเลอึ
ม� 16 เญือม เซ ไก ปรโปวน เฮยีง ยุง ติ ปุย กอก
อฮั อื เน่อมึ นึง ราว ฆรุง ยว่ง เซ ตอก เฮ�ี �เฮ�ิ อาึ
ไก ป อฮั ละ เปอะ� ปัว เปอะ อฮั ละ โยอปั เซ เญี่ยะ
เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี อาึ ไก ป ฆวต อฮั ละ เญี่ยะ��
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อฮั เซ� 17 โยอปั เลียก เนอึม ฆาื อ�ื ปรโปวน เซ
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ เปอะ โยอปั�� อฮั
เซ� โยอปั โลยฮ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ� ปรโปวน เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ� โยอปั โลยฮ แม อ�ื �เออะ�
อาึ เอจี กัมลัง งอ่ต เตอะ�� อฮั เซ� 18 ปรโปวน เซ
อฮั เฮี ละ โยอปั� �ปุย เจน โฆะ โอ กอ อฮั อื ละ ปุ
แตะ ตอก เฮ�ี �โฮว ปึกซา ดิ นึง ยว่ง อาเบ่น เดอมึ
เปอะ ซ ยุง ตอก ซ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ� ปุย โฆะ เซ
ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� 19 ยว่ง เอะ เฮี มัฮ ยว่ง ระ
ไล� เอะ มัฮ ปุย ฮรกั ป เฮน ป ฮลอง� ไม่ มัฮ ปุย
ซืไซ ไน เมือง อซิราเอน เฮ�ี ปะ อมั มัฮ ฆวต ซาวป
เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง เฮ�ี ปะ เมอยุ ฆวต ยุฮ เปอะ
ไลจ ไม่ ยว่ง ป เอจี เมีญ พะจาว มัฮ คอง แตะ เซ��
อฮั เซ� 20 โยอปั โลยฮ อ�ื �มัฮ โตว ตอก เซ� อาึ
มัฮ โตว ฆวต ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง อาวต เปอะ เซ�
21ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ไก ปุย ติ� มัฮ ปุย อาวต นึง บลา
วง เมือง เอฟราอมิ� มอยฮ ปุย เซ มัฮ เชบ่า กวน บิ่
กร�ี มัฮ ปุย ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ กซัต ด่าวติ� ไมจ
เปอะ ตาว ปุย เซ เกือฮ โอก เนิ ติ ปุย โน่ง� ฟวยจ
เซ เอะ ซ โอก เอญี ฮา ยว่ง เฮ�ี� อฮั เซ� ปรโปวน
เซ โลยฮ อ�ื �ดัฮ ตอก เซ โฮ� อาึ ซ น่าึก ไกญ ปุย
เซ ละ เปอะ คระ ราว ฆรุง เฮ�ี� อฮั เซ� 22 เญอืม เซ
ปรโปวน เซ อฮั อื ละ โม ลัปซด่อน นึง ยว่ง แตะ เซ�
นึง มัฮ แตะ ปุย เฮยีง ปุย ยุง� เกือฮ ปุย กิต ไกญ
เชบ่า เซ� ฟวยจ เซ น่าึก อื ละ โยอปั คระ ราว ฆรุง
เซ� เญอืม เซ โยอปั เซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ ดวน ปุย
โอก เอญี ฮา ยว่ง เซ� ปุย โม เซ เอญี เนอึม ฮอยจ
เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� โยอปั เอญี ฮอยจ
เคะ กซัต นึง เวยีง เยรูซาเลม�

โม ลุกนอง กซัต ด่าวติ
23 โยอปั มัฮ ฮวันา ตฮนั ไน โม อซิราเอน เตือง

โอยจ อ�ื เบ่ ไนยา กวน เยโฮยาด่า มัฮ ฮวันา ยุฮ
ตฮนั ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต� 24 อาโด่นีรมั
มัฮ ป มอง แลน แก โม ป เอจี เกน ปุย เกือฮ ยุฮ กัน
ละ กซัต� เยโฮชาฟัต กวน อาฮิลุต มัฮ ปุย โซะโกะ
ฮรกัซา นึง นังซื ซัมคัน ยุฮ อ�ื 25 เชวา มัฮ เลคา�
ซาโด่ก ไม่ อาบีย่าทา มัฮ ซตุ� 26 อริา ปุย เมือง ยาอี
มัฮ โรฮ ซตุ ยุฮ กซัต ด่าวติ โรฮ�

21
กัน โรก เวน รโตง โม กิเบ่โอน

1 เจน แปน ด่าวติ กซัต เกิต ไปลญ อาวป เออปึ
กิฮ นึง� ปุย ไปลญ เนอมึ ไปลญ แนม ตา ลอวย เนอึ
ม รวุก เอนิ� กซัต ด่าวติ เซ ไฮมญ พะจาว ฆาื อ�ื
พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ซาอุน ไม่ โม จัตเจือ อื เอจี ไก
ตุต ยุฮ นึง ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โม กิเบ่โอน�� อฮั เซ ละ
อ�ื 2 กซัต เซ กอก โม กิเบ่โอน เซ ฮอยจ เคะ แตะ�
(ไพรม อื โม กิเบ่โอน เซ มัฮ โตว โม อซิราเอน� มัฮ
โม อาโมไร� ป โฮฮ ลัง่ นึง อ�ื มัฮ ป เอจี ซันญา โม
อซิราเอน โอ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื กซัต ซาอุน เซ ปัง
เมอ ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อื นึง เรยีง รพาวม

อื ละ ฆวต ยุฮ แตะ ป ไมจ ละ โม อซิราเอน ไม่ โม ยู
ด่า�� 3 กซัต ด่าวติ ไฮมญ โม กิเบ่โอน เซ ตอก เฮ�ี
�ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ ตอก เมอ ตอก ซ เกีย
ฮ ซงะ่ เอะ ฮา มัป่ ตุต ป ยุฮ เอะ ละ โม เปะ เซ� ละ
ซ เกือฮ โม เปะ เกียฮ ปิฮ มุ่น ละ ป มัฮ ปุย ไน พะ
จาว เฮ�ี� อฮั เซ� 4 โม กิเบโ่อน เซ โลยฮ อื ละ กซัต
เซ ตอก เฮ�ี �ไลลวง ซน่ะ เอะ ไม่ กซัต ซาอุน ไม่ จัต
เจือ อื เซ มัฮ โตว ป เกว ไม่ ไลลวง เละ ไลลวง มาื�
ไลลวง ฆวต ยุฮ เอะ ยุม ไม่ ปุย ออฮ ปุย เอฮี ไน อซิ
ราเอน เซ ปุ โรฮ มัฮ อ�ื� อฮั เซ� กซัต เซ ไฮมญ แม
อ�ื �ดัฮ ตอก เซ โม เปะ ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เรอึม
แตะ ตอก เมอ�� อฮั เซ� 5 ปุย โม เซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �ซาอุน ปุย ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่ โม เอะ เซ� ซาวป
แนฮ ลัง่ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไม่ เยอะ� ละ ซ เกือฮ
อื เอะ ยุม โอยจ ปอ โอ เอนิ แตะ เญาะ โฮฮ ไน โม
อซิราเอน เฮี ติ ปุย เนอึม� 6 ปัว เปอะ ตาว ปรเมะ
ไน จัตเจือ ซาอุน เซ เนิ อาแลฮ ปุย� ละ ซ โฮลฮ เอะ
ยุฮ ยุม ไม่ อื ไม่ เคิง ปุย โม เซ ซองนา พะจาว นึง
กิเบ่อา� ป มัฮ ยว่ง เกิต ซาอุน ป เลือก พะจาว ละ
ซ แปน อื กซัต เซ�� อฮั เซ� กซัต ด่าวติ โลยฮ อ�ื
�เออะ� อาึ ซ ตาว ละ เปอะ�� อฮั เซ�

7 เญือม เซ กซัต ด่าวติ ปังเมอ โอ เกือฮ ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ เมฟีโบ่เชต ป มัฮ กวน โยนาทัน� กวนโซะ ซา
อุน เซ� นึง เอจี ฟวยจ ซันญา ซโตฮ ด่าวติ ไม่ โยนา
ทัน โอเอฮี ละ ปุ แตะ เบือ มอยฮ พะจาว. 8 กซัต ด่า
วติ ปังเมอ ตาว อารโมนี ไม่ เมฟีโบ่เชต กวน รเมะ
รซิปา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ซาอุน เซ ละ อ�ื รซิปา
เซ มัฮ กวน ไอยา� ตาว แม กวน เมรปั ละ อื พอน
ปุย� เมรปั เซ มัฮ กวน รโปวน ซาอุน� ปรเมะ เญือะ
เมรปั เซ มัฮ อาตรเีอน กวน บ่าซีไล� ป มัฮ โม เมโฮ
ลา� 9 กซัต ด่าวติ ตาว ปุย โม เซ ละ โม กิเบ่โอน�
โม กิเบ่โอน เซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ เคิง อื ซอง
นา พะจาว นึง บลาวง ติ โดฮ� ปุย อาแลฮ ปุย เซ
บรุก ยุม เอนิ เตือง โอยจ แตะ� ซเงะ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
อื เซ ปุก ซเงะ มัก โรง ปุย เฮงาะ บ่าเล ยุฮ แตะ�

10 ฟวยจ เซ รซิปา กวน ไอยา ตุย พา ฮาื ฆัน ตุม
อื ละ โกะ แตะ ราว ซโมะ� เน่อมึ เมือ มัก โรง ปุย เฮ
งาะ� ฮอยจ ละ เฮละ พริ ละ อ�ื เมือ ซเงะ่ อื เกือฮ
โตว ไซม โฮลฮ จัป นึง โกะ ป ยุม เซ� เมือ ก ซาวม
อื เกือฮ โตว โรฮ โกะพริ โฮลฮ กุก อ�ื 11 ป ยุฮ รซิ
ปา ปรโปวน แตวะ เญือะ ซาอุน เซ� ไก โรฮ ป รโฮ
งะ ละ กซัต ด่าวติ โรฮ� 12 เญอืม เซ กซัต ด่าวติ ตุย
ซองั กซัต ซาอุน ไม่ ซองั โยนาทัน ป มัฮ กวน ซาอุน
เซ เน่อมึ นึง ยว่ง ยาเบ่ต นึง กิเลอัต� กา เซ โม ฟี
ลิซเตีย เอจี รุป ปุ แตะ ไม่ ซาอุน นึง บลาวง กินโบ่
อา� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ซาอุน ไม่ โยนาทัน เซ� ฟวยจ
เซ โรวก ฆัว ยุม อื เซ เคิง อื นึง ตะโบรก ยว่ง เบ่ต
ชนั� ฟวยจ เซ โม ยาเบ่ต บระ โฮว ตุย อ�ื โรวก อื
ฮอยจ ยว่ง โกะ แตะ� 13 กซัต ด่าวติ ตุย โรวก ซองั
ซาอุน ไม่ ซองั โยนาทัน เซ� ไม่ ซองั ปุย อาแลฮ ปุย
ป เคิง ปุย เซ� เญือม เซ รโจะ อื ติ โดฮ� 14 ฟวยจ
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เซ รปาึง ซองั ซาอุน ไม่ ซองั โยนาทัน เซ นึง โตะ อู
โมง ยุฮ คิต เปือะ ซาอุน� ป ไก นึง ยว่ง เซลา� นาตี
โม เบ่นยามิน เซ� ปุย โม เซ เอจี ยุฮ เนอึม อื ตัม ป
ซตอก กซัต เซ ละ แตะ โครยญ เจือ� ฟวยจ เซ พะ
จาว งอ่ต เนอมึ รซอม ไววอน ปุย เพือ เมือง เซ เบือ
อ�ื

ปุย ระ ฮลาวง ไน ฟีลิซเตีย ไป
15 โม ฟีลิซเตีย รุป แม ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน

ติ โฮน แม� เญือม เซ ด่าวติ โฮว ดิ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ� รุป ปุ แตะ ไม่ ฟีลิซเตีย เซ� ลไล รุป อื ปุ แตะ
เซ ด่าวติ ชุมเรยีง ฆาื โซะ ไมญ แตะ� 16 ไก ปรเมะ
ระ ฮลาวง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ อิตบี่เบ่โนป� ไปญ
เพลียฮ ไร ซเงี ติ� นัม นัก ด่าว ลอวย กิโล ไม่ บลัฮ�
ปุม วจิ โคระ ไม่ ญวย แตะ ติ� ปุย เซ ริ เลียก ยุฮ
ยุม ไม่ ด่าวติ� 17 เญือม เซ อาบี่ไช กวน เซรุยา เซ
ปังเมอ เลียก เรอึม กซัต ด่าวติ� ตอซู ปุ แตะ ไม่
ปุย ฟีลิซเตีย เซ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ โม
ตฮนั อซิราเอน เซ อฮั อื ละ กซัต ด่าวติ นึง กัน ซัน
ญา แตะ ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ ป มัฮ ตอก ออม ยุฮ โม
อซิราเอน โอ เญาะ โฮว ไม่ โม เอะ นึง กัน รุป ยุฮ ฮุ
ตอก เฮี เฟือฮ เอนิ� เอะ ฮอ นึง ซ ญึ่ต ออม ยุฮ แตะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 กัง เคะ เอ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย นึง เมือง โกป� เญอืม เซ ซิปเบไ่ค ป มัฮ โม ฮุชา
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ ซัป� มัฮ โรฮ
จัตเจือ โม ป ระ ป ฮลาวง เซ โรฮ� 19 ฟวยจ เซ ไก
แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย นึง เมือง โกป
เซ ติ โฮน แม� เญือม เซ เอนฮานัน กวน ยาอ�ี ป
มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตเลเฮม� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โกลิอตั� ป
มัฮ โม กัต� มัฮ ปุย ไก เพลียฮ ระ ลัมเลือ ยุฮ� ครอง
เพลียฮ ยุฮ อื เซ� เมาะ เอนิ โคะ ลกลอม ไตญ ปุย�
20ฟวยจ เซ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง เมือง กัต
ติ โฮน� ไก โรฮ ป ระ ป ฮลาวง นึง ติ ปุย� ไก ด่อยฮ
เตะ ติ ก บลัฮ แลฮ� ด่อยฮ ชวง อื ไก โรฮ ติ ก บลัฮ
แลฮ� เตือง ด่อยฮ เตะ ด่อยฮ ชวง อื ไก เอนิ งา่ โรฮ
ปาวน เอนิ� 21 เญือม กอก ปุย เซ โม อซิราเอน รุป
ไม่ แตะ� โยนาทัน กวน ชเิมอ�ี ป มัฮ เอยีกตุ ด่าวติ
เซ� เลียก ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ ปุย เซ� 22 ปุย ปาวน เซ
มัฮ ตื ปุย ฮอยจ เน่อมึ จัตเจือ ปุย ระ ปุย ฮลาวง ป
อาวต นึง เมือง กัต เซ� ปุย โม เซ ยุม ตื ฆาื ไป แตะ
นึง ด่าวติ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เซ�

22
รซอม เชยี ลืลาว ป ไซฮ ด่าวติ
(ลลว� 18:1-50)

1 เคียง เกือฮ พะจาว อื โปน ฮา โม ป รุป ไม่ อ�ื
เตือง ซาอุน ไม่ ปุย ไฮญ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ด่าวติ
เชยี นึง รซอม เชยี แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี

2 �พะจาว มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย เนิ� มัฮ ตอก
ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา
ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� 3 พะจาว ยุฮ อาึ มัฮ ตัว

เปิง อาึ� อาึ โปน ป กอยจ ป ราวม เบือ อ�ื มัฮ ป
ปุน เฆีญ อาึ� มัฮ ป แลน แก อาึ ไม่ ระ เรยีง แด่น
แตะ� มัฮ ป โฮลฮ อาึ เปิง ฮลอง รอง ซโอว อ�ื มัฮ
ป เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป กอยจ ป ราวม โครยญ
เจือ� 4 อาึ กอก ปัว นึง พะจาว, ป โซมกวน เนอึม
ปุย ลืลาว เซ� เอจี เกือฮ เนอมึ อาึ โปน ฮา โม ป รุป
ไม่ เยอะ เซ เบือ อ�ื

5 �อาึ เอจี ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก ป อาวต โตะ
รอาวม พุกเพียก โฮ� กัน ไลจ โลม เอจี โรวก อาึ
ตอก รอาวม ดังดอ โฮ� 6 อมันัต ลัก่ยุม เอจี รวต อาึ
ตอก โม่ะ รโฮญก โฮ� อาึ เอจี ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก
ไซม เคริ แฮวะ โฮ� 7 เญือม อาวต ไม่ ตุก รพาวม
แตะ อาึ กอก ปัว นึง พะจาว. อาึ ไววอน ปัว พะจาว
เรอึม แตะ� พะจาว ฮมอง เซียง อาึ เน่อมึ นึง วฮินั
ยุฮ แตะ� รซอม ปัว อาึ นึง อื เซ เอจี งอ่ต เนอึม อื
เนิ�

8 �เญือม เซ ปลัฮเตะ ดุงเดียง ซูซอย เอนิ� ควน
ตอน บลาวง ฌื เซ รกุฮ รเตียง นึง ฮาวก รพาวม พะ
จาว� 9รพาวม โอก เน่อมึ โตะ มาึฮ อื ตอก เอนิ ม่าึต
งอ โฮ� รพาวม โอก เน่อมึ โตะ มวยญ อื ตอก เอนิ
รฆุ งอ รเออปึ ลัง่ โฮ� 10 พะจาว โปฮ มะลอง ละ ซ
เลีฮ แตะ ตอก โปฮ ปุย พากัง โฮ� บึน ปุ เลีฮ ชุต รวู
กุ� 11พะจาว บุก ปุ เลีฮ เตปด่า ไก โพรยจ� โปว ไม่
อ�ื งาวม ปุ ฮอยจ นึง กาื กอ� 12 พะจาว เกือฮ ชุต
รวู กุ แปน ตอก พากัง อาวต แตะ� ชุต รวู ป นาวก
นึง รอาวม เซ อาวต รวติ รเวยีง อ�ื 13 เน่อมึ นึง รงั
ซเปีย ป อาวต ลั่กกา พะจาว เซ ไก แม แพร นึง ไม่
ปลุกปลัก� ไจจ ติ แตะ โอก เน่อมึ นึง ชุต รวู กุ เซ�

14�พะจาว โอก เซียง แตะ เน่อมึ นึง มะลอง ตอก
เนอึม บริ โฮ� เซียง พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ
เซ ระ ซนัน เอนิ� 15 ตี ทนู ยุฮ พะจาว เกือฮ โม ป
รุป ไม่ อื แตกฟุง เฮยีไฮ� ปลุกปลัก เรยีง ยุฮ อื เกือฮ
โม เซ ตอ เงา่ะ ตอ วู� 16 เตะ ฆรมึ ปลัฮ รอาวม เอจี
เปลีฮ ที ติ แตะ เบือ รซอม ดวน พะจาว อ�ื เตะ ก
ตึก นึง โด่ะ แตะ เอจี ปลาฮึ ตื โรฮ เบือ กาื ป โอก เน่
อมึ โตะ มาึฮ พะจาว เซ�

17 �พะจาว ซนาว เตะ แตะ เน่อมึ ก ฮลาวง อื ละ
ซ โตวก แตะ อาึ� เอจี เมือะ โรฮ อาึ โอก ฮา รอาวม
โด่ะ เซ� 18 เกือฮ อาึ โปน ฮา โม ป ระ เรยีง ป ตอซู
ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ� เกือฮ โรฮ อาึ โปน ฮา โม ป เกละ
ยุ อาึ ป ระ เรยีง ฮา เยอะ โครยญ โฆะ อ�ื 19 โม เซ
ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เญอืม อาวต อาึ ไม่ โซะ ป
อาวม แตะ� เญือม เซ พะจาว มัฮ ป เรอึมชวย ตูเต
อมึ อาึ� 20พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน ฮา ป กอยจ ป
ราวม� อาึ โฮลฮ เนอมึ อาวต ก ลเบื่อฮ อื นึง ปุก อาึ
รพาวม อ�ื

21 �พะจาว เกือฮ ลังวนั ละ อาึ ตัม รพาวม ซืไซ
ยุฮ ฮุ� เอจี ปิฮ เนอึม มุ่น เนิ� นึง มัฮ อาึ ปุย ซงะ่
ซงอม ยุฮ อ�ื 22 อาึ เอจี ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง ละ แตะ เซ� อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ แพก
ฮา คระ ยุฮ พะจาว ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร�
23 โกตไม ยุฮ พะจาว เซ โครยญ คอ อ�ื เอจี อาวต
ลอป ไม่ อาึ� อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ ซไง ฮา โกตไม
ยุฮ อื เซ� 24 อาึ เอจี แปน เนอึม ปุย ญุ่ก เญาะ เติ
ละ แลน พะจาว อ�ื อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ติ แตะ ซงะ่
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ฮา ป ฆอก ป เบร� 25 มัฮ เซ ป เกือฮ พะจาว ลังวนั
เนิ ตัม กัน ซื กัน ไซ ยุฮ ฮุ เซ เบือ อ�ื นึง เอจี มัฮ อาึ
ปุย ซงะ่ ซงอม ละ ยุ พะจาว อ�ื

26 �โอ พะจาว, ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ รพาวม เนอึ
ม แตะ ละ โม ป เนอมึ รพาวม� ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ
มัฮ แตะ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ ละ โม ป โฮลฮ แปน ปุย
ญุ่ก เญาะ เติ� 27 ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ มัฮ แตะ ป
ซงะ่ ซงอม ละ โม ป ซงะ่ ซงอม� ปะ เอจี เปลีฮ โรฮ
เปอะ มัฮ แตะ ป ตอซู ไม่ โม ป บ่วก ป โจวง โรฮ�

28 �โอ พะจาว� ปะ เกือฮ เปอะ ปุย ตุ ปุย เตียม
โปน เม่ะมัก่ อาวม แตะ� ไง่ เปอะ ปังเมอ ชวน ลอป
โม ป อวต ติ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ เลีฮ อาวต
ก เตียม อ�ื 29 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ ออม ซเปีย
ละ อาึ� เอจี เปียน เปอะ ป เฟียก แปน ป ซเปีย เนิ�
30 เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ระ เรยีง ปอ เกียฮ เป เยอะ โม
ป รุป ไม่ เยอะ แปน มู แปน กอง อื เอนิ� เอจี เกียฮ
เตน โรฮ ราว ฆรุง ฮลาวง ยุฮ อื เบือ เปอะ� 31 เญื
อม งอ่ต คระ โครง ยุฮ พะจาว มัฮ เนอึม ป ไมจ เนิ
โครยญ เจือ� ลปุง พะจาว ไก โตว พิต โฌวะ นึง�
พะจาว ปุน เฆีญ โม ป เปิง แตะ โครยญ โฆะ อ�ื

32 �ไก โตว ติ เนอึม พะจาว ไฮญ โนก ฮา พะเย
โฮวา เยอ� ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ ปุย� ไก
โตว ก ไฮญ โนก ฮา พะจาว ยุฮ โม เอะ เอ� 33 พะ
จาว เอจี มัฮ เนอึม ตอก ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ อาึ�
เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ โฮว นึง คระ เฮน คระ ฮลอง ยุฮ
แตะ� 34 เอจี เกือฮ เนอึม ชวง อาึ เลียน ตอก ชวง
ปอยฮ โฮ� เอจี เกือฮ โรฮ อาึ โฮลฮ ชุง ซไบ่ นา ก
ฮลาวง อ�ื 35 เอจี เพอกึ อาึ เกือฮ เลียน ละ กัน รุป
เซิก� เอจี เกือฮ โรฮ เตะ อาึ เกียฮ ววยฮ ทนู ไร ซเง�ี

36 �โอ พะจาว, ปะ เอจี เฆีญ เปอะ อาึ เกือฮ โปน
ฮา ยุม แตะ� เญอืม เรจี เปอะ ติ แตะ เตียม ละ เรอึ
ม เปอะ อาึ� เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ อาึ แปน ปุย ระ ไล�
37 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ ชุง นา ก เวอืฮ อ�ื
มัฮ เซ ป โอ ชวง อาึ บาึฮ ฆาื อ�ื

38�อาึ เอจี อาื โม ป รุป ไม่ แตะ เซ� ฮอยจ ละ เค
รอปึ แตะ� อาึ ดิ เอญี โตว กา เฆียง ยุม แตะ ยุฮ ปุย
โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 39 อาึ เอจี โฮลฮ ปุฮ ปุย โม
เซ ปอ ลวยจ อ�ื ฆลาื เอนิ โบ ชวง เงอะ� ปอ โอ อื
เญาะ ปุน โกฮ ตอซู ไม่ เยอะ� 40ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
เรยีง แด่น เนิ� แปน ตอก เครองึ รุป ยุฮ ฮุ โฮ� เอจี
เกือฮ โรฮ เปอะ ป รุป ไม่ เยอะ ญอม อาวต ฆรมึ อาึ�
41 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม ป รุป ไม่ เยอะ ลเตือฮ ตอ
ฮา เยอะ� เมาะ ป เกละยุ อาึ เซ� อาึ เอจี โฮลฮ ตื
ยุฮ ไลจ ไม่� 42 ปุย โม เซ ซาวป ป เรอึม แตะ� ปัง
เมอ โอ ไก ป เรอึม อ�ื โม เซ กอก ปัว นึง พะจาว,
ปังเมอ โอ โลยฮ อื ละ อ�ื 43 อาึ เอจี โฮลฮ ตุฮ โม เซ
ปอ บลวย เอนิ อื ตอก รกาื โฮ� อาึ เอจี โฮลฮ โรฮ
บึน ตอก บึน ปุย บิญ ตัม คระ โฮ�

44�ปะ เอจี เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป เฆ
รอืง ระ ชะ กวต ไม่ เยอะ� ปะ เอจี ปุน โซะโกะ ฮรกั
ซา เปอะ นึง อาึ� ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ แปน ฮวั
นา ละ ปุย โฮวน เมือง� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ป โอ อาึ
ยุง ป มัฮ อื ไพรม อ�ื เอจี ญอม ตื แปน ป รซอฮ ละ

อาึ� 45 ปุย ตังเมือง เอจี เอญี โมป โบ ชวง อาึ� เญื
อม เอจี ฮมอง อื ป อฮั อาึ� เอจี เนอึง เอนิ ป อฮั ฮะ
เซ� 46 ปุย ตังเมือง โม เซ เญาะ เรยีง โตว รพาวม�
เอจี โอก เน่อมึ นา ก เม่าะ แตะ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�
นึง ญอม อื ละ อาึ�

47�เยโฮวา มัฮ ป ไอม ลอป� พะจาว ยุฮ อาึ ป มัฮ
ตอก ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ เซ โปง เนอึม ปุย ลื
ลาว� พะจาว ป เกือฮ อาึ โปน มัป่ เซ โปง เนอมึ ปุย
นัปทื� 48 มัฮ พะจาว ป เอจี โรก เวน ละ ปุย ฆรอ อาึ
อ�ื ไม่ เกือฮ อื ปุย โฮวน เมือง ญอม อาวต ฆรมึ อมั
นัต อาึ� 49 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน ฮา โม ป รุป
ไม่ เยอะ� ไม่ ยวก อื อาึ เกือฮ โฮลฮ อาวต ฮลาวง
ฮา โม ป เกละยุ อุ เซ� พะจาว เอจี เรอึม อาึ เกือฮ
โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ�

50�โอ พะจาว, เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ ลืลาว ปะ
ซองนา ปุย โครยญ เมือง� นึง เอจี เรอึม เปอะ อาึ
ตอก เซ� อาึ ซ เชยี ลืลาว มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ�
51 พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม กซัต ยุฮ แตะ โฮลฮ เป
ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เปลีฮ อื รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ แตะ ละ กซัต เลือก แตะ ป มัฮ ด่าวติ ไม่ โม
จัตเจือ อื เซ� โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ นึง รซอม
เชยี แตะ ด่าวติ เตอ�

23
ป อฮั กซัต ด่าวติ ลัก่ ลอยจ อื

1พะจาว ทื ยาโคป เอจี เลือก อาึง ด่าวติ กวน เจซี
ละ ซ เกือฮ อื แปน กซัต� เอจี ดุฮ อื แปน ป ระ ป
คาว� ด่าวติ เซ มัฮ ป เกียฮ ไซฮ รซอม ลืลาว ไมจ
มวน ละ โกว โม อซิราเอน อื โฮวน โบ่ต� ลปุง ด่าวติ
ลัก่ ก ลอยจ อื อฮั อื ตอก เฮ�ี 2�ลปุ พะจาว เอจี นัม
รพาวม อาึ� เกือฮ อาึ ยุง ตอก ซ อฮั แตะ โอเอฮี�
ลปุง พะจาว เอจี อาวต นึง ดัก ดอย อาึ� 3 พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เอะ� พะ
จาว ป ตอก ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ โม อซิราเอน เอจี
อฮั เฮี ละ อาึ� �ดัฮ ไก ป ปุน ตัตเตียง ปุย โฮวน เบือ
รพาวม ซืไซ แตะ� ไม่ ปุน ตัตเตียง อื เบือ นัปทื ไม่
ฮลัต อื นึง พะจาว� 4 ปุย เซ ซ ตอก ซเปีย ซเงะ เญื
อม โอก โรง อื โฮ� ตอก โรฮ เญือม บวยฮ มะลอง
ฟวยจ เฮละ พริ โฮ� ละ ซ เกือฮ อื พักเญือ เกียฮ
กวยฮ นึง ปลัฮเตะ��

5�โม จัตเจือ อาึ เอจี ตอน ฮมัน เนอมึ นึง พะจาว
ตอก เซ� นึง มัฮ พะจาว ป เอจี ซันญา ซโตฮ โอเอฮี
ไม่ อาึ โอ เญาะ ไก ลอยจ� เอจี แปน เนอมึ ป ซโตฮ
แจง แน ตอน ฮมัน โครยญ เจือ� พะจาว มัฮ ป ซ
เรอึม อาึ เกือฮ จเลิน� ไม่ ซ เกือฮ อื โอเอฮี เนิ ตัม
ป ฆวต ไอฮ แฮะ� 6 ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ โอ มัฮ
ตอก เซ� มัฮ ตอก อื กัต ป คาว ละ ไกฮ ปุย โปวฮ
โฮ� นึง มัฮ อื ป โอ ปุย เกียฮ ไปญ นึง เตะ แตะ�
7 โม ป ซ ไกฮ กัต เซ� ปังเมอ ไมจ อื ไก เคืองมื ป มัฮ
ไร ยุฮ� โต เซ ไมจ อื โกว ครอง เพลียฮ ละ� ฟวยจ
เซ ไมจ โรฮ อื ตอง กัต เซ นึง งอ เกือฮ ฮะ ล่อยญ
โอยจ เอนิ�� อฮั เซ�

ตฮนั เกง เลือ ยุฮ ด่าวติ
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8 เคียง เฮี โฮว มัฮ มอยฮ ตฮนั เกง เลือ ยุฮ ด่าวติ�
ปุย เมือ โรง นึง อื มัฮ โยเซป-บัต่เชเบ่ต� มัฮ ปุย ซฆ
ลาวม ทักโมนี� มัฮ ฮวันา ปุย ไน ปุย ลอวย นึง อ�ื
ปุย เซ โกว เพลียฮ ละ รุป แตะ ปุย� ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
ซเตะ รอย ปุย� ยุม ยุฮ อื ติ โฮน โน่ง� 9 ปุย ลอา นึง
ไน ปุย เกง ลอวย ปุย เซ มัฮ เอเลอาซา กวน โด่โด่�
มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม อาโฮไฮ� ปุย เซ มัฮ ป อาวต ไม่
ด่าวติ เญือม กอก อื โม ฟีลิซเตีย รุป ไม่ แตะ โฮ�
เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย ปุก เญือม รโจะ ดิ อื ปุ แตะ
ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� เญือม เซ โม
อซิราเอน ราึต ฮา อ�ื 10 เอเลอาซา เซ ปังเมอ อาวต
ตอน ลัง่� รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ� โฮลฮ ยุฮ
ยุม ไม่ อื ปอ กุก ลอง เอนิ เตะ แตะ� โจน โอ อื เญาะ
เกียฮ ละ วจิ ไปญแตะ เซ� ไน ซเงะ เซ พะจาว เกือฮ
อื เป เนอึม เป แนม ปุย โม เซ� เญือม เอจี ฟวยจ
รุป อื เซ โม ตฮนั อซิราเอน เอญี เคะ เอเลอาซา เซ�
ละ ซ ตุย อื เครองึ รุป ยุฮ โม ป เอจี ยุม เซ ฮา อ�ื
11 ปุย ลอวย นึง ไน ปุย เกง ลอวย ปุย เซ มัฮ ชมัมา
กวน อาเก� มัฮ โม ฮารา� โม ฟีลิซเตีย รโจะ รเจอมึ
ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง เลฮ�ี นา เซ มัฮ รปึม ทัวแด่ง�
เญือม เซ โม ตฮนั อซิราเอน ตอ ฆาื ไป แตะ นึง โม
ฟีลิซเตีย เซ� 12ชมัมา เซ ปังเมอ ปุน อาวต ตอน ลัง่
นึง รปึม เซ ละ ซ ปองกัน อื ปลัฮเตะ นา เซ� โฮลฮ
ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ โฮวน ปุย� พะจาว เกือฮ
โรฮ อื เป เนอมึ เป แนม ปุย โม เซ�

13 ติ โฮน อื ไน โม ตฮนั เกง ป อฮั ปุย มู งว่ย ไม่
เซ� ไก ลอวย ปุย ป เลีฮ เคะ ด่าวติ เตอ� เลีฮ เคะ อื
นึง โตะ ทัม อะดุ่นลัม ปุก เมือ มัก ปุย เฮงาะ� ไก โม
ฟีลิซเตีย ติ มู ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง โตะ โลก เรฟาอมิ
เซ� 14 เญือม เซ ด่าวติ อาวต นึง ปอม ควน เฆีญ อื
ติ แตะ� โม ตฮนั ฟีลิซเตีย เซ เลียก อาวต นึง ยว่ง
เบ่ตเลเฮม� 15 ด่าวติ อฮั โอเอฮี ไม่ รพาวม ซฆลอย
แตะ นึง โตก อื ละ ยว่ง อาวต แตะ เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ
ปุย แล ป เกียฮ เชยีต รอาวม เน่อมึ นัมโม่ เฆียง โตะ
รเวอืะ ยว่ง เบ่ตเลเฮม ละ ซ เกือฮ อื อาึ โฮลฮ ญุ อู��
อฮั เซ� 16 ป มัฮ ตฮนั เกง เลือ ลอวย ปุย เซ เลียก
ซน่ะ ไคะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ ละ ซ เลียก เชยีต อื
รอาวม นึง นัมโม่ ป ไก เฆียง โตะ รเวอืะ ยว่ง เบ่ตเล
เฮม เซ� ฟวยจ เซ เอญี ตาว อื ละ ด่าวติ� ด่าวติ
เซ ปังเมอ โอ ญุ รอาวม เซ� เรฮ ทไว อื ละ พะจาว.
17 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, อาึ ญุ โตว รอาวม เฮี
เยอ� ดัฮ ญุ โฮ ซ มัฮ เอนิ เมาะ ญุ อุ ฮนัม ป เชยีต
รอาวม เฮ�ี นึง แฆ เอนิ อื ไม่ จีวติ แตะ�� อฮั เซ�
มัฮ เซ ป โอ อื ญุ รอาวม เซ ฆาื อ�ื มัฮ กัน ตอก เซ
ป ยุฮ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ ด่าวติ เซ เตือง ลอวย อ�ื

18 ป มัฮ อาบี่ไช ปุ โยอปั กวน เซรุยา ป มัฮ ฮวันา
ตฮนั มู งว่ย เซ� ตุย เพลียฮ ยุฮ แตะ ตอซู ปุ แตะ ไม่
ตฮนั ลอวย รอย ปุย� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล� เญื
อม เซ แปน โรฮ ปุย พรุ มอยฮ ตอก ตฮนั เกง เลือ
ลอวย ปุย เซ โรฮ� 19 ไน โม ตฮนั ป อฮั ปุย มู งว่ย
ไม่ เซ อาบีไ่ช เซ แปน ปุย พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง ละ

ปุย� ลอต เอนิ โฮลฮ แปน ฮวันา ปุย โม เซ� ปังเมอ
โอ ลัง่ ดิ ระ เนอึม มอยฮ เมาะ ตฮนั เกง เลือ ลอวย
ปุย นึง อื เซ�

20 เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า ปุย ยว่ง คัปเซเอน มัฮ
โรฮ ปุย เกง ปุย เลือ� มัฮ ปุย กอ เป ปุย นึง กัน รุป
แตะ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ตฮนั เกง เลือ เมือง โมอปั
ลอา ปุย� ติ โฮน อื โฮว เลียก โตะ คื� โฮลฮ ยุฮ ยุม
ไม่ รเวยี ซิงโต นึง นา เซ� ปุก เญือม เลีฮ ฮมิะ ไม่
อ�ื 21 โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม อียปิ ติ ปุย� มัฮ ปร
เมะ ระ ฮลาวง� ปุย อยีปิ เซ ไปญ เพลียฮ ยุฮ แตะ�
เบไ่นยา เซ ไปญ โคะ ฆิ แตะ� เลีฮ ไม่ อื เคะ ปุย เซ�
ลู ตุย เพลียฮ ยุฮ ปุย อียปิ เซ ฮา เตะ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่
อื นึง เพลียฮ โกะ อื เซ ไอฮ� 22 มัฮ กัน ตอก เซ ป
ยุฮ เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า เซ� แปน โรฮ ปุย พรุ
มอยฮ เบือ อื ตอก ตฮนั เกง เลือ ลอวย ปุย เซ โรฮ�
23 เบ่ไนยา เซ ลอต แปน ปุย ไก มอยฮ ไมจ โฮฮ ฮา
ปุย ไฮญ ไน โม ตฮนั ป อฮั ปุย มู งว่ย ไม่ เซ� ปังเมอ
โอ ลัง่ ดิ ระ เนอึม มอยฮ เมาะ ตฮนั เกง ลอวย ปุย
เซ� ด่าวติ ลอต เกือฮ อื แปน ฮวันา ตฮนั ป โซะโกะ
ฮรกัซา นึง กซัต เซ�

24-39 มอยฮ ปุย ไฮญ นึง อื ไน โม ตฮนั เกง ป อฮั
ปุย มู งว่ย ไม่ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
อาซาเฮน มัฮ ปุ โยอปั�
เอนฮา นัน มัฮ กวน รเมะ โด่ โด่� มัฮ ปุย ยว่ง

เบ่ตเลเฮม�
ชมัมา ไม่ เอลีคา มัฮ ปุย เมือง ฮาโรต�
เฮเลต มัฮ ปุย ซฆลาวม โม เปเลต�
อริา กวน อกิเคต มัฮ ปุย เมือง เทโคอา�
อาบีเ่ยเซอ มัฮ ปุย ยว่ง อานาโทต�
เมบุ่นไน มัฮ ปุย ซฆลาวม โม ฮุชา�
ซันโมน มัฮ ปุย เมือง อาโฮ�
มาฮะไร มัฮ ปุย เมือง เนโทฟา�
เฮเลป กวน บ่าอานา มัฮ ปุย เมือง เนโทฟา�
อติไท กวน รไีบ่ มัฮ ปุย เมือง กิเบอ่า� มัฮ เจอ เบ่น

ยามิน�
เบไ่นยา มัฮ ปุย เมือง ปิราโทน�
ฮติได่ มัฮ ปุย อาวต โตะ โลก โบ เมือง กาอตั�
อาบีอ่นัโบ่น มัฮ ปุย ซฆลาวม อาราบ่า�
อตัมาเวต มัฮ ปุย เมือง บ่าฮูรมิ�
เอลียาบ่า มัฮ ปุย ยว่ง ชาอนัโบ่น�
โม กวน ยาเชน� โยนาทัน�
ชมัมา มัฮ ปุย ยว่ง ฮารา�
อาฮยิมั มัฮ กวน ชารา ปุย ยว่ง ฮารา�
เอลีเฟเลต มัฮ กวน อาฮตัไบ่ ปุย ยว่ง มาอาคา�
เอลีอมั มัฮ กวน อาฮโิทเฟน ปุย ยว่ง กิโล�
เฮตโร มัฮ ปุย ยว่ง คาระเมน�
ปาไร มัฮ ปุย ยว่ง อารปั�
อกัิน มัฮ กวน นาทัน ปุย ยว่ง โซบ่า�
บ่านี มัฮ ปุย เจอ กาต�
เซเลก มัฮ โม อมัโมน�
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นาฮะไร มัฮ ปุย ยว่ง เบ่เอโรต� มัฮ ปุย ไปญ เค
รองึ รุป ยุฮ โยอปั�
อริา ไม่ เกเรป มัฮ ปุย อาวต ยว่ง อติไร เตือง ลอา

แตะ�
อุรอีา มัฮ โม ฮติไท�
โม ตฮนั เกง เลือ เซ เตือง โอยจ อื รโจะ แปน งว่ย

โรฮ อาแลฮ ปุย�

24
ด่าวติ เกือฮ ปุย เมีญ โม อซิราเอน

1 ติ โฮน อื พะจาว เปลีฮ แม รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ
ละ โม อซิราเอน� ละ ซ เกือฮ อื เม่ะมัก่ เกิต ละ อ�ื
โบว รพาวม ด่าวติ เกือฮ อื ดวน ปุย โฮว ซาวป เมีญ
โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เซ� 2 กซัต ด่าวติ อฮั อื ละ
โยอปั ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ โฮว ซาวป เมีญ เมาะ ไก โม อซิราเอน เซ โค
รยญ เจอ อ�ื เน่อมึ นึง เมือง ด่าน ฮอยจ ละ เบ่เออ
เชบ่า� ละ ซ ยุง ที เมาะ ไก เซน ปุย นึง อ�ื� อฮั เซ�
3 โยอปั เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว
เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ เปอะ โฮวน
ฮา ไพรม แตะ ติ รอย เตะ� ปัว เกือฮ ปะ เตือน โฮลฮ
ยุ นึง ไง่ แตะ� อาึ ปังเมอ ฆวต ไฮมญ นึง เปอะ ตอก
เฮ�ี มัฮ ฆาื เมอ ป ฆวต เกือฮ เปอะ ปุย ยุฮ กัน เฮี ฆาื
อ�ื� อฮั เซ� 4 ปัง มัฮ ตอก เซ เญือม เอจี ดวน แม
กซัต อ�ื โยอปั ไม่ โม ฮวันา ไฮญ นึง อื ญอม เนอึ
ม งอ่ต ป อฮั กซัต ยุฮ แตะ เซ โครยญ เจือ� โม เซ
โอก โฮว เนอมึ ฮา เญือะ กซัต เซ� ละ ซ โฮว เมีญ อื
เมาะ ไก โม อซิราเอน�

5 ปุย โม เซ โฮว เตือง โกลง จอแด่น� กัง พากัง
ยุฮ แตะ นึง ยว่ง อาโรเออ� มัฮ ป ไก นึง โตะ โลก
นาตี อาวต โม เจอ กาต� ฮาวก เน่อมึ นา เซ ฮอยจ
แม นึง ยว่ง ยาเซอ� 6ฟวยจ เซ โฮว แม ฮอยจ นึง กิ
เลอตั� ลอต ฮอยจ นึง ยว่ง คาเด่ต ป มัฮ นาตี อาวต
โม ฮติไท� ฟวยจ เซ โฮว แม ฮอยจ นึง เมือง ด่าน�
ลอต แม โวก เอญี ลวง เมือง ไซด่อน� 7 โอก เน่อมึ
นา เซ โฮว แม ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ นึง เมือง ไทระ� ป
ไก ปอม ตฮนั ตอน ฮมัน นึง เซ� ฟวยจ เซ โฮว แม
โครยญ ยว่ง อาวต โม ฮไีว ไม่ โม คะนาอนั เซ� ลอต
แม โอก เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่เออเชบ่า ป ไก นึง
นาตี เนเกป เมือง ยูด่า เซ�

8 เญือม เอจี เล่ีป อื ยุฮ คระ โฮว แตะ เซ โครยญ
ยว่ง เงอ� โอยจ เอนิ เวลา ซไตม เคิ ไปล งา่ ซเงะ�
เญอืม เซ โม เซ เอญี แม ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
9 โยอปั เซ เอญี รโฮงะ เมาะ ไก เซน ปุย ป โฮว เมีญ
แตะ เซ ละ กซัต ด่าวติ เซ� ปรเมะ ไน โม อซิราเอน
ป เอจี เกียฮ แปน อื ตฮนั นึง อื เซ� ไก ซเตะ แซน
ปุย� ไน โม ยูด่า นึง อื ไก พอน แซน ปุย�

10 เญือม เอจี ฟวยจ โจต อื เมาะ ไก เซน ปุย โม
เซ� ด่าวติ อาวม ตุก พาวม แตะ ฆาื พิต ยุฮ แตะ�
อฮั เฮี ละ พะจาว ฆาื อ�ื �โอ พะจาว, อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ เนอึม ปุย พิต นึง เอจี โคะ ยุฮ
แตะ โอเอฮี ตอก เซ� ปัว เนอึม เปอะ ยวก มัป่ กัฮ
ตุต ยุฮ อาึ เซ� นึง ยุฮ อาึ กัน งาว ลอน ตอก เซ��
อฮั เซ�

11 เญือม เอจี โกฮ ด่าวติ เมือ กซะ อ�ื ลปุง พะ
จาว ฮอยจ ละ กาต ป กอ ซึป ลปุง พะจาว ละ ด่าวติ
เซ� 12 ดวน อื โฮว อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �อาึ ซ รโฮงะ
โอเอฮี ละ เปอะ ลอวย เจือ� ละ ซ เกือฮ ปะ เลือก ติ
เจือ� ฟวยจ เซ อาึ ซ ยุฮ ละ เปอะ ตัม ป เลือก เปอะ
เซ�� ดวน อื อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญอืม เซ กาต เลียก เนอมึ เคะ กซัต ด่าวติ เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลือก ป ลอวย เจือ เฮี ตา
ติ เจือ� ซ เกือฮ เมือง อาวต เปอะ เกิต ไปลญ อาวป
เออปึ กิฮ นึง ลอวย เนอึม� โต เซ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ
ตอ ฮา โม ป รุป ไม่ เปอะ ลอวย เคิ� โต เซ ซ เกือฮ
พาญัต โซะ ลอน เกิต ละ เมือง อาวต เปอะ เล่ีป อื
ไน ติ เจน ลอวย ซเงะ� งอ่ต ที แลน เตอมึ ป เลือก
เปอะ นึง อ�ื เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ เอญี รโฮงะ ละ พะ
จาว ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ�� อฮั เซ� 14 กซัต ด่าวติ
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ญัก ลัมเลือ โอเอฮี
เนิ� ฮา ซ ลอก เกอะ ตุต เน่อมึ นึง ปุย ปลัฮเตะ เอ�
ปัว เกือฮ เอะ ลอก ตุต เน่อมึ นึง พะจาว ฮา อ�ื นึง
มัฮ พะจาว ป ปุน เลียก พาวม ลอป นึง ปุย�� อฮั
เซ�

15 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ เนอมึ พาญัต โซะ ลอน
เกิต ละ เมือง อซิราเอน เซ เล่ีป อ�ื เน่อมึ เมือ กซะ
ซเงะ เซ ฮอยจ ละ ลอยจ เวลา กัมโนต อื ละ อื เซ�
ป ยุม ฆาื พาญัต โซะ ลอน เญอืม เซ เน่อมึ นึง เมือง
ด่าน ฮอยจ ละ เบ่เออเชบ่า ไก เอนิ อาแลฮ ฮมาึน
ปุย� 16 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ริ แม ยุฮ
ไลจ ไม่ เวยีง เย รูซาเลม เซ� พะจาว เอจี เปียน
รพาวม แตะ� อฮั อื ละ เตปด่า ป ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่
ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ปุ เญาะ ยุฮ ละ อ�ื เอจี ปอ อื เมาะ
เซ�� อฮั เซ� เตปด่า เซ อาวต เอนิ นึง รบุฮ ยุฮ อา
ราวนา ป มัฮ โม เยบุ่ต เซ� 17 ด่าวติ เญอืม เอจี ยุ อื
เตปด่า ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ โม ลัปซด่อน เซ� อฮั เฮี
ฆาื อื ละ พะจาว, �โอ พะจาว� เอจี มัฮ เนอมึ อาึ เฮี
ปุย พิต เตอ� โม ปุย ไงญ ป มัฮ เยอื ตอก แกะ เซ�
มัฮ เมอ ป พิต อื นึง อ�ื ปัว ปะ เกือฮ อาึ ไม่ โม จัต
เจือ เยอะ ลอก ตุต แตะ ฮา อื เมิฮ�� อฮั เซ�

18 ซเงะ เซ กาต เซ เลียก แม เคะ กซัต ด่าวติ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ นึง รบุฮ ยุฮ อา
ราวนา ป มัฮ โม เยบุ่ต เซ� ละ ซ ยุฮ เปอะ คัน ควน
ทไว เปอะ โอเอฮี ละ พะจาว นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
19 เญือม เซ ด่าวติ โฮว ยุฮ เนอึม อื ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว ป โฮว ซึป กาต ละ แตะ เซ� 20อาราวนา เญื
อม แก อื โอเอฮี ลวง ลัก่เซฮ เฮ� ชวน ฮาวก ด่าวติ
ไม่ โม กวนไจ อื เคะ แตะ� โอก เอนิ เคะ อ�ื นุ่ม ไว อื
ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 21 อาราวนา เซ ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �โอ กซัต� ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ปะ ฮอยจ
บุย เปอะ เคะ อาึ เมอ�� อฮั เซ� กซัต ด่าวติ โลยฮ
อื ละ อ�ื �อาึ มัฮ ฮอยจ ปัว รวี รบุฮ ยุฮ ปะ เฮี ละ
ซ ยุฮ คัน ควน ตอง แตะ ทไว โอเอฮี นึง ละ พะจาว,
ละ ซ เกือฮ เยอะ พาญัต โซะ ลอน เซ ไฆร ฮา โม ลัป
ซด่อน�� อฮั เซ� 22 อาราวนา เซ อฮั เฮี ละ ด่าวติ�
�โอ กซัต� ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� อาึ ซ เกือฮ โอ
เอฮี ละ เปอะ เมาะ ป ปุก อื รพาวม เปอะ ละ ซ โฮลฮ
เปอะ ทไว ละ พะจาว เซ� โมวก ละ ซ ตอง เปอะ ทไว
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เอจี ไก นา เฮ�ี เคิ ละ ซ ตอง เปอะ ทไว โอเอฮี นึง
เซ โกว เอนิ โคะ ควน น่ิป เฮงาะ ไม่ แอก โมวก เฮี
ละ�� อฮั เซ� 23 อาราวนา เซ เกือฮ เนอึม โอเอฮี
โม เซ ละ กซัต ด่าวติ โครยญ เจือ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปัว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ รปั ป ทไว เปอะ
เซ�� อฮั เซ�

24 กซัต ด่าวติ เซ ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ โตว
ตอก เซ� อาึ ซ ปัว รวี เน่อมึ นึง เปอะ� ดัฮ อาึ ซ
ตอง ทไว โอเอฮี ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� เตือง
โอ แตะ กัฮ มาื นึง เฟือฮ เอนิ ตอก เซ� แปน โตว��
อฮั เซ� เญือม เซ ด่าวติ รวี เนอึม รบุฮ ยุฮ อื เซ ไม่
โมวก� นึง มาื รฮอน เชเคน� 25ฟวยจ เซ ด่าวติ ยุฮ
เนอึม คัน นา เซ ละ ซ ตอง แตะ ทไว โอเอฮี นึง ละ
พะจาว. ตอง เนอึม ทไว โมวก นึง อื ละ พะจาว เตื
อง ตัว อ�ื ไม่ ทไว อื โอเอฮี ละ ซ รโจะ ดิ อื รพาวม
แตะ ไม่ อ�ื พะจาว งอ่ต เนอมึ รซอม ไววอน อื เพือ
บัน่เมือง เซ� ป มัฮ พาญัต โซะ ลอน เซ ลอต เนอึม
ไฆร ฮา โม อซิราเอน เบือ อ�ื
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ติ กซัต
พะทัม ติ กซัต มัฮ ป ซึป ไลลวง เมือง อซิราเอน

เน่อมึ นึง ไลลวง ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม ลอา ซามู
เอน� พะทัม ติ กซัต เฮี ไก ลอวย คัก�
1. ไลลวง โฮลฮ ซาโลมอน แปน กซัต เมือง อซิรา

เอน ไม่ เมือง ยูด่า ฟวยจ ยุม ด่าวติ ป มัฮ เปือะ อ�ื
2. ไลลวง กัน ระ ไล ป โฮลฮ ซาโลมอน ยุฮ� ระ

ลัก่ เกือฮ เอะ ยุง ตอก ยุฮ อื วฮินั ยุฮ พะจาว นึง อ�ื
3. ไลลวง ตอก รกัฮ บัน่เมือง แปน ลอา ปะเทต�

ลัก่ ก ล่าวง ติ� ลัก่ ก เซฮ ติ� ไม่ ไลลวง โม กซัต ป
ตัตเตียง ลอา ปะเทต เซ� พะทัม เฮี เกือฮ เอะ ยุง
ไลลวง กซัต โม เซ ฮอยจ ละ ซไม ซเตะ รอย เนอึม
กา เกิต พะเยซู�
ป ไซฮ พะทัม กซัต เฮี เกือฮ เอะ ยุง จีวติ โม กซัต

โครยญ โฆะ อ�ื ไม่ ยุง เมาะ เนอึม รพาวม กซัต เซ
ละ พะจาว� เญือม เนอึม รพาวม กซัต เซ ละ พะ
จาว� ปะเทต นัม อื จเลิน เบือ อ�ื เญือม เลฮ อื
เตียง พะจาว ไม่ นัม อื ปุย โฮว ไว ฮุป โอเอฮี� ปะ
เทต เตียง อื กอ ไลจ โลม ฆาื อ�ื โม กซัต นึง ปะเทต
ลัก่ ก ล่าวง อื แปน ตื ปุย โอ เนอมึ ละ พะจาว เตือง
โอยจ อ�ื โม กซัต ตัตเตียง ปะเทต ลวง ลัก่เซฮ นึง
อื ปังเมอ ไก โรฮ ปุย ไมจ นึง งอ่น�
พะทัม ติ กซัต เกือฮ เอะ ยุง เมาะ ซัมคัน โม ป ซึป

ลปุง พะจาว� ป มัฮ ปุย กา รพาวม นึง ซตอก แตะ
ปุย โอ ไมจ ไว ฮุป� ไม่ เกือฮ อื ปุย เนอึง ป อฮั พะ
จาว� ไลลวง เอลียา นึง โบ่ต 18 มัฮ ป ระ เนอึม ไล
นึง เกือฮ อื เอะ ยุง ตอก เป พะจาว โม ซตุ พะบ่าอนั
เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เกือฮ อื โม ลัปซด่อน เอญี เคะ
พะจาว�

กซัต ด่าวติ เอจี กวต
1 เญือม เอจี กวต เนอึม กซัต ด่าวติ เตอ� ปัง

เกือฮ ปุย ฮอป พรุ โฮวน ปลัฮ� ปุ เญือะ ซโอว ยุฮ
แตะ� 2 เญือม เซ โม กวนไจ ยุฮ กซัต เซ อฮั เฮี ละ
กซัต ด่าวติ ฆาื อ�ื �โอ กซัต� เอะ ปัว โฮว ซาวป ปเค
รฮี ม่อง ละ เปอะ ติ ปุย� ละ ซ เกือฮ แปน ป แลน แก
ปะ� ซ เกือฮ โรฮ ไอจ โบลม ปะ ละ ซ อาวม เปอะ ป
ซโอว�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 โม เซ โฮว ซาวป เนอึม อื เล่ีป เมือง อซิราเอน
เซ� ละ ซ โฮลฮ แตะ ปเครฮี ไมจ ติ ปุย� โฮลฮ โรฮ
อาบี่ชกั� ป มัฮ ปเครฮี ยว่ง ชูเนม ติ ปุย� ตาว อื
ฮอยจ เคะ กซัต เซ� 4 ปเครฮี เซ มัฮ เนอึม ปุย ไมจ
นา ซา ฮกั� แปน ป แลน แก กซัต เซ ไม่ รซอฮ โรฮ
อื ละ อ�ื กซัต เซ ปังเมอ โอ อาวต ไม่ อื ตอก อาวต
รเมะ รโปวน ไม่ ปุ แตะ โฮ�

อาโด่นียา เฆรอืง แปน กซัต
5-6ป มัฮ อาโด่นียา เยอ� มัฮ โรฮ กวน รเมะ กซัต

ด่าวติ� ไม่ มัฮ แตะ ปุย ไมจ ฮุนฮงั� มอยฮ มะ อื มัฮ
ฮกักิต� อาโด่นียา เซ เมีญ ติ แตะ มัฮ ป ระ ป คาว�
อฮั เฮ�ี �มัฮ อาึ ป ซ แปน กซัต เตอ�� อฮั เซ� อา
โด่นียา เซ มัฮ ปุทัต อปัซาโลม� เคียง เอจี ยุม อปั
ซาโลม เมอ� มัฮ อาโด่นียา เซ ป กวต นึง อื ฮา ปุย

ไฮญ ไน โม ป มัฮ กวน ด่าวติ เซ เตือง โอยจ อ�ื ปุย
เซ เพรยีง โรฮ เลาะ รุป เซิก� ไม่ โม ตฮนั บุก บรอง�
ไม่ ตฮนั โฮว รกา แตะ รฮอน ปุย เอนิ� กซัต ด่าวติ
ไฮมญ โตว โรฮ ป ยุฮ ป อฮั อื เซ ไม่ โอ โรฮ อื คัต
เวยีน ติ ชวง เนอมึ�

7 เญือม เซ อาโด่นียา เซ ซิงซา โรฮ โอเอฮี ไม่ โย
อปั กวน เซรุยา ไม่ อาบีย่าทา ป มัฮ ซตุ เซ� ปุย ลอา
เซ พาวม ดิ โรฮ ไม่ อาโด่นียา เซ� 8 ซาโด่ก ป มัฮ
ซตุ ติ ปุย อื ไม่ เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า ไม่ นาทัน ป
ซึป ลปุง พะจาว� ไม่ ชเิมอี ไม่ เรอี ฮอยจ ละ โม ตฮนั
ป โฮลฮ แลน แก กซัต ด่าวติ เซ� ปังเมอ โอ พาวม
ไม่ อาโด่นียา เซ ติ ตื เนอมึ�

9 ติ ซเงะ อื อาโด่นียา ตุย โรฮ ป มัฮ แกะ� โมวก
โปก� ไม่ กวน โมวก โกลยญ ละ ซ มอก แตะ ทไว ละ
พะจาว� นา ก ไก ซโมะ ฮุป ซโอยญ โบ รอาวม ปลาึ
ฮ เอนโรเกน เซ� เญอืม เซ อาโด่นียา กอก โม ปุ ปุย
แตะ ป มัฮ กวน ด่าวติ เซ ฮอยจ เคะ แตะ� กอก โรฮ
อื ไม่ โม ป มัฮ ลุกนอง กซัต ด่าวติ นึง นาตี ยูด่า เซ
เตือง โอยจ อ�ื 10 ปังเมอ โอ กอก นาทัน ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ� ไม่ เบ่ไนยา� โม ตฮนั ป โฮลฮ แลน แก
กซัต เซ ไม่ ซาโลมอน ป มัฮ ปุ โกะ อื เซ� ปุ โรฮ กอก
อ�ื

11ฟวยจ เซ นาทัน เนอ โฮว เคะ บัต่เชบ่า ป มัฮ มะ
ซาโลมอน เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาโด่นียา กวน ออระ
ฮกักิต เซ� เอจี ตัง ไอฮ ติ แตะ แปน กซัต� กซัต ด่า
วติ เซ ปังเมอ โอ ดิ ยุง ไลลวง เฮ�ี ตอก เมอ� ปะ อมั
เอจี ฮมอง โรฮ เปอะ ไลลวง เซ� 12อาึ มัฮ ฮอยจ ปัว
ซิงซา ไลลวง เฮี ไม่ เปอะ� นึง ฆวต เรอึม แตะ จีวติ
ปะ ไม่ เรอมึ โรฮ โฮะ จีวติ ซาโลมอน กวน รเมะ เปอะ
เซ โรฮ� 13 ปัว เปอะ โฮว เคะ กซัต ด่าวติ ไกลจๆ อฮั
ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต จาวไน ยุฮ อาึ� ปะ เอจี ซัน
ญา เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ซ
เกือฮ เปอะ ซาโลมอน กวน เปอะ เซ แปน กซัต ฆรอ
แตะ� ไม่ ซ งาวม โรฮ อื เบือง ก งาวม เปอะ เซ� โม่
เปอะ เอจี อฮั ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี เกียฮ มัฮ โน่ง อา
โด่นียา เมอ ป โฮลฮ แปน กซัต เตอ�� ปัว เปอะ อฮั
เซ ละ� 14 ลไล เลียก อู ปะ ไม่ กซัต ยุฮ แตะ เซ อาึ
ซ เลียก เรอมึ โรฮ รโพ ลปุง เปอะ เซ เกือฮ ซโตฮ��
อฮั เซ ละ อื นาทัน เนอ�

15 บัต่เชบ่า เซ เลียก เนอึม เคะ กซัต เซ นึง โตะ
ฮอง ก ไอจ อ�ื เญือม เซ กซัต ด่าวติ เซ เอจี กวต
เนอึม� ป มัฮ อาบี่ชกั ปุย เมือง ชูเนม เซ แปน ป
แลน แก ด่าวติ เซ� 16 เญือม เอจี ฟวยจ นุ่ม บัต่เช
บ่า เซ ไว ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ เอ� กซัต ด่าวติ เซ อฮั
เฮี ละ อ�ื �เมอ ฆวต ไอฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17บัต่เชบ่า อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต จาวไน ยุฮ อาึ�
โม เปะ เอจี ซันญา เปอะ อาึง ซโตฮ ละ อาึ ป มัฮ กวน
ไจ เปอะ เฮี นึง มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ซ
เกือฮ เปอะ ซาโลมอน กวน รเมะ แตะ เซ แปน กซัต
ฆรอ แตะ� 18 งอ่ต แลน เมิฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ อา
โด่นียา ป โฮลฮ แปน กซัต เตือง โอ โม เปะ ดิ ยุง ไล
ลวง อื เฟือฮ� 19 อาโด่นียา เซ เอจี มอก โรฮ ทไว
ซัตซิง โกลยญ� แกะ โมวก โอเอฮี โฮวน� เอจี กอก
โรฮ โม ป มัฮ กวน เปอะ โรฮ� กอก โรฮ อื ไม่ อาบีย่า
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ทา ป มัฮ ซตุ� เตือง โยอปั ป มัฮ ฮวันา ตฮนั เซ� ซา
โลมอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ ปังเมอ โอ กอก อื
เฟือฮ� 20 โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ� ปเล่ีย เฮี โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อื มอง งอ่ต ป ซ อฮั เปอะ เซ�
�ซ มัฮ ปุย นึง อื ป ซ เกือฮ อื งาวม เบือง ก งาวม
แตะ�� อฮั เซ ละ โม เปะ ปุย เยอ� 21 ดัฮ โม เปะ โอ
อฮั โอเอฮี เฟือฮ โฮ� เญือม เอจี โฮว อาวต โม เปะ
ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ โฮ� อาึ ไม่ ซาโลมอน ป มัฮ
กวน เปอะ เซ ซ เมีญ ปุย เยอะ มัฮ โม ป เลฮ เตียง
ไม่ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

22ลไล อู ลัง่ บัต่เชบ่า ไม่ กซัต ด่าวติ เซ� นาทัน ป
ซึป ลปุง พะจาว เซ ฮอยจ โรฮ นา เซ โรฮ� 23 โม ป
อาวต นา เซ อฮั เฮี ละ กซัต� �เฮ�ิ นาทัน ป ซึป ลปุง
พะจาว เยอ ฮอยจ โรฮ เคะ เปอะ�� อฮั เซ� เญือม
เอจี ฮอยจ นาทัน ลัก่กา กซัต เซ นุ่ม ไกญ แตะ ไว อื
ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�

24 นาทัน เซ อฮั เฮ�ี �โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ
อาึ� ปะ อมั เอจี มัฮ ดวน เปอะ อาโด่นียา แปน กซัต
ฆรอ แตะ� 25ซเงะ เนาะ เฮี อาโด่นียา เอจี มอก ทไว
แกะ โมวก� ไม่ กวน โมวก โกลยญ โฮวน ตัว� เอจี
กอก แม โรฮ โม ป มัฮ กวน รเมะ กซัต� เตือง โยอปั
ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ไม่ อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ ฮอยจ
เคะ แตะ โรฮ� งอ่ต แลน� ปเล่ีย เฮี โม เซ เยอ เอจี
งาวม โซม ญุ่ก กุก ญึม ไม่ ปุ แตะ� ไม่ เอจี อฮั โรฮ
แตะ เฮ�ี �ปัว เกือฮ กซัต อาโด่นียา ไมจ ป ยุ เคราะ
ป ฮมอง�� เอจี อฮั เซ ละ อ�ื 26อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ ไม่ ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ� ไม่ เบ่ไนยา กวน เยโฮ
ยาด่า ไม่ ซาโลมอน ป มัฮ กวนไจ เปอะ เซ� ปังเมอ
โอ กอก อื ฮอยจ เคะ แตะ� 27ป เกิต โอเอฮี ตอก เฮี
ฆาื อ�ื อมั เอจี มัฮ ป เมก ป ไม ปะ ละ อื ตอก เซ�
เมือต แลน โม เอะ ป มัฮ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี
ดิ ฮมอง โตว ป เมกไม ปะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน
กซัต ฆรอ แตะ�� อฮั เซ ละ อื นาทัน เนอ�

ปุย ดุฮ ซาโลมอน แปน กซัต
28 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ เซ อฮั เฮ�ี �กอก บัต่เช

บ่า เซ ฮอยจ เคะ อาึ�� อฮั เซ� บัต่เชบ่า เซ เลียก
ชุง เอนิ ลั่กกา อ�ื 29 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ ซันญา
อาึง อื ละ อื ตอก เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน ป โตฮ อาึ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ ตอก ออฮ� 30อาึ แจง ซ เกือฮ ซาโลมอน ป มัฮ
กวน รเมะ เปอะ เซ โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อาึ ตอก เซ
โรฮ� อาึ ซ ยุฮ เอนิ ตอก อฮั แตะ เซ ซเงะ เนาะ เฮี
เอนิ ตอก ซันญา แตะ อาึง ละ เปอะ ไพรม อื โฮ��
อฮั เซ กซัต ด่าวติ เตอ� 31 เญือม เซ บัตเชบ่า นุ่ม
เอนิ ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ
กซัต ด่าวติ� �ปัว กซัต ยุฮ แตะ ลัง่ ไอม ไพรม กอย
ไม่ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง แตะ�� อฮั
เซ�

32 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั แม เฮ�ี �โฮว กอก
ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว
เซ� ไม่ เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า เซ เกือฮ ฮอยจ เคะ

อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� โม เซ เยอ ฮอยจ เนอึม เคะ อ�ื
33 กซัต ด่าวติ อฮั เฮี ละ อ�ื �บะ โรวก โม ป ระ ป
คาว ยุฮ อาึ อื เกือฮ โฮว ไม่ เปอะ� เกือฮ ซาโลม
อน กวน รเมะ อาึ เซ ฮาวก บุก ลอ* ยุฮ อาึ เซ� ตาว
เกือฮ โฮว ฮอยจ นึง ก ไก รอาวม ปลาึฮ กีโฮน เซ�
34 เกือฮ โรฮ ซาโด่ก ไม่ นาทัน เซ เรฮ ลออยฮ นึง
ไกญ ซาโลมอน ละ ดุฮ อื เกือฮ แปน กซัต ละ โม อซิ
ราเอน เฮ�ี ฟวยจ เซ โม เปะ เอ ไมจ โรฮ เปอะ ปาึง
โตวต ไม่ อฮั แตะ เฮ�ี �ปัว กซัต ซาโลมอน อาวต ไม่
ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ�� ไมจ เปอะ อฮั ตอก
เซ� 35ฟวยจ เซ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไมจ แม
เปอะ โฮว ฟวต นึง คระ เอญี อ�ื ฟวยจ เซ ซาโลม
อน ซ ฮอยจ งาวม ก งาวม คึ ยุฮ อาึ นึง โฮลฮ แตะ
แปน กซัต รโตง อาึ� นึง เอจี เลือก อาึ อาึง ละ แปน
อื ป ตัตเตียง โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า โรฮ�� อฮั
เซ�

36ฟวยจ เซ เบไ่นยา โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี
�อาเมน� ปัว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ
แปน เนอึม ตอก เซ� 37 พะจาว เอจี อาวต ไม่ ปะ
ตอก ออฮ� ปัว โรฮ เกือฮ อาวต ไม่ ซาโลมอน ตอก
เซ โรฮ� ปัว โรฮ เกือฮ กัน ตัตเตียง ยุฮ อื ระ แม ฮา
กัน ตัตเตียง ยุฮ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ โรฮ�� อฮั เซ
เบไ่นยา�

38 เญือม เซ เยอ ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ� ไม่ นาทัน ป
ซึป ลปุงพะจาว� ไม่ เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า� ไม่ โม
ตฮนั ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต เซ� เกือฮ เนอึ
ม ซาโลมอน ฮาวก บุก ลอ ยุฮ กซัต ด่าวติ� ฟวยจ
เซ โฮว ตาว เนอึม อื ฮอยจ นึง รอาวม ปลาึฮ กีโฮน
เซ� 39 ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ เซ ตุย โด่วง ซัตซิง ป อาึง
ปุย ลออยฮ นึง ป โรวก อื เน่อมึ พากัง ซัมคัน ยุฮ
พะจาว เซ� เรฮ ลออยฮ อาวต นึง อื เซ นึง ไกญ
ซาโลมอน� ฟวยจ เซ โม เซ เยอ ปาึง แม โตวต ยุฮ
แตะ� ป มัฮ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เซ อฮั เฮ�ี
�ปัว กซัต ซาโลมอน ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง�� อฮั
เซ� 40 โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เซ โฮว ฟวต กซัต
ซาโลมอน เซ� ปาึง ปุ โฮว เปี ยุฮ แตะ� ฟอน ลัม
ปุ โฮว ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� รโอง เอนิ ปอ ดุง
เดียง เตะ เอนิ�

41 เญอืม เซ อาโด่นียา ไม่ แคก เลือ ป อาวต ไม่ อื
เซ ฮมอง โรฮ ลอยฮ เซียง โอเอฮี เซ โรฮ� ปุก เญอืม
เอจี ฟวยจ โซม อื ไม่ ปุ แตะ� เญือม ฮมอง โยอปั
ลอยฮ เซียง โตวต เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ เซียง เมอ
ป ลอยฮ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ นึง โตะ เวยีง เซ�
มัฮ ไล ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ ปุย� 42 ลไล อู ลัง่
โม เซ เยอ� โยนาทัน กวน อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ
ฮอยจ โรฮ นา เซ� อาโด่นียา อฮั เฮี ละ อ�ื �เลียก
ฮอยจ นา เฮี เยอ� ปะ มัฮ เปอะ ปุย ไมจ ไล� ตึน ซ
มัฮ ฮอยจ รโฮงะ โรฮ เปอะ ไลลวง ไมจ ละ เอะ โรฮ
ตาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื 43 โยนาทัน เซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �มัฮ โตว ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี เยอ กซัต ด่าวติ ป
มัฮ จาวไน ยุฮ เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี เกือฮ ซา
โลมอน แปน กซัต� 44 เอจี ดวน ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ�
ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว� ไม่ เบไ่นยา กวน เยโฮ

* 1:33 1:33 ป อฮั ปุย ลอ ไม่ เซ มัฮ บรงั นัมพา ป เกิต เน่อมึ นึง บรงั ไม่ บรอง�
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ยาด่า� ไม่ โม ตฮนั ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต
เซ� เกือฮ อื โฮว ฟวต ซาโลมอน เซ� โม เซ เยอ เอจี
เกือฮ โรฮ อื ฮาวก บุก ลอ ยุฮ กซัต โรฮ� 45 ซาโด่ก
ป มัฮ ซตุ� ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เอจี เรฮ
ลออยฮ นึง อื ละ ดุฮ อื ซาโลมอน แปน กซัต นา ก ไก
รอาวม ปลาึฮ กีโฮน เซ� โม เซ เตือง โอยจ อื ฮาวก
เน่อมึ นา เซ ไม่ มวน โมฮ รโอฮ รออง แตะ ตอก เอจี
ฮมอง เปอะ ลอยฮ อื เซ� 46ปเล่ีย เฮี ซาโลมอน เอจี
โฮลฮ เนอึม แปน กซัต� 47 โฮฮ ฮา เซ โม ป ระ ป
คาว ยุฮ กซัต ซาโลมอน เซ เอจี เลียก ปิฮ โรฮ มุ่น
ละ กซัต ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ปัว พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ
มอยฮ กซัต ซาโลมอน พรุ เฮอื ฮา มอยฮ โกะ เปอะ�
ปัว โรฮ เกือฮ กัน ตัตเตียง ยุฮ อื ระ แม ฮา กัน ตัต
เตียง ยุฮ ปะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ กซัต ด่า
วติ นุ่ม นึง เตียง ก ไอจ แตะ� ไววอน ละ พะจาว�
48 อฮั เฮ�ี �ลืลาว เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน
ป เกือฮ แม โรฮ จัตเจือ อาึ ติ ปุย โฮลฮ แปน กซัต
ฆรอ อาึ� อาึ เอจี โฮลฮ ยุ ไอฮ นึง ไง่ แตะ ซเงะ เนาะ
เฮ�ี� อฮั เซ ด่าวติ เตอ��

49 เญือม เซ โม ป มัฮ แคก เลือ ยุฮ อาโด่ นียา
เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื ลอต โกฮ เอญี ตัม
รโตง แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 50 อาโด่นียา ฮลัต
โรฮ นึง ซาโลมอน� โกฮ โฮว ฆาื อื ฮอยจ นึง พากัง
ระ� ฮาวก ไปญ โด่วง อาวต นึง โจง คัน ทไว เซ�

51 ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ กซัต ซาโลมอน ตอก
เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาโด่นียา ฮลัต นึง ปะ� เอจี โกฮ โฮว
ฮอยจ นึง พากัง ระ� กัมลัง ไปญ ลัง่ โด่วง อาวต นึง
โจง คัน ทไว เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ปัว กซัต ซา
โลมอน ซันญา อาึง ละ อาึ ฮมั� นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ยุม
ไม่ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อื เฮ�ี� อฮั เซ��

52 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ดัฮ โกะ อื เปลีฮ มัฮ แตะ ปุย เนอมึ รพาวม โฮ� ปัง
มัฮ ฮาึก อ�ื ปุ ซ ฆรอยจ ฮอยจ ลังเตะ ติ เงยีง เนอึ
ม� ดัฮ มัฮ ปุย ฆอก ไล โฮ� ปังเมอ ซ ยุม ฆาื อ�ื�
อฮั เซ� 53 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน ดวน ปุย โฮว
ตุย อื เกือฮ เลีฮ ฮา คัน ทไว เซ� เญอืม เอจี เลีฮ อ�ื
อาโด่นียา เซ เอญี นุ่ม ไว กซัต ซาโลมอน เซ� กซัต
ซาโลมอน อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โกฮ เอญี ฮอยจ นึง
เญือะ เปอะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2
ด่าวติ ซตอก อาึง ซาโลมอน

1 เญอืม เอจี ซ ยุม อ�ื ด่าวติ กอก ซาโลมอน ป มัฮ
กวน แตะ เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื ซตอก อาึง อื ตอก
เฮ�ี 2 �อาึ เอจี ซดิ ซเงะ ซ ยุม เมอะ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน� ไม่ อาวต ลอป เปอะ ไม่
เรยีง รพาวม แตะ� 3 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป ซตอก เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ โครยญ เจือ� ไมจ
เปอะ เนอึง ป อฮั อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง
ดวน อื ปุย ยุฮ โครยญ เจือ� ตัม ป เอจี ไซฮ ไอ โมเซ
อาึง นึง โกตไม ยุฮ อื เซ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� กัน
ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� ไม่ คระ โฮว โครง เอญี เปอะ
โครยญ โดฮ ซ จเลิน เนอมึ ฆาื อ�ื 4พะจาว เอจี ซัน

ญา อาึง อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม จัตเจือ เปอะ
เนอึม รพาวม ละ อาึ� ไม่ เนอึง อื ป อฮั อาึ ละ แตะ
ไม่ เตม รพาวม แตะ โฮ� ซ โฮลฮ ลอป แปน กซัต
ยุฮ โม อซิราเอน โครยญ เจน ปุย�� อฮั เซ เนิ� ดัฮ
ปะ เนอึง ป อฮั พะจาว ตอก เซ พะจาว ซ ยุฮ เนอึม
อื ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ฆาื อ�ื� อฮั เซ ด่าวติ
เตอ�

5�ไก แม โรฮ ติ เจือ แม� ปะ ตึน ซ ไตม ลัง่ เปอะ
ป ยุฮ โยอปั กวน เซรุยา ละ อาึ โฮ� โยอปั เซ เอจี ยุฮ
ยุม ไม่ ฮวันา ตฮนั ยุฮ โม อซิราเอน ลอา ปุย� มัฮ อปั
เนอ กวน เนอ เซ� ไม่ อามาซา กวน เยเทอ เซ� มัฮ
โฆง อื โรก เวน ละ เญือม ไมจ เมือง� มัฮ โรฮ รโตง
ยุม ปุย เญือม รุป ปุย ปุ แตะ� ยุม ปุย ป โอ ไก พิต
โฌวะ ยุฮ ตอก เซ เยอ� แปน ลอป เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก ละ อาึ ฆาื อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี 6 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก ซ ไมจ แตะ ยุฮ
ละ อ�ื ไมจ เปอะ โตว พลวย ตะกวต เซ เกือฮ ยุม
ไอฮ เญือม เอจี ลัง ยุม แตะ�

7 �ละ ป มัฮ โม กวน รเมะ บ่าซีไล ปุย กิเลอตั เซ�
ปังเมอ ไมจ เปอะ ยุฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ� ไมจ โรฮ
เปอะ เกือฮ โซม นึง เญือะ แตะ นึง มัฮ อื โม ป รปัคัม
อาึ เญือม โฮลฮ อาึ ตอ ฮา อปัซาโลม ป มัฮ เอียกตุ
เปอะ เซ ไพรม อ�ื

8 �ไก ลัง่ ติ ปุย� ปุย เซ มัฮ ชิเมอี กวน เกรา�
มัฮ เจอ เบ่นยามิน� มัฮ ปุย ยว่ง บ่าฮูรมิ� ปุย เซ
อฮั ลัมเลือ ป โซะ ป ไซญ ละ อาึ เญือม ตอ อาึ โฮว
ฮอยจ ยว่ง มาฮะนาอมิ โฮ� เญือม เอจี ฮอยจ อาึ
นึง โกลง จอแด่น เนอ� ปังเมอ ฮอยจ รชงึ โรฮ อาึ�
อาึ ซันญา โรฮ อาึง ฆาื อื นึง มอยฮ พะจาว ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ ยุฮ โตว ยุม ไม่ ปะ�� อฮั เซ ละ ฆาื อ�ื 9 ปัง
มัฮ ตอก เซ ปะ เกียฮ เมีญ เปอะ โตว แปน ปุย โอ ไก
พิต ฆาื อ�ื ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก ซ ไมจ แตะ
ยุฮ ละ อื นึง มัฮ เปอะ ปุย ไก ซติ พันญา� ไมจ โรฮ
เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ตะกวต เซ โรฮ�� อฮั เซ
กซัต ด่าวติ เตอ�

ด่าวติ ยุม
10 ฟวยจ เซ ด่าวติ ยุม� โฮว รโจะ ดิ ไม่ จัตเจือ

ไพรม แตะ� ปุย รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวติ (มัฮ เวยีง
เยรูซาเลม�� 11 ด่าวติ โฮลฮ แปน กซัต ยุฮ โม อซิ
ราเอน รปาวน เนอึม� ตัตเตียง นึง เมือง เฮปโรน
อาแลฮ เนอึม� ตัตเตียง แม ปุย นึง เวยีง เยรูซา
เลม งว่ย โรฮ ลอวย เนอมึ� 12ซาโลมอน ลอต แปน
กซัต ฆรอ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ แตะ� บัน่เมือง ยุฮ อื
อาวต ตอน อาวต ฮมัน เนอมึ�

13ฟวยจ เซ อาโด่นียา กวน ฮกักิต เตอ� โฮว เคะ
บัต่เชบ่า ป มัฮ มะ กซัต ซาโลมอน� บัต่เชบ่า เซ
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ
มวน เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน
เนอะ� 14 ปังเมอ ไก ปฆวตฮอยจ ปัว อฮั ละ เปอะ��
อฮั เซ� �อฮั เมิฮ ป ฆวต อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ
อื บัต่เชบ่า เยอ� 15 อาโด่นียา เซ อฮั เฮ�ี �ปะ ตึน
เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ป ลัง โฮลฮ แปน กซัต เตอ มัฮ อาึ
เฮ�ี ปัง มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื แกต โรฮ อื
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ตอก เซ� ป โฮลฮ แปน กซัต ปเล่ีย เฮี ปังเมอ มัฮ ปุ
อาึ� นึง ปุก อื รพาวม พะจาว ตอก เซ� 16 ปเล่ีย เฮี
อาึ ปัว นึง เปอะ ติ เจือ โน่ง� ปัว เปอะ โอ คัต เวยีน
ฮา แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื บัต่เชบ่า เซ โลยฮ อื ละ อ�ื
�อฮั เมิฮ�� อฮั เซ� 17อาโด่นียา อฮั เฮ�ี �ปัว เปอะ
ปัว ละ แตะ นึง กซัต ซาโลมอน� ตึน โอ โรฮ ซ เลฮ
ป อฮั ปะ ละ แตะ� อาึ อื ฆวต ปัว เยอะ อาบี่ชกั ปุย
ชูเนม เซ แปน ปุย เญือะ แตะ�� อฮั เซ� 18 บัต่เช
บ่า เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �แปน ตอก เซ เยอ�
ซ ปัว ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 บัต่เชบ่า เยอ เลียก เนอึม เคะ กซัต ซาโลมอน
ละ ซ ปัว แตะ รโตง อาโด่นียา เซ� เญือม ยุ ซาโลม
อน ฮอยจ มะ แตะ เคะ แตะ ตอก เซ� นุ่ม เอนิ ไกญ
แตะ� โอก รปัคัม อื ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ เลียก งาวม เบือ
ง ก งาวม แตะ� เกือฮ โรฮ ปุย ตาว ตังอี คึ� อาึง อื
ลวง ดอม แตะ ละ ซ เกือฮ อื มะ แตะ เซ งาวม นึง�
มะ อื เซ งาวม เนอึม นึง อ�ื 20 มะ อื อฮั เฮี ละ อ�ื
�กวน� ฆวต ปัว โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ� ปัว เปอะ
โอ คัต เวยีน ฮา แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต ซาโลม
อน อฮั เฮ�ี �มะ� ปัว เมิฮ� อาึ ซ คัต เวยีน โตว ฮา
เปอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 21มะ อื เซ อฮั เฮ�ี
�ปัว เยอะ อาบี่ชกั เซ ละ อาโด่นียา ป มัฮ เอียกตุ
เปอะ เซ ละ ซ แปน อื ปุย เญือะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ซาโลมอน เซ โลยฮ อื ละ มะ แตะ ตอก เฮ�ี
�เกียฮ ปัว โน่ง เปอะ อาบี่ชกั ละ ติ เจือ โน่ง เมอ�
ลัง ปัว เอนิ เปอะ เกือฮ โฮลฮ แปน กซัต รโตง อาึ
เฮ�ี นึง มัฮ อื เอยีก อาึ� ป พาวม ดิ ไม่ อาโด่นียา เซ
มัฮ อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โยอปั เซ� ไมจ แม
โรฮ เปอะ ปัว รโตง ปุย ลอา เซ โรฮ�� อฮั เซ� 23 เญื
อม เซ กซัต ซาโลมอน ซันญา ซโตฮ อาึง อื นึง มอยฮ
พะจาว ตอก เฮ�ี �ตัม โอ อาโด่นียา ยุม ฆาื ลปุง ติ
มวยญ เซ� ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ โฮฮ
ฮา เซ แม� 24 เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อาึ แปน กซัต
รโตง ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ ฮอยจ ละ จัตเจือ
อาึ เฆียง เฮี ตัม ป เอจี ซันญา พะจาว อาึง โฮ� แจง
ไอม พะจาว เซ ตอก ออฮ อาโด่นียา แจง โรฮ ซ ยุม
ซเงะ เนาะ เฮี ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ� 25 กซัต ซา
โลมอน เกือฮ เนอมึ เบไ่นยา เซ โฮว ยุฮ ยุม ไม่ อาโด่
นียา เซ ฆาื อ�ื

26 กซัต ซาโลมอน อฮั แม เฮี ละ อาบี่ยาทา ป มัฮ
ซตุ เซ� �ปะ โฮว อาวต แม โรฮ นึง อานาโทต เตอ
นึง ยว่ง อาวต ไพรม เปอะ เซ� ปะ โซมกวน โรฮ
เปอะ ไม่ ยุม แตะ� อาึ ปังเมอ โอ ซ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ�
นึง เอจี แลน แก เปอะ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
เยโฮวา เซ ไน ติ เจน แปน ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ
เซ กซัต� ไม่ เอจี ไก โรฮ รโตง เปอะ นึง เม่ะมัก่ ลอก
เปือะ เกอะ โรฮ�� 27 กซัต ซาโลมอน เกือฮ เนอึม
อาบี่ยาทา เซ โอก ฮา แปน แตะ ซตุ ยุฮ พะจาว. โอ
เอฮี ไล เซ เอจี เกิต เนอึม ตัม ลปุง เอจี ซันญา พะ
จาว อาึง นึง ยว่ง ชโิล โฮ ป เกว ไม่ ไลลวง จัตเจือ
เอลี เซ�

28 เญือม เอจี ฮมอง โรฮ โยอปั ไลลวง เซ� โยอปั
เซ ตอ โฮว ฮอยจ นึง พากัง ยุฮ พะจาว. ชุง ไม่ คัน
ทไว� ไปญ โรฮ โด่วง อาวต โจง คัน เซ� โยอปั เซ
ปัง โอ พาวม ดิ ไม่ อปัซาโลม ปังเมอ พาวม แม ไม่
อาโด่นียา� 29 เญือม เซ เยอ ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮ

งะ ละ กซัต ซาโลมอน ตอก เฮ�ี �โยอปั เอจี ตอ โฮว
ฮอยจ นึง พากัง ยุฮ พะจาว. ฮาวก ชุง นึง เฆียง คัน
ทไว เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ซาโลมอน ดวน เบ่ไนยา
กวน เยโฮยาด่า ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โฮว ยุฮ เอนิ ยุม
ไม่�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 เบ่ไนยา เซ โฮว เนอึม ฮอยจ นึง พากัง ยุฮ พะ
จาว เซ� อฮั เฮี ละ โยอปั� �กซัต ดวน ปะ โอก ฮา
นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื โยอปั เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�โอก โตว� อาึ ซ ยุม นา เฮ�ี� อฮั เซ� เบไ่นยา เอญี
รโฮงะ แม อื ละ กซัต ตอก เอจี โลยฮ โยอปั อื เซ�
31กซัต ซาโลมอน อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ยุฮ ละ อื ตัม ป
อฮั โกะ อื เมิฮ� ยุฮ ยุม ไม่� ฟวยจ เซ โฮว รมอยจ�
เดอมึ กัน พิต ยุฮ อื นึง ไลลวง ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย โอ ไก
พิต โฌวะ เซ โอ เญือะ ซ ฮอยจ ฆาื ละ เญือะ เญะ ไม่
จัตเจือ เยอะ โรฮ� 32 ไลลวง เกือฮ อื ฮนัม ปุย ปัต
เซ พะจาว เกือฮ อื แม ฮอยจ ละ โกะ อื ไอฮ� โยอปั
เซ เอจี ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไมจ ฮา โกะ แตะ ไม่ ซืไซ แตะ
ลอา ปุย� เตือง โอ กซัต ด่าวติ เปือะ เกอะ ยุง ไลลวง
อื เฟือฮ� ป ยุฮ อื ยุม ไม่ เซ มัฮ อปัเนอ� ป มัฮ ฮวั
นา ตฮนั ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ไม่ อามาซา ป มัฮ ฮวั
นา ตฮนั ยุฮ โม ยูด่า เซ โรฮ� 33 มัป่ ตุต ลอก อื ฆาื
ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ เกือฮ ลอก ลอป โยอปั เซ ไม่
จัตเจือ อื ฆาื อื โอ เญาะ ไก ลอยจ� ป มัฮ เญือะ ด่า
วติ ไม่ โม จัตเจือ อื ป ซ แปน กซัต เซ� ปังเมอ ปัว
เกือฮ โฮลฮ อาวต ลอป ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
แตะ เบือ พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ โรฮ�� อฮั เซ�

34ฟวยจ เซ เบไ่นยา เซ ฮาวก ยุฮ เนอมึ ยุม ไม่ โย
อปั เซ ฆาื อ�ื โฮว รมอยจ อื นึง เบือง รมอยจ เญือะ
โกะ อื ไอฮ นึง ยว่ง ก พร�ิ 35ฟวยจ เซ กซัต ซาโลม
อน ดุฮ โรฮ เบไ่นยา เซ แปน ฮวันา ตฮนั รโตง โยอปั
เซ ฆาื อ�ื ดุฮ แม โรฮ ซาโด่ก แปน ซตุ รซอฮ ละ พะ
จาว รโตง อาบีย่าทา เซ โรฮ�

36 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน เกือฮ แม ปุย โฮว
กอก ชเิมอี ฮอยจ เคะ แตะ� เญอืม เอจี ฮอยจ อื อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ ยุฮ เญือะ อาวต แตะ นึง
เวยีง เยรูซาเลม เฮ�ี ปุ โอก โฮว ฮอยจ ก ไฮญ เฟือฮ
เอนิ� 37 ดัฮ เปอะ โอก โฮว ไม่ เตือง โรฮ แตะ โกลง
คิตโรน เฮ�ี ซเงะ ออฮ ซเงะ เอฮี ญุ่ก� ปะ ไมจ เอนิ
เปอะ ยุง ซ ยุม แตะ ซเงะ เซ เอนิ� ไลลวง ยุม เปอะ
เซ มัฮ ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 38 ชิเมอี
เซ โลยฮ อื ละ กซัต ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ป อฮั เปอะ
เซ เอจี ปุก เนอึม เนิ� อาึ ซ ยุฮ ตัม ป อฮั เปอะ เซ
โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื ชิเมอี เซ อาวต เนอึม
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ เล่ีญ�

39 เญือม เอจี ไคว อื ลอวย เนอึม� ป มัฮ ครา ชิ
เมอี ลอา ปุย เซ ตอ ฮา อ�ื โฮว อาวต ไม่ อาคิต
กวน มาอาคา ป มัฮ กซัต นึง เมือง กัต เซ� เญือม
เอจี ฮมอง ชิเมอี อาวต ครา แตะ นึง เมือง กัต ตอก
เซ เยอ� 40 ชิเมอี เซ ตุย บรงั� ฮตั แม ควน บุก อ�ื
บุก ปุ โฮว อ�ื ฮอยจ เคะ อาคิต นึง เมือง กัต เซ ละ
ซาวป แตะ ยุ ป มัฮ ครา แตะ เซ� เญือม เอจี ยุ อื
เอญี แม ไม่ อื ฮอยจ นึง ยว่ง อาวต แตะ เซ� 41 เญื
อม เอจี ฮมอง ซาโลมอน ป ยุฮ ชิเมอี เซ� 42 ดวน
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ปุย โฮว กอก ชิเมอี เซ ฮอยจ เคะ แตะ ฆาื อ�ื เญื
อม เอจี ฮอยจ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี เกือฮ ปะ
ซันญา อาึง นึง มอยฮ พะจาว ไม่ เอจี อฮั ซโตฮ ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี โอก เปอะ ฮา นา เฮี ซเงะ ออฮ ซ ยุม
เปอะ ซเงะ เซ� อาึ โม่ อฮั เซ ละ เปอะ� ปะ เอจี
โลยฮ โรฮ เปอะ ละ อาึ ตอก เฮี โรฮ� �ป อฮั เปอะ
เซ เอจี ปุก เนอึม เนิ� อาึ ซ ยุฮ ตัม ป อฮั เปอะ เซ
โครยญ เจือ�� เอจี อฮั เปอะ ตอก เซ� 43 ปะ เมอยุ
โอ เปอะ ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ ไม่ พะจาว? เมอ
ยุ โอ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ เปอะ ยุฮ ฮู��
44กซัต ซาโลมอน อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เมาะ ป ฆอก ป
เบร ยุฮ ปะ ละ เปือะ เกอะ ป มัฮ กซัต ด่าวติ เซ� ปะ
เอจี ยุง เปอะ ไอฮ เตือง โอยจ อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� พะจาว ซ เกือฮ โรฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปะ
ฆาื อื โรฮ� 45พะจาว ปังเมอ ซ ปิฮ มุ่น ยุฮ แตะ ละ
อาึ เฮ�ี ซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ ด่าวติ ตอน ฮมัน โอ
เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ� 46ฟวยจ เซ กซัต ซาโลม
อน ดวน โรฮ เบ่ไนยา เซ โอก โฮว ยุฮ ยุม ไม่ ชิเม
อี เซ� เคียง เซ บัน่เมือง โฮลฮ ซาโลมอน ตัตเตียง
เงอ อาวต เฮน ฮลอง ตอน ฮมัน ฆาื อ�ื

3
ซาโลมอน ปัว กัมกึต วไิซ ไมจ
(4 กซต� 1:3-12)

1 ซาโลมอน ไอฮ กวน เครฮี กซัต เมือง อยีปิ แปน
ปุย เญือะ แตะ� ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ กซัต เมือง อี
ยปิ เซ ฆาื อื ละ ซ ปุก อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื เกือฮ ปรโปวน
เซ อาวต เมือง ด่าวติ ฮอยจ ละ ฟวยจ ยุฮ อื เญือะ
โกะ แตะ ไม่ วิฮนั ยุฮ พะจาว, ฮอยจ โรฮ ละ ฟวยจ
โก อื ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เซ� 2 เญือม เซ วฮินั ยุฮ
พะจาว ดิ ไก โตว� ปุย มอก ลัง่ ทไว โอเอฮี นึง คัน
นาตี ฮลาวง เซ โฮวน โดฮ� 3 ซาโลมอน ฮรกั พะ
จาว. ยุฮ อื ตัม โกตเกน ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ แตะ�
ปังเมอ ทไว ลัง่ ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง นาตี ก ฮ
ลาวง อื โฮวน โดฮ เซ�

4 ติ โฮน อื ซาโลมอน ฮาวก ยว่ง กิเบ่โอน ละ ซ
ตอง แตะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว� คัน ทไว นึง ยว่ง
เซ มัฮ ก ระ ไล อื ฮา ก ไฮญ� ซาโลมอน กอ ตอง
ทไว ซัตซิง นึง คัน เซ ติ ติ โฮน แปน เปือน ตัว เอนิ�
5 เญือม อาวต อื ยว่ง กิเบ่โอน เซ พะจาว เปลีฮ ติ
แตะ ละ อื นึง รโมะ อื เมือ ก ซาวม อ�ื พะจาว อฮั
เฮี ละ อ�ื �เมอ ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เกือฮ ละ แตะ�
ปัว นึง เงอะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ซาโลมอน อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� ปะ เอจี เปลีฮ
ลอป เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ด่าวติ
เปือะ เกอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� เอจี ฮรกั เปอะ
นึง เนอมึ รพาวม อื ละ ปะ� มัฮ ปุย ซืไซ ไม่ อื ฮอยจ
โตะ รพาวม แตะ� รพาวม ฮรกั เปอะ ฮอยจ แนฮ ละ
อ�ื เอจี เกือฮ เปอะ กวน รเมะ อื โฮลฮ งาวม เบือง
ก งาวม เปือะ แตะ ละ ซ ตัตเตียง อื ปุย ฮอยจ ละ
ซเงะ เนาะ เฮ�ี

7�โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ โฮลฮ แปน กซัต รโตง เปือะ
เกอะ� อาึ ปังเมอ กวนดุ ลัง่ เงอะ� ยุง โตว ตอก ซ
ตัตเตียง แตะ ปุย� 8 อาึ อาวต ลลาึง ปุย เลือก ปะ

แปน ปุย ไน เปอะ� มัฮ ปุย โฮวน ปอ โอ ปุย เญาะ
โอยจ เมีญ� 9 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปัว เปอะ เกือฮ
อาึ ไก กัมกึต วไิซ ไมจ ละ ซ ยุง เงอะ ตอก ซ ตัตเตียง
แตะ ปุย ไน เปอะ เฮ�ี เกือฮ อาึ เกียฮ รเตีฮ ป พิต ป
ปุก นึง อ�ื ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ ละ อาึ ตอก เซ โฮ� อาึ
ซ เกียฮ ตัตเตียง ปุย โฮวน ยุฮ เปอะ เฮี ตอก เมอ��
อฮั เซ ละ พะจาว�

10 ป ปัว ซาโลมอน เซ ปุก เนอมึ รพาวม พะจาว�
11พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ปัว เปอะ โตว จีวติ ลัง่
เล่ีญ แตะ� ปัว เปอะ โตว คาวคอง โฮวน� ปัว เปอะ
โตว อาึ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ เปอะ� ฮา เซ เอจี ปัว
เปอะ กัมกึต วไิซ ไมจ ละ ซ ยุง แตะ ตอก ซ ตัตเตียง
แตะ ปุย ตัม ซื อ�ื 12 ปุก เนอึม ป ปัว เปอะ เซ� อาึ
ซ เกือฮ โอเอฮี ละ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ ฆาื อ�ื อาึ
ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ พันญา ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ โฮวน
ฮา ปุย ไฮญ ป ไก กา เปอะ โครยญ โฆะ อ�ื โฮวน
โรฮ ฮา ปุย เจน รเคะ เปอะ โรฮ� 13 โนก ฮา เซ อาึ ซ
เกือฮ ลัง่ ละ เปอะ ไม่ โอเอฮี ป โอ เปอะ ปัว� ซ เกือฮ
คาวคอง ละ เปอะ ไม่ โญต ไม่ ซัก� ติ เจน ไอม เปอะ
ซ ไก โตว กซัต ไฮญ ป บรญิ ไม่ เปอะ ติ ปุย เนอึม�
14 ดัฮ เปอะ เนอึง ป อฮั อาึ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก อาึ อาึง เตือง โกตไม ยุฮ ฮุ ตอก เนอึง ด่าวติ
ป มัฮ เปือะ เปอะ โฮ อาึ ซ เกือฮ โรฮ ปะ ลัง่ ไอม ฆาื
อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

15 เญอืม เซ ซาโลมอน โปวะ เน่อมึ ไอจ แตะ� ยุง
มัฮ อื อู พะจาว ไม่ แตะ นึง รโมะ แตะ� เอญี แม
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ชุง ลัก่กา ฮติ ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื มอก ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว� ทไว โรฮ โอเอฮี ละ อื ละ ซ รโจะ ดิ อื รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว� ฟวยจ เซ เลียง โม คารตัชกัน ยุฮ
แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื

กัน รเตีฮ ยุฮ ซาโลมอน
16 ติ โฮน อื ไก ปรโปวน ป แปน มอจังคึต ลอา

ปุย� ฮอยจ ดิ เคะ กซัต ซาโลมอน� 17 ปรโปวน เซ
ติ ปุย อื อฮั เฮี ละ กซัต� �โอ กซัต� อาึ ไม่ ปรโปวน
เฮี เยอ อาวต ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง เญือะ ติ ลัง� เญือม
เซ อาึ เกิต กวน รเมะ เยอะ ติ� ปุก โรฮ เญอืม อาวต
ปรโปวน เฮี นึง เญือะ เซ โรฮ� 18 เญอืม เอจี ไก กวน
อาึ ลอวย ซเงะ เอ� ปรโปวน เฮี เกิต โรฮ กวน รเมะ
ติ โรฮ� เญือม เซ ไก โตว ปุย ไฮญ นึง ติ เนอึม ป
อาวต ดิ ไม่ เอะ นึง เญือะ เซ เยอ� มัฮ เอะ ลอา โน่ง
ป อาวต นึง อ�ื

19�ปรโปวน เฮี ยุม ยุฮ กวน แตะ นึง โคะ โฆวต อื
เญือม ไอจ แตะ เมือ ก ซาวม อ�ื 20 เญือม เอจี โด่ะ
ซาวม เมอ� ปรโปวน เฮี บระ โกฮ ตุย กวน อาึ เน่อมึ
นึง เตียง ไอจ เจอะ ลไล ปุน อาึ ไอจ� เกือฮ อื ไอจ ไม่
โกะ แตะ� ตุย แม กวน ยุม โกะ แตะ เซ เกือฮ อื ไอจ
ดิ ไม่ อาึ� 21 เญอืม เอจี โกฮ อาึ เน่อมึ ไอจ แตะ เมือ
กซะ อื ละ ซ เกือฮ กวน แตะ เซ ปุ อู� กวนงกั ไอจ
ไม่ อาึ เซ เอจี ยุม� เญือม เอจี แลน ที อาึ กวนงกั
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ยุม เซ� มัฮ โตว กวนงกั เกิต เน่อมึ นึง อาึ เฟือฮ��
อฮั เซ ปรโปวน เซ�

22ปรโปวน ติ ปุย อื เซ ปังเมอ อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ โตว ตอก เซ� กวนงกั ป ไอม ลัง่ เซ มัฮ กวน
อาึ ไอฮ� กวนงกั ยุม เซ มัฮ กวน ปะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ติ ปุย อื เซ อฮั แม โรฮ เฮ�ี �มัฮ โตว ตอก เซ�
กวนงกั ป ไอม ลัง่ เซ มัฮ กวน อาึ ไอฮ� กวนงกั เอจี
ยุม เซ มัฮ กวน ปะ�� ปรโปวน ลอา เซ ลลัฮ่ เก ปุ
แตะ ตอก เซ ซองนา กซัต เซ�

23 เญือม เซ กซัต เซ อฮั เฮ�ี �เปะ ลอา เยอ ตัง
โคน ตัง อฮั เปอะ กวนงกั ไอม ลัง่ เซ มัฮ กวน โกะ
แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� กวนงกั เอจี ยุม เซ
ปังเมอ อฮั ตื เปอะ โอ มัฮ กวน โกะ แตะ โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

24 เญือม เซ กซัต เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ตาว วจิ ละ
อาึ ติ�� อฮั เซ� ปุย ตุย เนอึม อื ละ อ�ื 25 กซัต เซ
อฮั แม เฮี ละ ปุย� �มอก กวนดุ ไอม เฮี เลีฮ ลอา
เมิฮ� เกือฮ ละ ปุย ลอา เฮี ติ ปุย บลัฮ ลอก�� อฮั
เซ�

26ป มัฮ เนอมึ มะ กวนงกั เซ เลียก พาวม นึง กวน
แตะ เซ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ กซัต เซ� �โอ กซัต� ปัว
เปอะ โอ ยุฮ ยุม ไม่ กวนงกั เฮ�ี ปัง มัฮ ตอก ออฮ
ปัง มัฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เกือฮ ฮา อื ละ ปุย เซ เมิฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน ติ ปุย อื เซ ปังเมอ อฮั เฮ�ี
�ซเดือฮ เอนิ เลีฮ ลอา เมิฮ� ปุ เกือฮ เอะ โฮลฮ ติ ตื
เนอมึ�� อฮั เซ�

27 เญือม เซ กซัต เซ อฮั เฮ�ี �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ กวน
งกั เฮี เยอ� เกือฮ ละ ปรโปวน รกา เซ เมิฮ� เอจี
มัฮ ปรโปวน เซ ป มัฮ เนอึม มะ กวนงกั เฮ�ี� อฮั
เซ�

28 เญือม ฮมอง โม อซิราเอน ตอก รเตีฮ กซัต ซา
โลมอน ปุย เยอ� โม เซ นัปทื เนอึม กซัต เซ ฆาื อ�ื
เอจี แจง แน ละ อื มัฮ อื ซติ พันญา ฮอยจ เน่อมึ นึง
พะจาว ป โฮลฮ อื เซ� นึง รเตีฮ อื ปุย ตัม ซื อ�ื

4
โม ป ไปญ กัน บัน่เมือง

1 ซาโลมอน โฮลฮ เนอึม แปน กซัต ละ โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อ�ื 2 โม ป ไปญ กัน ยุฮ อื มัฮ โม เฮ�ี
อาซารยิา กวน ซาโด่ก มัฮ ซตุ รซอฮ ละ พะจาว� 3ป
มัฮ เลคา ยุฮ อื มัฮ เอลีโฮเรป ไม่ อาฮิยา� ปุย ลอา
เซ มัฮ กวน ชชิา� ป มอง โจต ไม่ โซะโกะ ฮรกัซา อื
นึง นังซื ซัมคัน เซ มัฮ เยโฮชาฟัต กวน อาฮลุิต� 4ป
มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ อื มัฮ เบ่ไนยา กวน เยโฮยา
ด่า� ฮวันา ซตุ ยุฮ อื มัฮ ซาโด่ก ไม่ อาบี่ยาทา� 5 ป
แปน ฮวันา โม จาวเมือง ยุฮ อื มัฮ อาซาริยา กวน
นาทัน� ปุย ซิงซา กซัต โอเอฮี ไม่ อื มัฮ ซบุ่ต กวน
นาทัน� ซบุ่ต เซ แปน โรฮ ซตุ ไม่ อ�ื 6 ป คิต กัน
เญือะ กซัต มัฮ อาฮชิา� ป ควป คุม โม ป เกน อื ยุฮ
กัน ละ แตะ เซ มัฮ อาโด่นีรมั กวน อปัด่า�

7 กซัต ซาโลมอน เกือฮ จาวเมือง ยุฮ แตะ กาว
ลอา ปุย อาวต โครยญ แควน นึง เมือง อซิราเอน�
เกือฮ อื แปน ป ซาวป ป โซม ป ปอน ละ เญือะ กซัต
ไม่ ละ โม ป อาวต นึง เญือะ อื เซ โรฮ� มัฮ ซาวป อื

เน่อมึ นึง แควน อาวต อื เซ ติ ปุย ติ เคิ ตอ ติ เนอึ
ม� 8มอยฮ โม เซ เยอ มัฮ ตอก เฮ�ี เบ่นเฮอ แปน ป
ลัป ซาวป เกป อื เน่อมึ นึง โม ป อาวต นึง บลาวง เอ
ฟราอมิ� 9 เบ่นเด่เคอ เกป อื เน่อมึ นึง มาคัต� ชา
อนับิม่� เบ่ตเชเมต เอโลน ไม่ เบ่ตฮานัน� 10 เบ่นเฮ
เซต เกป อื นึง นาตี อารุปโบ่ต� โซโค ไม่ นาตี เฮเฟอ
เล่ีป อ�ื 11 เบ่นอาบี่นาดัป่ เกป อื นึง นาตี นาฟัตโด่
เล่ีป อ�ื ปุย เซ โฮลฮ ทาฟัต กวน เครฮี กซัต ซาโลม
อน แปน ปุย เญือะ แตะ� 12 บ่าอานา กวน อาฮิลุต
เกป อื นึง นาตี ทาอานัก� ไม่ นาตี เมกิตโด่� ไม่ นาตี
เบ่ตชนั เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป อาวต บลัฮ ซาเรทัน
ลวง ลัก่ อาวต เมือง ยซิเรเอน นึง อ�ื เน่อมึ นึง เบ่ต
ชนั ฮอยจ ละ อาเบ่น-เมโฮลา ไม่ โยกเมอมั ลวง ก
ล่าวง อ�ื 13 เบ่นเกเบ่อ เกป อื นึง นาตี ราโมต กิเลอั
ต� ไม่ นึง โม ยว่ง ตัง ยาอี ป มัฮ จัตเจือ มะนาเซ�
เกป โรฮ อื นึง นาตี อารโกป ป อาวต นึง บ่าชนั เซ�
นา เซ ไก โรฮ ยว่ง ระ นึง ลแฆลฮ ยว่ง� ยว่ง โม เซ
ไก ตื ฆรุง ตอน ไม่ อ�ื ควน ซแก รเวอืะ ระ นึง ฆรุง
ยว่ง โม เซ ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี ไม่ อ�ื 14 อาฮินาดั่ป
กวน อติโด่ เกป อื นึง นาตี มาฮะนาอมิ� 15 อาฮิมา
อตั เกป อื เน่อมึ นึง แควน นัปทาลี� อาฮิมาอตั เซ
โฮลฮ โรฮ บ่าเซมัต กวน เครฮี กซัต ซาโลมอน แปน
ปุย เญือะ แตะ� 16 บ่าอานา กวน ฮุไช เกป อื เน่อมึ
นึง แควน อาเชอ ไม่ นาตี เบ่อาโลต� 17 เยโฮชาฟัต
กวน ปารูอา เกป อื เน่อมึ นึง แควน อติซคา� 18 ชิ
เมอี กวน เอลา เกป อื เน่อมึ นึง แควน เบ่นยามิน�
19 เกเบ่อ กวน อุรี เกป อื เน่อมึ นึง แควน กิเลอตั� ป
มัฮ ปลัฮเตะ ยุฮ ซีโฮน กซัต ยุฮ โม อาโมไร ไม่ โอก�
กซัต เมือง บ่าชนั� เญือม เซ เยอ แควน เซ มัฮ เก
เบ่อ เซ โน่ง ป มัฮ จาวเมือง นึง อ�ื

บัน่เมือง ยุฮ ซาโลมอน
20 โม ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน เนอ� โฮวน ลัมเลือ

ไม่ ปุ แตะ� ตอก เอนิ ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� ปุย โม เซ
เตือง โอยจ อื อาวต ไมจ โซม ญุ่ก ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ไก
รพาวม ไมจ มวน อ�ื 21 กซัต ซาโลมอน โฮลฮ ตัต
เตียง ปลัฮเตะ เวอืฮ� เน่อมึ นึง โกลง ยูฟะเรตี ฮอยจ
ละ ปลัฮเตะ อาวต โม ฟีลิซเตีย� เลีฮ แม ฮอยจ ละ
เคต ปลัฮเตะ อาวต โม อยีปิ โรฮ� โม เซ เตือง โอยจ
อื โฮลฮ โรฮ เซีย พาซี ละ กซัต ซาโลมอน เซ� แปน
โรฮ ป อาวต ฆรมึ กัน ตัตเตียง อื ติ เจน ไอม อ�ื

22 ป โซม ป ปอน โฮลฮ กซัต ซาโลมอน โกว ไน ติ
ติ ซเงะ เอ� มัฮ ญอต แปง 240 ทัง� แปง ทัมมด่า
480 ทัง� 23 โมวก โกลยญ กาว ตัว� โมวก เลียง ปุย
เน่อมึ นึง เพระด่าวก 20 ตัว� ไม่ แกะ 100 ตัว� โนก
ฮา เซ มัฮ แม จัก ปอยฮ ไม่ แอ โฮวน ตัว� 24 เน่อมึ
นึง บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื
กซัต ซาโลมอน โฮลฮ ตัตเตียง บัน่เมือง นึง อื เตื
อง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง เมือง ทิปซา ฮอยจ ละ เมือง
กาซา� โม กซัต ป อาวต บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง
ลัก่ เลียก ซเงะ เซ อาวต ตื ฆรมึ กัน ตัตเตียง กซัต
ซาโลมอน เซ� ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ อื โฮลฮ เนอึม
อาวต เฮน อาวต ฮลอง เบือ อื โครยญ ลวง� 25 ติ
เจน ไอม กซัต ซาโลมอน เซ� โม ยูด่า ไม่ โม อซิรา
เอน เนอ อาวต ไมจ มวน นึง ฆรมึ ยมึ อะงุน ไม่ ฆรมึ
โคะ เม ยุฮ แตะ เน่อมึ นึง เมือง ด่าน ป อาวต ลอยจ
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ก ล่าวง ฮอยจ ละ เมือง เบ่เออเชบ่า ป อาวต ลอยจ
ก เซฮ เซ�

26กซัต ซาโลมอน ไก คอก บรอง ยุฮ ปาวน ฮมาึน
โตะ ละ อาึง อื บรอง บัว่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ ปาวน
ฮมาึน ตัว เอนิ� ไก ตฮนั บุก บรอง ยุฮ ติ ฮมาึน ไปล
ลอา เปือน ปุย�

27 โม ป มัฮ จาวเมือง กาว โรฮ ลอา ปุย ป แปน ป
ซาวป ป โซม ป ปอน ละ กซัต เซ� ตาว เนอึม อื ละ
อื ติ ปุย ติ เคิ ตัม ลัง ตาว แตะ� ละ ซ เกือฮ อื แปน
ป โซม ป ปอน ละ เญือะ กซัต� เมาะ ป อาวต นึง
เญือะ กซัต เซ ไก โตว ป วติ ป วงั ละ ติ เจือ เนอึม�
28 โนก ฮา เซ โม จาวเมือง เซ ซาวป โรฮ เฮงาะ บ่า
เล ไม่ เบระ ละ เกือฮ อื ละ บรอง รุป เซิก โม เซ ไม่
ละ ซัตซิง ไฮญ ยุฮ อื ตัม ป ตองกัน อ�ื

กัมกึต วไิซ ไมจ
29พะจาว เกือฮ พันญา ไมจ ละ ซาโลมอน� เกือฮ

โรฮ กัมกึต ไมจ ละ อื ละ ซ เกียฮ คาวไจ อื โอเอฮี�
ป ยุ ป ยุง อื โฮฮ เนอึม ฮา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
30 ซาโลมอน ไก เนอึม กัมกึต วไิซ ไมจ ฮา โม ป ฮ
ลาวง ป ยุง ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ โครยญ โฆะ
ปุย� ไมจ โรฮ ฮา โม ป ยุง โอเอฮี ป อาวต เมือง อี
ยปิ เตือง โอยจ อ�ื 31 ซาโลมอน ไมจ กัมกึต ฮา เอ
ทัน ป มัฮ มู เอซรา� ไมจ โรฮ ฮา เฮมัน ไม่ คานโค
ไม่ ด่าด่า� ปุย ลอวย เซ มัฮ กวน มาโฮน� ซาโลม
อน เซ แปน ปุย ไมจ กัมกึต วไิซ ฮา ปุย ปลัฮเตะ เตื
อง โอยจ อ�ื พรุ มอยฮ ฆาื อื ฮอยจ เมือง ปุย แควน
เซ เตือง โอยจ อ�ื 32 ลปุง ซตอก รเง่อมึ อื ปุย ไก
ลอวย เปือน คอ� รซอม เชยี ยุฮ อื ไก ติ เปือน ไปล
พอน โบ่ต� 33 เกียฮ เพอกึ ปุย ฮอยจ ละ ป ซมา ลโล
วง ปุย เน่อมึ นึง โคะ โซน ซีด่า นึง เมือง เลบ่านอน
ฮอยจ ละ โคะ ฮลาึง ลเวอืง ป กวยฮ นึง ฆรุง ซโมะ�
เพอกึ โรฮ ปุย เกือฮ ยุง ไลลวง โกะพริ โกะย่วง ไซม
ไล่ ไม่ ซัตซิง โฮว ลังเตะ ไม่ กะ โครยญ เจือ� 34กซัต
เมือง ปุย เล่ีป ปลัฮเตะ� เญอืม ฮมอง อื ไลลวง ไมจ
กัมกึต วไิซ ยุฮ ซาโลมอน เซ� เกือฮ ปุย ฮอยจ งอ่ต
ป อฮั อื ฆาื อ�ื

5
กซัต ซาโลมอน เพรยีง ยุฮ วฮินั
(4 กซต� 2:1-18)

1 ติ โฮน อื ฮีรมั ป มัฮ กซัต เมือง ไทระ ตาว โม
กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว เคะ กซัต ซาโลมอน� นึง ฮมอง
แตะ ดุฮ ปุย ซาโลมอน แปน กซัต ฆรอ ด่าวติ ป มัฮ
เปือะ อื เซ� กซัต ฮีรมั เซ ตึน มัฮ ปุ โฮมว ฮรกั ปุ
แตะ ไม่ กซัต ด่าวติ เซ� 2 เญอืม เซ กซัต ซาโลมอน
รโปะ รซอม แตะ ละ กซัต ฮีรมั เซ ตอก เฮ�ี 3 �ปะ
ตึน ยุง เปอะ ไอฮ โอ เปือะ เกอะ ดิ โฮลฮ ยุฮ วฮินั ละ
ซ ไว อื พะจาว เยโฮวา ยุฮ แตะ� นึง จัมเปน ลอป อื
ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ เซ โครยญ
ลวง เอนิ� กา เฆียง เกือฮ พะจาว อื เป โม ป ตอซู ไม่
แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื 4 ปเล่ีย เฮี เยโฮวา พะจาว
ยุฮ อาึ เอจี เกือฮ โรฮ บัน่เมือง ยุฮ ฮุ โฮลฮ อาวต เฮน

อาวต ฮลอง โครยญ ลวง โรฮ� ป เกละยุ อาึ ไม่ โม
ป ฮอยจ ตอซู ไม่ เยอะ ปุ โรฮ ไก� 5 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� อาึ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ วิฮนั ละ ซ แปน อื นา
ก โฮลฮ ปุย ลืลาว มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ นึง�
พะจาว ยุฮ ฮุ เอจี อฮั อาึง อื ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ
เกอะ ตอก เฮ�ี �กวน รเมะ ปะ ป เลือก อาึ อาึง ละ
ซ แปน อื กซัต รโตง ปะ เซ ซ ยุฮ วฮินั ละ อาึ�� เอจี
อฮั เซ� 6 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว ปะ ดวน ปุย ฆู
อาึง โคะ โซน ซีด่า ป อาวต นึง เลบ่านอน เซ เนิ�
อาึ ซ เกือฮ โม กวนไจ ยุฮ แตะ ฮาวก เรอึม โม กวน
ไจ ยุฮ ปะ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ มาื ละ จัง เปอะ กวนไจ
แตะ เซ นึง� ตัม เมาะ แกต ปะ อื โซมกวน� ปะ ตึน
ยุง เปอะ ไอฮ� กวนไจ อาึ เฮี ดิ เกียฮ ยุฮ โตว ไม่ โคะ
ตอก โม ไซด่อน ติ ปุย เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เญือม เอจี ฮมอง กซัต ฮีรมั รซอม รโปะ กซัต
ซาโลมอน ตอก เซ� มวน ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี อาึ ญันด่ี เนอึม ไม่ พะจาว ป
เกือฮ ด่าวติ โฮลฮ กวน รเมะ ป อาวต ไม่ ไมจ ซติ
พันญา แตะ ไม่ โฮลฮ โรฮ อื แปน กซัต ละ ปุย ติ
เมือง ระ เซ�� อฮั เซ� 8 ฟวยจ เซ กซัต ฮีรมั รโปะ
โรฮ รซอม แตะ ละ กซัต ซาโลมอน ตอก เฮ�ี �ไล
ลวง รซอม รโปะ เปอะ ละ อาึ เซ� อาึ เอจี โฮลฮ รปั�
อาึ ญันด่ี ไม่ ซ ยุฮ โรฮ แตะ ตัม รซอม ปัว ปะ ไม่ ป
ฆวต ไอฮ เปอะ นึง ไลลวง โคะ โซน ซีด่า ไม่ โคะ ฆิ
รจวง เซ� 9 ป มัฮ โม กวนไจ ยุฮ อาึ อ�ื ซ โรวก โคะ
เซ ละ เปอะ เน่อมึ นึง บลาวง เลบ่านอน ฮอยจ นึง
ปลัฮ รอาวม� ซ ปุก อื แปน แป� เลีฮ ไม่ อื นึง ปลัฮ
รอาวม เซ� ฮอยจ ละ นา ก อฮั ปะ อื ละ แตะ� อาึ
ซ เกือฮ กัฮ แป ยุฮ แตะ นา เซ� ปัว โรฮ ปะ โฮว รปั
นา เซ โรฮ� รโตง งวยฮ โคะ นึง อื เซ� ปัว โรฮ ปะ
ตาว ป โซม ป ปอน ละ ซ โซม ปอน ปุย อื นึง เญือะ
อาวต เตอะ เฮ�ี� อฮั เซ�

10 กซัต ฮีรมั ตาว เนอึม โคะ โซน ซีด่า ไม่ โคะ
ฆิ รจวง ละ กซัต ซาโลมอน ตัม ป ตองกัน อื เซ�
11กซัต ซาโลมอน ตาว เนอมึ เฮงาะ ซาลี ละ แปน อื
ป โซม ปุย นึง เญือะ กซัต ฮรีมั เซ� ติๆ เนอมึ เมอ�
ตาว อื ติ แซน ไปลแลฮ ฮมาึน ทัง� ไม่ ลออยฮ กาวก
ไมจ ปาวน แซน ซไตม ฮมาึน ไปล พอน เปือน ลิต�
เกือฮ อื ละ กซัต ฮรีมั ตอก เซ โครยญ เนอมึ� 12พะ
จาว โพต เนอมึ ซติ พันญา ไมจ ละ ซาโลมอน� ตอก
เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ อ�ื กซัต ฮีรมั ไม่ กซัต ซา
โลมอน เซ อาวต ไม่ ปุก ปอ แตะ ปุ แตะ� ซันญา ดิ
โรฮ อาึง ซ เรอมึ แตะ ปุ แตะ โรฮ�

13กซัต ซาโลมอน เกน โรฮ ปรเมะ ยุฮ กัน ละ แตะ
เน่อมึ นึง โม อซิราเอน โครยญ โดฮ� ปุย เกน อื ละ
ยุฮ กัน เซ ไก ลอวย ฮมาึน ปุย� 14 เกือฮ โรฮ โม ป
เกน แตะ เซ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เลบ่านอน� เกือฮ
อื เปียน ปุ แตะ� โฮว ติ โฮน ติ ฮมาึน ปุย ตอ ติ เคิ�
ปุย ติ ฮมาึน ปุย เซ ซ โฮว อาวต นึง เมือง เลบ่านอน
เซ ติ เคิ� ซ เอญี อาวต นึง เญือะ แตะ ลอา เคิ� ป
โฮลฮ แปน ป ควป คุม แลน แก ปรเมะ ลอวย ฮมาึน
ปุย เซ� มัฮ อาโด่นีรมั� 15 กซัต ซาโลมอน ไก แม
โม ป มอง ปุยฮ มอง กลอม ยุฮ อาแลฮ ฮมาึน ปุย�
โม ป ปอยจ ป พัฮ ซโมะ ยุฮ อื เน่อมึ โตะ เพระด่าวก
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ไก โรฮ ซเตะ ฮมาึน ปุย โรฮ� 16 โนก ฮา เซ ไก แม
ป ระ ป คาว ยุฮ ละ แปน อื ป แลน แก กัน� ลอวย
เปือน ไปล ลอวย รอย ปุย� 17 กซัต ซาโลมอน ดวน
แม ปุย โฮวน เซ ปอยจ ซโมะ ระๆ ไม่ เพรยีง อื เกือฮ
ไมจ ละ ซ อาึง อื เกือฮ แปน เน่อมึ ตอน ยุฮ วฮินั เซ�
18 เญอืม เซ โม ป ยุฮ กัน ยุฮ ซาโลมอน ไม่ ปุย เมือง
เกบัน่ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ ฮีรมั เซ เพรยีง เนอึม โคะ
ไม่ ซโมะ เซ ละ ซ ยุฮ แตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ นึง�

6
ซาโลมอน โก วฮินั ยุฮ พะจาว

1 เญือม ยุฮ โรง กซัต ซาโลมอน วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ� เญอืม เซ ปุก เนอมึ ปาวน นึง กัน โฮลฮ อื แปน
กซัต เซ� ปุก เคิ ลอา ป อฮั โม ฮบีรู เคิ ซิป ไม่� เน่อมึ
เญอืม โอก โรง โม อซิราเอน ฮา เมือง อยีปิ ฮอยจ ละ
เญือม ยุฮ โรง อื วฮินั เซ� ไก ปาวน รอย ไปล รเตะ
เนอมึ� 2ฮอง อาวต กไน วฮินั เซ ลัง่ ลแฆลฮ รเนฮ�
เวอืฮ งา่ รเนฮ� ฮลาวง งว่ย รเนฮ� 3 ก โปง อื ลัง่
โรฮ งา่ รเนฮ� เมาะ ปุ แตะ ไม่ เมาะ เวอืฮ โตะ กไน
วฮินั เซ� ก โปง อื เซ เวอืฮ กาว รเนฮ� อาวต ลวง
ลัก่กา วฮินั เซ� 4 ยุฮ โรฮ นาตัง ละ วฮินั เซ โรฮ� ก
พริ อื ซไกป ฮา กไน อื นึง ไก คอป อ�ื 5 ยุฮ โรฮ ฮอง
เฆียง วิฮนั เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อื ไม่ ลัก่เคะ อ�ื
เกือฮ อื ไก แปน ฮอง แปน ฮอง แตะ โฮวน ฮอง�
6 ฮอง เซ ไก ลอวย จัน� จัน ก เตียม อื เวอืฮ พอน
รเนฮ� จัน ซน่ะ อื เวอืฮ แลฮ รเนฮ� จัน ก ล่าวง
อื เวอืฮ อาแลฮ รเนฮ� โก ซโมะ นึง อื ตัง ด่อง ละ
ซ รปั อื แปล� เดอมึ แปล โอ ซ โพต ก พริ เดีญ วิ
ฮนั เซ� 7 เญอืม ยุฮ อื วฮินั เซ โกว ซโมะ เอจี ฟวยจ
เพรยีง ปุย อาึง เน่อมึ โตะ บ่อ เซ� ติ เจน โก ปุย วิ
ฮนั เซ ไก โตว ป ฮมอง เซียง คอน เซียง รปอยจ เซี
ยง เคืองมื ไร โอเอฮี นึง อื ติ เจือ เนอมึ ฆาื อ�ื 8 โตะ
รเวอืะ เลียก ปุย โตะ ฮอง เฆียง วิฮนั เซ เลียก จัน
เตียม รกา� เลียก ลวง ก เซฮ วฮินั เซ� ไก โรฮ โบง
ฮาวก ปุย ฮอยจ ละ จัน ลอา จัน ลอวย นึง อ�ื 9 ซา
โลมอน ยุฮ เนอมึ วฮินั เซ เกือฮ ฟวยจ� โน่วก อื ไม่
เทิง อื โกว โคะ โซน ซีด่า ละ อ�ื 10 ฮอง ก พริ อื ป
อาวต เฆียง วฮินั เซ ฮลาวง พอน รเนฮ โครยญ ฮอง
อ�ื รติต ไม่ วฮินั ระ เซ ไม่ แปล โคะ โซน ซีด่า�

11 เญือม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ ซาโลมอน�
12-13 อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ปะ เนอึง ลปุง ซตอก อาึ
เปอะ� ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ
คอ อ�ื อาึ ซ ยุฮ เนอึม ละ เปอะ ตัม ป ซันญา แตะ
อาึง ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เปอะ โฮ� อาึ ซ อาวต ล
ลาึง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮี นึง วิฮนั ป
ยุฮ เปอะ เฮ�ี อาึ ซ ละ ซ โปวฮ โตว เฟือฮ�� อฮั เซ
พะจาว�

14 กซัต ซาโลมอน ยุฮ เนอมึ วฮินั เซ เกือฮ ฟวยจ
โครยญ เจือ� 15 กไน วิฮนั เซ โกว โรฮ โคะ โซน ซี
ด่า ละ โฆป แตะ เดีญ นึง� ไม่ แปน ตุม อื ฮอยจ โรฮ
ละ เทิง อ�ื เดีญ แม ลวง กไน อื นึง โคะ ปอ เล่ีป อ�ื
แปน ตุม อื เซ โกว โคะ ฆิ รจวง ละ อ�ื 16 กซัต ซา
โลมอน ยุฮ แม โรฮ ฮอง กไน วฮินั เซ ลวง ก โด่ะ อ�ื

เกือฮ อื ลัง่ งา่ รเนฮ� โกว โคะ โซน ซีด่า ละ ยุฮ แตะ
ฮอง เซ� เน่อมึ นึง แปน ตุม อ�ื ไม่ เดีญ โฆป อื ลวง
ก ไน อ�ื ฮอยจ ละ เทิง อ�ื เอจี มัฮ ฮอง เซ ฮอง ตึก
นึง ซัมคัน แตะ เซ� 17 ฮอง ป อาวต ลัก่กา ฮอง ตึก
นึง ซัมคัน แตะ เซ เกือฮ อื ลัง่ รปาวน รเนฮ� 18 โคะ
โซน ซีด่า ป เดีญ ปุย โตะ กไน ฮอง นึง วฮินั เซ แกะ
ซลัก แม ฮุป รตุง นึง อื ไม่ ฮุป เตีย โพรยฮ� โตะ
กไน อื เซ เดีญ อื นึง โคะ โซน ซีด่า เล่ีป อ�ื ปอ โอ
ปุย เญือะ เกียฮ ยุ ซโมะ นึง อื เฟือฮ�

19กซัต ซาโลมอน เพรยีง ฮอง ตึก นึง ซัมคัน กไน
วฮินั เซ เกือฮ ไมจ ละ ซ เกือฮ อื ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว อาวต นึง� 20ฮอง เซ ลัง่ งา่ รเนฮ� เวอืฮ งา่
รเนฮ� ฮลาวง งา่ รเนฮ โรฮ� ฟวยจ ยุฮ อื ฮอง เซ
อปั แม อื นึง ไคร ซโน แม� ป มัฮ คัน ทไว เซ โกว
โรฮ โคะ โซน ซีด่า เซ ละ อื โรฮ� 21 กซัต ซาโลมอน
อปั โตะ กไน วิฮนั เซ นึง ไคร ซโน� ตาึก โรฮ โม่ะ
ไคร นึง ลัก่กา ฮอง ตึก นึง ซัมคัน ป เอจี อปั แตะ นึง
ไคร เซ� 22 ลวง กไน วฮินั เซ อปั อื นึง ไคร เล่ีป อ�ื
คัน ป อาวต ลั่กกา ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ อปั
โรฮ อื นึง ไคร�

23ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ ฮุป เตปด่า ไก
โพรยจ นึง โคะ กาวก โตะ กไน ฮอง เซ ลอา� เกือฮ
อื ฮลาวง กาว รเนฮ� 24 โพรยจ ฮุป เตปด่า ติๆ ก
บลัฮ เซ ลัง่ พอน รเนฮ ตอก ปุ แตะ� เน่อมึ นึง โพ
รยจ ลวง วิ ฮอยจ ละ โพรยจ ลวง ดอม อื ลัง่ เอนิ
กาว รเนฮ� 25-26 ฮุป เตปด่า ติๆ เซ� ลวง ฮลาวง
อื ไม่ เมาะ ลัง่ โพรยจ อื ไก โรฮ กาว รเนฮ ตอก ปุ
แตะ เตือง ลอา อ�ื ฮุนฮงั อื ตอก โรฮ ปุ แตะ โรฮ�
27 กซัต ซาโลมอน อาึง ฮุป เซ โตะ กไน ฮอง ตึก นึง
ซัมคัน แตะ เซ� โพรยจ ฮุป ติ ก บลัฮ อื เซ เกือฮ อื
ไลฮ ติ แตะ� เอญี ติต ไม่ เดีญ ติ ลวง� โพรยจ ฮุป
ติ ตัว อื แม เกือฮ โรฮ อื ไลฮ ติ แตะ� เอญี ติต ไม่
เดีญ ติ ลวง โรฮ� โพรยจ ติ ก บลัฮ อื แม เกือฮ อื
ไลฮ ติ แตะ เอญี ติต ไม่ โพรยจ ปุ แตะ เตือง ลอา
ตัว อื เซ� 28 ฮุป เตปด่า เซ อปั โรฮ อื นึง ไคร เตือง
โม่ว อ�ื

29กซัต ซาโลมอน แกะ ซลัก โรฮ เดีญ นึง วฮินั เซ
เกือฮ อื แปน ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ ตอก เซ� ไม่ ฮุป
โคะ อนิทพลัม ไม่ ฮุป เตีย โพรยฮ นึง โตะ ฮอง ตึก
นึง ซัมคัน แตะ ไม่ ฮอง ซัมคัน นึง อื เซ โรฮ� 30 ป
มัฮ แปน ตุม อื โตะ วิฮนั เซ� อปั โรฮ อื นึง ไคร เตื
อง ลอา ฮอง อื เซ�

31 รเวอืะ คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ ฮอง ตึก นึง ซัม
คัน แตะ เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อื ยุฮ อื นึง โคะ กาวก�
โวง โกป รเวอืะ ลวง ราว นึง อื ยุฮ อื แปน ฮุป พอน
เลียม� 32 ป มัฮ รเวอืะ เตือง ลอา อื ยุฮ อื นึง โคะ
กาวก� แกะ ซลัก แม โรฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ ไม่
ฮุป โคะ อนิทพลัม ไม่ ฮุป เตีย โพรยฮ นึง อ�ื ฟวยจ
เซ อปั แม อื นึง ไคร� 33 ป มัฮ โวง โกป โตะ รเวอืะ
คระ เลียก ปุย โตะ ฮอง ระ ฮอง เวอืฮ เซ� ยุฮ โรฮ อื
นึง โคะ กาวก� เกือฮ โวง โกป อื ไก ปาวน เลียม�
34 ป มัฮ รเวอืะ เตือง ลอา อื เซ ยุฮ โรฮ อื นึง โคะ ฆิ
รจวง� ป มัฮ รเวอืะ เซ เกียฮ โปฮ อื เกือฮ แฮนป ดิ
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ไม่ ปุ แตะ โรฮ� 35 รเวอืะ เซ แกะ ซลัก โรฮ ฮุป เต
ปด่า ไก โพรยจ ไม่ ฮุป โคะ อนิทพลัม ไม่ ฮุป เตีย โพ
รยฮ นึง อ�ื อปั โรฮ อื นึง ไคร โรฮ�

36 ควง นึง วฮินั เซ โก โรฮ ฆรุง อ�ื อาึง ซโมะ นึง
อื ไม่ โคะ แปน จัน แปน จัน แตะ� รชุก ซโมะ เซ
ราว ปุ แตะ ลอวย จัน� ฟวยจ เซ อาึง แม โคะ โซน
ซีด่า เซ นึง อื ติ จัน แม� 37 เญือม โบลวง กซัต ซา
โลมอน เน่อมึ วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ ปุก เนอึม ปาวน
นึง กัน แปน อื กซัต เซ� ปุก โรฮ เคิ ลอา นึง อื ป อฮั
ปุย เคิ ซิป ไม่ เซ� 38 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว
โรฮ ติ� เคิ บุ่น ป มัฮ เคิ ซเตะ นึง อื เซ� วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ เอจี ฟวยจ ไมจ โครยญ เจือ� ยุฮ เนอึม อื
ตัม ป เอจี เพรยีง ปุย อาึง เน่อมึ กา อ�ื เวลา โกว
กซัต ซาโลมอน ละ ยุฮ แตะ วฮินั เซ ปุก อาแลฮ เนอึ
ม ฆาื อ�ื

7
กซัต ซาโลมอน ยุฮ เญือะ อาวต แตะ

1 กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ เญือะ ละ อาวต โกะ
แตะ� เญือะ อาวต อื เซ โกว เวลา ละ ยุฮ แตะ
กาว โรฮ ลอวย เนอึม เดอมึ ฟวยจ โครยญ เจือ�
2-3 เญือะ เซ ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เญือะ เพระด่าวก เล
บ่านอน ไม่ อ�ื เญือะ เซ เยอ เกือฮ อื ลัง่ ติ รอย
รเนฮ� เวอืฮ รฮอน รเนฮ� ฮลาวง แม งว่ย รเนฮ�
ยุฮ ด่อง อื นึง โคะ โซน ซีด่า เกือฮ อื ไก ลอวย เด่ีจ�
ติๆ เด่ีจ เซ ไก กาว โรฮ พอน โฆง� โน่วก ไม่ รกู เตี
ยม อื โกว โรฮ โคะ โซน ซีด่า ละ อ�ื พรงั อื มัฮ โรฮ
โคะ โซน ซีด่า โรฮ� ซน่ะ ด่อง เซ ยุฮ อื แปน ฮองๆ
แตะ� 4 เดีญ เญือะ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ ไก นา
ตัง นึง ลอวย แทว� 5 โตะ รเวอืะ ไม่ นาตัง เซ เตือง
โอยจ อื เกือฮ อื ไก ปาวน เลียม� นาตัง เตือง โอยจ
อื เซ เกือฮ อื อาวต รเตือป ปุ แตะ แกล�

6 กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม โฮง โฮวน ด่อง ติ ลัง�
ลวง ลัง่ โฮง เซ ไก รฮอน รเนฮ� เวอืฮ แม งว่ย
รเนฮ� ยุฮ แม โรฮ ก โปง อื ลวง ลัก่กา โฮง เซ เกือฮ
แม โรฮ อื ไก ซกาื โรฮ�

7 โนก ฮา เซ� ยุฮ แม โรฮ ฮอง ละ งาวม แตะ ร
เตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย� ฮอง เซ เยอ เดีญ อื นึง
โคะ โซน ซีด่า เล่ีป อ�ื 8 เญือะ ยุฮ กซัต ซาโลมอน
ละ อาวต แตะ เซ ไก ลวง ลัก่เคะ เญือะ ยุฮ อื ละ ร
เตีฮ รตุม แตะ ปุย เซ� เกือฮ โรฮ อื ตอก ปุ แตะ ไม่
เญือะ ไฮญ นึง อ�ื เญือะ ยุฮ อื ละ ปรโปวน เญือะ
แตะ ป มัฮ กวน เครฮี กซัต ฟาโร ป อาวต เมือง อยีปิ
เซ� เกือฮ โรฮ อื ตอก ปุ แตะ ไม่ เญือะ โม เซ โรฮ�

9 โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ อื เฮี เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ
นึง ทัน อื ฮอยจ ละ รกู อื ยุฮ โรฮ อื นึง ซโมะ ป เอจี
เลือ ปุย เน่อมึ โตะ บ่อ ตัม ป เอจี เตะ เอจี แนต แตะ
อาึง เซ� โฮลฮ เนอึม โกว ซโมะ เซ ละ อื เน่อมึ นึง
กไน เญือะ เซ ฮอยจ ละ ควง อ�ื 10 ป มัฮ ทัน เญือะ
ยุฮ แตะ เซ โกว โรฮ ซโมะ ไมจๆ กอน ระๆ ละ อ�ื
ซโมะ เซ ลัง่ เอนิ ซเตะ รเนฮ งอ่น� กาว รเนฮ งอ่น�
11 เญือะ เซ ลวง ราว อื มัฮ โรฮ ซโมะ ป เอจี พัฮ ปุย

อาึง ตัม ป ตองกัน อื ละ โกว แตะ ละ เญือะ เซ โรฮ�
ฟวยจ เซ ตุม แม โรฮ โคะ โซน ซีด่า นึง อ�ื 12 ควง
เญือะ ยุฮ กซัต ซาโลมอน ไม่ ควง เวอืฮ อาวต นึง วิ
ฮนั เซ โก โรฮ ฆรุง อื นึง ซโมะ พัฮ� รชุก อื แปน คัก
แปน คัก แตะ ลอวย คัก� ฟวยจ เซ ดุฮ แม โรฮ โคะ
โซน ซีด่า นึง อื ติ คัก แม�

ฮรีมั ฮอยจ ยุฮ วฮินั
(4 กซต� 3:15-5:1)

13 กซัต ซาโลมอน ดวน โม กวนไจ แตะ โฮว กอก
ฮรีมั ปุย เมือง ไทระ ฮอยจ เคะ แตะ� 14 ฮรีมั เซ มัฮ
กวน รเมะ แมฮงั เจอ โม นัปทาลี ติ ปุย� เปือะ อื มัฮ
ปุย อาวต นึง เมือง ไทระ� มัฮ โรฮ ชงั ป เกียฮ ยุฮ
ไม่ ไร ซเงี โรฮ� ฮรีมั เซ มัฮ ปุย ไมจ ลัมเลือ ซติ พัน
ญา ละ ซ ยุฮ แตะ ไม่ ไลลวง ไร ซเงี โครยญ เจือ�
ฮอยจ แปน เนอมึ ป ยุฮ กัน ละ กซัต ซาโลมอน เซ�
15 ฮีรมั เซ โล ด่อง โช นึง ไร ซเงี ลอา โฆง� ด่อง
โช ติ ติ โฆง เซ ฮลาวง กาว ซเตะ รเนฮ� แนต แม
ลวง ระ ด่อง เซ ปอ ไคว อ�ื ไก กาว โรฮ ลอา รเนฮ�
16 ฟวยจ เซ ยุฮ แม โรฮ ฮุป เตีย ระ ละ ปดัป่ ปด่า
แตะ เปือง ด่อง เซ ลอา โม่ว� ฮุป เตีย ป อาึง อื นึง
เปือง ด่อง เซ ติ ติ อี ลวง ฮลาวง อื ไก พอน รเนฮ เตื
อง ลอา อ�ื 17 เพาะ แม ฮุป เตีย เซ นึง ตาไค ป ยุฮ
ปุย นึง โม่ะ ไร ซเง�ี กูแก อื นึง ฮุป เตีย ไร ซเงี เซ
เตือง ลอา อ�ื ฮุป เตีย ติ ติ เซ กูแก อื นึง โม่ะ เซ อา
แลฮ เซน� 18 ตาึก แม ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง โม่ะ เซ
ลอา เด่ีจ� กูแก โรฮ อื นึง ฮุป เตีย เตือง ลอา อื เซ
โรฮ� 19 ฮุป เตีย ป อาึง อื เปือง ด่อง โบลวง แตะ เฆี
ยง คระ เลียก ปุย เซ ยุฮ อื แปน ตอก ด่อกบัว่ โฮ�
ฮลาวง ปาวน รเนฮ� 20 ฮุป เตีย ป อาวต นึง เปือง
ด่อง โช ลอา เซ� ป อาวต นึง ราว ป โม่ว ป ติต ไม่
ตาไค เซ� ตาึก แม ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง อื ลอา รอย
โนง ปอ ไคว อื ลอา เด่ีจ� 21 ฟวยจ เซ ฮีรมั เซ โบ
ลวง แม ด่อง ลวง ลั่กกา รเวอืะ วิฮนั เซ เตือง ลอา
โฆง อ�ื ด่อง โบลวง อื ลวง ก เซฮ เซ อฮั ยาคิน ไม่
อ�ื ด่อง โบลวง อื ลวง ก ล่าวง เซ อฮั แม โบ่อตั ไม่
อ�ื 22 ฮุป เตีย ป อาวต นึง เปือง ด่อง เซ มัฮ ฮุป ด่
อกบัว่� กัน ยุฮ อื นึง ด่อง เซ ฟวยจ โรฮ เมาะ เซ
โรฮ�

23 ฮีรมั เซ ยุฮ แม อาง รอาวม ระ ติ เกือฮ อื บัง
บอย� แนต เมาะ เวอืฮ โตะ อื ไก กาว รเนฮ� ลวง
ฮลาวง อื ไก พอน รเนฮ� แนต แม ลวง บังบอย อื
ไก แม งว่ย รเนฮ� 24 ลวง ฆรมึ เฆือป มวยญ อาง
รอาวม เซ เกือฮ อื ไก ฮุป รตุง นึง ลอา เด่ีจ รวติ อ�ื
ไน ติ ติ รเนฮ เซ เกือฮ อื ไก ฮุป รตุง เซ นึง กาว กาว�
บรุก โล ดิ อื ไม่ เญือม โล แตะ โกะ อาง เซ� 25 อาง
รอาวม ระ เซ อาึง อื ราว ตัง โฆระ ฮุป โมวก โปก ป
ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี กาว ลอา ตัว� ฮุป โมวก กาว ลอา
ตัว เซ เกือฮ อื นา ลวง ก พริ โครยญ ลวง� ติ ลวง
ลอวย ตัว เตือง ปาวน ลวง อ�ื 26อาง รอาวม เซ ลวง
ปู อื ไก ด่าว เมาะ ติ ลเตือก เตะ� เฆือป มวยญ อาง
รอาวม เซ เกือฮ อื โพรยฮ ติ แตะ ตอก เตีย โพรยฮ
โฮ� อาง รอาวม เซ กุป เอนิ รอาวม 2,279 ทัง เอนิ�
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27ฟวยจ เซ ฮรีมั เซ ยุฮ แม เลาะ อาวต รอาวม นึง
ไร ซเงี กาว กัน� เลาะ ติๆ กัน เซ ลัง่ ปาวน รเนฮ�
เวอืฮ ปาวน รเนฮ� ฮลาวง แม ลอวย รเนฮ� 28 เลาะ
โม เซ เกือฮ แม โรฮ อื ไก เดีญ� ฟวยจ เซ ยุฮ แม
เฆือป อ�ื 29 เดีญ เลาะ โม เซ ไก แม ฮุป รเวยี ซิง
โต นึง ไม่ ฮุป โมวก โปก� ไม่ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ�
เฆือป เดีญ อื เซ แตม แม โรฮ ลวตไล นึง อ�ื ไก ราว
โม รเวยี ไม่ โม โมวก เซ ไม่ ฆรมึ อื โรฮ� 30 เลาะ ติๆ
เซ ไก ชวง ปาวน� ยุฮ โรฮ อื นึง ไร ซเง�ี แปล นึง
โวงเลาะ เซ มัฮ โรฮ ไร ซเงี โรฮ� เลาะ เซ ไก โรฮ
ควน นนุ นึง โจง อื เตือง ปาวน ลวง อื โรฮ ละ ซ นนุ
อื อาง แตวะ นึง� แกะ ซลัก แม โรฮ ฮุป เตีย โพรยฮ
นึง ควน นนุ อื เซ โรฮ� 31 เลาะ เซ ไก แม โรฮ เฆือป
มัฮ ป บังบอย� ลัง่ ฮา เดีญ อื เซ ติ รเนฮ� โตะ กไน
เลาะ เซ� โด่ะ ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� เกือฮ อื แปน
คัน รปั อาง รอาวม เซ� เฆือป เลาะ เซ แตม แม
ปุย ฮุป ลวตไล อ�ื เดีญ เลาะ เซ ไก ปาวน เลียม�
32 ชวง เลาะ เตือง ปาวน อื ไม่ รดึม อื ไม่ แปล อ�ื
มัฮ ป รติต ดิ ไม่ ปุ แตะ� ชวง เลาะ เซ ฮลาวง ติ
รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 33ป มัฮ ชวง เลาะ เซ เน่อมึ นึง
แปล อื ฮอยจ ละ เฆือป อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ ป มัฮ ดุ่ม
อื ไม่ เฮระ อ�ื ยุฮ โรฮ อื ตอก ชวง เลาะ โกว ปุย ละ
โฮว รุป เซิก โฮ� โล นึง ไร ซเงี ตื� 34 เลาะ ติ ติ เซ ไก
โรฮ ควน นนุ อาวต นึง โจง อื เซ เตือง ปาวน ลวง อ�ื
ควน นนุ อื เซ โล โรฮ อื เกือฮ รติต ดิ ไม่ เฆือป เลาะ
เซ� 35 นึง มวยญ เลาะ ลวง ราว อื เซ ไก แม เฆือป
ติ คัก แม ฮลาวง ฮา มวยญ เลาะ เซ ติ เดือะ� เกือฮ
อื รติต ดิ ปุ แตะ ไม่ มวยญ เลาะ เซ� 36 ป มัฮ ควน
นนุ อื ไม่ เดีญ เลาะ เซ ลวง เฆียง อื แตม แม ฮุป เต
ปด่า นึง อื ไม่ ฮุป รเวยี ซิงโต� ไม่ ฮุป โคะ อนิทพลัม
แม� นา ก โบฮ ลัง่ อื เซ แตม แม โรฮ อื เกือฮ ไก
ลวตไล ไคว อื โรฮ� 37 เลาะ ป ยุฮ อื เตือง กาว กัน
อื เซ แตม อื ตอก เซ� เกือฮ อื ตอก ตื ปุ แตะ� ระ
แตวะ อื เมาะ โรฮ ปุ แตะ โรฮ�

38 ฟวยจ เซ ยุฮ แม อาง รอาวม นึง ไร ซเงี กาว
โม่ว แม� อาึง โรฮ อื นึง ราว เลาะ เซ เตือง กาว กัน
อื โรฮ� มวยญ อาง รอาวม เซ เวอืฮ ปาวน รเนฮ�
กุป โรฮ รอาวม ด่าว เมาะ รปาวน โรฮ แลฮ ทัง�
39 เลาะ อาวต อาง รอาวม เซ อาึง อื นึง ลวง ก เซฮ
วิฮนั เซ พอน กัน� อาึง แม โรฮ อื ลวง ก ล่าวง วิ
ฮนั เซ พอน กัน โรฮ� ป มัฮ อาง รอาวม ระ เซ อาึง
โรฮ อื นึง ลัก่กา วฮินั เซ นึง โจง ลวง ก เซฮ อื โรฮ�
40 ฟวยจ เซ ฮีรมั เซ ยุฮ แม โดง ไม่ เชือม ไม่ ควน
ชาวก จะ แม�
เมาะ ป ดวน ซาโลมอน ฮรีมั ยุฮ ละ ซ โกว อื นึง วิ

ฮนั ยุฮ พะจาว เซ� ฟวยจ เมาะ เซ� 41 ป เอจี ยุฮ ฮี
รมั เซ มัฮ ด่อง โช ลอา โฆง� ไม่ ฮุป เตีย ป อาวต เปื
อง ด่อง เซ เตือง ลอา โฆง อ�ื มัฮ แม ตาไค เพาะ อื
ไม่ โม่ะ กูแก อื เตือง ลอา โม่ว อ�ื 42 มัฮ แม ฮุป เปลิ
ทัปทิม ละ ตาึก อื นึง เปือง ด่อง ลอา โม่ว เซ 400
โนง� ตาึก อื นึง โม่ะ ป กูแก ตาไค เซ ติ โม่ว ลอา
รวติ� ติ รวติ ติ รอย โนง� 43 มัฮ แม เลาะ กาว กัน
เตือง อาง รอาวม นึง อื เซ� 44 มัฮ แม อาง รอาวม

ระ ไม่ ฮุป โมวก อาวต นึง ฆรมึ อื กาว ลอา ตัว โรฮ�
45 มัฮ แม โดง ไม่ เชือม ไม่ ควน ชาวก จะ� โอเอฮี
ป ยุฮ ฮีรมั ละ วฮินั ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อื เซ ยุฮ
เนอมึ อื นึง ไร ซเงี ญื ปุย เกือฮ ตอฮ ตัม ป ดวน กซัต
ซาโลมอน แตะ ยุฮ�

46 เมาะ โอเอฮี โม เซ เยอ กซัต ซาโลมอน เกือฮ
ปุย โฮว ยุฮ อื นึง ก กอ โล ปุย โอเอฮี นึง ฮอง โกลง
จอแด่น ซน่ะ เมือง ซุโคต ไม่ ซาเรทัน เซ� 47 โอ
เอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ อื นึง ไร ซเงี เซ กซัต ซาโลม
อน เญือะ ปุน ซาวป โตว เมีญ เมาะ ไก นัมนัก อื นึง
โฮวน ลอน เอนิ อ�ื

48 โนก ฮา เซ โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ โกว แตะ
โตะ กไน วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� กซัต ซาโลมอน ยุฮ อื
นึง ไคร� โอเอฮี เซ มัฮ คัน ทไว� โตะ อาวต คโนม
ปัง ซัมคัน� 49 มัฮ แม ชวง ออม ไคร ซโน กาว� ชวง
ออม เซ อาึง อื กไน วิฮนั เซ ลวง ก เซฮ พอน ตัว�
อาึง อื ลวง ก ล่าวง อื พอน ตัว� ชวง ออม เซ ไก ตื
เตีย นึง ไม่ ออม ไม่ กิม� 50 ไก แม กลอง เชอืม� มิต
ญัป ละ ญัป กอย นึง ออม� มัฮ แม เชือม ละ อาึง
ป ซออย ฮงาื� โดง งอ� ฮอยจ ละ ลฆลอยจ รเวอืะ
ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ� ไม่ ลฆลอยจ ละ รเวอืะ
ฮอง ซัมคัน นึง อ�ื เมาะ โอเอฮี โม เซ เยอ ยุฮ ตื อื
นึง ไคร�

51 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน กัน ป
เกว ไม่ ไลลวง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� เกือฮ แม ปุย
โฮว ตาว โอเอฮี ทไว กซัต ด่าวติ ป มัฮ เปือะ แตะ
เซ� อาึง อื นึง ฮอง ก แฮรน ปุย เครองึ ซัมคัน ยุฮ
พะจาว นึง วิฮนั เซ� โอเอฮี โม เซ เอจี มัฮ เครองึ
ไคร ไม่ เครองึ มาื ไม่ โอเอฮี ไฮญ โฮวน เจือ�

8
ฮติ ลปุง ซันญา ฮอยจ นึง วฮินั

1ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน กอก โม ป ระ ป คาว ล
ลาึง โม อซิราเอน ไม่ โม ป มัฮ ฮวันา เจอ อื โครยญ
เจอ� เกือฮ อื ฮอยจ โพรม เคะ แตะ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม ละ ซ เฌาะ อื ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ
โอก ฮา เมือง ซีโยน ป มัฮ เมือง ด่าวติ เซ� ไม่ ตาว
อื ฮอยจ นึง วิฮนั เซ� 2 เมาะ โม ปรเมะ ลลาึง โม
อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อื ฮอยจ เนอึม เคะ กซัต
ซาโลมอน เซ� ปุก โรฮ เญือม ไก กัน ชลอง ปุย กัน
อาวต นึง เตอปึ� มัฮ เคิ เอทานิม ป มัฮ เคิ อาแลฮ
เซ โรฮ� 3 เญือม เอจี ฮอยจ รเจอมึ โม ป ระ ป คาว
ไน โม อซิราเอน เซ� ป มัฮ โม ซตุ อู ยวก โรวก ฮติ
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ ละ ซ อาึง อื นึง วฮินั เซ�
4 โม ซตุ ไม่ โม เลวี เยอ โรวก โรฮ พากัง ก ฮอยจ ปุย
เคะ พะจาว เซ ไม่ เครองึ ซัมคัน โกว ปุย โตะ กไน อื
เตือง โอยจ อ�ื ฮาวก อาึง อื นึง วฮินั ยุฮ ซาโลมอน
เซ� 5 กซัต ซาโลมอน ไม่ ปุย เมาะ ป ฮอยจ โพรม
เคะ อื ป อาวต ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา เซ� โรวก ทไว
แกะ โมวก ละ พะจาว โฮวน� ปอ โอ เอนิ ปุย เญาะ
โอยจ เมีญ เมาะ ไก อ�ื 6ฟวยจ เซ โม ซตุ เซ โรวก
เนอึม ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ นึง ก
ลัง อาวต อื โตะ กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ� อาึง
อื นึง ฆรมึ โพรยจ ฮุป เตปด่า เซ� 7 ป มัฮ ฮุป เต
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ปด่า ไก โพรยจ อาวต โตะ กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน
แตะ เซ� ปุย เกือฮ อื กัง โพรยจ แตะ ราว ฮติ เซ�
ครุป เอนิ ฮติ เซ ไม่ โคะ ลกลอม อ�ื 8 โคะ ลกลอม
ฮติ ลปุง ซันญา เซ ลัง่� ปอ เอนิ เกียฮ ชวน ปุย เปื
อง อื เน่อมึ นึง โตะ ฮอง ซัมคัน เซ� ปังเมอ โอ โรฮ
ปุย เกียฮ ยุ เน่อมึ ก พร�ิ โคะ ลกลอม ฮติ เซ อาวต
ลัง่ นา เซ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี 9 โตะ กไน ฮติ ลปุง ซัน
ญา เซ ไก โตว โอเอฮี ไฮญ นึง โนก ฮา ซโมะ โกตไม
ลอา แพน ป ดุฮ ไอ โมเซ นึง อ�ื เญือม อาวต อื นึง
บลาวง ซีไน นา ก ซันญา พะจาว โอเอฮี ไม่ โม อซิรา
เอน� เญอืม โอก โรง อื ฮา เมือง อยีปิ โฮ� 10 เญอืม
เอจี โอก โม ซตุ ฮา ฮอง ซัมคัน นึง วฮินั เซ� วฮินั เซ
เลีฮ เอนิ ชุต รวู นึง ปอ นาวก อื เอนิ� 11 ซตุ โม เซ
เญาะ โรวต โตว ยุฮ กัน นึง อ�ื มัฮ ฆาื นาวก เอนิ วิ
ฮนั เซ นึง รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว.

กัน มอป ทไว วฮินั
12ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ไววอน ตอก เฮ�ี �โอ

พะจาว, ปะ เอจี อาึง เปอะ ซเงะ ยุฮ แตะ นึง มะลอง�
ปะ ปังเมอ เลีฮ อาวต เปอะ นึง ชุต รวู กุ กอน เฮ�ี
13 อาึ เอจี ยุฮ วิฮนั คึนัก เฮี ละ ซ เกือฮ แตะ แปน
ก อาวต ลอป ปะ นึง� โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ�
14 ลไล ชุง ลัง่ โม ป ฮอยจ โพรม นา เซ เยอ� กซัต
ซาโลมอน ลเตือฮ ติ แตะ นา ลัก่ โม เซ� ปิฮ โรฮ มุ่น
ละ อ�ื 15 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน อฮั เฮ�ี ปัว ลื
ลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ป ยุฮ
เนอมึ โอเอฮี ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ ด่าวติ ป
มัฮ เปือะ เกอะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� เอจี อฮั โรฮ
เปอะ ตอก เฮ�ี 16 เน่อมึ เญอืม นัม โรง อาึ โม อซิรา
เอน โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� อาึ ดิ เลือก โตว เมือง
ออฮ เมือง เอฮี ลลาึง โม อซิราเอน เฮี ละ ซ เกือฮ ปุย
ยุฮ วิฮนั ละ อาวต มอยฮ แฮะ ติ โดฮ เนอึม� อาึ อื
ปังเมอ เลือก ด่าวติ เกือฮ ตัตเตียง โม อซิราเอน ป
มัฮ ปุย ไน แตะ เฮ�ี เอจี อฮั เปอะ ตอก เซ ละ ด่าวติ
ป มัฮ เปือะ เกอะ�

17 เปือะ เกอะ เอจี ไก รพาวม ฆวต ยุฮ วิฮนั นึง
ซ เกือฮ อื แปน ก อาวต มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน� 18 พะจาว ปังเมอ อฮั อื ละ ด่าวติ ป
มัฮ เปือะ เกอะ เซ ตอก เฮ�ี ไลลวง ฆวต ยุฮ เปอะ วิ
ฮนั เกือฮ แปน ก อาวต มอยฮ อาึ เซ เอจี มัฮ เนอึม
ป ปุก� นึง เอจี ไก รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก เซ�
19 ปัง มัฮ ตอก เซ มัฮ โตว ปะ ป ซ โฮลฮ ยุฮ วฮินั เฮี
เยอ� ซ มัฮ กวน รเมะ โกะ เปอะ เซ ป ซ แปน ป ยุฮ
วิฮนั ละ อาึ อ�ื อฮั เซ ละ อ�ื 20 ปเล่ีย เฮี พะจาว
เอจี ยุฮ เนอึม อื ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง� นึง
เอจี โฮลฮ อาึ แปน กซัต ตัตเตียง โม อซิราเอน ฆรอ
ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ� ตอก เนอมึ เอจี ซันญา
พะจาว อาึง� อาึ เอจี โฮลฮ โรฮ ยุฮ วิฮนั ละ เกือฮ
แตะ แปน ก อาวต มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ โรฮ� 21 อาึ เอจี เพรยีง โรฮ อาึง ก ซ ละ
แตะ ฮติ อาวต ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ นึง วิฮนั
เซ โรฮ� ป มัฮ ลปุง ซันญา ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ ฮอยจ

อื ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ เน่อมึ เญือม เกือฮ โรง อื
โฮลฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ โฆะ� อฮั เซ�

รซอม ไววอน กซัต ซาโลมอน
22 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน โกฮ ชุง ลั่กกา คัน

ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว เซ ซองนา โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อ�ื ยวก เตะ แตะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื
23อฮั เฮ�ี �โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ไก
โตว พะจาว ไฮญ ติ เนอึม ป ตอก ปะ อา� ป อาวต
นึง มะลอง ญุ่ก� ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ติ ปุย ปุ
ไก� ปะ เอจี ปุน โซะโกะ ฮรกัซา เนอมึ เปอะ นึง ลปุง
ซันญา แตะ อาึง� ไม่ เอจี เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ป
เนอึง ป อฮั เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เฮ�ี 24 ปะ
เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ
ด่าวติ กวนไจ ยุฮ เปอะ ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ โครยญ
เจือ� ป ซันญา เปอะ อาึง เซ� เนาะ เฮี เยอ เอจี
ฟวยจ เนอึม เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� 25 โอ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ปัว แม ปะ ยุฮ ตัม ป
เอจี ซันญา เปอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ ติ เจือ
แม� นึง เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
กวน เฌือต เปอะ ปุน แฮน ติ แตะ ฮา ป โอ ไมจ ไม่
โฮว อื นึง คระ ยุฮ อาึ� ตอก เอจี ยุฮ ปะ อื โฮ� อาึ
ซ เกือฮ ลอป จัตเจือ เปอะ แปน กซัต ยุฮ โม อซิรา
เอน�� เอจี อฮั เปอะ ตอก เซ� 26 โอ พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ปัว ลอป ลปุง
ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ ด่าวติ เปือะ เกอะ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ� เกือฮ แปน ป ตอน ป ฮมัน�

27 �โอ พะจาว� ปะ อมั ซ เกียฮ อาวต เปอะ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี งอ่ต แลน� ปลัฮ มะลอง ป ระ ป ฮลา
วง เงอ เกียฮ กุป โตว ลัง่ อาวต ปะ� เญือม มัฮ อื
ตอก เซ� วิฮนั ยุฮ อาึ ละ เปอะ เฮี โฮว ละ โอ แตะ
ซ กุป ปะ� 28 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปัว ปะ งอ่ต รซอม
ไววอน อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี ไม่ รซอม ปัว
เยอะ เฮ�ี โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ� ปัว เนอึ
ม ปะ ยุฮ ตัม รซอม ไววอน อาึ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 29 ปัว
ปะ แปน ป แลน แก วิฮนั เฮี เตือง ซเงะ่ รซาวม�
นึง เอจี อฮั โรฮ เปอะ ตอก เฮ�ี �มอยฮ อาึ ซ อาวต
นา เซ�� เอจี อฮั เปอะ เซ นึง ซ งอ่ต เปอะ รซอม ไว
วอน อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เญือม ไววอน เนอะ
ไม่ นา เยอะ ลัก่ วฮินั เฮ�ี 30 ปัว เนอมึ ปะ งอ่ต ป ปัว
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ไม่ รซอม ปัว โม อซิราเอน
ปุย ไน เปอะ เซ เญอืม ไววอน อื นา ลัก่ วฮินั เฮ�ี ปัว
เนอึม ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อื นึง เปอะ เน่อมึ นึง ก
อาวต เปอะ เมือง มะลอง� ละ ซ โอ เปอะ ทื โซะ โระ
โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื 31 ดัฮ ไก ปรเมะ ป อฮั ปุย
ยุฮ ป พิต ป โฌวะ ละ ปุ ยว่ง แตะ� ไม่ โฮลฮ เอนิ
อื โฮว ซันญา ซาบัน่ ติ แตะ นึง ลั่กกา คัน ทไว ยุฮ
เปอะ นึง วฮินั เฮ�ี 32 ปัว เนอมึ ปะ ป อาวต เมือง มะ
ลอง งอ่ต ป อฮั อ�ื ปัว ปะ รเตีฮ เนอมึ โอเอฮี ละ โม
กวนไจ ยุฮ เปอะ ตอก ปุก อ�ื ละ โม ป ยุฮ ป พิต ป
โฌวะ ปัว ปะ เกือฮ เนอึม รซอม ซันญา ซาบัน่ อื ติ
แตะ เซ แม ลอก โกะ อื ไอฮ� ละ โม ป ยุฮ ป ปุก ป
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ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ ปัว โรฮ ปะ เกือฮ ละ อื ตัม ป ซื ป
ไซ ยุฮ อื โรฮ�

33 �เญือม ไป โม อซิราเอน นึง ป ฮอยจ ตอซู ไม่
แตะ ฆาื ยุฮ อื มัป่ เปอ� ดัฮ เอญี แม เคะ ปะ ไม่ นัปทื
เนอึม แตะ ปะ ไม่ รพาวม ตุเตียม แตะ� ไม่ โฮว ไว
วอน อื ปัว ปะ เรอมึ แตะ นึง วฮินั เฮี โฮ� 34 ปัว โรฮ
ปะ ป มัฮ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง งอ่ต รซอม
ปัว อื ไม่ ยวก โรฮ เปอะ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน
ปุย ไน เปอะ เซ� ปัว โรฮ ปะ นัม โม เซ เกือฮ โฮลฮ
เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง ป เอจี เกือฮ ปะ ละ จัตเจือ
ไพรม อื เฮี โรฮ�

35�เญอืม คัต ปะ รอาวม เฮละ ฮา ปลัฮเตะ เฮี นึง
เกือฮ เปอะ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ ฆาื มัป่ พิต
ยุฮ อื ละ เปอะ เซ� ดัฮ โม เซ ไววอน ละ ปะ ไม่ นา
แตะ ลัก่ วฮินั เฮี ไม่ นัปทื เนอึม แตะ ปะ ไม่ รพาวม
ตุเตียม แตะ� ไม่ ญอม โรฮ อื ลเตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่
ยุฮ แตะ� 36 ปัว ปะ ป อาวต เมือง มะลอง งอ่ต ฮมอง
ป ปัว อื เซ� ปัว ปะ โอ ทื พิต โฌวะ ยุฮ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ไม่ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน ป
มัฮ ปุย ไน เปอะ� ปัว ปะ เพอกึ เกือฮ โฮว นึง คระ
ปุก คระ ลอก� ปัว โรฮ ปะ โพต รอาวม เฮละ เกือฮ
ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ ยุฮ เปอะ เฮี นึง เอจี มัฮ อื ปลัฮ
เตะ ป เกือฮ เปอะ แปน คอง ปุย ไน แตะ�

37 �ดัฮ ปลัฮเตะ เฮี ไก กัน ไปลญ อาวป เอปิ กิฮ
นึง� พาญัต ฆอก ฮอยจ ละ ปุย ญุ่ก� พาญัต ลไตฮ
ไม่ ฮา ซออฮ ป ฮอยจ ละ เฮงาะ� ไม่ ซดู ซฆลา ป
ฮอยจ ละ ป ซมา ลโลวง ปุย ญุ่ก� ไม่ ไก แม โรฮ ปุย
ฮอยจ แวต เมือง ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ญุ่ก� ปัง มัฮ
แม ป โตะ ป ตอง ไม่ ป โซะ ป คระ ป เกิต ละ ปุย
ญุ่ก� 38 ดัฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ ไว
วอน ไม่ ยวก อื เตะ แตะ ไม่ นา แตะ ลัก่ วิฮนั เฮ�ี
ละ ซ ปัว แตะ โอเอฮี นึง อาวม อื รพาวม ตุก แตะ
ฆาื เม่ะมัก่ ป เกิต ละ แตะ เซ� 39 ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง
ป ปัว อื เซ เน่อมึ ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง เซ�
ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ โม เซ เตื
อง โอยจ อ�ื มัฮ ปะ โน่ง ป ยุง ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ
รพาวม อ�ื ปัว ปะ ยุฮ ละ อื ตัม โซมกวน อื ตอก เอจี
ยุ เปอะ ป คิต ป งอ่ต อื ไม่ กัน ยุฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื
40 ละ ซ เกือฮ โม เซ ยุง ฮลัต นึง ปะ ไม่ นัปทื เนอึม
แตะ ปะ โครยญ เวลา� ไน ติ เจน เกือฮ เปอะ โม เซ
อาวต นึง ปลัฮเตะ เอจี มอป เปอะ ละ จัตเจือ ไพรม
เมอะ เซ�

41-42 �เญือม ฮมอง ปุย ตังเมือง ก ซไง อื ไลลวง
อมันัต เปอะ� ไม่ กัน ระ ไล ป ยุฮ เปอะ ละ ปุย ไน
แตะ� ไม่ ฮอยจ ไววอน โรฮ อื นึง วฮินั เฮี เยอ� 43 ปัว
ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อมึ ก อาวต เปอะ เมือง
มะลอง เซ� ปัว โรฮ ปะ โพต ละ อื ตัม รซอม ปัว อื
นึง เปอะ เซ� ละ ซ เกือฮ โรฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮี ยุง
ป มัฮ ปะ ไม่ นัปทื เนอมึ แตะ ปะ� ตอก โรฮ นัปทื โม
อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ ปะ โรฮ� มัฮ โรฮ ละ
ซ เกือฮ ปุย ยุง มัฮ วฮินั ป ยุฮ อาึ เฮี มัฮ อื ก ลืลาว
ปุย มอยฮ เปอะ โรฮ�

44�เญอืม เกือฮ ปะ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ โอก โฮว
รุป ไม่ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ นึง คระ ออฮ คระ
เอฮี ญุ่ก� ดัฮ โม เซ นา ลัก่ เวยีง ป เอจี เลือก ปะ เฮี
ไม่ ลัก่ วฮินั ยุฮ อาึ ละ ซ ลืลาว ปุย มอยฮ ปะ เฮ�ี ไม่
ไววอน แตะ ละ เปอะ โฮ� 45 ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว
อื เซ เน่อมึ ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง เซ� ปัว ปะ
เกือฮ โม เซ เป เบือ อ�ื

46�เฆียง เฮี โม ป มัฮ ปุย ไน เปอะ ตึน ซ ไก เญอืม
ยุฮ ป พิต ละ เปอะ� นึง โอ อื ไก ติ ปุย เนอมึ ป โอ ยุฮ
ป พิต ติ ชวง เงอ� เญือม เซ ดัฮ ปะ เปลีฮ รพาวม
ฮาวก แตะ ละ นึง เกือฮ เปอะ ไป นึง โม ป ฮอยจ
ตอซู ไม่ อื เซ� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย โรวก เกือฮ แปน
ครา แตะ นึง เมือง ซไง ญุ่ก� ซดิ ญุ่ก� 47 เญือม เซ
ดัฮ โม เซ ญอม อาวม พิต แตะ เน่อมึ นึง เมือง ก
โฮลฮ แตะ แปน ครา เซ ไม่ ไววอน โรฮ แตะ ละ ปะ
ไม่ ปุน เฌาะ เนอึม อื รพาวม แตะ� ไม่ รโซะ อื ติ
แตะ ละ ปะ� ไม่ รโฮงะ อื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ
ละ เปอะ� 48 เญือม อาวต ลัง่ โม เซ นึง เมือง ยุฮ
โม ป คัม ตุง แตะ เซ� ดัฮ โม เซ ญอม ลเตือฮ แม
เคะ ปะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ไม่ ไววอน อื นา ลัก่
เวยีง เลือก ปะ ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ� ไม่ นา อื ลัก่
วฮินั ป ยุฮ อาึ ละ ซ ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ เฮ�ี 49 ปัว
ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อมึ ก อาวต เปอะ เมือง
มะลอง เซ� ปัว ปะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม เซ�
50 ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ ป มัฮ
ปุย ไน เปอะ เซ� ปัว ปะ ตุเตือะ ลูลา กัน โอ ซื โอ
ไซ ยุฮ อ�ื ปัว โรฮ ปะ เกือฮ เมือง ป โฮลฮ อื แปน
ครา เซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง อื โรฮ� 51 โม เซ เอจี
มัฮ ปุย ไน ปะ นึง เอจี มัฮ อื ป นัม เปอะ เกือฮ โอก
ฮา เมือง อยีปิ ป มัฮ ตอก งอ รโซฮ ระ ยุฮ เปอะ เซ�
52 โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว ปะ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ไม่ รซอม ไววอน ยุฮ
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เฮ�ี ปัว นึง เปอะ
เญือม ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ปัว เปอะ โลยฮ ละ อื
เญือม เซ� 53 ปะ เอจี เลือก เปอะ โม เซ เกือฮ ตัง
โน่ง ฮา ปุย ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ปุย
ไน แตะ� ตอก เอจี อฮั เปอะ อาึง ละ ไอ โมเซ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ� เญอืม นัม เปอะ โม จัตเจือ ไพรม
เมอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ�� อฮั เซ กซัต ซา
โลมอน เนอ�

รซอม ปิฮ มุ่น ยุฮ ซาโลมอน
54 ติ เจน ไววอน อื เซ� กซัต ซาโลมอน ชุง นึง

มะ ฆราวง แตะ ลั่กกา คัน ยุฮ พะจาว เซ� ยวก
เตะ แตะ ไม่ อื ฮอยจ ละ ลอยจ รซอม ไววอน แตะ�
55 ฟวยจ เซ โกฮ ชุง� ปิฮ โรฮ มุ่น ละ โม อซิราเอน
ป รโจะ รเจอมึ นา เซ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ ตอก เฮ�ี
56 �ลืลาว พะจาว ป เกือฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย
ไน แตะ โฮลฮ อาวต ไม่ ไมจ เปละ มวน พาวม แตะ
ตอก เอจี ซันญา อื อาึง ละ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ อื โครยญ เจือ� ลปุง ซันญา อื อาึง เซ โฮว เยอื
แม ปลาว โตว ติ มวยญ เนอึม� 57 ปัว พะจาว ยุฮ
เอะ อาวต ซดิ ลอป ไม่ เอะ� ตอก เอจี อาวต อื ไม่
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จัตเจือ ไพรม เมอะ เซ� ปัว โรฮ พะจาว โอ ละ โนะ
โฮะ โปวฮ แตะ� 58 ปัว พะจาว เกือฮ เอะ ปุน เนอึง
ป อฮั อื ละ ซ ปุน โฮว เยอะ นึง คระ โครง ยุฮ อื โค
รยญ เจือ� ไม่ ซ ปุน ยุฮ โรฮ ตัม โกตไม ยุฮ อื ไม่ ลปุง
ซตอก รเงอ่มึ อื โครยญ เจือ โรฮ� ตอก เอจี เกือฮ อื
ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ เซ� 59 ปัว โรฮ เกือฮ รซอม
ปัว แตะ เฮี ฮอยจ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ เตือง
ซเงะ่ รซาวม� ปัว โรฮ พะจาว เลียก พาวม นึง กวน
ไจ ยุฮ อื เฮี ไม่ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อื เซ� ไม่
ซ โพต โรฮ อื โอเอฮี เมาะ ป ตุก อื นึง โครยญ ซเงะ่
โรฮ� 60 เดอมึ ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮี ซ ยุง มัฮ เยโฮวา
พะจาว ติ โตน โน่ง� ไม่ โอ พะจาว ไฮญ ไก เฟือฮ�
61 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ปัว โม เปะ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปุย เนอมึ รพาวม ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ�
เกือฮ ติ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ อื ไม่ ลปุง ซตอก อื
อาึง ตอก ยุฮ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ�

กัน ทไว วฮินั
62ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ไม่ โม อซิราเอน เมาะ

ป อาวต ดิ นา เซ เยอ ทไว ดิ โอเอฮี ละ พะจาว. 63 ซัต
ซิง ทไว กซัต ซาโลมอนละ ซ เกือฮ อื แปนควน รโจะ
อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ มัฮ โมวก 22,000 ตัว�
ไม่ แกะ 120,000 ตัว โรฮ� กซัต ซาโลมอน ไม่ โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อื ทไว เนอึม วิฮนั เซ ละ พะ
จาว. 64 ไน ซเงะ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ พิที
รไซจ นึง บัก่บ่วน ควง ก พริ วฮินั เซ ลวง ลัก่กา อ�ื
มัฮ โกว อื นา เซ ละ ตอง อื ทไว ซัตซิง เตือง ตัว อ�ื
ไม่ ทไว อื เฮงาะ รโกะ นึง� ไม่ ลออยฮ ซัตซิง ทไว
ปุย ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� มัฮ ฆาื
แตวะ ลอน คัน ป มัฮ ไร ซเงี ป อาวต ลัก่กา พะจาว
เซ� ปอ โตว เกียฮ ตอง ปุย ทไว โอเอฮี โม เซ นึง�
65 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน ไม่ โม ลัปซด่อน ไน โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อื ชลอง ดิ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ
ซองนา เยโฮวา พะจาว ยุฮ อื เซ ไม่ ปุ แตะ อาแลฮ
ซเงะ เอนิ� โม ป ฮอยจ เซ ฮอยจ เน่อมึ เล่ีป เมือง
อซิราเอน เน่อมึ นึง เงยีก ฮามัต ลวง ก ล่าวง ฮอยจ
ละ โกลง อียปิ ลวง ก เซฮ นึง อ�ื 66 ซเงะ ซเตะ นึง
อ�ื กซัต ซาโลมอน เกือฮ โรฮ โม ลัปซด่อน เซ เอญี
นึง ยว่ง แตะ� โม ลัปซด่อน เซ ปิฮ โรฮ มุ่น ละ กซัต
ซาโลมอน� ฟวยจ เซ เอญี นึง ยว่ง แตะ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� นึง ยุ แตะ ป ยุฮ พะจาว ละ กซัต ด่า
วติ กวนไจ ยุฮ อื เซ� ไม่ ป ยุฮ อื ละ โม อซิราเอน ป
มัฮ ปุย ไน อื เซ โรฮ�

9
พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ ซาโลมอน โฮน ลอา อื

1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน วิฮนั ยุฮ
พะจาว ไม่ เญือะ อาวต โกะ แตะ� ฮอยจ โรฮ ละ
ฟวยจ อื ยุฮ โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ยุฮ แตะ โครยญ
เจือ เยอ� 2 พะจาว ฮอยจ เปลีฮ แม ติ แตะ ติ โฮน
แม� ตอก เอจี เปลีฮ อื ติ แตะ ละ อื เญือม อาวต
อื นึง กิเบ่ โอน โฮ� 3 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ

อ�ื �อาึ เอจี ฮมอง เงอะ รซอม ไววอน เปอะ� อาึ ซ
เกือฮ วฮินั ป ยุฮ เปอะ เฮี แปน เนอมึ ป ซัมคัน� นึง
ซ แปน อื นา ก นัปทื ลอป ปุย มอยฮ อาึ� ไง่ อาึ ไม่
รพาวม เมอะ ซ อาวต ลอป โรฮ นา เซ� 4ปะ นึง อ�ื
ดัฮ เปอะ โฮว นึง คระ ยุฮ อาึ� ตอก โรฮ โฮว ด่าวติ
เปือะ เปอะ เซ นึง คระ ยุฮ ฮุ ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ�
ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ ตัม ดวน อาึ เปอะ ยุฮ� ไม่ โซะโกะ
ฮรกัซา โรฮ เปอะ นึง โกตไม ยุฮ ฮุ เซ� 5 อาึ ซ เกือฮ
จัตเจือ เปอะ โฮลฮ ตัตเตียง ลอป โม อซิราเอน ตอก
เอจี ซันญา โรฮ ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ ตอก
เฮ�ี �จัตเจือ เปอะ ซ ดุต โตว ปรเมะ นึง ละ ซ ตัต
เตียง ลอป อื โม อซิราเอน�� อฮั เซ ละ� 6 ปัง มัฮ
ตอก เซ� ดัฮ ปะ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา ฟวต แตะ อาึ�
ไม่ โอ เปอะ เญือะ เนอึง ป อฮั อาึ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ�
เตือง โบลวง อาึ โกตไม ยุฮ แตะ เซ ลั่กกา เปอะ�
ไม่ ซาวป โรฮ เปอะ นัปทื พะ ไฮญ� ตัว ปะ ญุ่ก กวน
เฌือต เปอะ ญุ่ก� 7 อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน โอก
ฮา ปลัฮเตะ เอจี เกือฮ แตะ ละ โม เปะ เฮ�ี ปัง มัฮ
วฮินั ซงะ่ ซงอม เฮี ป เกือฮ เปอะ แปน ก ลืลาว แตะ
มอยฮ อาึ เฮ�ี อาึ ซ ไกฮ เอนิ โอก เกือฮ โปน ฮา ไง่
แตะ� โม ปุย ตังเมือง ซ โฮลฮ โฮว โบ โล่ ญวยฮ โม
อซิราเอน ฆาื อ�ื 8 วฮินั เฮี ซ แปน เยอื ก อาวต ครมั
รฌุฮ� โม ป โฮว พา เยอ ซ เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื ซ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เกียฮ ยุฮ โน่ง โอเอฮี ตอก
เฮี ละ เมือง เฮี ไม่ วฮินั เฮี เมอ�� ซ อฮั เซ� 9 ซ ไก
โรฮ ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื ละ โปวฮ โม อซิ
ราเอน เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ พะจาว เซ
ป นัม จัตเจือ อื โอก ฮา เมือง อยีปิ เปอ� โม เซ เยอ
ปังเมอ เอจี ซาวป ทื พะ ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ แตะ ละ
อ�ื เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ตาว พะจาว เม่ะมัก่ โซะ ลอน
ฮอยจ ละ โม เซ ฆาื อ�ื� ซ อฮั เซ ละ ปุ แตะ�� อฮั
เซ ละ อื พะจาว เยอ�

กัน ไฮญ ยุฮ ซาโลมอน
10 กซัต ซาโลมอน โกว เวลา ละ ยุฮ แตะ วิฮนั

ยุฮ พะจาว ไม่ เญือะ ละ อาวต โกะ แตะ เซ งา่ เนอึ
ม เอนิ� 11 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน เกือฮ ยว่ง ป
อาวต นึง แควน กาลิลี ละ กซัต ฮีรมั งา่ ยว่ง เอนิ�
นึง เกือฮ ฮีรมั ป มัฮ กซัต เมือง ไทระ เซ โคะ โซน
ซีด่า ไม่ โคะ ฆิ รจวง ละ อ�ื ไม่ ไคร ตัม เมาะ ฆวต
ไอฮ อ�ื 12 เญือม เอจี เลีฮ กซัต ฮีรมั เน่อมึ เมือง
ไทระ ละ ซ แลน แตะ ยว่ง เกือฮ กซัต ซาโลมอน ละ
แตะ เซ� เมือต เอจี โฮลฮ ยุ อื ปุก โตว รพาวม อ�ื
13 อฮั เฮี ฆาื อื ละ กซัต ซาโลมอน� �เอียกปุ� โม
ยว่ง เกือฮ เปอะ ละ อาึ เฮี เกียฮ ตอ มัฮ โน่ง ตอก เฮี
เมอ�� อฮั เซ ฆาื อ�ื ลอต อฮั ปลัฮเตะ คาบุ่น* ละ
ยว่ง โม เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี 14 ไคร ป เอจี ตาว
กซัต ฮรีมั ละ กซัต ซาโลมอน เซ ไก เมาะ ติ รอย ไม่
งา่ ตะลัน�*

15 เฮี มัฮ ไลลวง ตอก เกน กซัต ซาโลมอน ปุย
เกือฮ ยุฮ กัน เญอืม ยุฮ อื วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ เญือะ
อาวต โกะ แตะ� ไม่ ยุฮ อื ฆรุง เวยีง เซ� เทอมึ แม
โรฮ เตะ นึง เฆียง ฆรุง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ยุฮ

* 9:13 9:13 คาบุ่น เซ ปุย มัฮ อฮั อื โอ ไก ป มัฮ ไม่� * 9:14 9:14 ไคร ติ ติ ตะลัน เซ ไก นัมนัก 34 กิโลกรมั�
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แม โรฮ เมือง ฮาโซ� เมือง เมกิตโด่� ไม่ เมือง เก
เซอ� 16 กา เซ เยอ� กซัต เมือง อียปิ โรวก ตฮนั
ยุฮ แตะ ฮาวก ซะ เต เมือง เกเซอ� ฟวยจ เซ โตก
แม เมือง เซ นึง งอ� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม คะนาอนั
ป อาวต เมือง เซ โรฮ� ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ เมือง
เซ ละ กวน เครฮี แตะ แปน อุมปา อื ป มัฮ ปรโปวน
เญือะ กซัต ซาโลมอน เซ� 17 กซัต ซาโลมอน เนอ
ลอต เฌาะ ยุฮ โคระ แม เมือง เกเซอ เซ� ยุฮ โรฮ
เมือง เบ่ตโฮโรน ลวง ลัก่เซฮ อื โรฮ� 18 ยุฮ โรฮ อื
เตือง เมือง บ่าอาลัต ไม่ เมือง ทามา นึง ลาึน เวอืฮ
เคต โม ยูด่า เซ� 19 โนก ฮา เซ� ยุฮ แม โรฮ เมือง
ไฮญ ละ ซ แฮรน อื คาวคอง ยุฮ แตะ เซ� ไม่ เมือง
นา ก ละ อื เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� ไม่ เมือง นา ก
ละ อื ตฮนั บรอง ยุฮ แตะ� ยุฮ โรฮ อื ฮอยจ ละ โอ
เอฮี โครยญ เจือ เมาะ ป ฆวต ยุฮ แตะ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม ไม่ เมือง เลบ่านอน� ฮอยจ ละ นาตี ไฮญ นึง
บัน่เมือง เตียง แตะ โครยญ โดฮ� 20-21 จัตเจือ โม
คะนาอนั ป โอ โม อซิราเอน ยุฮ ยุม ไม่ เญือม โฮว
รุป อื ปุย เมือง คะนาอนั โฮ� กซัต ซาโลมอน เกน อื
แปน ป ยุฮ กัน ละ แตะ� โม เซ โฮลฮ แปน ครา ปุย
ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี โม เซ เยอ มัฮ โม อาโม
ไร� โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม ฮไีว ไม่ โม เยบุ่ต� 22ป
มัฮ โม อซิราเอน นึง อ�ื กซัต ซาโลมอน เกือฮ โตว
อื แปน ครา แตะ� เกือฮ อื แปน คารตัชกัน งอ่น�
แปน ไน พัน ตฮนั งอ่น� ไน ลอยะ งอ่น� ฮวันา ตฮนั
บุก เลาะ ยุฮ อื งอ่น� ตฮนั บุก บรอง งอ่น� 23ป มัฮ
ฮวันา ระ ป แปน ป มอง ควป คุม แลน แก โม ป ยุฮ
กัน ยุฮ กซัต ซาโลมอน เญอืม เซ� ไก ไม่ ปุ แตะ 550
ปุย�

24 เญอืม เอจี ฟวยจ ฮาวก ปรโปวน เญือะ อื ป มัฮ
กวน กซัต เมือง อียปิ เน่อมึ นึง เมือง ด่าวติ ฮอยจ
นึง เญือะ ป ยุฮ ซาโลมอน ละ อื เซ� กซัต ซาโลม
อน เทอมึ แม เตะ นึง เฆียง เวยีง เยรูซาเลม ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื แม� 25 ซาโลมอน กอ ตอง ทไว
ซัตซิง ละ พะจาว ติ เนอึม ลอวย โฮน� ทไว โรฮ โอ
เอฮี ละ เกือฮ อื แปน ควน รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่
พะจาว. ทไว อื นึง คัน ระ ยุฮ แตะ เซ� ตอง โรฮ ป
ซออย ฮงาื ละ อื โรฮ� เอจี ฟวยจ เมาะ เซ ยุฮ อื วิ
ฮนั เซ�

26 กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ ซปาว รอาวม ติ มู นึง
ยว่ง เอซิโอน เกเบ่อ ก ซดิ อื ไม่ ตา เฮอื เอโลต เมือง
เอโด่ม นึง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม ซครกั นึง อ�ื
27 กซัต ฮีรมั เกือฮ โม ลุกนอง แตะ ป ยุง ไล เกีย
ฮ โฮว นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ ซปาว� เกือฮ อื ฮอยจ บุก
ดิ ซปาว เซ ไม่ กวนไจ ยุฮ ซาโลมอน� 28 ปุย โม เซ
บุก ปุ โฮว ซปาว ติ มู เซ ฮอยจ เมือง โอฟี� เญือม
แม อื ตัง โรวก ไคร ไม่ แตะ 420 ตะลัน� โรวก ตาว
อื ละ กซัต ซาโลมอน�

10
กซัต รโปวน เมือง เชบ่า

1 ไก กซัต รโปวน ติ� อาวต เมือง เชบ่า� ปุย เซ
ฮมอง พรุ มอยฮ ซาโลมอน เบือ ทื อื พะจาว. ฮอยจ
ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ลอง แตะ แลน เมาะ

ไมจ วซิา พันญา ซาโลมอน� ตะ ไฮมญ โอเอฮี ป
ญักๆ นึง อื โฮวน เจือ� 2 กซัต เซ ฮอยจ ดิ ไม่ ลุก
นอง ยุฮ แตะ โฮวน� โรวก อุต โฮวน ละ ตัง แตะ
โรวก ป ซออย ฮงาื ไม่ ไคร โฮวน ไม่ แกว ไมจ� กซัต
เซ ฮอยจ เคะ ซาโลมอน� ไฮมญ เนอึม โอเอฮี นึง
อื ตัม ป ตะ แตะ ไฮมญ เซ โครยญ เจือ� 3 ซาโลม
อน เกียฮ โลยฮ อื ละ อื โครยญ คอ ป ไฮมญ ปุย เซ
นึง อ�ื ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป ญัก ลอน ละ อ�ื 4 เญื
อม ยุ กซัต รโปวน เซ เมาะ ไมจ กัมกึต วไิซ ซาโลม
อน เซ ไม่ แลน อื เมาะ คึ เญือะ อาวต อ�ื เงอตึ เนอึ
ม ฆาื อ�ื 5 ยุ แม โรฮ ป โซม ป ปอน ตัง อื ละ ปุย�
แลน โรฮ ตอก อาวต ตอก โซม โม ลุกนอง อ�ื ยุ โรฮ
จาวป โม กวนไจ อื เครองึ เซอกึ ไมจๆ� ยุ โรฮ โม ป
ตาว ป โซม ป ปอน ละ อ�ื ไม่ ยุ โรฮ อื ตอก ตอง อื
ทไว โอเอฮี นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, เงอตึ ลัมลอน ปอน
เลือ ฆาื อ�ื

6 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ กซัต ซาโลมอน� �เมาะ
ป ฮมอง อาึ เน่อมึ นึง เมือง โกะ โอะ นึง ไลลวง ไมจ
กัมกึต วไิซ ยุฮ เปอะ ไม่ กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป เนอมึ โค
รยญ เจือ� 7 อาึ ปังเมอ โอ เจือ ป อฮั ปุย กา เฆียง
โฮลฮ แตะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ� ป เอจี ฮมอง อาึ กา
ฮอยจ เจอะ เฮี บลัฮ เลียก เจียก งอ่น โตว โอเอฮี ป ยุ
อุ นึง ไง่ แตะ เฮ�ี กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ป คึ ป นัก ยุฮ
เปอะ เฮี เอจี โฮฮ เอจี เกิน ลัมเลือ ฮา ป ฮมอง อาึ�
8 ซนกุ ซไบ่ เนอึม โม ป อาวต ไม่ เปอะ นา เฮ�ี โม
ลุกนอง เปอะ ป รซอฮ ลอป ซองนา เปอะ ไม่ ฮมอง
อื ป อฮั เปอะ เบือ กัมกึต ไมจ ยุฮ เปอะ เซ แปน เนอึ
ม ด่ี ละ อ�ื 9 ไมจ เนอึม ปุย ลืลาว เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ� ปะ เอจี ปุก เปอะ รพาวม อ�ื เอจี เกือฮ
ปะ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน� มัฮ เบือ ฮรกั ลอป
พะจาว โม อซิราเอน โอ เญาะ ไก ลอยจ� มัฮ เซ ป
เกือฮ อื ปะ แปน กซัต ยุฮ อื ฆาื อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ปะ
รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ตัม ปุก ตัม
ลอก อ�ื� อฮั เซ กซัต รโปวน เซ�

10กซัต รโปวน เซ เกือฮ ไคร ละ ซาโลมอน โฮวน�
นัมนัก ไคร เซ ไก 120 ตะลัน� เกือฮ โรฮ ป ซออย
ฮงาื ละ อื โฮวน� เกือฮ อื ไม่ แกว ไมจ โฮวน เจือ�
เคียง เซ ฮอยจ ปเล่ีย เญือะ ไก โตว เญือม ฮอยจ ป
ซออย ฮงาื โฮวน เมาะ เซ ติ โฮน เนอมึ�

11 โฮฮ ฮา เซ แม� กอง ตฮนั อาวต นึง โล่ง ยุฮ
กซัต ฮีรมั เมอ โรวก แม ไคร เน่อมึ นึง เมือง โอฟี�
โรวก โรฮ อื ไม่ โคะ จัน ซครกั ไม่ แกว ไมจ โฮวน
เจือ� 12 กซัต ซาโลมอน เนอ โกว โคะ จัน เซ ละ ยุฮ
แตะ ควน ปดัป่ ปด่า โตะ กไน วิฮนั เซ นึง อื ไม่ นึง
เญือะ อาวต โกะ แตะ เซ โรฮ� ยุฮ แม โรฮ พิน ระ
พิน แตวะ นึง อื ละ โม นักโด่นตร�ี โคะ จัน ซครกั
ฮอยจ ตาว อื เซ มัฮ โคะ จัน ซครกั ป ตึก นึง ไมจ
แตะ� เมาะ โคะ เอจี ตาว ปุย ละ โม อซิราเอน เนอ
ดิ ยุ โตว ป ไมจ อื เมาะ เซ ติ โฮน เนอมึ�

13 กซัต ซาโลมอน เกือฮ โรฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ
กซัต รโปวน เมือง เชบ่า เซ โฮวน เจือ� โฮฮ ฮา เซ
แม� เมาะ ป ปัว กซัต รโปวน เซ นึง อื เกือฮ โรฮ อื
ละ อื โครยญ เจือ� ฟวยจ เซ กซัต รโปวน เซ เอญี
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ดิ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อาวต โกะ
แตะ ไอฮ�

ซาโลมอน กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ
14กซัต ซาโลมอน โฮลฮ รปั ไคร เน่อมึ นึง ปุย 660

ตะลัน โครยญ เนอมึ� 15 โฮฮ ฮา เซ แม� โฮลฮ แม
รปั อื เน่อมึ นึง โม ปอกา แม� ไม่ พาซี โอเอฮี ไม่ ป
ฮอยจ ทไว โม กซัต เมือง อารปั ละ อ�ื ไม่ โม จาว
เมือง โฮวน โดฮ� 16กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ โล ไคร
ระ ลอา รอย ตัว โรฮ� โล ไคร ติ ติ เซ นัมนัก 600 เช
เคน� 17 ยุฮ แม โรฮ โล แตวะ ลอวย รอย แม� โล
ไคร แตวะ ติ ติ เซ ไก โรฮ นัมนัก ด่าว เมาะ 150 เช
เคน โรฮ� โล ยุฮ อื เซ โฮว ละ อาึง อื นึง เญือะ ยุฮ
แตะ� มัฮ เญือะ อฮั ปุย น่อง เลบ่านอน ไม่�

18 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม โรฮ นา ก
งาวม แตะ นึง พลุก ซัง เกือฮ อื ระ ไม่ คึ แตะ� อปั
แม โรฮ อื นึง ไคร ซโน� 19-20 ก น่ักเน่ี ลวง ลัก่เคะ
ก งาวม อื เซ เกือฮ อื บังบอย� ลวง เฆียง อื ก พรอก
อื เตะ แตะ ไก แม ฮุป รเวยี ซิงโต นึง เตือง ลอา ก
บลัฮ อ�ื โบง ฮาวก อื ละ ก งาวม แตะ เซ เกือฮ อื
ไก แลฮ ลลัก่� อาึง แม โรฮ ฮุป รเวยี ซิงโต นึง อื เตื
อง ลอา ก บลัฮ อื เซ โครยญ ลลัก่ โบง� ไก เอนิ กาว
โรฮ ลอา ตัว เอนิ� กซัต ไฮญ โครยญ เมือง� ไก โตว
ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ ยุฮ เบือง ก งาวม คึ แตะ ตอก
เฮี เยอ�

21 เมาะ เครองึ ป โกว กซัต ซาโลมอน เตือง โอยจ
อ�ื ตอก กลอง เชือม โอเอฮี� ยุฮ ตื อื นึง ไคร� ปัง
มัฮ เครองึ โกว อื นึง เญือะ ยุฮ แตะ ป อฮั ปุย น่อง เล
บ่านอน ไม่ เซ� มัฮ ตื โรฮ ไคร� เครองึ โกว อื เซ ป
ยุฮ อื นึง มาื เยอ ไก โตว เฟือฮ� ไน ติ เจน กซัต ซา
โลมอน เซ� มาื มัฮ ป โอ ไก งวยฮ เฟือฮ� 22 กซัต
ซาโลมอน ไก โล่ง ยุฮ ละ โฮว กา โฮว ไค แตะ นึง
ปลัฮ รอาวม� โฮว ดิ ไม่ โล่ง ยุฮ กซัต ฮีรมั� โล่ง
โม เซ เยอ ซ โอก โฮว นึง ปลัฮ รอาวม ละ ซ ตัง แตะ
โรวก ไคร มาื ไม่ พลุก ซัง ไม่ เฟือะ ไม่ กาวง นึง อื
ลอวย เนอมึ ติ โฮน�

23 กซัต ซา โลมอน กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ ฮา
กซัต ไฮญ ติ ปลัฮเตะ� กัมกึต วไิซ อื ไมจ โรฮ ฮา
อ�ื 24 ปุย ติ ปลัฮเตะ ฆวต ฮอยจ เคะ ซาโลมอน ละ
ซ งอ่ต ซ ฮมอง แตะ กัมกึต วไิซ ไมจ เกือฮ พะจาว
อาวต โตะ รพาวม อ�ื 25 โม ป ฮอยจ เคะ อื เซ โรวก
โอเอฮี ละ อ�ื มัฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื ไม่
ลปิ ไมจ� เครองึ ตฮนั� ป ซออย ฮงาื ไม่ บรอง ไม่
ลอ ป เกือฮ อื ละ อ�ื ตาว แนฮ อื ละ อื ตอก เซ โค
รยญ เนอึม� 26 ซาโลมอน รโจะ บรอง ไม่ เลาะ รุป
เซิก ยุฮ แตะ โฮวน� ไก เลาะ รุป เซิก ยุฮ ติ เปือน
ปาวน รอย กัน ไม่ บรอง ติ ฮมาึน ไม่ ลอา เปือน ตัว�
เลียง อื นึง ยว่ง กพริ งอ่น นึง เวยีง เยรูซาเลม งอ่น�
27 เญอืม แปน ซาโลมอน กซัต เตอ มาื กไน เวยีง เย
รูซาเลม มัฮ ป ทัมมด่า ละ ปุย ตอก เยอื เอนิ ซโมะ
โฮ� โคะ โซน ซีด่า เปอกึ โรฮ ละ ปุย ตอก โรฮ โฮวน
โคะ เม ป อาวต นึง ตู เตียม โฮ� 28 กซัต ซาโลมอน
เกือฮ ปอกา ยุฮ แตะ รวี บรอง เน่อมึ นึง เมือง อียปิ
ไม่ เมือง คูเอ ละ แตะ� เกือฮ อื รวี อื ตัม งวยฮ เอจี

กอ รวี แตะ นึง เมือง คูเอ เซ� 29 เลาะ รุป เซิก กอ
รวี อื นึง เมือง อยีปิ เซ� ปุก ติ กัน แลฮ รอย เชเคน�
บรอง ติ ติ รวี อื ติ รอย ไม่ รฮอน เชเคน� โอเอฮี เซ
โฮลฮ แม โชะ อื ละ กซัต เมือง ฮติไท ไม่ เมือง ซีเรยี
โฮวน เมือง�

11
ซาโลมอน เกือฮ รพาวม แตะ ซไง ฮา พะจาว

1 กัง เคะ เอ กซัต ซาโลมอน ฮรกั ปรโปวน เมือง
ปุย ไฮญ โฮวน ปุย� โนก ฮา กวน กซัต เมือง อียปิ
เปอ ไอฮ แม โรฮ ปรโปวน เมือง โมอปั งอ่น ไม่ ปรโป
วน เมือง อมัโมน งอ่น� ไอฮ แม โรฮ ปรโปวน เมือง
เอโด่ม ไม่ เมือง ไซด่อน ไม่ เมือง ฮติไท งอ่น� 2 เอจี
มัฮ เมือง โม เซ ป อฮั พะจาว ละ โม อซิราเอน ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ โตว เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ ปุย
โม เซ นึง แจง ซ โบว อื รพาวม โม เปะ เกือฮ ฆวต
ทื พะจาว ทื โม โกะ แตะ�� เอจี อฮั เซ ละ ปุย พะ
จาว. ซาโลมอน ปังเมอ เกือฮ ลัง่ ติ แตะ ฮรกั อื นึง
ติต รพาวม อื นึง� 3 ไอฮ เอนิ ปรโปวน ป มัฮ จัต
เจือ กซัต อาแลฮ รอย ปุย� ไอฮ โรฮ ปรโปวน แตวะ
เญือะ แตะ ไม่ อื ลอวย รอย ปุย� ปรโปวน โม เซ
เกลีญ เนอึม รพาวม อื ซไง ฮา พะจาว ปุ ปุ� 4 เญื
อม เอจี กวต ซาโลมอน เนอ ปรโปวน โม เซ เอจี ปุน
เกือฮ อื ทื พะ ไฮญ� ซาโลมอน เนอึม โตว รพาวม
ละ พะจาว ทื แตะ� ตอก โตว ด่าวติ ป มัฮ เปือะ แตะ
เซ� 5 ลอต ทื พะอตัโทเรต ป มัฮ พะรโปวน ทื เมือง
ไซด่อน� ทื โรฮ พะมินโคม เมือง อมัโมน� พะ เซ
มัฮ เนอึม ป เกละ พะจาว ยุ� 6 กัน ยุฮ อื เซ มัฮ ป
ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื ซาโลมอน ฟวต เนอึ
ม โตว พะจาว ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� ตอก โตว ฟวต
ด่าวติ ป มัฮ เปือะ แตะ พะจาว โฮ�

7 ยุฮ โรฮ คัน นึง นาตี ฮลาวง ติ ละ ซ ไว ปุย พะ
เคโมต เมือง โมอปั� ยุฮ อื นึง บลาวง รเตือป เมือง
เยรูซาเลม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ยุฮ โรฮ คัน ละ พะ
โมเลก ป ทื โม อมัโมน นา เซ ติ โรฮ� พะ ลอา เซ
มัฮ เนอึม ป เกละ พะจาว ยุ� 8 โนก ฮา เซ ยุฮ โรฮ
คัน โฮวน โดฮ ละ ปรโปวน ตังเมือง เญือะ แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื ละ ซ ตอง อื ป ซออย ฮงาื นึง ไม่ ตัน อื
โอเอฮี นึง ละ พะ ทื โม โกะ แตะ ไอฮ�

9-10 เอจี ไก ลอา โฮน เปลีฮ พะจาว ติ แตะ ละ ซา
โลมอน� ซตอก อื โอ ทื พะ ยุฮ ปุย ตัง เมือง� ปัง
มัฮ ตอก เซ ซาโลมอน เนอึง โตว ป อฮั พะจาว ละ
แตะ� ลเตือฮ ติ แตะ ฮา เยโฮวา พะจาว ทื โม อซิ
ราเอน� มัฮ เซ ป ฮาวก รพาวม พะจาว ละ อื ฆาื อ�ื
11อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี โฆง เปอะ เกือฮ ติ แตะ พิต
ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ อาึ� เอจี เลฮ อฮั กัฮ เวอืน
เปอะ ป อฮั อาึ ละ แตะ� เคียง ยุฮ เปอะ ตอก เซ อาึ
แจง ซ ตุย บัน่เมือง เฮี ฮา เปอะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ ละ
ป ไปญ กัน ยุฮ เปอะ ติ ปุย� 12 ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ
โตก ลัง่ ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ� ติ เจน ไอม
ลัง่ ปะ ซ ตุย โตว ฮา เปอะ ฆาื อ�ื ซ ตุย บัน่เมือง เซ
ฮา กวน เปอะ� 13 อาึ ปังเมอ โอ ซ ตุย ฮา อื เตือง
โอยจ อ�ื ซ ละ อาึง ละ อื ติ เจอ นึง โตก อาึ ละ ด่า
วติ ป มัฮ กวนไจ เยอะ เซ� โตก โรฮ ละ เยรูซาเลม



1 กซัต 11:14 313 1 กซัต 11:38

ป เอจี เลือก แตะ เซ� มัฮ เซ ป โอ ซ ตุย โอยจ ฮา อื
ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

ป ฮอยจ ตอซู ไม่ กซัต ซาโลมอน
14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย

ฮอยจ ตอซู ไม่ ซาโลมอน ฆาื อ�ื ป ฮอยจ ตอซู ไม่ อื
เซ มัฮ ฮาดัต่� มัฮ โม เอโด่ม� มัฮ โรฮ จัตเจือ กซัต
อาวต เมือง เอโด่ม เซ ไพรม อ�ื 15 ติ โฮน อื เญือม
โฮว รุป ด่าวติ ไม่ เมือง เอโด่ม เมอ� โยอปั ป มัฮ ฮวั
นา ตฮนั ระ ยุฮ ด่าวติ เตอ ฮาวก ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม
ปรเมะ อาวต นึง เมือง เอโด่ม เซ� ลอต รมอยจ ป
ยุม แตะ ยุฮ เซ� 16 เญอืม เซ โยอปั ไม่ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อื ลอต อาวต นา เซ แลฮ เคิ� ฮอยจ ละ
โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปรเมะ เมือง เอโด่ม เซ เตือง
โอยจ อ�ื 17 เญือม เซ ฮาดัต่ เซ แตวะ ลัง่� ตอ โฮว
ฆาื อื ไม่ โม กวนไจ ยุฮ เปือะ แตะ ป มัฮ โม เอโด่ม เซ
งอ่น� โกฮ ตอ โฮว ละ ซ อาวต แตะ นึง เมือง อยีปิ�
18 โม เซ เยอ โอก เน่อมึ นึง นาตี โม มีเด่ียน ฮอยจ
นึง ลาึน ปารนั� บะ โรฮ โรวก โม ป อาวต นึง ลาึน
ปารนั เซ โฮว ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อียปิ� โฮว
เลียก เคะ กซัต ฟาโร เมือง อยีปิ เซ� ฟาโร เซ เกือฮ
โรฮ เญือะ ละ อื ติ ลัง� ฮอยจ ละ ป โซม ป ปอน ไม่
นาตี ก ริ อื โซม เซ โรฮ� 19 ฟาโร เยอ ปุก ฮาดัต่
เซ รพาวม อ�ื เกือฮ โรฮ ปเครฮี ป มัฮ ปุ ปรโปวน
เญือะ แตะ เซ ละ อ�ื เกือฮ อื แปน ปรโปวน เญือะ อื
โรฮ� ปรโปวน เญือะ ฟาโร เซ มัฮ ทาเปเนต มอยฮ
อ�ื 20 ปุ อื เซ ไก โรฮ กวน รเมะ ไม่ ฮาดัต่ เซ� มอยฮ
อื มัฮ เกนบูัต่� ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ฟาโร เยอ โรวก
เลียง กวนงกั เซ นึง เญือะ อาวต แตะ ป มัฮ เญือะ
กซัต เซ� เกือฮ อื อาวต ดิ ไม่ กวน ฟาโร เซ�

21 กัง เคะ เอ เญือม อาวต ลัง่ ฮาดัต่ เซ นึง เมือง
อียปิ เปอ� ฮมอง ไลลวง เอจี ยุม กซัต ด่าวติ� ไม่
ฮมอง โรฮ อื เอจี ยุม โยอปั ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ
อื เซ� ฮาดัต่ เลียก เคะ กซัต ฟาโร ฆาื อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �โอ กซัต� อาึ อื ปัว เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง
อาวต ไพรม แตะ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 ฟาโร ปัง
เมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ ฆวต เอญี แม เปอะ ฮอยจ
นึง เมือง อาวต โกะ แตะ� อาวต เปอะ ไม่ เอะ เฮี
อมั มัฮ ไก ป วติ ป วงั ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฮา
ดัต่ เซ โลยฮ อ�ื �ไก โตว ป วติ ป วงั เนิ อ�ี ปังเมอ
ฆวต ปัว เยอะ เอญี�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ ฟาโร
พลวย เนอมึ อื เอญี�

23 พะจาว เกือฮ แม โรฮ ปุย ฮอยจ ตอซู ไม่ กซัต
ซาโลมอน ติ ปุย แม� ปุย เซ มอยฮ อื มัฮ เรโซน
กวน เอลียาด่า� ปุย เซ มัฮ ป ตอ ฮา จาวไน ยุฮ
แตะ ป มัฮ ฮาดัต่เอเซอ กซัต เมือง โซบ่า เซ ไพรม
อ�ื 24 ฟวยจ ฮาวก ซะ เต กซัต ด่าวติ ปุย เมือง โซ
บ่า ไม่ ยุฮ โรฮ อื ยุม ไม่ ปุย เมือง เซ เยอ� เรโซน เซ
ลอต เอนิ แปน ฮวันา โม คะมุย เอนิ� ซาวป รชุยจ
ปุย มัฮ ไม่ แตะ� โม เซ เยอ โฮว ดิ ฮอยจ นึง เมือง
ด่ามาซกัต� ลอต เอนิ เกือฮ เรโซน เซ แปน กซัต
ละ เมือง ซีเรยี เซ ฆาื อ�ื 25 เรโซน เซ แปน ป ตอซู
ลอป ไม่ โม อซิราเอน ไน ติ เจน เญือม แปน ซาโลม

อน กซัต� ยุฮ ลอป ปไฮะ ปฮอน ตอก ยุฮ ฮาดัต่ อื
เซ� แปน ป เกละ ลอป ยุ โม อซิราเอน� โฮลฮ โรฮ
แปน ป ตัตเตียง เมือง ซีเรยี ไม่ อ�ื

26 ไก แม ติ ปุย ป ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ กซัต ซา
โลมอน เนอ� มัฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่� ไพรม อื
มัฮ โรฮ ลุกนอง ยุฮ กซัต ซาโลมอน เซ โรฮ� เยโร
โบ่อมั เซ มัฮ เจอ โม เอฟราอมิ� ปุย ยว่ง เซเรด่า�
มอยฮ มะ อื มัฮ เซรุวา� มัฮ แมฮงั�

27 ป ตอซู เยโรโบ่อมั ปุ แตะ ไม่ กซัต ซาโลมอน
ฆาื อื มัฮ ตอก เฮ�ี เญอืม เทอมึ กซัต ซาโลมอน เตะ
นึง เฆียง ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง
อ�ื ไม่ เกลาะ โรฮ แตะ นา ก โบฮ ฆรุง เวยีง เซ เยอ�
ยุ โรฮ มัฮ เยโรโบ่อมั เซ ปุย นมุ ไม่ เกียฮ คิต เกีย
ฮ งอ่ต แตะ ไม่ ชาวง เตะ ชาวง ชวง แตะ� 28 เกือฮ
เอนิ เยโรโบ่อมั เซ แปน ป ควป คุม โม ป เกน แตะ
ยุฮ กัน เซ เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป มัฮ เจอ โม โยเซป
นึง อ�ื

29 ติ โฮน อื เยโรโบอ่มั เซ โอก โฮว เน่อมึ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� รโตฮ ยุ อาฮิยา ป ซึป ลปุง พะจาว ป
อาวต ยว่ง ชโิล เซ นึง คระ� อาฮิยา เซ จาวป ลปิ
โคระ ติ ปลัฮ� ปุย ลอา เซ อาวต โน่ง นึง กังเด่น เตื
อง ลอา แตะ� 30 เญือม เซ อาฮิยา เยอ ปอยจ ลปิ
โคระ จาวป แตะ เซ� แจฮ อื เกือฮ แปน กาว โรฮ
ลอา ไซจ� 31ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ เยโรโบ่อมั� �ไอฮ
ปะ กาว ไซจ เมิฮ ลปิ เฮี เยอ� เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน เนอ เอจี อฮั เฮ�ี �แลน เมิฮ� อาึ ซ แจฮ
ปลัฮเตะ โฮลฮ ซาโลมอน ตัตเตียง เฮี ฮา อ�ื อาึ ซ
เกือฮ ละ ปะ กาว เจอ� 32ซาโลมอน ซ โฮลฮ ลัง่ ตัต
เตียง อื ติ เจอ โน่ง� มัฮ ลัง่ เบือ โตก เกอะ ละ ด่าวติ
เปือะ อื เซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ� ไม่ โตก โรฮ ละ เย
รูซาเลม นึง มัฮ อื เมือง เอจี เลือก แตะ อาึง เน่อมึ
นึง โม อซิราเอน� 33 ป รกัฮ อาึ โม อซิราเอน เฮี ฆาื
อื เอจี มัฮ ฆาื ละ โปวฮ ซาโลมอน เซ อาึ� เอจี โฮว
ซาวป ไว พะอตัโทเรต� พะ รโปวน ยุฮ ปุย เมือง ไซ
ด่อน เซ� พะเคโมต ยุฮ ปุย เมือง โมอปั� ไม่ พะ มิน
โคม ยุฮ ปุย โม อมัโมน เซ� ซาโลมอน เซ เญือะ โฮว
โตว นึง คระ ยุฮ อาึ เฟือฮ� ยุฮ โตว โรฮ ป ซื ป ไซ
ละ แลน อาึ อ�ื เญือะ เครองึ โตว นึง ลปุง ซตอก อาึ
ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ� ตอก โตว ป ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ
อื เซ�

34� �ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ ซ ตุย โตว โรฮ บัน่เมือง
โฮลฮ อื ตัตเตียง เฮี เกือฮ โอก โอยจ ฮา อ�ื อาึ ซ
เกือฮ โรฮ ลัง่ ตัตเตียง อื ไน ติ เจน ไก ลัง่ จีวติ โกะ อื
โรฮ� เบือ โตก เกอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ ป
เอจี เลือก เกอะ อาึง เซ� นึง มัฮ อื ปุย โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง โกตไม ยุฮ ฮุ� 35 อาึ ปังเมอ ซ ตุย บัน่เมือง
โฮลฮ อื ตัตเตียง เซ เน่อมึ นึง เตะ กวน รเมะ อ�ื
อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ กาว เจอ� 36 อาึ ซ เกือฮ โรฮ ลัง่
ละ กวน รเมะ ซาโลมอน เซ ติ เจอ ลัง่� ละ ซ เกือฮ
โรฮ ลัง่ จัตเจือ โม ด่าวติ กวนไจ ยุฮ ฮุ เซ อาวต โรฮ
ลัง่ นึง เยรูซาเลม เฮ�ี นึง มัฮ อื เมือง เอจี เลือก อาึ
อาึง ละ ซ แปน อื ก ลืลาว ปุย มอยฮ อาึ� 37 อาึ ซ
เกือฮ โรฮ ปะ โฮลฮ ตัตเตียง เวอืฮ ตัม เมาะ ปอ อื
นึง พาวม เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ ปะ แปน กซัต ละ โม
อซิราเอน� 38ปะ ดัฮ เปอะ ญอม ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก
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อาึ แตะ ไม่ โฮว โรฮ เปอะ นึง คระ ยุฮ ฮุ ตัม ปุก อื
รพาวม เมอะ� ไม่ เครองึ โรฮ เปอะ นึง ลปุง ซตอก
อาึ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ� ตอก เอจี ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ อาึ อื โฮ� อาึ ซ อาวต ไม่ ปะ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ
ปะ แปน กซัต ละ ตัตเตียง เปอะ โม อซิราเอน ฮอยจ
ละ กวน ละ เฌือต เปอะ โรฮ� ตอก เอจี ยุฮ ละ ด่า
วติ โฮ� 39 อาึ เกือฮ โรฮ จัตเจือ โม ด่าวติ เฮี ลอก
ตุต แตะ เบือ กัน ฆอก ยุฮ ซาโลมอน เซ� ปังเมอ โอ
โรฮ ซ เกือฮ ตุต อื เซ ไก ลอป� � อฮั เซ พะจาว�

40 มัฮ ฆาื เซ ป ซาวป ซาโลมอน ยุฮ ยุม ไม่ เยโร
โบอ่มั ฆาื อ�ื เยโรโบอ่มั ปังเมอ เตือน ตอ โฮว อาวต
ไม่ กซัต ชิชกั นึง เมือง อียปิ� ลอต อาวต เมือง เซ
ฮอยจ ละ ยุม กซัต ซาโลมอน�

กซัต ซาโลมอน ยุม
41 เมาะ กัน ไฮญ ป เอจี ยุฮ กซัต ซาโลมอน ไม่

ตอก โฮลฮ อื ซติ พันญา แตะ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง
นึง นังซื เกว ไม่ กัน ยุฮ กซัต ซาโลมอน เซ� 42 ซา
โลมอน โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน รปาวน
เนอึม� อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� ตัตเตียง เมือง
อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 43ฟวยจ เซ กซัต ซาโลม
อน เซ ยุม� โฮลฮ โฮว อาวต ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ�
ปุย รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวติ ป มัฮ เมือง ยุฮ เปือะ
โกะ อ�ื ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื เซ มัฮ เรโฮโบอ่มั
กวน โกะ อื ไอฮ�

12
เมือง อซิราเอน รกัฮ แปน ลอา เมือง
(4 กซต� 10:1-19)

1ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เตือง มู อื รโจะ รเจอมึ นึง
เมือง เชเคม ละ ซ ดุฮ แตะ เรโฮโบอ่มั แปน กซัต ยุฮ
แตะ� เรโฮโบอ่มั โฮว เคะ อื นา เซ ฆาื อ�ื 2 ไพรม อื
เยโรโบอ่มั ป มัฮ กวน เนบัต่ เอจี ตอ ฮา กซัต ซาโลม
อน ฮอยจ เมือง อียปิ� อาวต นา เซ� เญือม ฮมอง
เยโรโบ่อมั เซ ไลลวง ซ โฮลฮ เรโฮโบ่อมั แปน กซัต
ฆรอ เปือะ แตะ� เอญี ฆาื อื ฮา เมือง อียปิ ฮอยจ
เมือง โกะ แตะ� 3 ปุย โฮวน เซ เกือฮ ปุย โฮว กอก เย
โรโบอ่มั ฮอยจ เคะ แตะ นึง เมือง เชเคม เซ� ฮอยจ
เนอมึ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ดิ เคะ เรโฮโบอ่มั ไม่ ปุย
เตือง มู อ�ื 4 โม เซ ปัว นึง อื ตอก เฮ�ี �เปือะ เปอะ
เอจี เกือฮ รบุยฮ ระ ลกลอม เชยีน ละ เอะ� เอะ ฆวต
ปัว ปะ เกือฮ รบุยฮ ฮิ ชาวง ละ แตะ เญี่ยะ� เกือฮ
โรฮ กัน โซะ ยุฮ ฮุ ฌักแฟน เญี่ยะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ เอะ ซ ญอม แปน ลุกเมือง เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

5 เรโฮโบ่อมั โลยฮ อื ละ ปุย โฮวน เซ ตอก เฮ�ี
�เอญี ละ นึง เญือะ เปอะ ฮมั� ไน ลอวย ซเงะ ฮอยจ
แม เคะ อาึ อื นา เฮ�ี ซ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก ซ ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เอญี เนอมึ ฆาื อ�ื

6 เญอืม เซ เรโฮโบอ่มั ซิงซา ดิ อื ไม่ โม ตะ กวต ป
มัฮ ทีปึกซา ยุฮ ซาโลมอน ป มัฮ เปือะ แตะ เซ ไพรม
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ� อาึ

ซ ไมจ โลยฮ ละ ปุย โม เซ ตอก เมอ แล�� อฮั เซ
ละ อ�ื

7 โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ดัฮ ปะ
ญอม แปน ตอก กวนไจ ละ โม ลัปซด่อน� ดัฮ เปอะ
งอ่ต ป อฮั อื ไม่ โลยฮ ไมจ โลยฮ มวน เปอะ ละ อื
โฮ� ปุย โม เซ ตึน ซ แปน ลอป ลุกเมือง เปอะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เรโฮโบอ่มั ปังเมอ โอ ฆวต ไอฮ ป อฮั โม ตะ กวต
เซ� โฮว ซาวป ซิงซา ดิ อื ไม่ โม ปุย นมุ ป มัฮ ปุ
ฆอ ปุ จุป โกะ แตะ ฮา อ�ื ปุย โม เซ เอจี มัฮ ปุโฮม
ว ซิงซา ดิ อื โอเอฮี� 9 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ แกต
เปอะ ตอก เมอ� โม เฮี ปัว เกือฮ อาึ เกือฮ รบุยฮ
แตะ ชาวง ฮา เจน เปือะ เกอะ� อาึ ซ ไมจ โลยฮ ละ
อื ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 โม ป นมุ ป มัฮ ปุ ฆอ ปุ จุป อื เซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �แฆน อาึ ซ
ระ ฮา ญวย เปือะ เกอะ� 11 เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ
รบุยฮ เชยีน ละ โม เปะ� อาึ ซ เกือฮ โฮว ละ เชยีน
แตะ ละ เปอะ� เปือะ เกอะ เอจี กอ เฟียต โม เปะ
นึง ไมะแซ� อาึ ปังเมอ ซ ลาวป โม เปะ นึง โคะ ล
กลอม��* ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ
โม ป นมุ เซ�

12 ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ เอ เยโรโบ่อมั ไม่ ปุย เตื
อง โอยจ อื ฮอยจ แม เคะ เรโฮโบ่อมั ตัม ป อฮั อื
อาึง ละ แตะ โฮ� 13 กซัต โคระ เซ โลยฮ ซวก อื ละ
ปุย� ไอฮ โตว ลปุง ซตอก โม ตะ กวต ละ แตะ เฟือ
ฮ� 14 ไอฮ ลปุง ซตอก โม ป นมุ เซ ละ แตะ� อฮั เฮี
ละ โม ลัปซด่อน เซ� �เปือะ เกอะ เกือฮ รบุยฮ เชยี
น ละ เปอะ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ โฮว ละ เชยีน แตะ
ฮา เซ แม� เปือะ เกอะ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ�
อาึ ปังเมอ ซ ลาวป โม เปะ นึง โคะ ลกลอม�� อฮั
เซ ละ อ�ื 15 กซัต เซ งอ่ต โตว ป อฮั โม ลัปซด่อน
ละ แตะ ฆาื อ�ื ไลลวง เซ มัฮ โรฮ เกิต อื เบือ พะ
จาว ละ ซ เกือฮ อื แปน ตอก ลปุง อฮั อาฮิยา ป มัฮ
ปุย ยว่ง ชโิล อาึง โฮ� ปุย เซ ซึป ลปุง พะจาว ละ
เยโรโบ่อมั ป มัฮ กวน เนบัต่ ไพรม อ�ื เอจี ซ เกิต
เนอึม ตอก เอจี อฮั อื ซ เกิต เซ� 16 โม อซิราเอน
เญือม ยุ อื โอ กซัต เซ ญอม งอ่ต ป อฮั แตะ ตอก
เซ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ กซัต เซ� �เอะ เญือะ ไก โตว
รโตง นึง จัตเจือ ด่าวติ� เอะ เญือะ ซ เกือฮ โตว จัต
เจือ เจซี เตียง แตะ� เออ� โม อซิราเอน� เอญี นึง
เญือะ เปอะ เมิฮ� เออ� จัตเจือ ด่าวติ� แลน ไอฮ
เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ โม
อซิราเอน เอญี เนอึม นึง เญือะ แตะ ฆาื อื เตือง ไพ
เตือง มัน� 17 โม อซิราเอน ป อาวต นาตี เจอ ยูด่า
เซ ปังเมอ เกือฮ ลัง่ เรโฮโบอ่มั แปน กซัต ยุฮ แตะ�

18 เญือม เซ กซัต เรโฮโบ่อมั บะ อาโด่รมั ป ควป
คุม แลน แก โม ป เกน แตะ ยุฮ กัน เซ โฮว ไม่ แตะ
เคะ โม อซิราเอน� โม เซ แล่น เอนิ ปุย เซ นึง ซโมะ
ปอ ยุม อ�ื กซัต เรโฮโบ่อมั ปังเมอ เตือน ลุกลิก ติ
แตะ ฮา ปุย โม เซ� ฮาวก นึง เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ�
ตอ ฮา โม เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 19 เคียง

* 12:11 12:11 นึง ลปุง ไพรม อฮั อ�ื �อาึ ซ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ ดอโกก�� อฮั เซ�
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เซ ฮอยจ ปเล่ีย โม อซิราเอน ญอม โตว เกือฮ โม จัต
เจือ ด่าวติ ตัตเตียง แตะ�

20 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เญอืม ฮมอง อื เอญี
เยโรโบ่อมั เน่อมึ นึง เมือง อียปิ เปอ� รโปะ มวยญ
แตะ ละ อ�ื เกือฮ อื ฮอยจ โพรม ไม่ ปุ แตะ� ลอต
ดุฮ เยโรโบ่อมั เซ แปน กซัต ตัตเตียง โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เจอ ยูด่า นึง อื โน่ง ป เกือฮ ลัง่
เรโฮโบอ่มั ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เซ ตัตเตียง แตะ�

21 เญือม เอจี แม เรโฮโบ่อมั ฮอยจ นึง เวยีง เย
รูซาเลม เมอ� ลอต กอก โม ยูด่า ไม่ โม เบ่นยามิน
ฮอยจ โพรม เคะ แตะ� เกน โรฮ โม เซ แปน ตฮนั�
ตฮนั เกน อื เซ ไก ติ แซน ไปล ซเตะ ฮมาึน ปุย�
เกือฮ โม เซ โฮว ตอซู ไม่ โม อซิราเอน ละ ซ เกือฮ
อื โกะ แตะ เซ โฮลฮ ตัตเตียง เมือง อซิราเอน ตอก
ไพรม อ�ื 22 พะจาว ปังเมอ เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ
ละ เชไมอา ป ซึป ลปุง แตะ เซ� 23 อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ โฮว รโฮงะ ละ เรโฮโบ่อมั กวน ซาโลม
อน กซัต เมือง ยูด่า เซ� รโฮงะ โรฮ ละ โม ยูด่า ไม่
โม เบ่นยามิน เซ เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี 24พะจาว
อฮั เฮี ละ เปอะ� �ปุ ฮาวก รุป ปุ เปอะ ไม่ โม อซิ
ราเอน ป มัฮ เอียกปุ โม โกะ เปอะ เซ เฟือฮ เอนิ�
เอญี ฮา ฮอยจ นึง เญือะ อาวต เปอะ เซ เตือง ไพ เตื
อง มัน� โอเอฮี ไล เฮี เยอ เอจี มัฮ เกือฮ อาึ อื แปน
ตอก เซ� � อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เจือ เนอึม ลปุง พะ
จาว เซ� เอญี เนอึม ฮอยจ นึง เญือะ แตะ ฆาื อื เตื
อง ไพ เตือง มัน ตอก อฮั พะจาว อื ละ แตะ เซ�

เยโรโบอ่มั นัม ปุย ยุฮ กัน พิต
25 เยโรโบ่อมั กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เนอ โฮว ยุฮ

เมือง เชเคม ป อาวต นึง บลาวง เอฟราอมิ เซ เกือฮ
ตอน ฮมัน� ลอต โรฮ อาวต นา เซ ติ วงั� ฟวยจ เซ
โฮว ยุฮ แม โรฮ เมือง เพนูเอน โรฮ� 26-27 เยโรโบ่
อมั งอ่ต แม โรฮ อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ
โม อซิราเอน เฮี เอจี โฮลฮ แม โฮว ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม โฮ� ปลัฮเตะ เฮี ตึน ซ
ฮอยจ แม ละ จัตเจือ ด่าวติ แม� รพาวม รโม่ยฮ โม
เซ เยอ ตึน ซ ลเตือฮ ติ แตะ มัฮ ลัก่ เรโฮโบอ่มั กซัต
ยุฮ โม ยูด่า เซ� โม เซ เยอ ตึน ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อาึ
ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ ตึน ซ เอญี อาวต แม ฆรมึ อมันัต
ตัตเตียง เรโฮโบอ่มั แม�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

28ฟวยจ เซ กซัต เยโรโบอ่มั ซิงซา โรฮ ตอก ซ ยุฮ
แตะ ฆาื อ�ื ยุฮ โรฮ ฮุป กวน โมวก ไคร ลอา ตัว�
ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ โม ลัปซด่อน� �ซ ฮาวก ไว เปอะ
พะจาว นึง เมือง เยรูซาเลม ละ เมอ� ซไง ลอน เอนิ
ละ เปอะ� โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� แลน
เมอะ� เอจี มัฮ พะจาว ลอา เฮี ป นัม โม เปะ โอก ฮา
เมือง อียปิ เปอ�� อฮั เซ� 29 กซัต เยโรโบ่อมั โบ
ลวง ฮุป โมวก เซ นึง เมือง เบ่ตเอน ติ ตัว� ติ ตัว อื
เซ โบลวง อื นึง เมือง ด่าน� 30 โม ลัปซด่อน โฮว ไว
เนอมึ ฮุป โมวก ป อาวต นึง เมือง เบ่ตเอน เซ ไม่ ฮุป
โมวก ป อาวต นึง เมือง ด่าน เซ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ มัป่
ตอก เซ ป ยุฮ โม อซิราเอน เนอ�

31ฟวยจ เซ กซัต เยโรโบ่อมั ยุฮ โรฮ คัน นึง นาตี
ฮลาวง โฮวน โดฮ� ดุฮ โรฮ ปุย ทัมมด่า แปน ซตุ เตื
อง โอ อื มัฮ จัตเจือ เลว�ี 32 จัต แม โรฮ กัน ชลอง

กัน กิน เลียง ระ ปุย ตอก กัน ชลอง ป กอ ไก นึง
เมือง ยูด่า โฮ� ปังเมอ ยุฮ อื เญือม ฮาวก เคิ ซเตะ
กาว โรฮ พอน ซาวม� ทไว แม โรฮ ซัตซิง ละ พะจาว
นึง คัน ทไว ยุฮ แตะ นึง เมือง เบ่ตเอน เซ� ซัตซิง
ทไว อื เซ มัฮ ทไว อื ละ ฮุป โมวก เอจี โบลวง แตะ
อาึง เซ� ฟวยจ เซ เลือก แม โรฮ ซตุ ละ เกือฮ แตะ
อาวต ไม่ คัน ทไว ยุฮ แตะ ป ไก นึง นาตี ฮลาวง เมือง
เบ่ตเอน เซ โรฮ� 33 เญือม เอจี ฮาวก เคิ ซเตะ เซ
กาว โรฮ พอน ซาวม เมอ� เอจี มัฮ เวลา เซ ซาวม
พัต ซเงะ จี อื ละ ปุย ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ แฮ�
กซัต เยโรโบ่อมั ฮาวก เนอึม ฮอยจ ละ คัน ทไว ยุฮ
แตะ นึง เมือง เบ่ตเอน เซ� จัต เนอึม กัน เลียง ระ
ละ โม อซิราเอน นา เซ� ฮาวก ทไว แม โรฮ ซัตซิง
นึง คัน เซ โรฮ�

13
1 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ ป ซึป ลปุง แตะ โอก โฮว

เน่อมึ นึง เมือง ยูด่า ละ ซ เกือฮ อื ซึป ลปุง แตะ ละ
ปุย� ปุย เซ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เบ่ตเอน เซ� เญื
อม เซ ปุก ลไล ชุง เยโรโบ่อมั ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี
นึง คัน ทไว เซ� 2 ปรเมะ เซ อฮั ป โซะ ละ คัน ทไว
เซ ตอก เฮ�ี �คัน ทไว� คัน ทไว� พะจาว อฮั เฮี ละ
เปอะ� ซ ไก กวนดุ ติ ปุย ซ เกิต เน่อมึ นึง จัตเจือ
ด่าวติ� มอยฮ อื มัฮ โยซียา� ปุย เซ ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม
ไม่ ซตุ ราว เปอะ� มัฮ เอนิ ซตุ ป ทไว ป ซออย ฮงาื
ราว เปอะ เซ เอนิ� ซ ตอง โรฮ ซองั ปุย ราว เปอะ
โรฮ�� อฮั เซ� 3 ป ซึป ลปุง พะจาว เซ อฮั แม โรฮ
เฮี ไน ซเงะ เซ� �เฮี มัฮ ซกิ ซัมคัน ป อฮั พะจาว ละ
เปอะ� แลน เมอะ� คัน ทไว เฮี ซ เญื่อฮ ไอฮ นึง โกะ
แตะ� จะ ป อาวต ราว คัน เซ ซ เฆรฮ โอยจ� มัฮ
ตอก เซ ตอก ซ ยุง เปอะ มัฮ ป อฮั อาึ เฮี ป อฮั พะ
จาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

4 เญือม ฮมอง กซัต เยโรโบ่อมั ป อฮั ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ ละ คัน ทไว เซ� ซนาว เตะ แตะ โร นา อ�ื
อฮั เฮี ละ ปุย� �โฮมวต ปุย เฮี เยอ�� อฮั เซ� เญื
อม เซ เตะ ซนาว อื เซ ซออฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ� เญือะ
เกียฮ ราึต โตว อื เอญี ลัก่ โกะ แตะ แม� 5 เญือม
เซ� คัน ทไว เซ เญื่อฮ เนอมึ ไอฮ ติ แตะ� จะ อาวต
ราว อื เซ เฆรฮ� ตอก เนอมึ ป อฮั ปุย เซ เญือม ซึป
อื ลปุง พะจาว เซ�

6 กซัต เยโรโบอ่มั อฮั เฮี ละ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ
ฆาื อ�ื �ปัว เปอะ ไววอน เนิ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ เซ เกือฮ เรอึม อาึ เฮ�ี เดอมึ เตะ อาึ ซ ไฮ แม
ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ป ซึป ลปุง พะจาว
เซ ไววอน เนอมึ ปัว อื นึง พะจาว. เญอืม เซ เตะ กซัต
เซ ไฮ เนอมึ ตอก ไพรม แตะ ฆาื อ�ื 7กซัต เซ อฮั เฮี
ละ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� �ปัว ปะ เอญี ฮอยจ นึง
เญือะ เญะ� เอญี โซม ดิ อิ ไม่ ปุ แตะ� อาึ ซ เกือฮ
โรฮ ลังวนั ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �ปัง เกือฮ เอนิ เปอะ
คาวคอง ยุฮ แตะ เนิ บลัฮ เอนิ� อาึ ซ เอญี โตว ไม่
เปอะ� นา เฮี เยอ ปัง มัฮ อาวป ปุ ซ โซม� รอาวม
นึง อื ปุ โรฮ ซ ญุ� 9 มัฮ ฆาื เอจี อฮั พะจาว อื ละ อาึ
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ตอก เฮ�ี �ปุ โซม อาวป ยุฮ อ�ื รอาวม นึง อื ปุ โรฮ
ญุ� ปุ โรฮ โอก เอญี คระ ฮอยจ เปอะ เซ�� อฮั เซ
เนิ�� 10 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุย ซึป ลปุง พะจาว
เซ โอก เอญี เนอมึ ฆาื อื คระ เวยี�

11 เญอืม เซ ไก ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว ป อาวต
นึง ยว่ง เบ่ตเอน ติ ปุย� ป มัฮ กวน รเมะ อื เอญี ร
โฮงะ ไลลวง ฮอยจ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ อื นึง ยว่ง
เบ่ตเอน ไม่ ป ยุฮ ป อฮั อื ซเงะ เซ โครยญ เจือ�
เมาะ ป อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ เซ รโฮงะ อื
ละ เปือะ แตะ เซ โครยญ เจือ� 12 เปือะ อื เซ ไฮมญ
กวน แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ โฮว คระ เมอ เนาะ
ออ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม กวน รเมะ อื เซ โร คระ เอญี
ป ซึป ลปุง พะจาว ป ฮอยจ เน่อมึ ยูด่า เซ ละ อ�ื
13 เปือะ อื เซ อฮั เฮี ละ กวน รเมะ แตะ เซ� �ตุย
บรงั เงอ� ฮตั อาึง ควน บุก อื เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื
กวน อื เซ ยุฮ เนอึม อื ละ อ�ื 14 ฟวยจ เซ เปือะ อื
เซ บุก เนอึม ปุ โฮว บรงั เซ� โฮว อาื ป ซึป ลปุง พะ
จาว ฮอยจ เซ� โฮว รโตฮ ยุ งาวม อื นึง ฆรมึ โคะ
ไฆรจ ติ โดฮ� ฟวยจ เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ อมั
มัฮ เปอะ ป ซึป ลปุง พะจาว ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง ยู
ด่า เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ ฮะ��
อฮั เซ� 15ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ เอญี
ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� เอญี โซม ดิ เญือะ เญะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

16 ป ซึป ลปุง พะจาว นึง เมือง ยูด่า เซ อฮั เฮี ละ
อ�ื �อาึ เกียฮ เอญี โตว ไม่ ปะ ฮอยจ นึง เญือะ ยุฮ
เปอะ� ปัง มัฮ โซม อาวป� ญุ รอาวม ไม่ เปอะ� ปุ
โรฮ เกียฮ� 17 นึง เอจี อฮั พะจาว อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี
�ปะ อา ปุ โซม อาวป ญุ รอาวม นึง นา เซ เยอ� ปัง
มัฮ คระ ฮอยจ เปอะ เซ ปุ โรฮ เญือะ เอญี นึง�� อฮั
เซ เนิ��

18 ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว อาวต นึง ยว่ง เบ่ต
เอน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
ตอก มัฮ ปะ อื โรฮ� ไก เตปด่า ติ ปุย เอจี เลีฮ ซึป
ลปุง พะจาว ละ อาึ� ดวน อาึ บะ ปะ เกือฮ ปะ เอญี
โซม ดิ ไม่ อาึ นึง เญือะ เญะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ญัน
ได่ มัฮ จุ อื ปุย เซ� 19 เญือม เซ ป ซึป ลปุง พะจาว
เมือง ยูด่า เซ โกฮ โฮว เนอึม ไม่ ปุย เซ� ฮอยจ นึง
เญือะ อ�ื ลอต เนอมึ โซม ไม่ อ�ื

20ลไล งาวม ดิ อื โซม เซ� พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ
ฮอยจ ละ ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว ป โฮว บะ อื
เกือฮ เอญี นึง เญือะ แตะ เซ� 21 อฮั อื ละ ป ซึป
ลปุง พะจาว ฮอยจ เน่อมึ เมือง ยูด่า เซ ตอก เฮ�ี
�พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� ปะ อา เนอึง เปอะ โตว
ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ยุฮ เปอะ โตว โรฮ
ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง ละ แตะ� 22 ปะ เอจี แม โซม
เปอะ อาวป� ญุ เปอะ รอาวม นา เซ� เตือง เอจี คัต
พะจาว เปอะ� เคียง โอ เปอะ เนอึง ตอก เซ เยอ�
ปะ ซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ เยอื เปอะ� ปุย เญือะ ซ โฮลฮ
โตว รมอยจ ปะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื 23 เญือม เอจี ฟวยจ โซม ดิ อื ไม่ ปุ
แตะ ตอก เซ� ตะ กวต เซ ตุย บรงั ฮตั รตัง อื เกือฮ
ป ซึป ลปุง พะจาว เมือง ยูด่า เซ บุก ปุ เอญี อ�ื

24 ลไล เอญี อื นึง คระ เซ รโตฮ ยุ รเวยี ซิงโต ติ
ตัว� รเวยี เซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ�
ละ เอนิ โกะ ยุม อื เซ ตัม คระ เอญี อื เซ� ป มัฮ
บรงั บุก อื ไม่ รเวยี ซิงโต เซ ชุง ตื ลัง่ เฆียง ป ยุม
เซ� 25 เญอืม เซ ไก โรฮ โม ป โฮว ตัม คระ เซ งอ่น�
รโตฮ ยุ ป ยุม ตัม คระ เซ� ยุ โรฮ อาวต รเวยี ซิงโต
เซ โบ อื โรฮ� เอญี รโฮงะ อื ละ ปุย นึง ยว่ง อาวต
ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว เซ�

26 เญือม เอจี ฮมอง ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว
เซ ไลลวง อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ป ยุม เซ เอจี มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว� มัฮ ฆาื โอ อื เนอึง ป อฮั พะจาว, มัฮ
เซ ป มอป พะจาว อื ละ รเวยี ซิงโต ฆาื อ�ื เกือฮ
เนอึม รเวยี ซิงโต โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื ตอก เอจี อฮั
แตะ อาึง ละ อ�ื� อฮั เซ� 27ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ
กวน รเมะ แตะ� �ตุย บรงั เงอ� ฮตั อาึง ควน บุก อื
เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื กวน รเมะ อื เซ ยุฮ เนอึม อื ละ
อื ตอก เซ� 28 ฟวยจ เซ ตะ กวต เซ โฮว เนอึม� ยุ
เนอมึ ป ยุม อาวต ตัม คระ เซ� ยุ โรฮ ชุง บรงั เซ ไม่
รเวยี ซิงโต โบ ป ยุม เซ โรฮ� ไม่ โอ โรฮ อื กุก โตะ
ป ยุม เซ� บรงั นึง อื เซ ปุ โรฮ กุก เกียต อ�ื 29 ตะ
กวต ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ยวก ป ยุม เซ� อาึง อื นึง
ตัง โฆระ บรงั ยุฮ แตะ� เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง ยว่ง
อาวต โกะ แตะ� รไงฮ่ อ�ื เยอืม โรฮ ยุม อ�ื ฟวยจ
เซ รปาึง อ�ื 30 เอญี อาึง โรฮ ป ยุม เซ นึง รมอยจ ก
เอจี เพรยีง อื อาึง ละ โกะ แตะ� ฟวยจ เซ เญือะ เซ
เยอ เยอืม โฆว ป ยุม เซ� อฮั เฮ�ี �เฮฮ เฮฮ� เอยีก
ปุ อาึ�� อฮั เซ�

31 เญอืม เอจี ฟวยจ รมอยจ ตะ กวต เซ ป ยุม เซ�
อฮั เฮี ละ กวน แตะ ฆาื อ�ื �เฆียง เฮี เยอ ดัฮ อาึ เอจี
ยุม โฮ� โฮว รมอยจ โรฮ อาึ อื นา ก รมอยจ เปอะ
ปุย เซ โรฮ� อาึง เอนิ เนะซองั อาึ อื เฆียง นา ก อาึง
เปอะ เนะซองั ปุย เฮี โรฮ� 32 ลปุง พะจาว เมาะ ป
เอจี ซึป ปุย เฮี อาึง� ป เกว ไม่ ไลลวง คัน ทไว เมือง
เบ่ตเอน เซ� ไม่ นา ก ไว ปุย พะจาว นึง นาตี ฮลาวง
นึง แควน เมือง ซามาเรยี เซ โครยญ ยว่ง� ซ เกิต
เนอึม ตอก อฮั อื เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ ตะ กวต
เซ�

33 เญือม เอจี ฟวยจ เกิต โอเอฮี ตอก เซ เยอ�
กซัต เยโรโบ่อมั ลเตือฮ โตว ลัง่ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก
กัน เบร ยุฮ แตะ� เลือก แม โม ปุย ทัมมด่า� เต
อมึ ป ฆวต เลือก อ�ื เตือง โอ อื มัฮ ป ลัง แปน ซตุ�
เกือฮ อื แปน ซตุ รซอฮ นึง เบือง คัน ป ไก นึง นาตี
ฮลาวง เซ� 34 มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป แปน มัป่ ละ จัต
เจือ กซัต เยโรโบ่อมั เซ ฆาื อ�ื ปอ เอนิ ไลจ ไฆร อื
ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี เตือง โกะ อื เตือง จัตเจือ อ�ื

14
ป โซะ ป ซ เกิต ละ เญือะ เยโรโบ่อมั

1 เญือม เซ อาบี่ยา กวน รเมะ กซัต เยโรโบ่อมั เซ
โซะ� 2 เยโรโบอ่มั อฮั เฮี ละ ปุย เญือะ แตะ� �โกฮ�
โฮว ฮอยจ นึง เมือง ชโิล เยอ� ปอม ติ เปอะ� ปุ
เกือฮ ปุย ยุง มัฮ เปอะ ปรโปวน เญือะ เยโรโบ่อมั�
อาฮิยา ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ อาวต นา เซ� อาฮิ
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ยา เซ เอจี มัฮ ป อฮั อาึง ไลลวง ซ โฮลฮ อาึ แปน
กซัต ละ เมือง เฮ�ี 3 โรวก ปุ โฮว คโนมปัง ไม่ เปอะ
กาว โม่ว� โรวก ไม่ คโนม เด งอ่น� โรวก แม โรฮ
ไม่ โกะ แฮ ติ ปัง� ปุย เซ ซ รโฮงะ ป ซ เกิต ละ กวน
ดุ เฮี ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ปรโปวน เญือะ เยโรโบ่อมั เซ ยุฮ เนอึม อื ตอก
เซ� โฮว เนอมึ ฮอยจ นึง เญือะ ยุฮ อาฮยิา ป อาวต
ยว่ง ชโิล เซ� ป มัฮ อาฮิยา เซ เอจี กวต� เญือะ
เกียฮ ยุ โตว โอเอฮี เฟือฮ� 5 กา ฮอยจ ปรโปวน เซ
พะจาว อฮั เฮี ละ อาฮิยา เซ� �งอ่ต แลน� ปรโป
วน เญือะ เยโรโบอ่มั เมอ เอจี ซ ฮอยจ เคะ ปะ ละ ซ
ไฮมญ อื ไลลวง กวน แตะ นึง เปอะ� ฆาื โซะ กวน
แตะ เซ� ปะ ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตัม ป ซ รโฮงะ อาึ
อื ละ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อื พะจาว� เญือม เอจี
ฮอยจ ปรโปวน เญือะ เยโรโบ่อมั เซ� เคียต เนอึม
ปอม ติ แตะ แปน ปรโปวน ไฮญ ละ อาฮยิา�

6 เญือม เอจี ฮมอง อาฮิยา ลอยฮ เซียง โฮว ปร
โปวน เซ โบ โตะ รเวอืะ อา� กอก อฮั เฮี ละ อ�ื �ปร
โปวน เญือะ เยโรโบ่อมั� เลียก ฮอยจ กไน เฮ�ี เม
อยุ เคียต เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ไฮญ ละ อาึ
อ�ื เอจี ไก โรฮ ป อฮั ละ อาึ เฮ�ี ดวน อาึ รโฮงะ ไล
ลวง ป แปน ควน โตวฮ ฆราึง เปอะ นึง ละ เปอะ�
7 เอญี รโฮงะ ละ กซัต เยโรโบอ่มั ตอก เฮ�ี �เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ เอจี
เลือก ปะ เน่อมึ นึง โม ลัปซด่อน� เอจี เกือฮ โรฮ
ปะ แปน กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เยอะ
เซ� 8 อาึ เอจี รกัฮ โรฮ เมือง โฮลฮ จัตเจือ กซัต ด่า
วติ เซ ตัตเตียง ละ ซ เกือฮ แตะ ละ ปะ โรฮ� ปัง มัฮ
ตอก เซ� ปะ เกือฮ เปอะ โตว ติ แตะ ตอก ด่าวติ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ เซ เฟือฮ� ด่าวติ เซ เอจี ยุฮ อื ตัม
ลปุง ซตอก อาึ ละ แตะ โครยญ เจือ� ฟวต เนอมึ อาึ
ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� ไม่ ยุฮ โรฮ อื ป ปุก รพาวม
เมอะ โรฮ� 9 กัน ยุฮ ปะ อา ปังเมอ ฆอก แม ฮา กัน
ฆอก เอจี ยุฮ กซัต ไฮญ ป เอจี ไก กา เปอะ เซ แม�
ปะ เอจี ซาวป เปอะ โล ฮุป ละ ซ ไว แตะ� เอจี วุยฮ
โรฮ เปอะ อาึ ฮอยจ ลัก่เคะ แตะ โรฮ� เอจี มัฮ เซ ป
แปน ควน รอก พาวม อาึ ฆาื อ�ื 10 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� มอง แลน� อาึ ซ เกือฮ โรฮ กัน ไลจ โละ โซะ ยุม
ฮอยจ ละ จัตเจือ เยโรโบ่อมั เฮ�ี อาึ ซ ยุฮ โรฮ ยุม
ไม่ โม ปรเมะ นึง อื เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต�
เตือง โม ป มัฮ ครา ไม่ โม ป โอ มัฮ นึง อ�ื อาึ ซ โตก
จัตเจือ เยโรโบ่อมั เฮี เกือฮ ฮะ เตือง โอยจ อ�ื ตอก
โตก ปุย ครมั รฆุฮ โฮ� 11 จัตเจือ เยโรโบ่อมั ป ยุม
อื โตะ ยว่ง เงอ� ซ โฮลฮ เซาะ กุก โตะ อ�ื ป ยุม อื
โตะ เพระด่าวก เกอ� ซ กุก รงัก่ ลัก เรยีง โตะ อ�ื�
พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ละ เปอะ ตอก เซ�

12 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เอญี ฮา� ฮอยจ นึง
เญือะ อาวต เปอะ เซ เมิฮ� เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ
นึง ยว่ง อาวต แตะ มัฮ เมาะ โฮลฮ เปอะ บึน ตะ
โบรก ยว่ง อาวต แตะ เซ� กวนดุ เซ ซ ยุม เอนิ ฮา
เปอะ� 13 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ซ เยอืม โรฮ
ยุม อ�ื ฟวยจ เซ ซ โฮว รมอยจ โรฮ อ�ื จัตเจือ เยโร
โบอ่มั เตือง โอยจ อื มัฮ ปุย เซ ติ ปุย โน่ง ป ซ โฮลฮ

ปุย โฮว รมอยจ ยุม อื แปน ไล แตะ นึง อ�ื เมาะ ป
มัฮ จัตเจือ เยโรโบ่อมั เมอ� เอจี มัฮ ปุย เซ ติ ปุย
โน่ง ป เกือฮ ติ แตะ ปุก รพาวม เยโฮวา พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน เนอ� 14 โฮฮ ฮา เซ แม� พะจาว เอจี
เลือก แม โรฮ ปุย ติ ละ ซ เกือฮ อื แปน กซัต ละ โม
อซิราเอน แม� ซ เกือฮ โรฮ อื ยุฮ ไลจ ไม่ จัตเจือ
เยโรโบ่อมั เซ เน่อมึ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 15 เน่อมึ ปเล่ีย
เฮี พะจาว ซ เกือฮ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ� ซ
เกือฮ อื รกุฮ ตอก ลโล แทต รอาวม โฮ� ซ ตอยจ
โรฮ แรฮ โม อซิราเอน เกือฮ โอก ฮา ปลัฮเตะ ไมจ
เฮ�ี เตือง มัฮ อื ปลัฮเตะ เอจี มอป พะจาว ละ จัต
เจือ ไพรม อ�ื ซ เกือฮ โรฮ อื โฮว เฮยี ไฮ ติ แตะ นึง
บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ โรฮ� มัฮ ฆาื
เอจี ยุฮ โม เซ ฮุป พะอาเชรา ละ ซ ไว แตะ� เซ ป
เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อ�ื 16พะ
จาว ซ ละ โปวฮ โม อซิราเอน ฆาื ยุฮ เยโรโบ่อมั เซ
พิต มัป่� ไม่ นัม โรฮ อื โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17ฟวยจ เซ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ กซัต เยโรโบอ่มั
เซ โกฮ เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง ทีระซา� เมาะ ฮอยจ ปร
โปวน เซ นึง โตะ รเวอืะ เญือะ อาวต แตะ เซ� ป มัฮ
กวน อื เซ ยุม เนอมึ� 18 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
โฮว รมอยจ อ�ื ฟวยจ เซ เยอืม เนอึม ยุม อ�ื ตอก
อฮั พะจาว อาึง ละ อาฮิยา ป ซึป ลปุง แตะ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ อื เซ�

19 เมาะ กัน ไฮญ ยุฮ กซัต เยโรโบ่อมั เซ� ไลลวง
โฮว รุป อื ไม่ ปุย ญุ่ก� ไลลวง ตอก โฮลฮ อื ตัตเตียง
ปุย ญุ่ก� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 20 กซัต เยโร
โบ่อมั โฮลฮ ตัตเตียง โม อซิราเอน งา่ โรฮ ลอา เนอึ
ม� ฟวยจ เซ ยุม� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ
ไพรม แตะ เซ� ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื
มัฮ นาดัป่ ป มัฮ กวน โกะ อื ไอฮ�

เรโฮโบ่อมั กซัต เมือง ยูด่า
21 เญือม เอจี ไก อาญุ เรโฮโบ่อมั กวน ซาโลมอน

รปาวน โรฮ ติ เนอึม เมอ� โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ
เมือง ยูด่า� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว
โรฮ อาแลฮ เนอมึ� เวยีง เยรูซาเลม เซ เอจี มัฮ โรฮ
เวยีง เลือก พะจาว อาึง ละ โม อซิราเอน ละ ซ เกือฮ
อื แปน ก โฮว ลืลาว ปุย มอยฮ แตะ เซ� มอยฮ มะ
เรโฮโบ่อมั เซ มัฮ นาอามา� มัฮ โม อมัโมน� 22 โม
ยูด่า เยอ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื
กัน ฆอก ยุฮ อื เซ โฮฮ แม ฮา กัน ฆอก เอจี ยุฮ โม จัต
เจือ อื ไพรม อ�ื มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป แปน ป กุยจ
ป ววั ละ พะจาว เยอ� 23 โม เซ เอจี ยุฮ โรฮ คัน นึง
นาตี ฮลาวง� โบลวง แม โรฮ ซกัง ซโมะ ไม่ ฮุป พะ
รโปวน อาเชรา นึง เปือง ตู ไม่ นึง เน่อมึ โคะ เกลอึ
ม ฮละ ละ ซ ไว แตะ โครยญ โดฮ� 24 โฮฮ ฮา เซ
เอจี ไก โรฮ โม ปรเมะ โม ปรโปวน งอ่น ป อาวต ปะ
จัม นึง นาตี ซัมคัน ไว ปุย ฮุป ละ ซ ยุฮ อื กัน คึต กัน
ตวยฮ� โม ยูด่า เซ ยุฮ เนอึม ป คึต ป ตวยฮ โฮวน
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เจือ� ตอก ยุฮ ปุย เมือง คะนาอนั อื ป เอจี โฮลฮ พะ
จาว โครฮ เกือฮ โอก ฮา โม อซิราเอน เซ�

25 เญือม เอจี โฮลฮ เรโฮโบ่อมั แปน กซัต พอน
เนอึม เมอ� ชิชกั ป มัฮ กซัต เมือง อียปิ เปอ ฮาวก
รุป ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� 26 เมาะ คาวคอง ระ
งวยฮ ป ไก นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ไม่ คาวคอง ป ไก
นึง เญือะ อาวต กซัต� ฮอยจ ละ โล ไคร ยุฮ กซัต ซา
โลมอน เนอ� กซัต ชิชกั เซ ตุย โรวก อื เตือง โอยจ
อ�ื 27 กซัต เรโฮโบอ่มั ยุฮ โรฮ โล นึง ไร ซเงี รโตง อื
โรฮ� ฟวยจ เซ เกือฮ อื ละ ตฮนั ป มอง เฆีญ กซัต
ป อาวต อื นึง โตะ รเวอืะ เญือะ กซัต เซ� 28 เญือม
เอจี ฮาวก กซัต เซ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ� ป มัฮ
ตฮนั มอง เฆีญ กซัต เซ โรวก โรฮ โล โม เซ ไม่ แตะ�
ฟวยจ เซ เอญี ละ แม อาึง อื นึง โตะ ฮอง อาวต โม
ตฮนั ป มอง เฆีญ กซัต เซ ตอก ไพรม อ�ื

29 เมาะ กัน ไฮญ ยุฮ กซัต เรโฮโบอ่มั เซ� เอจี ไซฮ
ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตื
อง โอยจ อ�ื 30 ไน ติ เจนแปน เรโฮโบอ่มั กซัต เตอ�
รุป ลอป เอนิ ปุ แตะ ไม่ กซัต เยโรโบ่อมั� 31 เญือม
เอจี ยุม เรโฮโบอ่มั เมอ� โฮลฮ โรฮ โฮว อาวต ไม่ จัต
เจือ ไพรม แตะ� ปุย รมอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม
เมือง ด่าวติ เซ� มอยฮ มะ เรโฮโบ่อมั เซ มัฮ นาอา
มา� มัฮ โม อมัโมน� ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต
ฆรอ เรโฮโบอ่มั มัฮ อาบี่ยา กวน โกะ อื ไอฮ�

15
อาบีย่า กซัต เมือง ยูด่า

1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ กาว ซเตะ นึง กัน แปน
เยโรโบอ่มั กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� อาบีย่า โฮลฮ
โรฮ แปน กซัต ละ ปุย เมือง ยูด่า โรฮ� 2 อาบี่ยา เซ
โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ลอวย เนอึ
ม� มอยฮ มะ อื มัฮ มาอาคา� ป มัฮ กวน อปัซาโลม
เซ� 3 กซัต อาบีย่า เซ ยุฮ โรฮ มัป่ โครยญ เจือ ตอก
ยุฮ เปือะ แตะ โรฮ� เกือฮ โตว ติ แตะ เนอมึ รพาวม
ละ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ� ตอก โตว เนอึ
ม รพาวม ด่าวติ ป มัฮ เตะ อื เซ ละ พะจาว โฮ� 4 ปัง
มัฮ ตอก เซ� พะจาว เกือฮ ลัง่ อาบีย่า เซ ไก จัตเจือ�
ละ ซ ตัตเตียง อื ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม� เบือ โตก
ลัง่ แตะ ละ ด่าวติ เซ� ไม่ ฆวต เกือฮ อื เยรูซาเลม
อาวต ตอน อาวต ฮมัน� 5 มัฮ ฆาื ยุฮ ลอป ด่าวติ ป
ปุก รพาวม พะจาว ติ เจน ไอม แตะ� เกือฮ โตว ติ
แตะ เลฮ อฮั กัฮ เวอืน ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ
แตะ� โนก ฮา ไลลวง อุรอีา ปุย โม ฮติไท เซ� 6 ติ
เจน ไอม อาบี่ยา เซ� จัตเจือ เรโฮโบ่อมั ไม่ จัตเจือ
เยโรโบ่อมั เซ ตอซู ลอป ปุ แตะ� 7 เมาะ กัน ไฮญ
ยุฮ กซัต อาบีย่า โครยญ เจือ เยอ� เอจี ไซฮ โรฮ ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต เมือง ยูด่า เซ เตือง
โอยจ อ�ื 8 เญือม เอจี ยุม อาบี่ยา เยอ โฮลฮ โฮว
อาวต ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� ปุย โฮว รมอยจ อื
นึง เมือง ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื เซ มัฮ
อาซา กวน โกะ อื ไอฮ�

อาซา กซัต เมือง ยูด่า

9 เญอืม เอจี โฮลฮ เยโรโบอ่มั แปน กซัต เมือง อซิ
ราเอน งา่ เนอึม เมอ� อาซา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต
ละ เมือง ยูด่า โรฮ� 10 อาซา เซ โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง
ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม รปาวน โรฮ ติ เนอมึ� ป มัฮ
เยอืะ กซัต อาซา เซ มัฮ มาอาคา� มัฮ กวน เครฮี
อปัซาโลม� 11 อาซา เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะ
จาว โครยญ เจือ� ตอก เอจี ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ
ไพรม อื เซ� 12 อาซา เซ โครฮ โรฮ โม ปรเมะ ปรโป
วน ป ยุฮ กัน คึต กัน ตวยฮ นึง นา ก ไว ปุย ฮุป เซ�
เกือฮ อื โอก ฮา ปลัฮเตะ อาวต แตะ� ซาวป โรฮ ยุฮ
ไลจ ไม่ ฮุป ไว ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 13 เดีย
ม แม โรฮ อมันัต โญตซัก มาอาคา ป มัฮ เยอืะ แตะ
เซ เกือฮ เตียม ฆาื ยุฮ อื ฮุป ป พังไฮะ ลัมเลือ ละ ซ
ไว ปุย พะอาเชรา นึง� กซัต อาซา เซ ฆู แม ฮุป เซ�
ฟวยจ เซ โฮว โตก อื นึง เฆียง โกลง คิตโรน� 14 คัน
ทไว ยุฮ ปุย นึง นาตี ฮลาวง เซ ปังเมอ โอ ดิ ยุฮ ไลจ
ไม่ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ� รพาวม รโม่ยฮ กซัต อาซา
เซ เนอึม โรฮ ลัง่ ละ พะจาว ไน ติ เจน แปน แตะ
กซัต เซ� 15 กซัต อาซา เซ โรวก โรฮ โอเอฮี ป ทไว
เปือะ แตะ ไม่ ป ทไว โกะ แตะ เซ ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว. ป โรวก อื ทไว เซ มัฮ มาื� ไคร� ไม่ โอเอฮี
ไฮญ โฮวน เจือ โรฮ�

อาซา ปัว แปน ปุโฮมว เบ่นฮาดัต่
16 กซัต อาซา เมือง ยูด่า ไม่ กซัต บ่าอาชา เมือง

อซิราเอน เนอ� ตอซู ลอป ไม่ ปุ แตะ ติ เจน แปน
แตะ กซัต เตือง ลอา แตะ เซ� 17 บ่าอาชา กซัต
เมือง อซิราเอน เซ เลีฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ยูด่า
เซ� โฮว ยุฮ โรฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง เวยีง รามา ละ
ซ เกือฮ แตะ ปุย โอ เญือะ เกียฮ เลียก เกียฮ โอก เคะ
กซัต อาซา เมือง ยูด่า เซ� 18 ฟวยจ เซ กซัต อาซา
ซาวป ซเคระ ไคร มาื ป อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ
ไม่ ป อาวต อื นึง เญือะ อาวต โกะ แตะ เซ� เกือฮ อื
ละ กวนไจ ยุฮ แตะ� ฟวยจ เซ เกือฮ อื โฮว ตาว อื
ละ เบ่นฮาดัต่ กซัต เมือง ซีเรยี� ป อาวต นึง เมือง
ด่ามาซกัต เซ� เบ่นฮาดัต่ เซ มัฮ กวน ทัปรมิโมน�
มัฮ กวนโซะ เฮซีโอน� 19 รโปะ โรฮ มวยญ แตะ ละ
อื ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ แปน ปุ โฮมว แตะ
ตอก เอจี แปน โรฮ เปือะ เอะ ลอา ปุ โฮมว ปุ แตะ
ไพรม อื โรฮ� ปัว โรฮ เปอะ รปั ไคร มาื ป เกือฮ อาึ
ละ เปอะ เฮี โรฮ� ปัว โรฮ ปะ โอ เญือะ โฮมว ไม่ บ่า
อาชา กซัต เมือง อซิราเอน เซ เดอมึ ตฮนั โม เซ ซ
โอก เอญี ฮา เมือง อาวต อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

20กซัต เบ่นฮาดัต่ เซ ญอม เนอมึ งอ่ต ป อฮั กซัต
อาซา เซ ละ แตะ� ดวน ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ โรวก
โม ตฮนั ยุฮ แตะ เซ� เกือฮ อื โฮว ซะ เต เมือง อซิ
ราเอน โฮวน โดฮ ตอก เมือง อโิยน� เมือง ด่าน� เอ
เบ่นเบ่ต-มาอาคา� ฮอยจ ละ นาตี กาลิลี ไม่ นาตี
อาวต โม นัปทาลี เตือง โอยจ อ�ื 21 เญือม เอจี
ฮมอง กซัต บ่าอาชา ไลลวง เซ� ลโล่ะ เอนิ ยุฮ แตะ
ปอม อาวต ตฮนั ยว่ง รามา เซ ฆาื อ�ื ลอต เอญี
อาวต นึง เมือง ทีระซา� 22 ฟวยจ เซ กซัต อาซา
ครอฮ อื ละ โม ยูด่า โครยญ โดฮ โครยญ โฆะ ปุย�
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เกือฮ อื ฮอยจ เญื่อฮ ป ยุฮ กซัต บ่าอาชา นึง ยว่ง
รามา เซ� ป มัฮ ซโมะ ไม่ โคะ นึง อื กซัต อาซา เซ
โรวก ยุฮ ยว่ง เกบ่า ก อาวต โม เบ่นยามิน เซ นึง อ�ื
ไม่ ยว่ง มิซปา ติ�

23 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ กซัต อาซา เซ โครยญ
เจือ� ไม่ ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อ�ื เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต นึง เมือง ยูด่า เตือง
โอยจ อ�ื เญือม เอจี กวต อื เกิต โรฮ โซะ ชวง ละ�
24ฟวยจ เซ กซัต อาซา เซ ยุม� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่
โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง
เมือง ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ อื เซ� ป โฮลฮ แปน กซัต
ฆรอ อื มัฮ เยโฮชาฟัต กวน โกะ อื ไอฮ�

นาดัป่ กซัต เมือง อซิราเอน
25 เญอืม เอจี แปน อาซา กซัต ละ โม ยูด่า เซ ลอา

เนอึม เมอ� นาดัป่ ป มัฮ กวน เยโรโบ่อมั โฮลฮ โรฮ
แปน กซัต ยุฮ โม อซิราเอน โรฮ� โฮลฮ โรฮ ตัต
เตียง ปุย ลอา เนอึม� 26 กซัต นาดัป่ เซ ยุฮ ป ฆอก
ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื ตอก เอจี ยุฮ เปือะ แตะ
มัป่ เซ โรฮ� มัป่ ยุฮ อื เซ แปน โรฮ ควน เกือฮ โม
อซิราเอน ยุฮ โรฮ มัป่ ฆาื อ�ื

27 เญือม เซ บ่าอาชา กวน อาฮิยา ป มัฮ เจอ โม
อติซคา เยอ เลฮ เตียง กซัต นาดัป่ เซ� เญอืม ฮาวก
กซัต นาดั่ป ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื ไม่
แวต แตะ เมือง กิเบโ่ทน เซ� บ่าอาชา เซ โฮลฮ เนอึ
ม ยุฮ ยุม ไม่ กซัต นาดั่ป นึง นา เซ� ปุก นาตี ยุฮ
โม ฟีลิซเตีย เซ� 28 เญือม โฮลฮ บ่าอาชา ยุฮ ยุม
ไม่ กซัต นาดัป่ เซ� ปุก เญอืม เอจี โฮลฮ อาซา แปน
กซัต เมือง ยูด่า เซ ลอวย เนอึม� บ่าอาชา เซ แปน
กซัต ละ โม อซิราเอน ฆรอ นาดัป่ เซ� 29 เญอืม เอจี
โฮลฮ อื แปน กซัต เซ� ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ จัตเจือ เยโร
โบอ่มั เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึ
ม� เอจี ตอก เนอึม ลปุง พะจาว ป ซึป อาฮิยา กวน
ไจ พะจาว ป อาวต นึง ยว่ง ชโิล เซ� 30 มัฮ ฆาื ยุฮ
เยโรโบอ่มั เซ มัป่ ละ พะจาว. มัป่ ยุฮ อื เซ แปน โรฮ
ควน ยุฮ โม อซิราเอน มัป่ ฆาื อื โรฮ� โอเอฮี เซ มัฮ
ควน ววั รพาวม พะจาว� มัฮ เซ ป เปลีฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื
อ�ื

31 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อฮั กซัต นาดั่ป เซ โค
รยญ เจือ เยอ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไล
ลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 32 เญอืม
แปน อาซา กซัต เมือง ยูด่า� ไม่ แปน บ่าอาชา เซ
กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� ไก ลอป กัน ตอซู ปุ แตะ
เตือง ลอา แตะ ติ เจน แปน อื กซัต เซ�

บ่าอาชา กซัต เมือง อซิราเอน
33 เญือม เอจี โฮลฮ อาซา แปน กซัต เมือง ยูด่า

ลอวย เนอึม เมอ� บ่าอาชา กวน อาฮิยา โฮลฮ โรฮ
แปน กซัต ตัตเตียง เมือง อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื
อาวต นึง เมือง ทีระซา� โฮลฮ เนอมึ ตัตเตียง เมือง
อซิราเอน งา่ โรฮ ปาวน เนอมึ� 34 กซัต บ่าอาชา เซ
ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื ตอก เอจี

ยุฮ เยโรโบ่อมั อื โรฮ� มัป่ ยุฮ อื เซ แปน โรฮ ควน
เกือฮ โม อซิราเอน ยุฮ โรฮ มัป่ ฆาื อ�ื
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1พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เยฮู กวน ฮานา

นี เซ ละ ซ เติ แตะ บ่าอาชา เซ ตอก เฮ�ี 2�ไพรม อื
ปะ มัฮ เปอะ ปุย ตุเตียม ไม่ เกียก ชุ ซออย นะ แตะ�
อาึ ปังเมอ ยวก ปะ ระ ปอ โฮลฮ เปอะ แปน กซัต ละ
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เยอะ เซ� ปะ ปังเมอ เอจี
ยุฮ โรฮ เปอะ มัป่ ตอก เอจี ยุฮ เยโรโบ่อมั อ�ื มัป่
ยุฮ อื เซ เอจี แปน โรฮ ควน เกือฮ โม อซิราเอน ยุฮ
โรฮ มัป่ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ ฆาื โฮวน กัน ฆอก ตอก เซ
ป ซ แปน ควน เปลีฮ อาึ รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื
อ�ื 3 งอ่ต แลน� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปะ ฮอยจ ละ จัต
เจือ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ เอนิ ตอก จัตเจือ
เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ เซ� 4 จัตเจือ ปะ เซ ป ยุม อื
โตะ เมือง เงอ ซ โฮลฮ เซาะ กุก โตะ อ�ื ป ยุม อื โตะ
เพระด่าวก เกอ� ซ กุก รงัก่ ลัก เรยีง โตะ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

5 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อฮั กซัต บ่าอาชา เซ โค
รยญ เจือ ไม่ ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อื เอจี ไซฮ ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต เมือง อซิราเอน เตื
อง โอยจ อ�ื 6 เญอืม เอจี ยุม กซัต บ่าอาชา เซ โฮลฮ
โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ
อื นึง เมือง ทีระซา� ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต
ฆรอ อื มัฮ เอลา กวน โกะ อื ไอฮ�

7ป เกือฮพะจาว เยฮู ฮอยจ เติ บ่าอาชา ฆาื อื ตอก
เซ� มัฮ ฆาื โฮวน กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื ละ พะจาว,
ป แปน ควน เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื
ฆาื อ�ื กัน ฆอก ยุฮ อื เซ มัฮ โรฮ ตอก เอจี ยุฮ เย
โรโบ่อมั อื โรฮ� มัฮ โรฮ ฆาื ยุฮ บ่าอาชา ยุม ไม่ จัต
เจือ เญือะ เยโรโบ่อมั เซ เตือง โอยจ อื โรฮ�

เอลา กซัต เมือง อซิราเอน
8 เญอืม เอจี โฮลฮ อาซา แปน กซัต เมือง ยูด่า งา่

โรฮ แลฮ เนอึม เมอ� เอลา กวน บ่าอาชา เซ โฮลฮ
โรฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน โรฮ� ตัตเตียง ปุย
นึง เมือง ทีระซา ลอา เนอมึ� 9 เญอืม เซ ซิมรี ป มัฮ
ฮวันา ตฮนั เลาะ รุป เซิก ยุฮ กซัต เซ ตา บลัฮ ฮา�
เลฮ เตียง กซัต เอลา เซ� เญอืม เอจี เลีฮ อาวต กซัต
เอลา นึง เมือง ทีระซา เยอ� ติ โฮน อื กซัต เซ ญุ ไปล
ปอ ญุ่ยจ แตะ นึง เญือะ ยุฮ อาราซา� อาราซา เซ
มัฮ ป ควป คุม แลน แก เญือะ กซัต เซ� 10 ซิมรี เยอ
เลียก ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ กซัต เอลา เซ� ลอต เอนิ แปน
กซัต ฆรอ อ�ื เญือม เซ เยอ ปุก เญือม เอจี โฮลฮ
อาซา แปน กซัต ยุฮ โม ยูด่า งา่ โรฮ อาแลฮ เนอมึ�

11 เญือม เอจี โฮลฮ ซิมรี แปน กซัต ละ ปุย เยอ�
ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ ปรเมะ ไน จัตเจือ บ่าอาชา เซ� เมาะ
ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต รเมะ บ่าอาชา เซ ยุฮ ยุม
ไม่ อื เตื อง โอยจ อ�ื เญือะ เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ
ปุย เนอึม� 12 ไลลวง ยุฮ ซิมรี ยุม ไม่ จัตเจือ บ่า
อาชา เซ เอจี ตอก เนอมึ ลปุง พะจาว ป ซึป เยฮู อาึง
เซ� 13 บ่าอาชา ไม่ เอลา ป มัฮ กวน อื เซ ยุฮ ควน
เกือฮ แตะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ ฮาวก
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รพาวม ฆาื ไลลวง ไว อื ฮุป ไม่ มัป่ ไฮญ ยุฮ อื โรฮ�
มัป่ ยุฮ อื เซ แปน โรฮ ควน เกือฮ โม อซิราเอน ยุฮ
โรฮ มัป่ ฆาื อื โรฮ� 14 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อฮั
กซัต เอลา เซ โครยญ เจือ เยอ� เอจี ไซฮ โรฮ ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต เมือง อซิราเอน เตื
อง โอยจ อ�ื

ซิมรี กซัต เมือง อซิราเอน
15 เญอืม เอจี โฮลฮ อาซา แปนกซัต เมือง ยูด่า งา่

โรฮ อาแลฮ เนอึม เมอ� ซิมรี โฮลฮ โรฮ แปน กซัต
ตัตเตียง โม อซิราเอน นึง ยว่ง ทีระซา อาแลฮ ซเงะ
โน่ง� ลไล อาวต ลัง่ โม ตฮนั อซิราเอน เซ แวต เมือง
กิเบโ่ทน นา ก อาวต โม ฟีลิซเตีย เยอ� 16ฮมอง โรฮ
เอจี อฮั ปุย ซิมรี เซ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เอลา เซ� เญอืม
เซ เยอ โม ตฮนั อซิราเอน เตือง โอยจ อื เซ� เลือก
เอนิ โอมรี ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ เซ แปน กซัต
ยุฮ แตะ นึง ไคะ อาวต แตะ เซ ไน ซเงะ เซ เอนิ�
17 โอมรี เซ ฮาวก เอนิ เน่อมึ นึง เมือง กิเบโ่ทน� โม
ตฮนั เตือง โอยจ อื เซ โฮว ไม่ อ�ื โม เซ ฮาวก แวต
เอนิ เมือง ทีระซา เซ� 18 เญือม เอจี ยุ กซัต ซิมรี
เซ มัฮ เมือง อาวต แตะ เซ นัม ไป เยอ� ตอ เลียก
อาวต ฆาื อื โตะ ปอม อาวต ตฮนั นึง เญือะ แตะ เซ�
โตก แม เญือะ กซัต เซ นึง งอ� โกะ อื ลอต เอนิ ยุม
โตะ งอ เซ ฆาื อ�ื 19 ป เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ อื ฆาื
อื มัฮ ฆาื ยุฮ กซัต ซิมรี เซ พิต มัป่ ละ พะจาว, ตอก
โรฮ ยุฮ กซัต เยโรโบอ่มั อื เซ โรฮ� พิต มัป่ ยุฮ อื เซ
แปน โรฮ ควน เกือฮ โม อซิราเอน ยุฮ โรฮ มัป่ ฆาื
อ�ื 20 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ กซัต ซิมรี เซ ไม่ ไลลวง
กัน เลฮ เตียง ยุฮ อ�ื เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป
มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื

โอมรี กซัต เมือง อซิราเอน
21 ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เนอ รฆุ ติ แตะ แปน

ลอา มู� ติ มู อื พาวม ดิ ไม่ ทิปนี กวน กีนัต� ปัว
โรฮ ทิปนี เซ แปน กซัต ยุฮ แตะ� มู ติ อื แม ปังเมอ
พาวม ดิ ไม่ โอมร�ี 22 โม ลัปซด่อน ป พาวม ดิ ไม่
โอมรี เซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ลัปซด่อน ป พาวม ดิ ไม่
ทิปนี เซ� เป อ�ื เญือม เซ เยอ ทิปนี เซ ยุม� โอมรี
เซ โฮลฮ แปน กซัต�

23 เญือม เอจี โฮลฮ อาซา แปน กซัต ยุฮ โม ยูด่า
งว่ย โรฮ ติ เนอึม เมอ� โอมรี เซ โฮลฮ โรฮ แปน
กซัต ละ โม อซิราเอน โรฮ� ตัตเตียง ปุย เมือง ทีระ
ซา แลฮ เนอึม� โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน
กาว โรฮ ลอา เนอมึ เตือง โอยจ อ�ื 24กซัต โอมรี เซ
รวี โรฮ ตู เตียม นึง บลาวง ซามาเรยี เน่อมึ นึง เช
เมอ ลอา ตะลัน� ฟวยจ เซ ยุฮ เมือง ระ เมือง ตอน
ยุฮ แตะ นึง ตู เซ� ปุก โรฮ มอยฮ เมือง เซ� อฮั ซา
มาเรยี ละ อื ตัม มอยฮ เชเมอ ป มัฮ กุม ตู เซ�

25 โอมรี เซ ยุฮ ลัมเลือ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะ
จาว อ�ื เซอปึ แม ฮา ป เอจี ยุฮ กซัต ป ไก กา โกะ
อื เซ เตือง โอยจ อ�ื 26 มัฮ โรฮ ยุฮ อื ตอก เอจี ยุฮ
เยโรโบอ่มั กวน เนบัต่ อื เซ� มัป่ ยุฮ อื เซ แปน โรฮ
ควน เกือฮ โม อซิราเอน ยุฮ โรฮ มัป่ ฆาื อื โรฮ� โม

เซ เอจี ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ� มัฮ กัน ตอก เซ ป แปน
ควน เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ฮาวก
รพาวม ละ อื ฆาื อ�ื 27 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อฮั
กซัต โอมรี เซ โครยญ เจือ� ไม่ เมาะ ระ อมันัต อ�ื
เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 28 เญอืม เอจี ยุม กซัต
โอมรี เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ�
ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง ซามาเรยี� ฟวยจ เซ ป
โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อาฮปั กวน โกะ อื ไอฮ�

อาฮปั กซัต เมือง อซิราเอน
29 เญือม เอจี โฮลฮ อาซา แปน กซัต เมือง ยูด่า

งว่ย ซเตะ เนอึม เมอ� อาฮปั ป มัฮ กวน โอมรี เซ
โฮลฮ โรฮ แปน กซัต เมือง อซิราเอน� ตัตเตียง ปุย
นึง เวยีง ซามาเรยี งา่ โรฮ ลอา เนอึม� 30 อาฮปั เซ
ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื เซอปึ แม ฮา ยุฮ
กซัต เอจี ไก กา อื โครยญ โฆะ อ�ื 31 ดิ ปอ โตว ละ
อื ยุฮ อื ป พิต ตอก เอจี พิต กซัต เยโรโบอ่มั เซ� ยุฮ
แม ป เซอปึ ฮา เซ แม นึง ไอฮ แตะ เยเซเบ่น ป มัฮ
กวน กซัต เอตบ่าอนั เมือง ไซด่อน แปน ปุย เญือะ
แตะ� ลอต เอนิ ทื พะบ่าอนั ฆาื อ�ื 32 ยุฮ เอนิ เวอืต
ละ บ่าอนั นึง เวยีง ซามาเรยี ติ� ยุฮ คัน ตัน ปุย โอ
เอฮี ละ บ่าอนั เซ นึง เวอืต เซ� 33 ยุฮ แม โรฮ ซกัง
ละพะอาเชรา ติ โฆง� โอเอฮี ยุฮ อื เซ มัฮ ควน เกือฮ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เรยีง ฮาวก รพาวม
ฮา กัน ยุฮ โม กซัต ไก กา อื เตือง โอยจ อ�ื

34 เจน อาฮปั เซ ฮเีอน ยว่ง เบ่ตเอน โก โคระ เวยีง
เยรโีค� เญอืม ยุฮ โรง อื เน่อมึ ฆรุง เวยีง เซ อาบีร่มั
ป มัฮ กวน โรง อื ยุม เนอึม ฆาื อ�ื เญือม ลบุ่ฮ แม
อื ด่อง รเวอืะ ฆรุง เซ ยุม แม โรฮ เซกุป ป มัฮ กวน
รเคะ ฆาื อ�ื เอจี ตอก เนอึม อฮั พะจาว อาึง เญือม
เกือฮ อื โยชูวา* ป มัฮ กวน นนู ซึป ลปุง แตะ นึง ไล
ลวง เวยีง เซ โฮ�

17
ไลลวง เอลียา

1 ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ เอลียา� มัฮ มู ทิตชบี่
อาวต นึง เมือง กิเลอัต� ปุย เซ ฮอยจ เคะ กซัต อา
ฮปั� อฮั เฮี ละ อ�ื �แจง ไอม เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน ตอก ออฮ� ไน ลอา ลอวย เนอึม เฮี แจง
โรฮ โอ เญือะ ซ ไก รอาวม เฮละ นึง ตอก เซ โรฮ�
รน่ะ ปุ โรฮ ซ ไก โนก ฮา ซ ปัว แม อาึ อื นึง พะจาว
ป รซอฮ อาึ ละ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เอลียา เซ� 3อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โอก ฮา นา เฮ�ี โฮว อาวต ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ เอ� เม่าะ ติ เปอะ นึง ฮอง โกลง เค-รติ
ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่เติต� 4 ซ โฮลฮ
เปอะ ญุ รอาวม โกลง เซ� อาึ เอจี ดวน รงัก่ ตาว ป
โซม ป ปอน ละ เปอะ นา เซ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว.

5 เอลียา เนอึง เนอึม ป อฮั พะจาว ละ แตะ� โฮว
อาวต เนอมึ บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ�
อาวต โบ โกลง เค-รติ เซ� 6 โฮลฮ เนอึม ญุ รอาวม

* 16:34 16:34 โยชูวา 6:26
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โกลง เซ� ตาว เนอึม รงัก่ คโนมปัง ละ ไม่ โตะ โค
รยญ ซะ โครยญ บู�

7 กังเคะ เอ โกลง เซ ไฮจ นึง โอ พริ เญือะ เฮละ
นึง เมือง เซ เฟือฮ� 8 ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ เอ
ลียา แม� 9อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ ยว่ง
ซาเรฟัต ป ไก นึง แควน เมือง ไซด่อน� อาวต นา เซ
เยอ� อาึ เอจี ดวน แมฮงั ป อาวต นา เซ ติ ปุย เลียง
ปะ�� อฮั เซ พะจาว� 10 เอลียา โฮว เนอึม ฆาื อื
ฮอยจ ยว่ง ซาเรฟัต เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื โตะ
รเวอืะ ยว่ง เซ ยุ แมฮงั ติ ปุย� ปุก เญอืม โฮว ซาวป
อื เคิ� เอลียา อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ญุ รอาวม นึง เปอะ
เญี่ยะ�� อฮั เซ� 11 เญือม ซ เอญี ตุย อื รอาวม เซ
กอก แม อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว โรฮ เปอะ โรวก เนิ ไม่ ค
โนมปัง เญี่ยะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 ปรโปวน เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �แจง ไอม เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ โอ เญือะ
ไก คโนมปัง ยุฮ ตอก เซ โรฮ� ป ไก ลัง่ ยุฮ ฮุ มัฮ แปง
โตะ โดง เมาะ ติ ซบราวก โน่ง ไม่ ลออยฮ กาวก โตะ
ฮมวน เญี่ยะ โน่ง� ปเล่ีย เฮี อาึ มัฮ โฮว ซาวป เคิ
เญีย่ะ ละ ซ พรี แตะ โซม ละ โกะ แตะ ไม่ กวน รเมะ
แตะ� ดัฮ เอจี ฟวยจ โซม ติ รโซม เซ โฮ� ตึน ซ ยุม
นึง ไปลญ แตะ�� อฮั เซ ปรโปวน เซ�

13 เอ ลียา อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก
รพาวม นึง� เอญี ยุฮ ตัม ป อฮั เปอะ เซ เมิฮ� กา
เซ ปังเมอ ไมจ เปอะ พรี ละ อาึ รกา ติ รโซม แตวะ�
ฟวยจ เซ ตาว ละ อาึ� ป โฮฮ อื เซ พรี ละ โกะ เปอะ
ไม่ กวน เปอะ� 14 เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน
อฮั เฮ�ี �แปง อาวต โตะ โดง ยุฮ เปอะ เซ ซ โอยจ
โตว� ลออยฮ อาวต โตะ ฮมวน ยุฮ เปอะ เซ ปุ โรฮ
ซ โอยจ กา เฆียง เกือฮ อาึ รอาวม เฮละ ฮอยจ แม
ละ ปลัฮเตะ�� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว,� อฮั เซ�

15 ปรโปวน เซ เอญี ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั เอลียา
ละ แตะ� เคียง เซ ไก แนฮ ป โซม ป ปอน ปอ โซม
เอลียา ไม่ เญือะ เซ โครยญ ซเงะ่� 16 แปง อาวต
โตะ โดง เซ โอยจ โตว เนอึม� ลออยฮ อาวต โตะ
ฮมวน ยุฮ อื ปุ โรฮ โอยจ� ตอก เนอึม ซันญา พะ
จาว อาึง ละ อื เบือ เอลียา เซ�

กวน แมฮงั โกฮ ไอม แม
17 กังเคะ เอ กวน รเมะ แมฮงั เซ โซะ� เซอปึ ปุ ปุ

ฮอยจ ละ โอยจ รพาวม อ�ื 18แมฮงั เซ อฮั เฮี ละ เอ
ลียา� �ปะ ป มัฮ ปุย ซึป ลปุง พะจาว� มัฮ ฆาื เมอ
ป ยุฮ เปอะ เนิ ตอก เฮ�ี อมั มัฮ ฮอยจ เปอะ นา เฮี
ละ ซ เกือฮ เปอะ พะจาว โตก ละ มัป่ ยุฮ อาึ� มัฮ เซ
ป ยุฮ อื ยุม ไม่ กวน รเมะ อาึ ฆาื อื ยุง่�� อฮั เซ ละ
อ�ื

19 เอลียา อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ ละ อาึ กวน เปอะ
เซ�� อฮั เซ� เอลียา เชอืน กวนดุ เซ ฮา เตะ มะ อ�ื
โอม โรวก อื ฮอยจ ฮอง จัน ฮลาวง อื ก ไอจ โกะ แตะ
เซ� เกือฮ อื ไอจ นึง เตียง ไอจ โกะ แตะ� 20 เญือม
เซ ไววอน กอก ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ อาึ� มัฮ ฆาื เมอ ป ยุฮ เปอะ โอเอฮี
โซะ ลอน ละ แมฮงั เฮ�ี เอจี เลียก พาวม นึง อาึ
เกือฮ อาึ อาวต นึง เญือะ แตะ� ปเล่ีย เอจี ยุฮ เปอะ
ยุม ไม่ กวน อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว� 21 เญือม เซ

ไอจ รเคอปึ ราว กวนดุ เซ ลอวย โฮน� ปัว อื นึง พะ
จาว ตอก เฮ�ี �โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ
เกือฮ กวนดุ เฮี โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ พะจาว�

22พะจาว งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ อ�ื เกือฮ กวนดุ
เซ ไก แม รพาวม� โกฮ ไอม แม ตอก ไพรม แตะ�
23ฟวยจ เซ เอลียา ยวก โอม กวนดุ เซ� โอม ปุ เลีฮ
อื เน่อมึ นึง จัน ฮลาวง อื เซ ฮอยจ ก เตียม อ�ื เกือฮ
อื ละ มะ อ�ื อฮั เฮี ละ มะ อ�ื �เฮ�ิ กวน เปอะ เอจี
โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ�

24 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ เอลียา� �ปเล่ีย เฮี อาึ
แจง แน นึง มัฮ เนอึม เปอะ ปุย ซึป ลปุง พะจาว�
ยุง ที โรฮ มัฮ เนอมึ อื ลปุง พะจาว ป โอก ฮา ดัก ฮา
ดอย เปอะ เซ�� อฮั เซ�

18
เอลียา ไม่ โม ป ซึป ลปุง บ่าอนั

1ฟวยจ เซ เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ลอวย นึง กัน
โอ พริ เญาะ เฮละ เอ� ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เอลี
ยา� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว เคะ อาฮปั� อาึ ซ
เกือฮ แม พริ เฮละ ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ� 2 เอ
ลียา โอก โฮว เนอึม ฆาื อ�ื เญือม เซ นึง เมือง ซา
มาเรยี โซะ เนอมึ ไปลญ เออปึ ปุย นึง�

3-4 นา เซ ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ โอบ่าด่ี� มัฮ
ป ทื เนอึม พะจาว. ไพรม อื เญือม ริ เยเซเบ่น ยุฮ
ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว, โอบ่าด่ี เซ ตาว โม ป
ซึป ลปุง พะจาว เซ โอก ติ รอย ปุย� เม่าะ อื โตะ
ทัม ลอา โดฮ� ติ โดฮ รฮอน� ติ โดฮ รฮอน� ตาว ป
โซม ป ปอน ละ อื ไม่ รอาวม� โอบ่าด่ี เซ มัฮ ป ควป
คุม แลน แก โอเอฮี เญือะ กซัต� ติ ซเงะ อื อาฮปั
กอก โอบ่าด่ี เซ เอญี เคะ แตะ� 5อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ โฮว ซาวป แลน เดือะ โกลง ไม่ ฮอง โกลง เล่ีป
เมือง เอะ เฮี ดัฮ ไก ลัง่ ไรป ไอม นึง งอ่น� ฮลักกอ
จีวติ บรอง ไม่ ลอ ยุฮ แตะ เฮ�ี เมอ เตือง อื ซ ไอม
โรฮ ลัง่ เนิ ยุง่�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 ปุย ลอา เซ รฆุ คระ
ซ โฮว ซาวป แตะ� อาฮปั โฮว ติ คระ� โอบ่าด่ี โฮว
โน่ง ติ คระ�

7 ลไล โฮว โอบ่าด่ี เซ นึง คระ อา รโตฮ ยุ เอลียา�
ยุง มัฮ อื เอลียา เซ� นุ่ม ติ แตะ ซองนา อ�ื ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �เอลียา จาวไน ยุฮ อาึ� อมั มัฮ เนอึม
ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 เอลียา โลยฮ อ�ื �มัฮ อ�ื
ไมจ เปอะ โฮว รโฮงะ ละ จาวไน ยุฮ เปอะ� �เอลียา
อาวต นา เฮ�ี� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ เอลี
ยา�

9 โอบ่าด่ี อฮั เฮ�ี �มัฮ พิต ตอก เมอ ป ยุฮ อาึ อ�ื
เกียฮ ซ เกือฮ โน่ง เปอะ อาึ ลอก ตุต ปอ ยุม เมอะ
เบือ อมันัต อาฮปั ตอก เซ เมอ� 10แจง ไอม เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ ตอก ออฮ� แจง โอ อื ไก ติ เมือง
เนอึม ก โอ กซัต เซ ดิ เกือฮ ปุย โฮว ซาวป ปะ นึง
อ�ื กซัต เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก เอจี คนัป ตื กซัต
อาฮปั เกือฮ คัม ซม่อต นึง อฮั อื ปะ โอ อาวต เมือง
แตะ� 11ปเล่ีย เฮี ปะ ฆวต เกือฮ โน่ง เปอะ อาึ โฮว ร
โฮงะ อาวต เปอะ นา เฮี เมอ� 12 เญอืม เอจี โฮว อาึ
ฮา เปอะ ลปุ พะจาว ตึน ซ โรวก ปะ ฮอยจ ก ไฮญ
ยุง่� ดัฮ อาึ รโฮงะ ละ อาฮปั� ดัฮ โอ ยุ เนอึม ปะ
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โฮ� แจง ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ อาึ ฆาื อ�ื ปัว เปอะ ไตม มัฮ
อาึ ป นัปทื พะจาว เน่อมึ เญือม มัฮ ลัง่ แตะ กวน
ดุ� 13 อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ฮมอง� เญือม ริ เยเซเบ่น
ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ� อาึ เม่าะ โม เซ
ฮา อื ติ รอย ปุย เอนิ นึง โตะ ทัม ลอา โดฮ� ติ โดฮ
รฮอน� ติ โดฮ รฮอน� ตาว แม โรฮ ป โซม ป ปอน
ละ ไม่ รอาวม� 14 ปเล่ีย เฮี ปะ ฆวต เกือฮ ลัง่ เปอะ
อาึ โฮว รโฮงะ อาวต เปอะ นา เฮี ละ กซัต อาฮปั�
แจง ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ โอบ่าด่ี เซ�

15 เอลียา อฮั เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง ป รซอฮ อาึ ละ เซ ตอก ออฮ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ
แจง โรฮ ซ เปลีฮ ติ แตะ ละ กซัต อาฮปั ตอก เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

16 โอบ่าด่ี โฮว รโฮงะ เนอมึ อื ละ กซัต อาฮปั เซ�
อาฮปั โฮว รโตฮ เนอมึ ยุ เอลียา� 17 เญอืม เอจี ยุ อื
ตอก เซ อาฮปั อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั มัฮ เนอมึ ปะ เฮี ป
มัฮ เอลียา� เอจี มัฮ ปะ เฮี ป นัม เม่ะมัก่ โซะ ลอน
ฮอยจ ละ โม อซิราเอน เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 18 เอลี
ยา เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ โตว อาึ ป นัม เม่ะมัก่ ฮอยจ ละ
โม อซิราเอน� เอจี มัฮ เอนิ ปะ เฮี ไม่ เญือะ เปือะ
เปอะ ป นัม เม่ะมัก่ เซ ฮอยจ ละ อ�ื ปะ เอจี ละ โปวฮ
เปอะ ลปุง ซตอก พะจาว. โฮว ทื เปอะ พะบ่าอนั ฮา
อ�ื 19 ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ เกือฮ โม อซิราเอน รโจะ
รเจอมึ ฮาวก เคะ อาึ นึง บลาวง คาระเมน เตือง มู
อ�ื ไมจ เปอะ ตาว โม ป ซึป ลปุง บ่าอนั ปาวน รอย
ไม่ รฮอน ปุย เซ เกือฮ ฮอยจ ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะอา
เชรา ปาวน รอย เซ� มัฮ โม ป โซม ไอฮ เบือ เยเซ
เบ่น เตือง โอยจ อื โม เซ เยอ�� อฮั เซ เอลียา�

20 อาฮปั กอก เนอึม โม อซิรา เอน โฮว ฆาื อ�ื
เกือฮ โรฮ โม ป ซึป ลปุง พะ โม เซ ฮอยจ นึง บลา
วง คาระเมน เซ เตือง มู แตะ โรฮ� 21 เญือม เอจี
ฮอยจ อื เอลียา ชุง ซองนา ปุย โฮวน เซ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ แล ซ อาวต เปอะ ซน่ะ ลอา
เจือ เฮ�ี ดัฮ เยโฮวา มัฮ เนอึม พะจาว, ไมจ เปอะ
นัปทื เนอมึ ฆาื อ�ื ดัฮ บ่าอนั มัฮ เนอมึ พะจาว โฮ�
ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื เนอมึ�� อฮั เซ เอลียา�
โม ลัปซด่อน โลยฮ โตว อื ติ มวยญ เนอมึ� 22 เอ

ลียา อฮั แม เฮ�ี �มัฮ ลัง่ อาึ โน่ง ป ซึป ลัง่ ลปุง พะ
จาว เยอ� ป ซึป ลปุง บ่าอนั เซ ปังเมอ ไก ปาวน รอย
ไม่ รฮอน ปุย� 23 ตุย โรวก โมวก โปก เกอ ลอา ตัว�
เกือฮ โม เซ เลือก ติ ตัว� เกือฮ มอก ลัฮ อื แปน ไซจ
แปน ไซจ แตะ� เกือฮ อาึง อื ราว เคิ ปังเมอ โอ อื
ไมจ จอป งอ นึง อ�ื อาึ ซ มอก โมวก ตัว ป ไก ลัง่ อื
เซ� ซ อาึง โรฮ ราว เคิ ปังเมอ โอ โรฮ เยอะ ซ จอป
งอ นึง โรฮ� 24 เญือม เซ เกือฮ โม เปะ ไววอน ปัว
นึง พะ ยุฮ เปอะ� อาึ ซ ปัว นึง เยโฮวา� พะจาว ป
ปุน เกือฮ งอ ฮอยจ เอจี มัฮ พะจาว เซ ป มัฮ พะจาว
เนอมึ�� อฮั เซ เอลียา เซ�
โม ลัปซด่อน อฮั เฮ�ี �เอจี ปุก ตอก อฮั เปอะ

เซ�� อฮั เซ เตือง มู แตะ�
25 เอลียา อฮั อื ละ โม ป ซึป ลปุง บ่าอนั เซ ตอก

เฮ�ี �โม เปะ เอจี โฮวน เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ โม
เปะ เลือก โมวก รกา ฆาื อ�ื มอก เพรยีง อาึง� ปัว
งอ นึง พะ ยุฮ เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ จอป ไอฮ
งอ นึง เคิ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 26 โม เซ ตาว เนอึม

โมวก โปก เกือฮ ปุย ละ แตะ เซ� มอก เพรยีง อ�ื
ไววอน ปัว บ่าอนั เรอมึ แตะ เน่อมึ เมือ กซะ อื ฮอยจ
ละ งอ่น ซเงะ� อฮั เฮ�ี �โอ บ่าอนั� ปัว เปอะ ยุฮ ตัม
ป อฮั เอะ เฮ�ี� อฮั เซ เรยีง� ปังเมอ โอ ไก ป โลยฮ
ละ อ�ื ปุย ฮมอง โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� โม เซ
เตน ไป เตน มา รวติ รเวยีง คัน ยุฮ แตะ เซ�

27 เมาะ งอ่น ซเงะ เอ� เอลียา โล่ ญวยฮ โม เซ�
อฮั เฮ�ี �อฮั แม เรยีง ฮา เซ เญีย่ะ� เอจี มัฮ พะ ยุฮ
เปอะ� เมอ เตือง อื ปุก รนึก อื โอเอฮี โตะ รพาวม
แตะ ยุง่� มัฮ โฮว อื ก พริ ก มาวง ยุง� มัฮ โฮว เลีม
อื ยุง่� โต เซ มัฮ ปุน อื ไอจ ยุง่� ไมจ เปอะ ซอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 28 โม เซ ไววอน เรยีง ฮา ไพรม แตะ ฆาื
อ�ื ไรจ ไอฮ ติ แตะ นึง วจิ ไม่ มิต ยุฮ แตะ ตัม ปซี
ปซา ยุฮ แตะ ปอ ปัต ฮนัม อื เอนิ� 29 เญอืม เอจี ฆิฮ
ซเงะ เอ โม เซ อฮั เงา่ะ อฮั วู อื เรยีง ปุ ปุ ฮอยจ ละ
งอ่น ซเงะ ฆิฮ แตะ� ปังเมอ โอ ฮมอง ป ติ ป เตอ�ื
ไก โตว ป โลยฮ ละ อ�ื ไก โตว ป เครองึ นึง�

30 เญอืม เซ เอลียา อฮั เฮี ละ โม ลัปซด่อน� �เอญี
ซดิ ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� เอญี เนอึม เคะ อ�ื เอลียา
เฌาะ เพรยีง คัน ยุฮ พะจาว นา เซ นึง เอจี เญื่อฮ
ปุย อ�ื 31 ตุย ซโมะ กาว โรฮ ลอา โม่ว ตัม เซน กวน
ยาโคป กาว โรฮ ลอา เจอ อื เซ� เอจี มัฮ ยาโคป เซ
ป ฮมอง ลปุง พะจาว เญอืม อฮั อื เฮี ละ โฮ� �มอยฮ
ปะ ซ มัฮ อซิราเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื 32 เอลียา ตุย
ซโมะ กาว ลอา โม่ว เซ� ยุฮ โคระ คัน เซ นึง อื เบือ
มอยฮ พะจาว. กาวง เตะ รวติ อื เมาะ กุป รอาวม
ลอา ทัง� 33 รแทม เคิ นึง คัน เซ� มอก ลัฮ โมวก
เซ แปน ไซจ ระ แตะ� อาึง อื ราว เคิ เซ� เญอืม เซ
ดวน ปุย ตอก เฮ�ี �โฮว เชยีต รอาวม ปาวน ฮมวน�
โรวก โซ โมวก เฮี นึง ไม่ เคิ เฮ�ี� อฮั เซ�

34 ฟวยจ ยุฮ อื ตอก เซ อฮั แม เฮ�ี �ยุฮ แม ติ
โฮน�� อฮั เซ� ยุฮ เนอมึ อ�ื �ยุฮ แม ติ โฮน�� อฮั
เซ ละ ปุย� ปุย ยุฮ เนอมึ อ�ื แปน ลอวย โฮน เตือง
เซ� 35 รอาวม ปัต เอนิ รวติ คัน เซ ปอ นาวก อื ยุฮ
โตะ เตะ ก กาวง ปุย เซ�

36 เญือม เซ ปุก เวลา กอ ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว โครยญ ซเงะ่ เมือ กปู อ�ื เอลียา ป ซึป ลปุง
พะจาว เลียก ซดิ ไม่ คัน เซ� ไววอน� อฮั เฮ�ี �โอ
เยโฮวา� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิ
ฮกั ไม่ ยาโคป� ซเงะ เนาะ เฮี ปัว เปอะ เปลีฮ ที ละ
ปุย มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� เกือฮ ยุ ที
มัฮ อาึ กวนไจ ยุฮ เปอะ ป ยุฮ โอเอฮี เฮี ตัม ดวน ปะ
แตะ� 37 โอ พะจาว, ปัว ปะ เกือฮ เนิ เดอมึ ปุย โม
เฮี ซ ยุง มัฮ ปะ เยโฮวา พะจาว เนอึม� ไม่ ยุง โรฮ
อื นัม ปะ แตะ เกือฮ เอญี แม เคะ แตะ�� อฮั เซ นึง
รซอม ไววอน แตะ�

38 เญือม เซ งอ ยุฮ พะจาว เลีฮ เนอึม� ฮะ ยุฮ
โมวก เซ ไม่ เคิ ไม่ ซโมะ เซ เตือง โอยจ อ�ื เตะ นา
เซ ฮะ ตื� รอาวม โตะ เตะ เซ ไฮจ แกล�

39 โม ลัปซด่อน เญือม ยุ อื โอเอฮี เซ วตั เอนิ ติ
แตะ ไอจ รเคอปึ ลังเตะ� อฮั เฮ�ี �มัฮ เยโฮวา ป
มัฮ พะจาว, มัฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว,� อฮั เซ เตือง
มู แตะ�
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40 เญอืม เซ เอลียา อฮั เฮี ละ ปุย� �โฮมวต แปฮ
โม ป ซึป ลปุง บ่าอนั เซ� ปุ เกือฮ ตอ ติ ปุย เนอมึ��
อฮั เซ� โม เซ โฮมวต เนอึม อ�ื เอลียา เกือฮ ปุย
ตาว อื ฮอยจ นึง โตะ โลก คีโชน� ยุฮ ยุม ไม่ อื นา
เซ�

41ฟวยจ เซ เอลียา อฮั เฮี ละ อาฮปั� �ไมจ เปอะ
ซไจ โฮว โซม แปฮ� อาึ เอจี ฮมอง เซียง ซ ฮอยจ
เฮละ ระ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื 42อาฮปั โฮว โซม เนอมึ
ฆาื อ�ื เอลียา ปังเมอ ฮาวก เปือง โม คาระเมน� นุ่ม
ติ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ซน่ะ มะ ฆราวง แตะ�

43อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ� �โฮว แก แลน ลัก่ ปลัฮ
รอาวม เมอ�� อฮั เซ� โฮว แก เนอมึ อ�ื ปุย เซ อฮั
เฮ�ี �ชวน โตว โอเอฮี นึง�� อฮั เซ� �โฮว แม ติ
โฮน เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื อฮั อื ตอก เซ อาแลฮ
โฮน� 44 เญือม เอจี เอญี อื โฮน รเคะ เซ อฮั เฮ�ี
�อาึ ชวน ชุต รวู นึง� เมาะ ลเตือก เตะ ปุย� ฮาวก
เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม�� อฮั เซ ละ อื กวนไจ อื เซ�
เญือม เซ เอลียา ดวน กวนไจ แตะ เซ โฮว เคะ

กซัต อาฮปั� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เพรยีง ติ เปอะ
เลีฮ ฮา บลาวง เฮ�ี บุก ปุ เลีฮ เลาะ รุป เซิก ยุฮ เปอะ
เซ เดอมึ เปอะ โอ ซ คัง นึง เฮละ�� เกือฮ อื อฮั เซ�

45 เญอืม เซ มะลอง เฟียก นึง ชุต รวู ปุ ปุ� ฮอยจ
กาื ระ เฮละ ระ นึง� อาฮปั บุก ปุ เอญี เลาะ รุป เซิก
ยุฮ แตะ ฮอยจ ยว่ง ยซิเรเอน� 46 อมันัต พะจาว
ฮอยจ อาวต นึง เอลียา� ยวก ลปิ ดา แตะ ปุก อื ไม่
ญวย แตะ� ตอ เอญี กา อาฮปั ฮอยจ กา อื นึง ยว่ง
ยซิเรเอน�

19
เอลียา ตอ โฮว ฮอยจ นึง บลาวง ซีไน

1 กซัต อาฮปั รโฮงะ โอเอฮี ป ยุฮ ป อฮั เอลียา เซ
ละ เยเซเบ่น โครยญ เจือ� รโฮงะ โรฮ ตอก ยุฮ อื
ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง บ่าอนั เซ โครยญ โฆะ อ�ื 2 เย
เซเบ่น เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม แตะ ละ เอ
ลียา ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซงา่วป เวลา ปเล่ีย เฮี
ตัม โอ อาึ เกือฮ ปะ ยุม ตอก ยุม โม ป ซึป ลปุง พะ
บ่าอนั เซ� ปัว พะ ทื อาึ เฮี เกือฮ อาึ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ มวยญ ตอม อื เซ�

3 เญือม เอจี ฮมอง อื รซอม เซ� เอลียา ฮลัต ฆาื
อ�ื ตอ ฮา อื นึง ฮลัต อื ติ แตะ ยุม� ตอ ฮอยจ ยว่ง
เบเ่ออเชบ่า ป อาวต นึง เมือง ยูด่า� ละ อาึง กวนไจ
แตะ นา เซ� 4 โกะ อื โฮว โน่ง ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ
ติ ซเงะ คระ� งาวม เดีย โคะ ฮละ รไปฮ ติ� ไววอน
ปัว พะจาว เกือฮ แตะ ยุม� อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, ป
อาวม อาึ เฮี เอจี เคราะ อื เมาะ เฮ�ี เกือฮ อาึ ยุม
แปฮ� อาึ ไมจ โตว ฮา จัตเจือ ไพรม แตะ�� อฮั เซ
ละ พะจาว� 5 ฟวยจ เซ ฆักเฆี ฆรมึ โคะ เซ� ลอต
ปุน ไอจ�
เญอืม เซ ฮอยจ เอนิ เตปด่า เคะ อ�ื ไปญ ซองัปา

อ�ื �โกฮ โซม�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 เมือต ลเตือฮ แลน
โอเอฮี โบ ไกญ แตะ เซ ยุ คโนมปัง เอจี ไซญ ติ แพน
อาวต ราว ซโมะ กอยจ� ไก ไม่ รอาวม ติ รตุง� โซม
อ�ื ฟวยจ เซ ไอจ แม�

7 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ แม ติ โฮน� ซอ แม
อ�ื อฮั เฮ�ี �โกฮ โซม แม เดอมึ เปอะ โอ ซ ฮวิ นึง

คระ ซ โฮว แม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 เอลียา โกฮ
โซม เนอมึ� โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ เบือ ป โซม แตะ
เซ ปอ เอนิ ปุน โฮว อื นึง คระ รปาวน ซเงะ� ฮอยจ
ละ บลาวง ซีไน ป มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว�
9 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ เลียก โตะ ทัม ติ� ไอจ
นา เซ ติ ซาวม�
เญือม เซ ฮอยจ ลปุง พะจาว ละ� อฮั เฮี ละ อ�ื

�เอลียา� เมอ ฮอยจ เปอะ ละ อื นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื 10 เอลียา โลยฮ อ�ื �โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะ
ลอง� อาึ เอจี อาวต ลอป ไม่ รพาวม เรยีง แตะ นึง
ทื แตะ ปะ� โม อซิราเอน ปังเมอ พิต ลปุง ซันญา
แตะ อาึง ไม่ เปอะ� เอจี เญื่อฮ คัน ทไว ปุย โอเอฮี
ละ เปอะ� เอจี ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง เปอะ�
มัฮ ลัง่ อาึ โน่ง ป ไอม เมอ� ปเล่ีย เฮี ซาวป แม ยุฮ
ยุม ไม่ อาึ�� อฮั เซ เอลียา เซ�

11พะจาว อฮั เฮ�ี �โอก ชุง ซองนา อาึ นึง บลาวง
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
เญอืม เซ พะจาว โฮว พา นา เซ� ลไล เซ เกิต กาื

ระ กาื กอ นึง ปอ ม่ะ อื ยุฮ บลาวง บลวย อื ยุฮ ซโมะ
ซองนา พะจาว. พะจาว ปังเมอ โอ อาวต นึง กาื เซ�
เญอืม เอจี ญึ่ต กาื เซ ดุงเดียง แม เตะ นึง� พะจาว
ปังเมอ โอ โรฮ อาวต นึง เตะ ดุงเดียง เซ� 12ฟวยจ
ดุงเดียง เตะ เซ ฮอยจ แม งอ นึง� พะจาว ปังเมอ
โอ โรฮ อาวต นึง งอ เซ� ฟวยจ ฮอยจ งอ เซ ไก แม
เซียง รแซป แตวะ นึง� 13 เอลียา เญอืม ฮมอง อื เซี
ยง เซ เลอปึ นา แตะ นึง ลปิ แตะ� โอก ฮา โตะ ทัม
เซ ชุง นึง มวยญ อ�ื ฮมอง เซียง ป อฮั เฮี ละ แตะ�
�เอลียา� เมอ ฮอยจ เปอะ ละ อื นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื

14 เอลียา โลยฮ อ�ื �โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะ
ลอง� อาึ เอจี อาวต ลอป ไม่ รพาวม เรยีง แตะ นึง
ทื แตะ ปะ� โม อซิราเอน ปังเมอ เอจี พิต ลปุง ซัน
ญา แตะ อาึง ไม่ เปอะ� เอจี เญื่อฮ คัน ทไว ปุย โอ
เอฮี ละ เปอะ� เอจี ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง
เปอะ� มัฮ ลัง่ อาึ โน่ง ป ไอม เมอ� ปเล่ีย เฮี ซาวป
แม ยุฮ ยุม ไม่ อาึ�� อฮั เซ เอลียา เซ�

15พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เอญี แม คระ ฮอยจ
เปอะ เซ� เอญี ฮอยจ นึง ลาึน โบ เวยีง ด่ามาซกัต
เตอ� เญอืม เอจี ฮอยจ เปอะ ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ
นึง ไกญ ฮาซาเอน ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน กซัต เมือง
ซีเรยี� 16 ไมจ โรฮ เปอะ เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ เยฮู ป
มัฮ กวน นิมชี ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน กซัต เมือง อซิ
ราเอน� เรฮ โรฮ นึง ไกญ เอลีชา ป มัฮ กวน ชาฟัต
ป อาวต ยว่ง อาเบ่น-เมโฮลา เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ
แปน ป ซึป ลปุง พะจาว ฆรอ เปอะ� 17 ดัฮ ไก ป ลัง
ยุม ป โอ ฮาซาเอน เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เยอ� มัฮ เยฮู
ป ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ดัฮ ไก ลัง่ ป โอ เยฮู โฮลฮ ยุฮ ยุม
ไม่ เยอ� มัฮ แม เอลีชา ป ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื 18 ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก อาึ เอจี ละ อาึง อาแลฮ เปือน ปุย
ไน โม อซิราเอน� โม เซ มัฮ ป โอ ญอม นุ่ม นัปทื บ่า
อนั� ปัง มัฮ ฮุป อื ปุ ญอม ฮงาึต อื ติ ตื เนอมึ โม เซ
เยอ�� อฮั เซ พะจาว�

เอลียา กอก เอลีชา โฮว ไม่ แตะ
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19 เญอืม เซ เอลียา โอก โฮว ฮา นา เซ� โฮว รโตฮ
ยุ เอลีชา� ปุก เญือม ไท อื ชจิ� ไก โมวก ยุฮ กาว
โรฮ ลอา กู� โกะ อื ไท อื ไม่ กู รเคะ นึง อ�ื เอลียา
เลียก เคะ อ�ื เลอึป อื นึง ลปิ ฮอป ยุฮ โกะ แตะ�
20 เอลีชา ละ เอนิ โมวก ยุฮ แตะ เซ� ลอต โฮว อาื เอ
ลียา เซ� อฮั เฮ�ี �ปัว เอญี ฮงาึต ลา มะเปือะ แตะ
ละ ฮมั� ฟวยจ เซ ซ โฮว ดิ ไม่ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เอลียา อฮั เฮ�ี �เอญี เมิฮ� อาึ คัต เวยีน โตว ปะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

21 เอลีชา เอญี เนอึม� ฟวยจ เซ มอก โมวก ยุฮ
แตะ ติ กู เซ� พรี โซม ละ ปุย� โกว งอน ไท ไม่ แอก
โอเอฮี แปน เคิ ตาึง แตะ� ตาว ป โซม ป ปอน ละ
โม ป อาวต ไม่ แตะ� เญอืม เอจี ฟวยจ โซม อื ลอต
โฮว ดิ ไม่ เอลียา แปน ป รซอฮ ละ อ�ื

20
อาฮปั เป โม ซีเรยี

1 ติ โฮน อื เบ่นฮาดัต่ กซัต โม ซีเรยี เยอ� รโจะ
โม ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ป พาวม ดิ ไม่ อื เซ
มัฮ โม จาวเมือง งว่ย โรฮ ลอา ปุย� ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
อื เตือง บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เซ� ฮาวก แวต
ดิ เมือง ซามาเรยี เซ ละ ซ รุป แตะ ไม่ อ�ื 2 เกือฮ
โรฮ ปุย โฮว รโฮงะ รซอม แตะ ละ อาฮปั กซัต ยุฮ
โม อซิราเอน โตะ เมือง เซ ตอก เฮ�ี 3 เบ่นฮาดัต่ อฮั
เฮี ละ เปอะ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ไคร มาื ยุฮ เปอะ ละ
อาึ� ปัง มัฮ โม ปรโปวน เญือะ เปอะ ไม่ กวนดุ ยุฮ
เปอะ ป ไมจ นา ซา ฮกั อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ละ
อาึ ตื�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 อาฮปั กซัต เมือง อซิราเอน
เนอ โลยฮ โรฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต ป มัฮ จาว
ไน ยุฮ อาึ� โกะ อาึ เฮี ไม่ โอเอฮี ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ
อาึ ญอม เกือฮ ละ ปะ� เอจี มัฮ คอง ปะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 5 โม ป เกือฮ อื โฮว ตาว มวยญ ตอม แตะ เซ
เกือฮ แม อื โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม แตะ ละ อาฮปั
ติ โฮน แม ตอก เฮ�ี �เบ่นฮาดัต่ อฮั เฮี ละ เปอะ�
�อาึ รโปะ รซอม แตะ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ
ตาว แปฮ มาื ไคร ยุฮ เปอะ ไม่ ปรโปวน เญือะ เปอะ
ไม่ กวนดุ ยุฮ เปอะ เซ ละ อาึ แปฮ� 6 โฮฮ ฮา เซ
แม� อาึ ซ ตาว โม กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว เคะ เปอะ
ซงา่วป เวลา ปเล่ีย เฮี เอนิ� โม เซ ซ ฮาวก เลียป
เญือะ อาวต เปอะ ไม่ เญือะ อาวต โม ลุกนอง เปอะ
เซ� เมาะ ยุ อื ป ปุก พาวม แตะ โม เซ ซ ตุย โรวก อื
ฮา โม เปะ� � อฮั เซ ละ อ�ื

7 เญือม เซ อาฮปั กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ กอก
โม ป ระ ป คาว ยุฮ แตะ ฮอยจ โพรม เคะ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ งอ่ต แลน� ปร
เมะ เซ ตะ ลัมเลือ ยุฮ ป ญัก ป นอ ละ โม เอะ� เอจี
ตาว รซอม แตะ ละ อาึ ละ ซ ฮอยจ ตุย แตะ ปรโป
วน เญือะ อาึ ไม่ กวน เนอะ� ไม่ ไคร มาื ยุฮ ฮุ โรฮ�
อาึ อื เอจี ญอม ละ� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ฆวต ไอฮ แม อื
โฮฮ ฮา เซ�� อฮั เซ ละ โม เซ� 8 โม ป ระ ป คาว ไน
โม อซิราเอน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ โอ ญอม
ละ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 เญือม เซ กซัต
อาฮปั เซ อฮั อื ละ กวนไจ เบ่นฮาดัต่ เซ ตอก เฮ�ี

�ไมจ เปอะ เอญี รโฮงะ ละ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ
อาึ เซ ตอก เฮ�ี �ป ตะ เปอะ โรวก โฮน รกา นึง อื
เซ อาึ ปุน ญอม ละ เปอะ� ป ตะ เปอะ โรวก โฮน
รเคะ นึง อื เซ ปังเมอ โอ เญือะ ญอม ละ เปอะ เฟือ
ฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ เอญี ร
โฮงะ เนอึม อื ตอก เซ� 10 เบ่นฮาดัต่ กซัต ซีเรยี เซ
ตาว แม รซอม แตะ ติ โฮน แม ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ตาว
ตฮนั โฮวน ยุฮ แตะ ปอ ซ เกือฮ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เฮ�ี
ครมั รฌุฮ ยว่ง เฮี เยอ ปัง โรวก อื ติ ปุย ติ ซอป โน่ง
โอยจ ลัง่ ยุฮ อ�ื ตัม โอ อาึ ยุฮ เนอมึ ตัม ป อฮั แตะ
เฮ�ี ปัว โรฮ เตปดุ่ต เตปด่า ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั
เซ� 11กซัต อาฮปั อฮั แม โรฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ เอญี
อฮั ละ กซัต เบ่นฮาดัต่ ตอก เฮ�ี �ตฮนั ป ซ โฮว รุป
เปอ� ดิ คาว โตว ละ อวต อื ติ แตะ กา เฆียง เอญี
อื ไม่ เป แตะ นึง กัน รุป แตะ�� เอญี อฮั เซ ละ��
อฮั เซ ละ อ�ื 12 เญอืม ฮมอง กซัต เบ่นฮาดัต่ โอเอฮี
ตอก เซ� ปุก เญอืม ญุ ดิ อื ไปล นึง โตะ พากัง อาวต
แตะ ไม่ โม จาวเมือง โฮวน ป อาวต ไม่ แตะ เซ� อฮั
อื ละ โม ลุกนอง แตะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เพรยีง
ติ แตะ�� อฮั เซ� เญอืม เซ โม ลุกนอง อื เซ เพรยีง
เนอึม ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป แตะ ไม่ เมือง เซ ฆาื อ�ื
อาวต เบือง แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

13 เญือม เซ ไก ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย เลียก
เคะ กซัต อาฮปั� อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว อฮั เฮี ละ
เปอะ� �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง ตฮนั โฮวน โม เซ�
เนาะ เฮี อาึ ซ เกือฮ โม เปะ เป โม เซ� เดอมึ เปอะ ซ
ยุง เนอึม มัฮ อาึ พะจาว� � อฮั เซ ละ อ�ื 14 เญือม
เซ อาฮปั ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป โซมกวน ไม่
โฮว แตะ รกา เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ป ซึป ลปุง พะ
จาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โม ตฮนั นมุ� ป อาวต
ฆรมึ อมันัต ตัตเตียง โม จาวเมือง เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ฟวยจ เซ กซัต ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย
ป ซ แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ
ปะ�� อฮั เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� 15 เญือม เซ
กซัต เตอ กอก โม ตฮนั นมุ ป อาวต ฆรมึ อมันัต โม
จาวเมือง เซ� เตือง โอยจ อื ไก ลอา รอย ไปล งว่ย
โรฮ ลอา ปุย� ฟวยจ เซ กอก แม โม ตฮนั อาวต ไน
โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื ไก อาแลฮ เปือน
ปุย โน่ง�

16 โม เซ โอก โฮว รุป เวลา งอ่น ซเงะ� เญือม
เซ เบ่นฮาดัต่ เซ ปุก กัมลัง ญุ่ยจ อื นึง โตะ พากัง
อาวต แตะ เซ ไม่ โม จาวเมือง งว่ย โรฮ ลอา ปุย ป
ซ ฮอยจ เรอมึ เบ่นฮาดัต่ เซ� 17 โม ตฮนั นมุ ยุฮ โม
จาวเมือง เซ โฮว รกา� โม ตฮนั ป ตาว เบ่นฮาดัต่
ละ ซ มอง อื แก โอเอฮี เซ เอญี อฮั เฮี ละ เบ่นฮา
ดัต่� �ไก ปุย งอ่น โอก เน่อมึ ซามาเรยี�� อฮั เซ ละ
อ�ื 18 เญอืม เซ กซัต เซ อฮั เฮ�ี �โฮมวต ไอม เอนิ�
ปัง มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ รุป แตะ ญุ่ก� ปัง ฮอยจ ละ ซ
ซิงซา แตะ โอเอฮี ญุ่ก� โฮมวต ไอม เอนิ เมิฮ�� อฮั
เซ� 19 เญือม เซ โม ตฮนั นมุ เซ เลียก รุป เนอึม�
โม ตฮนั ยุฮ โม อซิราเอน โฮว ฟวต โรฮ อ�ื 20 โม
ตฮนั เซ ตัง โคน ตัง ยุฮ ยุม ไม่ โม ป รุป ไม่ แตะ เซ�
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โม ตฮนั ซีเรยี เซ ตอ� ตฮนั โม อซิราเอน โฮว อาื
อ�ื เบ่นฮาดัต่ กซัต เมือง ซีเรยี เซ เตือน โกฮ ตอ ไม่
บรอง บุก แตะ� ตอ โรฮ ไม่ โม ตฮนั บุก บรอง ไฮญ
งอ่น� 21 กซัต ยุฮ โม อซิราเอน โอก โฮว รุป โรฮ�
ปุน ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั ซีเรยี เซ โฮวน� ยุฮ โรฮ ไลจ
ไม่ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื โรฮ�

22 ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เลียก แม เคะ กซัต อา
ฮปั แม� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ คิต งอ่ต อาึง ไม่
โฮว เพรยีง เปอะ อาึง โอเอฮี ละ โม ตฮนั ยุฮ เปอะ�
ดัฮ เอจี ฮอยจ เมือ แลง โฮ� กซัต เมือง ซีเรยี เฮี ซ
ฮอยจ ตอซู แม ปะ ติ โฮน แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 โม ลุกนอง กซัต เมือง ซีเรยี เซ อฮั เฮี ละ กซัต
ยุฮ แตะ เซ� �โม พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ มัฮ
โม พะจาว อาวต นึง บลาวง� มัฮ เซ ป เป อื เอะ ฆาื
อ�ื มัฮ รุป เอะ ไม่ นา ก ลโลวง เตะ� แจง มัฮ เอะ
ป ซ เป เยอ� 24 ปัว เปอะ เกือฮ โม ฮวันา ตฮนั นัม
โม ตฮนั รโตง โม จาวเมือง งว่ย โรฮ ลอา ปุย เซ�
25 ฟวยจ เซ เกน แม โรฮ ตฮนั โคระ โอ รโตง ตฮนั
เอจี ยุม เซ� บรอง เกือฮ แตน บรอง� เลาะ รุป เซิก
เกือฮ แตน เลาะ รุป เซิก เซ� ฟวยจ เซ ซ โฮว รุป ไม่
โม อซิราเอน เซ นา ก ลโลวง เตะ� ดัฮ ยุฮ ตอก เซ
แจง นึง ซ เป แตะ�� อฮั เซ ละ กซัต เซ� เญอืม เซ
กซัต เซ งอ่ต เนอมึ ป อฮั อ�ื ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�

26 เญือม เอจี มัฮ อื เมือ แลง เงอ� เบ่นฮาดัต่
เกน เนอึม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮวน� ฮาวก ไม่ อื เน่อมึ
นึง เมือง อาเฟก ละ ซ รุป แตะ ไม่ โม อซิราเอน เซ�
27 โม อซิราเอน เกน โรฮ ปุ แตะ� รโจะ เครองึ รุป�
ไม่ ป โซม ป ปอน แตะ� โอก โฮว ตอซู เนอึม ไม่ โม
ซีเรยี เซ� โม อซิราเอน ตัง เอนิ ไคะ ยุฮ แตะ ลัก่กา
โม เซ� ตอก เยอื ปิ ลอา มู แตวะๆ บ่ได่ะ� ตฮนั โม
ซีเรยี เซ ปังเมอ โฮวน ปอ นาวก เอนิ อื ยุฮ นา เซ�
28 ไก ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย เลียก เคะ กซัต อา
ฮปั� อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� โม
ซีเรยี เอจี อฮั เฮ�ี �เยโฮวา มัฮ พะจาว อาวต นึง บ
ลาวง� มัฮ โตว พะจาว อาวต นึง เตะ ลโลวง�� อฮั
เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ปุย โฮวน เฮี ไป
นึง โม เปะ� ละ ซ เกือฮ โม เปะ ยุง มัฮ เนอมึ อาึ พะ
จาว,� อฮั เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� 29 โม เซ ตัง
ไคะ ยุฮ แตะ รเตือป ปุ แตะ เซ อาแลฮ ซเงะ� ซเงะ
อาแลฮ นึง อื เซ รุป เนอึม ปุ แตะ� ติ ซเงะ เซ โน่ง
โม อซิราเอน ปุน ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั ยุฮ โม ซีเรยี เซ
ติ แซน ปุย เอนิ� 30 ตฮนั เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ตอ
โฮว เลียก โตะ เมือง อาเฟก เซ� ลเลอึม แม ฆรุง
เวยีง เซ ราว อ�ื ยุม แม ฆาื อื ลอา ฮมาึน ไปล อา
แลฮ เปือน ปุย เอนิ� เบ่นฮาดัต่ เซ ตอ โรฮ� เลีย
ก เม่าะ โตะ กไน เญือะ นึง เวยีง เซ� 31 โม ลุกนอง
เบ่นฮาดัต่ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ ฮมอง อฮั ปุย อื
ตอก เฮ�ี �โม กซัต เมือง อซิราเอน เซ ไก ลัมเลือ
รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย�� ปัว โรฮ โม เอะ เฮี
ไอฮ เครองึ ฮาื ฆัน� กูแก แม โรฮ โม่ะ บวน นึง โงก
แตะ� ฟวยจ เซ โฮว เคะ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ�

เมอ เตือง อื ละ โรฮ จีวติ โม เอะ ฆาื อื ยุง่�� อฮั เซ
ละ กซัต ยุฮ แตะ� 32 เญือม เซ โม เซ จาวป เนอึม
เครองึ ฮาื ฆัน� กูแก เนอึม โม่ะ บวน ไม่ โงก แตะ�
เลียก ไม่ อื เคะ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ� อฮั เฮี ละ
กซัต เซ� �เบ่นฮาดัต่ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ อฮั
เฮี ละ เปอะ� �ปัว เปอะ ลเวอืง จีวติ อาึ เกือฮ ไอม�
� อฮั เซ� เญือม เซ กซัต อาฮปั อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อมั
มัฮ ไอม เนอึม ลัง่ อื แล ป มัฮ ปุ อาึ เซ�� อฮั เซ
กซัต เซ� 33 โม เซ เตอ มัฮ โม ป ซาวป ตอก ซ โบฮ
คระ ละ แตะ� โลยฮ แม อื ละ กซัต ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�โอ กซัต� เบ่นฮาดัต่ เซ มัฮ เนอึม ปุ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เญือม เซ อาฮปั อฮั เฮี ละ โม เซ� �โฮว
ตุย เบ่นฮาดัต่ เซ เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื เบ่นฮาดัต่ เซ ฮอยจ เนอมึ เคะ อ�ื เกือฮ เบ่นฮา
ดัต่ เซ ฮาวก บุก ดิ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� 34 เบ่น
ฮาดัต่ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมือง เอจี โฮลฮ เปือะ เกอะ
ยตึ ฮา เปือะ ปะ เซ อาึ ซ รแม่ แม ละ เปอะ� ยุฮ เอนิ
ก กาไค เปอะ นึง เมือง ด่ามาซกัต เซ� ตอก เอจี ยุฮ
เปือะ เกอะ นึง ซามาเรยี โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญื
อม เซ กซัต อาฮปั เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ ยุฮ
เนอึม ตอก เซ อาึ ซ พลวย ปะ เกือฮ โฮว�� อฮั เซ
ละ อ�ื เบ่นฮาดัต่ เซ ซันญา เนอึม โอเอฮี ไม่ อาฮปั
เซ� ฟวยจ เซ กซัต อาฮปั พลวย อื โฮว�

35 ไก ปรเมะ ไน โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย� อฮั อื
ละ โฮมว แตะ ติ ปุย� ตัม ป เกือฮ พะจาว แตะ อฮั�
มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุฮ อาึ ติ เตะ เมอะ�� อฮั เซ ละ
ปุโฮมว แตะ เซ� ปุโฮมว อื เซ ปังเมอ โอ ญอม ปุฮ
อ�ื 36ฟวยจ เซ ปุย เซ อฮั แม เฮี ละ ปุโฮมว แตะ�
�มัฮ ฆาื โอ ปะ ญอม ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ�
มอง แลน� ตัม เอจี โอก โฮว เปอะ ฮา อาึ เฮี ปะ ซ
ยุฮ รเวยี ซิงโต ยุม ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
เญือม เอจี โอก โฮว อื ฮา ปุย เซ เยอ� รโตฮ เนอึม
ยุ รเวยี ซิงโต ติ ตัว� รเวยี ซิงโต เซ ยุฮ เนอึม ยุม
ไม่ ปุย เซ� 37ฟวยจ เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ยุ แม
ปรเมะ ติ ปุย แม� อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �ปุฮ อาึ อื ติ
เตะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรเมะ เซ ปุฮ เนอึม อื
ปอ เอนิ เบราะ เบิ อ�ื 38 ฟวยจ เซ ป ซึป ลปุง พะ
จาว เซ โอก โฮว ฮา ปุย เซ� โฆง โฮว มอง กซัต นึง
คระ� เพาะ นา แตะ นึง พา� เคียต ปอม ติ แตะ ละ
กซัต เซ� 39 เญือม เอจี ลอต กซัต เซ ฮา อ�ื เดือะ
กอก อฮั เฮี ละ กซัต เซ� �โอ กซัต� อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ เฮี โฮว รุป โรฮ ซน่ะ ลลาึง ก รุป ปุย ปุ
แตะ� เญอืม เซ ไก โรฮ ตฮนั ติ ปุย� โฮมวต โรวก ป
ไป นึง แตะ ตาว อื เคะ อาึ� อฮั เฮี เนิ� �มอง ปุย เฮี
เยอ ไมจๆ� ตัม เบลือฮ เปอะ ยุฮ� จีวติ ปะ ซ โฮลฮ
แตน จีวติ ปุย เฮ�ี ดัฮ โอ มัฮ ตอก เซ โฮ อาึ ซ พรนั
ปะ ลอวย เปือน แทป�� อฮั เซ เนิ� 40 เญอืม เซ อาึ
โคะ มาว ไม่ ยุฮ แตะ ป ไฮญ� ปุย เซ ไฆร ลไล ไง่
เยอะ�� อฮั เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� กซัต เมือง
อซิราเอน เซ อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �ลปุง ปะ เซ เอจี
เกือฮ ไอฮ ปะ ลอก ตุต แตะ� เอจี มัฮ อฮั เปอะ ละ
โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ� 41 เญอืม เซ ป ซึป ลปุง พะ
จาว เซ กัฮ พา ปุก นา โกะ แตะ เซ� กซัต เมือง อซิ
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ราเอน เซ ยุง เอนิ มัฮ อื ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย�
42 ป ซึป ลปุง พะจาว เซ อฮั เฮี ละ กซัต เซ� �พะ
จาว อฮั เฮ�ี �ปะ เอจี พลวย เปอะ ปุย เอจี อาวต นึง
ลเตือก เตะ แตะ เตือง มัฮ อื ปุย เอจี ดวน อาึ ปะ ยุฮ
ยุม ไม่ เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� จีวติ ปะ อา ไมจ อื
แตน จีวติ ปุย เซ� ปุย ไน ปะ ไมจ โรฮ อื แตน ปุย ไน
ปุย เซ โรฮ� � อฮั เซ ละ อ�ื 43ฟวยจ เซ กซัต เมือง
อซิราเอน เซ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ นึง เมือง ซา
มาเรยี ไม่ รพาวม ตุก แตะ ไม่ นา เฟียก นา ดาวม
แตะ เซ ฆาื อ�ื

21
รปึม อะงุน ยุฮ นาโบ่ต

1 ไก ปุย ติ� มัฮ นาโบ่ต� ไก รปึม อะงุน ยุฮ ซดิ ไม่
เญือะ อาวต กซัต อาฮปั ยว่ง ยซิเรเอน ติ โดฮ� 2อา
ฮปั เซ อฮั เฮี ละ นาโบ่ต� �เกือฮ ละ อาึ รปึม อะงุน
ยุฮ เปอะ เซ� ซดิ ลอน ไม่ ก อาวต เญือะ เญะ� ซ
ยุฮ อาึ ก ซมา แตะ พักเญือ นึง� ซ รตู ละ เปอะ ไม่
รปึม อะงุน ยุฮ โกะ แตะ ไมจ แม ฮา เฮ�ี โต เซ อื ดัฮ
ปุก ละ เปอะ ซ กัฮ แม งวยฮ อื ละ เปอะ เมาะ โปง
อื ไม่ คโนวน รปึม เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 3 นาโบ่ต เซ
ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �รปึม เฮี เยอ� อาึ มัฮ โรฮ
ป โฮลฮ โฮะ นึง มัฮ อื คาวคอง ไพรม เน่อมึ เจน ตะ
เจน เยอืะ เกอะ ลัง่� ปัว พะจาว โอ เกือฮ อาึ โซะ ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญือม เซ อาฮปั เซ เลียก โตะ เญือะ แตะ ไม่
เฟี ยก ไม่ ดาวม แตะ ไม่ กุยจ ววั โอ เอฮี รพาวม
แตะ� นึง ฮมอง แตะ ตอก โลยฮ นาโบ่ต เซ ลปุง
แตะ เซ� ฟวยจ เซ ไอจ นึง เตียง แตะ นา ลัก่ ชวง
เดีญ� เญือะ ญอม โตว โซม โอเอฮี� 5 เญือม เซ เย
เซเบ่น ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อื เลียก เคะ อ�ื ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ตุก รพาวม เปอะ นึง อื ปอ
โอ เอนิ แตะ เญาะ โซม เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 เญื
อม เซ� โลยฮ อื ละ ปรโปวน เญือะ แตะ ตอก เฮ�ี
�มัฮ ฆาื ป อฮั ป อู เยอะ ไม่ นาโบ่ต โม ยซิเรเอน
เซ� อาึ อื อฮั เฮี ละ� �โชะ รปึม อะงุน ยุฮ เปอะ เซ
ละ อาึ� โต เซ อื ดัฮ ปุก ละ เปอะ รตู เอนิ เนอะ ไม่
รปึม ยุฮ โกะ แตะ�� อฮั เซ ละ� ปังเมอ อฮั ติ แตะ
โอ ซ เกือฮ รปึม ยุฮ แตะ เซ เนิ เฟือฮ เอนิ��

7 เยเซเบ่น ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อื เซ อฮั อื ละ
กซัต เซ ตอก เฮ�ี �โม่ มัฮ ปะ ป แปน กซัต ตัตเตียง
โม อซิราเอน เฮ�ี โกฮ โซม ฮา� เกือฮ ติ เปอะ ไมจ
มวน รพาวม เมิฮ� รปึม ยุฮ นาโบ่ต เซ ซ ริ อาึ ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 เญือม เซ เยอ ปรโปวน
เญือะ อื เซ ไซฮ โจตไม เกือฮ อาฮปั เซ มอยฮ นึง อ�ื
ปุฮ แม ทา ยุฮ กซัต เซ นึง อ�ื ตาว อื ละ โม ป ระ ป
คาว นึง ยว่ง อาวตนาโบ่ต เซ� 9 โจตไม ยุฮ เยเซเบ่น
เซ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ครอฮ ละ ปุย เกือฮ เออปึ ป
โซม ป ปอน แตะ ติ ซเงะ� ซเงะ เซ เกือฮ ปุย ฮอยจ
โพรม นึง� เกือฮ โรฮ นาโบ่ต เซ งาวม นา ก งาวม
โม ป ระ ป คาว ซองนา โม ลัปซด่อน เซ� 10 ซาวป
แม โรฮ โม ป ปาโล ละ ลอา ปุย� เกือฮ งาวม รเตือป
อ�ื เกือฮ โคะ ติ แตะ ฮมอง ซะ นาโบ่ต เซ พะจาว ไม่

ซะ โรฮ อื กซัต โรฮ� ฟวยจ เซ ตาว โฮว โอก ก พร�ิ
แล่น เอนิ นึง ซโมะ ปอ ยุม อื เอนิ�� อฮั เซ รซอม
นังซื เซ� 11 เญือม เซ โม ป กวต ไม่ โม ป ระ ป คาว
นึง ยว่ง ยซิเรเอน เซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม รซอม นังซื ยุฮ
เยเซเบ่น เซ� 12 ครอฮ เนอึม อื ละ ปุย เกือฮ ปุย
เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ เซ� เกือฮ เนอึม นาโบ่ต
เซ งาวม นา ก งาวม โม ป ระ ป คาว ซองนา โม ลัป
ซด่อน เซ� 13 เกือฮ เนอึม ปุย ปาโล ฮอยจ เคะ อื
ลอา ปุย� ไม่ เกือฮ อื งาวม รเตือป นาโบ่ต เซ� ปุย
ลอา เซ ฟอง เนอมึ นาโบ่ต เซ ซองนา โม ลัปซด่อน�
อฮั อื ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ฮมอง ซะ ปุย เฮี พะจาว ไม่
ซะ โรฮ อื กซัต โรฮ�� อฮั เซ� เญอืม เซ โม เซ ตาว
เนอมึ นาโบ่ต เซ โอก ฮอยจ ก พริ ยว่ง� แล่น แม อื
นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื 14 ฟวยจ เซ รโปะ รซอม แตะ
ฮอยจ ละ เยเซเบ่น เซ ตอก เฮ�ี �นาโบ่ต เอจี แล่น
ปุย นึง ซโมะ� เอจี ยุม�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 เญือม เอจี ฮมอง เยเซเบ่น ไลลวง ยุม นาโบ่ต
เซ เอญี อฮั เฮี ละ กซัต อาฮปั� �นาโบ่ต เซ เอจี ยุม
ปเล่ีย เฮ�ี ไอฮ เอนิ ฮา อื เมิฮ รปึม ปัว เปอะ รวี นึง
อื ป โอ อื โชะ ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 เญอืม
ฮมอง กซัต อาฮปั ยุม นาโบ่ต ตอก เซ� โกฮ โฮว เนอึ
ม ฮอยจ นึง รปึม เซ ละ ซ ยตึ อื แปน คอง โกะ แตะ
ไอฮ� 17ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ
เอลียา ป มัฮ โม ทิตชบี่ ตอก เฮ�ี 18 �ไมจ เปอะ โกฮ
โฮว เคะ อาฮปั กซัต เมือง ซามาเรยี เซ� ปเล่ีย เฮี
อาฮปั เซ เอจี อาวต นึง รปึม ป ยตึ แตะ ฮา นาโบ่ต
เซ� 19 ปะ ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �พะจาว อฮั เฮี ละ
เปอะ� ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ นาโบ่ต� อมั มัฮ ซ
ยตึ แม เปอะ รปึม ยุฮ อ�ื พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ�
นา ก โฮลฮ เซาะ เคลือก ฮนัม นาโบ่ต เซ� เซาะ ซ
โฮลฮ โรฮ เคลือก ฮนัม ปะ นา เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื�

20อาฮปั เซ อฮั อื ละ เอลียา ตอก เฮ�ี �ปะ ป ฆวต
ตอซู ไม่ อาึ อ�ื ฮอยจ บุย เปอะ เคะ อาึ เมอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เอลียา โลยฮ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �ป ฮอยจ อาึ
ฆาื อื เคะ เปอะ มัฮ ฆาื โชะ ปะ ติ แตะ ละ กัน ฆอก
กัน เบร ละ แลน พะจาว อ�ื 21 งอ่ต แลน� พะจาว
อฮั เฮี ละ เปอะ� �อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ
ละ เปอะ� อาึ ซ ไกฮ ปะ โอก ฮา แตะ� ซ ยุฮ โรฮ ไลจ
ไม่ ปรเมะ ไน เปอะ เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต�
เตือง โม ป มัฮ ครา ไม่ โม ป โอ มัฮ ครา� 22ซ เกือฮ
จัตเจือ ปะ ตอก จัตเจือ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ เซ�
ไม่ ซ ตอก โรฮ อื จัตเจือ บ่าอาชา กวน อาฮยิา โรฮ�
นึง ยุฮ ปะ ควน รอก พาวม เมอะ ไม่ เอจี เกือฮ โรฮ
เปอะ โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ โรฮ�� 23 ไลลวง เยเซ
เบ่น นึง อ�ื พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �ซ โฮลฮ โรฮ
เซาะ กุก โตะ อื นึง ยว่ง ยซิเรเอน�� 24 ป มัฮ จัต
เจือ อาฮปั ป ยุม อื โตะ เมือง เงอ ซ กุก เซาะ โตะ อ�ื
โม ป ยุม อื โตะ เพระด่าวก เกอ� ซ กุก รงัก่ ลัก เรยีง
โตะ อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

25 ไก โตว ติ ชวง เนอมึ ป โชะ ติ แตะ ละ ยุฮ แตะ
กัน ฆอก กัน เบร ละ แลน พะจาว อื ตอก เอจี ยุฮ
อาฮปั อื เซ� มัฮ โรฮ ฆาื รชุยจ เยเซเบ่น ปรโปวน
เญือะ อื เกือฮ ยุฮ ตอก เซ โรฮ� 26 โฮฮ ฮา เซ กัน
ฆอก โฮฮ ฆอก วฮิ ป ยุฮ อาฮปั เซ เอจี มัฮ โรฮ กัน
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ไว อื ฮุป ตอก ไว โม อาโมไร อ�ื เอจี มัฮ โม อาโมไร
เซ ป โฮลฮ พะจาว ไกฮ เกือฮ โอก ฮา โม อซิราเอน
ซองนา อื เอนิ�

27 เญอืม ฮมอง อาฮปั ลปุง พะจาว ตอก เซ� แจฮ
เอนิ ลปิ จาวป แตะ� จาวป เครองึ ฮาื ฆัน� เออปึ
ป โซม ป ปอน แตะ ไม่ อ�ื อาวต ไม่ รพาวม ตุก
แตะ ฆาื อ�ื 28ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ
ฮอยจ ละ เอลียา เซ ตอก เฮ�ี 29�ปะ อมั เอจี ยุ เปอะ
เกือฮ อาฮปั ติ แตะ แปน ปุย ตุเตียม ซองนา อาึ อ�ื
เคียง เอจี ยุฮ อื ตอก เซ� อาึ เญือะ ซ เกือฮ โตว ป
โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ อื ฆาื อื ไน เจน โกะ อ�ื อาึ ปัง
เมอ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง เซ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื เตื
อง โอยจ อื ไน เจน กวน โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ�
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มีคายา ซตอก รเงอ่มึ อาฮปั
(4 กซต� 18:1-34)

1 เมือง อซิราเอน ไม่ เมือง ซีเรยี เยอ ไก ลอวย เนอึ
ม โอ อื เญือะ รุป ไม่ ปุ แตะ� 2 เนอมึ ลอวย นึง อื เย
โฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า เลีฮ เคะ อาฮปั กซัต เมือง
อซิราเอน� 3 เญอืม เซ กซัต อาฮปั ไฮมญ โม ลุกนอง
แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ โม่ เปอะ เอจี ยุง โรฮ ยว่ง รา
โมต นึง แควน กิเลอตั เซ ลัง มัฮ ลัง่ คอง เอะ� เอะ
ปังเมอ อาวต โฆย แนฮ ลัง่ เงอะ� แปน โอ ดิ ปุน
โอก ฮา กซัต ซีเรยี เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 เญือม เซ
อาฮปั ไฮมญ เยโฮชาฟัต ตอก เฮ�ี �ปะ อมั ซ ฮาวก
รุป ดิ โรฮ เปอะ ไม่ อาึ นึง ยว่ง ราโมต กิเลอตั เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื เยโฮชาฟัต โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�อาึ เอจี มัฮ ติ ไม่ ปะ� โม ตฮนั ยุฮ อาึ อื มัฮ โรฮ โม
ตฮนั ยุฮ ปะ� บรอง ยุฮ อาึ อื มัฮ โรฮ บรอง ยุฮ ปะ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 เยโฮชาฟัต อฮั แม เฮี ละ อาฮปั เซ� �ไมจ เปอะ
ไฮมญ พะจาว ฮมั�� อฮั เซ ละ อ�ื 6ฟวยจ เซ กซัต
อาฮปั กอก เนอมึ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ โพรม
เคะ แตะ ปาวน รอย ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เอะ
โฮว รุป นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอัต เซ อมั มัฮ ป
ปุก� อมั มัฮ ป โอ ปุก�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ฮาวก รุป เมิฮ�
พะจาว ซ เกือฮ อื ละ โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เยโฮชาฟัต อฮั เฮ�ี �นา โม เฮี อมั ไก ลัง่ ป ซึป
ลปุง พะจาว ไฮญ นึง อื ละ ซ ไฮมญ เอะ พะจาว นึง
เงอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 กซัต อาฮปั เซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �ไก ลัง่ ติ ปุย ป ซ เกียฮ ไฮมญ เอะ พะจาว นึง
อ�ื มัฮ มีคายา กวน อิมลา� อาึ ปังเมอ เกละยุ ปุย
เซ นึง อฮั ลอป อื ไลลวง ป โอ ไมจ เนิ� ไก โตว เญื
อม อฮั อื ไลลวง ป ไมจ เนิ ติ ชวง�� อฮั เซ� เญือม
เซ เยโฮชาฟัต อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ โอ อฮั โอเอฮี
ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 กซัต อาฮปั
กอก ลุกนอง แตะ ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว กอก
มีคายา กวน อมิลา เยอ� เกือฮ ซไจ ฮอยจ นา เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื 10อาฮปั ไม่ เยโฮชาฟัต เซ ฮาวก งาวม
นึง ตังอี คึ ยุฮ แตะ ไม่ จาวป แตะ เครองึ ไมจ� นา ก
งาวม อื เซ มัฮ นึง โตะ รบุฮ ปุฮ ปุย เฮงาะ นึง ซื นา
โตะ รเวอืะ เมือง ซามาเรยี เซ� เญือม เซ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ ปุก กัมลัง ซึป อื ลปุง พะจาว ละ อ�ื

11 ไน โม เซ เยอ ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ เซเด่คียา�
มัฮ กวน เคนาอะนา� ตุย ไร� ยุฮ โด่วง ซัตซิง นึง
อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �พะจาว อฮั เฮ�ี มัฮ เบือ โด่วง เฮี
ป ซ ปุน โครฮ โม เปะ โม ซีเรยี เซ ไม่ ซ ปุน ยุฮ โรฮ
เปอะ ไลจ ไม่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 12 โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว เซ เตือง โอยจ อื อฮั โรฮ เฮี โรฮ� �ฮาวก ฮอยจ
นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอตั เซ เมิฮ� โม เปะ ซ เป
เปอะ นึง เอจี มอป พะจาว อื ละ โม เปะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

13 ลุกนอง กซัต ป โฮว กอก มีคายา เซ อฮั เฮี ละ
อ�ื �งอ่ต แลน� เมาะ ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว
ไฮญ เญอ� เอจี อฮั ตื ป ไมจ ป มวน ละ กซัต ยุฮ เอะ
เซ� อฮั อื ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง� ปัว โรฮ ปะ
อฮั โรฮ ป ไมจ ป มวน ละ ตอก อฮั โม เซ อื โรฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื 14 มีคายา ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ ซ รโฮงะ
ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

15 เญือม เอจี เลียก มีคายา เคะ กซัต เตอ� กซัต
เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มีคายา� ดัฮ เอะ โฮว รุป ไม่
ยว่ง ราโมต แควน กิเลอัต เซ อมั มัฮ ป ปุก� อมั
มัฮ ป โอ ปุก�� อฮั เซ ละ อ�ื มีคายา โลยฮ ญอ อื
ละ อาฮปั เซ ตอก เฮ�ี �ฮาวก รุป เมิฮ� พะจาว เอจี
เกือฮ อื ละ โม เปะ�� ลาวม ซ อฮั เซ ละ อ�ื 16 อา
ฮปั เซ อฮั แม เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาึ เอจี อฮั ละ ปะ
โฮวน โฮน ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ อฮั ป เนอึม ละ แตะ
เบือ มอยฮ พะจาว, โม่ อฮั ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 มีคายา โลยฮ แม อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ อื ยุ
อาวต เฮยี อาวต ไฮ โม อซิราเอน นึง บลาวง นึง ฌื
ตอก อาวต แกะ โอ ไก ป เลียง โฮ� พะจาว อฮั เฮ�ี
�ปุย โม เฮี เยอ ไก โตว พูนัม ยุฮ� พลวย เกือฮ เอญี
ไมจ เอญี มวน ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง
มัน เมิฮ�� อฮั เซ�� 18 เญือม เซ อาฮปั อฮั แม เฮี
ละ เยโฮชาฟัต ฆาื อ�ื �อาึ โม่ เอจี ตึน อฮั ละ เปอะ
โอ ปุย เฮี รโฮงะ ป ไมจ ป มวน เนิ เฟือฮ ฮา� มัฮ
แนฮ ป โอ ไมจ ป โอ มวน โน่ง ป อฮั อื เนิ อ�ี� อฮั
เซ� 19 มีคายา อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ
งอ่ต ป อฮั พะจาว, อาึ เอจี ยุ งาวม พะจาว นึง เบือง
ก งาวม แตะ นึง เมือง มะลอง� โม เตปด่า ยุฮ อื เซ
ชุง ลวง วิ อื งอ่น ชุง แม ลวง ดอม อื งอ่น� 20 เญื
อม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย ติๆ ป ซ รชุยจ อา
ฮปั เกือฮ ฮาวก ยุม นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอัต
เตอ�� อฮั เซ� เตปด่า อฮั อื ตอก เฮี งอ่น� อฮั แม
อื ตอก เซ งอ่น� 21ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ เลียก
ฮอยจ เคะ พะจาว. อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ อาึ ป ซ รชุยจ
กซัต เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื
�ซ ยุฮ เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เตปด่า เซ
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โฮว อาวต นึง ดัก โม ป อฮั
ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว ละ อาฮปั เซ� ซ เกือฮ อฮั
ป โอ เนอึม ละ อ�ื� อฮั เซ� เญือม เซ พะจาว อฮั
เฮี ละ อ�ื �โฮว รชุยจ เนอึม โม เซ เมิฮ� ซ ฟวยจ
เนอึม เปอะ ยุฮ ตอก อฮั แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
23 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� งอ่ต แลน� พะจาว เอจี ดุฮ
ลปุ คีอู โตะ มวยญ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ยุฮ เปอะ
เซ� เกือฮ อื อฮั ป ไมจ ป มวน ละ ปะ� ญันได่ พะ
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จาว ปังเมอ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

24 ฟวยจ เซ เซเด่คียา กวน เคนาอะนา เซ เลีย
ก เดือฮ ซปะ มีคายา เซ� อฮั เฮี ละ อื ไม่ อ�ื �มัฮ
เญือม เมอ โอก ลปุ พะจาว เซ ฮา อาึ อ�ื ไม่ โฮว
รโฮงะ อื โอเอฮี ละ ปะ อา�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 มี
คายา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ
โฮลฮ ปะ โซะ กิจ ปอ เลียก เม่าะ เอนิ เปอะ ติ แตะ
โตะ ฮอง เงอ� ปะ ซ ยุง เอนิ เปอะ เญือม เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 26 กซัต อาฮปั อฮั เฮี ละ ลุกนอง แตะ�
�โฮมวต โรวก มีคายา เซ� เอญี ตาว ละ อาโมน ป
มัฮ จาวเมือง ไม่ โยอตั ป มัฮ กวน อาึ เซ� 27 เกือฮ
คัง ปุย เฮี โตะ คอก� เกือฮ โซม คโนมปัง ไม่ รอาวม
ปลาว โน่ง ฮอยจ ละ ซเงะ เอญี อาึ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ�� อฮั เซ� 28 เญือม เซ มีคายา โลยฮ อื
ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ตัม โฮลฮ เนอึม ปะ เอญี ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ มัฮ โอ อาึ มัฮ เนอึม ป ซึป
ลปุง พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ อฮั แม อื ละ
ปุย โฮวน เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ
ไมจ เปอะ ไตม อาึง ป อฮั อาึ เฮ�ี� อฮั เซ�

กซัต อาฮปั ยุม
29 เญือม เซ อาฮปั ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน

ไม่ เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ฮาวก รุป ปุ
แตะ ไม่ โม ซีเรยี นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอตั เซ�
30 อาฮปั อฮั เฮี ละ เยโฮชาฟัต� �อาึ ซ ปอม ติ แตะ
แปน ตฮนั ทัมมด่า� ปะ อา จาวป เครองึ กซัต ยุฮ
เปอะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ปอม เนอึม
ติ แตะ เลียก รุป เนอึม ตอก อฮั แตะ เซ� 31 กซัต
เมือง ซีเรยี เยอ อฮั อาึง อื ละ โม ไน ตฮนั บุก เลาะ
ยุฮ แตะ เตือง งว่ย โรฮ ลอา อื เซ� �ทัน โตว รุป ไม่
ตฮนั ระ ตฮนั แตวะ ยุฮ โม เซ� พอง รุป ไม่ กซัต ยุฮ
โม อซิราเอน นึง อื โน่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื 32 เญือม
ยุ โม ตฮนั เซ เยโฮชาฟัต เตอ� เอจี โคะ อื มัฮ กซัต
ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ริ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื เยโฮ
ชาฟัต เซ รโอง ฆาื อ�ื 33 เญือม ยุ โม เซ โอ อื มัฮ
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� ลเตือฮ แม� เญือะ อาื
โตว อื ฆาื อ�ื 34 เญือม เซ ไก ตฮนั โม ซีเรยี ติ ปุย�
โปยญ ซบรอฮ แลน ตี ยุฮ แตะ� ลอก เอนิ กซัต อา
ฮปั เซ� ปุก รตา โปลก ลปิ ไร เฆีญ รน่าวก อ�ื กซัต
อาฮปั เซ อฮั เฮี ละ ป คัป เลาะ ยุฮ แตะ� �อาึ เอจี
บัต่ เอจี โซะ โอะ� ลเตือฮ โอก ฮา ก รุป ปุย เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื 35 ซเงะ เซ โม เซ รุป เนอึม รุป แนม
ปุ แตะ� ตฮนั อาวต ไม่ กซัต อาฮปั เซ ไปญ กซัต เซ
โตะ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� เกือฮ อื ชุง นา ลัก่ อาวต
โม ซีเรยี เซ� ฮนัม อื ปัต ปอ ดุง เอนิ อื โตะ เลาะ รุป
เซ� เญอืม เอจี ปู พริ อ�ี กซัต อาฮปั เซ ยุม� 36 เญื
อม เอจี ซ เลียก ซเงะ เอ ไก โรฮ ป ครอฮ ละ โม อซิ
ราเอน ดวน ปุย ลโล่ะ รุป แตะ� อฮั เฮ�ี �เอญี ฮา
ฮอยจ นึง ก อาวต โกะ เปอะ เตือง ไพ เตือง มัน��
อฮั เซ ละ อ�ื

37 มัฮ ตอก เซ ตอก ยุม กซัต อาฮปั เซ� ปุย โรวก
ฆัว ยุม อื เซ ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี� รมอยจ อื
นา เซ� 38 เลาะ รุป เซิก ป บุก กซัต เซ ปุย โฮว รไซจ

อื โตะ นอง อาวต นึง เวยีง ซามาเรยี เซ� ฮนัม กซัต
เซ ฮอยจ เคลือก เนอึม เซาะ� เอจี เกิต เนอึม ตอก
อฮั พะจาว อาึง� นอง เซ มัฮ นา ก กอ โฮว ฮาวม
โม มอจังคึต นึง� 39 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อฮั กซัต
อาฮปั โครยญ เจือ� ไลลวง ยุฮ อื เญือะ อาวต แตะ
นึง พลุก ซัง ญุ่ก� ไม่ เมือง ยุฮ อื โครยญ เมือง ญุ่ก�
เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ
โม อซิราเอน� 40 เญือม เอจี ยุม กซัต อาฮปั เซ
โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ฟวยจ เซ
ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อาฮตัยา กวน โกะ อื
ไอฮ�

เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 20:31-21:1)

41 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ปาวน นึง กัน แปน อา
ฮปั กซัต ละ โม อซิราเอน เนอ� เยโฮชาฟัต กวน
อาซา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง ยู ด่า โรฮ�
42 เญอืม โฮลฮ อื แปน กซัต เซ� เยโฮชาฟัต เซ เอจี
ไก อาญุ งว่ย โรฮพอน เนอมึ� ตัตเตียง ปุย นึง เมือง
เยรูซาเลม งา่ โรฮ พอน เนอมึ� มอยฮ มะ อื มัฮ อาซู
บ่า มัฮ กวน ชนิฮ�ิ 43 กซัต เยโฮชาฟัต เซ ยุฮ โรฮ ป
ปุก รพาวม พะจาว ตอก ยุฮ อาซา ป มัฮ เปือะ อื โฮ�
ปังเมอ โอ ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว นึง นาตี ฮลาวง เซ�
โม ลัปซด่อน เนอ มอก ลัง่ ซัตซิง ละ ซ ทไว แตะ นึง
นาตี ฮลาวง เซ� ทไว โรฮ ป ซออย ฮงาื นึง อื โรฮ�
44 กซัต เยโฮชาฟัต เซ เกือฮ โรฮ ติ แตะ ปุก ปอ ปุ
แตะ ไม่ กซัต เมือง อซิราเอน โรฮ�

45 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮชาฟัต ไม่
ตอก ระ เรยีง ระ แด่น อื ไม่ เมาะ เกง อื นึง กัน โฮว
รุป แตะ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง
กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื 46 กซัต เยโฮชา
ฟัต เซ เอจี โครฮ โรฮ โม ปรเมะ ปรโปวน ป ยุฮ กัน
คึต กัน ตวยฮ นึง นา ก ไว ปุย ฮุป เซ โรฮ� เกือฮ อื
โอก โอยจ� โม เซ เยอ มัฮ โม ป โฮฮ ลัง่ เน่อมึ เญื
อม แปน อาซา ป มัฮ เปือะ อื เซ กซัต ลัง่� 47 เญอืม
เซ เมือง เอโด่ม เญือะ ไก โตว กซัต ยุฮ� กซัต เมือง
ยูด่า เซ ดุฮ โรฮ ปุย แปน จาวเมือง ละ ซ เกือฮ อื ตัต
เตียง ปุย ฆรอ แตะ เซ� 48 กซัต เยโฮชาฟัต ยุฮ โรฮ
โล่ง ระ ละ โฮว อื นึง ปลัฮ รอาวม� เกือฮ อื โฮว ตัง
ไคร ละ แตะ เน่อมึ นึง เมือง โอฟี� โล่ง ระ เซ ปัง
เมอ โอ ฮอยจ ยุฮ แตะ นึง เมือง โอฟี เซ เฟือฮ� ม่ะ
เน่อมึ เญือม อาวต ลัง่ แตะ นึง ตาเฮอื เอซิโอน-เก
เบ่อ ลัง่� 49ฟวยจ เซ อาฮตัยา กวน กซัต อาฮปั เปอ
อฮั เฮี ละ กซัต เยโฮชาฟัต� �เกือฮ โม ลุกนอง อาึ
โฮว ไม่ โม ลุกนอง เปอะ นึง โล่ง ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื กซัต เยโฮชาฟัต เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ อื
โฮว� 50 ฟวยจ เซ เยโฮชาฟัต เซ ยุม� โฮลฮ รโจะ
ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง
เมือง ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ โกะ อื ไอฮ� ฟวยจ เซ ป
แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮรมั กวน โกะ อื ไอฮ�

อาฮตัยา กซัต เมือง อซิราเอน�
51 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว โรฮ อาแลฮ นึง

กัน แปน เยโฮชาฟัต กซัต ละ เมือง ยูด่า เยอ� อา
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ฮตัยา กวน อาฮปั เปอ โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง
อซิราเอน โรฮ� โฮลฮ ตัตเตียง นึง เวยีง ซามาเรยี
ลอา เนอึม� 52 อาฮตัยา เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร
ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตอก เอจี ยุฮ มะเปือะ
แตะ ป ฆอก ป เบร เซ� ตอก โรฮ เอจี ยุฮ เยโรโบอ่มั
กวน เนบัต่ ป นัม โม อซิราเอน เกือฮ ยุฮ ป พิต เซ
โรฮ� 53อาฮตัยา เซ เอจี นัปทื พะบ่าอนั� รซอฮ โรฮ
ละ พะ เซ โรฮ� เอจี ยุฮ โรฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ ฮาวก รพาวม ละ
แตะ ตอก เอจี ยุฮ เปือะ แตะ เซ โครยญ เจือ�
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ลอา กซัต
พะทัม 2 กซัต มัฮ ป ซึป ไลลวง โม กซัต เน่อมึ นึง

ไลลวง อื นึง 1 กซัต เซ� เอจี ไก ลอา คัก� คัก รกา
อื มัฮ ไลลวง ลอา ปะเทต เน่อมึ เมาะ 850 เนอมึ กา
เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ ฮอยจ ละ เจน ไลจ เมือง ซา
มาเรยี� ปุก 721 เนอมึ กา เกิต พะเยซู� คัก ลอา นึง
อื เกว ไม่ เมือง ยูด่า เคียง เวลา เซ ฮอยจ ละ เญือม
เลียก ยุฮ เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน ไลจ ไม่
เวยีง เยรูซาเลม� ปุก 586 เนอึม กา เกิต พะเยซู�
พะทัม เฮี ลอยจ นึง ไลลวง เกด่าลิยา ป มัฮ จาวเมือง
เตียง เมือง ยูด่า ฆรมึ อมันัต โม บ่าบี่โลน เซ� พะ
ทัม เฮี เกือฮ โรฮ เอะ ยุง ตอก โฮลฮ กซัต เยโฮยาคิ
น โปน ฮา อาวต แตะ โตะ คอก นึง เมือง บ่าบี่โลน
เซ�
ป โตะ ป ตอง ป เกิต ละ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า

ตอก เซ มัฮ ฮอยจ ละ อื ฆาื โอ กซัต โม เซ ไม่ โม ลัป
ซด่อน ยุฮ อื เนอมึ รพาวม ละ พะจาว� เคียง เซ โม
ยวิ งอ่ต ลอป ไลลวง ไลจ เวยีง เยรูซาเลม เซ ฮอยจ
ละ เจน ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ เมีญ อื มัฮ ป ตึก นึง โซะ แตะ
ป เกิต ละ จัตเจือ แตะ เซ�
ป ซึป ลปุง พะจาว ป ระ มอยฮ นึง พะทัม 2 กซัต

เฮี มัฮ เอลีชา� เอจี มัฮ ป ยุฮ กัน รโตง เอลียา โฮ�

กซัต อาฮตัยา ยุม
1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม กซัต อาฮปั เปอ� ปุย โม

อปั เลฮ เตียง โม อซิราเอน� 2 เญือม เซ กซัต อา
ฮตัยา ดุฮ เน่อมึ นึง ฆรุง ดัต่ฟะ เญือะ ก อาวต แตะ
นึง เวยีง ซามาเรยี� โซะ ลัมเลือ เอนิ� อาฮตัยา
เซ เกือฮ ปุย โฮว ไฮมญ ซ ไฮ แตะ ไม่ โอ แตะ ไฮ
นึง บ่าอนัเซบุ่น ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เมือง เอโครน
เซ� 3 เตปด่า พะจาว ปังเมอ อฮั อื ละ เอลียา ป มัฮ
โม ทิตชบี่ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โกฮ โฮว เกือฮ
ติ เปอะ รโตฮ ยุ ป มัฮ กวนไจ กซัต เมือง ซามาเรยี
เซ� ฟวยจ เซ ไมจ แม เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �นึง
เมือง อซิราเอน เนอ อมั มัฮ โอ อื ไก พะจาว นึง�
เกียฮ โฮว ไฮมญ โน่ง เปอะ โอเอฮี นึง บ่าอนัเซบุ่น
ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เมือง เอโครน เซ เมอ� 4 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ ฆาื อ�ื ปะ
เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว เลีฮ ฮา เตียง เอจี ฮาวก
ไอจ เปอะ เซ� ปะ แจง ซ ยุม เปอะ�� ปะ ไมจ เปอะ
อฮั เซ ละ�� อฮั เซ เตปด่า เซ� เอลียา โฮว อฮั เนอึ
ม อื ละ อ�ื

5 เญือม เอจี เอญี โม กวนไจ อื เซ ฮอยจ เคะ อ�ื
กซัต เซ ไฮมญอื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เมอยุ ไกลจ เอญี
เปอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 โม เซ โลยฮ อื ละ กซัต เซ
ตอก เฮ�ี �โม เอะ เอ รโตฮ ยุ ปรเมะ ติ ปุย� ปุย เซ
อฮั โอเอฮี ละ เอะ ตอก เฮ�ี �เอญี ฮอยจ เคะ กซัต
ยุฮ เปอะ เซ เมิฮ� อฮั เฮี ละ� พะจาว อฮั เฮี ละ
เปอะ� นึง เมือง อซิราเอน อมั มัฮ โอ อื ไก พะจาว
นึง� เกียฮ โฮว ไฮมญ โน่ง เปอะ โอเอฮี นึง บ่าอนั
เซบุ่น ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เมือง เอโครน เซ เมอ�
เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปะ เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว

เลีฮ ฮา เตียง เอจี ฮาวก ไอจ เปอะ เซ� ปะ แจง ซ
ยุม เปอะ�� อฮั เซ ละ ปะ ปุย เซ เยอ�� 7 กซัต เซ
ไฮมญ แม โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปุย อฮั เปอะ รโฮ
งะ โอเอฮี ละ แตะ เซ มัฮ ตอก เมอ ฮุน ฮงั อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื 8 โม เซ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ปุย
เซ เยอ จาวป ลปิ ฮาึก� โจต แม โม่ะฮุต ฮกั นึง ญวย
แตะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ โม เซ เยอ� เญือม เซ กซัต เซ
อฮั เฮ�ี �ปุย เซ เยอ มัฮ เอลียา ปุย ยว่ง ทิตชบี่ เซ��
อฮั เซ�

9ฟวยจ เซ กซัต เซ ดวน ไน ตฮนั โฮว ไม่ ตฮนั ยุฮ
แตะ รฮอน ปุย� เกือฮ อื โฮว เคะ เอลียา เซ� เญื
อม เซ เอลียา เยอ งาวม นึง ไกญ บลาวง� ป มัฮ ไน
ตฮนั เซ อฮั เฮี ละ เอลียา� �ปะ ป มัฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว เยอ� กซัต ดวน ปะ เลีฮ ฮา นา เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื 10 เอลียา ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ อาึ มัฮ
เนอึม ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ� อาึ ปัว งอ เลีฮ เน่อมึ
มะลอง ละ ซ ฮะ อื ปะ ไม่ ตฮนั ยุฮ เปอะ เตือง รฮอน
อื เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ เยอ งอ เลีฮ เนอึม
เน่อมึ มะลอง� ฮะ เนอึม ยุฮ ปุย โม เซ เตือง โอยจ
อื เอนิ�

11 ฟวยจ เซ กซัต เซ ดวน แม ไน ตฮนั ยุฮ แตะ
โฮว ไม่ โม ตฮนั รฮอน ปุย ติ มู แม� ปุย เซ โฮว อฮั
โรฮ เฮี ละ เอลียา� �ปะ ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
เยอ� กซัต ดวน ปะ เลีฮ ด่วน เอนิ ฮา นา เฮ�ี� อฮั
เซ ละ อ�ื 12 เอลียา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ อาึ มัฮ
เนอึม ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ� อาึ ปัว งอ เลีฮ เน่อมึ
มะลอง ละ ซ ฮะ อื ยุฮ ปะ ไม่ ตฮนั ยุฮ เปอะ เตือง
รฮอน เปอะ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ เยอ งอ
เลีฮ เนอึม เน่อมึ มะลอง� ฮะ เนอึม ยุฮ โม เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 13ฟวยจ เซ กซัต ดวน แม ไน ตฮนั ยุฮ
แตะ โฮว ไม่ ตฮนั รฮอน ปุย แม� แปน ลอวย มู เตื
อง เซ� ปุย เซ ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ ซองนา เอลี
ยา เซ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ปะ ป มัฮ เนอึม ป ซึป ลปุง
พะจาว เยอ� ปัว ปะ เกือฮ ลัง่ จีวติ อาึ ไอม ไม่ โม
กวนไจ ยุฮ ฮุ เฮี เตือง รฮอน ปุย อื เฮ�ี ปัว ปะ เลียก
พาวม โซะ ไง่ นึง แตะ� 14 งอ เน่อมึ นึง มะลอง เงอ
เอจี เลีฮ ฮะ ยุฮ ไน ตฮนั เซ ลอา ปุย ไม่ ตฮนั ยุฮ อื
เตือง มู อ�ื ปเล่ีย นึง อื เฮี ปัว ปะ เกือฮ จีวติ แตะ
ไอม� ปัว เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 15 ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เลีฮ อฮั
เฮี ละ เอลียา� �เลีฮ โฮว ไม่ เมิฮ� ทัน โตว เกือฮ ติ
เปอะ ฮลัต นึง โม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ เอ
ลียา เลีฮ เนอึม ไม่ ปุย เซ ฮอยจ เคะ กซัต� 16 เอ
ลียา เซ อฮั เฮี ละ กซัต� �พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ�
ปะ เอจี เกือฮ เปอะ กวนไจ แตะ โฮว ไฮมญ บ่าอนัเซ
บุ่น ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เมือง เอโครน เซ� เญือม
ยุฮ เปอะ ตอก เซ เยอ� เอจี มัฮ โรฮ บึน อฮั เปอะ พะ
จาว โอ ไก ละ แตะ นึง เมือง อซิราเอน ละ ซ ไฮมญ
เปอะ โอเอฮี นึง อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปะ เญือะ
ซ โฮลฮ เปอะ โตว เลีฮ ฮา เตียง เอจี ฮาวก ไอจ แตะ
เซ� ปะ แจง ซ ยุม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ฟวยจ เซ กซัต เซ ยุม เนอึม� ตอก เนอึม อฮั
พะจาว อื ตอก เอจี เกือฮ อื เอลียา อฮั ละ อื เซ�
ฟวยจ เซ ป แปน กซัต รโตง อื มัฮ โยรมั ป มัฮ ปุ
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โกะ อื ไอฮ� เญอืม เซ ปุก เญอืม เอจี โฮลฮ เยโฮรมั
กวน เยโฮชาฟัต แปน กซัต ละ โม ยูด่า ลอา เนอมึ�
ป โฮลฮ โยรมั แปน กซัต ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ กซัต อา
ฮตัยา เซ ไก กวน รเมะ� 18 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั
กซัต อาฮตัยา เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ
ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื

2
เอลียา ฮาวก เมือง มะลอง

1 กังเคะ เอ เญือม เอจี เติง เวลา ซ เกือฮ พะจาว
เอลียา ฮาวก เมือง มะลอง นึง กาื บังบอย� เอลียา
ไม่ เอลีชา โอก โฮว ดิ เน่อมึ นึง ยว่ง กิละกัน� 2 เอ
ลียา อฮั เฮี ละ เอลีชา� �ปะ อาวต นา เฮี เยอ� พะ
จาว เอจี ดวน อาึ โฮว ฮอยจ ยว่ง เบ่ตเอน�� อฮั เซ
ละ อ�ื เอลีชา อฮั เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ�
ไม่ แจง ไอม ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ โอ ซ รกัฮ
ติ แตะ ฮา ปะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม
เซ โฮว ดิ ฆาื อื ฮอยจ ยว่ง เบ่ตเอน�

3 ไก โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ มู ป อาวต ยว่ง เบ่ต
เอน เซ� โอก โฮว เคะ เอลีชา� อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั
ยุง เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี ซ ตุย พะจาว ปอคู ยุฮ เปอะ
ฮา เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ยุง เงอะ แอฮ� เอะ ปัง
เมอ โอ เญือะ ไมจ อู ลอก อ�ื� อฮั เซ ละ อื เอลีชา
เซ� 4 เอลียา อฮั เฮ�ี �เอลีชา� ปะ อาวต นา เฮี
เยอ� พะจาว เอจี ดวน แม อาึ โฮว ฮอยจ เมือง เยรี
โค�� อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา อฮั เฮ�ี �แจง ไอม พะ
จาว ตอก ออฮ� ไม่ แจง โรฮ ไอม ปะ ตอก ออฮ� อาึ
แจง โรฮ โอ ซ รกัฮ ติ แตะ ฮา ปะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื โฮว ดิ เนอมึ ฆาื อื ฮอยจ นึง เมือง เยรโีค�

5 นึง เมือง เยรีโค ไก โรฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว
นึง ติ มู� โม เซ โฮว เคะ เอลีชา� อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั
ยุง เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี ซ ตุย พะจาว ปอคู ยุฮ เปอะ
ฮา เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ยุง เงอะ แอฮ� เอะ ปัง
เมอ โอ เญือะ ไมจ อู ลอก อ�ื� อฮั เซ เอลีชา เซ�

6 เญอืม เซ เอลียา อฮั เฮ�ี �ปะ อาวต นา เฮี เยอ�
พะจาว ดวน แม อาึ โฮว ฮอยจ นึง โกลง จอแด่น��
อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา อฮั เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว ตอก
ออฮ� ไม่ แจง โรฮ ไอม ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โอ ซ
รกัฮ ติ แตะ ฮา ปะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย
ลอา เซ โฮว แนฮ ไม่ ปุ แตะ�

7 โม ป ซึป ลปุง พะจาว รฮอน ปุย เซ โฮว ฟวต โรฮ
ปุย ลอา เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง โกลง จอแด่น
เซ ปุย รฮอน เซ ชุง แก อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื 8 เอลี
ยา ปอยจ ลปิ ฮอป แตะ� ปอ อ�ื ปุฮ รอาวม นึง อ�ื
รอาวม เซ รกัฮ เอนิ ฮา ปุ แตะ� แปน คระ ละ อ�ื
ปุย ลอา เซ โฮลฮ เตือง นึง เตะ ซออฮ�

9 เญอืม เอจี ฮอยจ อื บลัฮ โกลง ลัก่เติต เตอ� เอ
ลียา อฮั อื ละ เอลีชา ตอก เฮ�ี �กา ซ ตุย พะจาว อาึ
ฮา เปอะ อมั ไก ป ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา อฮั เฮ�ี �ปัว อมันัต อาวต นึง
ปะ เซ ฮอยจ ละ อาึ ลอา เตะ ปะ เซ แม�� อฮั เซ ละ
อ�ื

10 เอลียา อฮั เฮ�ี �ญัก เนอึม ป ปัว ปะ เซ� ดัฮ
ปะ ยุ อาึ ลไล ตุย พะจาว อาึ ฮา เปอะ ซ โฮลฮ เนอมึ
เปอะ� ดัฮ เปอะ โอ ยุ โฮ ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื

11 ปุย ลอา เซ อู ดิ ปุ โฮว ไม่ ปุ แตะ� เญือม เซ
ฮอยจ พราวป เลาะ รเออปึ ไม่ งอ ละ� ไม่ บรอง ร
เออปึ ไม่ งอ เลียก รกัฮ เอนิ ปุย ลอา เซ โอก ฮา ปุ
แตะ� เอลียา ฮาวก เอนิ ไม่ กาื บังบอย ฮอยจ นึง
เมือง มะลอง� 12 เญือม เซ เอลีชา ยุ อ�ื อฮั เฮ�ี
�เปือะ� เปือะ� เลาะ รุป เซิก ไม่ โม ตฮนั บรอง ยุฮ
โม อซิราเอน�� อฮั เซ เรยีง� เคียง เซ เอลีชา เญือะ
ยุ โตว เอลียา�
เญื อม เซ แจฮ เอนิ ลปิ โกะ แตะ เลีฮ ลอา�

13ฟวยจ เซ ตุย ลปิ ฮอป ยุฮ เอลียา ป ดุฮ ฮา อื เซ�
เอญี ชุง ไม่ อื เฆียง โกลง จอแด่น� 14 ไปญ ลปิ ป
ดุฮ ฮา เอลียา เซ� ปุฮ รอาวม นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �พะ
จาว ยุฮ เอลียา อาวต ก เมอ�� อฮั เซ ไม่ อ�ื เญื
อม ปุฮ อื รอาวม โกลง เซ� รอาวม เซ รกัฮ เอนิ ฮา
ปุ แตะ แปน คระ ละ อ�ื โฮลฮ เตือง โกลง เซ ฆาื อ�ื

15 โม ป ซึป ลปุง พะจาว ป อาวต เมือง เยรโีค เซ
มอง แก อ�ื อฮั เฮ�ี �อมันัต ยุฮ เอลียา เอจี อาวต
นึง เอลีชา�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� โฮว เคะ อ�ื นุ่ม
เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ นึง นัปทื อ�ื 16 อฮั เฮี ละ
อ�ื �ไน โม เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ไก รฮอน ปุย
ป ระ เรยีง ระ แด่น นึง อ�ื เกือฮ โม เซ โฮว ซาวป
ปอคู ยุฮ เปอะ� เมอ เตือง อื ลปุ พะจาว เอจี ตุย
โรวก อื ไม่ ละ อื อาึง โตะ โลก ตัม ฆุง ติ โดฮ ยุง่��
อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา โลยฮ อ�ื �ปุ เกือฮ โฮว�� อฮั
เซ�

17 โม เซ อฮั เลาะ อฮั ลาึน อื ละ อื ตอก เซ� กัง
เคะ เอ เญอืม เอจี เตือ อื นึง ฮมอง แตะ เกือฮ เนอมึ
อื โฮว� ปุย รฮอน เซ โฮว ซาวป เนอมึ ซาวป แนม อื
ลอวย ซเงะ� ปังเมอ โอ ยุ อ�ื 18ฟวยจ เซ เอญี แม
เคะ เอลีชา นึง เมือง เยรีโค นึง มอง เอลีชา อื นา
เซ� เอลีชา อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ตึน อฮั โอ โฮว
ละ เปอะ� โม่ อฮั�� อฮั เซ ละ อ�ื

รอาวม ฆอก เปียน แปน รอาวม ไมจ
19 ไก ปรเมะ เมือง เยรโีค งอ่น� ฮอยจ อฮั เฮี ละ

เอลีชา� �จาวไน� นาตี อาวต ยว่ง เอะ เฮี ไมจ มวน
เนอึม� ปังเมอ โอ รอาวม นึง อื ไมจ� ป ซมา ลโล
วง ปุย ไมจ โตว โรฮ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 20 เอลี
ชา อฮั เฮ�ี �โรวก กลอง โคระ เนิ ติ� ดุฮ โรวก กิฮ
นึง�� อฮั เซ� ตาว เนอึม อื ละ อื ตอก เซ� 21 เอ
ลีชา โฮว ฮอยจ นึง เดือะ โกลง ยว่ง เซ� โทก กิฮ
เซ นึง อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ�
อาึ เอจี เกือฮ รอาวม เฮี ไมจ� เฆิม เฮี เญือะ ซ เกือฮ
โตว แปน ควน ยุม ปุย� ป ซมา ลโลวง ปุย ซ ไมจ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ เอลีชา เซ� 22 รอาวม เซ ลอต เอนิ แปน
รอาวม ไมจ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี ตอก เนอึม ป
อฮั เอลีชา เซ�

โม ป เพียก แฮม เอลีชา
23ฟวยจ เซ เอลีชา ฮาวก เน่อมึ นา เซ ฮอยจ ยว่ง

เบ่ตเอน� ลไล โฮว อื เซ ไก โม กวน เบลีย เมาะ บุฮ
ยวก โฮวน ปุย โอก ฮา ยว่ง แตะ� เญือม รโตฮ อื ยุ
เอลีชา เพยีก แฮม อ�ื �ตะ กวต ฮวัลัน� ฮาวก แปฮ
ก ฮลาวง อ�ื ตะ กวต ฮวัลัน� ฮาวก แปฮ ก ฮลา
วง อ�ื� รโอง อฮั แนฮ เซ ละ เอลีชา เซ� 24 เอลีชา
แมฆี แก ที โม เซ� โปง ป ฆอก ละ โม เซ เบือ มอยฮ
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พะจาว. ฟวยจ เซ ไก เครฮี โกวน ลอา ตัว โอก เน่อมึ
เพระด่าวก� ดัม เอนิ ไปจ กวน เบลีย โม เซ� เบราะ
บัต่ เอนิ ยุฮ อื รปาวน โรฮ ลอา ปุย เอนิ� 25 เอลีชา
โฮว เน่อมึ นา เซ ฮอยจ นึง บลาวง คาระเมน� ลอต
เอญี ฮอยจ เวยีง ซามาเรยี�

3
กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง เมือง โมอปั

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว โรฮ ซเตะ นึง กัน
แปน เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า เยอ� โยรมั ป มัฮ
กวน อาฮปั โฮลฮ แปน กซัต เมือง อซิราเอน� โยรมั
เซ โฮลฮ ตัตเตียง เมือง แตะ กาว ลอา เนอึม โน่ง�
2 ยุฮ โรฮ ป ฆอก ละ พะจาว ปังเมอ ฌักแฟน โรฮ
ฮา มะเปือะ แตะ เญี่ยะ� เอจี เญื่อฮ โรฮ โปวฮ ซกัง
ซโมะ ป ยุฮ เปือะ แตะ ละ บ่าอนั โฮ� 3 ปังเมอ ฆวต
ยุฮ ลัง่ ป ฆอก ตอก ยุฮ กซัต เยโรโบ่อมั ไพรม อ�ื
มัฮ นัม อื โม อซิราเอน เกือฮ ยุฮ ป พิต� ญอม โตว
เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา ตอก เอจี ยุฮ เยโรโบอ่มั อื เซ�

4 กซัต เมชา เมือง โมอปั มัฮ ป เลียง แกะ� โค
รยญ เนอมึ กซัต เซ จัมเปน ตาว กวน แกะ ละ กซัต
เมือง อซิราเอน ติ แซน ตัว� เกือฮ โรฮ ฮาึก แกะ
ละ อื ตา ติ แซน ตัว โรฮ นึง อาวต อื ฆรมึ อมันัต อ�ื
5 เญือม เอจี ยุม กซัต อาฮปั เปอ กซัต เมชา เซ เลฮ
เตียง กซัต เมือง อซิราเอน� (ตาว โตว ป ลัง ตาว
แตะ ละ อื ตอก ไพรม แตะ�� 6 เญือม เซ กซัต โย
รมั โอก เน่อมึ นึง เวยีง ซามาเรยี� กอก ตฮนั ยุฮ
แตะ รโจะ เตือง โอยจ อ�ื 7 ตอม มวยญ แตะ ละ
กซัต เยโฮชาฟัต เมือง ยูด่า� อฮั เฮ�ี �กซัต เมือง
โมอปั เลฮ เตียง อาึ� อมั ซ ญอม เปอะ โฮว ไม่ เอะ
ละ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ� กซัต เซ โลยฮ อ�ื
�ซ โฮว ไม่ เปอะ� อาึ เอจี มัฮ ติ ไม่ ปะ� โม ตฮนั
ยุฮ อาึ เอจี มัฮ โรฮ ตฮนั ยุฮ ปะ� บรอง ยุฮ อาึ อื มัฮ
โรฮ บรอง ยุฮ ปะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 �เอะ ไมจ โฮว คระ เมอ แล�� อฮั เซ เยโฮชา
ฟัต เซ� โยรมั เซ โลยฮ อ�ื �โฮว คระ ลาึน เมือง เอ
โด่ม�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 เญอืม เซ กซัต โยรมั ไม่ กซัต
เมือง ยูด่า ไม่ กซัต เมือง เอโด่ม โฮว ดิ ไม่ ปุ แตะ�
เญอืม เอจี โฮว อื ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ คระ รบอ่ก รแบ่ก
อาแลฮ ซเงะ เอ� เญือะ ไก โตว รอาวม ละ ญุ อ�ื ละ
ซัตซิง โฮว อื ไม่ ปุ โรฮ ไก� 10กซัต โยรมั เซ อฮั เฮ�ี
�ตัง เจือ โน่ง เมอ� ญัก ป เกิต ละ เอะ กซัต ลอวย
เฮ�ี พะจาว อมั มัฮ ซ มอป อื เอะ ละ กซัต เมือง โม
อปั แล�� อฮั เซ ละ ปุโฮมว แตะ�

11 เยโฮชาฟัต ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ป ซึป ลปุง พะ
จาว นา เฮี อมั มัฮ โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ละ ซ เกือฮ
เอะ อื ไฮมญ โอเอฮี ละ แตะ นึง พะจาว เยอ�� อฮั
เซ� ไก ฮวันา ตฮนั ติ ปุย� มัฮ ป อาวต ไม่ กซัต โย
รมั เซ� โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอลีชา ป มัฮ กวน ชาฟัต
อาวต นา เฮ�ี เอจี มัฮ ปุย เซ ป แปน ป เรอมึ เอลียา
ไพรม อ�ื� อฮั เซ� 12 เยโฮชาฟัต อฮั เฮ�ี �ลปุง พะ
จาว แจง อาวต อื ไม่ ปุย เซ�� อฮั เซ� กซัต ลอวย
เซ โฮว เคะ เอลีชา ฆาื อ�ื

13 เอลีชา เญือม ยุ อื ฮอยจ โยรมั กซัต อซิราเอน
เคะ แตะ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ เมอ ป เกว เอะ ลอา
ปุ แตะ นึง อ�ื เอญี ซาวป ไฮมญ ฮมอง นึง โม ป ซึป
ลปุง พะ ทื โม มะเปือะ เปอะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โย
รมั อฮั เฮ�ี �มัฮ โตว ตอก ไฮญ� เอจี มัฮ พะจาว ป
ฆวต เกือฮ โม เอะ กซัต เตือง ลอวย เยอะ เฮี ไป นึง
เมือง โมอปั เปอ�� อฮั เซ� 14 เอลีชา อฮั เฮ�ี �มัฮ
โอ อาึ นัปทื กซัต เยโฮชาฟัต เมือง ยูด่า เฮ�ี แจง
ไอม พะจาว ป รซอฮ อาึ ละ� ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง ตอก ออฮ� อาึ แจง โอ เญือะ ซ ปุน แลน นา
เปอะ เฟือฮ เอนิ� 15 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี ไมจ
เปอะ ซาวป ป เกียฮ เตียต พิน ระ เนิ ติ ปุย�� อฮั
เซ ละ อ�ื โม เซ ซาวป เนอึม อ�ื ลไล เตียต ปุย เซ
พิน ระ ยุฮ แตะ เซ� อมันัต ยุฮ พะจาว เลีฮ อาวต
เอนิ นึง เอลีชา� 16 อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะจาว อฮั เฮี
ละ เปอะ� �ไมจ เปอะ กาวง ฮอง รอาวม โตะ โลก
ซออฮ เฮี เกือฮ เอนิ เล่ีป อ�ื 17 ปัง โอ เปอะ ยุ ฮอยจ
เฮละ ฮอยจ กาื� โตะ โลก เฮี ซ นาวก ละ เปอะ นึง
รอาวม� โม เปะ ไม่ คอง เลียง เปอะ เตือง บรอง เตื
อง บรงั ยุฮ เปอะ ซ โฮลฮ ตื ญุ อ�ื� อฮั เซ ละ เปอะ
พะจาว. 18 โอเอฮี เซ มัฮ ลัง่ ป เยอื ละ พะจาว. ซ
มอป โรฮ เมือง โมอปั ละ เปอะ ไม่ อื โรฮ� 19 เวยีง ป
ไก ฆรุง นึง ไม่ ยว่ง ระ โครยญ ยว่ง ซ ปุน ยตึ เปอะ�
โคะ ไมจๆ นึง อื ซ โฮลฮ เปอะ ฆู โครยญ โฆง อ�ื นัม
โม่ นึง อื ซ โฮลฮ เปอะ เทอมึ� ชจิ ไมจๆ นึง อื ซ วตั
โรฮ เปอะ ซโมะ นึง เกือฮ ไลจ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ เอลีชา�

20 ปวยฮ พริ เซ� ปุก เวลา กอ ทไว ปุย โอเอฮี ละ
พะจาว เมือ กซะ อ�ื เญอืม เซ รอาวม ฮอยจ เนอมึ�
ปัต เน่อมึ ลัก่ เมือง เอโด่ม� โตะ โลก อาวต อื เซ
นาวก เอนิ นึง รอาวม�

21 เญอืม เอจี ฮมอง ปุย เมือง โมอปั ซ ฮอยจ ตอซู
กซัต ลอวย ไม่ แตะ เซ� กอก ปรเมะ เมือง แตะ โอก
โฮว แปน ตฮนั� เกือฮ อื ฮอยจ มอง เคต เมือง แตะ
เน่อมึ นึง โม ตะกวต ฮอยจ ละ กวนดุ เมาะ ป เอจี
เกียฮ ไปญ อื เครองึ ตฮนั เตือง โอยจ อ�ื 22 ปวยฮ
พริ เญอืม เอจี โกฮ โม โมอปั เซ� ชวน โตะ โลก โอก
รอาวม เซ เน่อมึ ก อาวต แตะ� ซครกั ละ อื ตอก
ฮนัม ฆาื รฌิญ ซเงะ นึง อ�ื โคะ อื มัฮ ฮนัม ฆาื อ�ื
23 อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึต แตะ� ฮนัม� โม ตฮนั
ฮอยจ เซ ตึน ซ มัฮ รุป อื ไอฮ ปุ แตะ� เอจี มัฮ มอก
อื ไอฮ ปุ แตะ ยุม แกล ยุง่� โม เอะ ปุย โมอปั เตื
อง โอยจ เจอะ เฮ�ี เลีฮ ตุย แปฮ คาวคอง ไมจ ยุฮ
อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 24 โม เซ เลีฮ เนอมึ ฮอยจ ก
อาวต ตฮนั โม อซิราเอน เซ ฆาื อ�ื เญือม ฮอยจ อื
นา เซ โม อซิราเอน โกฮ ตอซู เอนิ ปุ แตะ ไม่ อ�ื โม
โมอปั เซ ลเตือฮ ตอ แม ฆาื อ�ื โม อซิราเอน อาื แม
อื ฮอยจ นึง เมือง อื โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื โฮวน� 25 ยุฮ
ไลจ ไม่ เวยีง ยุฮ อื โฮวน โดฮ� ตุย ซโมะ ติ ปุย ติ
โม่ว โครยญ โฆะ แตะ� วตั อื นึง ชจิ ไมจ ยุฮ อื โค
รยญ เบือง อื ปอ นาวก อ�ื เทอมึ โรฮ นัมโม่ ยุฮ อ�ื
ฆู โคะ ไมจๆ นึง เมือง อ�ื มัฮ ลัง่ เวยีง คีฮะเรเซต
โน่ง ป อาวต ลัง่ ฆุม แตะ� ไก ควน โปยญ ซโมะ ระ
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ยุฮ� โปยญ เวยีง เซ นึง อ�ื
26 เญอืม ยุ กซัต เมือง โมอปั มัฮ แตะ นัม ไป เยอ�

โอก โฮว ฆาื อื ไม่ ตฮนั ไปญ วจิ ยุฮ แตะ อาแลฮ รอย
ปุย� ริ โอก ลวง อาวต กซัต เมือง เอโด่ม� ปังเมอ
โอ ปุน โอก ยุฮ แตะ� 27 เญอืม เซ กซัต เซ ตุย โรวก
กวน รเมะ โรง แตะ ป ลัง แปนกซัตฆรอแตะ� มอก
ตอง ทไว อื ละ พะ ทื แตะ ราว ฆรุง เวยีง เซ� เญอืม
ชวน ตฮนั อซิราเอน ป ยุฮ กซัต เซ เกิต รพาวม ฮลัต
รพาวม ฮอ ฆาื อ�ื เอญี ฆาื อื ฮอยจ เมือง โกะ แตะ�

4
เอลีชา เรอมึ แมฮงั ติ ปุย

1 ไก แมฮงั ติ� ปรเมะ เญือะ อื มัฮ โรฮ ปุย ไน โม
ป ซึป ลปุง พะจาว ติ มู� ปรโปวน เซ ฮอยจ เคะ เอ
ลีชา� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปรเมะ เญือะ อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ เซ เอจี ยุม� ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก
นัปทื อื พะจาว. ปเล่ีย เฮี กุม มาื ป รมะ อื นึง เซ�
ซ ฮอยจ ตุย กวน รเมะ อาึ เกือฮ แปน ครา แตะ เตื
อง ลอา อื ละ ซ เกือฮ อื ฟวยจ นึง รมะ เปือะ อื เซ��
อฮั เซ แมฮงั เซ�

2 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ
ตอก เมอ� เมอ ป ไก ลัง่ เญือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื �ไก โตว โอเอฮี ยุฮ� มัฮ ลออยฮ กาวก ติ ปัง
แตวะ โน่ง ป ไก ลัง่ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ปรโปวน เซ�
3 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว เคะ ปุ ยว่ง เปอะ�
ซาวป ปัว เวยี ฮมวน ม่าวง นึง ไม่ ปัง ไม่ โดง โอเอฮี�
ปัว เอนิ โฮวน เมาะ โฮลฮ เปอะ� 4 ฟวยจ เซ เลียก
ไม่ ฮอยจ กไน เญือะ เปอะ ไม่ กวน เปอะ เซ� ซอง
รเวอืะ เญือะ เปอะ ไม่� ลเล ลออยฮ ยุฮ เปอะ เซ โตะ
โดง โตะ ฮมวน โม เซ� เมาะ ป เอจี นาวก อื อาึง โน่ง
ติ โดฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 แมฮงั เซ เอญี ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� เลียก โตะ
เญือะ ไม่ กวน แตะ� ซอง รเวอืะ ไม่ แตะ� กวน อื
เซ โรวก โดง โรวก ฮมวน เซ ฮอยจ ละ มะ แตะ� มะ
อื ลเล แนฮ ลออยฮ เซ เน่อมึ โตะ ปัง ยุฮ แตะ� 6 เญื
อม เอจี นาวก โอยจ ฮมวน ไม่ โดง ไม่ ปัง โม เซ� มะ
อื อฮั เฮ�ี �ตาว แม เนิ ติ�� อฮั เซ ละ กวน แตะ�
�เอจี นาวก โอยจ� เญือะ ไก โตว�� อฮั เซ กวน อ�ื
เญือม เซ ลออยฮ เซ อาวต เอนิ� เญือะ โอก โตว�

7แมฮงั เซ โฮว รโฮงะ อื ละ เอลีชา ป ซึป ลปุง พะ
จาว เซ� เอลีชา เซ อฮั เฮ�ี �โฮว โชะ ลออยฮ เซ�
โรก รมะ เปอะ นึง� ป โฮฮ อื ฮา โรก เปอะ รมะ แตะ
นึง เซ� โซม ดิ ไม่ กวน เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

เอลีชา ไม่ ปุย ยว่ง ชูเนม
8 ไก ปรโปวน กอย ติ� อาวต ยว่ง ชูเนม� ติ ซเงะ

อื เอลีชา ฮอยจ ยว่ง เซ� ปรโปวน เซ กอก อื โซม
เญือะ แตะ� เคียง เซ เยอ เญือม เอจี ฮอยจ แม อื
ยว่ง เซ กอ วฮิ โซม เญือะ เซ ฆาื อ�ื 9 ปรโปวน เซ
อฮั เฮี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ� �ปรเมะ ป กอ ฮอยจ
เคะ เอะ เฮี อาึ ยุง เงอะ มัฮ อื ปุย ซัมคัน ยุฮ พะจาว�
10 ไมจ เอะ ยุฮ ฮอง ไอจ แตวะ ละ อื นึง จัน ฮลาวง
เญือะ แตะ ติ ฮอง� ซ อาึง เตียง นึง ติ ไม่ โตะ ไซฮ
นังซื ไม่ ตังอี ไม่ ออม ติ� เญือม เอจี ฮอยจ แม อื

เคะ เอะ เซ� เกือฮ เอนิ ไอจ โตะ ฮอง เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ฟวยจ เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�

11 ติ ซเงะ อื เอลีชา ฮอยจ นา เซ� ฮาวก ไอจ โตะ
ฮอง ยุฮ ปุย ละ แตะ เซ� 12 อฮั เฮี ละ เกฮะซี ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� �กอก ปรโปวน ยว่ง ชูเนม เซ
เกือฮ ฮอยจ นา เฮี เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 ปรโป
วน เซ ฮอยจ เนอึม เคะ อ�ื เอลีชา เกือฮ เกฮะซี เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี ตุก พาวม เปอะ นึง เอะ ตอก
เฮี โฮวน เจือ� เมอ ป ซ เกือฮ เปอะ เอะ ยุฮ ละ แตะ
นึง อ�ื อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ
ละ กซัต� โต เซ อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ ลปุง ตัง แตะ
ไม่ ฮวันา ตฮนั ระ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน เซ โลยฮ
อ�ื �แปน โตว ป ติ� อาึ เอจี กุม เอจี ปอ โอเอฮี ยุฮ
ฮุ� อาึ โฮวน โรฮ โม เอยีกปุ คระ เฌือต ป อาวต ไม่
เยอะ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เอลีชา ไฮมญ แม กวนไจ แตะ เซ� �มัฮ เมอ
ป ซ เกือฮ อื เอะ ยุฮ ละ แตะ�� อฮั เซ� เกฮะซี อฮั
เฮ�ี �ปรโปวน เซ ดิ ไก โตว กวน รเมะ ติ เนอมึ� ปร
เมะ เญือะ อื เอจี กวต ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

15 เอลีชา เซ อฮั เฮ�ี �กอก แม ปรโปวน เซ เอญี
นา เฮ�ี� อฮั เซ� เญือม ฮอยจ ชุง อื โบ โตะ รเวอืะ
เซ เอลีชา อฮั เฮี ละ อ�ื 16 �ซัมติ เมาะ เมือ ปเล่ีย
เฮี ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โอม กวน รเมะ แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �จาวไน� ป ซึป ลปุง พะ
จาว� ปุ จุ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

17 กังเคะ เอ ปรโปวน เซ โรวก เนอมึ� เญอืม เอจี
ไคว อื ติ เนอึม เกิต เนอึม กวน รเมะ ตอก เอจี อฮั
เอลีชา เซ ละ อ�ื

18 เญอืม เอจี ระ บุย โรฮ กวนดุ เซ� ติ ซเงะ อื โอก
โฮว เคะ เปือะ แตะ โตะ ชจิ� อาวต ไม่ โม ป มัก เฮ
งาะ� 19 กวนดุ เซ อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ� �โซะ ไกญ
เญอะ� โซะ ไกญ เญอะ�� อฮั เซ� เปือะ อื อฮั เฮี
ละ กวนไจ แตะ� �โอม โรวก เอญี ตาว ละ มะ อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื 20 โอม เนอึม โรวก อ�ื กวนดุ เซ ไอจ
เญือะ ดึม มะ แตะ ฮอยจ ละ งอ่น ซเงะ� ลอต เอนิ
ยุม� 21มะ อื โอม โรวก อื ฮาวก จัน ฮลาวง อ�ื อาึง
อื นึง เตียง ไอจ เอลีชา เซ� ฟวยจ เซ โอก ฮา อ�ื
ซอง รเวอืะ ไม่ อ�ื 22ปรโปวน เซ กอก ปรเมะ เญือะ
แตะ� อฮั เฮ�ี �เกือฮ กวนไจ เปอะ ฮอยจ เคะ อาึ ติ
ปุย� เกือฮ โรวก บรงั ไม่ แตะ ติ ตัว� ไมจ อาึ โฮว
รปิ เคะ เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� ฟวยจ เซ ซ
เอญี แม เอนิ เนอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 23ปรเมะ เญือะ
อื เซ อฮั เฮ�ี �เนาะ เฮี มัฮ โตว ซเงะ ล่อยญ เคิ�
ซเงะ ลโล่ะ ปุ มัฮ อ�ื เมอยุ ฆวต โฮว เปอะ เคะ อ�ื�
อฮั เซ� �แปน โตว ป ติ� ปุ ตุก พาวม ฆาื�� อฮั เซ
ปรโปวน เซ�

24 เญือม เซ เกือฮ ปุย ฮตั อาึง ควน บุก นึง ตัง
โฆระ บรงั เซ� อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ เซ� �เมือะ
บรงั เกือฮ ไกลจ เมาะ เกียฮ ไกลจ เปอะ ยุฮ ฮู� ดัฮ
อาึ โอ อฮั เกือฮ ไน่ ละ เปอะ ปุ เกือฮ ไน่�� อฮั เซ�
25 เญือม เซ โอก โฮว เนอึม ฮอยจ นึง บลาวง คาระ
เมน ก อาวต เอลีชา เซ� เอลีชา ชวน อื เน่อมึ ก
ซไง อ�ื อฮั เฮี ละ เกฮะซี ป มัฮ กวนไจ แตะ� �ตึต
แตะ� ปรโปวน ยว่ง ชูเนม เอจี ซ ฮอยจ� 26ตอ โฮว
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รชงึ� ไฮมญ กอ บาึง โกะ อื ไม่ ปรเมะ เญือะ อื ไม่
กวน อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เกฮะซี โฮว ไฮมญ เนอึม
อื ตอก เซ� ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �กอ โรฮ� แปน
โตว ป ติ�� อฮั เซ�

27 เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ
นุ่ม โบ อ�ื ไปญ ชวง อื ไม่ อ�ื เกฮะซี ฮอยจ ริ วุยฮ
เตะ อ�ื เอลีชา คัต อ�ื �ปุ วุยฮ� มัฮ อาวต อื ไม่ ตุก
เปละ นัน พาวม แตะ� พะจาว ปังเมอ เม่าะ ไลลวง
เซ ฮา อาึ� รโฮงะ โตว อื เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 28 ปร
โปวน เซ อฮั เฮ�ี �จาวไน� อาึ ปัว โตว กวน รเมะ
แตะ นึง ปะ� เอจี อฮั ละ เปอะ โอ เปอะ ไมจ จุ อาึ
เกือฮ ซโอว พาวม นึง โอเอฮี ป โอ เกียฮ แปน� โม่
อฮั�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 เอลีชา ซตอก กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี �ซไจ ฆาึน
ลปิ ดา เปอะ เซ� ปุก ไม่ ญวย เปอะ� ตุย โรวก โคะ
ฆิ ยุฮ อาึ เฮี ตอ โฮว ไม่� ดัฮ เปอะ รโตฮ ยุ ปุย นึง
คระ ทัน โตว ลโล่ะ ไฮมญ กอ บาึง อ�ื ดัฮ ปุย ไฮมญ
โกะ เปอะ ปุ โรฮ โลยฮ ละ อ�ื อาึง โคะ ฆิ ยุฮ อาึ เฮี
นึง นา กวนดุ เซ� โฮว เมิฮ�� อฮั เซ ละ กวนไจ แตะ
เซ�

30 ฟวยจ โฮว เกฮะซี เซ มะ กวนดุ เซ อฮั เฮี ละ
เอลีชา� �แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� ไม่ แจง ไอม
ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ โอ ซ เอญี ฮา เปอะ ตอก
เซ โรฮ�� อฮั เซ� เอลีชา โฮว ไม่ ปรโปวน เซ ฆาื อ�ื

31 เกฮะซี ฮอยจ รกา� อาึง เนอมึ โคะ ฆิ เซ นึง นา
กวนดุ เซ� ไก โตว เซียง โอเอฮี� รซอฮ โตว เฟือฮ�
เกฮะซี แม ฆาื อื ฮอยจ เคะ เอลีชา� อฮั เฮ�ี �กวน
ดุ เซ โปวะ โตว ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

32 เญือม เอจี ฮอยจ อื เญือะ เซ เอลีชา ยุ เอจี
ยุม กวนดุ เซ� ไอจ นึง เตียง ก กอ ไอจ โกะ อื เซ�
33 เลียก กไน ฮอง เซ� ซอง รเวอืะ ไม่ แตะ� อาวต
โน่ง ไม่ กวนดุ เซ� ไววอน ละ พะจาว. 34 เญือม เซ
ไอจ รเคอปึ ราว กวนดุ เซ นึง เตียง เซ� มวยญ อื
ติต มวยญ กวนดุ เซ� ไง่ อื ติต ไง่ อ�ื เตะ อื ติต เตะ
อ�ื เญือม ไอจ อื ราว อื ตอก เซ เนะซองั กวนดุ เซ
ซโอว ปุ ปุ� 35 เอลีชา โกฮ โฮว ไป โฮว มา โตะ ฮอง
เซ� ฟวยจ เซ ไอจ แม ราว อื ติ โฮน แม� กวนดุ เซ
ม่อยฮ อาแลฮ เตะ� ฟวยจ เซ ไบลญ ไง่ แตะ ลอต
โกฮ ไอม�

36 เอลีชา กอก เกฮะซี เอญี เคะ แตะ� ดวน อื
กอก มะ กวนดุ เซ� เญือม เอจี ฮอยจ มะ อื เอลี
ชา อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮ�ิ กวน รเมะ เปอะ� โรวก ไม่
เปอะ�� อฮั เซ� 37ปรโปวน เซ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ โบ ชวง เอลีชา� ฟวยจ เซ ยวก โรวก กวน แตะ
เซ โอก ไม่ อ�ื

เปลิ โม่ะโรฮ ป ออป
38 เอลีชา เอญี ฮอยจ ยว่ง กิละกัน� เญอืม เซ ปุก

เญือม โซะ ไปลญ เออปึ ปุย นึง เมือง เซ� ลไล เพ
อกึ ตอม อื โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ มู เซ อฮั เฮี ละ
กวนไจ แตะ� �ตุย เดือง ระ ติ� โกยฮ ป โซม ละ โม
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

39 โม เซ โอก โฮว ซาวป พักเญือ นึง เพระด่าวก ติ
ปุย� ยุ เปลิ โม่ะโรฮ ติ เจือ� เปฮ อ�ื ปุก รตุง ซอง�
ลเบล โรวก อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ อื ซวย ดุฮ อื โตะ

เดือง� ไก โตว ป ยุง เปลิ ป มัฮ ป มอยฮ อ�ื 40 เญื
อม เอจี ไซญ อื ชาวก อื ละ ปุย� ปุย โม เซ เมือต จิม
แลน อื อฮั เฮี ละ เอลีชา� �ปอคู� โตะ เดือง เฮี ไก ป
ออป ปอ ยุม ปุย นึง�� อฮั เซ� ไก โตว ป โรวต โซม
ฆาื อ�ื 41 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ตาว แปง เนิ เญี่ยะ��
อฮั เซ� เญอืม ตาว ปุย แปง ละ อื เอลีชา ดุฮ อื โตะ
เดือง เซ� อฮั เฮ�ี �ชาวก แม ละ ปุย เกือฮ โซม อื
เมิฮ�� อฮั เซ� ปุย ชาวก เนอมึ อ�ื เญอืม เอจี โซม
อื เญือะ แปน โตว ป ติ ละ อ�ื

เอลีชา เลียง ปุย ติ รอย
42 ติ ซเงะ อื ไก ปรเมะ ติ� ฮอยจ เน่อมึ ยว่ง บ่า

อนัชาลิชา โรวก คโนมปัง บ่าเล โคระ งา่ โม่ว� โรวก
อื ไม่ เฮงาะ โคระ แปน ซเนียง แตะ งอ่น ตาว อื ละ
ป ซึป ลปุง พะจาว� เอลีชา ดวน กวนไจ แตะ จัต อื
ละ ปุย อาวต ไม่ แตะ เซ� 43 กวนไจ อื เซ ไฮมญ อ�ื
�โอเอฮี เมาะ เฮี อมั ซ ปอ โซม ปุย แปน รอย อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา อฮั เฮ�ี �จัต ละ อื เมิฮ� เกือฮ
โซม อ�ื พะจาว เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี ซ โฮลฮ
โซม อื โครยญ โฆะ แตะ� เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื
ซ โฮฮ ลัง่�� อฮั อื ตอก เซ�� 44 เญอืม เซ จัต เนอมึ
อื ละ อ�ื โซม อื ปอ ซัก แตะ� โฮฮ เนอึม ลัง่� ตอก
เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ อ�ื

5
พะจาว เกือฮ นาอามัน ไฮ ลาวต

1 ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ นาอามัน� มัฮ ฮวันา
ตฮนั ระ เมือง ซีเรยี� มัฮ ปุย ระ ไกญ ติญ มอยฮ ไม่
มัฮ แตะ ปุย ปุก รพาวม กซัต� ปุย นัปทื อื นึง โกว
พะจาว อื ละ เกือฮ แตะ โม ตฮนั ซีเรยี เกียฮ เป ปุย�
มัฮ ตฮนั เกง เนอมึ ปังเมอ ลอก ลาวต�

2 เญือม โฮว รุป โม ตฮนั ซีเรยี ติ โฮน อื โฮมวต
โรวก ป เครฮี แตวะ เมือง อซิราเอน ติ ปุย� ปุย เซ
โฮลฮ แปน กวนไจ ปรโปวน เญือะ นาอามัน เซ�
3 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ แมเลียง แตะ� �ปอเลียง
เงอะ เฮ�ี มัฮ ฮอยจ อื เคะ ป ซึป ลปุง พะจาว ป อาวต
นึง เวยีง ซามาเรยี โฮ� แจง ซ ไฮ อื ยุฮ ลาวต อื เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

4 นาอามัน เซ โฮว รโฮงะ ป อฮั ป เครฮี เมือง อซิ
ราเอน เซ ละ กซัต ยุฮ แตะ� 5 กซัต เซ ดวน นาอา
มัน โฮว เคะ กซัต เมือง อซิราเอน ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ
อื โรวก นังซื รโปะ แตะ ละ อ�ื นาอามัน โฮว เนอึ
ม ฆาื อ�ื โรวก มาื ไม่ แตะ ลอวย ฮมาึน แทป ไม่
ไคร แลฮ เปือน แทป ไม่ เครองึ เซอกึ ไมจ กาว จุม�
6 รซอม นังซื รโปะ อื ละ กซัต เมือง อซิราเอน เซ มัฮ
ตอก เฮ�ี �นังซื เฮี มัฮ ควน ลัปลอง มัฮ อาึ ป เกือฮ
นาอามัน ป มัฮ กวนไจ อาึ เฮี ฮอยจ เคะ เปอะ ละ ซ
เกือฮ ปะ เรอมึ เกือฮ ลาวต อื ไฮ�� อฮั เซ�

7 กซัต เมือง อซิราเอน เมือต แลน นังซื เซ แจฮ
ไอฮ ลปิ แตะ ฆาื อื นึง ตุก รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี
�ตังฮลัก โน่ง ป ยุฮ ป อฮั ละ อาึ เมอ� ปุย เฮี เกีย
ฮ เกือฮ โน่ง ปุย ฮอยจ เคะ อาึ ละ ซ ไฮ ลาวต แตะ
ตอก เฮี เมอ� อมั มัฮ แกต อื อาึ มัฮ พะจาว� อมั
มัฮ แกต อื อาึ ไก อมันัต ปุน เกือฮ ปุย ยุม งอ่น ไอม
งอ่น� เอจี ที นึง เซ มัฮ ซาวป อื ตอก ซ รเจ แตะ
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ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ กซัต เซ� 8 เญือม ฮมอง เอลีชา
ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ไลลวง แจฮ กซัต เมือง อซิรา
เอน ลปิ แตะ ตอก เซ� ตอม มวยญ แตะ ละ อื ตอก
เฮี ฆาื อ�ื �เมอยุ ตุก รพาวม เปอะ ปอ แจฮ เปอะ
ลปิ แตะ ตอก เซ� เกือฮ ปุย เซ ฮอยจ เคะ อาึ เฮ�ี
เดอมึ ซ ยุง อื ไก เนอึม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง เมือง
อซิราเอน เฮ�ี� อฮั เซ เอลีชา เซ� 9 เญือม ฮมอง
นาอามัน ไลลวง เซ เยอ โฮว เอนิ ไม่ บรอง ไม่ เลาะ
รุป เซิก ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ เญือะ เอลีชา
เซ� 10 เอลีชา เกือฮ กวนไจ ยุฮ แตะ โอก อฮั เฮี ละ
อ�ื �โฮว ฮาวม ติ เปอะ นึง โกลง จอแด่น อาแลฮ
โฮน� ลาวต เปอะ เซ ซ ไฮ ไมจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

11 เญอืม ฮมอง นาอามัน ป อฮั อื ละ แตะ เซ โอก
โฮว ฆาื อื ไม่ ฮาวก รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี �ลวง เญี่
ยะ อื อาึ แกต ปุย เซ ซ โอก ชุง โบ แตะ ไม่ กอก อื ปัว
นึง มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ ยอ่ง โรฮ อื เตะ
แตะ ราว นา ก โซะ อาึ เฮี ละ ซ เกือฮ อื ไฮ� 12 โกลง
อาบ่านา ไม่ โกลง ฟาปา ป อาวต เมือง ด่ามาซกัต
แจง ไมจ อื ฮา โกลง เมือง อซิราเอน โครยญ โกลง
อ�ื ดัฮ ซ ไฮ เบือ รอาวม โฮ เอญี ฮาวม นึง โกลง โม
เซ โม่ ซ แปน�� อฮั เซ� ลเตือฮ ติ แตะ โฮว ฮา อ�ื
โฮว ไม่ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ แตะ�

13 โม กวนไจ นาอามัน เซ เลียก เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ
อ�ื �จาวไน� ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� มัฮ ดวน อื ปะ
ยุฮ ป ญัก ป นอ ติ เจือ ตึน ซ ญอม เปอะ ยุฮ� เมาะ
ดวน อื ปะ ฮาวม ติ แตะ บไ่ด่ะ โฮว เปอะ ละ ไมจ แตะ
ลอง แลน ยุฮ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 14 นาอามัน เซ เลีฮ เนอึม ฆาื อื ฮอยจ โตะ
โกลง จอแด่น เซ� ชตึ เนอึม ติ แตะ อาแลฮ โฮน
ตัม ดวน ป ซึป ลปุง พะจาว แตะ ยุฮ เซ� เญือม เซ
เนะซองั อื ไมจ ฆาื อื ตอก เอนิ เนะซองั กวนดุ โฮ�
ไฮ ไมจ เอนิ ฆาื อ�ื

15ฟวยจ เซ เอญี เคะ เอลีชา ฆาื อื ไม่ โม กวนไจ
แตะ เตือง โอยจ อ�ื ชุง ซองนา อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปเล่ีย เฮี อาึ ยุง เงอะ โอ พะจาว เนอมึ ไก ก ไฮญ�
มัฮ ไก อื นึง เมือง อซิราเอน โน่ง� ฆวต ปัว เปอะ
ไอฮ ป เกือฮ ป กอยฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี
ละ เปอะ เญีย่ะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 เอลีชา เซ อฮั เฮ�ี
�แจง ไอม พะจาว ป รซอฮ อาึ ละ เซ ตอก ออฮ� อาึ
แจง โรฮ โอ ซ รปั ป เกือฮ เปอะ ละ แตะ ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ� ปัง ปัว เลาะ ปัว ลาึน อื รปั อื ญอม
โตว ไอฮ อ�ื

17นาอามัน อฮั เฮ�ี �ดัฮ เปอะ โอ รปั โฮ ปัว เปอะ
เกือฮ เนิ ติ เจือ� ปัว เตะ เมือง เปอะ ลอา รตัง ลอ
ละ ซ โรวก ฮอยจ เมือง แตะ�* เน่อมึ ปเล่ีย โฮว ไป
นา เยอ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ เฮี เญือะ ซ ทไว โตว
โอเอฮี ละ พะจาว ไฮญ โนก ฮา เยโฮวา� ปัง มัฮ ตอง
ทไว โอเอฮี ญุ่ก� ปุ เญาะ ซ ยุฮ� 18 อาึ ปัว พะจาว
โอ ทื แตะ นึง โอเอฮี ติ เจือ เฮ�ี เญือม เลียก ดิ ไม่
กซัต ยุฮ แตะ นึง เวอืต ยุฮ พะรมิโมน ละ ซ ไว อ�ื
ดัฮ กซัต เซ น่ักเน่ี เตะ อาึ อาึ ตึน ซ จัมเปน โรฮ นุ่ม
ไม่ อ�ื ปัว พะจาว โอ ทื แตะ นึง เซ�� อฮั เซ ละ เอลี

ชา� 19 เอลีชา อฮั เฮ�ี �เอญี ไมจ เอญี มวน เมิฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื นาอามัน เอญี เนอมึ�

20 เญือม เอจี เอญี โม เซ เมาะ โล่ว โฮ� เกฮะซี
ป มัฮ กวนไจ เอลีชา เซ งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ
ตอก เฮ�ี �ปอเลียง อาึ เคียต โอ ไอฮ ป ติ ป เตอื เน่
อมึ นึง นาอามัน ปุย ซีเรยี เซ� โคะ เกือฮ โน่ง เอญี
เยอื เตือง เซ เมอ� แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� อาึ
แจง โรฮ ซ โฮว อาื เยอะ ปัว โอเอฮี เน่อมึ นึง ปุย เซ
งอ่น�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

21ฟวยจ เซ เกฮะซี โกฮ โฮว อาื เนอึม อ�ื เญือม
ชวน นาอามัน ตอ ปุย โฮว อาื แตะ ตอก เซ เลีฮ ฆาื
อื ฮา เลาะ ยุฮ แตะ� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมอ ฮอยจ
อฮั เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 เกฮะซี เซ โลยฮ อ�ื
�ไก โตว ป ไฮญ เญอ� มัฮ ดวน ปอเลียง เงอะ อาึ
โฮว อาื โม เปะ� ปเล่ีย เฮี ฮอยจ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว เคะ อื เน่อมึ นึง บลาวง เอฟราอมิ ลอา ปุย�
ดวน อาึ โฮว อาื ปัว มาื ละ อ�ื เมาะ ติ ตะลัน ไม่ เค
รองึ ลอา จุม� อฮั เซ ละ เปอะ ปอเลียง เงอะ�� อฮั
เซ�

23 นาอามัน อฮั เฮ�ี �ปัง ปัว อื ติ โน่ง โรวก เอนิ
ละ อื ลอา ตะลัน�� อฮั เซ� อฮั เลาะ อฮั ลาึน อื ละ
อ�ื เกฮะซี โรวก เนอึม อื ฆาื อ�ื เพาะ อื ละ อื ไมจ
นึง ฮาื ลอา� เกือฮ อื ละ อื ไม่ เครองึ ไมจ ลอา จุม�
เกือฮ กวนไจ โกะ แตะ เอญี ตาว อื ละ อื เกือฮ โฮว
กา เกฮะซี เซ ลอา ปุย� 24 เญือม เอจี ฮอยจ อื ชวง
บลาวง อาวต เอลีชา เซ เกฮะซี ตุย โอเอฮี เซ ฮา
กวนไจ ลอา เซ� โรวก ไอฮ แฮรน อื เญือะ โกะ แตะ
ไอฮ� เกือฮ กวนไจ ยุฮ นาอามัน เซ เอญี� 25ฟวยจ
เอญี โม เซ� โกะ อื เลียก ชุง ซองนา เอลีชา ป มัฮ
ปอเลียง แตะ เซ� เอลีชา ไฮมญ อ�ื �เกฮะซี� เอญี
เปอะ เน่อมึ ก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เกฮะซี โลยฮ อ�ื
�อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ โฮว โตว นา ออฮ นา เอฮี ติ
โดฮ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 เอลีชา อฮั เฮ�ี �เญอืม เลีฮ ปุย เซ ฮา เลาะ ยุฮ
แตะ ละ อู แตะ ไม่ ปะ เซ� ลปุ อาึ โม่ อาวต โรฮ ไม่
เปอะ� ปุก โตว ป ยุฮ ปะ เซ� เวลา ปเล่ีย มัฮ โตว
เวลา ปุก ละ ไอฮ ปะ มาื ไม่ เครองึ เซอกึ ไม่ รปึม
อะงุน รปึม กาวก ไม่ แกะ ไม่ โมวก ไม่ กวนไจ รเมะ
รโปวน เปอะ� 27 ไลลวง ลาวต ฆอก ป ลอก นาอา
มัน เซ ซ ลอก ปะ ฆาื อ�ื ซ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม
โอก เกฮะซี ฮา เญือะ เอลีชา เซ� เอจี อาวม เอนิ เต
อมึ ลาวต ละ แตะ� ฮกั อื ปิญ เอนิ ตอก เตีย เปลาะ
โฮ�

6
ม่อย ป ตอยฮ ราว รอาวม

1 ไก โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ มู� มัฮ ป กอ เฮยี
น ดิ ไม่ เอ ลีชา� ติ โฮน อื โม เซ อฮั เฮี ละ เอ ลี
ชา� �แลน เมิฮ� เญือะ อาวต ดิ เอะ ไม่ ปะ เฮี ซไกป
ลอน� เญือะ ซ กุป โตว เอะ� 2 ปัว เปอะ เกือฮ เอะ
เลีฮ ฮอง โกลง จอแด่น� เอะ ซ ฆู โรวก โคะ ติ ปุย ติ

* 5:17 5:17 เจน เซ ปุย งอ่น อื แกต ติ แตะ ไมจ ไว พะจาว นึง เตะ เมือง อซิราเอน เซ โน่ง� มัฮ เซ ป ปัว อื โรวก เตะ เซ ฆาื อ�ื
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โฆง� ฟวยจ เซ ซ ยุฮ ก อาวต แตะ นึง�� อฮั เซ ละ
อ�ื เอลีชา โลยฮ อ�ื �โฮว ฆู เมิฮ�� อฮั เซ�

3 ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �ปัว เปอะ โฮว ดิ ไม่ เอะ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �โฮว ญุ่ก เซ�� อฮั
เซ� 4 โฮว เนอมึ ไม่ อ�ื เญอืม เอจี ฮอยจ อื โบ โกลง
จอแด่น เซ ฆู ดิ โคะ ไม่ ปุ แตะ� 5ลไล ฆู ปุย ติ อื โคะ
เซ ม่อย ยุฮ อื ฆอฮ ฮา ครอง อ�ื ดุฮ โตะ รอาวม�
ปุย เซ อฮั เฮ�ี �จาวไน� อาึ ซ ยุฮ ตอก เมอ� ม่อย
เซ มัฮ ม่อย เวยี เยอะ นึง ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 เอ
ลีชา ไฮมญ อ�ื �ดุฮ ซื นา เมอ เนาะ ออ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ปุย เซ โร อื ละ อ�ื เอลีชา กิต โคะ แตวะ ละ
อื ติ� น่ากึ อื โตะ รอาวม ซื นา ก ดุฮ ม่อย เซ� ม่อย
เซ ตอยฮ เอนิ� 7 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ตุย เมิฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ปุย เซ ตุย เนอมึ อ�ื

พะจาว เกือฮ โม ตฮนั ซีเรยี จัก
8 ติ โฮน อื กซัต เมือง ซีเรยี ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ

ไม่ โม อซิราเอน� ปึกซา ดิ อื ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ
แตะ� เญือม เซ ตะ เลียก ตัง เอนิ ไคะ ยุฮ แตะ ติ
โดฮ� 9 เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว ตอม มวยญ แตะ
ละ กซัต เมือง อซิราเอน ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
เพรยีง ติ แตะ� ปุ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ เปอะ เฌาะ ติ
แตะ ฮา คระ เซ� โม ซีเรยี กัมลัง ซ ฮอยจ คระ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื 10 กซัต เมือง อซิราเอน เมือต เกือฮ
ปุย โฮว โพก แลน อื มัฮ เนอมึ ตอก อฮั เอลีชา อื เซ�
เอลีชา เอจี กอ รโฮงะ อื ละ อื ตอก เซ โฮวน โฮน�
กซัต เซ ปุน เกือฮ เนอึม ปะเทต อาวต แตะ เซ โปน
ฮา โม ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ เซ เบือ อื โครยญ โฮน�

11 เญอืม เอจี เกิต ลอป โอเอฮี ตอก เซ ละ อ�ื กซัต
เมือง ซีเรยี รอก พาวม ฆาื อ�ื กอก โม ฮวันา ตฮนั
ยุฮ แตะ� ไฮมญ อื นึง อ�ื �ไน มู เอะ เฮี มัฮ ปุย นึง
อื ป พาวม ดิ ไม่ กซัต เมือง อซิราเอน�� อฮั เซ ละ
อ�ื 12 ไก ฮวันา ตฮนั ติ ปุย โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ
กซัต� ไน โม เอะ เฮี ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป พาวม ดิ
ไม่ อ�ื มัฮ เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว เมือง อซิราเอน
เซ� ปุย เซ เกียฮ รโฮงะ โอเอฮี ป บระ ปะ อู นึง ฮอง
ไอจ เปอะ ละ กซัต เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 กซัต เมือง ซีเรยี เซ ดวน ปุย โฮว ซาวป อื ฆาื
อ�ื อฮั เฮ�ี �โฮว ซาวป แลน ก อาวต ปุย เซ� ดัฮ
เปอะ เอจี ยุ อาึ ซ เกือฮ ปุย โฮว โฮมวต�� อฮั เซ
ละ อ�ื ไก ป โลยฮ ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �เอลีชา เซ
อาวต ยว่ง โด่ทัน�� อฮั เซ ละ อ�ื 14ฟวยจ เซ กซัต
เซ ดวน ตฮนั โฮว ติ มู ระ� ไก เตือง ตฮนั เลาะ ตฮนั
บรอง� โฮว แวต เอนิ ยว่ง เซ เมือ ก ซาวม อ�ื

15ปวยฮ พริ เซ กวนไจ ยุฮ เอลีชา โกฮ โฮว ซาวป
แลน โอเอฮี� ชวน ตฮนั โฮวน ไม่ บรอง ไม่ เลาะ
อาวต เอนิ รวติ ยว่ง เซ� เอญี อฮั เฮี ละ เอลีชา ฆาื
อ�ื �จาวไน� เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ แล�� อฮั เซ�
16 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ปุ ฮลัต ฆาื� โม ป อาวต ไม่ เอะ
เอ โฮวน ฮา โม เซ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 เญอืม เซ เอลีชา ไววอน� อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว,
ปัว เปอะ เกือฮ ไง่ อื ซเปีย เดอมึ ซ เกียฮ ยุ โอเอฮี��

อฮั เซ� พะจาว เกือฮ เนอมึ ไง่ กวนไจ อื เซ เกียฮ ยุ
โอเอฮี� เมือต แก อื ยุ บรอง งอ ไม่ เลาะ รุป เซิก งอ
อาวต รวติ เอลีชา ปอ นาวก อื ยุฮ บลาวง เซ เอนิ�

18 เญือม ยุ อื เลียก โม ซีเรยี ซดิ ไม่ แตะ เซ เอลี
ชา ไววอน แม� อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, เกือฮ โม เฮี
จัก ตื ไง�่� อฮั เซ ละ พะจาว. พะจาว เกือฮ เนอมึ อื
จัก ตัม ป ปัว อื เซ�

19 เญือม เซ เอลีชา โฮว เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�คระ โฮว โม เปะ เฮี ปุก โตว� ยว่ง ฮอยจ เปอะ ปุ
โรฮ ปุก� โฮว ไม่ อาึ อ�ื อาึ ซ ตาว โม เปะ ฮอยจ ละ
ปุย ซาวป โม เปะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ฟวต อ�ื
เอลีชา ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี�

20 เมือต เอจี เลียก โตะ เวยีง เซ เอลีชา อฮั เฮ�ี
�โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ ไง่ อื ซเปีย แม เดอมึ ซ
เกียฮ ยุ แม โอเอฮี�� อฮั เซ ละ พะจาว� พะจาว
เกือฮ เนอึม อื ซเปีย� เมือต แก แลน อื มัฮ กไน
เวยีง ซามาเรยี ก อาวต อื เซ�

21 เญื อม ยุ กซัต เมือง อซิ รา เอน โม เซ เยอ�
ไฮมญ เอลีชา ตอก เฮ�ี �เปือะ� อมั ซ เกือฮ เปอะ
อาึ ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 เอลีชา โลยฮ อ�ื
�ปุ ยุฮ ยุม ไม่ เฟือฮ เอนิ� เญือม โฮว รุป เปอะ ไม่
ปุย� ดัฮ เปอะ โฮมวต โรวก โม ป ไป นึง แตะ เซ�
อมั ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่� ฮา เซ ซาวป ป โซม ป ปอน
ละ ฮา อ�ื เกือฮ โซม� ตุย รอาวม ละ� เกือฮ ญุ อ�ื
ฟวยจ เซ เกือฮ เอญี เคะ กซัต ยุฮ แตะ�� อฮั เซ เอลี
ชา เซ� 23 กซัต เมือง อซิราเอน เลียง เนอมึ โม เซ�
ยุฮ ป คึ ป นัก ละ อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ โซม ฟวยจ
ปอน อื เกือฮ อื เอญี เคะ กซัต ยุฮ แตะ� เคียง เซ
โม ตฮนั ซีเรยี เญือะ เลียก ตอซู โตว ปุ แตะ ไม่ โม
อซิราเอน� เญือะ ซะ เต โตว เมือง อ�ื

โม ซีเรยี ฮอยจ แวต เมือง ซามาเรยี
24 กัง เคะ เอ� เบ่นฮาดัต่ กซัต ยุฮ โม ซีเรยี เยอ

โรวก โม ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ฮาวก
แวต เวยีง ซามาเรยี� 25 เญือม เซ เวยีง ซามาเรยี
เกิต กัน ไปลญ เออปึ ปุย นึง ฆาื อ�ื ไกญ บรงั ติ ติ
อี ปุย โชะ เอนิ อื ละ ปุ แตะ รเตะ เชเคน� เอจี พริ
เมาะ บลัฮ ลิต เตอ� ปุย โชะ เอนิ อื ละ ปุ แตะ พอน
เชเคน เอนิ� 26 ลไล ฮาวก ไร กซัต เมือง อซิราเอน
นึง ราว ฆรุง เวยีง เงอ� ไก ปรโปวน ติ ปุย ฮอยจ อฮั
เฮี ละ กซัต� �โอ กซัต� ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ� ปัว
ปะ เรอึม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 27 กซัต เซ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �ดัฮ พะจาว โอ เรอมึ เปอะ โฮ� อาึ ซ เกีย
ฮ เรอึม ปะ ตอก เมอ� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ เฮี ไก
ลัง่ เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ยุฮ� 28 มัฮ เมอ ป
ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ปร
โปวน เซ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ซเงะ โฮ ไก
ปรโปวน ติ อฮั เฮี ละ อาึ� �ตุย มอก กวน เปอะ เซ
โซม ปอน ดิ ไม่ ปุ แตะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี ดัฮ เอจี มัฮ
ซงา่วป โฮ� ซ มอก ดิ โซม ปอน กวน อาึ แม�� อฮั
เซ เนิ� 29 เญอืม เซ อาึ มอก เนอมึ โกยฮ ปอน กวน
แตะ เซ ไม่ อ�ื เญอืม เอจี ปวยฮ แม พริ ติ อื อาึ อฮั
ละ ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ตุย แม กวน ปะ เซ มอก ดิ โซม
ปอน�� อฮั เซ ละ� ปุย เซ ปังเมอ เม่าะ กวน แตะ
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เซ�� อฮั เซ ละ กซัต ปรโปวน เซ เยอ� 30 เญอืม เอจี
ฮมอง กซัต ป อฮั ปรโปวน เซ� กซัต เซ แจฮ เอนิ เค
รองึ จาวป แตะ ลไล อาวต แตะ นึง ฆรุง เวยีง เซ�
โม ลัปซด่อน ป อาวต โบ ฆรุง เวยีง เซ ยุ เอนิ จาวป
กซัต ยุฮ แตะ เครองึ ฮาื ฆัน กไน เครองึ ไมจ แตะ
เซ� 31 กซัต เซ อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ตัม โอ อาึ เกือฮ ปุย
โฮลฮ กิต ไกญ เอลีชา กวน ชาฟัต ซเงะ เนาะ เฮ�ี
ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ โฮฮ ฮา เซ แม��
อฮั เซ กซัต เซ�

32 เญอืม เซ เอลีชา อาวต นึง เญือะ โกะ แตะ� โม
ป กวต ป เฮยีง ไน โม อซิราเอน อาวต โรฮ ไม่ อื นา
เซ โฮวน โรฮ� เญอืม เซ กซัต ดวน กวนไจ แตะ โฮว
รกา แตะ� กา ซ ฮอยจ กวนไจ กซัต เซ เอลีชา อฮั เฮี
ละ โม ป กวต ป อาวต ไม่ แตะ เซ� �ป ฆวต ยุฮ ยุม
ไม่ อาึ อื เอจี เกือฮ ปุย ฮอยจ ละ ซ กิต อื ไกญ อาึ�
แลน เมิฮ� เตะ เอจี ฮอยจ เนอึม� ไมจ เปอะ ซอง
รเวอืะ ไม่ แตะ� ซแก แม เกือฮ ตอน โฮ� ปุ เกือฮ
เลียก� ป มัฮ กซัต เซ เอจี โฮว ฟวต โรฮ ลัก่เคะ อ�ื�
อฮั เซ เอลีชา� 33ลไล โอ เอลีชา ดิ เตือน ลอยจ ลปุง
เงอ� กวนไจ กซัต เซ ฮอยจ เนอึม� ป มัฮ กซัต เซ
ฮอยจ โรฮ ไม่ อ�ื กซัต เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ พะจาว ป
เกือฮ เม่ะมัก่ ตอก เฮี ฮอยจ ละ เอะ เอ� เอะ ซ มอง
แม พะจาว ละ เมอ�� อฮั เซ�

7
1 เอลีชา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ งอ่ต ลปุง

พะจาว. พะจาว อฮั เฮ�ี ซงา่วป เมาะ เวลา ปเล่ีย นึง
โตะ รเวอืะ เมือง ซามาเรยี เฮี ญอต แปง ติ แป เยอ
ปุย ซ โชะ อื ติ เชเคน โน่ง� เฮงาะ บ่าเล ติ ทัง แตวะ
ซ มัฮ แม ติ เชเคน โน่ง�� อฮั เซ� 2 ไก ฮวันา ตฮนั
ป ซดิ ไม่ กซัต ติ ปุย อฮั เฮี ละ เอลีชา เซ� �เกียฮ
แปน โตว ตอก เซ� ปัง โทก โซ แม พะจาว เฮงาะ
รโกะ เน่อมึ มะลอง ป อฮั ปะ เซ แจง โอ อื ซ เกียฮ
แปน เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา เซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ ไอฮ� ปัง
เมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ โซม�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เญือม เซ ไก ปุย ลาวต ปาวน ปุย� อาวต ดิ นึง
ก พริ โตะ รเวอืะ เลียก ปุย โตะ เวยีง� อฮั เฮี ละ ปุ
แตะ� �เอะ อาวต แนฮ นา เฮี ฮอยจ ละ ยุม แตะ ละ
เมอ� 4 ปัง เลียก อาวต โตะ เมือง มัฮ ยุม นึง ไปลญ
แตะ� ปัง อาวต เตอะ นา เฮี มัฮ โรฮ ยุม โรฮ� ไมจ
เอะ โฮว ฮา ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม ซีเรยี เซ� ดัฮ โม
เซ ยุฮ ยุม ไม่ โม เอะ โฮ ตึน มัฮ ไอฮ ยุม ติ เซ� ดัฮ
ลเวอืง เอะ ไอม โฮ เอะ เกียฮ ไอม โรฮ เบือ อื โรฮ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 5 โม เซ เยอ โกฮ โฮว เนอึม ไม่
ปุ แตะ ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม ซีเรยี เซ เญือม เอจี
ปู พร�ิ เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง ไคะ อาวต โม ซีเรยี
เซ เญือะ ยุ โตว ปุย อาวต นา เซ ติ ปุย เนอมึ� 6 มัฮ
ฆาื เอจี เกือฮ พะจาว โม ตฮนั ซีเรยี เซ ฮมอง เซียง
ฮอยจ รุป ปุย โม โกะ แตะ เซ� ฮมอง เซียง เลาะ รุป
เซิก� เซียง โฮว บรอง� เซียง โฮว โม ตฮนั โฮวน�
โม ตฮนั ซีเรยี เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �งอ่ต แลน
เมอะ� กซัต เมือง อซิราเอน เอจี จัง โม กซัต ยุฮ โม
ฮติไท ไม่ กซัต ยุฮ โม อียปิ ฮอยจ รุป ไม่ โม เอะ��

อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 7 โม ตฮนั ซีเรยี โกฮ ตอ เนอึม
ฆาื อื ปู เซ� ละ เยอื เอนิ พากัง อาวต แตะ ไม่ บรอง
ไม่ บรงั นึง ตอ แตะ ไอม เตือง โอยจ แตะ� 8 เญอืม
เอจี ฮอยจ โม ป ลาวต เซ เฆียง ไคะ อาวต โม ตฮนั
เซ� เลียก เอนิ ฮอยจ โตะ กไน พากัง อาวต อื เซ ติ�
โซม ญุ ดิ ไม่ ปุ แตะ� ซาวป ซเคระ ไคร มาื ยุฮ โม
เซ ไม่ เครองึ เซอกึ อื โฮว เม่าะ อ�ื ฟวยจ เซ เอญี
แม ฮอยจ โตะ พากัง ยุฮ โม เซ ติ แม� ตุย แม โรฮ
เครองึ เซอกึ อาวต กไน อ�ื ฟวยจ เซ โฮว เม่าะ แม
โรฮ อ�ื

9ฟวยจ เซ โม ป ลาวต เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ป
ยุฮ เอะ เฮี มัฮ โตว ป ปุก เฟือฮ� เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ
ยุ เอะ ป ไมจ ป มวน� ดัฮ เอะ อาวต โฆย ไม่ มอง
แตะ ฮอยจ ละ ปวยฮ พริ โฮ� เอะ ซ ลอก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เอะ เอญี รโฮงะ�
ไมจ เกือฮ โม ป อาวต นึง เญือะ ยุฮ กซัต เซ ฮมอง
ปเล่ีย เฮี เอนิ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 10 โม เซ เอญี
รโฮงะ เนอึม อื ละ ป มอง ญัม นึง โตะ รเวอืะ เมือง
เซ ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี โฮว ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม
ซีเรยี เซ ปังเมอ โอ เญือะ ยุ เญือะ ฮมอง ปุย นึง ติ
เนอมึ� บรอง ยุฮ อื ไม่ บรงั ไม่ เตน อาวต อื ไก ตื ลัง่
นา เซ ตื�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 เญอืม เซ ป มอง ญัม เซ
รโอง กอก อฮั อื ละ โม ป อาวต โตะ กไน เวยีง เซ�
ปุย ซึป ตอ แม อื ละ ปุ แตะ ฮอยจ นึง เญือะ อาวต
กซัต แม� 12กซัต เซ โกฮ เน่อมึ ไอจ แตะ ฆาื อื เมือ
ก ซาวม อ�ื อฮั เฮี ละ ป มัฮ กวนไจ แตะ� �ซ อฮั
อาึ ละ เปอะ� โม ตฮนั ยุฮ โม ซีเรยี เฮี มัฮ ไก แพน
ยุฮ อื ติ เจือ ละ ซ รุป แตะ ไม่ เอะ� ยุง ชุมเช เอะ นึง
ไปลญ เออปึ เปอะ� โม เซ ตึน ซ มัฮ โฮว เม่าะ อื ติ
แตะ โตะ เพระด่าวก ไม่ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เซ
เอจี โอก ฮา เมือง อาวต แตะ โฮ� เอะ ซ โฮมวต ไอม
เอนิ เนอะ� ฟวยจ เซ ซ เลียก ยตึ เอนิ เมือง อ�ื�
ตึน ซ มัฮ อฮั อื เซ�� 13 ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อื ติ ปุย
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี� เมือง
เฮี เอจี มัฮ แนฮ นัม ไลจ ติ เซ� เกือฮ เอะ ตาว ปุย
เกือฮ โฮว ไม่ บรอง ป โฮฮ ลัง่ อื เซ เมาะ พอน ตัว�
เกือฮ โฮว แลน แลน อ�ื เตอมึ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ
อ�ื ดัฮ ยุม โฮ ตึน ยุม ไอฮ ตอก โม อซิราเอน ป เอจี
ยุม เซ�� อฮั เซ กวนไจ กซัต เซ� 14 กซัต เซ เกือฮ
เนอมึ ปุย โฮว อาื แลน โม ตฮนั ยุฮ โม ซีเรยี เซ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �โฮว แก แลน เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม
เซ โฮว เนอึม ไม่ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ลอา กัน�
15 โฮว อาื อื ฮอยจ โกลง จอแด่น� ไน ติ เจน คระ
โฮว อื เซ� โม เซ ยุ เฮยี ไฮ เครองึ เซอกึ ไม่ เคืองไมะ
เคืองมื ป โปวฮ โม ตฮนั ซีเรยี เซ นึง พราวป ลอน
ตอ แตะ� ฟวยจ เซ โม ป โฮว เซ เอญี รโฮงะ อื ละ
กซัต�

16ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เวยีง ซามาเรยี เซ โกฮ
ตอ โฮว ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม ตฮนั ซีเรยี เซ� ตุย
คาวคอง นึง อ�ื เญือม เซ ญอต แปง เงอ โชะ เนอึ
ม อื ละ ปุ แตะ ติ แป ติ เชเคน โน่ง� เฮงาะ บ่าเล
ติ ทัง แตวะ โชะ เนอมึ อื ติ เชเคน โน่ง� ตอก เนอมึ
เอจี อฮั พะจาว อาึง� 17 เญอืม เซ เยอ กซัต เซ แตง
ตัง โรฮ ไน ตฮนั ป ซดิ ลอป ไม่ แตะ เซ เกือฮ อื แปน
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ป มอง โตะ รเวอืะ� โม ลัปซด่อน เนอ โจฮ บึน เอนิ
ปุ โฮว ป มอง โตะ รเวอืะ เซ ปอ ยุม เอนิ อ�ื โอเอฮี
ไล เซ� เกิต เนอึม ตอก เอจี อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว
อาึง ละ อื ซเงะ เญือม เลีฮ กซัต ฮอยจ เคะ เอลีชา
โฮ� 18ตอก เนอมึ โรฮ เอจี อฮั เอลีชา อื ละ กซัต เซ
เญือม อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �ซงา่วป เมาะ เวลา ปเล่ีย
เฮี นึง โตะ รเวอืะ เมือง ซามาเรยี เยอ ญอต แปง ติ
แป เยอ ปุย ซ โชะ อื ติ เชเคน โน่ง� เฮงาะ บ่าเล
ติ ทัง แตวะ ซ มัฮ แม ติ เชเคน โน่ง�� ตอก อฮั อื
เซ โฮ� 19 เญือม อฮั เอลีชา อื ตอก เซ ป มัฮ ฮวันา
ตฮนั ยุฮ กซัต ติ ปุย เอจี โลยฮ อื ละ เอลีชา ตอก เฮ�ี
�เกียฮ แปน โตว ตอก เซ� ปัง โทก โซ แม พะจาว
เฮงาะ รโกะ เน่อมึ มะลอง� ป อฮั ปะ เซ แจง โอ อื
เกียฮ แปน เนอ�� ฟวยจ เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ
ตึน เอจี โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปะ ซ โฮลฮ เปอะ
ยุ นึง ไง่ แตะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ โซม�� เอจี
อฮั เซ ละ อ�ื 20 โอเอฮี ไล เซ เยอ เอจี เกิต เนอมึ ละ
อื ตอก อฮั อื ซ เกิต เซ นึง โฮลฮ เนอมึ โม ลัปซด่อน
เซ บึน ปุ โฮว ปุย เซ นึง โตะ รเวอืะ เมือง เซ� ปุย เซ
ยุม เนอมึ ตอก เซ ฆาื อ�ื

8
ปรโปวน โม ชู เนม โฮลฮ แม คาวคอง ไพรม

แตะ
1 ติ โฮน อื เอลีชา อฮั อื ละ ปรโปวน เอจี เกือฮ แตะ

กวน อื เซ โกฮ ไอม แม เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โอก
โฮว ฮา นา เฮี เตือง ครอปครวั เปอะ เซ� โฮว อาวต
ก ไฮญ เญอ� พะจาว ซ เกือฮ เมือง เฮี เกิต ไปลญ
เออปึ นึง อาแลฮ เนอึม เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 ปร
โปวน เซ โฮว เนอึม ฆาื อื ตัม ป อฮั ป ซึป ลปุง พะ
จาว ละ แตะ เซ� โกฮ โฮว เตือง ครอปครวั แตะ
ฮอยจ นึง เมือง ฟีลิซเตีย� อาวต นา เซ อาแลฮ เนอึ
ม เอนิ� 3 เญอืม เอจี ล่อยญ เนอมึ อาแลฮ นึง อื เซ�
ปรโปวน เซ โกฮ เอญี ฮา เมือง ฟีลิซเตีย เซ� เอญี
ละ ซ ปัว แม อื เญือะ ยุฮ แตะ ไม่ นาตี ไพรม แตะ
นึง กซัต ยุฮ แตะ เซ� 4 เญอืม เซ กซัต เตอ ปุก ลไล
อู อื ไม่ เกฮะซี ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เอลีชา เซ� กซัต
เซ ฆวต ฮมอง ไลลวง กัน ซัมคัน ป ยุฮ เอลีชา เซ โค
รยญ เจือ อ�ื 5ลไล รโฮงะ เกฮะซี ไลลวง ตอก เกือฮ
เอลีชา กวนดุ รเมะ เซ โกฮ ไอม เมอ� ป มัฮ มะ กวน
ดุ รเมะ เซ ฮอยจ เอนิ โรฮ นา เซ ละ ซ ปัว แม แตะ
เญือะ อาวต ไพรม แตะ ไม่ นาตี ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ นึง
กซัต เซ ตอก ไพรม อ�ื เญือม เซ เกฮะซี อฮั อื ละ
กซัต ตอก เฮ�ี �โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ� เอจี
มัฮ ปรโปวน เฮี ป อู อาึ ละ เปอะ เซ� เอจี มัฮ เอนิ เฮี
กวน อื ป เกือฮ เอลีชา อื โกฮ ไอม เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 6 เญือม เซ กซัต ไฮมญ แม ไลลวง อื นึง ปรโป
วน เซ� ปรโปวน เซ รโฮงะ เนอึม อื ละ อื ตัม เนอึม
อ�ื ฟวยจ เซ กซัต เซ อฮั เฮี ละ ลุกนอง แตะ ติ ปุย�
�ไมจ เปอะ รแม่ คาวคอง ยุฮ ปรโปวน เฮี ละ อ�ื เตื
อง งวยฮ ป ซมา ลโลวง นึง อื ไน ติ เจน อาแลฮ เนอึ
ม โอ อื อาวต เซ�� อฮั เซ ละ ลุกนอง แตะ เซ�

ฮาซาเอน โฮลฮ แปน กซัต เมือง ซีเรยี

7 เอลีชา โฮว ฮอยจ นึง เมือง ด่ามาซกัต� เญือม
เซ เบ่นฮาดัต่ กซัต เมือง ซีเรยี เยอ โซะ� ไก โรฮ ป
รโฮงะ ละ อื ฮอยจ ป ซึป ลปุง พะจาว นา เซ เยอ�
8 เญอืม เซ เบ่นฮาดัต่ อฮั เฮี ละ ฮาซาเอน ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ แตะ� �ไมจ เปอะ โฮว เคะ ป ซึป ลปุง พะจาว
ละ ซ ไฮมญ เปอะ นึง พะจาว เซ ตอก เฮ�ี �ป โซะ
อาวม อาึ เฮ�ี อมั ซ ไฮ� อมั โอ ซ ไฮ�� ไฮมญ นึง
อื ตอก เซ� โรวก โรฮ ป เกือฮ ป กอยฮ เปอะ ละ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 ฮาซาเอน โฮว เนอึม เคะ
เอลีชา เซ� โรวก เนอึม ป เกือฮ ป กอยฮ แตะ ละ
อ�ื ป โรวก อื เซ มัฮ คาวคอง ไมจ ป ไก เมือง ด่า
มาซกัต เซ โฮวน เจือ� ปอ เอนิ ตัง อุต โรวก รปาวน
ตัว เอนิ� เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ เอลีชา เซ ชุง ลั่
กกา อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เบ่นฮาดัต่ กซัต เมือง ซีเรยี
ป มัฮ โรฮ ตอก กวน เปอะ เซ ดวน อาึ โฮว ไฮมญ ซ
ไฮ โซะ แตะ นึง ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เอลีชา เซ
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอญี รโฮงะ ละ กซัต เซ ตอก เฮี
เมิฮ� �ปะ แจง ซ ไฮ โซะ เปอะ�� อฮั เซ ละ� ญัน
ได่ พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ อาึ ยุง แจง แน ซ ยุม
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 11 เญือม เซ เอลีชา แลน นา ฮา
ซาเอน เซ ปอ เอนิ ญาญี อ�ื ฟวยจ เซ เอลีชา เยอื
ม� 12 ฮาซาเอน ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �จาวไน�
เมอยุ เยอืม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา โลยฮ อ�ื
�อาึ เตอ เอจี ยุง ไลลวง กัน ฆอก ไล ป ซ ยุฮ ปะ ละ
โม อซิราเอน เซ� ปะ ซ โตก เปอะ ปอม อาวต ตฮนั
ยุฮ อ�ื โม ปรเมะ นมุ นึง อื ปะ ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่
นึง วจิ� โม กวนดุ แตวะๆ นึง อื ปะ ซ บอยฮ เปอะ
ไม่ เตะ ปอ ยุม อ�ื โม ปรโปวน โรวก กวน แตะ ปะ
ซ ซเรฮี เอนิ เปอะ เวยีก อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 13 ฮาซา
เอน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ เฮี
มัฮ เมาะ เซาะ แตวะ ติ� อมั เงา่ะ ซ ปุน ยุฮ ฮุ กัน
ระ ไล ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ� เอลีชา โลยฮ อื ละ
อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี เปลีฮ อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี
ปะ ซ โฮลฮ เปอะ แปน กซัต ละ ซ ตัตเตียง เปอะ โม
ซีเรยี�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 ฟวยจ เซ ฮาซาเอน โกฮ
เอญี ฮา เอลีชา� เอญี ฮอยจ เคะ กซัต เบ่นฮาดัต่
เซ� ป มัฮ กซัต ยุฮ อื เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อฮั อื
ละ เปอะ ตอก เมอ เอลีชา เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฮา
ซาเอน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอลีชา เซ อฮั ปะ แจง
ซ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี ฮา
ซาเอน เซ ตุย พรุ ฮอป กซัต เซ ชตึ อื นึง รอาวม�
ฟวยจ เซ ดุป มวยญ มาึฮ กซัต เซ นึง อื ปอ ยุม เอนิ
กซัต เซ� ฟวยจ เซ ฮาซาเอน เนอ แปน กซัต รโตง
อ�ื

เยโฮรมั กซัต เมือง ยูด่า
16 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ พอน นึง กัน แปน โยรมั

กวน กซัต อาฮปั กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� เยโฮรมั
กวน เยโฮชาฟัต โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง ยูด่า
โรฮ� 17 อาญุ อื เญอืม โฮลฮ โรง อื แปน กซัต เซ ไก
งว่ย โรฮ ลอา เนอึม� ตัตเตียง โรฮ ปุย นึง เยรูซา
เลม ซเตะ เนอึม� 18 เยโฮรมั เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป
เบร ละ แลน พะจาว อื ตอก เอจี ยุฮ กซัต เมือง อซิ
ราเอน อื โฮ� มัฮ โรฮ ตอก เอจี ยุฮ จัตเจือ อาฮปั
อื เซ นึง ไอฮ อื กวน กซัต อาฮปั เซ แปน ปุย เญือะ
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แตะ โรฮ� 19 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว ยุฮ โตว ไลจ ไม่
โม ยูด่า ฆาื อ�ื นึง โตก แตะ ละ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ แตะ� นึง เอจี ซันญา อื ซ เกือฮ แตะ จัตเจือ ด่า
วติ เซ แปน กซัต โอ เญาะ ไก ลอยจ โรฮ�

20ลไล แปน เยโฮรมั เซ กซัต เตอ� โม เอโด่ม เลฮ
เตียง ป อฮั อ�ื เญือะ ญอม โตว อาวต ฆรมึ นัม ตัต
เตียง โม ยูด่า เซ� เลือก ไอฮ กซัต ละ โม โกะ แตะ
ไอฮ� 21ฟวยจ เซ เยโฮรมั โอก ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ
แตะ� ฮอยจ ตอซู ไม่ โม เอโด่ม นึง ยว่ง ซาอ�ี โม
เอโด่ม เซ ปุน แวต เอนิ โม ตฮนั ยุฮ โม เยโฮรมั เซ�
เมือ ก ซาวม อื เยโฮรมั ไม่ โม ฮวันา ตฮนั บุก เลาะ
รุป เซิก ยุฮ อื งอ่น เนอ ตอซู ไม่ โม เซ ปอ เกียฮ โอก
แตะ� ลอต เอญี� โม ตฮนั ยุฮ อื แตก ฟุง� ตัง โคน
ตัง เอญี ยว่ง แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 22 โม เอโด่ม
ลอต เนอึม โฮลฮ รกัฮ ติ แตะ ฮา โม ยูด่า ฮอยจ ละ
ซเงะ เนาะ เฮ�ี วงั เซ เยอ เมือง ลิปนา นึง อื รกัฮ
โรฮ ติ แตะ ฮา โม ยูด่า โรฮ�

23 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮ
รมั โครยญ เจือ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไล
ลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า� 24ฟวยจ เซ เยโฮรมั เซ ยุม�
โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว
รมอยจ อื ไม่ จัตเจือ อื นึง เมือง ด่าวติ� ป โฮลฮ
แปน กซัต รโตง อื มัฮ อาฮตัยา ป มัฮ กวน โกะ อื
ไอฮ�

อาฮตัยา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 22:1-6)

25 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว โรฮ ลอา นึง กัน
โฮลฮ โยรมั กวน อาฮปั แปน กซัต เมือง อซิราเอน
เนอ� อาฮตัยา กวน เยโฮรมั แปน โรฮ กซัต ตัตเตียง
โม ยูด่า โรฮ� 26 อาญุ อาฮตัยา เญอืม โฮลฮ อื แปน
กซัต เซ ไก งา่ โรฮ ลอา เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ ติ เนอมึ โน่ง� มะ กซัต อาฮตัยา
เซ มัฮ อาทาลิยา� มัฮ โรฮ กวนโซะ โอมรี กซัต ยุฮ
โม อซิราเอน เซ โรฮ� 27กซัต อาฮตัยา เซ ยุฮ โรฮ ป
ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื ตอก เอจี ยุฮ จัตเจือ
โม อาฮปั ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว โรฮ� อาฮตัยา
เซ มัฮ โรฮ กวนพา กซัต อาฮปั ไม่ อ�ื มัฮ เซ ป ยุฮ
อื ป ฆอก ป เบร ฆาื อ�ื

28กซัต อาฮตัยา เซ เรอมึ ดิ ปุ แตะ ไม่ กซัต โยรมั
เมือง อซิราเอน� โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ฮาซาเอน กซัต
โม ซีเรยี เซ นึง ราโมต กิเลอัต� กซัต โยรมั เบราะ
บัต่ โรฮ นา ก โฮว รุป แตะ เซ� 29ฟวยจ เซ กซัต โย
รมั เอญี เยื่อ เบราะ แตะ เซ นึง ยว่ง ยซิเรเอน� อา
ฮตัยา เลีฮ ฌุป อื นึง เมือง เซ ฆาื อ�ื

9
ปุย ดุฮ เยฮู แปน กซัต ยุฮ อซิราเอน

1ฟวยจ เซ เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว เซ กอก แม
ปุย ไน โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ฮอยจ เคะ แตะ ติ
ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไปญ โรวก ปัง อาวต ลออยฮ
เฮี ไม่ เปอะ เพรยีง ติ เปอะ โฮว� ฟวยจ เซ โฮว ไม่
ฮอยจ นึง ยว่ง ราโมต กิเลอตั� 2 ดัฮ เปอะ เอจี ฮอยจ

นา เซ โฮ� ซาวป แก ป มัฮ เยฮู เยอ� เยฮู เซ มัฮ
กวน เยโฮชาฟัต� มัฮ โรฮ กวนโซะ นิมซี เซ� ดัฮ
เปอะ เอจี ยุ โฮ บะ โรวก ลลาึง ปุโฮมว อ�ื เลียก
ไม่ ฮอยจ โตะ กไน ฮอง� 3ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เรฮ
ลออยฮ อาวต โตะ ปัง ยุฮ เปอะ เซ นึง ไกญ เยฮู เซ�
อฮั เฮี ละ ไม่ อ�ื �พะจาว เอจี ดุฮ ปะ แปน กซัต ยุฮ
โม อซิราเอน�� อฮั เซ ละ� ฟวยจ เซ ปะ อา โปฮ
รเวอืะ เซ โกฮ ตอ โฮว� ปุ ลบลี�� อฮั เซ ละ อื เอลี
ชา�

4ปรเมะ นมุ ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โกฮ โฮว
เนอึม ฮอยจ นึง ราโมต กิเลอัต เซ� 5 เญือม เอจี
ฮอยจ อื นา เซ� ปุก เญือม โพรม โม ฮวันา ตฮนั เซ
ไม่ ปุ แตะ� ปุย นมุ เซ อฮั เฮี ละ เยฮู� �จาวไน�
อาึ ไก ป ฆวต รโฮงะ ด่วน ละ เปอะ�� อฮั เซ� เยฮู
เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ โฮว เปอะ เคะ ปุย นึง อื ไน โม
เอะ เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ
โฮว เคะ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6ฟวยจ เซ ปุย ลอา เซ
ลอต เลียก ดิ ฮอยจ โตะ กไน ฮอง� ป ซึป ลปุง พะ
จาว นมุ เซ เรฮ เนอมึ ลออยฮ เซ นึง ไกญ อ�ื อฮั เฮี
ละ อื ไม่ อ�ื �เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี
ละ เปอะ� �อาึ เอจี ดุฮ ปะ แปน กซัต ตัตเตียง ปุย
ไน แตะ ป มัฮ โม อซิราเอน เฮ�ี 7 ปะ ไมจ เปอะ ยุฮ
ยุม ไม่ จาวไน ยุฮ แตะ ป มัฮ กซัต จัตเจือ อาฮปั เซ
เดอมึ อาึ ซ เกือฮ เยเซเบ่น เซ ลอก ตุต แตะ� นึง ยุฮ
อื ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง อาึ เซ ไม่ กวนไจ ยุฮ ฮุ เตือง
โอยจ อ�ื 8 เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ โม จัตเจือ อาฮปั เซ
ยุม ฆาื อ�ื อาึ ซ เกือฮ เนอมึ โม ปรเมะ ไน จัตเจือ อื
เซ ยุม เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ไม่ ป กวต� เตือง โม ป
มัฮ ครา ไม่ โม ป โอ มัฮ ครา เซ เตือง โอยจ อ�ื 9 ซ
เกือฮ เอนิ ตอก จัตเจือ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ เซ�
ไม่ จัตเจือ บ่าอาชา กวน อาฮียา เซ� 10 เยเซเบ่น
เซ ซ โฮลฮ เซาะ กุก โตะ อื นึง นาตี ยว่ง ยซิเรเอน�
เญือะ ซ โฮลฮ โตว ปุย รมอยจ�� อฮั เซ�� ฟวยจ
เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โปฮ รเวอืะ ลอต ตอ�

11 เญือม เอจี โอก เยฮู ฮอยจ เคะ ปุโฮมว แตะ ป
มัฮ โม ฮวันา ตฮนั ระ เซ� โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
�โม่ ไมจ ตื ป ยุ เคราะ ตื ป ฮมอง เปอ� เกียฮ ฮอยจ
โน่ง ปุย เงา่ะ เซ เคะ เปอะ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เยฮู
เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ปุย เซ
เยอ� ป อฮั ป มวยญ อื ตึน เอจี ยุง โรฮ เปอะ� โม่
เปอะ ยุง�� อฮั เซ ละ อ�ื 12 โม เซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �เอะ ยุง โตว� ปัว เปอะ รโฮงะ ละ เอะ�� อฮั
เซ� เยฮู เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย เซ มัฮ ฮอยจ รโฮ
งะ อื ป อฮั พะจาว ละ อาึ� อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ดุฮ
ปะ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน�� อฮั เซ เนิ ปุย เซ
เยอ�� 13 เญือม เซ โม ตฮนั เซ เตือง โอยจ อื ซไจ
เอนิ ปอยจ ลปิ แตะ� ตุม อื นึง โบง ก โบฮ ลัง่ อ�ื
เกือฮ เยฮู เซ บึน ปุ ฮาวก อ�ื ฟวยจ เซ โม เซ ปาึง
โตวต� รโอง อฮั เฮี ไม่ อ�ื �มัฮ เยฮู ป แปน กซัต
เตอ�� อฮั เซ�

เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ โยรมั
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14ฟวยจ เซ เยฮู ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม
ไม่ กซัต โยรมั� โม ตฮนั อซิราเอน เตือง โอยจ อื
อาวต ลัง่ นึง ราโมต กิเลอัต เซ นึง รุป อื ปุ แตะ ไม่
ฮาซาเอน กซัต เมือง ซีเรยี เซ� 15 กซัต โยรมั ปัง
เมอ เอญี เยื่อ ก เบราะ ก บัต่ แตะ นึง ยว่ง ยซิเรเอน
ฆาื รุป แตะ ไม่ โม ซีเรยี เซ� เยฮู อฮั เฮี ละ ปุ โฮมว
แปน แตะ ตฮนั เซ� �ดัฮ โม เปะ มัฮ เนอึม ปุย ไน
อาึ โฮ� ปุ เกือฮ ไก ติ ปุย เนอมึ ป บระ โอก เน่อมึ รา
โมต กิเลอตั เฮี ละ ซ โฮว รโฮงะ อื ละ ปุย ยว่ง ยซิเร
เอน เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 ฟวยจ เซ เยฮู โอก โฮว
ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� ฮอยจ นึง ยว่ง ยซิเรเอน
เซ นึง อาวต กซัต โยรมั ลโล่ะ นา เซ� เญือม เซ อา
ฮตัยา กซัต เมือง ยูด่า ปุก เญือม โฮว แลน อื โซะ
กซัต โยรมั เซ�

17 เญือม เซ ไก ตฮนั มอง ญัม ติ ปุย อาวต นึง ก
มอง ปุย แก โอเอฮี นึง ยว่ง ยซิเรเอน เซ ก ฮลาวง
อ�ื ชวน โรฮ ฮอยจ เยฮู เซ ไม่ ปุโฮมว แตะ ติ มู�
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ชวน ฮอยจ ปุย ติ มู�� อฮั เซ ปุย
เซ� กซัต โยรมั อฮั เฮ�ี �เกือฮ ตฮนั บุก บรอง โฮว
ไฮมญ แลน ติ ปุย� �อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน
เปอะ�� � เกือฮ อฮั เซ ละ อ�ื 18 ป ดวน อื โฮว
เซ โฮว เนอึม ฮอยจ เคะ เยฮู เนอึม� อฮั เฮี ละ อ�ื
�กซัต อฮั เฮี ละ เปอะ� �อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ
มวน เปอะ�� อฮั เซ ละ เปอะ�� เยฮู เซ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �เกว โตว ไม่ ปะ ไลลวง เซ เยอ� โฮว ฟวต
อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ตฮนั มอง ญัม เซ
อฮั เฮี ละ กซัต โยรมั� �ป ดวน เปอะ โฮว เซ เอจี
ฮอยจ เคะ โม เซ ปังเมอ โอ เญือะ แม�� อฮั เซ ละ
อ�ื 19 เญอืม เซ กซัต โยรมั ดวน แม ตฮนั บุก บรอง
ยุฮ แตะ โฮว ติ ปุย แม� ตฮนั โฮว เซ โฮว อฮั โรฮ เฮี
ละ เยฮู โรฮ� � �ปะ อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน
เปอะ�� อฮั เซ ละ เปอะ กซัต เตอ�� เยฮู โลยฮ
โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เกว โตว ไม่ ปะ ไลลวง เซ เยอ� ล
เตือฮ โฮว ฟวต อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 20ฟวยจ เซ
ตฮนั มอง ญัม เซ รโฮงะ แม อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี
�ตฮนั ดวน เปอะ โฮว เซ เอจี ฮอยจ เนอึม เคะ โม
เซ ปังเมอ โอ เญือะ ลเตือฮ แม� ฮงั ซ มัฮ เยฮู กวน
นิมซี ป คัป เลาะ เซ� ชวน นึง ไกลจ ลัมเลือ คัป อื
เลาะ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ กซัต ยุฮ แตะ�

21 กซัต โยรมั อฮั เฮ�ี �เพรยีง เลาะ รุป เซิก ยุฮ
อาึ เนิ ไมจ�� อฮั เซ� โม ตฮนั ยุฮ อื เซ เพรยีง เนอึ
ม อื ละ อ�ื ฟวยจ เซ โยรมั กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ไม่
อาฮตัยา กซัต ยุฮ โม ยูด่า เซ บุก ปุ โฮว เลาะ รุป เซิก
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� โฮว เคะ เยฮู
เซ� รโตฮ ยุ อื นึง รปึม ยุฮ นาโบ่ต ปุย ยว่ง ยซิเร
เอน เซ� 22 เญอืม เอจี ยุ โยรมั เยฮู เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�เยฮู ปะ อมั ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื เยฮู เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซ เกียฮ ไมจ เกีย
ฮ มวน ลัง่ ตอก เมอ� เญือม โฮวน ลัมเลือ ลัง่ กัน
โอ เนอึม ละ พะจาว� กัน ทื พี ไว ฮุป ตอก เอจี นัม
เยเซเบ่น ป มัฮ มะ ปะ เซ ปุย ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื

23ฟวยจ เซ โยรมั โตวก เยยีง โม่ะ เมือะ รบุม บรอง
ยุฮ แตะ ลเตือฮ ตอ แม� อฮั เฮี ละ กซัต อาฮตัยา
ไม่ อ�ื �อาฮตัยา� โม เฮี เอจี มัฮ ตอซู อื เอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

24 เญือม เซ เยฮู เซ ววยฮ ทนู ยุฮ แตะ โปยญ โย
รมั นึง อ�ื ลอก เอนิ ลวง ลัก่เคะ อื ลล่อน เอนิ ฮอยจ
ละ ไกญ พาวม อ�ื ฆลาื เอนิ โตะ เลาะ รุป เซิก บุก
แตะ เซ� ลอต ยุม� 25 เยฮู อฮั เฮี ละ บิต่คา ป มัฮ
ตฮนั เรอึม แตะ เซ� �ยวก เอนิ น่าึก ป ยุม เซ นึง
เตะ ป มัฮ นาตี ยุฮ นาโบ่ต ไพรม อื เซ� โม่ เปอะ
ไตม ลัง่ เญือม บุก ดิ เอะ ลอา เลาะ ไม่ โฮว ดิ ไม่ ปุ
แตะ นึง โฮว ฟวต เตอะ อาฮปั ป มัฮ เปือะ อื ไพรม อื
โฮ� พะจาว เอจี ญวต ตุต ละ อื ตอก เฮ�ี 26�โฆะเน่ิ
อี อาึ เอจี ยุ ปัต ฮนัม นาโบ่ต ไม่ ฮนัม กวน เฌือต อื
นึง ยุฮ ปุย ยุม ไม่� อาึ ซ โรก โรฮ เวน ละ ปะ นึง
เตะ ตอง เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� ยวก โปวฮ ฆัว ยุม โยรมั เฮี นึง เตะ
นา เซ เมิฮ� เกือฮ เนอึม แปน ตอก เอจี อฮั พะจาว
อาึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ อาฮตัยา
(4 กซต� 22:7-9)

27 เญอืม เอจี ยุ อาฮตัยา ป มัฮ กซัต เมือง ยูด่า โอ
เอฮี ตอก เซ� โกฮ ตอ โฮว คระ เมือง เบ่ตฮกักัน ฆาื
อ�ื เยฮู เซ โกฮ โฮว อาื โรฮ อ�ื เยฮู อฮั เฮี ละ ตฮนั
ยุฮ แตะ เซ� �ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม ตฮนั ยุฮ อื เซ โปยญ เนอึม ปุย เซ ลไล อาวต อื
นึง เลาะ ยุฮ แตะ� ปุก เญอืม ฮอยจ อื นึง บลาวง อฮั
ปุย กูน ไม่ นึง โบ ยว่ง อปิเลอัม เซ� กซัต อาฮตัยา
เซ ตอ ลัง่ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เมกิตโด่� ลอต เอนิ
ยุม นา เซ� 28 ฟวยจ เซ ป มัฮ โม กวนไจ ยุฮ อื ตุย
โรวก ฆัว ยุม อื เซ ดุฮ อื โตะ เลาะ รุป ยุฮ แตะ� เอญี
ไม่ อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� โฮว รมอยจ อื โตะ
อูโมง เอจี รมอยจ ปุย โม ป มัฮ จัตเจือ อื ไพรม อื นึง
เมือง ด่าวติ เซ� 29 เญือม โฮลฮ โรง อาฮตัยา แปน
กซัต ละ โม ยูด่า เยอ� เญอืม เซ โยรมั กวน กซัต อา
ฮปั เอจี โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน กาว โรฮ
ติ เนอมึ�

เยเซเบ่น ยุม
30 เญือม เอจี ฮอยจ เยฮู นึง ยว่ง ยซิเรเอน เนอ�

เยเซเบ่น เอจี ฮมอง โรฮ ไลลวง ป ยุฮ เยฮู เซ� แงฮ่
เฮลาะ ไง่ แตะ� เพรยีง แม อาึง ฮาึก แตะ� มอง แก
โอเอฮี เน่อมึ นึง นาตัง เญือะ อาวต แตะ เซ� 31 เญื
อม เอจี ยุ อื ฮอยจ เยฮู นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ
อาวต แตะ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อา เอจี ยุฮ เปอะ ยุม
ไม่ จาวไน ยุฮ แตะ ตอก เอจี ยุฮ ซิมรี อื โฮ� ฮอยจ
เปอะ นา เฮี อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 32 เยฮู งนั อื ชวน อาวต อื โตะ นาตัง
เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ ปุย ป พาวม ดิ ไม่ อาึ อ�ื มัฮ
ปุย ติ ติ�� อฮั เซ� ไก โม จาวไน ป มัฮ กวนไจ นึง
เญือะ กซัต เซ ลอา ลอวย ปุย� เดือะ โรฮ แก เยฮู เซ
เน่อมึ นึง นาตัง โรฮ� 33 เญอืม เซ เยฮู อฮั เฮ�ี �น่าึ
ก เอนิ เยเซเบ่น เซ เน่อมึ โตะ นาตัง เซ เมิฮ�� อฮั
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เซ ละ อ�ื ปุย โม เซ น่าึก เนอึม เอนิ อ�ื เญือม เซ
ฮนัม เยเซเบ่น เซ พราึฮ เอนิ ฮอยจ นึง เดีญ เญือะ
อื เซ� ดังเดือต โรฮ ฮอยจ นึง บรอง เมือะ เลาะ ยุฮ
เยฮู เซ� เยฮู เกือฮ แม บรอง เซ โจฮ เยเซเบ่น เซ
โรฮ� 34ฟวยจ เซ เยฮู เซ ลอต เลียก โซม เลียก ญุ
โตะ เญือะ อาวต กซัต เซ� ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ ปุย�
�โฮว รปาึง แปฮ ปรโปวน เอจี ลอก ป ตึก นึง โซะ
แตะ เซ เมิฮ� ดัฮ งอ่ต ที โฮ เอจี มัฮ โรฮ กวน กซัต
โรฮ�� อฮั เซ ละ ปุย� 35 เญือม เอจี ริ โม เซ โฮว ร
ปาึง เงอ� ยุ ลัง่ ลโลก ไกญ อื ไม่ ฮละ เตะ ฮละ ชวง
อื โน่ง� 36 เอญี รโฮงะ อื ละ เยฮู� เยฮู อฮั เฮี ละ อ�ื
�โอเอฮี ไล เซ มัฮ เนอึม เกิต อื ตอก ป เอจี อฮั พะ
จาว อาึง� เอจี เกือฮ กวนไจ แตะ ป มัฮ เอลียา ยว่ง
ทิตชบี่ เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เยเซเบ่น ซ โฮลฮ เซาะ
กุก โตะ อื นึง นาตี ยว่ง ยซิเรเอน� 37 เนะซองั เย
เซเบ่น เซ เฮยี ไฮ เยอื เอนิ ตอก เอยีง ซัตซิง นึง กัง
เด่น กัง ปอย นา เซ โฮ� มัฮ เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ
เกียฮ อฮั ป ยุม เซ มัฮ เยเซเบ่น�� อฮั เซ พะจาว��

10
เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ จัตเจือ อาฮปั

1 กซัต อาฮปั ไก กวน เฌือต นึง เวยีง ซามาเรยี
อาลแฆลฮ ปุย� เยฮู รโปะ โรฮ โจตไม ยุฮ แตะ
ฮอยจ ละ โม จาวไน ไม่ โม ป ระ ป คาว� ไม่ โม ป
แลน แก กวน เฌือต กซัต ป อาวต นึง เวยีง ซามา
เรยี เซ� รซอม นึง โจตไม เซ มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี
2 �งอ่ต แลน� ป มัฮ กวน เฌือต เญือะ กซัต เซ เอจี
อาวต ไม่ โม เปะ� โม เปะ เอ ไก แม บรอง� เลาะ รุป
เซิก ยุฮ เปอะ� ไก ตื ไม่ ปอม อาวต ตฮนั ไม่ เครองึ
รุป อื โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะ เอจี โฮลฮ รปั โจตไม
เฮี โฮ� 3 ไมจ เปอะ เลือก อาึง กวน กซัต เซ� เกือฮ
แปน กซัต ฆรอ เปือะ แตะ� เลือก ป ไมจ นึง อื ฮา
ปุย ไฮญ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ โอก โฮว รุป ปุ แตะ
ไม่ โม เอะ เฮี ละ ซ ปองกัน เปอะ กซัต ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญอืม เซ โม ป ระ ป คาว ไม่ โม จาวไน นึง เมือง
ซามาเรยี เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื อฮั เฮี
ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �กซัต โยรมั ไม่ กซัต อาฮตัยา ปุน
รุป โตว ไม่ เยฮู เซ� เอะ ซ ปุน รุป ปุ แตะ ไม่ ตอก
เมอ�� อฮั เซ� 5 ฮวันา ตฮนั ระ ป แลน แก เญือะ
กซัต เซ ไม่ จาวเมือง ไม่ โม ป ระ ป คาว ฮอยจ ละ
โม ป แลน แก กวน เฌือต กซัต เซ� ดวน ปุย โฮว ร
โฮงะ อื ละ เยฮู ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โม เอะ เตือง โอยจ
เจอะ ซ แปน กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ� โอเอฮี เมาะ ป
ดวน เปอะ เอะ ยุฮ� เอะ ซญอม ยุฮ ละ เปอะ โครยญ
เจือ� เอะ เญือะ ซ ซาวป โตว ปุย ออฮ ปุย เอฮี เกือฮ
แปน แม กซัต ละ แตะ� ปัว เปอะ ยุฮ ตอก ฆวต ยุฮ
โกะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 ฟวยจ เซ เยฮู ไซฮ แม
โจตไม ละ อ�ื แปน โจตไม โฮน ลอา นึง อ�ื รซอม
นังซื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ มัฮ ไม่ อาึ ไม่ เนอึ
ง เนอึม เปอะ ป อฮั อาึ โฮ� ไมจ เปอะ ตาว ไกญ โม
ป มัฮ จัตเจือ กซัต ยุฮ เปอะ เซ� โฮว ตาว ละ อาึ นึง
ยว่ง ยซิเรเอน ซงา่วป เมาะ เวลา เมือ ปเล่ีย เฮ�ี�

อฮั เซ ละ อ�ื โม ป มัฮ กวน เฌือต กซัต อาฮปั เตื
อง อาลแฆลฮ อื เซ อาวต ไม่ โม ป แลน ป แก แตะ
ป มัฮ โม ป ระ ป คาว นึง เวยีง ซามาเรยี เซ เน่อมึ
เญือม แตวะ แตะ� 7 เญือม เอจี ฮอยจ โจตไม ยุฮ
เยฮู ละ อื ตอก เซ� โม เซ โฮมวต เอนิ ยุฮ ยุม ไม่
กวน เฌือต กซัต อาฮปั เซ เตือง อาลแฆลฮ อื เซ�
กิต แม ไกญ อ�ื ฟวยจ เซ อาึง อื โตะ เปียต� โฮว
ตาว อื ละ เยฮู นึง เวยีง ยซิเรเอน� 8 เญอืม เซ ไก ป
เอญี รโฮงะ ละ เยฮู ตอก เฮ�ี �ป มัฮ ไกญ โม กวน
กซัต อาฮปั เซ เอจี โรวก ปุย ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื เยฮู อฮั เฮ�ี �โฮว กอง อาึง นึง โตะ รเวอืะ
เมือง เซ เกือฮ แปน ลอา กอง� ละ อาึง นา เซ ฮอยจ
ละ ปวยฮ พร�ิ� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี เยฮู โอก โฮว ฮอยจ นึง
โตะ รเวอืะ เมือง เซ� อฮั อื ละ โม ลัปซด่อน ป อาวต
นา เซ เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ป ซาวป ตอก ซ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ กซัต โยรมั เซ มัฮ อาึ เฮี ไอฮ� โม เปะ
เตือง โอยจ เปอะ พิต เปอะ โตว นึง� ปัง มัฮ ตอก
เซ� มัฮ ปุย ป ยุฮ ยุม ไม่ โม เฮี เยอ� 10 เมาะ ป อฮั
พะจาว อาึง เกว ไม่ ไลลวง จัตเจือ เญือะ กซัต อาฮปั
โฮ� เอจี เกิต เนอมึ ตอก อฮั อื เซ โครยญ เจือ� พะ
จาว เอจี ยุฮ เนอมึ อื ตอก เอจี อฮั แตะ อาึง ละ เอลี
ยา ป มัฮ ป ซึป ลปุง แตะ เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�
11 เยฮู ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ จัตเจือ กซัต อาฮปั เมาะ ป
อาวต ลัง่ อื นึง เวยีง ยซิเรเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื เตื
อง โม ตฮนั ระ ยุฮ อื ไม่ โม ปุ โฮมว ซดิ อ�ื ฮอยจ
โรฮ ละ โม ซตุ ยุฮ อ�ื ยุฮ ตื ยุม ไม่ อ�ื เกือฮ โตว อื
โฮฮ ติ ปุย เนอมึ�

12ฟวยจ เซ เยฮู โกฮ โฮว แม ฮอยจ นึง เวยีง ซา
มาเรยี แม� เญอืม โฮว อื นึง คระ เซ ฮอยจ นึง ยว่ง
ป เลียง แกะ ติ โดฮ� นา เซ ปุย อฮั เบ่ต-เอเคต ไม่
อ�ื 13 เญอืม เซ เยฮู รโตฮ ยุ ป มัฮ คระ เฌือต อาฮตั
ยา ป มัฮ กซัต ยุฮ โม ยูด่า เซ� เยฮู เซ ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �โม เปะ เอ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื โม
เซ เยอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เอะ เฮี มัฮ คระ เฌือต
กซัต อาฮตัยา� โม เอะ มัฮ ซ โฮว ฮอยจ นึง เวยีง
ยซิเรเอน� โฮว ฌุป โฌ ป มัฮ กวน เยเซเบ่น เซ ไม่
โกะ เนะ คระ เฌือต ไฮญ กซัต เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 14 เยฮู ดวน โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮมวต โรวก โม เซ
ฆาื อ�ื ตฮนั ยุฮ อื เซ โฮมวต เนอึม โม เซ� ฟวยจ
เซ โฮว ยุฮ ยุม ไม่ อื โบ นัมโม่ ยว่ง เบ่ต-เอเคต เซ�
เญือะ เกือฮ โตว อื ไอม ติ ปุย เนอมึ� ป ยุฮ อื ยุม ไม่
เซ ไก รปาวน โรฮ ลอา ปุย�

15 เญอืม เอจี โอก เยฮู ฮา นา เซ� โฮว รโตฮ ยุ โย
นาดัป่ กวน เรคัป นึง คระ� ปุย เซ มัฮ โฆง อื โฮว เคะ
เยฮู เซ� เญอืม เซ เยฮู รปัคัม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ
อมั เนอมึ รพาวม เปอะ ละ อาึ ตอก เนอมึ รพาวม อาึ
ละ ปะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื �เนอึม แอฮ�� อฮั เซ
โยนาดัป่ เปอ� เยฮู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ
โฮ� ซนาว เตะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ ซนาว
เนอมึ อ�ื เยฮู ลอต โตวก อื ฮาวก นึง เลาะ ยุฮ แตะ�
16 เญือม เซ กซัต เยฮู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ดิ ไม่ อาึ
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เฮ�ี ซ เกือฮ ปะ ยุ นึง ไง่ แตะ เมาะ เรยีง รพาวม อาึ
ละ พะจาว เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอา เซ ลอต
เนอมึ โฮว ดิ ไม่ ปุ แตะ� 17 เญือม เอจี ฮอยจ แม อื
นึง เวยีง ซามาเรยี เยอ� เยฮู เซ ยุฮ แม ยุม ไม่ โม
ป มัฮ จัตเจือ กซัต อาฮปั เมาะ ป อาวต อื นึง เวยีง
เซ เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี ไล เซ เยอ มัฮ เนอึม ตอก
เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ เอลียา ป ซึป ลปุง พะจาว เซ
โครยญ เจือ�

เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ไว ฮุป พะบ่าอนั
18ฟวยจ เซ เยฮู โพรม ไม่ โม ลัปซด่อน นึง เมือง

เซ เตือง โอยจ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �กซัต อาฮปั เอจี
รซอฮ โรฮ ละ พะบ่าอนั เญี่ยะๆ� อาึ อื ปังเมอ ซ
รซอฮ เยอะ ละ โฮฮ ฮา เซ แม� 19 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� ไมจ เปอะ ซาวป กอก โม ซึป ลปุง พะบ่าอนั เซ
เตือง โอยจ อ�ื กอก ไม่ โม ซตุ ยุฮ อื ฮอยจ โรฮ ไม่
โม ป นัปทื พะบ่าอนั เซ เตือง โอยจ อื โรฮ� ปุ เกือฮ
คัต ติ ปุย เนอึม� อาึ ซ ตอง เงอะ ซัตซิง ระ ไล ละ
พะบ่าอนั เฮ�ี ดัฮ ไก ป โอ ฮอยจ เจอ จัมเปน ยุฮ
ยุม ไม่ โกะ อ�ื� เคียต อฮั เซ ละ ปุย� ญันได่� เยฮู
เซ มัฮ ไก แพน ยุฮ อื ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โม ป ไว
พะบ่าอนั เซ� 20 เยฮู อฮั เฮี ละ ปุย� �ไมจ เปอะ
พัต อาึง ซเงะ ละ ปุย ติ ซเงะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย
ฮอยจ นึง กัน ชลอง ระ แตะ พะบ่าอนั เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื โม เซ พัต เนอึม อื ละ ปุย� 21 เยฮู เซ เกือฮ
เนอึม ปุย โฮว ครอฮ อื เล่ีป เมือง อซิราเอน เซ ละ
ซ เกือฮ แตะ โม ป ทื พะบ่าอนั เซ ฮอยจ ไว พะ ยุฮ
แตะ เซ เตือง โอยจ แตะ� ปุย โม เซ ฮอยจ เนอมึ เตื
อง โอยจ แตะ� วติ โตว ติ ปุย เนอึม� เลียก อาวต
นึง โตะ วิฮนั ยุฮ พะบ่าอนั เซ ปอ นาวก อื เล่ีป อื
เอนิ� 22 เยฮู อฮั แม เฮี ละ ซตุ ป มอง แลน แก เค
รองึ จาวป ปุย เญือม ไว แตะ พะบ่าอนั เซ� �ฮอย
เมิฮ เครองึ จาวป ปุย เญอืม ไว แตะ พะบ่าอนั เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ ฮอย เนอึม เกือฮ โม เซ จาวป
อ�ื 23 ฟวยจ เซ เยฮู เลียก โตะ วิฮนั ยุฮ พะบ่าอนั
เซ� เลียก ดิ ไม่ โยนาดัป่ กวน เรคัป� เยฮู อฮั เฮี ละ
โม ป อาวต โตะ วิฮนั เซ� �ซาวป กวต แลน ซโตฮ
เมอะ เกือฮ โม ป นัปทื พะบ่าอนั อาวต นึง โน่ง นา
เฮี เยอ� ปุ เกือฮ โม ป นัปทื เยโฮวา อาวต นึง��
อฮั เซ ละ ปุย� 24 ฟวยจ เซ เยฮู ไม่ โยนาดั่ป เปอ
มอก เนอึม ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะบ่าอนั เซ� กา
เซ เยฮู เอจี เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ อาวต อาึง ก พริ
รเตะ ปุย� อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย โม เฮี เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ ไก ป พลวย ปุย เกือฮ
ไอม เมอ ซ โฮลฮ เอนิ ยุม รโตง ปุย พลวย แตะ เซ
เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 เญอืม เอจี ฟวยจ ตอง อื โอ
เอฮี เซ� เยฮู อฮั อื ละ ฮวันา ตฮนั ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื
เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เฮี เตือง
โอยจ อ�ื ปุ เกือฮ เบลือฮ ติ ปุย เนอึม�� อฮั เซ ละ
อ�ื โม เซ เลียก ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื
ฟวยจ เซ ยวก น่ากึ อื ก พริ วฮินั เซ� ฟวยจ เซ เลีย
ก แม นึง นา ก ไก คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะบ่าอนั

เซ แม� 26 ตุย โรวก ซกัง ซัมคัน อาวต นึง โตะ วฮินั
ยุฮ พะบ่าอนั เซ� โฮว ตอง อ�ื 27 ยุฮ แม โรฮ ไลจ
ไม่ ซโมะ ซัมคัน ยุฮ บ่าอนั เซ ฮอยจ ละ วฮินั อาวต อื
เซ� ยุฮ เอนิ อื เกือฮ แปน โตะ ซวม ฮอยจ ละ ซเงะ
เนาะ เฮี เอนิ�

28 มัฮ ตอก เซ ตอก ยุฮ เยฮู ไลจ ไม่ กัน ทื ปุย บ่า
อนั นึง เมือง อซิราเอน เนอ� 29 ปัง มัฮ ตอก เซ�
เยฮู ญอม โตว ลเตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ป เอจี ยุฮ เย
โรโบ่อมั กวน เนบัต่ เซ� นึง เกือฮ อื โม อซิราเอน
ยุฮ โรฮ มัป่ ฆาื โฮว ไว อื ฮุป โมวก ไคร ป อาวต นึง
เมือง เบ่ตเอน ไม่ เมือง ด่าน โฮ� 30 ฟวยจ เซ พะ
จาว อฮั เฮี ละ เยฮู� �ปะ เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ละ จัต
เจือ เญือะ อาฮปั เซ โครยญ เจือ ตอก ฆวต เกือฮ อาึ
เปอะ ยุฮ ละ อื เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� จัตเจือ ปะ
ซ โฮลฮ แปน กซัต เมือง อซิราเอน ฆาื อื ปาวน เจน
ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื 31 กัง เคะ เอ เยฮู ปังเมอ ซลัฮ
นึง แตะ� ยุฮ โตว อื ตัม ปุก อื โกตไม ยุฮ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ เตม รพาวม แตะ� ฮา
ซ ยุฮ แตะ ตอก เซ� ยุฮ แม อื ตัม กัน พิต มัป่ ยุฮ เย
โรโบ่อมั ป เอจี นัม โรฮ โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ เซ�

32 เญือม เซ พะจาว เกือฮ โรฮ ปลัฮเตะ เมือง อซิ
ราเอน เซ โลต ติ แตะ ซไกป ปุ ปุ ฆาื อ�ื กซัต ฮาซา
เอน เมือง ซีเรยี เยอ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง อซิรา
เอน เซ� 33 ปุน เนอมึ เมือง อื ป อาวต อื บลัฮ โกลง
จอแด่น เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ
นึง อาโรเออ โบ โกลง อาโนน ลวง ลัก่เซฮ� ฮอยจ
ละ นาตี กิเลอัต ไม่ บ่าชนั ลวง ลัก่ล่าวง อ�ื เอจี มัฮ
นา ก อาวต โม กาต ไม่ โม รูเบ่น ไม่ โม มะนาเซ เซ�
34 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง กัน เอจี ยุฮ เยฮู เซ� ไม่
ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อื เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื
ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ� 35 เญือม
เอจี ยุม อื กซัต เยฮู เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ
ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เวยีง ซามาเรยี�
ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮอาฮตั กวน โกะ
อื เซ ไอฮ� 36กซัต เยฮู โฮลฮ ตัตเตียง โม อซิราเอน
นึง เวยีง ซามาเรยี เซ งา่ โรฮ ซเตะ เนอมึ�

11
อาทาลิยา กซัต รโปวน เมือง ยูด่า
(4 กซต� 22:10-23:21)

1 เญือม เอจี ฮมอง อาทาลิยา ป มัฮ มะ กซัต อา
ฮตัยา เซ ไลลวง ยุฮ ปุย ยุม ไม่ กวน แตะ เซ� โกฮ
ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ ป มัฮ จัตเจือ กซัต เมือง ยูด่า ฆาื อื
เตือง โอยจ อ�ื 2 มัฮ ลัง่ โยอตั ป มัฮ กวน กซัต อา
ฮตัยา เซ ติ ปุย โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ� มัฮ ไอม อื เบือ
เยโฮเชบ่า กวน รโปวน กซัต โยรมั เซ� นึง บระ อื
ตุย เน่อมึ นึง ลลาึง โม กวน กซัต ป ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
เซ� เยโฮเชบ่า เซ มัฮ รนัน กซัต อาฮตัยา� บระ โฮว
เม่าะ โยอตั เซ ไม่ ปุย แลน แก อื นึง โตะ ฮอง ก ไอจ
ปุย นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ละ ซ โอ อื เกือฮ อาทาลิยา
เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื 3 เยโฮเชบ่า บระ เลียง โยอตั
เซ นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ แลฮ เนอึม� มัฮ ไน
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ติ เจน โฮลฮ อาทาลิยา เซ แปน กซัต ตัตเตียง โม ยู
ด่า�

4 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม อาแลฮ นึง อ�ื เยโฮยา
ด่า ป มัฮ ซตุ ดวน โรฮ โม ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ป โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง กซัต� ไม่ โม ตฮนั ป มอง แลน แก
เญือะ อาวต กซัต เซ� ฮอยจ เคะ แตะ นึง วิฮนั ยุฮ
พะจาว. ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ อ�ื เกือฮ โรฮ โม เซ
ดุฮ อาึง รซอม ซันญา แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�
ฟวยจ เซ เปลีฮ โรฮ โยอตั กวน กซัต อาฮตัยา เซ
เกือฮ โม เซ ยุ อ�ื 5 เยโฮยาด่า อฮั เฮี ละ โม ตฮนั
เซ� �ซเงะ ลโล่ะ ป ซ ฮอยจ เฮ�ี โม เปะ ป ซ เลียก
มองญัม ไมจ เปอะ รฆุ ปุ แตะ แปน ลอวย มู� ติ มู
อื ไมจ อื มอง เญือะ กซัต� 6 ติ มู อื ไมจ อื มอง นึง
โตะ รเวอืะ วิฮนั อฮั ปุย ซู ไม่� ติ มู อื ไมจ อื อาวต
นึง รเวอืะ ลัก่เคะ ก อาวต ป มองญัม ไฮญ เซ� 7 โม
ป มองญัม ซเงะ ลโล่ะ ป กัมลัง โอก ฮา มอง แตะ
เตือง ลอา มู อื เซ เกือฮ แม มอง วฮินั ป อาวต กซัต
โคระ เซ ปอ รวติ เอนิ อ�ื 8 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ
ไมจ เปอะ ไปญ เครองึ รุป ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ โฮว
ฟวต กซัต เซ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี อ�ื ดัฮ
ปุย ไฮญ เลียก ซดิ โบ อื โฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ เอนิ ยุม
ไม่ ปุย เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9 โม ไน ตฮนั เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั เยโฮยา
ด่า ป มัฮ ซตุ เซ ละ แตะ โครยญ เจือ� ตัง โคน ตัง
เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ เคะ เยโฮยาด่า เตือง
โม ตฮนั ป เลียก มองญัม ซเงะ ลโล่ะ ไม่ โม ป โอก
อื ฮา มอง แตะ ญัม ซเงะ ลโล่ะ เซ โรฮ� 10 ซตุ เซ
เกือฮ โรฮ เพลียฮ ไม่ โล ยุฮ ด่าวติ ป แฮรน ปุย อาึง
นึง วฮินั เซ ละ โม ตฮนั� 11 โม ตฮนั ป มอง โซะโกะ
ฮรกัซา นึง กซัต เซ ไปญ เนอึม เครองึ รุป ยุฮ แตะ
เซ� ชุง ลวง ลัก่กา วฮินั เซ โครยญ ลวง� อาวต โรฮ
รวติ โยอตั เซ โรฮ� 12ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า เซ เกือฮ
โรฮ โยอตั กวน กซัต อาฮตัยา เซ โอก� จาวป วอม
กซัต ละ อ�ื มอป โรฮ พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว ละ
อ�ื ฟวยจ เซ เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ อื นึง ดุฮ อื แปน
กซัต� ครอฮ แม โรฮ อื ละ ปุย� ฟวยจ เซ โม เซ เตื
อง โอยจ อื ดิฮ เตะ แตะ� อฮั เฮี ไม่ อื เรยีง� �ปัว
เกือฮ ลอป กซัต ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง�� อฮั เซ
ละ อ�ื

13 เญือม ฮมอง อาทาลิยา เซียง โม ตฮนั ป โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง กซัต ไม่ เซียง โม ลัปซด่อน เซ� โกฮ
โฮว เคะ โม ลัปซด่อน เซ ฆาื อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว.
14 ยุ โรฮ ชุง กซัต โคระ เซ ซื นา ด่อง คระ เลียก ปุย
โตะ รเวอืะ วิฮนั เซ ตัม ปซี ปซา กอ ยุฮ ปุย ไพรม
อ�ื ยุ โรฮ อาวต โม ตฮนั เซ แปน ไล แตะ ไม่ ชุง อื
ปาึง โตวต ยุฮ แตะ เฆียง กซัต โคระ เซ โรฮ� ยุ โรฮ
อาวต โม ลัปซด่อน เซ ไม่ มวน โมฮ รโอฮ รออง แตะ
ไม่ ปาึง อื โตวต ยุฮ แตะ โรฮ� เญือม เซ อาทาลิยา
เซ แจฮ เอนิ เครองึ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โม เฮี
เอจี เลฮ เตียงๆ�� อฮั เซ� 15 ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า
ป มัฮ ซตุ เซ ดวน โม ไน ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื
เซ ตอก เฮ�ี �โฮมวต โรวก อาทาลิยา เฮ�ี โอก โฮว

ไม่ ซน่ะ แทว ยุฮ โม ตฮนั เซ� ดัฮ ไก ป ริ เรอมึ เมอ
ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ซตุ เซ
มัฮ โอ อื ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อาทาลิยา เซ นึง
วฮินั ยุฮ พะจาว. 16 โม เซ เยอ โฮมวต เนอึม อาทา
ลิยา เซ� โฮว ไม่ อื นึง คระ เลียก บรอง ฮอยจ ละ
เญือะ ยุฮ กซัต เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อื นา เซ�

17 ฟวยจ เซ เย โฮยา ด่า เกือฮ กซัต ไม่ โม ลัป
ซด่อน ซันญา อาึง โอ เอฮี ไม่ พะ จาว นึง ไลลวง
แปน เนอึม แตะ ปุย ยุฮ พะจาว. เกือฮ โรฮ โม ลัป
ซด่อน ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ กซัต ยุฮ แตะ เซ โรฮ�
18ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื โฮว ดิ ฮอยจ
นึง วิฮนั ยุฮ พะบ่าอนั เซ� ยุฮ ไลจ ไม่ วิฮนั เซ เตื
อง คัน ทไว ไม่ ฮุป ยุฮ พะบ่าอนั เซ เตือง โอยจ อ�ื
ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ มัตตัน ป มัฮ ซตุ ยุฮ พะบ่าอนั เซ นึง
ลั่กกา คัน ทไว ยุฮ อื เซ� ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า เซ
เกือฮ โรฮ ปุย มอง ญัม ละ ซ แลน แก อื วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ� 19ดวน แม โม ไน ตฮนั ยุฮ แตะ ไม่ โม ตฮนั
ป มอง แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต เซ� เตือง
โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เกือฮ อื ตาว กซัต เซ เน่
อมึ นึง วิฮนั ฮอยจ ละ เญือะ กซัต� เกือฮ อื เลียก
คระ โตะ รเวอืะ ป อฮั ปุย โตะ รเวอืะ ตฮนั มอง กซัต
ไม่� ฟวยจ เซ กซัต โยอตั เซ ฮาวก งาวม นึง เบือ
ง ก งาวม กซัต เซ� 20 เคียง ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อาทา
ลิยา นึง เญือะ กซัต เซ� บัน่เมือง อาวต เฮน อาวต
ฮลอง� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื ไมจ เปละ มวน
พาวม ฆาื อ�ื 21 โยอตั เซ โฮลฮ แปน กซัต เน่อมึ เญื
อม ไก อาญุ แตะ อาแลฮ เนอมึ�

12
โยอตั กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 24:1-14)

1 เญือม แปน โรง โยอตั กซัต เตอ� ปุก เนอึม อา
แลฮ นึง กัน แปน เยฮู กซัต ละ โม อซิราเอน� โย
อตั เซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เยรูซาเลม รปาวน เนอึ
ม� มอยฮ มะ อื มัฮ ซิบี่ยา� มัฮ ปุย ยว่ง เบ่เออเช
บ่า� 2 กซัต โยอตั เซ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ไน ติ
เจน โฮลฮ เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ เพอกึ ตอม แตะ�
3 ปัง มัฮ ตอก เซ ปังเมอ โอ ดิ เญื่อฮ คัน นึง นาตี ฮ
ลาวง เซ� โม ลัปซด่อน โกว ลัง่ คัน ทไว เซ ละ ซ ทไว
แตะ ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง อื ละ ป ทื แตะ�

4 กซัต โยอตั อฮั เฮี ละ โม ป มัฮ ซตุ เซ� �มาื ป
โรวก ปุย ทไว นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อื เซ�
มาื เซีย ปุย พาซี ละ เรอึม อื วิฮนั ญุ่ก� มาื ซันญา
ปุย ทไว นึง โกะ แตะ ญุ่ก� มาื ทไว ปุย นึง รพาวม
ฆวต ทไว แตะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ แฮรน อาึง นึง วฮินั
ยุฮ พะจาว� 5มาื โฮลฮ โม ซตุ เน่อมึ นึง ป ทไว แตะ
โอเอฮี รโตง อื เซ� ไมจ โม ซตุ โซะโกะ อาึง นึง� ละ
ซ เกือฮ อื ปุย เฌาะ เพรยีง วฮินั เซ นึง นา ก ไมจ อื
เพรยีง�� อฮั เซ�

6 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งา่ โรฮ ลอวย นึง กัน
โฮลฮ โยอตั เซ แปน กซัต เตอ� โม ซตุ เซ ปังเมอ โอ
ดิ แปน เฌาะ เพรยีง วฮินั เซ เฟือฮ� 7 เคียง มัฮ อื
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ตอก เซ กซัต โยอตั กอก เยโฮยาด่า ไม่ โม ซตุ ไฮญ
ฮอยจ ฆาื อื เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เกียฮ
โอ โน่ง เปอะ ดิ เพรยีง วิฮนั ยุฮ พะจาว เมอ� เฆิม
เฮี เยอ ปุ เญือะ ไปญ ไอฮ มาื โซะโกะ เปอะ นึง เซ�
มอป เอนิ ละ โม ป เพรยีง วฮินั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
8 โม ซตุ เซ โตกโลง เนอมึ ยุฮ อื ตอก เซ� เญือะ ไปญ
โตว มาื เซ� วฮินั เซ ปุ โรฮ เญาะ โฮลฮ เพรยีง อื นึง
โกะ แตะ ไอฮ ฆาื อ�ื

9 ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ ตุย โรฮ เอปิ
ติ� ตอฮ แม รเดือป เอปิ เซ เกือฮ อื ไก โตะ� ฟวยจ
เซ อาึง เอปิ เซ นึง เฆียง คัน ทไว ลวง ดอม อื ละ เญื
อม เลียก อื โตะ วิฮนั เซ� โม ซตุ ป ชุง มอง โตะ
รเวอืะ วิฮนั เซ ซ ดุฮ มาื ฮอยจ ทไว ปุย นึง วิฮนั เซ
เตือง โอยจ อื นึง โตะ เอปิ เซ� 10 เญอืม เอจี ยุ อื ไก
มาื โตะ เอปิ เซ โฮวน เนอ� ซ เกือฮ เลคา ยุฮ กซัต
ไม่ ฮวันา ซตุ แฆ เมาะ ไก มาื เซ� เญือม เอจี ยุง
อื เมาะ ไก นัมนัก มาื เซ อาึง อื โตะ ฮาื� ฟวยจ เซ
เวอืน โมยญ ฮาื เซ� 11 มาื เอจี ฟวยจ แฆ อื เซ ซ
มอป อื ละ โม ไนชงั ระ� โม เซ เยอ ซ เกือฮ แม อื
ละ โม ป มัฮ ชงัไมะ ไม่ ชงั กอ ซัง� 12 เกือฮ โรฮ อื ละ
ชงั เพรยีง ซโมะ ไม่ ชงั โก ซโมะ เซ� กัฮ แม งวยฮ
โคะ� งวยฮ ซโมะ เอจี พัฮ ปุย ละ เพรยีง แตะ วฮินั
ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ละ ไมจ อื ไจ ป เกว ไม่ วิฮนั เซ
ตอก ไฮญ โฮวน เจือ� 13 มาื ป โรวก ปุย ทไว นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ ปังเมอ โอ โกว อื ละ ซ ยุฮ แตะ
กลอง เชือม มาื นึง� ไม่ มิต ญัป ควน ญัป ปุย กอย
นึง ออม� ไม่ โตวต� ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป กอ ยุฮ ปุย
นึง ไคร นึง มาื เซ� ยุฮ โตว อื นึง มาื เซ ติ เจือ เนอึ
ม� 14 มัฮ โกว อื มาื เซ ละ โม ชงั ไม่ รวี แตะ โอเอฮี
ละ ยุฮ อื วฮินั เซ นึง โน่ง� 15 โม ป มัฮ ซตุ เซ เกือฮ
โตว โรฮ โม ป ไปญ มาื เซ ยุฮ บัน่ชี ตอก ไจ แตะ มาื
นึง เอจี ยุฮ โม เซ กัน ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� 16 มาื
ป โฮลฮ โม ซตุ เน่อมึ นึง โม ป ฮอยจ โตฮ ติ แตะ ฮา
มัป่ ยุฮ แตะ ไม่ โม ป ทไว ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต เซ�
ปุ โรฮ อาึง อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ นึง มัฮ อื ป ลัง
ละ โม ซตุ เซ�

17 เญือม เซ ฮาซาเอน ป มัฮ กซัต ยุฮ ปุย เมือง
ซีเรยี เยอ� ฮาวก รุป ปุย เมือง กัต ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ�
ปุน เป โรฮ ปุย เมือง กัต เซ โรฮ� ฟวยจ เซ ตะ แม
โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม แม� 18 โย
อตั กซัต เมือง ยูด่า เยอ ซาวป โรฮ รโจะ คาวคอง
ไมจๆ ป เอจี ทไว โกะ แตะ ละ พะจาว ไม่ คาวคอง
ไมจ ป เอจี ทไว กซัต เยโฮชาฟัต� กซัต โยรมั� ไม่
กซัต อาฮตัยา� ป มัฮ กซัต กา โกะ อื เซ� ตุย โรฮ อื
ไม่ ไคร ป อาวต โตะ วฮินั เซ ไม่ นึง เญือะ กซัต เตือง
โอยจ อ�ื โฮว ตาว อื ละ ฮาซาเอน กซัต เมือง ซีเรยี
เซ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ กซัต ฮาซาเอน เซ โกฮ เอญี โรฮ
ฆาื อื ฮา เวยีง เยรูซาเลม�

19 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต โยอตั
เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต
ยุฮ โม ยูด่า เซ� 20 ไก โรฮ ลุกนอง กซัต โยอตั งอ่น

ซาวป ตอก ซ ตอซู แตะ ไม่ โยอตั เซ� โฮลฮ เนอึม
ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เญือะ อาวต อื นา ก เทอมึ ปุย เตะ
นึง เวยีง เยรูซาเลม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ปุก คระ เลีฮ
ปุย นึง ยว่ง ซินลา เซ� 21 ป ยุฮ ยุม ไม่ กซัต โยอตั
เซ มัฮ โยซาคา กวน ชเิมอตั� ไม่ เยโฮซาบัต่ กวน โช
เมอ� ปุย โฮว รมอยจ กซัต โยอตั เซ ไม่ โม จัตเจือ
ไพรม อื นึง เมือง ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื
มัฮ อามาซิยา กวน โกะ อื ไอฮ�

13
เยโฮอาฮตั กซัต อซิราเอน

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งา่ โรฮ ลอวย นึง กัน
แปน โยอตั กวน กซัต อาฮตัยา เซ กซัต นึง เมือง ยู
ด่า เยอ� เยโฮอาฮตั กวน เยฮู โฮลฮ โรฮ แปน กซัต
เมือง อซิราเอน โรฮ� ตัตเตียง โรฮ ปุย นึง เวยีง ซา
มาเรยี กาว โรฮ อาแลฮ เนอึม� 2 เยโฮอาฮตั เซ
ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื ตอก โรฮ มัป่
พิต ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โม อซิรา
เอน เกือฮ ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� เยโฮอาฮตั
ญอม โตว เปียน ติ แตะ ฮา กัน พิต มัป่ ยุฮ แตะ เซ�
3 เญอืม ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ� พะจาว เปลีฮ รพาวม
ฮาวก แตะ ละ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื มอป เอนิ โม อซิ
ราเอน เซ ฆาื อื ละ ฮาซาเอน กซัต เมือง ซีเรยี ไม่
เบ่นฮาดัต่ ป มัฮ กวน อื เซ� เป เลิง โม อซิราเอน ฆาื
อ�ื 4ฟวยจ เซ เยโฮอาฮตั เซ ไววอน ละ พะจาว ฆาื
อ�ื พะจาว งอ่ต โรฮ รซอม ไววอน อื นึง ยุ อื โฮลฮ
กซัต เมือง ซีเรยี เซ โคมเฮง คาเคียน โม อซิราเอน
เซ โครยญ เจือ� 5พะจาว โพต โรฮ ปุย ติ ปุย ละ ซ
เกือฮ อื เรอมึ โม อซิราเอน เซ� เกือฮ โปน ฮา อมันัต
โม ซีเรยี เซ� โม อซิราเอน โฮลฮ เนอึม แม อาวต
นึง เญือะ นึง ม่า อาวต ไพรม แตะ เบือ อ�ื 6 โม อซิ
ราเอน ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ เคราะ ยุฮ แตะ มัป่� ตอก
เอจี เกือฮ เยโรโบ่อมั แตะ ยุฮ มัป่ เซ� ยุฮ แนฮ ลัง่
อื ปุๆ ฮุป พะอาเชรา ป อาวต นึง เวยีง ซามาเรยี เซ
ไก แนฮ ลัง่ ตอก ไพรม แตะ� 7 กซัต เยโฮอาฮตั เซ
เญือะ ไก โตว ตฮนั ยุฮ โฮวน� ป ไก ลัง่ เซ มัฮ ตฮนั
บุก บรอง รฮอน ปุย� ไม่ เลาะ รุป เซิก กาว กัน� ไม่
ตฮนั ติ ฮมาึน ปุย โน่ง ป ไก ลัง่ ยุฮ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี
ยุฮ กซัต เมือง ซีเรยี ยุม ไม่� โฮลฮ เอนิ บึน โม ตฮนั
ยุฮ อื ตอก เอนิ บึน ปุย เตะ รกาื โฮ�

8 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮอา
ฮตั เซ ฮอยจ ละ ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อื เซ� เอจี
ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ โครยญ เจือ� 9 เญอืม เอจี ยุม กซัต เยโฮ
อาฮตั เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ�
ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เวยีง ซามาเรยี� ป โฮลฮ แปน
กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮอตั กวน โกะ อื ไอฮ�

เยโฮอตั กซัต เมือง อซิราเอน
10 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งว่ย โรฮ อาแลฮ นึง

กัน แปน โยอตั กซัต เมือง ยูด่า เยอ� เยโฮอตั ป มัฮ
กวน กซัต เยโฮอาฮตั เซ โฮลฮ โรฮ แปน กซัต เมือง
อซิราเอน โรฮ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี กาว
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โรฮ แลฮ เนอึม� 11 เยโฮอตั ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร
ละ แลน พะจาว อ�ื ญอม โตว เปียน ติ แตะ ฮา กัน
ฆอก ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โม อซิรา
เอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� เยโฮอตั ยุฮ แนฮ ลัง่
อื ตอก เซ� 12 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั
กซัต เยโฮอตั เซ ฮอยจ ละ ไลลวง เมาะ ระ อมันัต
อื ไม่ ไลลวง รุป อื อามาซิยา กซัต เมือง ยูด่า เซ�
เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ
โม อซิราเอน� 13 เญือม เอจี ยุม เยโฮอตั เซ โฮลฮ
โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ
อื นา ก รมอยจ ปุย กซัต นึง เมือง ซามาเรยี เซ� ป
โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโรโบ่อมั (ที 2), มัฮ
กวน โกะ อื เซ ไอฮ�

เอลีชา ยุม
14 เญือม เอจี ซ ยุม เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว เซ

โซะ เชยีน เนอมึ� เญือม เซ เยโฮอตั กซัต เมือง อซิ
ราเอน เนอ โฮว ฌุป โซะ เอลีชา เซ� เยอืม ละ เอลี
ชา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เปือะ� เปือะ� เอจี มัฮ เนอึ
ม ปะ ป มัฮ ตอก เลาะ รุป เซิก ไม่ ตฮนั บรอง ยุฮ โม
อซิราเอน เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 เญือม เซ เอลีชา
อฮั เฮ�ี �ตุย ทนู ยุฮ เปอะ ไม่ ตี อื เมอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื กซัต เยโฮอตั เซ ตุย เนอึม อื ละ อ�ื 16 เอลีชา
อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ววยฮ ทนู ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ�
เญือม เซ กซัต ววยฮ เนอึม อ�ื เอลีชา เซ อาึง แม
เตะ แตะ ราว เตะ กซัต เซ� 17 อฮั เฮี ละ กซัต เซ ไม่
อ�ื �ไมจ เปอะ โปฮ นาตัง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื กซัต เซ โปฮ เนอมึ อื ละ อ�ื ฟวยจ เซ
อฮั แม เฮ�ี �โปยญ ทนู เซ เมิฮ�� กซัต เซ โปยญ
เนอมึ อ�ื ฟวยจ เซ เอลีชา เซ อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ
ตอก ตี ยุฮ พะจาว ป ซ เป โม ซีเรยี โฮ� ปะ ซ เป
เปอะ โม ซีเรยี เซ นึง เมือง อาเฟก เซ เตือง โอยจ
อ�ื� 18ฟวยจ เซ เอลีชา เซ อฮั แม เฮี ละ กซัต เซ�
�ตี ยุฮ เปอะ เซ ปุฮ แม ลังเตะ นึง เมอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื กซัต เซ ปุฮ เนอึม ลังเตะ นึง ตี ยุฮ แตะ เซ
ลอวย เตะ� ฟวยจ เซ ลโล่ะ อ�ื 19 เอลีชา เซ รอก
พาวม ฆาื อื นึง กซัต เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ลัง
ปุฮ เปอะ พอน แลฮ เตะ เดอมึ เปอะ ซ เป ลอป โม
ซีเรยี เซ� ปเล่ีย เฮี ซ โฮลฮ เปอะ เป โม ซีเรยี เซ
ลอวย โฮน โน่ง ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

20ฟวยจ อฮั อื เซ เอลีชา ลอต เอนิ ยุม� ปุย โฮว
รมอยจ อ�ื โม ตฮนั ยุฮ โม โมอปั เปอ กอ ฮาวก
ซะ เต โม อซิราเอน เวลา เมือ แลง โครยญ เนอึม�
21 ไก ติ โฮน เญือม โฮว โปวฮ ปุย ป ยุม ติ ปุย� โม
ป โฮว โปวฮ ป ยุม เซ ชวน ฮอยจ โม ตฮนั ยุฮ โม โม
อปั เซ เคะ แตะ� โม เซ เยอ น่าึก เอนิ โกะ ป ยุม เซ
นึง โตะ ก รมอยจ ปุย เอลีชา นึง ฮลัต ลอน แตะ�
เญือม เอจี ลอก โกะ ป ยุม เซ ซองั เอลีชา เยอ� ป
ยุม เซ โกฮ ไอม แม เอนิ� ลอต เอนิ โกฮ ชุง�

22 ฮาซาเอน ป มัฮ กซัต นึง เมือง ซีเรยี เยอ โฮลฮ
เนอึม โคมเฮง คาเคียน โม อซิราเอน ไน ติ เจน เญื
อม มัฮ เยโฮอาฮตั กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ� 23พะ
จาว ปังเมอ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง อ�ื แม เรอึม
ชวย ตูเตอมึ อื เบือ โตก แตะ ละ รซอม เอจี ซันญา

แตะ ไม่ อปัราฮมั� ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� มัฮ เซ ป โอ
อื ดิ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฆาื อ�ื ไม่ โอ อื ดิ โปวฮ เกือฮ โฮว
ซไง ฮา โกะ แตะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

24 เญือม เอจี ยุม ฮาซาเอน ป มัฮ กซัต นึง เมือง
ซีเรยี เซ� ป แปน กซัต ฆรอ อื เซ มัฮ เบ่นฮาดัต่ ป
มัฮ กวน โกะ อื ไอฮ� 25ฟวยจ เซ เยโฮอตั ป มัฮ กวน
กซัต เยโฮอาฮตั เซ ปุน แม โรฮ เมือง เมาะ ป เอจี
ชะ ลู ฮาซาเอน ฮา เปือะ โกะ แตะ เน่อมึ นึง เบ่นฮา
ดัต่ กวน ฮาซาเอน เซ� เยโฮอตั เซ เป เนอมึ เบ่นฮา
ดัต่ เซ นึง รุป แตะ โทน ลอวย โฮน เอนิ� ยว่ง อาวต
โม อซิราเอน โฮวน โดฮ เซ โฮลฮ แม อื ตอก ไพรม
แตะ แม�

14
อามาซิยา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 25:1-26:2)

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ลอา นึง กัน โฮลฮ เย
โฮอตั กวน กซัต เยโฮอาฮตั เซ แปน กซัต เมือง อซิ
ราเอน เนอ� อามาซิยา กวน กซัต โยอตั เตอ โฮลฮ
โรฮ แปน กซัต เมือง ยูด่า โรฮ� 2 เญือม โฮลฮ โรง
อื แปน กซัต เซ อาญุ อื ไก งา่ โรฮ พอน เนอมึ� ตัต
เตียง ปุย นึง เยรูซาเลม งา่ โรฮ ซไตม เนอมึ� มอยฮ
มะ อื มัฮ เยโฮอาดิ่น� มัฮ ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม
โรฮ� 3 กซัต อามาซิยา เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะ
จาว โรฮ� ปังเมอ โอ ดิ ปุน ยุฮ อื เมาะ ยุฮ ด่าวติ ป
มัฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ� มัฮ โรฮ ยุฮ อื ตอก เอจี ยุฮ
โยอตั ป มัฮ เปือะ โกะ แตะ เซ โรฮ� 4 ป มัฮ คัน นึง
นาตี ฮลาวง เซ ไก แนฮ ลัง่� นึง โอ อื ดิ เญื่อฮ� โม
ลัปซด่อน เนอ โฮว ทไว ลัง่ ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื
นึง คัน ทไว เซ ลัง่� 5 เญอืม เอจี ยุ อามาซิยา เซ เอจี
อาวต โอเอฮี ฆรมึ อมันัต แตะ โครยญ เจือ เยอ� ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ โม ลุกนอง แตะ� เอจี มัฮ โม ป ยุฮ ยุม
ไม่ เปือะ โกะ อื เซ� 6 ปังเมอ โอ ยุฮ ยุม ไม่ โม กวน
เฌือต ป ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เซ� นึง ยุฮ อื ตัม โกตไม
เอจี ไซฮ ไอ โมเซ อาึง� โกตไม คอ เซ มัฮ อฮั อื ตอก
เฮ�ี �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ เปือะ ปุย ฆาื กัน พิต ยุฮ กวน
เฌือต อ�ื ปุ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ กวน เฌือต ปุย ฆาื กัน
พิต ยุฮ เปือะ อื โรฮ� พิต ปุย ออฮ ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย เซ�� อฮั เซ�

7 กซัต อามาซิยา เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ตฮนั ยุฮ
โม เอโด่ม ติ ฮมาึน ปุย เอนิ นึง โตะ โลก กิฮ� ปุน
กุม โรฮ เมือง เซลา เญือม โฮว รุป แตะ เซ� เมือง
เซ เยอ ปุย ลอต เอนิ อฮั โยกเทเอน ไม่ อื ฮอยจ ละ
ปเล่ีย เฮ�ี 8 ฟวยจ เซ กซัต อามาซิยา เซ เกือฮ ปุย
โฮว ตาว รซอม แตะ ละ เยโฮอตั กซัต ยุฮ โม อซิรา
เอน� เยโฮอตั เซ มัฮ กวน เยโฮอาฮตั� เยโฮอาฮตั
เซ มัฮ กวน กซัต เยฮู� รซอม อื เซ มัฮ อฮั อื ตอก
เฮ�ี �ตัม มัฮ เปอะ กวน รเมะ เปือะ แตะ ฮอยจ รุป
ดิ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 เยโฮอตั กซัต เมือง อซิ
ราเอน ลเตือฮ แม โรฮ รโปะ รซอม แตะ ละ กซัต อา
มาซิยา นึง ลปุง ปันฮา แตะ ตอก เฮ�ี �ติ โฮน อ�ื
ไรป กัต นึง เลบ่านอน เนอ รโปะ รซอม แตะ ละ โคะ



2 กซัต 14:10 346 2 กซัต 15:5

โซน ซีด่า ป อาวต นึง บลาวง เลบ่านอน เซ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ เกือฮ กวน เครฮี เปอะ เซ เอญี แปน ปร
โปวน เญือะ กวน รเมะ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เซ
ไก โรฮ โกะพริ นึง ติ ตัว� ฮอยจ บึน เอนิ ไรป กัต เซ
ปอ บลวย อื เอนิ� 10 ปะ เอจี ปุน เป เนอึม เปอะ โม
เอโด่ม เนอึม� อวต ลื เอนิ เปอะ ติ แตะ ฆาื� เกือฮ
ปอ ละ เปอะ� เอจี พรุ เอจี เฮอื มอยฮ เปอะ เมาะ
เซ เยอ� อาวต ไมจ อาวต มวน ฮา นึง เญือะ ยุฮ
เปอะ� เมอยุ ซาวป ลัง่ เปอะ คิต งอ่ต ปไฮะ ปฮอน
ป ซ แปน ควน ไลจ ยุฮ โกะ เปอะ ไม่ โม ลัปซด่อน
ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11กซัต อามาซิยา เซ ปังเมอ โอ งอ่ต ป อฮั อ�ื เย
โฮอตั เซ ฮาวก เนอึม ฆาื อื ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ�
กซัต ลอา เซ รุป เนอึม ปุ แตะ ฆาื อื นึง เบ่ตเชเมต
ป อาวต นึง แควน เมือง ยูด่า เซ� 12 เญือม เซ โม
ยูด่า เซ ไป นึง โม อซิราเอน� โม ตฮนั ยุฮ โม ยูด่า
เซ ตอ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ โกะ แตะ เตือง ไพ เตื
อง มัน� 13 เยโฮอตั โฮมวต อามาซิยา เซ นึง ยว่ง
เบ่ตเชเมต� ฟวยจ เซ ฮาวก ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ ฆรุง
เวยีง เยรูซาเลม เซ� โฮว ลัง่ เมาะ ปาวน รอย รเนฮ
เอนิ เน่อมึ นึง รเวอืะ เอฟราอมิ ฮอยจ ละ รเวอืะ โตะ
โจง� 14 เมาะ ป มัฮ ไคร มาื อาวต นึง โตะ วิฮนั เซ
ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง อ�ื ฮอยจ ละ ป อาวต อื นึง
เญือะ กซัต เตอ� กซัต เยโฮอตั เซ ตุย โรวก อื ไม่
แตะ ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี เตือง โอยจ อ�ื โฮม
วต แม อื ไม่ ปุย โฮวน� เกือฮ อื แปน ตัว ปะกัน อ�ื

15 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮ
อตั ไม่ ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อ�ื ฮอยจ ละ ไลลวง
รุป อื ไม่ อามาซิยา กซัต โม ยูด่า เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เตื
อง โอยจ อ�ื 16 เญือม เอจี ยุม เยโฮอตั เซ� โฮลฮ
โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื
นึง ก รมอยจ ปุย กซัต นึง เมือง ซามาเรยี� ป โฮลฮ
แปน กซัต ฆรอ เยโฮอตั เซ มัฮ เยโรโบอ่มั (ที 2), มัฮ
กวน โกะ อื ไอฮ�

17 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม เยโฮอตั กซัต เมือง อซิ
ราเอน เซ� อามาซิยา กซัต ยุฮ โม ยูด่า ไอม ลัง่ กาว
โรฮ พอน เนอมึ� 18 เมาะ ไลลวง กัน ไฮญป ยุฮ กซัต
อามาซิยา เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไล
ลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื 19 ไก โรฮ ปุย
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม งอ่น� ซาวป งอ่ต ตอก ซ
ยุฮ แตะ ยุม ไม่ กซัต อามาซิยา� กซัต เซ ตอ โฮว
อาวต ฆาื อื นึง เมือง ลาคิต� โม ป เกละยุ อื เซ โฮว
อาื แม ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เมือง เซ แม� 20 เญอืม เอจี
ยุม อื ปุย เกือฮ บรอง ตัง โรวก ฆัว ยุม อื เซ� เอญี
รมอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ จัตเจือ ไพรม อื
นึง เมือง ด่าวติ� 21 โม ลัปซด่อน ไน โม ยูด่า เตือง
โอยจ อื ดุฮ แม อุตซียา* ป มัฮ กวน อื เซ แปน กซัต
รโตง เปือะ แตะ� เญอืม เซ อุตซียา เซ ไก อาญุ กาว
โรฮ แลฮ เนอมึ� 22 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุม เปือะ อื เซ

กซัต อุตซียา ปุน แม เมือง เอลัต ละ โม ยูด่า ตอก
ไพรม แตะ� เฌาะ เพรยีง แม เมือง เซ เกือฮ ตอน
ฮมัน�

เยโรโบ่อมั (ที 2) กซัต เมือง อซิราเอน
23 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว โรฮ พอน นึง กัน

โฮลฮ อามาซิยา กวน โยอตั แปน กซัต เมือง ยูด่า
เยอ� เยโรโบ่อมั กวน เยโฮอตั โฮลฮ แปน กซัต ละ
เมือง อซิราเอน� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี ร
ปาวน โรฮ ติ เนอึม� 24 เยโรโบ่อมั (ที 2) เซ ยุฮ ป
ฆอก ละ แลน พะจาว อ�ื ญอม โตว เปียน ติ แตะ
ฮา กัน ฆอก ยุฮ เยโรโบอ่มั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โม
อซิราเอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� 25 เยโรโบ่อมั
(ที 2) เซ ปุน แม โรฮ นาตี เมือง อซิราเอน เน่อมึ นึง
เงียก ฮามัต ลวง ลั่กล่าวง� ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม
ยุม ลวง ลัก่เซฮ� ตอก เอจี อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน เซ อาึง� เน่อมึ นึง ป ซึป ลปุง แตะ ติ
ปุย� ปุย เซ มัฮ โยนา กวน อามิตไท� ปุย เมือง กัต-
เฮเฟอ เซ� 26 พะจาว เซ ยุ เนอึม อาวต โม อซิรา
เอน ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ
แตะ เตือง ป มัฮ ครา เตือง ป โอ มัฮ ครา นึง อ�ื ไก
โตว ป เรอึม ติ ปุย เนอึม� 27 พะจาว เซ ปังเมอ โอ
โรฮ ตะ ยุฮ ไม่ โม อซิราเอน เซ ปอ ไลจ ปอ ไฆร เอนิ
อื ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี พะจาว โพต แม โรฮ เยโรโบ่อมั
(ที 2) เซ ละ แปน อื ป เรอมึ อ�ื

28 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั เยโรโบ่อมั
เซ� ฮอยจ ละ ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อื นึง กัน รุป
แตะ ไม่ ตอก ปุน แม อื เมือง ด่ามาซกัต ไม่ เมือง
ฮามัต ละ โม อซิราเอน เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง
นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื 29 เญอืม เอจี ยุม เยโรโบอ่มั (ที 2) เซ โฮลฮ โฮว
รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ ป มัฮ กซัต เมือง อซิ
ราเอน เซ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เซคารยิา
กวน โกะ อื ไอฮ�

15
อุตซียา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 26:3-23)

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งา่ โรฮ อาแลฮ นึง กัน
โฮลฮ เยโรโบ่อมั (ที 2) เซ แปน กซัต ละ โม อซิรา
เอน เนอ� เญือม เซ อุตซียา กวน อามาซิยา โฮลฮ
โรฮ แปน กซัต ยุฮ โม ยูด่า โรฮ� 2 อาญุ อุตซียา
เญือม แปน โรง อื กซัต เซ ไก กาว โรฮ แลฮ เนอึ
ม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม รฮอน
โรฮ ลอา เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เยโคลียา� มัฮ
ปุย เวยีง เยรูซาเลม� 3 อุตซียา เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก
รพาวม พะจาว ตอก เอจี ยุฮ อามาซิยา ป มัฮ เปือะ
อื เซ โรฮ� 4 ปังเมอ โอ ดิ เญื่อฮ คัน ทไว ปุย โอเอฮี
นึง นาตี ฮลาวง เซ� โม ลัปซด่อน เนอ โฮว ทไว ลัง่
ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง คัน เซ ลัง่�

5 กังเคะ เอ� พะจาว เกือฮ อุตซียา เซ ลอก ลาวต�
ฮอยจ ละ ยุม อื เอนิ� ติ เจน โซะ อื เซ โฮลฮ อาวต

* 14:21 14:21 นึง คอ 21 เซ ตัม ลปุง ฮบีรู อฮั อาซารยิา ไม่ อ�ื
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โน่ง นึง เญือะ ติ ลัง� ป แปน ป ตัตเตียง โม ลัป
ซด่อน ไม่ แลน แก อื เญือะ อาวต กซัต เซ ฆรอ อื
มัฮ โยทัม กวน โกะ อื เซ ไอฮ� 6 โนก ฮา เซ� เมาะ
ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อุตซียา เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง
นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ
อ�ื 7 เญือม ยุม อุตซียา เซ� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม
จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นา ก รมอยจ
ปุย กซัต นึง เมือง ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ
อื มัฮ โยทัม กวน โกะ อื เซ ไอฮ�

เซคารยิา กซัต เมือง อซิราเอน
8 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งว่ย โรฮ ซเตะ นึง กัน

แปน อุตซียา กซัต เมือง ยูด่า เยอ� เซคารยิา กวน
เยโรโบ่อมั โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน
โรฮ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี แลฮ เคิ� 9 เซ
คารยิา เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื ตอก
ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม แตะ โฮ� ญอม โตว เปียน ติ
แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี
นัม โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� 10 เญื
อม เซ ชนัลุม กวน ยาเบ่ต เตอ� ซาวป รโจะ ปุย ละ
ซ ตอซู แตะ ไม่ เซคารยิา เซ� ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อื ซอง
นา โม ลัปซด่อน เอนิ� ลอต เอนิ แปน กซัต รโตง
อ�ื 11 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เซ
คาริยา เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื เกว ไม่ ไล
ลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� 12 ไลลวง เซ มัฮ เนอึม
เกิต อื ตัม ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ กซัต เยฮู ตอก
เฮี โฮ� �กวน เฌือต ปะ ซ โฮลฮ แปน กซัต ละ โม
อซิราเอน ฮอยจ ละ ปาวน เจน ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

ชนัลุม กซัต เมือง อซิราเอน
13 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งว่ย โรฮ ซไตม นึง กัน

โฮลฮ อุตซียา แปน กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ชนัลุม
กวน ยาเบ่ต โฮลฮ โรฮ แปน กซัต เมือง อซิราเอน
โรฮ� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี ติ เคิ
โน่ง� 14ฟวยจ เซ เมนาเฮม กวน กาด่ี ฮาวก เน่อมึ
ยว่ง ทีระซา ฮอยจ นึง เมือง ซามาเรยี เซ� เลียก
ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ กซัต ชนัลุม เซ� ลอต โรฮ แปน กซัต
รโตง อื โรฮ� 15 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป
อฮั กซัต ชนัลุม ไม่ ไลลวง เญอืม บะ อื ปุย เลฮ เตียง
กซัต ไพรม เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไล
ลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� 16 เญือม เซ เมนาเฮม
เมอ โอก เน่อมึ ยว่ง ทีระซา โฮว ซะเต เวยีง ทิปซา
ไม่ ยว่ง ป อาวต แควน เซ เล่ีป อ�ื นึง โอ ปุย เวยีง
เซ โปฮ รเวอืะ เวยีง แตะ ละ� เญือม ยุ อื ปรโปวน
โรวก ลัง่ กวน แตะ� ซเรฮี เอนิ เวยีก อื โครยญ โฆะ
อ�ื

เมนาเฮม กซัต เมือง อซิราเอน
17 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งว่ย โรฮ ซไตม นึง กัน

โฮลฮ อุตซียา แปน กซัต ละ โม ยูด่า เยอ� เมนา
เฮม กวน กาด่ี โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน
โรฮ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี กาว เนอึม�
18 เมนาเฮม เซ ยุฮ โรฮ ปฆอกป เบร ละ แลนพะจาว
อ�ื ติ เจน แปน อื กซัต เซ ญอม โตว เปียน ติ แตะ

ฮา กัน ฆอก เอจี ยุฮ เยโรโบอ่มั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม
โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� 19 เญือม
เซ ทิกลัต-ปิเลเซอ กซัต เมือง อตัซีเรยี เยอ� ฮาวก
ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ โม อซิราเอน� กซัต เมนาเฮม เซ
เกือฮ เอนิ มาื ละ อื 1,000 ตะลัน เอนิ ละ ซ เกือฮ อื
ติ แตะ โฮลฮ ลัง่ เตียง เมือง แตะ เซ� 20 เมนาเฮม
เซ ซาวป เกป มาื ไม่ ไกป นิป อื โม ป กอย ไน โม อซิ
ราเอน โครยญ โฆะ อ�ื ตุย มาื ยุฮ อื ติ ปุย รฮอน เช
เคน ละ ซ เกือฮ อื ละ กซัต อตัซีเรยี เซ� ฟวยจ เซ
กซัต นึง เมือง อตัซีเรยี เซ ลอต เอญี ฮอยจ นึง เมือง
อาวต โกะ แตะ� 21 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ
ป อฮั กซัต เมนาเฮม เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื
ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� 22 เญอืม เอจี ยุม อ�ื
โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ป โฮลฮ
แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เปคาฮยิา กวน โกะ อื ไอฮ�

เปคาฮยิา กซัต เมือง อซิราเอน
23 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ รฮอน นึง กัน โฮลฮ อุต

ซียา แปน กซัต เมือง ยูด่า เยอ� เปคาฮิยา กวน เม
นาเฮม โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน โรฮ�
ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี ลอา เนอึม� 24 เป
คาฮิยา เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื
ญอม โตว เปียน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก เอจี ยุฮ เยโรโบ่
อมั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โรฮ โม อซิราเอน ยุฮ มัป่
ตอก โกะ แตะ เซ� 25 ฟวยจ เซ เปคา กวน เรมาลิ
ยา ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื เซ� รโจะ ดิ ปุ แตะ ไม่
โม กิเลอัต รฮอน ปุย ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ กซัต เปคา
ฮิยา เซ� โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เซ ไม่ อาระ
โกป ไม่ อารเีอ นึง ปอม อาวต ตฮนั นึง เญือะ กซัต
นึง เมือง ซามาเรยี เซ� เญือม เอจี โฮลฮ อื ยุฮ ยุม
ไม่ กซัต เซ� เปคา เซ ลอต เอนิ แปน กซัต รโตง อ�ื
26 เมาะ ไลลวง กัน ไฮญ ยุฮ กซัต เปคาฮิยา เซ เอจี
ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื เกว ไม่ ไลลวง กซัต ยุฮ โม
อซิราเอน�

เปคา กซัต เมือง อซิราเอน
27 เญือม เอจี มัฮ อื เนอมึ รฮอน โรฮ ลอา นึง กัน

โฮลฮ อุตซียา แปน กซัต นึง เมือง ยูด่า เยอ� เปคา
กวน เรมาลิยา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต นึง เมือง อซิรา
เอน� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี งา่ เนอึม�
28 กซัต เปคา เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะ
จาว อ�ื ญอม โตว เปียน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก เอจี
ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โม อซิราเอน
ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� 29 ลไล แปน ลัง่ เปคา
เซ กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� ทิกลัต ปิเลเซอ กซัต
เมือง อตัซีเรยี ฮาวก ยตึ เอนิ เมือง อิโยน� เอเบ่น-
เบ่ตมาอาคา� ยาโนอา� คาเด่ต� ไม่ ฮาโซ� โนก
ฮา เซ ปุน แม นาตี กิเลอัต ไม่ กาลิลี ฮอยจ ละ นาตี
โม นัปทาลี เตือง โอยจ อ�ื ปุย อาวต นึง ยว่ง โม เซ
เยอ โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อตัซีเรยี เซ�
30ฟวยจ เซ โฮเชยา กวน เอลา เยอ ซาวป รโจะ ปุย
ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ เปคา กวน เรมาลิยา เซ� ฟวยจ
เซ โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื โฮเชยา เซ ลอต เอนิ
แปน กซัต รโตง อ�ื เญือม แปน โรง โฮเชยา กซัต
เมือง อซิราเอน เซ ปุก เญือม เอจี แปน โยทัม กวน
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อุตซียา เซ กซัต งา่ เนอึม� 31 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป
อฮั กซัต เปคา โฮฮ ฮา เซ เยอ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง
นึง นังซื เกว ไม่ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน�

โยทัม กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 27:1-9)

32 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ ลอา นึง กัน โฮลฮ เปคา
กวน เรมาลิยา เซ แปน กซัต เมือง อซิราเอน เนอ�
โยทัม กวน อุตซียา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง ยู
ด่า โรฮ� 33 เญอืม โฮลฮ โรง อื แปน กซัต เซ เอจี ไก
อาญุ งา่ โรฮ พอน เนอึม� ฟวยจ เซ โฮลฮ ตัตเตียง
ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว โรฮ แลฮ เนอมึ� มอยฮ
มะ อื มัฮ เยรูชา กวน รโปวน ซาโด่ก� 34กซัต โยทัม
เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก เอจี ยุฮ อุตซี
ยา ป มัฮ เปือะ อื เซ โฮ� 35 ปังเมอ โอ โรฮ ดิ เญื่อฮ
คัน นึง นาตี ฮลาวง เซ� โม ลัปซด่อน โฮว ทไว ลัง่
ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง คัน ทไว เซ ลัง่� โยทัม เซ
เฌาะ ยุฮ โรฮ รเวอืะ วิฮนั ยุฮ พะจาว ลวง ก ล่าวง
อ�ื 36 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต โย
ทัม เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื เกว ไม่ ไลลวง
กซัต ยุฮ โม ยูด่า� 37ซไม แปน โยทัม กซัต เตอ� พะ
จาว โกว โรฮ เรซีน กซัต เมือง ซีเรยี ไม่ กซัต เปคา
กวน เรมาลิยา เซ เกือฮ อื ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ยู
ด่า� มัฮ โฮน รกา นึง อ�ื 38 เญือม เอจี ยุม อื กซัต
โยทัม โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย
โฮว รมอยจ อื นา ก รมอยจ ปุย กซัต นึง เมือง ด่า
วติ เซ� ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อา
ฮตั กวน โกะ อื ไอฮ�

16
อาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 28:1-27)

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ กาว โรฮ อาแลฮ นึง กัน
โฮลฮ เปคา กวน เรมาลิยา แปน กซัต เตอ� อาฮตั
กวน โยทัม โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม ยูด่า โรฮ�
2 เญอืม เซ อาญุ อื ไก งา่ เนอมึ� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย
นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว โรฮ แลฮ เนอมึ� อาฮตั เซ
ยุฮ โตว ป ปุก รพาวม เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ
เซ� ตอก โตว ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ�
3 ปังเมอ ยุฮ อื ตอก ยุฮ โม กซัต เมือง อซิราเอน อ�ื
โฮฮ ฮา เซ แม เอจี ตอง โรฮ ทไว กวน แตะ เซ ละ พะ
ทื แตะ� กัน ยุฮ อื ตอก เซ มัฮ เนอึม กัน ฆอก ตอก
ป เอจี ยุฮ ปุย โฮวน เมือง ป เอจี โฮลฮ พะจาว โครฮ
โอก ซองนา โม อซิราเอน เซ� 4 โฮฮ ฮา เซ อาฮตั เซ
ทไว แม โรฮ ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง คัน ทไว ป
ไก นึง นาตี ฮลาวง เซ ไม่ นึง ไกญ บลาวง ไฮญ� ไม่
เน่อมึ โคะ อฮั ปุย ซัมคัน โครยญ โดฮ�

5 ฟวยจ เซ เรซีน กซัต เมือง ซีเรยี ไม่ เปคา กวน
เรมาลิยา กซัต เมือง อซิราเอน เซ ฮาวก ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� กซัต ลอา เซ เยอ แวต เอนิ
เวยีง เซ เอน� ปังเมอ โอ โรฮ ดิ ปุน เป อาฮตั เซ�
6 โฮน เซ เยอ� เรซีน กซัต เมือง ซีเรยี ปุน แม เมือง
เอลัต ละ โม เอโด่ม ตอก ไพรม แตะ แม� โครฮ เอนิ

โม ยูด่า โอก ฮา อ�ื เกือฮ แม โม เอโด่ม ฮอยจ อาวต
นึง อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

7 เญือม เซ กซัต อาฮตั เกือฮ ปุย โฮว ตาว รซอม
แตะ ละ ทิกลัต ปิเลเซอ กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ ฆาื
อ�ื รซอม อื เซ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ
เปอะ� ปัว ปะ ฮาวก เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา กซัต
โม ซีเรยี ไม่ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เฮ�ี นึง ฮอยจ
ตอซู โม เฮี อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 กซัต อาฮตั เซ ตุย
โรฮ ไคร มาื ป อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ ป อาวต
นึง เญือะ ยุฮ กซัต เซ� เกือฮ ปุย โฮว ตาว อื ละ กซัต
เมือง อตัซีเรยี เซ� 9 เญือม เซ กซัต เมือง อตัซีเรยี
งอ่ต เนอึม ป อฮั อ�ื โรวก เอนิ ตฮนั ยุฮ แตะ ฮาวก
ตอซู เอนิ ไม่ เมือง ด่ามาซกัต ฆาื อ�ื ปุน เอนิ เมือง
เซ เอนิ� โฮมวต แม โม ลัปซด่อน นึง อ�ื เกือฮ อื
โฮว แปน ครา เซีญ นึง เมือง คีรา� ยุฮ แม โรฮ ยุม
ไม่ กซัต เรซีน เซ โรฮ�

10 เญือม เอจี โฮว กซัต อาฮตั ฮอยจ นึง เวยีง ด่า
มาซกัต ละ ซ โฮว แตะ เคะ ทิกลัต-ปิเลเซอ เยอ� ยุ
โรฮ คัน ทไว นึง เวยีง ด่ามาซกัต เซ ติ� รโปะ เอนิ
ตัวยัง่ คัน ทไว เซ ละ อุรยีา ป มัฮ ซตุ� ละ เกือฮ อื
ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ โครยญ เจือ� 11ฟวยจ เซ อุรยีา
ป มัฮ ซตุ เซ ยุฮ เนอึม คัน ทไว ตอก ตัวยัง่ ป รโปะ
กซัต อาฮตั เซ ละ แตะ โครยญ เจือ� อุรยีา เซ ซไจ
เอนิ ยุฮ คัน ทไว โคระ เซ กา เอญี กซัต อาฮตั เน่อมึ
นึง เวยีง ด่ามาซกัต เซ� 12 เญอืม เอจี เอญี กซัต เซ
ยุ โรฮ เอจี ฟวยจ คัน ทไว เซ โรฮ� เลียก ทไว เอนิ
โอเอฮี นึง อ�ื 13 ตอง ทไว ซัตซิง นึง อื เตือง ตัว อื
ไม่ ป โซม ป ปอน ไฮญ� โทก แม โรฮ รอาวม อะงุน
นึง อ�ื ฮนัม ซัตซิง ป ทไว อื ละ รโจะ อื รพาวม แตะ
ไม่ พะจาว เซ ซพรอต แม โรฮ อื นึง คัน โคระ เซ�
14 คัน ทไว ไร ซเงี ไพรม ป อาวต ซองนา พะจาว ลั่
กกา วิฮนั� เฌาะ อื ฮา เบือง ไพรม อ�ื อาึง แม อื
นึง ลวง เฆียง คัน ทไว โคระ เซ ลวง ก ล่าวง อ�ื

15ฟวยจ เซ กซัต อาฮตั อฮั อื ละ อุรยีา ป มัฮ ซตุ
เซ ตอก เฮ�ี �คัน ทไว ระ ป ยุฮ โคระ อาึ เฮ�ี ไมจ
เปอะ โกว ละ ตอง แตะ ทไว ซัตซิง นึง ละ พะจาว�
ไม่ ทไว โรฮ เปอะ เฮงาะ รโกะ นึง โครยญซะ โครยญ
บู� ปัง มัฮ คอง ตอง ทไว ยุฮ กซัต� ไม่ เฮงาะ รโกะ
ทไว อื ญุ่ก� ปัง มัฮ คอง ตอง ทไว โม ลัปซด่อน ญุ่ก�
ฮอยจ ละ รอาวม อะงุน ทไว อ�ื ไมจ เปอะ โกว คัน
ระ เซ ละ� ฮนัม ซัตซิง ฮอยจ ทไว ปุย เซ ไมจ โรฮ
เปอะ ซพรอต นึง คัน เซ โรฮ� คัน ทไว ป ยุฮ ปุย นึง
ไร ซเงี นึง อื เซ ปังเมอ ซ โกว อาึ ละ แปน อื ก ไฮมญ
แตะ พะจาว นึง�� อฮั เซ� 16 อุรยีา ป มัฮ ซตุ เซ ยุฮ
เนอึม อื ตัม ป อฮั กซัต อาฮตั เซ ละ แตะ โครยญ
เจือ�

17 เญื อม เซ กซัต อาฮตั บลาึฮ อาง รอาวม ป
อาวต ราว เลาะ ไร ซเงี เซ� เญื่อฮ แม เลาะ อาวต
อ�ื ฟวยจ เซ บลาึฮ แม โรฮ อาง รอาวม ป อาวต นึง
ตัง โฆระ ฮุป โมวก ไร ซเงี เซ� อาึง อื ราว ซโมะ ดี�
18 เฌาะ แม โรฮ ฮนั ป โบลวง ปุย ก งาวม คึ ยุฮ กซัต
เซ โอก ฮา วฮินั เซ� ปิต แม โรฮ คระ โกว กซัต ละ
เลียก แตะ นึง วฮินั เซ ฆาื อาื อื รพาวม กซัต เมือง



2 กซัต 16:19 349 2 กซัต 17:23

อตัซีเรยี เซ� 19 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป
อฮั กซัต อาฮตั เซ โครยญ เจือ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง
นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เซ� 20 เญื
อม เอจี ยุม อื โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นา ก รมอยจ ปุย กซัต นึง
เมือง ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เฮเซคี
ยา กวน โกะ อื ไอฮ�

17
โฮเชยา กซัต เมือง อซิราเอน

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ กาว ลอา นึง กัน แปน อา
ฮตั กซัต เมือง ยูด่า เยอ� โฮเชยา กวน เอลา โฮลฮ
โรฮ แปน กซัต เมือง อซิราเอน� ตัตเตียง ปุย นึง
เวยีง ซามาเรยี ซไตม เนอึม� 2 โฮเชยา เซ ยุฮ โรฮ
ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื ปังเมอ ฌักแฟน
ลัง่ ฮา กซัต เมือง อซิราเอน ป ไก กา โกะ อื เซ�

3 เญือม เซ แชมาเนเซอ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี
ฮอยจ รุป ไม่ กซัต โฮเชยา เซ� โฮเชยา ญอม แปน
ป อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื จัมเปน เซีย พาซี ละ กซัต
ระ เซ ฆาื อ�ื 4 กังเคะ เอ โฮเชยา เลฮ เตียง กซัต
เมือง อตัซีเรยี เซ� เญือะ เซีย โตว พาซี ละ อื ตัม ป
ลัง เกือฮ แตะ โครยญ เนอมึ� ตอม มวยญ แตะ ละ
โซ ป มัฮ กซัต เมือง อียปิ ปัว อื ฮอยจ เรอึม แตะ�
แชมาเนเซอ เญือม ฮมอง อื ไล เซ โฮมวต โฮเชย
า ฆาื อ�ื คัง อื โตะ คอก� 5 เญือม เซ กซัต เมือง
อตัซีเรยี เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เลียก ซะ เต เมือง
อซิราเอน� โม ตฮนั เซ ฮอยจ แวต เอนิ เวยีง ซา
มาเรยี� เญือะ เกือฮ โตว ปุย เกียฮ โอก เกียฮ เลีย
ก ไน ติ เจน ลอวย เนอึม เอนิ� 6 เญือม เอจี ไคว อื
ซไตม เนอมึ แปน โฮเชยา กซัต เมือง ซามาเรยี เซ�
ตฮนั เมือง อตัซีเรยี ปุน เลียก ซะ เต เวยีง เซ� โฮม
วต โรวก โม อซิราเอน ฮอยจ เมือง โกะ แตะ� เกือฮ
อื อาวต นาตี ฮาลา งอ่น� อาวต โบ โกลง ฮาโบ่ นึง
นาตี โกซัน งอ่น� อาวต โรฮ นึง นาตี อาวต โม มีเด่ีย
งอ่น�

โม อซิราเอน แตกฟุง ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ
7 ป ไลจ โลม โม อซิราเอน ฆาื อื ตอก เซ มัฮ ฆาื

ยุฮ อื มัป่ พิต ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ
พะจาว เซ ป ตาว อื โอก ฮา เมือง อียปิ ไพรม อ�ื
ไม่ เกือฮ อื โปน ฮา อมันัต ฟาโร ป มัฮ กซัต เมือง
เซ� โม อซิราเอน ปังเมอ นัปทื เยอื แม พะ ไฮญ ฮา
อ�ื 8 ยุฮ โรฮ อื ตัม ปซี ปซา ยุฮ โม ป เอจี โครฮ พะ
จาว โอก ซองนา แตะ ไม่ ยุฮ โรฮ อื ตัม ไล โคระ ป
เอจี นัม กซัต แตะ ยุฮ เซ� 9 บระ แนฮ ยุฮ โอเอฮี
ป โอ ไมจ นึง เลฮ แตะ เตียง เยโฮวา พะจาว ยุฮ
แตะ� ซาวป ยุฮ คัน นึง นาตี ฮลาวง ละ ซ โกว แตะ
โครยญ ยว่ง� เน่อมึ นึง ยว่ง แตวะ ฮอยจ ละ เวยีง
ระ� 10ลบุ่ฮ โรฮ ซโมะ ซัมคัน� ยุฮ แม ซกัง อาเชรา
ละ ซ ไว แตะ โครยญ ไกญ บลาวง ไม่ โครยญ เน่อมึ
โคะ ป อฮั ปุย อื ซัมคัน� 11ตอง ป ซออย ฮงาื นึง คัน
ป ไก นึง นาตี ฮลาวง ละ พะ ตัง โน่ง เซ� ตอก เอจี
ยุฮ ปุย โฮวน เมือง ป เอจี โฮลฮ พะจาว โครฮ โอก
ซองนา อ�ื ยุฮ แนฮ ป ฆอก ป เบร โฮวน เจือ� มัฮ

แนฮ ตอก ซ เกือฮ อื พะจาว รอก พาวม นึง แตะ ฆาื
อ�ื 12พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �ปุ ยุฮ ฮุป ละ
ซ ไว เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ปังเมอ ยุฮ แนฮ
ลัง่ อ�ื 13 พะจาว เกือฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ ไม่ โม
ป ยุง โอเอฮี ลัก่กา แตะ ฮอยจ เคะ โม อซิราเอน ไม่
โม ยูด่า� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ลเตือฮ
ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ โฮก ลปุง
เนอึง ป อฮั อาึ� ตัม ลปุง ซตอก อาึ ป เอจี ไก นึง
โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ คอ อ�ื อาึ เอจี ดวน โม จัตเจือ
ไพรม เปอะ เนอึง ป อฮั แตะ เซ� เกือฮ โรฮ โกตไม
ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ โม เปะ เน่อมึ นึง โม ป ซึป ลปุง
แตะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

14 โม เซ ปังเมอ โอ งอ่ต อ�ื เกือฮ แนฮ รพาวม
แตะ ลึง ตอก จัตเจือ ไพรม แตะ ป โอ อาึง รพาวม
แตะ นึง เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เซ� 15 โกตไม ยุฮ
พะจาว ไม่ ลปุง ซันญา อื อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ
โม เซ เอจี ละ โปวฮ โอยจ อ�ื ไอฮ โตว ลปุง ซตอก
รเงอ่มึ อื ป เกือฮ อื ละ แตะ� เกือฮ รพาวม แตะ ติต
นึง ฮุป โอเอฮี ป โอ ไก ป มัฮ� โกะ อื ลอต โรฮ แปน
ป โอ ไก ป มัฮ ฆาื อ�ื เฮยีน โรฮ ปุย ตังเมือง ป อาวต
รวติ รเวยีง แตะ� ปัง ซตอก พะจาว โอ ยุฮ อื ตอก
ยุฮ ปุย โม เซ อ�ื ยุฮ แนฮ ลัง่ อ�ื

16 โม เซ เอจี ละ โปวฮ ลปุง ซตอก เยโฮวา พะจาว
ยุฮ แตะ ละ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ยุฮ ฮุป กวน
โมวก ลอา ตัว� ยุฮ โรฮ ซกัง อาเชรา� นุ่ม โรฮ ไว
ซโมยญ ไม่ อ�ื ไว โรฮ ฮุป บ่าอนั� 17 ตอง โรฮ ทไว
กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ ละ ฮุป โม เซ� ซาวป
ซโปก ซักซี นึง โฮม เฮยีน คู เฮยีน บ่า� พลวย ติ
แตะ ยุฮ ลอป ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว. เซ ป รอก
พาวม พะจาว ละ อื ฆาื อ�ื

18 เคียง ยุฮ อื ตอก เซ พะจาว ฮาวก รพาวม เนอึ
ม ฮาวก รพาวม แนม ละ โม อซิราเอน� โครฮ เอนิ
อื โอก โปน ฮา ไง่ ซลอง แตะ ฆาื อ�ื มัฮ เมือง ยูด่า
โน่ง ป โอ พะจาว โครฮ โอก เกอ� 19 ปัง มัฮ โม ยู
ด่า ปุ โรฮ เนองึ ป อฮั โกตไม ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
แตะ เซ� เฮยีน โรฮ ปซี ปซา โคระ ป โรวก โม อซิรา
เอน เกือฮ ปุย ยุฮ� 20 พะจาว เอจี ละ โปวฮ โม อซิ
ราเอน ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ ป โซะ เกิต ละ
อ�ื เกือฮ ปุย เมือง ไฮญ โฮลฮ เลียก ซะ เต เมือง อ�ื
ฮอยจ ละ เกือฮ อื โอก โปน ฮา ไง่ ซลอง แตะ�

21 กา เซ พะจาว เอจี เกือฮ โม อซิราเอน รกัฮ ฮา
โม ยูด่า� โม เซ เกือฮ เยโรโบ่อมั ป มัฮ กวน เนบัต่
แปน กซัต ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื เยโรโบ่อมั เซ นัม โม อซิ
ราเอน เกือฮ ละ โปวฮ พะจาว. เกือฮ อื ยุฮ ป ฆอก
ป เบร ลัมเลือ เอนิ� 22 โม อซิราเอน ยุฮ แนฮ ป
พิต ตอก ยุฮ เยโรโบ่อมั อื เซ� ญอม โตว ละ โปวฮ
อ�ื 23 ฮอยจ ละ เกือฮ พะจาว อื โอก เกือฮ โปน ฮา
ไง่ ซลอง แตะ� ยุฮ เนอึม อื ละ อื ตอก เอจี เกือฮ
แตะ โม ป ซึป ลปุง แตะ ซตอก รเง่อมึ อาึง ละ อื
โฮ� โม อซิราเอน โฮลฮ เนอึม ปุย โรวก โอก ฮา
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เมือง อ�ื ลอต โฮว แปน ครา ปุย นึง เมือง อตัซีเรยี
ฮอยจ ปเล่ีย�

ปุย ไฮญ ฮอยจ อาวต เมือง อซิราเอน
24 เญือม เซ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี เซ โรวก ปุย

เมือง บ่าบี่ โลน งอ่น� ไม่ โม คูทา� โม อปัวา� โม
ฮามัต� ไม่ โม เซฟาระวาอมิ เกือฮ อื อาวต นึง ยว่ง
โม ซามาเรยี รโตง โม อซิราเอน� โม เซ ฮอยจ อาวต
เนอึม นึง อ�ื โฮลฮ เนอึม ยว่ง อาวต โม ซามาเรยี
เซ แปน คอง แตะ� 25 เญือม อาวต โรง ปุย โม เซ
นึง เมือง เซ ยุง โตว นัปทื พะจาว เฟือฮ� พะจาว
เกือฮ รเวยี ซิงโต ฮอยจ ลลาึง อ�ื ซิงโต เซ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย งอ่น� 26 ไก ป โฮว รโฮงะ ละ กซัต ระ เมือง
อตัซีเรยี� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย เกือฮ เปอะ อาวต นึง
นาตี เมือง ซามาเรยี โครยญ ยว่ง เซ ยุง โตว โกตไม
ยุฮ พะจาว ทื เมือง เซ� พะจาว เซ เอจี เกือฮ รเวยี
ซิงโต ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ อื งอ่น� ฆาื โอ อื ยุง โกตไม
ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27กซัต ระ เซ ดวน ปุย ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ซาวป ซตุ
ป โฮมวต โม เปะ โรวก เน่อมึ นึง เมือง ซามาเรยี เซ
ติ ปุย� เกือฮ เอญี อาวต แม นึง เมือง แตะ เซ� ละ
ซ เพอกึ อื ปุย เกือฮ ยุง โกตไม ยุฮ พะจาว ยุฮ ปุย
เมือง เซ�� อฮั เซ� 28 ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� ไก ซตุ
ป โฮมวต ปุย โรวก เน่อมึ นึง เมือง ซามาเรยี ติ ปุย�
ปุย เซ เอญี อาวต นึง ยว่ง เบ่ตเอน� เพอกึ เนอมึ ปุย
เกือฮ ยุง ตอก ซ ไมจ อื นัปทื พะจาว.

29 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปุย ตังเมือง ป อาวต นึง ซา
มาเรยี เซ ยุฮ ลัง่ ฮุป พะ ทื แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง
มัน� อาึง ฮุป เซ นึง คัน ป อาวต นึง นาตี ฮลาวง
ป เอจี ยุฮ โม โกะ แตะ เซ� ยุฮ อื ตอก เซ โครยญ
ยว่ง อาวต แตะ� 30 ปุย เมือง บ่าบีโ่ลน ยุฮ ฮุป พะ ซุ
โคตเบ่โนต� ปุย เมือง คุต ยุฮ โรฮ ฮุป พะ เนอกัน�
ปุย เมือง ฮามัต ยุฮ ฮุป พะอาชมิา� 31 ปุย เมือง อปั
วา ยุฮ โรฮ ฮุป พะนิปฮตั ไม่ ฮุป พะทาระทัก� ปุย
เมือง เซฟาระวาอมิ ตอง ทไว กวน แตะ ละ พะอตั
รมัเมเลก ไม่ พะอานัมเมเลก ป มัฮ พะ ทื ปุย เมือง
โกะ อ�ื 32 ปุย โม เซ นัปทื โรฮ พะจาว ไม่ อ�ื เลือก
ไอฮ ปุย ไน โม โกะ แตะ เกือฮ อื แปน ซตุ ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว นึง คัน ป ไก นึง นาตี ฮลาวง โฮวน โดฮ
เซ� 33 นัปทื พะจาว ไม่ อ�ื ปังเมอ นัปทื โรฮ พะ ยุฮ
โกะ แตะ เซ ไอฮ ไม่ ยุฮ อื ตัม ปซี ปซา เมือง ไพรม
โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

34 โม เซ ยุฮ แนฮ โอเอฮี ตอก เซ ฮอยจ ปเล่ีย�
นัปทื เนอึม โตว พะจาว. เนอึง โตว ลปุง ซตอก อื
อาึง� เครองึ โตว นึง โกตไม ยุฮ อ�ื เอจี มัฮ โกตไม
เซ ป เกือฮ พะจาว ละ จัตเจือ ยาโคป ป อฮั อื อซิรา
เอน ไม่ เซ� 35 ไพรม อื พะจาว เอจี ซันญา อาึง โอ
เอฮี ไม่ อื ซโตฮ� ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี �ปุ นัปทื
พะจาว ไฮญ เญอ� ปุ นุ่ม ไว� ปุ รซอฮ ละ� ปุ โรฮ
ทไว ซัตซิง ละ� 36 ฮา เซ ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั อาึ
ป มัฮ เยโฮวา ป ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เบือ
อมันัต ระ แตะ ไม่ รที เรยีง แตะ� ไมจ เปอะ นุ่ม

ไว อาึ ไม่ ทไว เปอะ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ อาึ� 37 ไมจ
เปอะ ยุฮ ลอป ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ ตัม ป เอจี ไซฮ อาึ
อาึง ละ เปอะ� ไม่ ลปุง ซตอก อาึ อาึง ละ เปอะ โค
รยญ เจือ� ปุ นัปทื พะจาว ไฮญ เฟือฮ เอนิ� 38 ไมจ
เปอะ โตว เบีย ลปุง ซันญา เอะ อาึง ไม่ ปุ แตะ� ปุ
นัปทื พะจาว ไฮญ เฟือฮ เอนิ� 39 ไมจ เปอะ ฮลัต นึง
เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่ นัปทื เนอึม เปอะ� อาึ
ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ
โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

40 โม เซ ปังเมอ โอ งอ่ต อ�ื ยุฮ แนฮ ป พิต ตัม ป
เอจี กอ ยุฮ ไพรม แตะ เซ� 41 ปุย ตังเมือง ป ฮอยจ
อาวต นา เซ เคียต โรฮ นัปทื พะจาว ปังเมอ นัปทื
โรฮ ฮุป โอเอฮี ไม่ อ�ื โม กวน อื ไม่ โม กวนโซะ อื
ยุฮ แนฮ อื ตอก เซ ฮอยจ ปเล่ีย�

18
เฮเซคียา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 29:1-2)

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ลอวย นึง กัน โฮลฮ โฮ
เชยา กวน เอลา แปน กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� เฮ
เซคียา กวน กซัต อาฮตั โฮลฮ โรฮ แปนกซัต เมือง ยู
ด่า� 2 เญอืม โฮลฮ โรง เฮเซคียา แปน กซัต เซ อาญุ
อื ไก งา่ โรฮ พอน เนอมึ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรู
ซาเลม งา่ โรฮ ซไตม เนอมึ� มะ อื มัฮ อาบีย่า ป มัฮ
กวน เซคารยิา� 3 เฮเซคียา เซ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะ
จาว ตอก ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื โฮ� 4 คัน
ทไว ป ยุฮ ปุย นึง นาตี ฮลาวง โฮวน โดฮ เซ เญื่อฮ
อ�ื ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ซโมะ ทื ปุย ไม่ ซกัง พะอาเชรา
เซ� ซโอยญ ไร ซเงี ยุฮ ไอ โมเซ ไพรม อื โฮ เอจี ไก
ป เตี ป ซออย ฮงาื ละ นึง ทื อื แปน ป ซัมคัน� เฮเซ
คียา โปวก อื เกือฮ ดุต บลวย เอนิ� อฮั เนฮุตทัน ไม่
ซโอยญ เซ�*

5 เฮเซคียา อาึง เนอมึ รพาวม แตะ นึง เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน� กซัต เมือง ยูด่า เตือง โอยจ
อื ไก โตว ติ เนอมึ ป เมาะ อ�ื ปัง มัฮ ป ไก กา อื ญุ่ก�
ป ไก รเคะ อื ญุ่ก� 6 เนอมึ ลอป รพาวม ละ พะจาว,
รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่ อ�ื ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โครยญ เจือ� 7 พะจาว
อาวต ไม่ อื ฆาื อ�ื ยุฮ กัน ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก
กัน เซ จเลิน โครยญ เจือ� เญือะ โฮลฮ โตว อาวต
ฆรมึ อมันัต กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี� ปุน เกือฮ ติ
แตะ เบลือฮ ฮา อ�ื 8 เป แม โรฮ โม ฟีลิซเตีย เน่อมึ
นึง ยว่ง แตวะ ฮอยจ ละ เวยีง ระ นึง อ�ื ฮอยจ โรฮ
ละ เวยีง กาซา ไม่ นาตี เวยีง เซ�

9 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ปาวน นึง กัน ตัตเตียง
เฮเซคียา เมือง ยูด่า เยอ� ปุก เนอมึ อาแลฮ นึง กัน
โฮลฮ โฮเชยา เตียง เมือง อซิราเอน� เญือม เซ แช
มาเนเซอ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี เซ ฮอยจ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ โม อซิราเอน นึง เวยีง ซามาเรยี� แวต เอนิ
เวยีง เซ� 10 เญือม เอจี แวต อื เวยีง เซ ไคว ลอวย
เนอมึ เมอ� โม อตัซีเรยี ปุน เวยีง ซามาเรยี เซ� ปุก

* 18:4 18:4 มัฮ อฮั อ�ื �มัฮ เยอื ไร ซเง�ี ไม่�
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เนอึม แลฮ นึง กัน ตัตเตียง เฮเซคียา เมือง ยูด่า�
แปน เนอึม ซไตม ละ โฮเชยา เซ� 11 กซัต ระ เมือง
อตัซีเรยี เซ โครฮ โรวก โม อซิราเอน โฮว ไม่ แตะ
เกือฮ อื แปน ครา แตะ� เกือฮ อื อาวต นาตี ฮาลา
งอ่น� เกือฮ อื อาวต โบ โกลง ฮาโบ่ นึง นาตี โกซัน
งอ่น� อาวต ยว่ง โม มีเด่ีย งอ่น� 12 โม อซิราเอน
เนองึ โตว ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� พิต แนฮ
ละ พะจาว นึง โอ อื ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่
พะจาว� โอเอฮี เมาะ ป ดวน ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ พะจาว แตะ ยุฮ เซ� โม เซ ยุฮ โตว อื ตัม เซ�
งอ่ต โตว ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ� มัฮ เซ
ป เป เมือง อตัซีเรยี อื ฆาื อ�ื

13 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ กาว โรฮ ปาวน โฮลฮ
เฮเซคียา เตียง เมือง ยูด่า เซ� เซนนาเคอรปิ กซัต
เมือง อตัซีเรยี ฮอยจ ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ เมือง ยู
ด่า� ปุน ตื อื เวยีง ไก ฆรุง ยุฮ อื เซ� 14 เญือม เซ
เฮเซคียา กซัต เมือง ยูด่า รโปะ รซอม แตะ ละ เซน
นาเคอริป เญือม อาวต ลัง่ อื เมือง ลาคิต� อฮั เฮี
ละ อ�ื �อาึ เอจี พิต เตอะ� ปัว เปอะ เกือฮ ตฮนั ยุฮ
เปอะ เอญี ฮา เอะ� โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ เปอะ
อาึ ซ ญอม เกือฮ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต
เมือง อตัซีเรยี คนัป อื เกือฮ มาื ละ แตะ 300 ตะลัน
ไม่ ไคร งว่ย ตะลัน� 15 เฮเซคียา เกือฮ มาื ป อาวต
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ละ อื ฆาื อื ไม่ มาื ป ไก นึง เญือะ
กซัต เซ เตือง โอยจ อ�ื 16 ไคร ป อปั โกะ อื รเวอืะ วิ
ฮนั นึง เซ ไม่ ไคร ป อปั อื ด่อง วฮินั นึง� ปอฮ เกือฮ
อื ละ กซัต เมือง อตัซีเรยี เตือง โอยจ อ�ื

โม อตัซีเรยี ริ ปุน เวยีง เยรูซาเลม
(อซย� 36:1-22; 4 กซต� 32:1-19)

17 กังเคะ เอ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี เซ เกือฮ โม
ตฮนั ยุฮ แตะ โอก ฮา เมือง ลาคิต ฮาวก ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� ป นัม ตฮนั เซ มัฮ จาวไน ระ ฮา
ปุย นึง อื ลอวย ปุย� เญือม เอจี ฮอยจ อื ชุง ลโล่ะ
อาวต เฆียง นัมเมือง โอก ฮา ตุง ก ล่าวง เซ� ปุก
คระ โฮว ปุย นา ก ซัก ปุย เครองึ� 18กอก กซัต เฮเซ
คียา โอก เคะ แตะ เน่อมึ นา เซ� เญอืม เซ ไก ลอวย
ปุย ป โอก ลปุง ไม่ อ�ื มัฮ เอลียาคิม ป มัฮ กวน ฮนิ
คียา ติ� (ปุย เซ มัฮ ไกญ กัน เญือะ กซัต�� มัฮ โรฮ
เชปนา ป มัฮ เลคา ยุฮ กซัต ติ ไม่ โยอา ป มัฮ กวน
อาซัป ป มัฮ ไน ทะเบี่ยน ยุฮ อื ติ�

19 ฮวันา ตฮนั ระ เซ อฮั เฮี ละ ปุย ลอวย เซ� ไมจ
เปอะ รโฮงะ รซอม เฮี ละ เฮเซคียา เซ� กซัต ระ
ป มัฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี ฆวต ไฮมญ โม เปะ ตอก
เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เมอ ป มัฮ ตัว เปิง เปอ� 20 อฮั
เปอะ ติ แตะ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต� อมั มัฮ แกต
เปอะ ติ แตะ เกียฮ เป ปุย เบือ ดัก ปลาว แตะ เซ�
เญือม โรวต เปอะ เลฮ เตียง อาึ ตอก เซ มัฮ ปุย ป
ระ พาวม เปอะ ไม่ อ�ื 21 โม เปะ แกต เปอะ ติ แตะ
เกียฮ เปิง เมือง อยีปิ� ปังเมอ มัฮ เยอื ตอก โกว ปุย
ไรป ลโล ตัง โคะ ฆิ แตะ โฮ� ลโล เซ ซ โบวก� ซ
แม บวก แม เตะ โกะ อ�ื โม ป ริ เปิง ฟาโร ป มัฮ
กซัต เมือง อียปิ เซ ซ มัฮ ตื ตอก เซ� 22 ดัฮ เปอะ
อฮั ติ แตะ เปิง เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ซ เกียฮ
เปิง เปอะ ตอก เมอ� คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว

เซ ป โก นึง นาตี ฮลาวง เซ� เฮเซคียา เซ โม่ เอจี
เญื่อฮ อ�ื ฟวยจ เซ เคียต แม เกือฮ โม เปะ โฮว ไว
นึง คัน ทไว ป ไก นึง เยรูซาเลม เซ ติ โดฮ โน่ง�

23 �จาวไน ยุฮ อาึ ป มัฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี ฆวต
เกือฮ โม เปะ โตกโลง ไม่ แตะ ตอก เฮ�ี เอะ ซ เกือฮ
บรอง ละ เปอะ ลอา เปือน ตัว ดัฮ แนฮ ไก ปุย ละ
ซ บุก แตะ บรอง โม เซ โฮ� 24 ปัง มัฮ ฮวันา ตฮนั
ตึก นึง แตวะ แตะ ไน โม เอะ เฮี ติ ปุย โน่ง� โม เปะ
แจง โอ เปอะ ซ เป เยอ� ปัง ซโอว รพาวม เปอะ ไม่
ตฮนั บุก บรอง โม อยีปิ ไม่ เลาะ รุปเซิก ยุฮ อ�ื แจง
โรฮ โอ โม เซ ซ เกียฮ เรอมึ เปอะ� 25 โฮฮ ฮา เซ อมั
มัฮ แกต เปอะ โอ มัฮ พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ ยุฮ
ไลจ ไม่ เมือง เฮ�ี อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ ฮอยจ ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เอจี มัฮ เอนิ พะจาว ป ดวน
อาึ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เฮ�ี� อฮั เซ ปุย เซ�

26 เญือม เซ เอลียาคิม ไม่ เชปนา ไม่ โยอา อฮั เฮี
ละ ฮวันา ตฮนั เซ� �จาวไน� ปัว เปอะ ลปุง ไม่ เอะ
นึง ลปุง อารมั� เอะ ยุง เงอะ ลปุง เซ� ปัว เปอะ
โอ โกว ลปุง ฮบีรู� ฮมอง ปลาว โม ป อาวต นึง ฆรุง
ลัก่เคะ เอะ ป อฮั เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27ฮวันา ตฮนั เซ อฮั เฮ�ี �อมั มัฮ แกต เปอะ ลปุง
เฮี ฮอยจ ละ โกะ เปอะ ไม่ กซัต ยุฮ เปอะ โน่ง� เอจี
มัฮ โรฮ ฮอยจ อื ละ โม ป งาวม นึง ฆรุง เซ โรฮ� โม
เซ ซ โฮลฮ โซม เอยีง ญุ นาวม โกะ แตะ ตอก โม เปะ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28 เญือม เซ ฮวันา ตฮนั ระ เซ ชุง อฮั เฮี นึง ลปุง
ฮบีรู เรยีง ปอ ฮมอง ปุย ซไง อ�ื �ไมจ เปอะ งอ่ต
ลปุง กซัต ระ ป มัฮ กซัต อตัซีเรยี� 29 กซัต เซ อฮั
เฮี ละ เปอะ� ปุ เญือะ เกือฮ เฮเซคียา จุ เปอะ� นึง
โอ อื ซ เกียฮ เรอมึ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต อาึ�
30 ปุ งอ่ต ลปุง ดวน อื โม เปะ เปิง พะจาว เซ� ปัง
อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �พะจาว แจง ซ เกือฮ อื เอะ
โปน� แจง โอ อื ซ เกือฮ กซัต อตัซีเรยี ปุน เมือง เฮี
เยอ�� ปัง อฮั เซ ละ เปอะ ปุ เจือ�

31�ปุ งอ่ต เฟือฮ เอนิ ป อฮั เฮเซคียา เซ� กซัต ระ
เมือง อตัซีเรยี ดวน โม เปะ โอก ฮา เมือง เปอะ ละ
ซ ฮอยจ เปอะ เคะ อ�ื ดวน โม เปะ ญอม ละ แตะ
โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะ ญอม โฮ โม เปะ ซ โฮลฮ
เปอะ ญุ รอาวม นัมโม่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� โฮลฮ
เปอะ โซม เปลิ อะงุน เปลิ เม นึง รปึม ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ� 32 ฮอยจ ละ ซ ฮอยจ ตุย อื โรวก โม เปะ โฮว
ฮอยจ นึง เมือง ไฮญ ป รดู โรฮ เมือง โกะ เปอะ ไอฮ�
มัฮ เมือง โฮวน เฮงาะ รโกะ นึง� ไก โรฮ รปึม อะงุน
รปึม กาวก นึง� โกะ แฮ ไก ตื นึง อ�ื ดัฮ เปอะญอม
ซ ยุม เปอะ โตว� ซ ไอม เปอะ ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื
ฮวันา ตฮนั เซ อฮั แม เฮ�ี �ปัง อฮั เฮเซคียา พะ

จาว ซ เกือฮ โม เปะ โปน ญุ่ก� เญือม อฮั อื เซ มัฮ
จุ อื โม เปะ� ปุ งอ่ต� 33 อมั ไก พะจาว เมือง ปุย
ไฮญ ป ปุน เกือฮ เมือง แตะ โปน ฮา อมันัต กซัต อตั
ซีเรยี� 34พะ เมือง ฮามัต ไม่ พะ เมือง อาระปัต โฮ�
ปเล่ีย เฮี อาวต ก เมอ� พะ เมือง เซฟาระวาอมิ ไม่
พะ เมือง เฮนา ไม่ เมือง อฟิา มัฮ อาวต อื ก เมอ�
พะ โม เซ อมั ไก ป ปุน เกือฮ เมือง ซามาเรยี โปน



2 กซัต 18:35 352 2 กซัต 19:23

ฮา อมันัต อาึ อ�ื 35พะ ทื เมือง ปุย โม เซ ไก โตว ติ
เนอึม ป ปุน เกือฮ เมือง แตะ โปน ฮา อาึ อ�ื พะเย
โฮวา ซ เกียฮ เกือฮ เวยีง เยรูซาเลม โปน ฮา อมันัต
อาึ ตอก เมอ� แจง โอ อื ซ เกียฮ เกือฮ โปน เนอ��
อฮั เซ ฮวันา ตฮนั เซ�

36 ปุย โฮวน เซ อาวต โฆย แนฮ ตัม ดวน เฮเซคี
ยา แตะ� ไก โตว ป โลยฮ ละ อื ติ ปุย เนอมึ�

37 ฟวยจ เซ เอลียาคิม กวน ฮินคียา ป ควป คุม
แลน แก เญือะ กซัต เซ� ไม่ เชปนา ป มัฮ เลคา� ไม่
โยอา กวน อาซัป ป ไปญ นังซื ซัมคัน ยุฮ กซัต เซ�
เลียก เคะ เฮเซคียา� แจฮ ปุ เอญี เครองึ โกะ แตะ
นึง ตุก รพาวม แตะ� รโฮงะ ป อฮั ฮวันา ตฮนั เซ ละ
อื โครยญ เจือ�

19
เฮเซคียา เกือฮ ปุย โฮว เคะ อซิยา
(อซย� 37:1-7)

1 กซัต เฮเซคียา เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� แจฮ เอนิ เครองึ แตะ ฆาื อ�ื จาวป เครองึ ฮาื
ฆัน� เลียก นึง วฮินั ยุฮ พะจาว. 2ดวน โรฮ เอลียาคิ
ม ป ควป คุม แลน แก เญือะ กซัต เซ� ไม่ เชปนา ป
มัฮ เลคา� ไม่ โม ซตุ ระ โฮว เคะ อซิยา ป มัฮ กวน
อามอต� โม เซ จาวป ปุ โฮว เครองึ ฮาื ฆัน โครยญ
โฆะ แตะ� 3 เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซเงะ เนาะ เฮี
มัฮ ซเงะ ตึก นึง โซะ แตะ� ปุย เพียก แฮม ลัมเลือ
เอะ ไม่ ญวต อื พิต เนิ� เอะ ตอก เอนิ มะปโกวน ซ
เกิต กวน โฮ� ปังเมอ โอ ไก เรยีง ละ ซ เกือฮ อื เกิต�
4 กซัต เมือง อตัซีเรยี เอจี เกือฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ
แตะ ฮอยจ พามัต ดู่แควน พะจาว ป ไอม ลอป เซ�
เมอ เตือง อื พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี ฮมอง ลปุง พามั
ต อื เซ ไม่ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อื ยุง่� ไมจ เปอะ
ไววอน เพือ ปุย ไน เอะ ป ไอม ลัง่ อ�ื� อฮั เซ รซอม
รโปะ เฮเซคียา ละ อซิยา เซ�

5 เญือม ฮมอง อซิยา รซอม เฮเซคียา ตอก เซ�
รโปะ โรฮ รซอม แตะ ละ อื ตอก เฮ�ี 6 �พะจาว อฮั
เฮี ละ เปอะ� ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ป ฮมอง เปอะ เซ�
มัฮ ลปุง เพียก แฮม โม กวนไจ กซัต อตัซีเรยี อาึ�
7 อาึ ซ เกือฮ รพาวม ตัง เจือ ละ กซัต เซ� ซ เกือฮ
ฮมอง คราว โอเอฮี ติ เจือ� เญือม เซ ซ เอญี ฆาื อื
เมือง โกะ แตะ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เซ
นึง เมือง อื เซ�� อฮั เซ ลปุง พะจาว เยโฮวา ป ซึป
อซิยา เซ�

กซัต อตัซีเรยี พระ แม ปุย ติ โฮน
(อซย� 37:8-13)

8 เญือม ฮมอง ฮวันา ตฮนั ระ เซ โอก เอญี กซัต
ยุฮ แตะ ฮา เมือง ลาคิต เซ� เอญี ฆาื อื ฮา เวยีง เย
รูซาเลม� โฮว เคะ อื นา ก รุป อื ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง
ลิปนา�

9 เญอืม เซ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี เซ ฮมอง คราว
ซ ฮอยจ รุป ตฮนั เมือง อียปิ โม โกะ แตะ� ป นัม
ตฮนั อียปิ เซ มัฮ ทีระฮะคา ป มัฮ กซัต เมือง เอทิ
โอเปีย� กซัต ระ เซ รโปะ นังซื ละ เฮเซคียา ป มัฮ
กซัต เมือง ยูด่า ฆาื อ�ื อฮั เฮี รซอม นังซื เซ� 10�ปุ
เกือฮ พะจาว เปิง เปอะ เซ ปุน จุ เปอะ นึง อฮั อื อาึ

โอ ซ ปุน เวยีง เยรูซาเลม เซ� 11 ตึน ซ เอจี ฮมอง
เปอะ ป ยุฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี ไพรม อ�ื ตอก ยุฮ
อื ไลจ ไม่ เมือง ปุย โครยญ เมือง เงอ� ปะ อมั มัฮ
แกต โรฮ เปอะ ติ แตะ ซ โปน� 12 จัตเจือ อาึ ไพรม อื
เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ปุย โฮวน เมือง ตอก เมือง โก
ซัน� เมือง ฮารนั� เมือง เรเซป ไม่ ปุย เมือง เอเด่น
ป อาวต นาตี เทนอตัซา โฮ� พะ ทื เมือง โม เซ เกีย
ฮ เรอึม โตว ปุย ไน แตะ ติ ตื เนอึม เมอ� 13 กซัต
เมือง ฮามัต� กซัต เมือง อาระปัต� กซัต เมือง เซฟ
าระวาอมิ ไม่ กซัต เมือง เฮนา ไม่ อฟิา อาวต บุย ก
เมอ ปเล่ีย เฮ�ี โม่ เอจี ไฆร โอยจ โม เซ เยอ�� อฮั
เซ รซอม นังซื รโปะ อื เซ�

เฮเซคียา ไววอน
(อซย� 37:14-35)

14 เญือม เอจี โฮลฮ อื รปั นังซื รโปะ ปุย ละ แตะ
เซ เฮเซคียา ลาว อ�ื ฟวยจ เซ เลียก โตะ วิฮนั ยุฮ
พะจาว. ไลฮ นังซื เซ ซองนา พะจาว. 15 ไววอน ปัว
อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน� ปะ งาวม เปอะ นึง เบือง ก งาวม คึนัก
ยุฮ แตะ ราว เตปด่า ไก โพรยจ เซ� มัฮ ปะ โน่ง ป
มัฮ พะจาว เนอึม� ปุน ตัตเตียง เปอะ ปุย ปลัฮเตะ
โครยญ ปะเทต� ปะ ยุฮ เปอะ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะ
ลอง� 16 โอ พะจาว, ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป อฮั ปุย ละ
เอะ เซ� ปัว เปอะ แก แลน โอเอฮี ป เกิต ละ เอะ
เฮ�ี ปัว เปอะ งอ่ต ลปุง เซนนาเคอรปิ ตอก พามัต
ดู่แควน อื ปะ ป มัฮ พะจาว ป ไอม ลอป เซ�

17 �โอ พะจาว, ไลลวง ยุฮ โม กซัต อตัซีเรยี ไลจ
ไม่ เมือง โฮวน เมือง เซ เอะ ยุง เงอะ มัฮ อื ป เนอมึ�
เอจี มัฮ กซัต เซ ป เกือฮ เมือง โฮวน เมือง เซ แปน
เมือง ฮงั เงอ� 18 เอจี ยวก เนอมึ โปวฮ พะ ทื อื โตะ
งอ เกือฮ อื ไลจ แกล� นึง โอ อื มัฮ พะจาว เนอึม�
มัฮ โคะ ไม่ ซโมะ โน่ง� มัฮ ป ปอยจ ป ลวน ปุย นึง
เตะ โกะ แตะ ไอฮ� 19 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
เอะ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โปน ฮา อมันัต อื เดอมึ ปุย
ปลัฮเตะ โครยญ ปะเทต ซ ยุง มัฮ ปะ เยโฮวา พะ
จาว เนอมึ ติ โตน โน่ง�� อฮั เซ เฮเซคียา เซ�

ป อฮั ป มวยญ อซิยา
20 เญอืม เซ อซิยา กวน อามอต รโปะ มวยญ แตะ

ละ เฮเซคียา ตอก เฮ�ี เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� �อาึ เอจี ฮมอง เงอะ
รซอม ไววอน เปอะ นึง ไลลวง เซนนาเคอรปิ ป มัฮ
กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ� 21 พะจาว อฮั โรฮ อื ละ
กซัต เซนนาเคอริป เซ ตอก เฮ�ี เวยีง เยรูซาเลม
มัฮ ตอก กวน เครฮี อาึ� ซ โล่ ญวยฮ ปะ� ซ งุฮ่เงฮ่
ไกญ แตะ ละ เปอะ ลัก่เคะ เปอะ� 22 เออ เซนนาเค
อรปิ� มัฮ ปุย ป เคียต ปะ พามัต ดู่แควน เนอ� มัฮ
ปุย ป ซาวป ลอป ปะ เพยีก ไม่ อวต เปอะ ติ แตะ ละ
อ�ื เอจี มัฮ เพียก เปอะ พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม
อซิราเอน� 23 เอจี เกือฮ เปอะ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง แตะ เซ อฮั เลาะ อฮั ลาึน ลปุง พามัต อาึ� เอจี
อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน ฮาวก ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง เล
บ่านอน ฮอยจ นึง เปือง โม ตึก นึง ฮลาวง แตะ� อฮั
เปอะ ติ แตะ เป เบือ โฮวน เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ�
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เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน ฆู โคะ โซน ซีด่า ตึก นึง ฮ
ลาวง แตะ ไม่ โคะ ฆิ รจวง ป ไมจๆ อ�ื อฮั โรฮ เปอะ
ติ แตะ ฮอยจ นึง น่อง ตึก นึง ซไง แตะ ไม่ ตึก นึง
ไมจ อ�ื 24 อวต โรฮ เปอะ เกียฮ ฮอยจ แตะ โฮวน
เมือง ละ ซ กาวง เปอะ นัมโม่ นึง ละ ซ ญุ แตะ� อฮั
เปอะ ติ แตะ ไฮจ ยุฮ โกลง เมือง อียปิ นึง บึน ลอป
ตฮนั โฮวน ยุฮ เปอะ โกลง เซ�

25�อมั มัฮ โอ เปอะ ฮมอง� เอจี มัฮ อาึ ป เพรยีง
อาึง โอเอฮี เฮี เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่� เอจี มัฮ
อาึ ป แกต ป รเน อาึง เน่อมึ ไพรม อ�ื ปเล่ีย อาึ
เอจี เกือฮ เนอมึ เกิต ตอก อฮั แตะ อาึง เซ� อาึ เอจี
เกือฮ ปะ เญื่อฮ เวยีง ตอน ปอ แปน อื กอง ซโมะ
ปลาว� 26 ปุย นึง เวยีง โม เซ เญือะ ไก โตว อมันัต�
โฮลฮ อาวต ไม่ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง แตะ ไม่ อ�ื ปุย
โม เซ มัฮ ตอก อื ไรป จัว ป อาวต นึง กังเด่น กังปอย
โฮ� ตอก โรฮ ไรป จัว กวยฮ นึง พรงั เญือะ โฮ� เญื
อม ฮลาึก กอยจ อื ไรป เซ ตูไต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

27�อาึ ยุง โรฮ ไลลวง ปะ โครยญ เจือ� ยุง เญอืม
โกฮ เปอะ ไม่ เญอืม งาวม เปอะ� ยุง โรฮ เญอืม โฮว
เญือม เอญี เปอะ� อาึ ยุง เมาะ ฮาวก รพาวม เปอะ
นึง เกละ เปอะ ยุ อาึ� 28 อาึ เอจี ฮมอง โอยจ เจอะ
ตอก ฮาวก รพาวม เปอะ ไม่ ตอก อวต ลอน เปอะ ติ
แตะ� อาึ ซ มัก่ มาึฮ เปอะ นึง คอ ยุฮ แตะ� ซ ดุฮ
บัง่เฮยีน นึง รบุม เปอะ ตอก บรอง โฮ� อาึ ซ เกือฮ
ปะ ลเตือฮ แม เอญี นึง คระ ฮอยจ เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ กซัต เซนนาเคอรปิ พะจาว เยอ�

29 อซิยา อฮั แม เฮี ละ เฮเซคียา� �มัฮ ตอก เฮี
ป ซกิ ซัมคัน ละ เปอะ นึง ซ ยุง เปอะ มัฮ ป อฮั อาึ
เฮี ป เนอึม� เนอึม เอฮี โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม
เฮงาะ กวยฮ ไอฮ� ซัมติ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ โซม ตอก
เซ โรฮ� ซัมลอน นึง อื ซ โฮลฮ เปอะ ซมา� โฮลฮ
แม เปอะ มัก แปน ไล แตะ� เตือง เฮงาะ เตือง เปลิ
อะงุน ยุฮ เปอะ เซ ละ ซ โซม ซ ญุ เปอะ� 30 โม ป
โฮฮ ลัง่ ไน โม ยูด่า ซ จเลิน ยุฮ แตะ ตอก โคะ ป ซาึต
แรฮ แตะ โด่ะ โฮ� ซ เกลอึม เปลิ ยุฮ แตะ� 31 ปุย
เวยีง เยรูซาเลม ซ ไก โรฮ ลัง่ งอ่น ป โฮฮ อ�ื นึง บ
ลาวง ซีโยน แจง ซ ไก โม ป โปน ฮา ยุม แตะ นึง อ�ื
พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ
แตะ โอเอฮี เซ�� อฮั เซ�

32 พะจาว อู แม ลอก กซัต เมือง อตัซีเรยี ตอก
เฮ�ี �กซัต เซ ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง เมือง เฮ�ี โฮลฮ
โตว โปยญ อื นึง ทนู ยุฮ แตะ� ไก โตว ติ เนอมึ ตฮนั
ป ซ โฮลฮ เลียก นึง เมือง เฮี ไม่ เครองึ รุป แตะ� ซ
โฮลฮ โตว โรฮ เทอมึ เตะ โบ ฆรุง อื ละ ซ โปยญ อื
นึง ซโมะ� 33 ฮอยจ เน่อมึ คระ ออฮ ซ โฮลฮ โรฮ
เอญี คระ เซ� แจง โอ อื ซ โฮลฮ เลียก นึง เวยีง เฮ�ี
34 อาึ ซ เฆีญ เมือง เฮี เบือ ฮนั แตะ นึง โญตซัก โกะ
แตะ� มัฮ โรฮ เบือ โตก เกอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ แตะ เซ�� เอจี มัฮ เอนิ อาึ ป มัฮ พะจาว ป
อฮั เซ เยอ�

35 ฟวยจ เซ เต ปด่า ยุฮ พะ จาว โฮว เลีย ก ล
ลาึง พากัง อาวต ตฮนั โม อตัซีเรยี� ยุฮ ยุม ไม่ อื
185,000 ปุย เอนิ� ปวยฮ พริ เซ เญอืม เอจี โกฮ ปุย
เน่อมึ ไอจ แตะ ยุ เอนิ โม ป ยุม โฮวน เซ� 36 กซัต

เซนนาเคอรปิ ไม่ โม ป ไอม ลัง่ เซ แม ฆาื อื ฮอยจ
เมือง นีนะเว� ลอต อาวต นา เซ�

37 ติ ซเงะ อ�ื เซนนาเคอรปิ เซ ฮาวก นึง เวอืต ละ
ซ ไว แตะ พะนิซโรก ยุฮ แตะ� เญอืม เซ กวน รเมะ
อื ลอา ปุย ป มัฮ อตัรมัเมเลก ไม่ ชาเรเซอ ยุฮ ยุม ไม่
อื นึง วจิ ลไล ไว อื ฮุป เซ� ฟวยจ เซ ลอต ตอ ฮอยจ
นึง เมือง อะรารตั� ฟวยจ เซ กวน ไฮญ อื ติ ปุย ป
มัฮ เอซาฮตัโด่น แปน กซัต ฆรอ เปือะ แตะ เซ�

20
กซัต เฮเซคียา โซะ
(อซย� 38:1-8)

1ฟวยจ เซ กซัต เฮเซคียา โซะ เชยีน ลัมเลือ เอนิ�
เอจี ซเปี เนอึม ยุม� อซิยา กวน อามอต ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ โฮว ฌุป โรฮ โซะ อ�ื อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื
�พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� ไมจ เปอะ เพรยีง ติ แตะ
ไม่ คิต ไล เปอะ โอเอฮี ไน เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต
เปอะ เฮ�ี เกือฮ แปน ป ลแฆลป� ปะ เอจี ซ ยุม
เปอะ� เญือะ ซ ไฮ เปอะ โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 เญื
อม ฮมอง เฮเซคียา รซอม ตอก เซ เยอ� ลเตือฮ ติ
แตะ นา ลัก่ ชวง เดีญ� ไววอน ละ พะจาว ตอก เฮ�ี
3 �โอ พะจาว, ปัว ปะ โตก ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ เนอึ
ม รพาวม ยุฮ เปอะ เฮ�ี อาึ ยุฮ ลอป กัน ละ ปะ ไม่
รพาวม ซืไซ ซงะ่ ซงอม แตะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ
ละ พะจาว. ฟวยจ เซ เฮเซคียา เซ เยอืม เนอมึ เยอืม
แนม� 4กา ซ โอก โฮว อซิยา โปน ฮา ควง เญือะ ยุฮ
กซัต เซ� พะจาว อฮั แม เฮี ละ อซิยา เซ� 5 �ไมจ
เปอะ แม รโฮงะ แม ละ เฮเซคียา ป มัฮ ฮวันา ยุฮ
ปุย ไน อาึ เซ ตอก เฮ�ี เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื ด่า
วติ จัตเจือ เปอะ เซ อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ เอจี ฮมอง
เงอะ รซอม ไววอน เปอะ เซ� เญอืม ราื รบวต เปอะ
เซ อาึ เอจี ยุ โรฮ โฮะ� งอ่ต แลน� อาึ ซ เกือฮ ปะ
ไฮ� ลอวย ซเงะ แม ปะ ซ ฮาวก เปอะ ฮอยจ นึง วิ
ฮนั ยุฮ อาึ� 6 อาึ ซ บุ แม จีวติ เปอะ เกือฮ ลัง่ ไอม
แม กาว โรฮ พอน เนอมึ� อาึ ซ เรอมึ โรฮ ปะ ไม่ เรอึ
ม โรฮ โฮะ เวยีง เฮ�ี ซ เกือฮ โปน ฮา อมันัต กซัต
เมือง อตัซีเรยี� อาึ ซ เฆีญ เญอะ เวยีง เฮี เบือ ฮนั
แตะ นึง โญตซัก โกะ แตะ� มัฮ โรฮ เบือ ฮนั เนอะ
นึง ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ เซ โรฮ�� อฮั เซ�
7ฟวยจ เซ อซิยา อฮั แม เฮี ละ ปุย� �เกือฮ ปุย ตุย
เปลิ เม ซออฮ ติ แมน� ฟวยจ เซ เกือฮ อาึง อื นึง
โตะ มวยญ ปาวม อื เซ เดอมึ ซ ไฮ ไมจ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ปุย ยุฮ เนอมึ อื ละ อื ตอก เซ�

8 เญือม เซ เฮเซคียา อฮั แม เฮี ละ อซิยา เซ�
�มัฮ เมอ ป ซกิ ซัมคัน นึง อื ป ซ เปลีฮ ที พะจาว นึง
ซ เกือฮ เนอึม อื อาึ ไฮ เยอ� ไม่ ซ โฮลฮ โฮะ ฮาวก
นึง วิฮนั ไน ซเงะ ลอวย นึง อื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
9 อซิยา เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เซ ซ
เกือฮ เนอมึ ป ซกิ ซัมคัน ฮอยจ ละ เปอะ นึง มัฮ พะ
จาว เซ ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซันญา แตะ อาึง
โครยญ เจือ� ป ซกิ ซัมคัน ยุฮ อื เซ มัฮ เฮ�ี พะจาว
ซ เกือฮ ปุ โรม นึง นาลิกา กอยจ เซ โฮว ลัก่กา แตะ
ละ เปอะ ฮอยจ ละ กาว ลลัก่� โต เซ ซ เกือฮ แม ปุ
โรม อื แม ลัก่เคะ แตะ กาว ลลัก่ โรฮ� ปะ ฆวต ยุ
เปอะ ตอก เมอ นึง อ�ื เลือก แลน ติ เจือ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 10 เฮเซคียา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซ โฮว ปุ
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โรม นาลิกา เฮี ลัก่กา แตะ มัฮ ป เยอื ลัง่� ฮา เซ เยอ
เกือฮ ปุ โรม อื แม แม ลัก่เคะ แตะ ฮา อื ฮอยจ ละ
กาว ลลัก่ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11ฟวยจ เซ อซิยา ป
ซึป ลปุง พะจาว เซ ไววอน ปัว อื นึง พะจาว. พะจาว
เกือฮ เนอมึ ปุ โรม นึง นาลิกา กอยจ ยุฮ กซัต อาฮตั
เซ แม ลัก่เคะ แตะ กาว ลลัก่ เนอึม� เอจี ที นึง เซ
ซ ไฮ โซะ อ�ื

กวนไจ กซัต ฮอยจ เน่อมึ บ่าบีโ่ลน
(อซย� 39:1-8)

12 เญอืม เซ เมโรดัก่บ่าลาดัน่ ป มัฮ กวน บ่าลาดัน่
กซัต บ่าบี่โลน เนอ ดวน โรฮ กวนไจ ยุฮ แตะ ฮอยจ
เคะ เฮเซคียา นึง ฮมอง อื โอ เฮเซคียา เซ กอ� มัฮ
เกือฮ อื โรวก ป รโปะ แตะ เซ ไม่ โจตไม ยุฮ แตะ ละ
อ�ื 13 กซัต เฮเซคียา รปัคัม ไมจ มวน โม เซ� ตาว
โรฮ อื เกือฮ ยุ ก ละ แตะ คาวคอง ไมจ ยุฮ แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื ป มัฮ ไคร มาื ไม่ ป ซออย ฮงาื ซออฮ�
ฮอยจ ละ ลออยฮ ซออย ฮงาื ป ตึก นึง ไมจ แตะ�
เกือฮ แม โรฮ อื ยุ เครองึ รุป ยุฮ แตะ เซ โครยญ
เจือ� โอเอฮี เมาะ ป แฮรน อื อาึง นึง นา ก แฮรน
แตะ คาวคอง ยุฮ แตะ เซ� ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป โอ
อื เปลีฮ เกือฮ โม เซ ยุ อู� 14ฟวยจ เซ อซิยา ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ ฮอยจ เคะ กซัต เฮเซคียา� ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ ก เมอ� เมอ
ป ไฮมญ อื นึง เปอะ ติ ติ�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต เฮ
เซคียา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี มัฮ โม ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง เมือง บ่าบี่โลน ก ซไง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
15 อซิยา เซ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ติ ติ ป
ยุ อื นึง เญือะ เฮี เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เฮเซคียา เซ
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เมาะ โอเอฮี อาวต นึง เญือะ ยุฮ
ฮุ เฮ�ี ไม่ ป อาวต อื นึง ก อาึง เงอะ คาวคอง ไมจ
ยุฮ แตะ เซ� ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป โอ อาึ เปลีฮ ละ
อ�ื� อฮั เซ เฮเซคียา�

16 ฟวยจ เซ อซิยา อฮั แม เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ไมจ
เปอะ งอ่ต ลปุง พะ จาว ป ฮอยจ ละ เปอะ เฮ�ี
17�งอ่ตแลน เมอะ� เอจี ซ เติง เวลา อ�ื เมาะ ป มัฮ
คาวคอง ไมจ ป อาวต นึง เญือะ ยุฮ เปอะ เฮี ฮอยจ
ละ คาวคอง ป ซเพระ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ อาึง
เซ เอจี ซ โรวก ปุย ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน� เญือะ
ซ โฮฮ โตว ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว
เยอ� 18 ปัง มัฮ โม จัตเจือ โกะ เปอะ ไอฮ ซ โรวก ปุย
โฮว เซฮ นึง เมือง บ่าบีโ่ลน ละ ซ เกือฮ อื แปน กวน
ไจ เญือะ กซัต�� อฮั เซ ละ อ�ื 19ฟวยจ เซ เฮเซคียา
เซ โลยฮ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �ลปุง พะจาว ป อฮั เปอะ
เนิ เซ มัฮ เนอมึ ป ไมจ� ไม่ มัฮ แตะ ป ปุก ป ลอก��
อฮั เซ� เฮเซคียา มัฮ งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก
เฮ�ี �ดัฮ แนฮ บัน่เมือง เฮี อาวต เฮน อาวต ฮลอง
ไน ติ เจน ไก ลัง่ จีวติ อาึ เฮี โฮ� อาึ อื เกือฮ มวน ละ
แตะ�� มัฮ งอ่ต อื ตอก เซ�

20 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั เฮเซคียา� ไม่ ไลลวง
เมาะ ระ อมันัต อ�ื ฮอยจ ละ ไลลวง ทัมโลป กาวง อื
ไม่ อูโมง ละ ซ เกือฮ อื รอาวม ฮอยจ ละ เวยีง เยรูซา
เลม เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง
กซัต ยุฮ โม ยูด่า� 21 เญือม เอจี ยุม เฮเซคียา เซ�

โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ป โฮลฮ
แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ มะนาเซ กวน โกะ อื ไอฮ�

21
มะนาเซ กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 33:1-20)

1 เญือม โฮลฮ โรง มะนาเซ แปน กซัต เมือง ยู
ด่า เยอ� ปุก เญือม ไก อาญุ อื กาว โรฮ ลอา เนอึ
ม� โฮลฮ แปน ป ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม
รฮอน โรฮ พอน เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เฮปซีบ่า�
2กซัต มะนาเซ ยุฮ ลัมเลือ ป ฆอก ป เบร ละ แลนพะ
จาว อ�ื มัฮ เอนิ ตอก กัน ฆอก ยุฮ โม เมือง ปุย ป
โฮลฮ พะจาว โครฮ เกือฮ โอก ฮา เมือง แตะ เญือม
เกือฮ อื โม อซิราเอน เลียก อาวต นึง โฮ� 3กซัต มะ
นาเซ เฌาะ ยุฮ แม คัน ทไว นึง นาตี ฮลาวง ป เอจี
ยุฮ เฮเซคียา ป มัฮ เปือะ อื เซ ไลจ ไม่� ยุฮ แม โรฮ
คัน ทไว ปุย โอเอฮี นึง ละ พะบ่าอนั� ยุฮ แม โรฮ
ฮุป พะอาเชรา เซ แม ตอก เอจี ยุฮ อาฮปั กซัต เมือง
อซิราเอน อื โฮ� โฮฮ ฮา เซ ซาวป แม ไว โอเอฮี ป
อาวต นึง มะลอง แม โฮวน เจือ� 4ฟวยจ เซ ยุฮ แม
โรฮ คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะ ยุฮ ปุย ตังเมือง นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว, ป มัฮ นา ก เอจี อฮั พะจาว อาึง ตอก
เฮ�ี �เยรูซาเลม เฮี ซ แปน ลอป ก ลืลาว ปุย มอยฮ
อาึ นึง�� อฮั เซ� 5 โนก ฮา เซ กซัต มะนาเซ เยอ ยุฮ
แม คัน ทไว แตะ โอเอฮี นึง� ละ โอเอฮี ป อาวต นึง
มะลอง� ยุฮ เอนิ อื นึง ควง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เตื
อง ลอา คัก อ�ื 6 โนก ฮา เซ ตอง แม ทไว กวน รเมะ
แตะ ละ ป ทื แตะ เซ� โกว แม โรฮ คู บ่า� โฮม ไม่
มอ พี แม โฮวน เจือ� กัน ยุฮ อื เซ มัฮ เนอมึ ป ฆอก
ป เบร ละ พะจาว, มัฮ โรฮ ควน เกือฮ พะจาว เปลี
ฮ รพาวม ฮาวก แตะ ฆาื อื โรฮ� 7 ฮุป พะอาเชรา
ป แกะ ซลัก ปุย เซ� โฮว โบลวง แม อื นึง โตะ วฮินั
ยุฮ พะจาว� เอจี มัฮ วฮินั เซ ป อฮั พะจาว ละ กซัต
ด่าวติ ไม่ กซัต ซาโลมอน ป มัฮ กวน อื เซ ตอก เฮี
โฮ� �เอจี มัฮ เวยีง เยรูซาเลม เฮี ไม่ วฮินั เฮี ป เอจี
เลือก อาึ อาึง ลลาึง นาตี อาวต โม อซิราเอน เตือง
กาว โรฮ ลอา เจอ อ�ื อาึ ซ เกือฮ แปน ก ลืลาว ลอป
ปุย มอยฮ แตะ นึง� 8 ดัฮ โม อซิราเอน ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก อาึ อาึง� ไม่ ยุฮ อื ตัม โกตไม เอจี เกือฮ อาึ
ละ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ อาึ โฮ� อาึ ซ ญอม โตว
เกือฮ ปุย ปุน โครฮ โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง เอจี
ซันญา แตะ อาึง ละ จัตเจือ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว
เยอ� 9 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม ยูด่า เยอ ญอม โตว เนอึ
ง ป อฮั พะจาว เฟือฮ� กซัต มะนาเซ เอจี นัม เอนิ
ปุย เกือฮ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว โฮฮ เอนิ ฮา
เมือง ปุย ป โครฮ พะจาว โอก ซองนา โม อซิราเอน
เซ แม�

10 ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ โม กวนไจ ป ซึป ลปุง
แตะ อฮั เฮ�ี 11�มะนาเซ กซัต เมือง ยูด่า ยุฮ ลัมเลือ
ป ฆอก ป เบร โฮวน เจือ� กัน ยุฮ อื เซ ฆอก เอนิ โฮฮ
ฮา กัน ฆอก เอจี ยุฮ โม อาโมไร โฮ� ฮุป ยุฮ อื โฮวน
เจือ เซ� แปน โรฮ ควน นัม โม ยูด่า ยุฮ มัป่ ฆาื อ�ื
12 เคียง เมอ ยุฮ อื ตอก เซ� อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะ
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จาว ยุฮ โม อซิราเอน ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ
นึง เยรูซาเลม ไม่ ยูด่า� เมาะ โม ป เอจี ฮมอง ไล
ลวง เฮ�ี ซ เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื 13 อาึ ซ รเตีฮ เวยีง
เยรูซาเลม เกือฮ ลอก ตุต แตะ ตอก เอจี ยุฮ ฮุ ละ
เวยีง ซามาเรยี โฮ� ไม่ ตอก ยุฮ ฮุ ละ อาฮปั กซัต
เมือง อซิราเอน ไม่ โม จัตเจือ อื โฮ� อาึ ซ พัก ซ
บ่วต แม โรฮ โฮะ เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ ซงะ่ ตอก
เญอืม บ่วต ปุย เชอืม ไม่ ลอต อื รเคอปึ โฮ� 14อาึ ซ
รน่ัก เกอะ ปุย ไน แตะ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ� ซ มอป เปอะ
เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต โม ป ฮอยจ รุป ไม่ อื เซ� ซ
เกือฮ โฮลฮ โฮว แปน ครา อ�ื ซ เกือฮ โรฮ ปุย ซะ
เต เมือง อาวต อื ไม่ ชะลู อื คาวคอง อื เตือง โอยจ
อ�ื 15ป โฮลฮ อื แปน ตอก เซ ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื ยุฮ อื ป
ฆอก ป เบร ละ อาึ ไม่ ยุฮ อื ควน รอก พาวม เมอะ�
เน่อมึ เญอืม โอก โรง จัตเจือ ไพรม อื ฮา เมือง อยีปิ
ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี มัฮ เซ ป เปลีฮ อาึ รพาวม
ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

16 ติ เจือ อื แม ป ยุฮ กซัต มะนาเซ เยอ� เอจี ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต ไก โฌวะ ปอ นาวก เอนิ ตะ
โบรก นึง เวยีง เยรูซาเลม นึง ฮนัม� โนก ฮา เอจี
นัม อื โม ยูด่า ยุฮ มัป่ ซองนา พะจาว เยอ� โกะ อื
ยุฮ ลัมเลือ เอนิ ป ฆอก ป เบร ตอก เซ� 17 เมาะ ไล
ลวง ป ยุฮ ป อฮั ไฮญ กซัต มะนาเซ� ไม่ ไลลวง กัน
พิต มัป่ ยุฮ อื โฮวน เจือ เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง
นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า� 18 เญือม เอจี
ยุม อื กซัต มะนาเซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ
ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง โตะ รปึม เญือะ
อื ก อฮั ปุย รปึม อุตซา ไม่� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ
อื มัฮ อาโมน กวน โกะ อื ไอฮ�

อาโมน กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 33:21-25)

19 เญือม เอจี ไก อาญุ อาโมน งา่ โรฮ ลอา เนอึ
ม เมอ� โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม ยูด่า โรฮ� ตัต
เตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ลอา เนอึม� มอยฮ
มะ อื มัฮ เมชุนเลเมต� มัฮ กวน รโปวน ฮารุต ปุย
ยว่ง โยตบ่า� 20 กซัต อาโมน เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร
ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก เอจี ยุฮ
มะนาเซ ป มัฮ เปือะ อื เซ โรฮ� 21 เฮยีน เอนิ ปิม โอ
ไมจ ยุฮ เปือะ แตะ เซ โครยญ เจือ� ซาวป โรฮ นัปทื
ฮุป ไว เปือะ แตะ เซ โรฮ� 22 เอจี ละ โปวฮ เอนิ เยโฮ
วา พะจาว ป นัปทื โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� เญือะ
โฮว โตว นึง คระ ยุฮ พะจาว เฟือฮ�

23ฟวยจ เซ โม ลุกนอง กซัต อาโมน เซ รโจะ ดิ ปุ
แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ กซัต ยุฮ แตะ เซ� โฮลฮ
เนอมึ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต อาโมน เซ นึง เญือะ อาวต อ�ื
24 โม ลัปซด่อน ไน โม ยูด่า นึง อื ปังเมอ ยุฮ แม โรฮ
ยุม ไม่ โม ป ตอซู ไม่ กซัต อาโมน เซ โรฮ� ฟวยจ เซ
ดุฮ แม โรฮ โยซียา กวน กซัต อาโมน เซ แปน กซัต
รโตง เปือะ แตะ เซ�

25 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั ไฮญ กซัต อาโมน เซ�
เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ

โม ยูด่า� 26 เญือม เอจี ยุม กซัต อาโมน เซ� ปุย
โฮว รมอยจ อื นึง โตะ รปึม ยุฮ อุตซา� ป แปน กซัต
ฆรอ อื มัฮ โยซียา กวน โกะ อื ไอฮ�

22
โยซียา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 34:1-28)

1 เญือม โฮลฮ โรง โยซียา แปน กซัต เตอ� เดอมึ
ไก อาญุ ซเตะ เนอึม โน่ง� โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง ปุย
นึง เยรูซาเลม งว่ย โรฮ ติ เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ
เยด่ีด่า� มัฮ กวน รโปวน อาด่ายา ปุย ยว่ง โบ่ตคัต
เซ� 2 กซัต โยซียา เซ ยุฮ เนอึม ป ปุก รพาวม พะ
จาว. มัฮ โรฮ โฮว อื นึง คระ ไมจ ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ
จัตเจือ ไพรม แตะ เซ โรฮ� เกือฮ โตว ติ แตะ แพก
คระ ยุฮ อื เซ� ปัง มัฮ ลวง วิ ญุ่ก� ลวง ดอม ญุ่ก�

3 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว โรฮ ซเตะ นึง กัน
โฮลฮ โยซียา เซ แปน กซัต เตอ� ดวน ชาฟัน ป มัฮ
เลคา ยุฮ แตะ โฮว นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว. ชาฟัน เซ
มัฮ กวน อาซาลิยา� ปุก มัฮ กวนโซะ เมชุนลัม� อฮั
เฮี ละ อ�ื 4�ไมจ เปอะ โฮว เคะ ฮนิคียา ป มัฮ ฮวันา
ซตุ เซ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เมีญ แลน เมาะ ไก มาื ป
อาวต นึง วิฮนั เซ� มาื เซ เอจี มัฮ มาื เกป ป มอง
โตะ รเวอืะ วฮินั เซ เน่อมึ นึง โม ลัปซด่อน� 5 เกือฮ
โรฮ เกือฮ มาื เซ ละ โม ไน ชงั ระ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ ละ ซ เกือฮ อื ละ โม ป ยุฮ กัน นึง กัน ซอมแซม
อื วฮินั เซ� 6 ป มัฮ โม ชงั ไมะ� ชงั ปุน� ชงั กอซัง�
ละ ซ กัฮ อื งวยฮ โคะ� งวยฮ ซโมะ เพรยีง ปุย ละ
ซอมแซม แตะ วฮินั เซ นึง โครยญ เจือ� 7 โม ป กุม
กัน นึง วิฮนั เซ มัฮ เนอึม ปุย ซืไซ� เญือะ จัมเปน
เปอะ โตว ซาวป แม กวต แลน บัน่ชี ยุฮ อ�ื� อฮั เซ
กซัต เซ�

8ฟวยจ เซ ฮินคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ อฮั เฮี ละ
ชาฟัน ป มัฮ เลคา ยุฮ กซัต เซ� �อาึ อื รโตฮ ยุ นังซื
โกตไม นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
ฟวยจ เซ ฮินคียา เกือฮ นังซื โกตไม เซ ละ ชาฟัน�
ชาฟัน เซ ลาว อ�ื 9 ฟวยจ เซ เอญี รโฮงะ แม โรฮ
อื ละ กซัต โยซียา ตอก เฮ�ี �เอะ โม ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ เฮี เอจี ฟวยจ ซเพระ เยอะ มาื นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว เซ� เอจี มอป โรฮ ละ โม ไน ชงั ระ ป ยุฮ กัน
นึง วฮินั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10ฟวยจ เซ ชาฟัน อฮั
แม เฮี ละ กซัต� �ฮนิคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ เกือฮ
แม โรฮ นังซื ละ อาึ ติ มวน�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ
เซ ชาฟัน ลาว นังซื เซ ละ กซัต โยซียา เซ�

11 เญือม เอจี ฮมอง กซัต รซอม นึง นังซื โกตไม
เซ� แจฮ เอนิ ลปิ แตะ ฆาื อ�ื 12ฟวยจ เซ ดวน แม
ฮินคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ� ไม่ อาฮิคัม กวน ชา
ฟัน� ไม่ อกัโบ่ กวน มีคายา� ไม่ ชาฟัน ป มัฮ เลคา
ยุฮ แตะ� ไม่ อาซายา ป มัฮ กวนไจ แตะ เซ� อฮั
เฮี ละ อ�ื 13 �ไมจ เปอะ โฮว ไฮมญ แลน พะจาว ละ
อาึ ไม่ ละ โม ยูด่า เฮี เตือง โอยจ อื เกว ไม่ รซอม ป
ไก นึง นังซื เฮ�ี พะจาว อฮั ติ แตะ ซ เปลีฮ รพาวม
ฮาวก แตะ ละ โม เอะ� มัฮ ฆาื โอ โม จัตเจือ ไพรม
เอะ งอ่ต ลปุง ป ไก นึง นังซื เฮ�ี ไม่ โอ อื ยุฮ ตัม



2 กซัต 22:14 356 2 กซัต 23:11

ป ไซฮ ปุย อาึง� ตัม ป ดวน อื เอะ ยุฮ เซ โครยญ
เจือ�� อฮั เซ กซัต เซ�

14 ฮินคียา� ไม่ อาฮิคัม� ไม่ อกัโบ่� ไม่ ชาฟัน�
ไม่ อาซายา เยอ� โกฮ โฮว เนอมึ เคะ ป ซึป ลปุง พะ
จาว ติ ปุย� มัฮ ปรโปวน� มอยฮ อื มัฮ ฮุนด่า� มัฮ
ปรโปวน เญือะ ชนัลุม� ชนัลุม เซ มัฮ กวน ทิกวา�
ปุก มัฮ กวนโซะ ฮารฮตั� มัฮ โม ป ซเพระ ซแน่ม
เครองึ เซอกึ ซตุ นึง วิฮนั� (เญือม เซ ปรโปวน เซ
เยอ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม มู ลอา นึง อ�ื� โม
ป ฮอยจ เซ อู ดิ ไม่ ปรโปวน เซ นา เซ� 15 เญือม
เซ ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน เนอ อฮั เฮี ละ เปอะ� �ไมจ เปอะ เอญี
อฮั ละ ปรเมะ ป ดวน โม เปะ โฮว เคะ อาึ เซ ตอก
เฮ�ี 16 พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� งอ่ต แลน� อาึ ซ
เกือฮ เนอมึ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เวยีง เยรูซาเลม
ไม่ ปุย อาวต นึง อ�ื ตัม รซอม นึง นังซื ป เอจี โฮลฮ
กซัต เมือง ยูด่า ลาว เซ� 17 มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ โม
เซ อาึ� ไม่ เอจี ตอง อื ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว
ไฮญ โรฮ� โม เซ ซาวป แนฮ ยุฮ ควน รอก พาวม อาึ
นึง ยุฮ แตะ กัน ตอก เซ� เซ ป ซ เปลีฮ อาึ รพาวม
ฮาวก แตะ ฆาื อื ละ ปุย เมือง เฮี เยอ� รพาวม ฮาวก
อาึ เซ เญาะ เกียฮ ญึ่ต โตว� 18 ละ กซัต ยุฮ โม ยู
ด่า ป ดวน โม เปะ โฮว ไฮมญ พะจาว เซ� ปังเมอ
ไมจ โม เปะ รโฮงะ ละ อื ตอก เฮ�ี เยโฮวา พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� 19ปะ เกือฮ เปอะ
โตว รพาวม แตะ กอ บุ่ง� ญอม เปอะ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปุย ตุเตียม เบือ เอจี ฮมอง เปอะ ลปุง เซ� เญื
อม เอจี ฮมอง เปอะ ตอก ซ เกือฮ อาึ เมือง เฮี ไลจ
โลม ปอ ฮงั อ�ื ไม่ เกือฮ ปุย นึง อื ลอก ป โอยจ นึง
โซะ แตะ เซ� ปะ แจฮ เอนิ เปอะ ลปิ แตะ� ไม่ เยอื
ม เปอะ ฆาื� อาึ เอจี ยุ เอจี ฮมอง โรฮ โฮะ ป ยุฮ ปะ
เซ� 20 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ รโจะ ปะ ไม่ โม จัต
เจือ ไพรม เปอะ� ปะ ซ โฮลฮ ลัง่ ปุย รมอยจ เปอะ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ
ป โตะ ป ตอง ป ซ เกือฮ อาึ ฮอยจ ละ ปุย เมือง เฮี
เฟือฮ�� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ�� เญอืม เซ�
โม เซ เอญี รโฮงะ เนอมึ รซอม เซ ละ กซัต เซ�

23
โยซียา นัม ปุย เอญี เคะ พะจาว
(4 กซต� 34:29-33)

1 ฟวยจ เซ กซัต โยซียา กอก โม ป ระ ป คาว ไน
โม ยูด่า ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� เกือฮ
อื ฮอยจ โพรม เคะ แตะ� 2 เญือม เซ บะ แม ปุย
ฮาวก ฮอยจ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว แม� โม ป ฮาวก
ไม่ อื เซ มัฮ โม ซตุ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว� ไม่ โม ป
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� ฮอยจ โรฮ ละ โม ยูด่า
เตือง โอยจ อ�ื ฮาวก ตื ไม่ อื เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ
ป กวต� เญือม เซ กซัต โยซียา ลาว นังซื ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว ป ยุ ปุย นึง โตะ วฮินั เซ ละ อื นึง ล
เลาะ เรยีง แตะ� 3 กซัต เซ ชุง โบ ด่อง� ซันญา แม
โรฮ โอเอฮี ไม่ พะจาว นึง ซ เนอึง แตะ ป อฮั อ�ื ไม่
ซ โซะโกะ ฮรกัซา โรฮ แตะ นึง โกตไม ยุฮ อื ฮอยจ

ละ ลปุง ซตอก อื อาึง เซ� ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ
พาวม แตะ เตือง โอยจ อ�ื อฮั เนอึม ติ แตะ ซ ยุฮ
อื ตัม รซอม ซันญา ป ไก นึง นังซื เซ โครยญ เจือ�
ปัง มัฮ โม ลัปซด่อน เซ เตือง โอยจ อื ซันญา โรฮ อื
ตอก เซ โรฮ�

4 ฟวยจ เซ กซัต โยซียา ดวน โรฮ ฮินคียา ป มัฮ
ฮวันา ซตุ เซ ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ ป มอง โตะ รเวอืะ วิ
ฮนั เซ� เกือฮ อื ตุย เครองึ โกว ปุย ละ พะบ่าอนั�
พะอาเชรา ไม่ ป โกว ปุย ละ ไว แตะ โอเอฮี ป ไก นึง
มะลอง เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื โอก ฮา โตะ วฮินั
ยุฮ พะจาว เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย โฮว ตอง อื ก พริ
เวยีง เยรูซาเลม นึง โบ โตะ โลก คิตโรน� ป มัฮ จะ
ไม่ ครมั เครองึ ตอง อื เซ� โรวก แม อื ฮอยจ นึง ยว่ง
เบ่ตเอน� 5 โม ซตุ ป เอจี ดุฮ กซัต ยุฮ โม ยูด่า เซ ละ
ซ เกือฮ อื ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื นึง คัน อาวต นึง
นาตี ฮลาวง นึง เมือง ยูด่า� ฮอยจ ละ โม ป อาวต
อื นึง รวติ รเวยีง เมือง เยรูซาเลม เมอ� กซัต โยซี
ยา เซ เอจี ทอต อื โอก โอยจ� ทอต แม โรฮ อื ไม่ โม
ซตุ ป แปน ป ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะบ่าอนั� ไม่ โม
ป ทไว โอเอฮี ละ ซเงะ� เคิ� ไม่ ซโมยญ� ฮอยจ ละ
โอเอฮี ป ไก นึง มะลอง เตือง โอยจ อื เซ� 6 ฟวยจ
เซ ตุย แม โรฮ ฮุป พะอาเชรา เซ เกือฮ อื โอก ฮา วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว, ตาว อื ฮอยจ นึง โบ โกลง คิตโรน
ก พริ เวยีง เยรูซาเลม เซ� ตอง เอนิ อื นา เซ� ตุฮ
แม อื เกือฮ บลวย� ฟวยจ เซ โฮว ครวย อื โตะ รม
อยจ ปุย ทัมมด่า� 7 ฟวยจ เซ กซัต โยซียา ยุฮ แม
โรฮ ไลจ ไม่ เญือะ อาวต โม ปรเมะ ปรโปวน ป ยุฮ
กัน คึต กัน ไรม นา ก ไว ปุย ฮุป เซ� ไม่ มัฮ อื นา
ก ไตญ ปุย เครองึ เซอกึ ละ โกว ปุย ละ ไว แตะ พะ
อาเชรา เซ� 8 กซัต เซ ดวน เนอึม โม ซตุ โอก ฮา
ยว่ง นึง เมือง ยูด่า เซ โครยญ ยว่ง เกือฮ ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ คัน
ทไว อื โอเอฮี นึง นาตี ฮลาวง เซ� เอจี มัฮ นา ก โฮว
ซาวป โม ซตุ ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื นึง เซ� เน่อมึ
นึง ยว่ง เกบ่า ลวง ลั่กล่าวง� ฮอยจ ละ ยว่ง เบ่เออ
เชบ่า ลวง ลัก่เซฮ� ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ คัน ฮลาวง
ป อาวต โบ โตะ รเวอืะ ป อฮั ปุย รเวอืะ จาวเมือง โย
ชูวา ไม่� คัน เซ ปุก อาวต ลวง วิ คระ เลียก ปุย โตะ
รเวอืะ เมือง นึง อ�ื 9 โม ซตุ ป กอ มอง ทไว โอเอฮี
นึง คัน ไก นึง นาตี ฮลาวง เซ� ดิ เกือฮ โตว อื ฮาวก
รซอฮ นึง คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว ป อาวต นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ� โม เซ เยอ ปังเมอ โฮลฮ โรฮ
โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ ตอก โม ซตุ ไฮญ โรฮ�

10 ฟวยจ เซ กซัต โยซียา ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ โทเฟต
ป อาวต โตะ โลก ฮินโนม เซ� โทเฟต เซ มัฮ ก โฮว
ไว ปุย พะ ยุฮ ปุย ตัง เมือง� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ
ซ เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ ตอง ทไว กวน รเมะ กวน ร
โปวน แตะ ละ พะโมเลก เซ� 11ฟวยจ เซ เฌาะ แม
โรฮ บรอง ป เอจี ทไว กซัต ยุฮ โม ยูด่า ละ ซเงะ�
เกือฮ อื โอก ฮา นา เซ� บรอง เซ อาวต นึง คระ เลีย
ก ปุย นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, อาวต นึง เฆียง ฮอง อาวต
นาทัน เมเลก ป มัฮ จาวไน เซ� เลาะ ฮอยจ ทไว ปุย
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ละ ซเงะ เซ� กซัต โยซียา เซ ตอง เอนิ อื เตือง โอยจ
อ�ื 12 คัน ทไว ป ยุฮ โม กซัต ยูด่า นึง ดัต่ฟะ ราว
โตะ ฮอง คัก ฮลาวง ยุฮ กซัต อาฮตั เซ� ไม่ คัน ทไว
ยุฮ กซัต มะนาเซ นึง ควง วิฮนั ยุฮ พะจาว เตือง ก
พริ กไน อื เซ� ตุฮ โรฮ อื ปอ บลวย อ�ื ฟวยจ เซ
ครมั อื เซ ไรฮ โฮว โปวฮ อื นึง ฮอง โกลง คิตโรน�
13 ฟวยจ เซ โยซียา ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว ป
อาวต บลัฮ เวยีง เยรูซาเลม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ไม่
เกือฮ อื แปน ป รแอม ไล� คัน ทไว เซ อาวต ฆรมึ บ
ลาวง กาวก นึง อ�ื คัน เซ มัฮ คัน ยุฮ กซัต ซาโลม
อน ละ พะอตัทาโรต ป ทื โม ไซด่อน� พะเคโมต ป ทื
โม โมอปั� ไม่ พะ มินโคม ป ทื โม อมัโมน เซ� พะ
โม เซ� มัฮ ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว� 14 ตุฮ โรฮ
ด่อง ซโมะ ซัมคัน เกือฮ บลวย� ฆู แม ซกัง อาเชรา
เกือฮ ลเลอึม เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ โฮว โปวฮ
แม ซองั ปุย นึง เบือง อื ละ ซ เกือฮ อื แปน ป รแอม
ไล�

15 ฟวยจ เซ โยซียา ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว
อาวต นึง นาตี ฮลาวง ยว่ง เบ่ตเอน แม� คัน เซ เอจี
มัฮ ป ยุฮ เยโรโบอ่มั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โม อซิรา
เอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� โยซียา เซ ตุฮ คัน เซ
ปอ บลวย อ�ื ฟวยจ เซ ตอง แม ซกัง อาเชรา เกือฮ
ฮะ ล่อยญ เอนิ� 16 เญือม ยุ กซัต โยซียา โตะ อูโมง
รมอยจ ปุย ป ยุม นึง บลาวง เซ� ดวน ปุย ตุย ซองั
ป ยุม อาวต นึง อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย ตอง อื นึง
คัน ทไว เซ ละ ซ เกือฮ อื คัน เซ แปน ป รแอม ไล ฆาื
อ�ื โอเอฮี ตอก เซ เอจี เกิต เนอมึ ตัม ป อฮั พะจาว
อาึง� ตอก เอจี เกือฮ อื ป ซึป ลปุง แตะ รโฮงะ อาึง
ไลลวง เซ โฮ� 17ฟวยจ เซ กซัต โยซียา อฮั แม เฮ�ี
�อูโมง ป ชวน อาึ เซิต มัฮ เบือง รมอยจ ปุย แล��
อฮั เซ� ปุย ยว่ง เบ่ตเอน เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ โตะ อูโมง รมอยจ ปุย ป ซึป ลปุง พะจาว นึง�
ปุย เซ เยอ มัฮ โม ยูด่า� เมาะ ป ซ ยุฮ ปะ ละ คัน
ทไว นา เฮ�ี ปุย เซ เอจี รโฮงะ อาึง อื โครยญ เจือ��
อฮั เซ ละ อ�ื 18 โยซียา เซ อฮั แม เฮี ฆาื อ�ื �ดัฮ
มัฮ ตอก เซ โฮ� ละ อาึง นา เซ เมิฮ� ทัน โตว เกือฮ
ปุย เฌาะ ซองั อ�ื� อฮั เซ� โม เซ ละ เนอมึ อ�ื ซองั
ป ซึป ลปุง พะจาว ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง ซามาเรยี เซ
ละ โรฮ อื นา เซ� 19 เมาะ ป มัฮ คัน ทไว นึง นาตี
ฮลาวง ป อาวต นึง แควน เมือง ซามาเรยี โครยญ
ยว่ง� ป ยุฮ โม กซัต อซิราเอน เซ อาึง เงอ� กซัต โย
ซียา ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล� เอจี มัฮ โอเอฮี โม เซ
ป ววั ละ พะจาว ไม่ แปน อื ควน ฮาวก รพาวม อ�ื
กซัต โยซียา ซาวป เนอมึ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ตอก ยุฮ แตะ
ไลจ ไม่ ป อาวต อื นึง ยว่ง เบ่ตเอน เซ� 20 ยุฮ แม
ยุม ไม่ ซตุ ป รซอฮ นึง คัน ทไว อาวต นึง นาตี ฮลา
วง เซ� มอก เอนิ อื ราว คัน โกว อื เซ� คัน ทไว เซ
โตก แม โรฮ ซองั ปุย นึง อ�ื ฟวยจ เซ เอญี ฮอยจ
นึง เวยีง เยรูซาเลม�

ไล ชลอง ปุย กัน เลียง ฌาว
(4 กซต� 35:1-19)

21 ฟวยจ เซ กซัต โยซียา อฮั แม เฮี ละ โม ลัป
ซด่อน เตือง โอยจ อ�ื �ไมจ เปอะ ชลอง แม ไลลวง
กัน โซม เลียง ฌาว เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ละ ซ แปน อื

ควน ทไว โญตซัก ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ตอก
เอจี ไซฮ ปุย อื อาึง นึง นังซื เกว ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ
อื โฮ�� อฮั เซ� 22 เน่อมึ เจน ไก ป รเตีฮ รตุม ละ
โม อซิราเอน เนอ� ดิ กอ ไก โตว เญือม ชลอง ปุย
อื ตอก ยุฮ แตะ โฮน เฮี เยอ� ปัง มัฮ เญือม เอจี ไก
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ญุ่ก� กซัต ยุฮ โม ยูด่า ญุ่ก�
ปุ โรฮ ดิ เมาะ โฮน เฮ�ี 23 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม
กาว ซเตะ นึง กัน แปน โยซียา กซัต เตอ� เกือฮ เนอึ
ม ปุย ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ละ ซ แปน อื ควน ทไว โญตซัก ละ พะจาว.

กัน ไฮญ ป ยุฮ โยซียา
24 โนก ฮา เซ แม� กซัต โยซียา เซ เอจี โครฮ โรฮ

โม ป มัฮ โฮม ไม่ ตีนัง โอก ฮา เยรูซาเลม ไม่ ยูด่า เตื
อง โอยจ อ�ื ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ ฮุป พะ ป ทื ปุย ไม่
โอเอฮี ป รแอม ละ พะจาว นึง อื โครยญ เจือ� มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุฮ ตัม ป เอจี ไซฮ
ปุย อาึง นึง นังซื โกตไม ป เอจี ยุ ฮินคียา ป มัฮ ฮวั
นา ซตุ นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 25 เมาะ ป เอจี
โฮลฮ แปน กซัต กา โยซียา เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอมึ
ป ปุน รซอฮ เนอึม แนม ละ พะจาว ฮอยจ นึง ไกญ
เปละ ไกญ พาวม� ฮอยจ นึง เรยีง แด่น แตะ� ไม่
ปุน ยุฮ โรฮ แตะ ตัม โกตไม เอจี ไซฮ ไอ โมเซ อาึง
เมาะ โยซียา เซ� ปัง มัฮ ป โฮลฮ แปน กซัต ฟวยจ
เซ� ปุ โรฮ ไก ติ ปุย เนอมึ ป เมาะ อ�ื 26 ปัง มัฮ ตอก
เซ พะจาว ปังเมอ โอ เปียน ป ตะ แตะ ยุฮ ฆาื อื ละ
โม ยูด่า เซ� มัฮ ฆาื ยุฮ กซัต มะนาเซ ป ววั รพาวม
อ�ื มัฮ เซ ป จัมเปน อื เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ
อื ฆาื อ�ื 27พะจาว อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ซ เกือฮ โรฮ
โม ยูด่า ลอก ตุต แตะ� ซ โครฮ โอก โฮว โปน ไง่
ซลอง แตะ ตอก เอจี ยุฮ ละ โม อซิราเอน โฮ� อาึ ซ
ละ ซ โปวฮ เวยีง เยรูซาเลม เตือง มัฮ อื เมือง เอจี
เลือก แตะ อาึง เซ� ซ ละ ซ โปวฮ โรฮ วฮินั เซ เตือง
มัฮ อื นา ก เอจี อฮั ฮะ ติ แตะ ซ เกือฮ มอยฮ แตะ
อาวต ลอป นึง เซ�� อฮั เซ พะจาว�

กซัต โยซียา ยุม
(4 กซต� 35:20-27)

28 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต โยซี
ยา เซ โครยญ เจือ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป
มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื 29 เญื
อม มัฮ ลัง่ โยซียา กซัต เตอ� กซัต เนโค เมือง อยีปิ
เปอ� ฮาวก ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง โกลง ยู
ฟะเรตี ละ ซ ฮาวก เรอึม อื กซัต อตัซีเรยี� กซัต โย
ซียา เซ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ อื ฆาื อ�ื เญือม รุป อื ปุ
แตะ เซ� กซัต เนโค โฮลฮ เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต โยซี
ยา นึง เมือง เมกิตโด่� 30 เญอืม เซ โม ลุกนอง อื ตัง
โรวก ฆัว ยุม โยซียา เซ นึง เลาะ รุป เซิก� เอญี ไม่ อื
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� โฮว รมอยจ อื นึง โตะ
อูโมง ยุฮ โกะ อื ไอฮ� โม ลัปซด่อน เนอ เลือก แม
โรฮ เยโฮอาฮตั กวน โยซียา เซ แปน กซัต ละ แตะ�
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เยโฮอาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 36:1-4)

31 เญือม โฮลฮ โรง เยโฮอาฮตั แปน กซัต เตอ�
อาญุ อื ไก งา่ โรฮ ลอวย เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย
นึง เวยีง เยรูซาเลม ลอวย เคิ� มอยฮ มะ อื มัฮ ฮา
มุทัน� มัฮ กวน รโปวน เยเรมี� มัฮ ปุย เมือง ลิปนา
เซ� 32 เยโฮอาฮตั เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน
พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก เอจี ยุฮ โม จัต
เจือ ไพรม อื เซ� 33 กัง เคะ เอ เยโฮอาฮตั เซ โฮลฮ
เนโค กซัต เมือง อียปิ โฮมวต โจก อื นึง โม่ะเฮลีจ
นึง เมือง รปิลา ป อาวต นาตี ฮามัต เซ� เญือะ เกือฮ
โตว อื ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม� โฮฮ ฮา เซ
เยอ� บัง่คัป แม โม ยูด่า เซีย พาซี ละ แตะ นึง มาื
ติ รอย ตะลัน� ไคร แม ติ ตะลัน� 34ฟวยจ เซ กซัต
เนโค ดุฮ แม เอลียาคิม กวน โยซียา เซ แปน กซัต
ละ โม ยูด่า รโตง เปือะ อื เซ� เปียน แม โรฮ มอยฮ
เอลียาคิม เซ� อฮั เยโฮยาคิม ละ อ�ื เยโฮอาฮตั เซ
ปังเมอ โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อยีปิ� ลอต
เอนิ ยุม นา เซ�

เยโฮยาคิม กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 36:5-8)

35 กซัต เยโฮยาคิม เซ ซาวป เนอึม เกป พาซี เน่
อมึ นึง โม ลัปซด่อน ตัม โซมกวน อื ไม่ ป ไก ยุฮ ปุย
โครยญ เญือะ� ละ ซ เกือฮ อื ละ กซัต เมือง อียปิ
ตัม เมาะ ดวน อื ปุย เกือฮ ละ แตะ เซ�

36 เญือม โฮลฮ โรง เยโฮยาคิม แปน กซัต เตอ�
อาญุ อื ไก งา่ โรฮ พอน เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย
นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว โรฮ ติ เนอึม� มอยฮ มะ
อื มัฮ เซบิ่ด่า� กวน รโปวน เปด่ายา ปุย ยว่ง รูมา�
37กซัต เยโฮยาคิม เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะ
จาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก เอจี ยุฮ โม จัตเจือ
ไพรม อื โครยญ โฆะ อ�ื
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1 เญือม มัฮ ลัง่ เยโฮยาคิม กซัต เตอ� เนบู่คัตเน

ซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน เนอ ฮาวก ตอซู ปุ แตะ ไม่
โม ยูด่า� กซัต เยโฮยาคิม โฮลฮ เอนิ อาวต ฆรมึ อมั
นัต อื ลอวย เนอึม ฆาื อ�ื กัง เคะ เอ เลฮ แม โรฮ
เตียง อ�ื 2พะจาว ตาว เอนิ โม บ่าบีโ่ลน� โม ซีเรยี�
โม โมอปั ไม่ โม อมัโมน เกือฮ อื ฮอยจ ซะ เต เมือง
ยูด่า ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ โลม ละ อื ตัม ป เอจี เกือฮ
พะจาว ป ซึป ลปุง แตะ อฮั อาึง ละ ปุย โฮ� 3 มัฮ พะ
จาว ป ดวน ปุย โม เซ ฮอยจ ยุฮ ตอก เซ เยอ� ละ
ซ เกือฮ อื โครฮ โม ยูด่า เซ โอก โฮว ปอ โปน เอนิ อื
ฮา ไง่ ซลอง แตะ� ฆาื กัน ฆอก กัน เบร โฮวน เจือ
ป เอจี ยุฮ มะนาเซ เซ� 4 เตือง กัน ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย
โอ ไก พิต ไก โฌวะ เซ นึง เอจี เกือฮ อื ฮนัม ปุย โอ
ไก พิต เซ ปัต เล่ีป เวยีง เยรูซาเลม� มัฮ ฆาื เซ ป โอ
พะจาว ญอม ยวก พิต โฌวะ ยุฮ มะนาเซ เซ ฆาื อ�ื

5 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮ
ยาคิม เซ โครยญ เจือ เยอ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง
นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื

6 เญือม เอจี ยุม อื โฮลฮ โฮว รโจะ ดิ ไม่ โม จัตเจือ
ไพรม แตะ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮยาคิ
น กวน โกะ อื ไอฮ�

7 เคียง เซ กซัต เมือง อียปิ เปอ เญือะ ซาวป โตว
โอก โฮว รุป ไม่ ปุย� มัฮ ฆาื เอจี โฮลฮ กซัต บ่าบีโ่ลน
เซ กุม แม เมือง ป เอจี โฮลฮ โกะ อื กุม เซ� มัฮ เอนิ
เน่อมึ นึง โกลง เมือง อยีปิ เซ ฮอยจ ละ โกลง ยูฟะเร
ตี เอนิ�

เยโฮยาคิน กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 36:9-10)

8 เญือม โฮลฮ โรง เยโฮยาคิน แปน กซัต เตอ�
อาญุ อื ไก กาว ซเตะ เนอมึ� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง
เวยีง เยรูซาเลม ลอวย เคิ� มอยฮ มะ อื มัฮ เนฮุ
ชะทา� มัฮ กวน รโปวน เอนนาทัน ปุย เวยีง เยรูซา
เลม� 9 เยโฮยาคิน เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะ
จาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก เอจี ยุฮ เปือะ โกะ อื
โครยญ เจือ เอนิ�

10 เญือม เซ โม ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ เนบู่คัตเนซา
กซัต บ่าบี่โลน เซ โรวก ตฮนั ยุฮ แตะ� ฮาวก แวต
เอนิ เวยีง เยรูซาเลม เซ� 11 ลไล แวต ลัง่ โม ตฮนั
เวยีง เซ เยอ� เนบู่คัตเนซา ฮาวก โรฮ ฮอยจ นา เซ
โรฮ� 12 เญอืม เซ เยโฮยาคิน กซัต โม ยูด่า เซ ญอม
เอนิ อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต บ่าบี่โลน เซ� เตือง มะ
โกะ แตะ� ไม่ โม ลุกนอง แตะ� ฮอยจ ละ โม ป ยุฮ
กัน นึง เญือะ ยุฮ อื เซ โครยญ โฆะ อ�ื กซัต บ่าบีโ่ลน
เซ โฮมวต โรฮ โรวก กซัต เยโฮยาคิน ไม่ อ�ื เญือม
เซ ปุก เญือม เอจี โฮลฮ เนบู่คัตเนซา เซ แปน กซัต
ซเตะ เนอึม� 13 โรวก โรฮ คาวคอง ไมจ ป อาวต
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, ไม่ คาวคอง ป อาวต นึง เญือะ
กซัต� ไม่ โอเอฮี ป ยุฮ ซาโลมอน นึง ไคร ป ไก กไน
วิฮนั เซ� เญื่อฮ อื กิต แม โรวก อื แปน ไซจๆ อื
โครยญ เจือ� ตอก เนอึม เอจี อฮั พะจาว อาึง โฮ�
14 เนบูคั่ตเนซา เซ โรวก แม โรฮ โม ป อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ� เกือฮ อื โฮว แปน ครา แตะ� โม ป
โรวก อื เซ มัฮ โม จาวไน ไม่ โม ตฮนั เกงๆ� ฮอยจ
ละ โม ชงั ไมะ� ชงั ปุน� ไม่ ชงั ไร เตือง โอยจ อ�ื ป
โรวก อื ไม่ แตะ เซ ไก เอนิ ติ ฮมาึน ปุย� โม ป โอ อื
โรวก เซ มัฮ ลัง่ โม ป ตุก ป ญัก นึง อื โน่ง� 15 โรวก
โรฮ เยโฮยาคิน เซ� ไม่ มะ อื ไม่ โม ปรโปวน เญือะ
อ�ื โม ลุกนอง อ�ื ตฮนั เกง ยุฮ อ�ื ไม่ โม จาวไน ยุฮ
อ�ื เกือฮ อื โฮว แปน ครา แตะ นึง เวยีง บ่าบี่โลน
เซ� 16 โม ป โฮมวต อื โรวก เกือฮ โรฮ แปน ครา
แตะ เซ มัฮ โม ตฮนั เกง ละ รุป แตะ 7,000 ปุย� ไม่
ชงั ไมะ� ชงั ปุน� ชงั ไร 1,000 ปุย� โม เซ มัฮ โอยจ
โม ป ระ เรยีง ระ แด่น ป โปง ไม่ แปน แตะ ตฮนั�
17 เนบู่คัตเนซา เซ ดุฮ แม โรฮ มัตทานิยา แอนระ
เยโฮยาคิน เซ แปน กซัต ละ โม ยูด่า� ปุก แม โรฮ
มอยฮ โคระ อ�ื อฮั เซเด่คียา ละ อ�ื

เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 36:11-14)



2 กซัต 24:18 359 2 กซัต 25:24

18 เญือม โฮลฮ โรง เซเด่คียา แปน กซัต เตอ�
อาญุ อื ไก งา่ โรฮ ติ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง
เวยีง เยรูซาเลม กาว โรฮ ติ เนอมึ� มอยฮ มะ อื มัฮ
ฮามุทัน� กวน เยเรมี ปุย เมือง ลิปนา� 19 เซเด่คียา
เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ
กัน ฆอก ตอก เอจี ยุฮ กซัต เยโฮยาคิม อื โฮ โครยญ
เจือ� 20 มัฮ ฆาื กัน ฆอก ตอก เซ ป ฮาวก รพาวม
พะจาว ละ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไม่ โม ยูด่า ฆาื อ�ื
ปอ เอนิ ไกฮ อื โม เซ เกือฮ โอก โปน ฮา ไง่ ซลอง
โกะ แตะ เอนิ�

25
เวยีง เยรูซาเลม เญื่อฮ ไลจ
(4 กซต� 36:15-21; ยรม� 52:3-30)

กัง เคะ เอ� กซัต เซเด่คียา เลฮ เตียง ป อฮั เนบู่
คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� 1 เนบู่คัตเนซา เซ
โรวก เอนิ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่
ปุย เวยีง เยรูซาเลม ฆาื อ�ื แวต เอนิ เวยีง เซ� โก
แม เตะ แปน แปน โม อื ละ ซ เกือฮ อื แปน ก โปยญ
แตะ เวยีง เซ นึง� เญือม เซ ปุก เญือม เอจี โฮลฮ
เซเด่คียา เซ แปน กซัต ซไตม เนอมึ ไปล กาว เคิ ไม่
กาว ซเงะ� 2 โม เซ เยอ แวต เอนิ เวยีง เซ ฮอยจ ละ
โฮลฮ เซเด่คียา แปน กซัต กาว โรฮ ติ เนอึม� 3 เญื
อม เอจี มัฮ อื วนัที ซไตม เคิ ปาวน� เนอมึ กาว โรฮ
ติ เซ� เวยีง เยรูซาเลม โซะ เนอึม ไปลญ เออปึ ปุย
นึง� โม ลัปซด่อน เญือะ ไก โตว ป โซม ป ปอน เฟือฮ
เอนิ� 4 เญอืม เซ ฆรุง เวยีง เซ เญื่อฮ� โม ตฮนั นึง
อื โกฮ ตอ ฆาื อื ซาวม เซ� ตอ โอก คระ โตะ รเวอืะ
ซน่ะ ฆรุง ก พริ ไม่ ฆรุง กไน ป ปุก คระ ไก รปึม ยุฮ
กซัต เซ� เตือง อาวต โม ตฮนั บ่าบีโ่ลน เซ รวติ เวยีง
เซ� กซัต เซเด่คียา เซ โกฮ ตอ โรฮ โฮว ดิ นึง คระ
อาราบ่า� 5 เญือม เซ โม ตฮนั ยุฮ โม บ่าบี่โลน เซ
โฮว อาื อ�ื เครอปึ อื นึง ลโลวง โบ เมือง เยรีโค�
เมาะ โม ป มัฮ ตฮนั ยุฮ เซเด่คียา เซ แตกฟุง เฮยีไฮ
โครยญ โฆะ แตะ� 6 โม ตฮนั บ่าบี่โลน เซ โฮมวต
โรวก เซเด่คียา เซ� ฟวยจ เซ เอญี ตาว อื ละ กซัต
ยุฮ แตะ นึง ยว่ง รปิลา� กซัต เนบูคั่ตเนซา เซ รเตีฮ
อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ นา เซ� 7 ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม
กวน เซเด่คียา เซ ซองนา โกะ อื เอนิ� ฟวยจ เซ กัว
แม ซลอง ไง่ เซเด่คียา เซ เกือฮ จัก� ดุฮ แม เฮลีจ
นึง อ�ื ฟวยจ เซ โรวก อื ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน�

โม ยูด่า โฮลฮ โฮว แปน ครา
8 เญือม เอจี โฮลฮ เนบู่คัตเนซา แปน กซัต บ่าบี่

โลน กาว ซไตม เนอมึ ไปล พอน เคิ ไม่ อาแลฮ ซเงะ
เอ� เนบู่ซาระดัน่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต� ไม่
แปน โรฮ อื ป ซิงซา ดิ โอเอฮี ไม่ อื เซ� โฮลฮ เลีย
ก ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
9 โตก วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� โตก โรฮ อื ไม่ เญือะ กซัต
เซ� ฮอยจ ละ เญือะ ไมจ ไมจ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื
10 โม ตฮนั บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อื ป อาวต อื ไม่ ฮวั
นา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต เซ ยุฮ เอนิ ไลจ ไม่ ฆรุง เวยีง เย
รูซาเลม ไคว อ�ื 11 โม ลัปซด่อน ป โฮฮ ลัง่ โตะ กไน
เวยีง เซ ไม่ โม ป เอจี บระ ตอ โฮว อาวต ไม่ กซัต บ่า

บี่โลน เซ� โรวก เอนิ เนบู่ซาระดัน่ เกือฮ โฮว แปน
ครา นึง เมือง บ่าบีโ่ลน เตือง โอยจ อ�ื 12 โม ป โอ อื
โรวก ไม่ แตะ เซ� มัฮ ลัง่ โม ป ตุก ป ญัก นึง อ�ื ละ
ซ เกือฮ อื ยุฮ ม่า ยุฮ รปึม ละ แตะ�

13 ด่อง โช ไร ซเงี ป อาวต นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว
เซ� ไม่ อาง รอาวม ระ� เตือง เลาะ ควน อาวต อาง
รอาวม แตวะ เซ� โม บ่าบีโ่ลน เซ ปุฮ อื เกือฮ บลวย
แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ� ฟวยจ เซ โรวก อื ฮอยจ
นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน� 14 โรวก โรฮ อื ไม่ โดง� ไม่ ควน
ชาวก จะ� ไม่ มิตญัป ควน ญัป ปุย กอย นึง ออม�
ฮอยจ ละ เชือม ควน อาวต ป ซออย ฮงาื� ไม่ เค
รองึ ไฮญ ป โกว ปุย นึง วิฮนั ป ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี
เซ� 15 โรวก โรฮ อื ไม่ โดง อาวต รฆุ งอ� ไม่ เชือม
โบลง� เมาะ ป ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื เยอ� ป มัฮ
ฮวันา ตฮนั เซ โรวก ตื อ�ื 16ป มัฮ ด่อง โช ลอา โฆง
นึง อื เซ� ไม่ อาง รอาวม ระ� ไม่ เลาะ ควน อาวต
อาง รอาวม แตวะ ป ยุฮ ซาโลมอน นึง ไร ซเง�ี ไม่
อาึง อื นึง วิฮนั เซ� โฮวน ลัมเลือ เอนิ นัมนัก� ปอ
เอนิ โอ ปุย เญือะ เกียฮ แฆ เมาะ ไก อ�ื 17 ด่อง โช
ติ ติ โฆง เซ ฮลาวง กาว โรฮ ซเตะ รเนฮ� ฮุป เตีย ไร
ซเงี ป อาึง อื นึง เปือง ด่อง โช เซ ฮลาวง เอนิ ลอวย
รเนฮ� ฮุป เตีย เซ เพาะ แม โรฮ อื นึง ตาไค ไร ซเงี
เล่ีป อ�ื ตาึก แม โรฮ ฮุป เปลิ ทัปทิม ไร ซเงี นึง อื
ไคว อ�ื ฮุป เตีย นึง ด่อง ลอา โฆง เซ� ยุฮ อื เกือฮ
ตอก ปุ แตะ โครยญ เจือ�

18ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� โฮม
วต โรวก เซไรอา ป มัฮ ฮวันา ซตุ� ไม่ เซฟันยา ป มัฮ
ซตุ เรอึม อื เซ� โฮมวต แม โรวก อื ไม่ ป แลน แก
วฮินั เซ ลอวย ปุย� 19 โฮมวต แม โรวก อื ไม่ ฮวันา
ตฮนั ระ ติ ปุย� ไม่ โม ป มัฮ ทีปึกซา ยุฮ กซัต พอน
ปุย� ไม่ จาวไน ป เกว ไม่ กัน เกน ตฮนั ติ ปุย� ฮอยจ
ละ โม ป ระ ป คาว ไฮญ แม ลแฆลฮ ปุย� เมาะ ป ยุ
ลัง่ แตะ โตะ เวยีง เซ� 20 เนบูซ่าระดัน่ เซ โรวก เนอึ
ม โม เซ ฮอยจ ละ กซัต เมือง บ่าบี่ โลน นึง ยว่ง ริ
ปลา� 21 กซัต เมือง บ่าบี่โลน เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่
ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื นึง ยว่ง รปิลา เมือง ฮามัต
เซ�
มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ โม ยูด่า โอก ฮา เมือง แตะ

ละ โฮว แปน แตะ ครา ปุย เยอ�

เกด่าลิยา จาวเมือง ยูด่า
(ยรม� 40:5-41:18)

22กซัต เนบูคั่ตเนซา เมือง บ่าบีโ่ลน เซ ดุฮ แม เก
ด่าลิยา แปน จาวเมือง ยูด่า ละ ซ เกือฮ อื ตัตเตียง
โม ป โอ แตะ โรวก โฮว แปน ครา แตะ เซ� เกด่า
ลิยา เซ มัฮ กวน อาฮิคัม� ปุก มัฮ กวนโซะ ชาฟัน�
23 โม ตฮนั ยูด่า ป อาวต ก ไฮญ นึง อ�ื เตือง โม ฮวั
นา ยุฮ อ�ื เญือม เอจี ฮมอง อื ไลลวง ดุฮ กซัต บ่าบี่
โลน เซ เกด่าลิยา แปน จาวเมือง นึง ยูด่า เซ� ฮอยจ
เคะ เกด่าลิยา ฆาื อื นึง ยว่ง มิซปา� ฮวันา อื เซ มัฮ
อิชมาเอน กวน เนทานิยา� มัฮ แม โยฮานัน กวน
คาเรอา� เซไรอา กวน ทันฮูเมต ยว่ง เนโทฟา� ไม่
ยาอาซันยา ปุย เมือง มาอาคา� 24 เญือม เซ เกด่า
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ลิยา ซันญา ซโตฮ โอเอฮี ละ ป ฮอยจ เคะ แตะ เซ
ตอก เฮ�ี �ทัน โตว เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง โม จาว
ไน เมือง บ่าบี่โลน เฮ�ี อาวต ริ โซม ริ ไอฮ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ไม่ ญอม เปอะ อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต บ่าบี่
โลน เซ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� แจง ซ โฮลฮ เปอะ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง เงอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ นึง เนอมึ เซ เยอ�
อชิมาเอน เซ ปังเมอ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ เกด่าลิยา เซ�
ฮอยจ ดิ ไม่ ปรเมะ กาว ปุย� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ยู
ด่า ฮอยจ ละ โม บ่าบีโ่ลน ป อาวต ดิ ไม่ อื นึง มิซปา
เซ� อิชมาเอน เซ มัฮ กวน เนทานิยา กวนโซะ เอลี
ชามา เซ� มัฮ โรฮ จัตเจือ กซัต ไม่ อ�ื 26ฟวยจ เซ
โม ยูด่า เซ เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต� ฮอยจ ละ
ฮวันา ตฮนั เซ� ตอ โฮว อาวต เมือง อียปิ ฆาื ฮลัต
แตะ นึง โม บ่าบีโ่ลน เซ�

เยโฮยาคิน โอก ฮา คอก
(ยรม� 52:31-34)

27 ไน เนอึม โฮลฮ โรง เอวนิ-เมโรดัก่ แปน กซัต
บ่าบี่โลน เนอ� กซัต เซ เลียก พาวม นึง เยโฮยาคิ
น กซัต เมือง ยูด่า เซ� พลวย อื โอก ฮา คอก� เญื
อม เซ ปุก เคียง เอจี โฮมวต ปุย โรวก เยโฮยาคิน 37
เนอึม� ซเงะ เซ ปุก วนัที 27 เคิ 12 นึง อ�ื 28 กซัต
เซ ลปุง ไมจ มวน ไม่ เยโฮยาคิน เซ� เกือฮ แม โรฮ
โญตซัก ละ อื ฮลาวง ฮา กซัต เมือง ไฮญ ป โฮลฮ
ดิ แปน ครา ไม่ โกะ อื นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ โรฮ�
29 เยโฮยาคิน เซ โฮลฮ แม โรฮ ปอยจ เครองึ จาวป
ปุย ละ แตะ ป มัฮ เครองึ จาวป โม ป ตุต เซ� โฮลฮ
เอนิ อาวต ดิ โซม ดิ ไม่ กซัต บ่าบีโ่ลน เซ ติ เจน ไอม
แตะ เอนิ� 30 โอเอฮี เมาะ ป จัมเปน ละ อ�ื กซัต เซ
เกือฮ อื ละ อื โครยญ เจือ� โครยญ ซเงะ่� ฮอยจ ละ
ลอยจ จีวติ อ�ื
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ลอวย กซัต
พะทัม 3 กซัต ไม่ 4 กซัต โฮวน ลัก่ ตอก อื ปุ แตะ

ไม่ 1 กซัต ไม่ 2 กซัต� ไลลวง ป ไก นึง อื มัฮ ไลลวง
ติ� ปังเมอ ตัง ตอก ฆวต เกือฮ ปุย ซังเกต นึง อ�ื
เญือม ไซฮ ปุย พะทัม 3 กซัต ไม่ 4 กซัต เฮี เอจี มัฮ
ไซฮ อื ไลลวง กซัต เมือง อซิราเอน ละ ซ เปลีฮ อื ป
ระ ไล ละ ปุย ลอา เจือ ตอก เฮ�ี
(1) ปัง เกิต ป โตะ ป ตอง ละ โม อซิราเอน ไม่ โม

ยูด่า� พะจาว กัมลัง ยุฮ ลัง่ อื ตัม ลปุง ซันญา แตะ
อาึง� แพนกัน ยุฮ พะจาว ซ แปน โตว ป ไลจ นึง ซ
ยุฮ ลอป พะจาว กัน กไน ปุย ไน แตะ� ป ไซฮ พะ
ทัม 3 กซัต เฮี เนน กัน ระ ยุฮ กซัต ด่าวติ ไม่ กซัต
ซาโลมอน นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุ ที ตอก ยุฮ พะจาว
กัน เบือ อ�ื ปัง ยุฮ ปุย ป พิต โฮวน เจือ� กัน ไมจ
ยุฮ เยโฮชาฟัต� เฮเซคียา� ไม่ โยซียา ป มัฮ กซัต
เนอึม รพาวม นึง อื เซ ปังเมอ เกียฮ นัม รพาวม โม
ลัปซด่อน เกือฮ โฮว ลวง ไมจ อ�ื เอจี ที นึง เซ ยุฮ
ลัง่ พะจาว กัน ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ เซ� เอจี ไก
โรฮ งอ่น ป เนอึม รพาวม ละ พะจาว นึง อื โครยญ
เจน ปุย�
(2) กัน ไว ปุย พะจาว นึง วฮินั ป ยุฮ ปุย นึง เวยีง

เยรูซาเลม เซ มัฮ ด่าวติ ป คิต ป งอ่ต ตอก ซ ไมจ
ปุย ยุฮ ฮู� เตือง กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี นึง อื
ตัม ไล แตะ� พะทัม เฮี เกือฮ เอะ ยุง ที ไล ตอก ยุฮ
ปุย โอเอฮี นึง กัน นัปทื อื พะจาว โครยญ เจือ� ป
คิต ป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ ปุย โอเอฮี ไล เซ มัฮ กซัต ด่า
วติ� ป ยุฮ วฮินั เซ เกือฮ แปน ป ฟวยจ เจอ ปังเมอ
มัฮ ซาโลมอน�

จัตเจือ อาดัม่
1 อาดั่ม มัฮ เปือะ เซต� เซต มัฮ เปือะ เอโนต�

เอโนต มัฮ เปือะ เคนัน� 2 เคนัน มัฮ เปือะ มาฮะ
ลาเลน� มาฮะลาเลน มัฮ เปือะ ยาเรต� 3 ยาเรต
มัฮ เปือะ เอโนก� เอโนก มัฮ เปือะ เมทูเซลา� เมทู
เซลา มัฮ เปือะ ลาเมก� 4 ลาเมก มัฮ เปือะ โนอา�
โนอา ไก กวน ลอวย ปุย� มัฮ เชม� ฮมั� ยาเฟต�

จัตเจือ กวน โนอา
5 จัตเจือ ยาเฟต มัฮ โม โกเมอ� โม มาโกก� โม

มาได่� โม ยาวนั� โม ทูบัน่� โม เมเชก ไม่ โม ทิรตั�
6 จัตเจือ กวน โกเมอ เยอ มัฮ โม อตัเคนัต� โม ด่ีฟัต
ไม่ โม โทกันมา� 7 จัตเจือ ยาวนั นึง อื มัฮ โม เอลี
ชา� โม ทาระชติ� โม คิตทิม ไม่ โม โรด่านิม�

8 จัตเจือ ฮมั มัฮ โม คุต� โม อียปิ� โม พุต ไม่ โม
คะนาอนั� 9 จัตเจือ คุต เซ มัฮ โม เซบ่า� โม ฮาวิ
ลา� โม ซัปทา� โม ราอามา� ไม่ โม ซัปเทคา� จัต
เจือ ราอามา มัฮ โม เชบ่า� ไม่ โม เด่ดัน่� 10 คุต
เซ มัฮ เปือะ นิมโรต� เอจี มัฮ โม นิมโรต เซ ป เกง
ป เลือ นึง กัน ตัตเตียง แตะ ปุย กา ปุย ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื

11อยีปิ มัฮ เปือะ โม ลิเด่ีย� โม อานัม� โม เลฮปั�
โม นัปทู� 12 โม พัตรุต� โม คัตลู� โม คัปโท� ไม่ โม

ครตี� (โม ครตี เซ เอจี มัฮ จัตเจือ โม ฟีลิซเตีย��
13 กวน โรง คะนาอนั มัฮ ไซด่อน� จัตเจือ คะนาอนั
เซ มัฮ โม ไซด่อน� โม เฮต� 14 โม เยบุ่ต� โม อาโม
ไร� โม เกอกาช�ี 15 โม ฮไีว� โม อะระคา� โม ซินี�
16 โม อาระวตั� โม เซเมอ� ไม่ โม ฮามัต�

17 จัตเจือ เชม มัฮ โม เอลัม� โม อตัชุน� โม อา
ระปักชตั� โม ลุต� โม อารมั� โม อุต� โม ฮุน� โม
เกเทอ ไม่ โม เมเชก� 18 อาระปักชตั เซ มัฮ เปือะ
เชลา� เชลา มัฮ เปือะ เอเบ่อ� 19 เอเบ่อ เซ ไก กวน
รเมะ ลอา� ติ อื มัฮ เพเลก� ปุ อื มัฮ โยกทัน� เอจี
มัฮ เจน เกิต เพเลก เซ รกัฮ ลเฆือฮ ปุย ฮา ปุ แตะ
นึง ปลัฮเตะ เอ� 20 โยกทัน เซ มัฮ เปือะ อนัโมดัต่�
เชเลป� ฮาซามาเวต� เยรา� 21 ฮาโด่รมั� อุซัน�
ดิก่-ลา� 22 เอบ่าน� อาบีม่าเอน� เชบ่า 23 โอฟี� ฮา
วลิา� ไม่ โยบัป่�

จัตเจือ เชม
24 เชม มัฮ เปือะ อาปักชตั� อาปักชตั มัฮ เปือะ

เชลา� เชลา มัฮ เปือะ เอเบ่อ� 25 เอเบ่อ มัฮ เปือะ
เปเลก� เปเลก มัฮ เปือะ เรอู� เรอู มัฮ เปือะ เซ
รุก� 26 เซรุก มัฮ เปือะ นาโฮ� นาโฮ มัฮ เปือะ เทรา�
27 เทรา มัฮ เปือะ อปัรมั� ป อฮั ปุย อปัราฮมั ไม่ เซ�

จัตเจือ อปัราฮมั
28 อปัราฮมั ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ ยซิฮกั

ไม่ อิชมาเอน� 29 กวน อิชมาเอน มัฮ เนบ่าโยต�
เคด่า� อตัเบ่เอน� มิปซัม� 30 มิตชมา� ดู่มา� มัต
ซา� ฮาดัต่� เทมา� 31 เยทู� นาฟิต� ไม่ เคเด่มา�
ปุย โม เซ มัฮ กวน อิชมาเอน� 32 อปัราฮมั ไก ปร
โปวน แตวะ เญือะ� มอยฮ อื มัฮ เคทูรา� ไก โรฮ
กวน รเมะ แลฮ ปุย� มัฮ ซิมรนั� โยกชนั� เมดั่น�
มีเด่ียน� อชิบัก่� ไม่ ชูอา� กวน รเมะ โยกชนั มัฮ เช
บ่า� ไม่ เด่ดัน่� 33 กวน รเมะ มีเด่ียน มัฮ เอฟา� เอ
เฟอ� ฮาโนก� อาบี่ด่า ไม่ เอนด่าอา� โม เซ มัฮ ตื
จัตเจือ เคทูรา เซ�

จัตเจือ เอซาว
34 อปัราฮมั มัฮ เปือะ ยซิฮกั� ยซิฮกั เซ มัฮ เปือะ

เอซาว ไม่ อซิราเอน� 35 กวน รเมะ เอซาว มัฮ เอลี
ฟัต� เรอูเอน� เยอุต� ยาลัม� ไม่ โครา� 36 จัตเจือ
เอลีฟัต มัฮ โม เทมัน� โม โอมา� โม เซฟี� โม กา
ทัม� โม เคนัต� โม ทิมนา� ไม่ โม อามาเลก� 37 จัต
เจือ เรอูเอน มัฮ โม นาฮตั� โม เซรา� โม ชมัมา ไม่
โม มิตซา�

38 กวน รเมะ เซอี มัฮ โลทัน� โชบัน่� ซิเบ่โอน�
อานา� ด่ีโชน� เอเซอ ไม่ ด่ีชนั� 39 กวน รเมะ โล
ทัน มัฮ โฮรี ไม่ โฮมัม� รนัน โลทัน เซ มัฮ ทิมนา�
40 กวน รเมะ โชบัน่ เซ มัฮ เอลียนั� มานาฮตั� เอ
บัน่� เชฟี� ไม่ โอนัม� กวน รเมะ ซิเบ่โอน เซ มัฮ
ไอยา ไม่ อานา� 41 กวน รเมะ อานา เซ มัฮ ด่ีโชน�
กวน รเมะ ด่ีโชน มัฮ ฮมัรนั� เอชบัน่� อติรนั� ไม่ เค
รนั� 42 กวน รเมะ เอเซอ มัฮ บิน่ฮนั� ซาวนั ไม่ ยา
อาคัน� กวน รเมะ ด่ีโชน มัฮ อุต ไม่ อารนั�

โม กซัต เมือง เอโด่ม
43 เฮี มัฮ มอยฮ โม กซัต ตัตเตียง เมือง เอโด่ม กา

เฆียง ไก กซัต ตัตเตียง เมือง อซิราเอน� เบ่ลา ป
มัฮ กวน เบโ่อ โฮลฮ แปน กซัต ตัตเตียง เมือง เอโด่
ม กา ปุย� ยว่ง อาวต อื มัฮ ยว่ง ดิน่ฮาบ่า� 44ฟวยจ
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ยุม เบล่า เซ มัฮ โยบัป่ ป มัฮ กวน เซรา ป อาวต ยว่ง
โบ่ซรา ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 45 ฟวยจ ยุม โยบัป่
เซ มัฮ ฮุชมั ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง เทมัน ป แปน
กซัต ฆรอ อ�ื 46ฟวยจ ยุม ฮุชมั เซ มัฮ ฮาดัต่ ป มัฮ
กวน เบ่ดัต่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื ฮาดัต่ เซ มัฮ ป
เอจี เป โม มีเด่ียน นึง เมือง โมอปั ไพรม อ�ื ยว่ง
อาวต อื มัฮ ยว่ง อาวติ� 47ฟวยจ ยุม ฮาดัต่ เซ มัฮ
ซัมลา ป อาวต เมือง มัตชาเรคา ป แปน กซัต ฆรอ
อ�ื 48 ฟวยจ ยุม ซัมลา เซ� มัฮ ชาอุน ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง ยว่ง เรโฮโบ่ต โบ โกลง ยูฟะเรตี ป แปน กซัต
ฆรอ อ�ื 49 ฟวยจ ยุม ชาอุน เซ มัฮ บ่าอนัฮานัน ป
มัฮ กวน อกัโบ่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 50 ฟวยจ ยุม
บ่าอนัฮานัน เซ มัฮ ฮาดัต่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื ยว่ง
ฮาดัต่ เซ มัฮ ยว่ง ปาอ�ี ปรโปวน เญือะ อื มัฮ เมเฮ
ทาเบ่น ป มัฮ กวน มัตเรต� มัตเรต เซ มัฮ กวน รโป
วน เมซาฮปั�

51 จาวไน เมือง เอโด่ม เมอ� มัฮ จาวไน ทิมนา�
อาลียา� เยเทต� 52 โอโฮลีบ่ามา� เอลา� ปีโนน�
53 เคนัต� เทมัน� มิปซา� 54 มักด่ีเอน� ไม่ อิรมั�
ปุย โม เซ โฮลฮ ตื แปน จาวไน นึง เมือง เอโด่ม เซ�

2
จัตเจือ อซิราเอน

1 ยาโคป ไก กวน รเมะ กาว ลอา ปุย� มัฮ รูเบ่น�
ซิเมโอน� เลว�ี ยูด่า� อติซาคา� เซบู่ลุน� 2 ด่าน�
โยเซป� เบ่นยามิน� นัปทาลี� กาต� ไม่ อาเชอ�

จัตเจือ ยูด่า
3 ยูด่า ไก กวน รเมะ พอน ปุย เตือง โอยจ อ�ื กวน

อื ไม่ บัต่ชูวา ปุย คะนาอนั เนอ มัฮ เอ� โอนัน� ไม่
เชลา� เอ ป มัฮ กวน รเมะ โรง ยูด่า เซ ยุฮ ป ฆอก
ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื พะจาว ยุฮ ยุม ไม่ เอ เซ
ฆาื อ�ื 4 ยูด่า เซ ไก แม โรฮ กวน รเมะ ไม่ ทามัน� ป
มัฮ เครยีก แตะ เซ ลอา ปุย� มัฮ เปเรต ไม่ เซรา�
5 กวน รเมะ เปเรต มัฮ เฮตโรน ไม่ ฮามุน� 6 กวน
รเมะ เซรา ไก พอน ปุย� มัฮ ซิมร�ี เอทัน� เฮมัน�
คันโค� ไม่ ด่ารา� 7กวน รเมะ คามี มัฮ อาคัน� เอจี
มัฮ อาคัน เฮี ป ยุฮ ควน ไลจโลม ละ โม อซิราเอน
นึง เม่าะ ลไลม อื คาวคอง ลัง ยุฮ แตะ ไลจ ไม่� ละ
เกือฮ อื แปน ป ทไว ปุย ละ พะจาว โฮ� 8กวน รเมะ
เอทัน มัฮ อาซารยิา�

9กวน รเมะ เฮตโรน มัฮ เยราเมเอน ไม่ รมั ไม่ คา
เลป� 10 รมั มัฮ เปือะ อามีนาดั่ป� อามีนาดั่ป มัฮ
เปือะ นาโชน� นาโชน เซ โฮลฮ แปน ป ระ ป คาว นึง
ลลาึง จัตเจือ ยูด่า� 11นาโชน มัฮ เปือะ ซันมา� ซัน
มา มัฮ เปือะ โบ่อตั� 12 โบ่อตั มัฮ เปือะ โอเบ่ต� โอ
เบ่ต มัฮ เปือะ เจซี� 13 กวน รเมะ เจซี ตัม ไล อื มัฮ
ตอก เฮ�ี มัฮ เอลีอปั� ฟวยจ เซ มัฮ อาบีน่าดัป่� ชมั
มา� 14 นาทันเอน� รตัได่� 15 โอเซม� ไม่ ด่าวติ�
แปน อาแลฮ เตือง เซ� 16 โนก ฮา เซ ไก แม กวน
รโปวน ลอา ปุย� มัฮ เซรุยา ไม่ อาบี่กายนิ� เซรุยา
เซ ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ อาบีไ่ช� โยอปั� ไม่
อาซาเฮน� 17 อาบี่กายนิ นึง อื เอญี ละ เยเทอ จัต
เจือ โม อชิมาเอน� ไก โรฮ กวน รเมะ ติ ปุย� มัฮ อา
มาซา มอยฮ อ�ื

18 คาเลป กวน เฮตโรน เนอ� เญือะ โรฮ ไม่ อา
ซุบ่า� ไก โรฮ กวน รโปวน ไม่ อื ติ� มัฮ เยรโีอต�
เยรโีอต เซ ไก โรฮ กวน รเมะ ลอวย ปุย มัฮ เยเชอ�
โชบัป่� ไม่ อารโด่น� 19 เญอืม เอจี ยุม อาซุบา่ เยอ�
คาเลป เญือะ โคระ แม ไม่ เอฟราทา� ไก แม โรฮ
กวน รเมะ ไม่ อื ติ� มอยฮ อื มัฮ เฮอ� 20 เฮอ เซ มัฮ
เปือะ อุร�ี อุรี เซ มัฮ แม เปือะ เบซ่าเลน�

21 กังเคะ เอ� เญอืม เอจี ไก อาญุ เฮตโรน ลแฆลฮ
เนอมึ เมอ� เญือะ แม ไม่ กวน เครฮี มาคี รนัน กิเลอั
ต แม� ไก แม กวน รเมะ ไม่ อื ติ� มอยฮ อื มัฮ เซ
กุป� 22 เซกุป เซ มัฮ เปือะ ยาอ�ี เอจี มัฮ ยาอี เซ
ป โฮลฮ เตียง ยว่ง ระ นึง นาตี กิเลอัต แปน งา่ โรฮ
ลอวย ยว่ง อื เอนิ� 23 กังเคะ เอ โม เกชู ไม่ โม อา
รมั ฮอยจ ชะ ลู ยว่ง ยาอี ไม่ ยว่ง เคนัต ฮา อ�ื เตื
อง ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื ปุน เอนิ อื
ลแฆลฮ ยว่ง เตือง โอยจ อ�ื ป อาวต นา เซ มัฮ ตื
จัตเจือ มาคี ป มัฮ เปือะ กิเลอัต เซ� 24 กังเคะ เอ�
เฮตโรน เซ ยุม นึง นาตี คาเลป เอฟราทา� ฟวยจ
ยุม อื เซ� อาบีย่า ปรโปวน เญือะ อื ไก แม โรฮ กวน
รเมะ ละ อื ติ ปุย� มัฮ อาชฮู� อาชฮู เซ มัฮ เปือะ เท
โคอา�

25 เยราเมเอน กวน รเมะ โรง เฮตโรน เนอ� ไก
กวน รเมะ พอน ปุย� กวน โรง อื มัฮ รมั� มัฮ แม บุ่
นา� โอเรน� โอเซม� ไม่ อาฮยิา� 26 เยราเมเอน เซ
ไก แม ปรโปวน เญือะ ติ ปุย� มัฮ อาทารา� กวน อื
ไม่ อาทารา เซ มัฮ โอนัม� 27 รมั ป มัฮ กวน รเมะ
โรง เยราเมเอน เซ ไก โรฮ กวน รเมะ ลอวย ปุย�
กวน โรง อื มัฮ มาอตั� ฟวยจ เซ มัฮ แม ยามิน ไม่
เอเคอ� 28 โอนัม ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ ชมัไม
ไม่ ยาด่า� กวน รเมะ ชมัไม เยอ มัฮ นาดัป่ ไม่ อาบี่
ชู� 29 ปรโปวน เญือะ อาบี่ชู เยอ� มัฮ อาบี่ฮาอนิ�
ไก โรฮ กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ อกับัน่ ไม่ โมลิต�
30 นาดัป่ ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ เซเลต ไม่ อปั
ปาอมิ� เซเลต นึง อื ยุม เตือง โอ แตะ ไก กวน�
31 กวน อปัปาอมิ มัฮ อชิอ�ี กวน อชิอี มัฮ เชชนั�
กวน เชชนั มัฮ อกัไล� 32 ยาด่า ปุ ชมัไม เยอ� ไก
กวน รเมะ ลอา� มัฮ เยเทอ ไม่ โยนาทัน� เยเทอ
นึง อื ยุม เตือง โอ แตะ ไก กวน� 33 โยนาทัน ไก
กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ เปเลต ไม่ ซาซา� ปุย โม
เซ มัฮ ตื จัตเจือ เยราเมเอน� 34 เชชนั เนอ� ไก โตว
กวน รเมะ� ไก กวน รโปวน โน่ง� ปังเมอ ไก โรฮ
ครา รเมะ ติ ปุย� มัฮ โม อียปิ� มอยฮ อื มัฮ ยาระ
ฮา� 35 เชชนั เซ เกือฮ เอนิ กวน รโปวน แตะ เญือะ
ไม่ ยาระฮา ป มัฮ ครา แตะ เซ� โฮลฮ เนอึม กวน
รเมะ แตะ ไม่ อ�ื มอยฮ อื มัฮ อตัไท� 36 อตัไท มัฮ
เปือะ นาทัน� นาทัน มัฮ เปือะ ซาบัต่� 37 ซาบัต่ มัฮ
เปือะ เอฟลัน� เอฟลัน เซ มัฮ เปือะ โอเบ่ต� 38 โอ
เบ่ต มัฮ เปือะ เยฮู� เยฮู มัฮ เปือะ อาซารยิา� 39 อา
ซารยิา มัฮ เปือะ เฮเลต� เฮเลต มัฮ เปือะ เอลาอา
ซา� 40 เอลาอาซา มัฮ เปือะ ซิซะไม� ซิซะไม มัฮ
เปือะ ชนัลุม� 41 ชนัลุม มัฮ เปือะ เยคามิยา� เยคา
มิยา มัฮ เปือะ เอลีชามา�

จัตเจือ คาเลป
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42 กวน โรง คาเลป ป มัฮ ปุ เยราเมเอน เซ� มัฮ
เมชา� เมชา เซ เอจี มัฮ โรฮ เปือะ ซีป� ซีป มัฮ
เปือะ มาเรชา� มาเรชา เซ มัฮ เปือะ เฮปโรน� 43 เฮ
ปโรน เซ ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ โครา� ทัป
ปูวา� เรเคม� ไม่ เชมา� 44 เชมา มัฮ เปือะ ราฮมั�
ราฮมั เซ มัฮ เปือะ โยระเคอมั� โยระเคอมั เซ มัฮ
เปือะ เรเคม� เรเคม มัฮ เปือะ ชมัไม� 45 ชมัไม มัฮ
เปือะ มาโอน� มาโอน มัฮ เปือะ เบ่ตซู� 46 ปรโป
วน แตวะ เญือะ คาเลป มัฮ เอฟา� กวน รเมะ อื ไม่
เอฟา เซ มัฮ ฮารนั� โมซา ไม่ กาเซต� ฮารนั นึง อื
เซ มัฮ เปือะ กาเซต� 47 ยาได่ มัฮ เปือะ เรเกม� โย
ทัม� เกชนั� เปเลต� เอฟา� ไม่ ชาอปั� 48ปรโปวน
แตวะ เญือะ คาเลป ติ อื มัฮ มาอาคา� กวน รเมะ
อื ไม่ มาอาคา เซ มัฮ เชเบ่อ ไม่ ทีระฮะคา� 49 กัง
เคะ เอ� ไก แม กวน รเมะ ลอา ปุย� ติ อื มัฮ ชาอปั�
ชาอปั เซ มัฮ เปือะ มัตมันนา� ติ ปุย อื มัฮ เชวา�
เชวา เซ มัฮ เปือะ มักเบ่นา ไม่ กิเบ่อา� โนก ฮา เซ
คาเลป ไก แม กวน รโปวน ติ� มัฮ อกัซา� 50 ปุย โม
เซ เยอ� มัฮ ตื จัตเจือ คาเลป�
กวน รเมะ โรง คา เลป ไม่ เอฟราทา เยอ� มัฮ

เฮอ� เฮอ เซ มัฮ เปือะ โชบัน่� เอจี มัฮ โชบัน่ เซ
ป เฌาะ ตัง ยว่ง คีรยิตั เยอารมิ เมอ� 51 กวน ติ อื
แม มัฮ ชนัมา� แปน โรฮ ปุย เฌาะ ตัง ยว่ง เบ่ตเล
เฮม โรฮ� กวน รเมะ เฮอ ติ อื แม มัฮ ฮาเรป� แปน
โรฮ ปุย เฌาะ ตัง ยว่ง เบ่ตกาเด่อ โรฮ� 52 โชบัน่
ป เฌาะ ตัง ยว่ง คีริยตั เยอารมิ เซ ไก โรฮ จัตเจือ
โฮวน� มัฮ โม ฮาโรเอ� มัฮ แม ปุย อาวต นึง เมือง
เมนูโฮต ตา บลัฮ ยว่ง เอนิ� 53 จัตเจือ โม อติไร�
โม ปุไท� โม ชุมัต� โม มิชรา� โม โซรา� โม เอตทา
โอน� ไม่ โม ป อาวต นึง ยว่ง คีริยตั เยอารมิ เมอ
มัฮ ตื จัตเจือ โชบัน่ เซ� 54 ซันมา ป เฌาะ ตัง ยว่ง
เบ่ตเลเฮม เมอ� โฮวน โรฮ จัตเจือ อ�ื มัฮ โม เน
โทฟา� โม อตัโรต เบ่ตโยอปั� ไม่ โม โซรา ป อาวต
ยว่ง มานาฮตั ตา บลัฮ ยว่ง� 55 เตือง โม ป เกง นึง
กัน ไซฮ นังซื ป อาวต นึง ยว่ง ยาเบ่ต� ป มัฮ โม ทิ
ราไท� โม ชิเมอ�ี ไม่ โม ซุคา� ปุย โม เซ เยอ เอจี
มัฮ โม เคไน ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ฮมัมัต� เอจี มัฮ โม
ป เญือะ ป เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ โม เรคัป�

3
กวน กซัต ด่าวติ

1 กวน รเมะ กซัต ด่าวติ ป เกิต ละ อื เญอืม อาวต
อื นึง เมือง เฮปโรน โฮ มัฮ โม เฮ�ี ป มัฮ กวน โรง
อื มัฮ อมัโนน� มัฮ กวน อื ไม่ อาฮิโนอมั� ป มัฮ โม
ยซิเรเอน� ฟวยจ เซ ด่านีเอน มัฮ กวน อื ไม่ อาบีก่า
ยนิ� ป มัฮ โม คาราเมน� 2ฟวยจ เซ มัฮ แม อปัซา
โลม� มัฮ กวน อื ไม่ มาอาคา ป มัฮ กวน กซัต ทัน
ไม� ทันไม เซ มัฮ กซัต เมือง เกชู� ฟวยจ เซ มัฮ
แม อาโด่นียา� มัฮ กวน อื ไม่ ฮกักิต� 3 ฟวยจ เซ
มัฮ แม เชฟาทิยา� มัฮ กวน อื ไม่ อาบี่ทัน� ฟวยจ
เซ มัฮ แม อติเรอมั� มัฮ กวน อื ไม่ เอก-ลา� 4 กวน
กซัต ด่าวติ เตือง แลฮ ปุย อื เซ� มัฮ ป เกิต ละ อื ไน
ติ เจน ตัตเตียง อื ปุย นึง เมือง เฮปโรน อาแลฮ เนอึ
ม ไม่ บลัฮ โฮ� ฟวยจ เซ ตัตเตียง แม โรฮ ปุย นึง
เวยีง เยรูซาเลม งว่ย โรฮ ลอวย เนอมึ� 5 โม เฮี เยอ
มัฮ แม กวน รเมะ กซัต ด่าวติ� มัฮ ป เกิต ละ อื เญื

อม อาวต อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� กวน อื ไม่ บัต่เช
บ่า ป มัฮ กวน รโปวน อมัมีเอน เซ ไก ปาวน ปุย� มัฮ
ชิเมอา� โชบัป่� นาทัน ไม่ ซาโลมอน� 6-9 โนก ฮา
เซ กซัต ด่าวติ เตอ ไก แม กวน ซไตม ปุย แม� มัฮ
อปิฮา� เอลีชูวา� เอลีเฟเลต� โนกา� เนเฟก� ยา
เฟีย� เอลีชามา� เอลียาด่า� ไม่ เอลีเฟเลต� โนก
ฮา กวน โม เซ อ�ื กซัต ด่าวติ ไก แม โรฮ กวน ไม่
ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ โฮวน ปุย� กวน รโปวน
ด่าวติ ติ ปุย อื มัฮ ทามัน�

จัตเจือ กซัต ซาโลมอน
10 จัตเจือ กซัต ซาโลมอน มัฮ เรโฮโบอ่มั� กวน เร

โฮโบ่อมั มัฮ อาบี่ยา� กวน อาบี่ยา มัฮ อาซา� กวน
อาซา มัฮ เยโฮชาฟัต� 11 กวน เยโฮชาฟัต มัฮ โย
รมั� กวน โยรมั มัฮ อาฮตัยา� กวน อาฮตัยา มัฮ โย
อตั� 12 กวน โยอตั มัฮ อามาซิยา� กวน อามาซิยา
มัฮ อุตซิยา� กวน อุตซิยา มัฮ โยทัม� 13 กวน โย
ทัม มัฮ อาฮตั� กวน อาฮตั มัฮ เฮเซคียา� กวน เฮ
เซคียา มัฮ มะนาเซ� 14 กวน มะนาเซ มัฮ อาโมน�
กวน อาโมน มัฮ โยซียา� 15 กวน โรง โยซียา มัฮ โย
ฮานัน� ฟวยจ เซ มัฮ แม เยโฮยาคิม� ฟวยจ เซ มัฮ
เซเด่คียา� ฟวยจ เซ มัฮ ชนัลุม� แปน ปาวน เตือง
เซ� 16 กวน เยโฮยาคิม มัฮ เยโคนิยา� กวน เยโคนิ
ยา มัฮ เซเด่คียา�

17 กวน รเมะ เยโคนิยา ป โฮลฮ โฮว แปน ครา
เมือง บ่าบี่โลน เซ ไก อาแลฮ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เชอั
นทิเอน� 18 มันคีรมั� เปด่ายา� เชนัตซา� เยคา
มิยา� โฮชามา� ไม่ เนด่าบี่ยา� 19 เปด่ายา เซ ไก
กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ เซรูบ่าเบ่น ไม่ ชเิมอ�ี กวน
รเมะ เซรูบ่าเบ่น เนอ� มัฮ เมชุนลัม ไม่ ฮานันยา�
กวน รโปวน อื มัฮ เชโลมิต� 20 โนก ฮา เซ เยอ�
เซรูบ่าเบ่น เซ ไก แม กวน พอน ปุย แม� มัฮ ฮาชู
บ่า� โอเฮน� เบ่เรคิยา� ฮาซาดิ่ยา ไม่ ยูชปัเฮเซต�
21 ฮานันยา ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ เปลาติยา
ไม่ เยชายา� เยชายา มัฮ เปือะ เรไฟยา� เรไฟยา
มัฮ เปือะ อาระนัน� อาระนัน มัฮ เปือะ โอบ่าด่ี� โอ
บ่าด่ี มัฮ เปือะ เชคานิยา� 22 เชคานิยา มัฮ เปือะ
เชไมอา� เชไมอา ไก กวน รเมะ พอน ปุย� มัฮ ฮตั
ทัต� อกัิน� บ่ารยีา� เนอารยีา ไม่ ชาฟัต� 23 เนอา
รยีา ไก กวน ลอวย ปุย� มัฮ เอลีโอไน� เฮเซคียา�
ไม่ อตัรคัีม� 24 เอลีโอไน ไก กวน รเมะ อาแลฮ ปุย�
มัฮ โฮด่าวยิา� เอลียาชปิ� เปไลยา� อกัคุป� โยฮา
นัน� เด่ไลยา� ไม่ อานานี�

4
จัตเจือ ยูด่า

1 จัต เจือ ยู ด่า มัฮ เปเรต� เฮตโรน� คาระ มี�
เฮอ� ไม่ โชบัน่� 2 โชบัน่ มัฮ เปือะ เรอายา� เรอ
ายา มัฮ เปือะ ยาฮตั� ยาฮตั เซ มัฮ เปือะ อาฮุไม ไม่
ลาฮตั� ปุย โม เซ เยอ มัฮ จัตเจือ โม โซรา 3-4 กวน
โรง คาเลป ไม่ เอฟราทา เยอ มัฮ เฮอ� กวน เฌือต
เฮอ เซ มัฮ ป เฌาะ ตัง โคระ ยว่ง เบ่ตเลเฮม� เฮอ
เซ ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ เอทัม� เปนูเอน�
ไม่ เอเซอ� เอทัม เซ ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ
ยซิเรเอน� อิชมา� ไม่ อิตบัต่� ไก แม กวน รโปวน
ติ มัฮ ฮตัเซเลนโพนี� เปนูเอน มัฮ เปือะ เกโด่� เอ
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เซอ มัฮ เปือะ ฮุชา� 5 อตัฮู ป ตัง ยว่ง เทโคอา เซ
ไก ปรโปวน เญือะ ลอา ปุย� มัฮ เฮลา ไม่ นาอารา�
6กวน รเมะ อื ไม่ นาอารา เซ มัฮ อาฮุตซัม� เฮเฟอ�
เทเมนี� ไม่ ฮาอาฮตั ทาร�ี 7 กวน อื ไม่ เฮลา มัฮ เซ
เรต� อซิฮา ไม่ เอตนัน� 8 ฮกัโคต มัฮ เปือะ อานบุ
ไม่ โซเบ่บ่า� โม จัตเจือ อาฮารเฮน กวน ฮารูม ซึป
โรฮ เจือ แตะ เน่อมึ นึง ฮกัโคต เซ�

9 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ ยาเบ่ต� เญือม เกิต โรง อ�ื
มะ อื ปุก มอยฮ อ�ื อฮั ยาเบ่ต* ละ อ�ื มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�โฮลฮ ลัมเลือ เอนิ โอต โซะ อื เญอืม เกิต ปุย เฮ�ี�
อฮั เซ� ยาเบ่ต เซ มัฮ ปุย ไก โญตซัก โฮฮ ฮา โม เอี
ยกปุ แตะ เซ� 10ยาเบ่ต เซ ไววอน ละ พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ แตะ�
ไม่ เกือฮ โรฮ อื นาตี อาวต เตอะ เฮี เวอืฮ ฮา ไพรม
แตะ� ปัว อมันัต ยุฮ พะจาว เซ อาวต ไม่ แตะ� ปัว
โรฮ เกือฮ เฆีญ แตะ ฮา ป โอ ไมจ ไม่ ป โตะ ป ตอง
โครยญ เจือ�� อฮั เซ� เญือม เซ พะจาว โพต เนอึ
ม อื ละ อื ตัม ป ปัว อ�ื

มอยฮ จัตเจือ ปุย โฮวน เจือ
11 เคลุป เอียกระ ชูฮา มัฮ เปือะ เมฮ�ิ เมฮิ มัฮ

เปือะ เอชโทน� 12 เอชโทน มัฮ เปือะ เบต่ราฟา� ปา
เซอา� ไม่ เทฮินนา� 13 เคนัต ไก กวน รเมะ ลอา
ปุย� มัฮ โอตนีเอน ไม่ เซไรอา� โอตนีเอน เซ ไก
กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ ฮาทัต ไม่ เมโอโนไท� 14 เม
โอโนไท มัฮ เปือะ โอฟรา� เซไรอา มัฮ เปือะ โยอปั�
เอจี มัฮ โยอปั เซ ป ตัง ยว่ง ป อฮั ปุย �เกฮะราชมิ�
ไม่� มัฮ อฮั อื โตะ โลก อาวต โม ชงั ไม่� 15 คาเลป
กวน รเมะ เยฟุนเน ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ
อรูิ� เอลา� ไม่ นาอมั� กวน รเมะ เอลา เซ มัฮ เคนั
ต� 16 เยฮนัเลเลน ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ
ซิป� ซิฟา� ทิรยีา� ไม่ อาซาเรน� 17 เอซรา ไก กวน
รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ เยเทอ� เมเรต� เอเฟอ� ไม่
ยาโลน� เมเรต เซ เญือะ ไม่ บิทิ่ยา� กวน เครฮี กซัต
เมือง อียปิ� กวน รโปวน อื มัฮ มิเรยีม� กวน รเมะ
อื มัฮ ชมัไม ไม่ อชิบ่า� อชิบ่า เซ แปน ป ตัง ยว่ง เอ
ชเทโมอา� 18 เมเรต เซ เญือะ แม ไม่ ปรโปวน โม
ยูด่า ติ ปุย แม� ไก กวน รเมะ ไม่ อื ลอวย ปุย� มัฮ
เยเรต� เฮเบ่อ� ไม่ เยคูทีเอน� เยเรต เซ มัฮ ป ตัง
ยว่ง เกโด่� เฮเบ่อ มัฮ ป ตัง ยว่ง โซโค� เยคูทีเอน
เซ ตัง โรฮ ยว่ง ซาโนอา�

19 โฮด่ียา เญือะ ไม่ รนัน นาฮมั� จัตเจือ อื มัฮ
โม เกเรม ป ตัง ยว่ง เคอีลา เซ� ไม่ โม มาอาคัต ป
อาวต นึง ยว่ง เอชเทโมอา เซ� 20 ชิโมน ไก กวน
รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ อมัโนน� รนินา� เบ่นฮานัน
ไม่ ทิโลน� อชิอี ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ โซเฮต
ไม่ เบ่นโซเฮต�

จัตเจือ เชลา
21 ยูด่า มัฮ เปือะ เชลา� เชลา เซ มัฮ เปือะ เอ� เอ

เซ มัฮ ป ตัง ยว่ง เลคา� ลาอาด่า มัฮ ป ตัง ยว่ง มา
เรชา� จัตเจือ โม เซ เยอ มัฮ โม ป เกียฮ ไตญ เครองึ
พา แนน ไมจ� อาวต นึง ยว่ง เบ่ต ชตัเบอ่า� 22 โยคิ

ม ไม่ ปุย ยว่ง โคเซบ่า ไม่ โยอตั ไม่ ซารปั มัฮ ตื จัต
เจือ เชลา เซ� โยฮตั ไม่ ซารปั เซ เญือะ ไม่ ปรโปวน
เมือง โมอปั� ฟวยจ เซ โฮว อาวต นึง ยว่ง เบ่ตเล
เฮม� (ไลลวง เซ เยอ มัฮ ไลลวง ป ไซฮ ปุย เน่อมึ
ไพรม อ�ื� 23 โม เซ เยอ มัฮ ชงั ป เกียฮ ลวน โดง�
อาวต นึง ยว่ง เนทาอมิ ไม่ ยว่ง เกด่ารา� แปน ป ยุฮ
กัน ละ กซัต นา เซ�

จัตเจือ ซิเมโอน
24 ซิเมโอน ไก กวน รเมะ พอน ปุย� มัฮ เนมูเอน�

ยามิน� ยารปิ� เซรา� ไม่ ชาอุน� 25กวน ชาอุน มัฮ
ชนัลุม� กวน ชนัลุม มัฮ มิปซัม� กวน มิปซัม มัฮ
มิตชมา� 26 กวน มิตชมา มัฮ ฮมัมูเอน� กวน ฮมัมู
เอน มัฮ ซักเกอ� กวน ซักเกอ มัฮ ชิเมอ�ี 27 ชิเมอี
ไก กวน รเมะ กาว โรฮ แลฮ ปุย� ไก แม กวน รโปวน
แลฮ ปุย� เอียกปุ ชิเมอี เซ ปังเมอ โอ โฮวน จัตเจือ
อ�ื เจอ ซิเมโอน เซ แปน โอ พรุฮแพร ฆาื อื เมาะ
เจอ ยูด่า�

28 เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ เจน กซัต ด่าวติ�
โม ซิเมโอน เนอ อาวต นึง ยว่ง โม เฮ�ี ยว่ง เบ่เออ
เชบ่า� โมลาด่า� ฮาซาชูอนั� 29 บิน่ฮา� เอเซม�
โทลัต� 30 เบ่ ทู เอน� โฮรมา� ซิกลัก� 31 เบ่ต มา
คา โบ่ต� ฮาซา ซู ซิม� เบ่ ตบิ่ ร�ี ไม่ ชาอาราอมิ�
32 อาวต โรฮ นึง ยว่ง ไฮญ พอน ยว่ง� มัฮ ยว่ง เอ
ตัม� อายนิ� รมิโมน� โทเคน� ไม่ อาชนั� 33 โนก
ฮา เซ อาวต ยว่ง แตวะๆ รวติ ร เวยีง ยว่ง ระ เซ
ฮอยจ ละ ยว่ง บ่าอนั ลวง ก เซฮ อ�ื มอยฮ ซฆลาว
ม ปุย ไน เจอ ซิเมโอน ไม่ มอยฮ ยว่ง อาวต อื ตัม ป
ไซฮ ปุย อาึง เงอ มัฮ ตอก เซ�

34-38 มอยฮ โม ป มัฮ ฮวันา ซฆลาวม ซิเมโอน
เนอ� มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เมโชบัป่� ยมัเลก� โยชา ป
มัฮ กวน อามาซิยา� โยเอน� เยฮู ป มัฮ กวน โยชิบี่
ยา� โยชิบี่ยา เซ มัฮ กวน เซไรอา� เซไรอา เซ มัฮ
กวน อาซิเอน� โนก ฮา เซ มัฮ เอลีโอไน� ยาอาโค
บ่า� เยโชฮายา� อาซายา� อาด่ีเอน� เยซิมีเอน�
เบ่ไนยา� ไม่ ซีซา� ซีซา เซ มัฮ กวน ชฟีิ� ชฟีิ มัฮ
กวน อาโลน� อาโลน มัฮ กวน เยด่ายา� เยด่ายา
มัฮ กวน ชมิร�ี ชมิรี มัฮ กวน เชไมอา� จัตเจือ โม
เซ พรุฮแพร ปุๆ 39 เฌาะ ติ แตะ ฆาื อื ฮอยจ ลวง
ลัก่ เลียก ซเงะ ปุๆ� โฮว ซาวป เลียง แกะ ยุฮ แตะ
โตะ โลก ป ไก รเตือป ยว่ง เกโด่� ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
นึง อ�ื 40 โม เซ ยุ นา ก ไก ไรป ละ คอง เลียง แตะ
โฮวน� เตะ นา เซ เวอืฮ ไม่ โอ อื ไก ป ยุฮ ป ซุกซัก
ละ อื ติ เจือ เนอึม� โฮลฮ อาวต เฮน ฮลอง นึง อ�ื
ป อาวต นา เซ ไพรม อื มัฮ โม จัตเจือ ฮาม�

41 เมาะ ป เอจี อู เยอะ มอยฮ อื เซ� เอจี เลียก ซะ
เต ยว่ง เกโด่ เซ� ยุฮ ไลจ ไม่ พากัง ไม่ เตอปึ อาวต
ปุย โม เซ เตือง โม เมอูนี ป อาวต นา เซ โรฮ� โครฮ
ปุย โอก ฮา นาตี เซ� ลอต อาวต ไอฮ นึง อ�ื นึง มัฮ
อื นา ก โฮวน ไรป ละ แกะ ปิ ยุฮ อ�ื เญือม เซ ปุก
เจน แปน เฮเซคียา กซัต เมือง ยูด่า� 42 โม ซิเมโอน
พอน รอย ปุย โอก โฮว แม ฮอยจ นึง เมือง เอโด่ม�
ป นัม โม เซ มัฮ เปลาทียา� เนอารยีา� เรไฟยา� ไม่
อุตซีเอน� ปุย ปาวน เซ มัฮ ตื กวน อชิอ�ี 43 ปุย โม

* 4:9 4:9 ยาเบ่ต เซ มัฮ อฮั อื โซะ ป อาวม ไม่�
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เซ ยุฮ ยุม ไม่ โม อามาเลก ป โฮฮ ลัง่ อื เซ� โม โกะ
อื ลอต อาวต นา เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย�

5
จัตเจือ รูเบ่น

1 เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ รูเบ่น� รูเบ่น ป มัฮ กวน
รเมะ โรง ยาโคป เซ ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน แตวะ
เญือะ เปือะ แตะ� โฮลฮ โตว ป ลัง โฮลฮ กวน โรง
ปุย ฆาื อ�ื ป โฮลฮ โอเอฮี เซ มัฮ กวน โยเซป นึง อ�ื
ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื ไพรม อ�ื รูเบ่น โฮลฮ
โตว มอยฮ แปน แตะ กวน โรง เซ ฆาื อ�ื 2 ปัง โฮลฮ
เจอ ยูด่า แปน ป ระ เรยีง ฮา เจอ ไฮญ นึง อ�ื ไม่
โฮลฮ อื อมันัต ไล แปน กซัต เซ� ไลลวง มอยฮ กวน
โรง ปุย ปังเมอ ไก ลัง่ ไม่ เจอ โยเซป นึง อื เซ� 3 รู
เบ่น ป มัฮ กวน โรง ยาโคป เซ ไก กวน รเมะ ปาวน
ปุย� มัฮ ฮาโนก� ปันลู� เฮซโรน� ไม่ คารมี� 4-6 จัต
เจือ โยเอน ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ ฮอยจ ละ กวน
อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ โยเอน� เชไมอา�
โกก� ชิเมอ�ี มีคา� เรอายา� บ่าอนั� ไม่ เบ่เอรา�
กซัต ทิกลัตปิเลเซอ เมือง อตัซีเรยี เอจี โฮมวต โรวก
เบเ่อรา เซ เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ� เบเ่อรา เซ มัฮ
ฮวันา เจอ รูเบ่น�

7 ตัม นังซื ไพรม ไซฮ ปุย อาึง ไพรม อื โฮ� มอยฮ
โม ฮวันา ซฆลาวม รูเบ่น มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เยอเีอน�
เซคารยิา� 8 ไม่ เบล่า ป มัฮ กวน อาซา� มัฮ กวนโซะ
เชมา� ป มัฮ ซฆลาวม โยเอน นึง อ�ื โม โยเอน เซ
อาวต นึง นาตี อาโรเออ ฮาวก ลวง ก ล่าวง� ฮอยจ
ละ บลาวง เนโบ่ ไม่ นาตี บ่าอนั เมโอน� 9 เญือม
อาวต อื นึง เมือง กิเลอตั เซ คอง เลียง อื พรุฮแพร�
อาวต ฆาื อื ก เวอืฮ อื ฮอยจ เอนิ เฆียง ลาึน เวอืฮ ป
ติต ไม่ โกลง ยูฟะเรตี เซ�

10 เจน กซัต ซาอุน เนอ� โม รูเบ่น เซ รุป ปุ แตะ
ไม่ โม ฮากา� ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ลอต อาวต นึง นาตี ยุฮ
อื ป มัฮ เมือง กิเลอตั เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื

จัตเจือ กาต
11 โม กาต อาวต ลวง ก ล่าวง โม รูเบ่น เซ นึง

เมือง บ่าชนั� ฮอยจ ละ เคต เมือง ซาเลคา ลวง ลัก่
โอก ซเงะ� 12 ซฆลาวม ป ตึก นึง ระ ไล แตะ มัฮ โย
เอน ป มัฮ ฮวันา อ�ื ซฆลาวม ป แตวะ ฮา เซ เญี่ยะ
มัฮ ชาฟัม ป มัฮ ฮวันา อ�ื ไกญกอ ซฆลาวม ไฮญ นึง
เมือง บ่าชนั เซ มัฮ ยาไน ไม่ ชาฟัต� 13 โนก ฮา เซ
ซฆลาวม โม กาต ไก อาแลฮ มู� มัฮ โม มีคาเอน�
โม เมชุนลัม� โม เชบ่า� โม โยไร� โม ยาคัน� โม
ซิอา� ไม่ โม เอเบ่อ� 14 ปุย โม เซ มัฮ จัตเจือ อาบี่
ฮาอนิ� อาบี่ฮาอนิ เซ มัฮ กวน ฮุร�ี ป มัฮ กวน ยา
โรอา� ป มัฮ กวน กิเลอัต� ป มัฮ กวน มีคาเอน� ป
มัฮ กวน เยชไิช� ป มัฮ กวน ยาโด่� ป มัฮ กวน บุ่ต�
เน่อมึ นึง บุ่ต เซ ฮอยจ ละ อาบี่ฮาอนิ ไก ซเตะ เจน
ปุย� 15 ฮวันา ปุย เตือง โอยจ อื มัฮ อาฮิ ป มัฮ กวน
อปัด่ีเอน� ตะ อื มัฮ กุนี� 16 โม กาต เซ อาวต เล่ีป
เมือง บ่าชนั ไม่ กิเลอัต� ไม่ นึง ลโลวง ชาโรน ละ
เลียง แตะ ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง โครยญ โดฮ� 17 ไล
ลวง มอยฮ โม กาต เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง เจน มัฮ โย

ทัม กซัต เมือง ยูด่า� มัฮ โรฮ เจน มัฮ เยโรโบ่อมั
กซัต เมือง อซิราเอน�

โม ตฮนั ป เป เบือ พะจาว
18 โม รูเบ่น ไม่ โม กาต ไม่ โม มะนาเซ ตา บลัฮ

เจอ เซ ไก ตฮนั ยุฮ 44,760 ปุย� มัฮ ตื โม ป เกง
ละ รุป แตะ นึง กัน โกว วจิ ไม่ ทนู ไม่ โล� 19 ตฮนั
โม เซ โอก โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ฮากา� โม ฮากา
เซ ไก ลอวย เจอ� มัฮ เจอ เยทู ไม่ นาฟิต ไม่ โนดัป่�
20ตฮนั โม อซิราเอน เซ อาึง เนอมึ รพาวม แตะ นึง
พะจาว� ไววอน ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว
โลยฮ รซอม ไววอน อ�ื เรอมึ เนอมึ อ�ื เกือฮ อื เกีย
ฮ เป โม ฮากา ไม่ ปุโฮมว เลียก ดิ ไม่ อ�ื 21 โม อซิ
ราเอน โฮลฮ อุต ยุฮ อื 50,000 ตัว ไม่ แกะ 250,000
ตัว� ไม่ บรงั 2,000 ตัว� ปุน โฮมวต โรฮ โม ตฮนั
ไป นึง แตะ 100,000 ปุย� 22 เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม ป
รุป ไม่ แตะ เซ โฮวน ปุย� นึง มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื
โฮว รุป ตอก เซ� โม อซิราเอน เซ โฮลฮ อาวต นึง
นาตี ยุฮ โม ฮากา เซ ฮอยจ ละ เจน โฮลฮ ปุย โรวก
อื แปน ครา นึง เมือง อตัซีเรยี�

จัตเจือ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ
23 โม มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ เซ พรุฮ โฮวน ปุๆ�

อาวต เคียง นาตี บ่าชนั ฮาวก ก ล่าวง ปุๆ ฮอยจ ละ
ยว่ง บ่าอนั เฮอโมน� ยว่ง เซนี� ไม่ ชวง บลาวง เฮอ
โมน� 24 ฮวันา ซฆลาวม อื มัฮ เอเฟอ� อชิ�ี เอลี
เอน� อตัรเีอน� เยเรมี� โฮด่าวิยา� ไม่ ยาด่ีเอน�
โม เซ มัฮ ตื ตฮนั เกง ละ รุป แตะ� พรุ มอยฮ โรฮ
นึง แปน อื ไกญกอ ปุย นึง ซฆลาวม ยุฮ แตะ เตือง
ไพ เตือง มัน�

ปุย ลัก่ โอก ซเงะ โฮลฮ แปน ครา ปุย
25 ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย โม เซ เนอึม โตว รพาวม

ละ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ� ฆวต นัปทื พะ ทื
ปุย ตังเมือง เซ� ลอต เอนิ ละ โปวฮ พะจาว ฆาื อ�ื
เอจี มัฮ เอนิ ปุย ตังเมือง โม เซ ป โครฮ พะจาว โอก
ฮา เมือง เซ ซองนา อื โฮ� 26 พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน เซ โบว รพาวม กซัต ปูน ป มัฮ กซัต เมือง อตั
ซีเรยี� เกือฮ อื ฮอยจ ตอซู ไม่ โม เซ ฆาื อ�ื กซัต เซ
โรวก โม รูเบ่น� โม กาต� ไม่ โม มะนาเซ ตา บลัฮ
เจอ เซ เกือฮ แปน ครา แตะ� เกือฮ อื อาวต นึง นาตี
ฮาลา� ฮาไบ่� ฮารา� ไม่ อาวต โบ โกลง โกซัน� โม
เซ อาวต นา เซ ฆาื อื ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี กซัต เซ ไก
แม โรฮ มอยฮ ติ� ปุย อฮั ทิกลัต-ปิเลเซอ ไม่ อ�ื

6
จัตเจือ โม เลวี

1 เลวี ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ เกอโชน� โค
ฮตั� ไม่ เมราร�ี 2 โคฮตั ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย�
มัฮ อมัรมั� อติซฮา� เฮปโรน� ไม่ อุตซีเอน� 3 อมั
รมั ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ อาโรน ไม่ ไอ โมเซ�
กวน รโปวน อื มัฮ มิเรยีม� อาโรน ไก กวน รเมะ
ปาวน ปุย� มัฮ นาดัป่� อาบีฮู่� เอเลอาซา� ไม่ อทิา
มา�
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4 จัตเจือ เอเลอาซา ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ
ฮอยจ ละ กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ เอ
เลอาซา� ฟีเนฮตั� อาบีชู่วา� 5 บุ่กคี� อุตซี� 6 เซรา
ฮิยา� เมราโยต� 7 อามาริยา� อาฮิทุป 8 ซาโด่ก�
อาฮิมาอตั� 9 อาซารยิา� โยฮานัน� 10 อาซารยิา�
(อาซารยิา เซ แปน ซตุ รซอฮ นึง วฮินั ป ยุฮ กซัต ซา
โลมอน นึง เวยีง เยรูซาเลม�� 11 ฟวยจ อาซารยิา
เซ มัฮ อามารยิา� อาฮทุิป� 12ซาโด่ก� ชาลุม� 13ฮิ
นคียา� อาซารยิา� 14 เซไรอา� เยโฮซาดัก่� 15 เจน
เซ กซัต เนบู่คัตเนซา โรวก เยโฮซาดัก่ เซ เกือฮ โฮว
แปน ดิ ครา แตะ ไม่ ปุย ไฮญ ป อาวต นึง เวยีง เยรู
ซาเลม ไม่ เมือง ยูด่า โฮ� เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื
แปน ตอก เซ�

16 เลวี ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ เกอโชน� โค
ฮตั� ไม่ เมราร�ี 17 กวน รเมะ เกอโชน มัฮ ลิปนี ไม่
ชเิมอ�ี 18 กวน รเมะ โคฮตั มัฮ อมัรมั� อติซฮา� เฮ
ปโรน� ไม่ อุตซีเอน� 19 กวน รเมะ เมรารี มัฮ มาลี
ไม่ มูช�ี

20 จัต เจือ เกอโชน ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ
ฮอยจ ละ กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ เก
อโชน� ลิปนี� ยาฮตั� ซิมมา� 21 โยอา� อติโด่�
เซรา� เยอาเทไร�

22 จัตเจือ โคฮตั ซึป ปุ แตะ เน่อมึ เปือะ ฮอยจ ละ
กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ โคฮตั� อมัมี
นาดัป่� โครา� อตัซี� 23 เอนคานา� เอบีย่าซัป� อตั
ซี� 24ทาฮตั� อุรเีอน� อุตซียา� ชาอุน�

25 เอนคานา ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ อามาไซ
ไม่ อาฮิโมต� 26 จัตเจือ อาฮิโมต เซ ซึป ปุ แตะ เน่
อมึ นึง เปือะ ฮอยจ ละ กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน
ปุย� มัฮ อาฮโิมต� เอนคานา� โซไฟ� นาฮตั� 27 เอ
ลีอปั� เยโรฮมั� เอนคานา�

28 ซามูเอน ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� กวน โรง อื
มัฮ โยเอน� ปุ โยเอน เซ มัฮ อาบี่ยา�

29 จัตเจือ เมรารี ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ ฮอยจ
ละ กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ เมราร�ี
มาลี� ลิปนี� ชเิมอ�ี อุตซา� 30ชเิมอ�ี ฮกักียา� มัฮ
แม อาซายา�

ฮวันา โม ป เชยี นึง วฮินั
31 คัก เฮี มัฮ มอยฮ ปุย ป ดุฮ กซัต ด่าวติ แปน ฮวั

นา โม ป เชยี นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, มัฮ ฟวยจ ยวก ปุย
ฮติ ลปุง ซันญา ละ เกือฮ อื อาวต นึง วฮินั เซ� 32กา
เฆียง ยุฮ ซาโลมอน วฮินั เซ โม เฮี เปียน ปุ แตะ นึง
กัน นัม แตะ โม ป เชยี� ตัม เวน ลัง รซอฮ แตะ นึง
พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว โฮ� 33-38 มอยฮ
จัตเจือ ไพรม โม ป ไปญ กัน เซ ตวย เน่อมึ นึง กวน
แม ฮอยจ ละ เปือะ อื มัฮ ตอก เฮ�ี โม โคฮตั นึง อื
มัฮ เฮมัน ป นัม โม ป เชยี เซ� จัตเจือ เฮมัน เซ เน่
อมึ นึง โกะ อื ซึป ตอ ปุ แตะ ฮอยจ ละ จัตเจือ ไพรม
อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เฮมัน� โยเอน� ซามูเอน� เอน
คานา� เยโรฮมั� เอลีเอน� โทอา� ซูป� เอนคานา�
มาฮตั� อามาไซ� เอนคานา� โยเอน� อาซารยิา�
เซฟันยา� ทาฮตั� อตัซี� เอบี่ยาซัป� โครา� อติซ

ฮา� โคฮตั� เลว�ี ยาโคป� (เน่อมึ นึง เฮมัน เซ แม
ฮอยจ ละ ยาโคป ไก 23 เจน ปุย��

39-43 อาซัป มัฮ โรฮ ป นัม โม ป เชยี เซ ป อาวต
ลวง ดอม เฮมัน ละ ซ เรอึม อื รซอฮ ไม่ อ�ื จัตเจือ
อาซัป เซ ตวย เน่อมึ นึง กวน แม ฮอยจ ละ เปือะ อื
มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ อาซัป� เบ่เรคิยา� ชิเมอา� มีคา
เอน� บ่าอาเซยา� มันคิยา� เอตนี� เซรา� อาด่า
ยา� เอทัน� ซิมมา� ชเิมอ�ี ยาฮตั� เกอโชน� เลว�ี
(เน่อมึ นึง เลวี ฮอยจ ละ อาซัป ไก 15 เจน ปุย��

44-47 เอทัน มัฮ โรฮ ป นัม โม ป เชยี เซ ป อาวต
ลวง วิ เฮมัน ละ ซ เรอมึ อื รซอฮ ไม่ อ�ื เอทัน นัม โม
เมรารี ป เชยี เซ เตือง มู อ�ื จัตเจือ อาทัน เซ ตวย
เน่อมึ นึง กวน แม ฮอยจ ละ เปือะ อื มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ เอทัน� คีช�ี อปัด่ี� มันลุก� ฮาชาบิย่า� อามาซิ
ยา� ฮนิคียา� อมัซี� บ่านี� เชเมอ� มาลี� มูช�ี เม
ราร�ี เลว�ี (เน่อมึ นึง เอทัน แม ฮอยจ ละ เลวี ไก
14 เจน ปุย��

กัน ยุฮ โม เลวี
48 โม เลวี ไฮญ ป มัฮ เอียกปุ อื ไก ตื กัน ลัง ยุฮ

นึง กัน โซะโกะ ฮรกัซา อื นึง พากัง ระ ป มัฮ เญือะ
ยุฮ พะจาว เซ� ตัม กัน เมกไม ปุย ละ อื เตือง ไพ
เตือง มัน� 49 ป มัฮ อาโรน ไม่ โม จัตเจือ อื ปังเมอ
แปน ป มอง ไจ ไซ ตอง ซัตซิง ทไว ปุย นึง คัน ยุฮ
พะจาว� ไม่ ตอง โรฮ อื ป ซออย ฮงาื ละ อ�ื มัฮ โรฮ
ป ลัง ยุฮ กัน กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ ละ ซ
รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน� ตัม ป ซตอก ไอ
โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว อาึง เซ โครยญ เจือ�
50 จัตเจือ อาโรน ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ ฮอยจ
ละ กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ อาโรน� เอ
เลอาซา� ฟีเนฮตั� อาบี่ชูวา� 51 บุ่กคี� อุตซี� เซรา
ฮิยา� 52 เมราโยต� อามารยิา� อาฮิทุป� 53 ซาโด่
ก� อาฮมิาอตั�

ยว่ง อาวต โม เลวี
54 คัก เฮี มัฮ มอยฮ ยว่ง อาวต โม เลวี ตัม นาตี ก

ลัง อาวต อ�ื เญอืม โจก ปุย เบ่อ ละ อื มัฮ โม โคฮตั
ป โฮลฮ เบ่อ รกา นึง อ�ื จัตเจือ อาโรน มัฮ โม โคฮตั
เซ� 55 โม เซ โฮลฮ เมือง เฮปโรน ป อาวต นึง นาตี
ยูด่า เตือง ลโลวง นา ก เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง�
56พริ เตะ เบระ เบรอมึ เมือง เฮปโรน เซ ปุย ปังเมอ
เกือฮ อื ละ คาเลป กวน เยฟุนเน� 57 โม จัตเจือ อา
โรน โฮลฮ ยว่ง โม เฮ�ี มัฮ ยว่ง เฮปโรน ป มัฮ เมือง
ตอ ปุย เปิง ติ� โนก ฮา เซ มัฮ ลิปนา� ยตัที� เอเท
โมอา� 58 ฮีเลน� เด่บี่� 59 อาชนั� ไม่ เบ่ตเชเมต�
60 เน่อมึ นึง นาตี อาวต โม เบ่นยามิน เนอ� โฮลฮ
ยว่ง เกบ่า� อาเลเมต� ไม่ อานาโทต� ยว่ง โม เซ
โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง� ยว่ง
ป โฮลฮ จัตเจือ อาโรน เซ รโจะ เตือง โอยจ อื แปน
กาว ลอวย ยว่ง� 61 เญือม โจก ปุย เบ่อ เซ� โม โค
ฮตั ป โฮฮ ลัง่ อื โฮลฮ ยว่ง อาวต แตะ นึง นาตี เจอ
มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ กาว ยว่ง� โฮลฮ อาวต นึง อื
โครยญ ซฆลาวม อ�ื

62 โม เกอโชน นึง อื โฮลฮ ยว่ง อาวต แตะ นึง นาตี
เจอ อติซาคา ไม่ อาเชอ ไม่ นัปทาลี ไม่ มะนาเซ นึง
เมือง บ่าชนั� โฮลฮ อื กาว ลอวย ยว่ง� อาวต นึง อื
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โครยญ ซฆลาวม อ�ื 63 โม เมรารี นึง อื โฮลฮ โรฮ
ยว่ง อาวต แตะ นึง นาตี เจอ รูเบ่น ไม่ กาต ไม่ เซบู่
ลุน กาว ลอา ยว่ง� โฮลฮ อาวต นึง อื โครยญ ซฆ
ลาวม อ�ื 64 มัฮ ตอก เซ ตอก รฆุ โม อซิราเอน ยว่ง
ละ โม เลวี เซ� ละ เกือฮ อื อาวต นึง อ�ื ยว่ง โม เซ
โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โครยญ
ยว่ง� 65 มัฮ ตอก เซ ตอก โจก ปุย เบ่อ ละ รฆุ อื ยว่ง
อาวต นึง นาตี เจอ ยูด่า� ซิเมโอน ไม่ เบ่นยามิน ละ
โม เลวี เซ� ตอก เอจี อฮั ฮะ เนาะ โฮ�

66 ซฆลาวม โม โคฮตั เอจี ไก โรฮ งอ่น ป โฮลฮ
ยว่ง อาวต แตะ นึง นาตี เจอ เอฟราอมิ� 67-70 มัฮ
เมือง เชเคม ป อาวต นึง บลาวง เอฟราอมิ ป มัฮ
เมือง ตอ ปุย เปิง ติ� ไม่ ยว่ง เกเซอ� ยว่ง โยกเม
อมั� ยว่ง เบ่ตโฮโรน� ยว่ง ไอยาโลน� ไม่ ยว่ง กัต
รมิโมน� นึง นาตี เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ โฮลฮ
โรฮ ยว่ง อาเนอ� ยว่ง บิเ่ลอัม� ยว่ง โม เซ โฮลฮ ตื
อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง�

71ซฆลาวม โม เกอโชน โฮลฮ โรฮ ยว่ง อาวต แตะ
นึง นาตี เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ งอ่น� มัฮ ยว่ง โก
ลัน นึง บ่าชนั ไม่ ยว่ง อตัทาโรต� โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี
เลียง อื ซัตซิง� 72-81 นึง นาตี เจอ อติซาคา โฮลฮ
ยว่ง เคเด่ต� ยว่ง ด่าเบ่รตั� ยว่ง ราโมต ไม่ ยว่ง อา
เนม� นึง นาตี เจอ อาเชอ โฮลฮ ยว่ง มาชนั� ยว่ง
ฮปัโด่น� ยว่ง ฮุกอก ไม่ ยว่ง เรโฮป� นึง นาตี เจอ
นัปทาลี โฮลฮ ยว่ง เคเด่ต นึง แควน กาลิลี� ยว่ง
ฮมัโมน ไม่ ยว่ง คีรยิาทาอมิ� โม เมรารี ป โฮฮ ลัง่
อื โฮลฮ ยว่ง อาวต แตะ นึง นาตี เจอ เซบู่ลุน งอ่น�
มัฮ ยว่ง รโิมโน ไม่ ยว่ง ทาโบ่� นึง นาตี เจอ รูเบ่น
บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ รเตือป เมือง
เยรโีค� โฮลฮ โรฮ ยว่ง เบ่เซอ นึง ลาึน เวอืฮ ติ� ไม่
ยว่ง ยาซา� ยว่ง เคเด่โมต� ไม่ ยว่ง เมฟาอตั� นึง
นาตี เจอ กาต โฮลฮ โรฮ ยว่ง ราโมต นึง แควน กิ
เลอัต� ยว่ง มาฮะนาอมิ� ยว่ง เฮตโบ่น ไม่ ยว่ง ยา
เซอ� ยว่ง โม เซ โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง
ยุฮ แตะ นึง โครยญ ยว่ง�

7
จัตเจือ อติซาคา

1 กวน รเมะ อติซาคา ไก ปาวน ปุย� มอยฮ อื มัฮ
โทลา� ปูอา� ยาชุป� ไม่ ชมิโรน� 2กวน รเมะ โทลา
เซ มัฮ อุตซี� เรไฟยา� เยรเีอน� ยาไม� ยปิซัม� ไม่
เชมูเอน� โม เซ มัฮ ตื ฮวันา ซฆลาวม นึง โม โทลา
เตือง ไพ เตือง มัน� แปน ตฮนั เกง เลือ โครยญ
โฆะ แตะ� เจน กซัต ด่าวติ เตอ จัตเจือ ปุย โม เซ ไก
22,600 ปุย� 3 กวน รเมะ อุตซี เซ มัฮ อซิราฮิยา�
อซิราฮิยา เซ ไม่ กวน รเมะ อื เตือง ปาวน อื เซ มัฮ
ตื ฮวันา ซฆลาวม นึง เจอ อติซาคา� มอยฮ กวน อื
เตือง ปาวน อื เซ มัฮ มีคาเอน� โอบ่าด่ี� โยเอน ไม่
อติชอีา� 4 ปุย โม เซ โฮวน กวน เฌือต กวนโซะ ลุก
ลัน นึง โฮวน มะ อ�ื จัตเจือ อื ป เกียฮ แปน ตฮนั
นึง อื ไก 36,000 ปุย� 5 จัตเจือ โม อติซาคา ป เกียฮ
แปน ตฮนั นึง อื เตือง โอยจ อื ไก 87,000 ปุย� ตัม
ป เอจี โจต ปุย เซน อ�ื

จัตเจือ เบ่นยามิน

6 กวน รเมะ เบ่นยามิน ไก ลอวย ปุย� มอยฮ อื
มัฮ เบ่ลา� เบ่เคอ� ไม่ เยด่ียาเอน� 7 กวน รเมะ เบ่
ลา ไก พอน ปุย� มัฮ เอตโบ่น� อุตซี� อุตซีเอน� เย
รโีมต� ไม่ อริ�ี โม เซ มัฮ ตื ฮวันา ซฆลาวม นึง เจอ
ยุฮ แตะ� มัฮ ตฮนั เกง เลือ ไม่ อ�ื จัตเจือ โม เซ ป
เอจี เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื ไก 22,034 ปุย ตัม ป เอจี
โจต ปุย เซน อ�ื 8 กวน เบ่เคอ เซ มัฮ เซมิรา� โย
อตั� เอลีเยเซอ� เอลีโอไน� โอมร�ี เยเรโมต� อาบี่
ยา� อานาโทต� ไม่ อาเลเมต� 9 จัตเจือ โม เบ่เคอ
เซ ป เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื ไก 20,200 ปุย ตัม ป
เอจี โจต ปุย เซน อ�ื

10 กวน รเมะ เยด่ียาเอน มัฮ บิน่ฮนั� กวน รเมะ
บิน่ฮนั เซ มัฮ เยอุต� เบ่นยามิน� เอฮุต� เคนาอะ
นา� เซทัน� ทาระชติ� ไม่ อาฮิชาฮา� 11 ปุย โม
เซ มัฮ ตื จัตเจือ เยด่ียาเอน� มัฮ ฮวันา ซฆลาวม
นึง เจอ อาวต แตะ ไม่ แปน อื ตฮนั เกง เลือ โครยญ
โฆะ แตะ� จัตเจือ อื ป เอจี เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื
ไก 17,200 ปุย� 12 ชุปปิม ไม่ ฮุปปิม มัฮ กวน อริะ�
(มัฮ โรฮ เจอ เบ่นยามิน��
ฮุชมิ มัฮ กวน อาเฮอ� (มัฮ เจอ ด่าน นึง อ�ื�
จัตเจือ นัปทาลี

13กวน รเมะ นัปทาลี มัฮ ยาซีเอน� กุนี� เยเซอ�
ไม่ ชนัลุม� มัฮ จัตเจือ บิน่ฮา�

จัตเจือ มะนาเซ
14 มะนาเซ ไก กวน รเมะ ลอา� มัฮ กวน อื ไม่ ปร

โปวน แตวะ เญือะ อื ป มัฮ โม อารมั เซ� กวน อื เซ
มัฮ อตัรเีอน ไม่ มาคี� ฟวยจ เซ มาคี ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ กิเลอตั� 15 มาคี ซาวป ปรโป
วน ละ ซ เกือฮ อื แปน ปุย เญือะ ฮุปปิม ไม่ ชุปปิม
เซ� รนัน มาคี มัฮ มาอาคา� กวน รเมะ รเคะ มาคี
เซ มัฮ เซโลเฟฮตั� ปุย เซ ไก โตว กวน รเมะ� ไก
กวน รโปวน โน่ง�

16มาอาคา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ มาคี ไก โรฮ กวน
รเมะ ลอา ปุย� ปุย โรง นึง อื มะ อื ปุก มอยฮ อ�ื อฮั
เปเรต ละ อ�ื ปุ อื อฮั เชเรต ละ อ�ื เปเรต ไก กวน
รเมะ ลอา� มัฮ อุลัม ไม่ ราเคม� 17 กวน อุลัม มัฮ
เบ่ดัน่� โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ กิเลอตั ป มัฮ กวน มาคี�
มัฮ กวนโซะ มะนาเซ� 18 ฮมัโมเลเคต ป มัฮ รนัน
กิเลอัต เซ ไก กวน รเมะ ลอวย� มัฮ อติโฮต� อาบี่
เยเซอ� ไม่ มาลา� 19 เชมิด่า ไก กวน รเมะ ปาวน�
มัฮ อาฮยินั� เชเคม� ลิกฮ�ี ไม่ อานียมั�

จัตเจือ เอฟราอมิ
20 จัตเจือ เอฟราอมิ ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ

ฮอยจ ละ กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ เอ
ฟราอมิ� ชูเทลา� เบ่เรต� ทาฮตั� เอเลอาด่า� ทา
ฮตั� 21 ซาบั่ต� ชูเทลา� เอฟราอมิ ไก โรฮ กวน
รเมะ ลอา ปุย โนก ฮา ชูเทลา เซ� มัฮ เอเซอ ไม่ เอ
เลอัต� ปุย ลอา เซ ริ ตุย โมวก ยุฮ โม กัต ป อาวต
ไพรม นึง เมือง เซ� ปุย เมือง กัต เซ ปังเมอ ยุฮ ยุม
ไม่ อื ฆาื อ�ื 22 เอฟราอมิ ป มัฮ เปือะ อื เยอืม กวน
ลอา แตะ เซ โฮวน ซเงะ� เอียกปุ อื ฮอยจ ดุป ไง่
ไป พาวม อื โฮวน ปุย โรฮ� 23 ฟวยจ เซ เอฟราอมิ
ไม่ ปุย เญือะ อื ยุ แม ปุ แตะ� ไก แม กวน รเมะ ติ�
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เปือะ อื อฮั เบร่ยีา ละ กวน เซ แตะ นึง ฮอยจ ป โตะ
ป ตอง ละ เญือะ อื เซ�

24 เอฟราอมิ ไก โรฮ กวน รโปวน ติ� มอยฮ อื มัฮ
เชเอรา� ปุย เซ ตัง ยว่ง เบ่ตโฮโรน เตือง ยว่ง ก ล่า
วง ไม่ ก เซฮ นึง อ�ื ไม่ ยว่ง อุตเซนเชเอรา� 25 เอฟ
ราอมิ ไก แม โรฮ กวน รเมะ ติ ปุย� มัฮ เรฟา� จัต
เจือ เรฟา ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ ฮอยจละ กวนอื
ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ เรฟา� เรเชป� เทลา�
ทาฮนั� 26ลาดัน่� อมัมีฮุต� เอลีชามา� 27นนู� มัฮ
แม โยชูวา�

28 นาตี อาวต โม เซ ปุก นาตี เมือง เบ่ตเอน ไม่
ยว่ง แตวะๆ รวติ รเวยีง อ�ื ฮอยจ ละ ยว่ง นาอารนั
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ฮอยจ โรฮ ละ เมือง เกเซอ ไม่
ยว่ง แตวะๆ รวติ รเวยีง อื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� มัฮ
โรฮ นาตี เมือง เชเคม ไม่ เมือง ไอยา ไม่ ยว่ง แตวะๆ
รวติ รเวยีง อ�ื 29 จัตเจือ มะนาเซ โฮลฮ นาตี ยว่ง
เบ่ตชนั� ยว่ง ทาอานัก� ยว่ง เมกิโด่� ไม่ ยว่ง โด่
เตือง ยว่ง แตวะๆ รวติ รเวยีง อ�ื มัฮ นาตี ยว่ง โม
เซ ก โฮลฮ จัตเจือ โยเซป กวน อซิราเอน อาวต นึง
เงอ�

จัตเจือ อาเชอ
30 โม เฮี มัฮ กวน อาเชอ� มัฮ อิมนา� อิชวา� อิ

ชว�ี เบ่รยีา� ไม่ รนัน อื ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เซรา�
31 กวน รเมะ เบ่รียา มัฮ เฮเบ่อ ไม่ มันคีเอน� มัน
คีเอน เซ มัฮ เปือะ บิร่ะซาวติ� 32 กวน รเมะ เฮเบ่อ
มัฮ ยาเฟเลต� โชเมอ� ไม่ โฮทัม� กวน รโปวน อื
มัฮ ชูอา�

33 กวน รเมะ ยาเฟเลต เซ มัฮ ปาซัก� บิม่ฮนั�
ไม่ อตัชวตั� 34 กวน รเมะ โชเมอ ป มัฮ ปุ อื เซ มัฮ
โรกา� เยฮุปบ่า� ไม่ อารมั� 35 กวน รเมะ เฮเลม ป
มัฮ ปุ โชเมอ เซ มัฮ โซฟา� อิมนา� เชเลต� ไม่ อา
มัน� 36 กวน รเมะ โซฟา มัฮ ซุอา� ฮารเนเฟอ� ชู
อนั� เบร่�ี อมิรา� 37 เบเ่ซอ� โฮต� ชมัมา� ชมิชา�
อติทัน� ไม่ เบเ่อรา�

38 กวน รเมะ เยเทอ มัฮ เยฟุนเน� ปิซปา� ไม่
อารา� 39 กวน รเมะ อุนลา มัฮ อารา� ฮนันีเอน�
ไม่ รเีซีย�

40 ปุย โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ อาเชอ� มัฮ ฮวันา นึง
ซฆลาวม อาวต แตะ� แปน โรฮ ตฮนั เกง เลือ ไม่
อ�ื ไน โม จัตเจือ อื ป เอจี เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื ไก
26,000 ปุย ตัม ป เอจี โจต ปุย เซน อ�ื

8
จัตเจือ เบ่นยามิน

1 เบ่นยามิน ไก กวน รเมะ พอน ปุย� เน่อมึ นึง
กวน โรง อื ฮอยจ ละ กวน รเคะ อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ
เบ่ ลา� อตัชเบ่น� อาฮะรา� 2 โนฮา� ไม่ ราฟา�
3 กวน รเมะ เบ่ลา เซ มัฮ อตัด่า� เกรา� อาบี่ ฮุต�
4 อาบี่ชูวา� นาอามัน� อาโฮอา� 5 เกรา� เชฟูฟัน�
ไม่ ฮุรมั�

6-7 จัตเจือ เอฮุต มัฮ นาอามัน� อาฮยิา� ไม่ เกรา�
โม เซ มัฮ ตื ฮวันา ซฆลาวม ป อาวต เมือง เกบ่า�
ไก ป โฮมวต โรวก เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ� ฮอยจ

นึง เมือง มานาฮตั� เกรา เซ มัฮ เปือะ อุตซา ไม่ อา
ฮฮุิต� แปน ป นัม ปุย เญือม โฮว อื ตอก เซ�

8-9 ชาฮะราอมิ ละ ปรโปวน เญือะ แตะ ลอา ปุย ป
มัฮ ฮุชมิ ไม่ บ่าอารา� ฟวยจ เซ ไอฮ โฮเด่ต แปน
ปรโปวน โคระ เญือะ แตะ� เญอืม อาวต อื นึง เมือง
โมอปั โฮลฮ กวน รเมะ แตะ ไม่ ปุ แตะ อาแลฮ� มัฮ
โยบัป่� ซิเบี่ย� เมชา� มันคัม� 10 เยอุต� ซาเคีย�
ไม่ มิรมา� โม กวน อื เซ โฮลฮ ตื แปน ฮวันา ซฆลาว
ม� 11 กวน อื ไม่ ฮุชมิ มัฮ อาบี่ทุป ไม่ เอนปาอนั�
12 กวน รเมะ เอนปาอนั เซ มัฮ เอเบ่อ� มิชอมั� ไม่
เชเมต� เชเมต เซ มัฮ ป ตัง ยว่ง โอโน ไม่ ยว่ง โลต
เตือง ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน เซ�

13ฮวันา ซฆลาวม ป โฮว อาวต นึง ยว่ง ไอยาโลน�
ป ปุน โครฮ โม ป อาวต นึง เมือง กัต เกือฮ ตอ เยอ�
มัฮ เบ่รยีา ไม่ เชมา� 14 จัตเจือ เบ่รยีา เซ มัฮ อาฮิ
โย� ชาชกั� เยเรโมต� 15 เซบ่าดิ่ยา� อารตั� เอเด่
อ� 16 มีคาเอน� อชิปา� ไม่ โยฮา�

17 จัตเจือ เอนปาอนั มัฮ เซบ่าดิย่า� เมชูลัม� ฮซิ
คี� เฮเบ่อ� 18 อชิเมไร� อซิลียา� ไม่ โยบัป่� 19 จัต
เจือ ชิเมอี มัฮ ยาคิม� ซิกร�ี ซัปด่ี� 20 เอลีเยไน�
ซินเลไท� เอลีเอน� 21 อาด่ายา� เบ่ไรอา� ไม่ ชมิ
รตั� 22 จัตเจือ ชาชตั มัฮ อชิปัน� เอเบ่อ� เอลีเอน�
23 อปัโด่น� ซิคร�ี ฮานัน� 24 ฮานันยา� เอลัม� อนั
โททียา� 25 อปิได่ยา� ไม่ เปนูเอน� 26 จัตเจือ เยโร
ฮมั มัฮ ชมัเชไร� เชฮะรยีา� อาทาลิยา� 27 ยาอาเร
ชียา� เอลียา� ไม่ ซิคร�ี 28 ปุย โม เซ มัฮ ตื ฮวันา
ซฆลาวม ไน เจอ ยุฮ แตะ� โฮลฮ อาวต นึง เวยีง เย
รูซาเลม�

29 เยอีเอน ตัง ยว่ง กิเบ่โอน� ลอต อาวต นา เซ�
มอยฮ ปรโปวน เญือะ อื มัฮ มาอาคา� 30 กวน โรง
อื มัฮ อปัโด่น� กวน รเมะ ไฮญ อื มัฮ ซู� คีต� บ่า
อนั� เนอ� นาดัป่� 31-32 เกโด่� อาฮโิย� เซเคอ� ไม่
มิกโลต� มิกโลต เซ มัฮ เปือะ ชิเมอา� จัตเจือ ปุย
โม เซ อาวต ซดิ โบ โม เอยีกปุ แตะ นึง เวยีง เยรูซา
เลม�

จัตเจือ กซัต ซาอุน
33 เนอ มัฮ เปือะ คีต� คีต มัฮ เปือะ กซัต ซาอุน�

กซัต ซาอุน มัฮ เปือะ โยนาทัน� มันคี ชูวา� อาบี่
นาดั่ป� ไม่ เอตบ่าอนั� 34 โยนาทัน มัฮ เปือะ เมรี
บ่าอนั� เมรบี่าอนั มัฮ เปือะ มีคา� 35 มีคา ไก กวน
รเมะ ปาวน� มัฮ ปีโทน� เมเลก� ทาเรยี� ไม่ อา
ฮตั� 36 อาฮตั มัฮ เปือะ เยโฮอตัด่า� เยโฮอตัด่า
มัฮ เปือะ อาเลเมต� อตัมาเวต� ไม่ ซิมร�ี ซิมรี มัฮ
เปือะ โมซา� 37 โมซา มัฮ เปือะ บิเ่นอา� บิเ่นอา มัฮ
เปือะ ราฟา� ราฟา มัฮ เปือะ เอเลอาซา� เอเลอา
ซา มัฮ เปือะ อาเซน� 38อาเซน ไก กวน รเมะ แลฮ�
มัฮ อตัซรคัีม� โบ่เครู� อชิมาเอน� เชอารยีา� โอบ่า
ด่ี� ไม่ ฮานัน� 39 เอเชก ป มัฮ ปุ อาเซน เซ ไก กวน
รเมะ ลอวย� กวน โรง อื มัฮ อุลัม� ฟวยจ เซ มัฮ
เยอุต� มัฮ แม เอลีเฟเลต� 40กวน อุลัม แปน ตฮนั
เกง เลือ� แมน เนอมึ ละ โปยญ แตะ ทน�ู กวนโซะ
ลุกลัน อุลัม เซ เตือง โอยจ อื ไก ติ รอย ไม่ รฮอน
ปุย� เมาะ ป เอจี ไซฮ ปุย มอยฮ อื เซ มัฮ ตื จัตเจือ
เบ่นยามิน�
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9
โม ป เอญี เน่อมึ เมือง บ่าบีโ่ลน

1 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอจี โจต ปุย เซน อื
ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม อื นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต
เมือง อซิราเอน โครยญ โฆะ อ�ื
โม ยูด่า เนอมึ โตว รพาวม ละ พะจาว� ไก ป โฮม

วต โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ ฮอยจ นึง เมือง บ่า
บี่โลน ฆาื อ�ื 2 โม ป โฮลฮ แม เอญี อาวต นึง เตะ
ยุฮ โกะ แตะ นึง ยว่ง อาวต ไพรม แตะ รกา ปุย นึง
อ�ื มัฮ โม ลัปซด่อน อซิราเอน งอ่น� ไม่ โม ซตุ� โม
เลว�ี ไม่ โม กวนไจ ป ยุฮ กัน นึง วฮินั งอ่น� 3 โม ยู
ด่า� โม เบ่นยามิน� โม เอฟราอมิ� ไม่ โม มะนาเซ
ฮอยจ โรฮ งอ่น� ลอต อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม�

4-6 โม ยูด่า ป ฮอยจ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เตื
อง โอยจ อ�ื ไก 690 ครอปครวั� จัตเจือ เปเรต ป
มัฮ กวน ยูด่า เซ มัฮ อุไท ป แปน ฮวันา ปุย นึง อ�ื
อุไท เซ มัฮ กวน อมัมีฮุต� มัฮ กวนโซะ โอมร�ี โอม
รี เซ มัฮ กวน อมิร�ี อมิรี มัฮ กวน บ่านี�
จัตเจือ เชลา ป มัฮ กวน ยูด่า เซ� มัฮ อาซายา ป

แปน ฮวันา ปุย นึง อ�ื
จัตเจือ เซรา ป มัฮ กวน ยูด่า เซ� มัฮ เยอูเอน ป

แปน ฮวันา ปุย นึง อ�ื
7-8 โม เบ่นยามิน ป ฮอยจ อาวต นึง เวยีง เยรูซา

เลม มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ ซันลู ป มัฮ กวน เมชุนลัม ติ�
เมชุนลัม มัฮ กวน โฮด่าวยิา� โฮด่าวยิา มัฮ กวน ฮตั
เซนอูา�
มัฮ โรฮ อปิเนยา ป มัฮ กวน เยโรฮมั� เอลา กวน

อุตซี� มัฮ กวนโซะ มิคร�ี มัฮ แม เมชุนลัม กวน
เชฟาทิยา� เชฟาทิยา มัฮ กวน เรอูเอน� เรอูเอน
มัฮ กวน อปินียา�

9 โม เบ่นยามิน เตือง โอยจ อื ไก 956 ครอปครวั�
เมาะ โม ป โอก มอยฮ เซ� มัฮ ตื ฮวันา ซฆลาวม ปุย
นึง อ�ื

10 โม ซตุ ป ฮอยจ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม มัฮ
ตอก เฮ�ี มัฮ เยด่ายา� เยโฮยารปิ� ยาคิน� 11 อา
ซาริยา กวน ฮินคียา� มัฮ ฮวันา โม ป รซอฮ นึง วิ
ฮนั� ฮินคียา เซ ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง เมชุนลัม�
ซาโด่ก� เมราโยต� ไม่ อาฮิทุป� 12 โนก ฮา เซ มัฮ
แม อาด่ายา ป มัฮ กวน เยโรฮมั� เยโรฮมั เซ ซึป
เจือ แตะ เน่อมึ นึง ปาตเฮอ ไม่ มันคียา� โนก ฮา
เซ มัฮ มาอาไซ กวน อาด่ีเอน� อาด่ีเอน เซ ซึป เจือ
แตะ เน่อมึ นึง ยาเซรา� เมชุนลัม� เมชนิเลมิต�
ไม่ อมิเมอ� 13 โม ซตุ ป มัฮ ฮวันา ครอปครวั เตือง
โอยจ อื ไก 1,760 ปุย� โม เซ มัฮ ตื ป เกียฮ ยุฮ กัน
ป เกว ไม่ กัน รซอฮ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�

โม เลวี ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
14 โม เลวี ป ฮอยจ อาวต นึง เยรูซาเลม มัฮ ตอก

เฮ�ี มัฮ เชไมอา กวน ฮตัชุป� ฮตัชุป เซ ซึป เจือ แตะ
เน่อมึ นึง อตัซรคัีม ไม่ ฮาซาบี่ยา� ป มัฮ ซฆลาวม
เมราร�ี 15ฟวยจ เซ มัฮ บัก่บัก่คา� เฮเรต� กาลัน�
มัตทานิยา� มัตทานิยา เซ มัฮ กวน มีคา� มีคา เซ
ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง ซิครี ไม่ อาซัป� 16 โนก ฮา
เซ มัฮ โอบ่าด่ี กวน เชไมยา� เชไมยา เซ ซึป เจือ
แตะ เน่อมึ นึง กาลัน ไม่ เยดู่ทุน� โนก ฮา เซ มัฮ

แม เบ่เรกยา กวน อาซา� อาซา เซ มัฮ กวน เอนคา
นา ป อาวต นึง นาตี ยว่ง เนโทฟา ไพรม อ�ื

โม ป มอง รเวอืะ วฮินั
17 โม ป มอง ญัม นึง วิฮนั มัฮ ชนัลุม� อกัคุป�

ทันโมน� อาฮิมัน ไม่ โม เอียกปุ อ�ื ชนัลุม มัฮ ฮวั
นา อ�ื 18 โม เซ มัฮ ป ลัง แลน แก โตะ รเวอืะ เญือะ
กซัต ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย�
ไพรม อื มัฮ ป มอง ญัม นึง ไคะ อาวต โม เลว�ี

19ชนัลุม มัฮ กวน โคเร� โคเร มัฮ กวน เอบีย่าซัป
ป มัฮ ซฆลาวม โครา� ชนัลุม ไม่ โม คระ เฌือต อื
มัฮ ป ลัง แลน แก โตะ รเวอืะ เลียก ปุย นึง พากัง
ยุฮ พะจาว� มัฮ ยุฮ อื ตอก ยุฮ จัตเจือ ไพรม อื โฆะ
นึง มอง อื โตะ รเวอืะ พากัง ไพรม นึง ไคะ ยุฮ พะ
จาว โฮ� 20 ซไม โฆะ เซ มัฮ ฟีเนฮตั กวน เอเลอาซา
ป แลน แก กัน ยุฮ โม ป มอง ญัม เซ� พะจาว อาวต
เนอมึ ไม่ อ�ื

21 เซคารยิา กวน เมเชเลมิยา มัฮ โรฮ ป มอง โตะ
รเวอืะ พากัง ยุฮ พะจาว ติ ปุย โรฮ�

22 โม ป เอจี เลือก ปุย ละ เกือฮ อื มอง โตะ รเวอืะ
วฮินั โครยญ ลวง เงอ� ไก 212 ปุย� มัฮ โม ป เอจี
โจต ปุย เซน อื ตัม ยว่ง อาวต อ�ื ป เอจี เลือก อาึง
จัตเจือ ไพรม ปุย โม เซ เน่อมึ เมือ โรง อื เอจี มัฮ
เอนิ กซัต ด่าวติ ไม่ ซามูเอน ป ซึป ลปุง พะจาว เซ�
เอจี มัฮ โรฮ เลือก อื โม เซ นึง เอจี ปุน อาึง อื รพาวม
แตะ นึง� 23 ปุย โม เซ มัฮ โม ป โฮลฮ แลน แก โตะ
รเวอืะ วฮินั เน่อมึ เจน โฆะ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื เจน
ปเล่ีย� 24 วิฮนั เซ ไก โตะ รเวอืะ เตือง ปาวน ลวง
อ�ื เตือง ก เซฮ� ก ล่าวง� ลัก่ โอก ซเงะ� ลัก่ เลียก
ซเงะ� ไน โม ป มอง โตะ รเวอืะ ติ ติ โดฮ เซ ไก แม
โรฮ ฮวันา ยุฮ โครยญ โตะ รเวอืะ เอนิ� 25 ปุย โม เซ
ไก ตื คระ เฌือต ป อาวต นึง ยว่ง ก ไฮญ� โม คระ
เฌือต อื เซ ลัง ฮอยจ ละ ซ เลียก แตะ นึง เวน ลัง
เรอึม แตะ มอง โตะ รเวอืะ ตัม เวลา ยุฮ โกะ แตะ
เตือง ไพ เตือง มัน� ซ โฮลฮ อาวต นึง เวน เซ อา
แลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ เดอมึ โฮลฮ เอญี� 26 โม ฮวั
นา มอง ญัม ปาวน ปุย เซ มัฮ ตื โม เลว�ี โม เซ ลัง
แลน แก โรฮ ฮอง อาวต เครองึ� ไม่ โอเอฮี ระ งวยฮ
ระ ตุง ป แฮรน ปุย กไน ควง วฮินั เซ� 27 ปุย โม เซ
อาวต กไน ควง วิฮนั เซ ฆาื อื นึง มัฮ อื ป ลัง แลน
แก วฮินั เซ� ไม่ มัฮ อื ป โปฮ รเวอืะ วฮินั เซ โครยญ
ซะ�

โม เลวี ไฮญ
28 ไก โรฮ โม เลวี ไฮญ ป ลัง แลน แก เครองึ โกว

ปุย นึง กัน รซอฮ ปุย ละ พะจาว� เญือม ตุย ปุย อื
ละ โกว แตะ� เมีญ อ�ื เญือม เอญี ตาว แม ปุย อื
เมีญ แม อื ติ โฮน� 29 ปุย ไฮญ นึง อื ลัง แลน แก
เครองึ โกว ปุย ไม่ โดง เดือง ซัมคัน ไม่ ญอต แปง
โกว ปุย� ฮอยจ ละ รอาวม อะงุน� ลออยฮ กาวก�
กัมยนั� ไม่ ป ซออย ฮงาื โอเอฮี โครยญ เจือ� 30 ป
ลัง ซเบื่อก ป ซออย ฮงาื โกว ปุย นึง อื เซ ปังเมอ มัฮ
โม ซตุ นึง อ�ื
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31 ไก โรฮ โม เลวี ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ มัตทีทิยา�
มัฮ กวน โรง ชนัลุม� มัฮ ซฆลาวม โม โครา� ปุย เซ
ลัง แลน แก กัน โอป ปุย คโนมปัง โกว ปุย นึง วฮินั
เซ� 32ป เพรยีง คโนมปัง ละ ซ เปียน ปุย อื โครยญ
ซเงะ ลโล่ะ โอ� มัฮ โม เอียกปุ ปุย โม เซ ป มัฮ ไน
ซฆลาวม โคฮตั นึง อ�ื

33 ไก โรฮ โม เลวี งอ่น ป เพรยีง รซอม เชยี ละ เชยี
ปุย นึง วิฮนั เซ� มัฮ โม ฮวันา ครอปครวั ป อาวต
เอนิ นึง ควง วิฮนั� ไม่ โอ อื ไปญ กัน ไฮญ ติ เจือ
เนอมึ� ลัง เชยี ลืลาว พะจาว เญือม เติง เวลา อื เตื
อง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื 34 ปุย โม เซ มัฮ ฮวั
นา ครอปครวั โม เลว�ี โครยญ มู โครยญ ซฆลาวม
อื ตัม ป ไซฮ ปุย มอยฮ อื นึง นังซื ไพรม โฮ� ปุย โม
เซ อาวต ตื นึง เวยีง เยรูซาเลม�

จัตเจือ กซัต ซาอุน
35 เยอเีอน มัฮ ป ตัง ยว่ง กิเบโ่อน� ลอต อาวต นา

เซ� ปรโปวน เญือะ อื มัฮ มาอาคา� 36 กวน รเมะ
โรง อื มัฮ อปัโด่น� กวน รเมะ ไฮญ อื มัฮ ซู� คีต�
บ่าอนั� เนอ� นาดัป่� 37 เกโด่� อาฮโิย� เซคารยิา�
ไม่ มิกโลต� 38 มิกโลต เซ มัฮ เปือะ ชเิมอมั� โม จัต
เจือ ปุย โม เซ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� ซดิ ไม่ โม
เอยีกปุ ตุเจอ แตะ�

39 เนอ เซ มัฮ เปือะ คีต� คีต เซ มัฮ เปือะ กซัต
ซาอุน� กซัต ซาอุน มัฮ เปือะ โยนาทัน� มันคีชูวา�
อาบี่นาดั่ป� ไม่ เอตบ่าอนั�* 40 โยนาทัน มัฮ เปือะ
เมรีบ่าอนั�* เมรีบ่าอนั มัฮ เปือะ มีคา� 41 กวน
รเมะ มีคา มัฮ ปีโทน� เมเลก� ทาเรยี� ไม่ อาฮตั�
42กวน อาฮตั เซ มัฮ ยารา� กวน ยารา เซ มัฮ อาเล
เมต� อตัมาเวต� ไม่ ซิมร�ี กวน ซิมรี เซ มัฮ โมซา�
43 โมซา เซ มัฮ เปือะ บิ่เนอา� บิ่เนอา มัฮ เปือะ เร
ไฟยา� เรไฟยา มัฮ เปือะ เอเลอาซา� เอเลอาซา
มัฮ เปือะ อาเซน� 44 อาเซน เซ ไก กวน รเมะ แลฮ
ปุย� มัฮ อตัรคัีม� โบ่เครู� อิชมาเอน� เซอารยิา�
โอบ่าด่ี� ไม่ ฮานัน�

10
กซัต ซาอุน ยุม

1 ติ โฮน อื โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม
อซิราเอน นึง บลาวง กินโบ่อา� เญือม เซ โม อซิรา
เอน ตอ ฆาื ไป แตะ� โฮลฮ โม ฟีลิซเตีย เซ ยุฮ ยุม
ไม่ โฮวน ปุย� 2 โม ฟีลิซเตีย เซ โฮว อาื แม ซาอุน
ไม่ โม กวน อ�ื เตือน เครอปึ อ�ื โฮลฮ เอนิ ยุฮ ยุม
ไม่ โยนาทัน� ไม่ อาบี่นาดั่ป� ไม่ มันคีชูวา� ป มัฮ
กวน ซาอุน เซ� 3 โม ป รุป เซ รุป เนอึม รุป แนม�
เลียก ซดิ โบ ซาอุน เซ ปุ ปุ� โม ตฮนั โปยญ แนฮ
อ�ื ตี ยุฮ อื เซ ลอก เอนิ ซาอุน� ซาอุน โซะ ลัมเลือ
เอนิ ป อาวม ฆาื เบราะ บัต่ แตะ เซ�

4 อฮั เฮี ฆาื อื ละ ป ไปญ โรวก เครองึ ตฮนั ยุฮ
แตะ� �ลวต วจิ เปอะ เซ� บวก เอนิ อาึ เฮี นึง� เด
อมึ โม ป โอ เจือ พะจาว เฮี โอ ซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม
นึง อาวม อาึ ป โซะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ป ไปญ เค
รองึ รุป ยุฮ อื เซ ปังเมอ ฮลัต� โรวต โตว ยุฮ อื ละ

อ�ื ซาอุน โบลวง ไอฮ วจิ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ
ฆลาื รเคอปึ ติ แตะ ราว อ�ื ลอต เอนิ ยุม� 5 เญือม
ยุ ป ไปญ เครองึ รุป ยุฮ อื เซ ยุม ซาอุน ตอก เซ�
ฆลาื โรฮ เอนิ ติ แตะ ราว วจิ ยุฮ แตะ ตอก เซ โรฮ�
ยุม เอนิ โรฮ นา เซ� 6 มัฮ ตอก เซ ตอก ยุม ซาอุน
เซ ไม่ โม กวน อื เตือง ลอวย อ�ื เคียง เซ เยอ โม
จัตเจือ อื ลอต โอ เญือะ โฮลฮ แปน กซัต ฆาื อ�ื

7 เญอืม ฮมอง โม อซิราเอน ป อาวต โตะ โลก นา
เซ ตอก ไป โม ตฮนั อซิราเอน� ไม่ ฮมอง อื ยุม ซา
อุน เตือง โม กวน อื เตือง ลอวย อื เซ� โม เซ ละ เอนิ
เญือะ ยว่ง อาวต แตะ ฆาื อ�ื โกฮ ตอ โฮว เม่าะ� โม
ฟีลิซเตีย เซ โฮลฮ เอนิ ฮอยจ อาวต นึง ยว่ง อาวต
อื ฆาื อ�ื

8 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม ฟีลิซเตีย ซาวป ไร
ปอยจ เครองึ เซอกึ ป ยุม เซ� ยุ โรฮ เอจี ยุม ซาอุน
เซ ไม่ กวน อื เตือง ลอวย อื นึง บลาวง กินโบอ่า เซ�
9 ปอยจ เครองึ รุป จาวป ซาอุน เซ� กิต แม โรวก
ไกญ อ�ื โรวก อื ไม่ เครองึ รุป ยุฮ อื เซ� ดวน แม
ปุย โฮว ซาวป รโฮงะ อื ละ ปุย เล่ีป เมือง ฟีลิซเตีย
ฮอยจ ละ ฮุป ไว อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ปุย ฟวยจ พาวม
นึง กัน ยุฮ แตะ เซ� 10 โม เซ โรวก เครองึ รุป ยุฮ ซา
อุน เซ ฮอยจ นึง เวอืต ยุฮ พะ ทื โม โกะ แตะ� ป มัฮ
ไกญ อื เซ โฮว ตาึก โลง อื นึง เวอืต ยุฮ พะด่าโกน�

11 เญือม เอจี ฮมอง โอยจ โม ป อาวต นึง ยาเบ่ต
กิเลอตั ไลลวง ป ยุฮ โม ฟีลิซเตีย ละ ซาอุน เซ� 12 โม
ตฮนั เกง เลือ นึง อื เตือง โอยจ อื โฮว ตุย ฆัว ยุม ซา
อุน ไม่ โม กวน อื เซ� เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง ยว่ง ยา
เบ่ต เซ� ฟวยจ เซ โฮว รมอยจ อื นึง ฆรมึ โคะ ไฆรจ
ป อาวต นึง นาตี ยว่ง แตะ เซ� โม เซ เยอ เยอืม ยุม
อื ไม่ โอต อื ป โซม แตะ อาแลฮ ซเงะ�

13-14ซาอุน เซ มัฮ ยุม อื ฆาื โอ แตะ เนอมึ รพาวม
ละ พะจาว. ยุฮ โตว โอเอฮี ตัม ลปุง ซตอก พะจาว
อาึง ละ แตะ� ฮา ซ ไฮมญ แตะ โอเอฮี เน่อมึ นึง พะ
จาว เยอ� โฮว ซาวป ไฮมญ อื นึง โฮม พี ตีนัง ฮา
อ�ื เกือฮ โตว พะจาว แปน ป นัม แตะ� มัฮ เซ ป
ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ
ด่าวติ กวน เจซี แปน กซัต รโตง อ�ื

11
ด่าวติ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน

1 ฟวยจ เซ โม อซิ รา เอน เตื อง โอยจ อื ฮอยจ
โพรม เคะ ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน� อฮั เฮี ละ อ�ื
�โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ มัฮ ตื โกะ เนะ เปละพาวม
ปะ ตื� 2 ไพรม อื เญือม มัฮ ลัง่ ซาอุน กซัต ยุฮ ฮุ�
เอจี มัฮ ปะ ป นัม ตฮนั โม อซิราเอน โฮว รุป เซิก
เกอ� เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี อฮั โรฮ เฮี ละ
เปอะ� �ปะ ซ เลียง เปอะ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน
อาึ เซ ตอก เลียง ปุย แกะ โฮ� ซ แปน เปอะ กซัต
ยุฮ อ�ื� เอจี อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

* 9:39 9:39 เอตบ่าอนั เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ อติโบ่เชต� * 9:40 9:40 เมรบี่าอนั เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ เมฟีโบ่เชต�
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3 เญือม เซ โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อ�ื ฮอยจ เนอึม เคะ ด่าวติ เซ นึง เมือง
เฮปโรน� ด่าวติ ไม่ โม เซ ซันญา ดิ อาึง โอเอฮี ไม่
ปุ แตะ ซโตฮ เบือ มอยฮ พะจาว. เญือม เซ ปุย เรฮ
ลออยฮ นึง ไกญ อ�ื ดุฮ อื แปน กซัต ยุฮ แตะ� มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ ตัม ลปุง ซันญา พะจาว ป เอจี อฮั ซา
มูเอน อาึง�

ด่าวติ โฮลฮ กุม เมือง ซีโยน
4 ติ โฮน อื กซัต ด่าวติ โฮว ไม่ โม ตฮนั อซิราเอน

เตือง โอยจ อื ละ ซ ฮาวก ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม ป
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� เญือม เซ ป อาวต นา
เซ เยอ มัฮ โม เยบุ่ต� อฮั เวยีง เยบุ่ต ไม่ เวยีง อาวต
แตะ เซ� 5 เญอืม เซ โม เยบุ่ต อฮั เฮี ละ กซัต ด่าวติ
เซ� �ปะ แจง โอ เปอะ ปุน เลียก โตะ เวยีง อาวต
เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ� ด่าวติ เตอ
ปุน เป เอนิ เวยีง ตอน ฆรุง ป อฮั ปุย เมือง ซีโยน ไม่
เซ� ลอต เอนิ ปุย อฮั เมือง ด่าวติ ไม่ ฆาื อ�ื

6 ด่าวติ อฮั เฮี ละ โม ตฮนั ยุฮ แตะ� �ป โฮลฮ ยุฮ
ยุม ไม่ โม เยบุ่ต เซ กา ปุย ไฮญ เญอ� อาึ ซ ดุฮ ปุย
เซ เกือฮ แปน ฮวันา ตฮนั ระ�� อฮั เซ� เญือม เซ
โยอปั กวน เซรุยา เลียก รุป เอนิ ไม่ โม เยบุ่ต เซ รกา
ปุย ไฮญ� โฮลฮ เนอมึ แปน ฮวันา ตฮนั ฆาื อ�ื

7 ด่าวติ โฮลฮ เนอมึ อาวต นึง เมือง ตอน ฮมัน ฆาื
อ�ื มัฮ เซ ป ลอต ปุย อฮั นา เซ มัฮ เมือง ด่าวติ ไม่
ฆาื อ�ื 8 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ เฌาะ โก โคระ แม
โรฮ เมือง เซ เน่อมึ นึง ก เทอมึ ปุย เตะ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ่ ฮอยจ ละ กไน ปุ ปุ� โนก ฮา นา เซ มัฮ โยอปั
ป เฌาะ เพรยีง เมือง เซ เยอ� 9 ด่าวติ เซ ระ อมันัต
ปุ ปุ� มัฮ เบือ อาวต พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ไม่�

ตฮนั เกง ยุฮ ด่าวติ
10 คัก เฮี อื มัฮ มอยฮ โม ตฮนั เกง ยุฮ ด่าวติ� เอจี

มัฮ โม เฮี ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ป ซนัป ซนนุ
ด่าวติ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน ตัม ลปุง ซันญา
พะจาว อาึง� ไม่ เรอึม โรฮ อื เกือฮ บัน่เมือง อาวต
อื ตอน ฮมัน� 11 ปุย รกา นึง อื มัฮ ยาโชเบ่อมั� มัฮ
ปุย ซฆลาวม ฮกัโมนี� มัฮ ฮวันา ปุย ไน ปุย ลอวย
นึง อ�ื เอจี มัฮ ปุย เซ ป ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เพ
ลียฮ ยุฮ แตะ ติ โฮน โน่ง ลอวย รอย ปุย เยอ�

12 ฟวยจ ปุย เซ มัฮ แม เอเลอาซา กวน โด่โด่�
มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม อาโฮ� มัฮ โรฮ ปุย เกง ไน ปุย
ลอวย เซ ติ ปุย โรฮ� 13 เอจี มัฮ ปุย เรอมึ ด่าวติ เญื
อม รุป อื ไม่ โม ฟีลิซเตีย นึง นาตี ปัตดัม่มิม� นา เซ
เยอ ไก รปึม ซมา ปุย เฮงาะ บ่าเล นึง ติ โดฮ� เอจี
มัฮ นา เซ ก ราึต โม อซิราเอน ฮา โม ฟีลิซเตีย เยอ�
14 เอเลอาซา เซ ไม่ ด่าวติ ปังเมอ ปุน อาวต ตอน
ฮมัน ลัง่ นา เซ� โฮลฮ เนอมึ ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย
เซ� พะจาว เรอมึ เนอมึ อ�ื เกือฮ เป เนอมึ เป แนม
โม เซ�

15 ติ โฮน อ�ื ไน โม ตฮนั เกง ป อฮั ปุย มู งว่ย ไม่
เซ� เลีฮ เคะ ด่าวติ ลอวย ปุย� ปุก เญือม อาวต อื
นึง รองั ติ โดฮ ซดิ โบ โตะ ทัม อดุ่นลัม� เญือม เซ

โม ตฮนั ฟีลิซเตีย เยอ ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง โตะ โลก
เรฟาอมิ งอ่น� 16 เญือม เซ ด่าวติ เตอ อาวต นึง
ปอม ควน เฆีญ อื ติ แตะ นา ก ตอน ฮมัน อ�ื โม
ตฮนั ยุฮ โม ฟีลิซเตีย งอ่น อื ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง
ยว่ง เบ่ตเลเฮม� 17 เญือม เซ เยอ ด่าวติ อฮั โอเอฮี
ไม่ รพาวม ซฆลอย แตะ นึง โตก อื ละ ยว่ง อาวต
แตะ เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย แล ป เกียฮ เชยีต รอาวม
เน่อมึ นึง นัมโม่ เฆียง โตะ รเวอืะ ยว่ง เบ่ตเลเฮม
ละ ซ เกือฮ อื อาึ ญุ อู�� อฮั เซ� 18 เญือม เซ ป
มัฮ ตฮนั เกง เลือ ลอวย ปุย เซ คนัป เอนิ เลียก ซน่ะ
ลลาึง ไคะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ ละ ซ เลียก เชยีต อื
รอาวม นึง นัมโม่ ป ไก เฆียง โตะ รเวอืะ ยว่ง เบ่ตเล
เฮม เซ� ฟวยจ เซ เอญี ตาว อื ละ ด่าวติ� ด่าวติ เซ
ปังเมอ โอ ญุ อ�ื เรฮ รอาวม เซ ทไว อื ละ พะจาว.
19 อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โอ พะจาว� อาึ ญุ โตว รอาวม เฮี
เยอ� ดัฮ ญุ โฮ ซ มัฮ เอนิ เมาะ ญุ อุ ฮนัม โม ป เชยี
ต รอาวม เฮ�ี นึง โฮลฮ เอนิ อื แฆ ไม่ จีวติ แตะ��
อฮั เซ� มัฮ กัน ตอก เซ ป ปุน ยุฮ โม ตฮนั เกง เลือ
ลอวย ปุย เซ�

20 ป มัฮ อาบี่ไช ปุ โยอปั เปอ� มัฮ ฮวันา ตฮนั มู
งว่ย เซ� อาบีไ่ช เซ ตุย เพลียฮ ยุฮ แตะ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ตฮนั 300 ปุย� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล� โฮลฮ
โรฮ มอยฮ ไมจ แตะ ตอก ปุย ลอวย เซ โรฮ� 21 ไน
โม ตฮนั มู งว่ย เซ มัฮ อาบี่ ไช เซ ป พรุ มอยฮ นึง
อื ฮา ปุย ไฮญ เญอ� โฮลฮ เอนิ แปน ฮวันา โฮมว
แตะ� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ระ เนอึม มอยฮ เมาะ ตฮนั
เกง เลือ ลอวย ปุย นึง อื เซ�

22 เบ่ ไนยา กวน เยโฮยาด่า ปุย ยว่ง คัปเซเอน
เนอ� มัฮ ปุย เกง เลือ ไม่ อ�ื มัฮ โรฮ ปุย กอ เป นึง
กัน รุป แตะ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ตฮนั เกง เลือ เมือง
โมอปั ลอา ปุย� ติ โฮน อื โฮว เลียก โตะ คื� โฮลฮ
ยุฮ ยุม ไม่ รเวยี ซิงโต นึง โตะ คื เซ ติ ตัว� ปุก เญื
อม เลีฮ ฮมิะ ไม่ อ�ื 23 โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปรเมะ
ระ ฮลาวง ป มัฮ โม อียปิ ติ ปุย� ปุย เซ เยอ ฮลาวง
เอนิ พอน รเนฮ เอนิ� ปุย อียปิ เซ ไปญ เพลียฮ ยุฮ
แตะ� ครอง เพลียฮ ยุฮ อื เซ ระ ลัมเลือ เอนิ� เมาะ
เอนิ โคะ ลกลอม ไตญ ปุย เอนิ� เบ่ไนยา เยอ ปัง
เมอ ไปญ เยอื โคะ ฆิ แตะ� เลีฮ โรฮ ไม่ อื เคะ ปุย
เซ� ลู ตุย เพลียฮ ยุฮ ปุย อยีปิ เซ ฮา เตะ อ�ื ยุฮ ยุม
ไม่ อื นึง เพลียฮ ยุฮ โกะ อื เซ ไอฮ� 24 มัฮ กัน ตอก
เซ ป ยุฮ เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า เซ� แปน โรฮ ปุย
พรุ มอยฮ เบือ อื ตอก ตฮนั เกง เลือ ลอวย ปุย เซ
โรฮ� 25 เบไ่นยา เซ ลอต แปน ปุย โฮลฮ มอยฮ ไมจ
แตะ โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ ไน โม ตฮนั ป อฮั ปุย มู งว่ย
ไม่ เซ� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ระ เนอึม มอยฮ เมาะ ตฮนั
เกง ลอวย ปุย เซ� ด่าวติ เตอ ลอต เกือฮ อื แปน ฮวั
นา ตฮนั ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต ฆาื อ�ื

26-47 โนก ฮา เซ มอยฮ ปุย ไฮญ นึง อื ไน โม ตฮนั
เกง ป อฮั ปุย มู งว่ย ไม่ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี

อาซาเฮน� มัฮ ปุ โยอปั�
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เอนฮานัน� มัฮ กวน รเมะ โด่โด่� มัฮ ปุย ยว่ง
เบ่ตเลเฮม�
ชมัโมต� มัฮ ปุย เมือง ฮาโรต�
เฮเลต มัฮ ปุย ซฆลาวม เปโลน�
อริา� กวน อกิเคต� มัฮ ปุย เมือง เทโคอา�
อาบีเ่ยเซอ มัฮ ปุย ยว่ง อานาโทต�
ซิปเบไ่ค มัฮ ปุย ซฆลาวม โม ฮุชา�
อไิล มัฮ ปุย ซฆลาวม อาโฮอา�
มาฮะไร มัฮ ปุย เมือง เนโทฟา�
เฮเลต กวน บ่าอานา มัฮ ปุย เมือง เนโทฟา�
อไิท กวน รไีบ่ มัฮ ปุย ยว่ง กิเบ่อา� มัฮ เจอ เบ่น

ยามิน�
เบไ่นยา มัฮ ปุย เมือง ปิราโทน�
ฮุไร มัฮ โม ป อาวต โตะ โลก โบ เมือง กาอตั�
อาบีเ่อน มัฮ ปุย ยว่ง อารบ่า
อตัซมาเวต มัฮ ปุย เมือง บ่าฮูรมิ�
เอลียาบ่า มัฮ ปุย ยว่ง ชาอนัโบ่น
ฮาเชม มัฮ ปุย ยว่ง กิโซน�
โยนาทัน กวน ชากี มัฮ ปุย ยว่ง ฮารา�
อาฮอิมั กวน ซาคา มัฮ ปุย ยว่ง ฮารา�
เอลีฟัน มัฮ กวน อูระ�
เฮเฟอ มัฮ ปุย ยว่ง เมเครา�
อาฮยิา มัฮ ปุย ยว่ง เปโลน�
เฮตโร มัฮ ปุย ยว่ง คาราเมน�
นาอาไร มัฮ กวน เอซไบ่�
โยเอน มัฮ ปุ นาทัน�
มิปฮา มัฮ กวน ฮากร�ี
เซเลก มัฮ โม อมัโมน�
นาฮะไร มัฮ ปุย ยว่ง เบ่เอโรต� มัฮ ปุย ไปญ เค

รองึ รุป ยุฮ โยอปั� มะ โยอปั เซ มัฮ เซรุยา�
อริา ไม่ กาเรป มัฮ ปุย อาวต ยว่ง ยาที เตือง ลอา

แตะ�
อุรอีา มัฮ โม ฮติไท�
ซาบัต่ มัฮ กวน อกัไล�
อาดิ่นา มัฮ กวน ชซิา� มัฮ โรฮ ฮวันา เจอ รูเบ่น

ติ ปุย� อาดิน่า เซ ไก แม โรฮ ตฮนั ยุฮ งว่ย ปุย โรฮ
เกือฮ อื โฮว ดิ ไม่ แตะ�
ฮานัน มัฮ กวน มาอาคา�
โยชาฟัต มัฮ ปุย ซฆลาวม โม มิตเน�
อุตซียา มัฮ ปุย ยว่ง อตัทาโรต�
ชมัมา ไม่ เยอีเอน มัฮ กวน โฮทัม� มัฮ ปุย ยว่ง

อาโรเออ�
เยด่ียาเอน ไม่ โยฮา มัฮ กวน ชมิร�ี มัฮ โม ทิไซ�
เอลีเอน มัฮ ปุย ซฆลาวม โม มาฮะไว�
เยรไีบ่ ไม่ โยชาวยิา มัฮ กวน เอนนาอมั�
อติมา มัฮ ปุย โมอปั�
เอลีเอน ไม่ โอเบ่ต ไม่ ยาอาซีเอน มัฮ ปุย ซฆลาว

ม โม เมโซไบ่�

12
โม ตฮนั ป เรอมึ ด่าวติ

1 เคียง เฮี อื มัฮ มอยฮ โม ตฮนั ป ฮอยจ เรอมึ ด่า
วติ เญอืม อาวต อื นึง ซิกลัก� มัฮ เญอืม โฮลฮ ลอป

ด่าวติ ตอ เม่าะ ฮา กซัต ซาอุน ป มัฮ กวน คีต โฮ�
ปุย โม เซ มัฮ โม ป เรอึม ด่าวติ เญือม โฮลฮ อื รุป�
มัฮ โรฮ โม ตฮนั เกง เลือ ละ รุป แตะ ไม่ อื เตือง
โอยจ แตะ� 2 มัฮ โม ป เกง ลัมเลือ ละ โปยญ ทน�ู
เกียฮ โปยญ อื เตือง เตะ วิ เตะ ดอม แตะ เอนิ� เกีย
ฮ วตั โรฮ ซโมะ นึง ซลิง ไม่ อื ตอก เซ โรฮ� โม เซ
เยอ มัฮ เจอ โม เบ่นยามิน� ปุก มัฮ เจอ ติ ไม่ ซา
อุน เซ� 3 ป มัฮ ฮวันา อื มัฮ อาฮิเยเซอ ไม่ โยอตั�
ปุย ลอา เซ มัฮ กวน เชมาอา� มัฮ ปุย ยว่ง กิเบ่อา�
มัฮ แม เยซีเอน ไม่ เปเลต� มัฮ กวน อตัมาเวต� เบ่
ราคา ไม่ เยฮู มัฮ ปุย ยว่ง อานาโทต� 4 อชิมายา มัฮ
ปุย ยว่ง กิเบ่โอน� เอจี มัฮ โรฮ ตฮนั เกง เลือ ไน มู
งว่ย ปุย เซ ติ ปุย� ไม่ มัฮ โรฮ อื ปุย โฮลฮ มอยฮ ไมจ
แตะ โรฮ� เยเรมี� ยาฮาซีเอน� โยฮานัน� โยซาบัต่
มัฮ ปุย ยว่ง เกเด่รา� 5 เอลูไซ� เยรโีมต� เบอ่นัยา�
เชมารยิา� เชฟาทิยา มัฮ ซฆลาวม โม ฮารุป� 6 มัฮ
แม เอนคานา� อติชีอา� อาซาเรน� โยเอเซอ� ไม่
ยาโชเบอ่มั� โม เซ มัฮ ซฆลาวม โม โครา� 7 มัฮ แม
โยเอลา ไม่ เซบ่าดิ่ยา� มัฮ กวน เยโรฮมั� มัฮ ปุย
ยว่ง เกโด่�

โม กาต ป ฮอยจ เรอมึ ด่าวติ
8 ไก โม ตฮนั ป เกง ละ รุป เซิก เน่อมึ นึง โม จัต

เจือ กาต งอ่น� โม เซ ตอ โฮว ฮอยจ เคะ ด่าวติ� เญื
อม เซ เยอ� ด่าวติ อาวต นึง ปอม ตฮนั ตอน ฮมัน
ยุฮ แตะ นึง ลาึน เวอืฮ� โม เซ มัฮ ป เกง ลัมเลือ ละ
รุป แตะ นึง โล ไม่ เพลียฮ� มัฮ โม ป ลุ่ ตอก รเวยี
ซิงโต โฮ� ตอ อื ไกลจ โรฮ ตอก ตอ จัก ปอยฮ นึง
บลาวง นึง ฌื โฮ� 9 มอยฮ ปุย โม เซ เน่อมึ นึง ฮวั
นา ตึก นึง ระ แตะ ฮอยจ ละ ฮวันา แตวะ นึง อื มัฮ
ตอก เฮ�ี ป รกา นึง อื มัฮ เอเซอ� ฟวยจ เซ มัฮ แม
โอบ่าด่ี� เอลีอปั� 10 มิชมันนา� เยเรมี� 11 อตัไท�
เอลีเอน� 12 โยฮานัน� เอนซาบั่ต� 13 เยเรมี� ไม่
มักบัน่ไน� แปน กาว โรฮ ติ เตือง เซ� 14 โม กาต
เซ มัฮ ตื ไน ตฮนั ระ� ป ตึก นึง แตวะ แตะ มัฮ ไน
ลอยะ� ป ตึก นึง ระ แตะ มัฮ ไน พัน� 15 ไก ติ โฮน
ปุย โม เซ เตือง ดิ โกลง จอแด่น� เญอืม เซ เยอ ปุก
เคิ ติ� เมือ กอ ระ รอาวม นึง โกลง จอแด่น เซ ปอ
เตม เอนิ ฮอง อ�ื โม เซ เยอ ปุน เตือง โกลง� โครฮ
โม ป อาวต นึง ลโลวง โบ โกลง เซ เตือง ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ไม่ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� แตกฟุง เฮยีไฮ ยุฮ อื
เตือง โอยจ อ�ื

เจอ เบ่นยามิน ไม่ ยูด่า ป เรอมึ ด่าวติ
16 ติ โฮน อ�ื ไก ปุย เน่อมึ นึง เจอ โม เบ่นยามิน

ไม่ เจอ ยูด่า งอ่น� โฮว ดิ เคะ ด่าวติ ฮอยจ นึง ปอม
ตอน ฮมัน อาวต อ�ื 17 เญือม เซ ด่าวติ เตอ โอก
รปัคัม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอ ดัฮ มัฮ ฮอยจ
เปอะ ละ ซ แปน แตะ ปุโฮมว อาึ� ไม่ ฮอยจ เรอึม
เปอะ อาึ โฮ� อาึ อื ซ รปัคัม โม เปะ ไมจ ไมจ� ดัฮ
มัฮ ฮอยจ เปอะ ละ ซตอซู แตะ อาึ ไม่ มอป โรฮ เปอะ
อาึ ละ ป เกละยุ อุ เตือง โอ อาึ ยุฮ ป พิต ป โฌวะ ละ
โม เซ โฮ� อาึ อื ปัว พะจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ
ไพรม โม เอะ เฮี เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื



ลอวย กซัต 12:18 373 ลอวย กซัต 13:2

18 ฟวยจ เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง อามาไซ�
อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �ด่าวติ กวน เจซี� โม เอะ เฮี มัฮ
ตื ปุย ไน ปะ� อาวต โรฮ ไม่ ปะ โรฮ� ปัว ปะ ไม่ โม ป
เรอมึ เปอะ เฮี โฮลฮ อาวต ลอป ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป
ฮมอง แตะ� พะจาว เอจี อาวต โรฮ ไม่ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เญือม เซ เยอ ด่าวติ รปัคัม เนอึม โม เซ
ฆาื อื เกือฮ อื แปน ไน ตฮนั นึง กอง ตฮนั ยุฮ แตะ�
กังเคะ เอ อามาไซ เซ โฮลฮ โรฮ แปน ฮวันา ตฮนั ไน
มู งว่ย เซ โรฮ�

ปุย ไน เจอ มะนาเซ
19 ไก แม โรฮ โม ตฮนั ไน เจอ โม มะนาเซ งอ่น�

โกฮ ตอ โฮว อาวต ไม่ ด่าวติ� เญอืม เซ เยอ มัฮ เญื
อม โฮว ดิ โม ด่าวติ ไม่ โม ฟีลิซเตีย ละ ซ โฮว รุป
อื ปุ แตะ ไม่ กซัต ซาอุน� (โม ด่าวติ เซ ปังเมอ โอ
โฮลฮ เรอึม เนอึม โม ฟีลิซเตีย ฆาื ฮลัต โม เซ อื โอ
เนอมึ รพาวม ละ แตะ� โม ป ระ ป คาว ลลาึง โม ฟี
ลิซเตีย เซ ซิงซา ปุ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �โม เฮี เยอ
ลเตือฮ ปลาว มัฮ ไม่ โม ซาอุน ป มัฮ กซัต ไพรม ยุฮ
แตะ เซ ไม่ มอป อื โม เอะ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
เญือม เซ เยอ เกือฮ อื แม ฆาื อ�ื� 20 โม ตฮนั ไน
เจอ โม มะนาเซ ป ฮอยจ เคะ ด่าวติ เญือม แม แม
อื ฮอยจ นึง ซิกลัก เซ มัฮ อตันา� โยชาบัต่� เยด่ียา
เอน� มีคาเอน� โยชาบัต่� เอลีฮู� ไม่ ซินเลไท� ปุย
โม เซ เยอ มัฮ โอยจ ไนพัน ตฮนั ไน เจอ โม มะนาเซ
เตือง มู แตะ� 21 เญือม โฮลฮ ด่าวติ ตอซู ไม่ โม ป
ฮอยจ ซะ ฮอยจ เต แตะ� โม เซ เยอ เรอมึ เนอมึ ด่า
วติ เตือง มู แตะ� มัฮ โอยจ โม ตฮนั เกง เลือ ละ รุป
แตะ� ไม่ มัฮ แตะ โม ไน ตฮนั ระ ตื เอนิ� 22 ด่าวติ
เซ ไก แนฮ ป ฮอยจ อาวต ไม่ ละ ซ เรอึม แตะ รุป
ไม่ อื โฮวน ปุ ปุ โครยญ ซเงะ่� กัง เคะ เอ ป อาวต
ไม่ ด่าวติ เซ แปน เอนิ กอง ตฮนั ระ� ตอก เอนิ โม
ตฮนั ยุฮ พะจาว โฮ�

กอง ตฮนั ยุฮ ด่าวติ นึง เฮปโรน
23 เญอืม อาวต ด่าวติ นึง เฮปโรน เนอ� ฮอยจ โม

ตฮนั เคะ อื ไม่ เครองึ รุป ยุฮ แตะ ละ ซ เรอึม อื ด่า
วติ� ละ ซ เกือฮ อื ด่าวติ โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ ซา
อุน ตอก เอจี ซันญา พะจาว อาึง โฮ� เซน โม ตฮนั
ป ฮอยจ เคะ อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี

24 เจอ ยูด่า ไก 6,800 ปุย� มัฮ ตื โม ตฮนั ป เอจี
เพรยีง อาึง ติ แตะ ไม่ ไก โล ไก เพลียฮ ยุฮ แตะ�

25 เจอ ซิเมโอน ไก 7,100 ปุย� มัฮ ตื ตฮนั เกง ละ
รุป แตะ�

26-27 เจอ โม เลวี นึง อื ไก 4,600 ปุย เตือง โอยจ
อ�ื มัฮ โม จัตเจือ อาโรน นึง อื 3,700 ปุย� ป มัฮ
ฮวันา ยุฮ อื มัฮ เยโฮยาด่า� 28 ไน โม เลวี เซ ไก
ตฮนั นมุ นึง ติ ปุย มอยฮ อื มัฮ ชาโด่ก� มัฮ ปุย เกง
ลัมเลือ เอนิ ละ รุป แตะ� ไก แม โรฮ ไน ตฮนั ป
ฮอยจ ไม่ งา่ ลอา ปุย� มัฮ ตื คระ เฌือต โกะ อื ไอฮ�

29 เจอ เบ่นยามิน ป มัฮ เจอ ติ ไม่ ซาอุน เซ ไก
3,000 ปุย ป ฮอยจ เคะ ด่าวติ เตอ� โม ปุย ไฮญ นึง
อื โฮวน ลัง่ ลัก่ มัฮ แตะ ไม่ กซัต ซาอุน เซ�

30 เจอ เอฟราอมิ ไก 20,800 ปุย� ปุย โม เซ มัฮ
ตื โม ป เกง ละ รุป แตะ ไม่ ไก มอยฮ อื ไน โม โกะ
แตะ ไอฮ�

31 เจอ มะนาเซ แม ตา บลัฮ เจอ ไก 18,000 ปุย�
เอจี มัฮ ปุย โม เฮี ป เลือก ปุย ละ เกือฮ อื โฮว ปัว ด่า
วติ เกือฮ แปน กซัต ละ ปุย เยอ�

32 เจอ อติซาคา ไก โม ฮวันา ยุฮ 200 ปุย� ปุย โม
เซ มัฮ โม ป ยุง ป ไมจ โม อซิราเอน ยุฮ� ไม่ ยุง โรฮ
เวลา ไมจ อื ยุฮ� โม โกะ เนะ คระ เฌือต โม เซ เยอ
เนองึ ตื ป อฮั อ�ื

33 เจอ เซบู่ลุน ไก 50,000 ปุย� ปุย โม เซ เยอ มัฮ
ตื โม ตฮนั ป เอจี ฟวยจ ฟึก ติ แตะ นึง กัน ไปญแตะ
เครองึ รุป� ไก โรฮ รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ ไม่ อ�ื

34 ป ฮอยจ เน่อมึ เจอ นัปทาลี เยอ� มัฮ ฮวันา
ตฮนั 1,000 ปุย� มัฮ แม โม ตฮนั ป ไปญ โล ไม่ เพ
ลียฮ 37,000 ปุย�

35 เจอ ด่าน นึง อื ไก โรฮ โม ตฮนั เอจี ฟวยจ เพ
อกึ รุป ยุฮ 28,600 ปุย�

36 เจอ อาเชอ นึง อื ไก โรฮ โม ตฮนั เอจี ฟวยจ เพ
อกึ รุป ยุฮ 40,000 ปุย�

37 เจอ โม รูเบ่น� เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา
บลัฮ เจอ� มัฮ โม ป อาวต นึง บลัฮ โกลง จอแด่น
ลวง ลัก โอก ซเงะ� โม เซ เยอ ไก โม ตฮนั ไปญ เค
รองึ รุป ยุฮ 120,000 ปุย�

38ตฮนั โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื โม ป เอจี เพรยีง
ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป แตะ� ฮอยจ รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ
นึง เมือง เฮปโรน เซ� บรญิ โรฮ รพาวม ละ ซ ปัว
แตะ ด่าวติ เกือฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อ�ื ปัง มัฮ โม ลัปซด่อน ไน โม อซิราเอน�
บรญิ ตื รพาวม ละ ซ ปัว แตะ ด่าวติ แปน กซัต ละ
แตะ ตอก เซ โรฮ� 39 ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื อาวต
ดิ โซม ญุ่ก กุก ญึม ไม่ ด่าวติ นา เซ ลอวย ซเงะ� นึง
เอจี เพรยีง ปุย ป โซม ป ปอน ละ นา เซ� 40 โม อซิ
ราเอน โครยญ ลวง เงอ� เตือง โม ป อาวต ก ซดิ อื
ไม่ โม ป อาวต ก ซไง อื ฮอยจ ละ โม เจอ อติซาคา�
เจอ เซบู่ลุน ไม่ เจอ นัปทาลี� ตัง เอนิ โรวก ป โซม
ป ปอน นึง บรงั� นึง อุต� นึง ลอ ไม่ โมวก� ป โรวก
โม เซ มัฮ แปง ไมจ� เปลิ เม� อะงุน ซออฮ� รอาวม
อะงุน� ไม่ ลออยฮ กาวก� โรวก แม โรฮ โมวก ไม่
แกะ ละ มอก แตะ ปอน ไม่ ปุ แตะ� มัฮ โรฮ ควน
เปลีฮ ปุย ติ เมือง อซิราเอน เซ รพาวม ไมจ มวน
แตะ�

13
ด่าวติ เฌาะ ฮติ ลปุง ซันญา
(2 ซมอ� 6:1-11)

1 ด่าวติ ซิงซา ดิ โอเอฮี ไม่ โม ไน ตฮนั ป มัฮ ไน
พัน ไน ลอยะ ฮอยจ ละ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื 2ฟวยจ เซ อฮั แม อื ละ โม อซิราเอน
ป ฮอยจ โพรม เซ เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปุก
รพาวม โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� ดัฮ โรฮ มัฮ ป ปุก
รพาวม เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ โฮ� เอะ ซ ตาว ปุย
เกือฮ โฮว เคะ โม เอียกปุ แตะ เล่ีป เมือง อซิราเอน
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ป โอ อื ดิ ฮอยจ เซ� เกือฮ โรฮ โฮว เคะ ซตุ ไม่ โม
เลวี ป อาวต นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ เซ� ละ ซ เกือฮ
ฮอยจ โพรม เคะ เอะ นา เฮ�ี 3 ฟวยจ เซ โม เอะ ซ
โฮว ตุย ดิ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� นึง เอจี
ลาซา ปุย นึง เน่อมึ เญือม แปน ซาอุน กซัต เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื 4 เญอืม ฮมอง โม ป ฮอยจ โพรม ป อฮั
ด่าวติ ละ แตะ เซ� ปุก ตื รพาวม อ�ื โตกโลง เนอมึ
ยุฮ อื ตอก เซ�

5ฟวยจ เซ ด่าวติ กอก เนอึม โม อซิราเอน ฮอยจ
โพรม เตือง โอยจ อื เน่อมึ นึง โกลง ชโิฮ เคต เมือง
อียปิ ลวง ก เซฮ� ฮอยจ นึง เงยีก ฮามัต ลวง ก ล่า
วง อ�ื ละ ซ เฌาะ อื ฮติ ยุฮ พะจาว เน่อมึ นึง คีริ
ยตั-เยอารมิ� ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� 6 เญื
อม เซ ด่าวติ ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื โฮว ดิ
ฮอยจ นึง ยว่ง บ่าอาลา� บ่าอาลา เซ เอจี มัฮ ป อฮั
ปุย คีรยิตั เยอารมิ ไม่� มัฮ ป อาวต นึง นาตี อาวต
โม ยูด่า เซ� มัฮ โฮว อื ละ ซ ตุย แตะ ฮติ ยุฮ พะ
จาว. เอจี มัฮ พะจาว เซ ป อาวต ราว เตปด่า ไก โพ
รยจ เซ� ไม่ เกือฮ อื มอยฮ แตะ อาวต นึง ฮติ ซัม
คัน เซ� 7 โม เซ ตัง เนอึม โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว นึง
เลาะ โคระ เน่อมึ นึง เญือะ อาบี่นาดัป่ เซ� ป คัป ปุ
โฮว เลาะ เซ เยอ มัฮ อุตซา ไม่ อาฮิโย� 8 ด่าวติ ไม่
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื จอยะ เชยี ไม่ ฟอน ลัม
อื เมาะ ไก เรยีง แด่น แตะ� ดิฮ ปุ โฮว รมัมะนา ไม่
ชา� เตียต แม ปุ โฮว พิน ระ พิน แตวะ� ปาึง ปุ โฮว
โตวต ไม่ อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ ทไว แตะ โญต
ซัก ละ พะจาว�

9 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย โฮวน เซ นึง รบุฮ ปุฮ เฮ
งาะ ยุฮ คิโด่น เนอ� โมวก ป ตัง โรวก ฮติ ยุฮ พะ
จาว เซ โคะ ซดุฮ� รยุ่ เอนิ ยุฮ ฮติ เซ� เญือม เซ
อุตซา โคะ กอยฮ เตะ แตะ ไปญ เอนิ ฮติ เซ� 10พะ
จาว รอก รพาวม นึง อุตซา เซ� ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อื
ฆาื อ�ื อุตซา เซ ยุม เอนิ ซองนา พะจาว ฆาื อื นา
เซ เอนิ� 11 เญือม เซ เยอ ด่าวติ รอก พาวม ฆาื ยุฮ
พะจาว ยุม ไม่ อุตซา เซ� ปุย เยอ ลอต อฮั �เปเรต
อุตซา�* ไม่ นา เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

12 ซเงะ เซ ด่าวติ เกิต รพาวม ฮลัต นึง พะจาว�
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ซ เกียฮ โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เฮี
ฮอยจ ยว่ง อาวต โกะ แตะ ตอก เมอ�� อฮั เซ�
13 ด่าวติ เตอ เญือะ โรวต โตว เฌาะ ฮติ เซ ฆาื อื
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ละ เอนิ ฮติ เซ นึง เญือะ
โอเบ่ต เอโด่ม� ป มัฮ ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง กัต
เซ ฆาื อ�ื 14 ฮติ ยุฮ พะจาว เซ อาวต นึง เญือะ ยุฮ
โอเบ่ต เอโด่ม เซ ฆาื อื ลอวย เคิ� ไน ติ เจน อาวต
ฮติ เซ นึง เญือะ เซ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เญือะ โอเบ่ต
เอโด่ม เซ� ฮอยจ โรฮ ละ คาวคอง อื เตือง โอยจ อื
เบือ อ�ื

14
ฮรีมั เรอมึ ด่าวติ
(2 ซมอ� 5:11-12)

1ฟวยจ เซ ฮรีมั ป มัฮ กซัต เมือง ไทระ เกือฮ โม ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ โฮว ฮอยจ เคะ ด่าวติ� ตาว

โรฮ โคะ โซน ซีด่า ไมจๆ ละ อ�ื เกือฮ แม โรฮ โม ป
มัฮ ชงัไมะ ชงัปุน ฮอยจ เคะ อ�ื ชงั โม เซ เยอ ยุฮ
เญือะ คึนัก ละ ด่าวติ ติ ลัง� 2 เญือม เอจี ยุ อื ยุฮ
ปุย โอเอฮี ตอก เซ� ด่าวติ ยุง แจง แน เอนิ มัฮ พะ
จาว ป ดุฮ แตะ เกือฮ แปน กซัต ตอน ฮมัน ละ โม
อซิราเอน� มัฮ เนอึม พะจาว ป เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ
อื จเลิน นึง เลียก พาวม พะจาว นึง โม อซิราเอน ป
มัฮ ปุย ไน แตะ เซ�

กวน รเมะ ด่าวติ ป เกิต อื นึง เวยีง เยรูซาเลม
3 เญือม เอจี อาวต ด่าวติ นึง เวยีง เย รูซาเลม

เมอ� โฮลฮ แม ปรโปวน เญือะ แตะ โฮวน แม� ไก
โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน ฆาื อื โฮวน โรฮ� 4 กวน
ด่าวติ ป เกิต อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ มัฮ โม เฮ�ี
มัฮ ชมัมุวา� โชบัป่� นาทัน� ซาโลมอน� 5 อปิฮา�
เอลีชูวา� เอนเปเลต� 6 โนกา� เนเฟก� ยาเฟีย�
7 เอลีชามา� เบ่เอนยาด่า� ไม่ เอลีเฟเลต�

ด่าวติ เป โม ฟีลิซเตีย
8 เญือม ฮมอง โม ฟี ลิซ เตีย โฮลฮ ด่าวติ แปน

กซัต ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื บะ ปุ แตะ
ฮาวก ซาวป โฮมวต ด่าวติ ฆาื อื เตือง มู แตะ� ด่า
วติ ฮมอง โรฮ ไลลวง ซ ฮอยจ โม เซ� โอก โฮว มอง
อาึง รุป ปุ แตะ ไม่ อื ฆาื อ�ื 9 โม ฟีลิซเตีย เซ เอจี
ฮอยจ นึง โตะ โลก เรฟาอมิ ละ ซ เลียก รุป แตะ�
10 เญือม เซ ด่าวติ ไววอน ไฮมญ อื นึง พะจาว ตอก
เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ อมั ปุก ละ ฮาวก รุป แตะ ไม่
โม ฟีลิซเตีย เซ แล� ดัฮ ฮาวก รุป ไม่ โฮ� ปะ อมั
ซ เกือฮ เปอะ อาึ เป�� อฮั เซ� เญือม เซ พะจาว
โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ฮาวก รุป ไม่ เมิฮ� อาึ ซ
เกือฮ ปะ เป โม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 เญือม เซ กซัต ด่าวติ ฮาวก เนอึม ฮอยจ นึง
นาตี บ่าอนั-เปราซิม� รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย
เซ� เป เนอึม อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะจาว เอจี เกือฮ
เนอมึ ป รุป ไม่ เยอะ แตก เฮยี แกล เอนิ� ตอก เอนิ
รอาวม ระ ป โครฮ โรวก โฮ�� อฮั เซ� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� ปุย ลอต เอนิ ปุก มอยฮ นา เซ� อฮั บ่า
อนั-เปราซิม* ไม่ อ�ื 12 โม ฟีลิซเตีย เซ โกฮ ตอ� ละ
โปวฮ เอนิ ฮุป ไว แตะ นา เซ� กซัต ด่าวติ ดวน โม
ลุกนอง แตะ ซาวป ซเพระ ฮุป เซ� ฟวยจ เซ ตอง อื
เกือฮ ฮะ เตือง โอยจ อ�ื

13ฟวยจ เซ โม ฟีลิซเตีย เซ ฮาวก ซะ เต แม ปุย
นึง โตะ โลก เรฟาอมิ เซ ติ โฮน แม� 14 เญือม เซ
ด่าวติ ไฮมญ แม พะจาว นึง อื ติ โฮน แม� พะจาว
โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ทัน โตว เญาะ ฮาวก รุป ไม่
นา เซ� ไมจ เปอะ โฮว โวก เน่อมึ ลวง ลัก่เคะ อ�ื
เลียก รุป ไม่ เน่อมึ รเตือป ก ไก โคะ ครุย เซ� 15 ตัม
เอจี ฮมอง เปอะ ลอยฮ โอเอฮี ละ แตะ ป ตอก ลอยฮ
โฮว โม ตฮนั เน่อมึ นึง ปุยจ โคะ ครุย เซ� ไมจ เปอะ
เลียก รุป เอนิ ไม่ เญอืม เซ� นึง เอจี มัฮ อาึ ป โฮว ลั่
กกา เปอะ ละ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ รโตง
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 เญือม เซ ด่าวติ ยุฮ เนอึม

* 13:11 13:11 เปเรต อุตซา นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื ตุต ยุฮ อุตซา ไม่� * 14:11 14:11 นึง ลปุง ฮบีรู เยอ บาอนั-เปราซิม เซ มัฮ อฮั อื
�พะจาว โอก พราวป ฮา ก อาวต แตะ� ไม่�
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อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ โครยญ เจือ�
ปุน โครฮ เนอึม โม ฟีลิซเตีย เซ เกือฮ ตอ เน่อมึ นึง
ยว่ง กิเบ่โอน ฮอยจ นึง เมือง เกเซอ� 17 เญือม เซ
ด่าวติ พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง ละ ปุย เล่ีป เตะ� พะ
จาว เกือฮ เนอึม ด่าวติ นา ไอ เกีย บาึง ละ ปุย โค
รยญ ปะเทต�

15
ด่าวติ โรวก ฮติ ลปุง ซันญา ฮอยจ เยรูซาเลม
(2 ซมอ� 6:12-23)

1 กซัต ด่าวติ ยุฮ เญือะ อาวต แตะ โฮวน ลัง นึง
เมือง ป อฮั ปุย เมือง ด่าวติ ไม่� เพรยีง แม โรฮ อาึง
เบือง ก ละ แตะ ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ� โบลวง
โรฮ พากัง ติ ลัง� 2 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั เฮ�ี
�พะจาว เอจี เลือก โม เลวี ละ ซ กลอม โน่ง แตะ
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ แปน โรฮ แตะ
ป รซอฮ ลอป ละ อื โอ เญาะ ไก ลอยจ� โนก ฮา โม
เลวี เซ� ปุย ไฮญ ลัง กลอม โตว อ�ื� อฮั เซ� 3 เญื
อม เซ ด่าวติ กอก เนอมึ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
เกือฮ อื ฮอยจ โพรม เคะ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม
ละ ซ ตาว อื ฮติ ยุฮ พะจาว เซ นา ก ลัง อาวต อื ป
เอจี เพรยีง อื อาึง เซ� 4ฟวยจ เซ กอก แม โรฮ โม
ป มัฮ จัตเจือ อาโรน ไม่ โม เลวี เกือฮ อื ฮอยจ เคะ
แตะ� 5 ป มัฮ ซฆลาวม โคฮตั นึง อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ
ติ รอย ไม่ งา่ ปุย� ป มัฮ ฮวันา โม เซ เยอ มัฮ อุรี
เอน� 6 ซฆลาวม เมรารี นึง อ�ื ไก ลอา รอย ไม่ งา่
ปุย� ป มัฮ ฮวันา โม เซ เยอ มัฮ อาซายา� 7ซฆลาว
ม เกอโชม นึง อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ ติ รอย ไม่ งว่ย ปุย�
ป มัฮ ฮวันา อื มัฮ โยเอน� 8ซฆลาวม เอลีซาฟัน นึง
อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ ลอา รอย ปุย� ป มัฮ ฮวันา อื มัฮ
เชไมอา� 9 ซฆลาวม เฮปโรน นึง อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ
รเตะ ปุย� ป มัฮ ฮวันา อื มัฮ เอลีเอน� 10 ซฆลาว
ม อุตซีเอน นึง อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ ติ รอย ไม่ กาว ลอา
ปุย� ป มัฮ ฮวันา อื มัฮ อมัมีนาดัป่�

11ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ กอก ซตุ ป มัฮ ซาโด่ก ไม่
อาบี่ยาทา เซ ฮอยจ เคะ แตะ� กอก แม โรฮ ฮวันา
โม เลวี ป มัฮ อุรเีอน� อาซายา� โยเอน� เชไมอา�
เอลีเอน� ไม่ อมัมีนาดัป่ โรฮ� 12 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ เอ มัฮ เปอะ ฮวันา ซฆลาวม โม เลวี เตือง โอยจ
แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ป ซงะ่ ไล เตือง
โกะ เปอะ� ฮอยจ ละ โม ป มัฮ เอียกปุ เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื ละ ซ ตาว เปอะ ฮติ ยุฮ พะเยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เฮ�ี ฮอยจ นึง ก ลัง อาวต
อื ป เอจี เพรยีง อาึ อาึง ละ อื เซ� 13พะจาว ยุฮ เอะ
เอจี เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม เอะ� มัฮ ฆาื โอ
โม เปะ โฮว กลอม ฮติ เซ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื มัฮ โรฮ
ฆาื โอ เอะ ซาวป ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว โรฮ��
อฮั เซ�

14 ฟวยจ เซ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ เกือฮ เนอึม ติ
แตะ ซงะ่ ไล ละ ซ โฮว กลอม แตะ ฮติ ยุฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ� 15 โม เลวี เซ โฮว กลอม
เนอึม โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ นึง โคะ ลกลอม อ�ื
ตัม ลปุง เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ�

16ฟวยจ เซ ด่าวติ ดวน แม โม ป มัฮ ฮวันา โม เลวี
เซ เลือก อาึง ป มัฮ โม เอียกปุ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื
แปน นักรอง นักโด่นตร�ี แปน ป เตียต พิน ระ� พิน
แตวะ� ดิฮ ชา� มัฮ ละ เกือฮ อื มวน ลเลาะ เคราะ
รซอม� 17 โม เลวี ป เลือก อื ละ เลน โด่นตรี เซ มัฮ
เฮมัน กวน โยเอน� มัฮ แม คระ เฌือต เฮมัน เซ ติ
ปุย� มัฮ อาซัป กวน เบ่เรคิยา� เน่อมึ นึง ซฆลาวม
เมรารี นึง อื เซ� เลือก โรฮ เอทัน กวน คูชายา นึง
อ�ื 18 เลือก แม โรฮ โม เลวี เฮี แปน มู ลอา นึง อ�ื
โม ป เลือก อื เซ มัฮ เซคาริยา� ยาอาซีเอน� เชมิ
ราโมต� เยฮีเอน� อุนนี� เอลีอปั� เบ่ไนยา� มาอา
เซอา� มัตทีทิยา� เอลีเฟเลฮู� มิกเนยา� โอเบ่ตเอ
โด่ม� ไม่ เยอเีอน� ปุย รเคะ ลอา ปุย นึง อื เซ แปน
โรฮ โม ป มอง โตะ รเวอืะ ไม่ อ�ื

19 ไน โม ป เชยี เซ� ป ดิฮ ชา ไร ซเงี นึง อื มัฮ เฮ
มัน� อาซัป� ไม่ เอทัน� 20 เซคาริยา� อาซีเอน�
เชมิราโมต� เยฮี เอน� อุนนี� เอลีอปั� มาอาเซ
ยา� ไม่ เบ่ไนยา มัฮ โม ป เตียต พิน แตวะ ลอยฮ�
21 โม ป เตียต พิน ระ ลอยฮ นึง อื มัฮ มัตทีทิยา� เอ
ลีเฟเลฮู� มิกเนยา� โอเบ่ตเอโด่ม� เยอีเอน� ไม่
อาซาซิยา� 22 เคนานิยา ป มัฮ ฮวันา โม เลวี เซ�
แปน ป นัม นึง ไลลวง กัน เชยี นึง มัฮ อื ปุย เกง นึง
กัน เชยี เซ� 23-24 เบ่เรคิยา� เอนคานา� โอเบ่ต เอ
โด่ม ไม่ เยฮ�ี โฮลฮ แปน ป มอง ฮติ ยุฮ พะจาว เซ�
เชบ่านิยา� โยชาฟัต� เนทันเอน� อามาไซ� เซคาริ
ยา� เบไ่นยา� ไม่ เอลีเยเซอ ป มัฮ โม ซตุ เซ� แปน
ป ปาึง ปุ โฮว โตวต นึง ลัก่กา ฮติ ยุฮ พะจาว เซ�

25 เญอืม เซ� ด่าวติ ไม่ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิ
ราเอน ฮอยจ ละ โม ไน ตฮนั ระ ยุฮ อ�ื โฮว ตุย เนอึ
ม ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ เน่อมึ นึง เญือะ ยุฮ
โอเบ่ต เอโด่ม ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 26 เญือม
เซ พะจาว เรอมึ เนอมึ โม เลวี โม ป กลอม โรวก ฮติ
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� โม เซ เตือง โอยจ อื
ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว ฆาื อ�ื ป ทไว อื เซ มัฮ
โมวก โปก อาแลฮ ตัว ไม่ แกะ โปก อาแลฮ ตัว โรฮ�
27กซัต ด่าวติ จาวป ลปิ พา ลินิน ติ ปลัฮ� ปัง มัฮ โม
นักรอง นักโด่นตร�ี เตือง โม เลวี ป กลอม ฮติ ซัม
คัน เซ ฮอยจ ละ เคนานิยา ป มัฮ ฮวันา โม ป เชยี เซ�
จาวป ตื เครองึ พา ลินิน ตื� ด่าวติ จาวป แม โรฮ อื
ไม่ ลปิ เอโฟต� 28 เญือม โรวก โม เซ ฮติ ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เซ� โม เซ เยอ รโอง เรยีง นึง มวน รพาวม แตะ�
ปาึง โตวต ปาึง เปี� ดิฮ แม ชา� เตียต แม พิน ระ
พิน แตวะ ยุฮ แตะ ไม่ อื เรยีง� ตัม รซอม เชยี ยุฮ อื
เซ� 29 เญอืม เอจี ฮอยจ ฮติ ลปุง ซันญา เซ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ� มีคัน ป มัฮ กวน รโปวน ซาอุน เซ�
แก โอเอฮี เน่อมึ โตะ นาตัง� ชวน กซัต ด่าวติ� ปุก
ลไล ฟอน ลัม อื ปุ โฮว นึง มวน รพาวม แตะ� บระ
เอนิ พลิฮ บึน กซัต ด่าวติ ฆาื อื โตะ รพาวม แตะ�

16
1 โม เซ เลียก อาึง ฮติ ยุฮ พะจาว เซ นึง เบือง อื

กไน พากัง ป เอจี โบลวง ด่าวติ อาึง ละ อื เซ� ฟวยจ
เซ โม เซ เยอ� ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เตือง ตัว
อ�ื ทไว แม โรฮ ซัตซิง ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่
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พะจาว� 2 เญือม เอจี ฟวยจ ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว ตอก เซ� กซัต ด่าวติ ปิฮ มุ่น ละ ปุย เตือง
โอยจ อื เบือ มอยฮ พะจาว. 3 จัต แม คโนมปัง ละ
โม อซิราเอน โครยญ โฆะ อื ติ ปุย ติ โม่ว� โตะ แม
ติ ปุย ติ ไซจ� อะงุน ซออฮ ติ ปุย ติ แฮลป� เกือฮ อื
ละ อื เตือง ปรเมะ ปรโปวน�

4ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ เลือก แม โม เลวี งอ่น ละ
เกือฮ อื แปน ป รซอฮ ละ พะจาว ลัก่กา ฮติ ลปุง ซัน
ญา เซ� มัฮ เกือฮ อื แปน ป เชยี ลืลาว พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน เซ� 5 โม ป เลือก อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
อาซัป มัฮ ฮวันา อ�ื ป เรอมึ อื มัฮ เซคารยิา� ฟวยจ
เซ มัฮ แม เยอีเอน� เชมิราโมต� เยฮีเอน� มัตทีทิ
ยา� เอลีอปั� เบไ่นยา� โอเบ่ตเอโด่ม� ไม่ เยอเีอน�
โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ โม ป เตียต พิน ระ ไม่ พิน
แตวะ� อาซัป เปอ แปน ป ดิฮ ชา� 6 เบไ่นยา ไม่ ยา
ฮาซีเอน ป มัฮ โม ซตุ เซ� แปน ป ปาึง ปะจัม โตวต
นึง ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ�

รซอม เชยี ยุฮ กซัต ด่าวติ
7ซเงะ เซ มัฮ เญอืม เกือฮ โรง ด่าวติ อาซัป ไม่ โม

ปุโฮมว อื เซ เชยี ลืลาว ดิ พะจาว. รซอม เชยี ยุฮ อื
เซ มัฮ ตอก เฮ�ี

8 ไมจ เปอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว. ไมจ เปอะ กอก รโฮ
งะ มอยฮ อื ละ ปุย� ไมจ เปอะ รโฮงะ กัน ซัมคัน ยุฮ
อื ละ ปุย โครยญ ปะเทต�

9 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว� ไมจ โรฮ เปอะ อู
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อ�ื

10 ไมจ เปอะ ญันด่ี นึง ยุง แตะ มอยฮ ซงะ่ ซงอม
ยุฮ อ�ื โม ป ซาวป เนอมึ พะจาว เซ เกือฮ โฮลฮ ญัน
ด่ี ปีติ ไม่ อ�ื

11 ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะจาว ไม่ เปิง เปอะ อมันัต
ระ ไล ยุฮ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซดิ ลอป
ไม่ อ�ื

12-13 โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ พะจาว� โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป ป มัฮ
ปุย เอจี เลือก พะจาว อาึง เซ� ไมจ เปอะ ไตม กัน
ซัมคัน ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ เปอะ ไตม
ตอก รเตีฮ รตุม อื โอเอฮี ละ ปุย โรฮ�

14 เยโฮวา เยอ เอจี มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ� ลปุง ซตอก
อื เซ ปุก ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ�

15 ไมจ เปอะ ไตม ลอป ลปุง เอจี ซันญา พะจาว
อาึง ไม่ ปุย� นึง มัฮ อื ลปุง ซันญา ตอน ฮมัน แปน
เปือน เจน ปุย อ�ื

16พะจาว ซ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซันญา ดิ แตะ อาึง ไม่
อปัราฮมั� ไม่ ซันญา ซโตฮ โรฮ อื ละ ยซิฮกั�

17 พะจาว เกือฮ โรฮ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ไม่ ยา
โคป� แปน ป ซโตฮ ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�

18 มัฮ อฮั อื เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ เมือง คะนาอนั
ละ เปอะ� ซ แปน คอง ปะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

19 ไพรม อื ปุย ไน พะจาว เยอ มัฮ ปุย รมัฮ� อาวต
นึง เมือง คะนาอนั ไม่ ตอก แตะ ป โอ ไก เญือะ อาวต
คราว โซม โฮ�

20 โฮลฮ ลอป ตอ ไป ตอ มา เน่อมึ นึง เมือง เฮี
ฮอยจ ละ เมือง เซิต�

21พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ ปุย ไฮญ โฮลฮ โคมเฮง
อ�ื คัต เวยีน โรฮ โม กซัต เกือฮ โอ ปุน ยุฮ ป โซะ
ละ อ�ื

22 อฮั อื ละ โม กซัต เซ ตอก เฮ�ี �โม เฮี เยอ มัฮ
ป เลือก อาึ อาึง� ปุ ลอก เฟือฮ เอนิ� ปุ คัม ตุง โม
ป ซึป ลปุง อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ ลื
ลาว มอยฮ พะจาว. ไลลวง ตอก เกือฮ พะจาว ปุย
โปน ป โอ ไมจ เซ� ไมจ เปอะ ครอฮ ละ ปุย โครยญ
ซเงะ่�

24 ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง อมันัต โญตซัก ยุฮ พะ
จาว ไม่ กัน ระ ไล ยุฮ อื ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮ�ี

25 พะจาว มัฮ เนอึม ป ระ ไล� โปง เนอึม ปุย ลื
ลาว มอยฮ อ�ื ไมจ โรฮ ปุย นัปทื เนอึม โฮฮ ฮา โอ
เอฮี ป อฮั ปุย มัฮ พะ มัฮ จาว เตือง โอยจ อ�ื

26 พะ ทื ปุย ปลัฮเตะ เอ มัฮ เยอื ฮุป ยุฮ ปุย นึง
โกะ แตะ ไอฮ� พะจาว เยโฮวา เยอ ปังเมอ มัฮ ป
ยุฮ ปลัฮ มะลอง�

27 พะจาว อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ� รงั ซเปีย
คึนัก อาวต รวติ รเวยีง อ�ื วฮินั ยุฮ อื เปลีฮ โรฮ อมั
นัต อื ไม่ ป ไมจ ป มวน ยุฮ อื โรฮ�

28 โม เปะ ปุย โครยญ เจือ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ
ทไว รซอม ลืลาว ละ พะจาว. ไมจ เปอะ ลืลาว อมั
นัต โญตซัก ยุฮ อ�ื

29 ไมจ เปอะ ลืลาว มอยฮ พะจาว เกือฮ โปง ไม่
โญตซัก คึนัก ยุฮ อื เซ� ไมจ โรฮ เปอะ โรวก ป ไมจ
แตะ ทไว ละ อื โรฮ� ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว ป
อาวต ไม่ รงั ซเปีย ไม่ ซงะ่ ซงอม เนอมึ แตะ เซ�

30 โม เปะ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ นัปทื เนอมึ พะจาว ปอ รกุฮ รเตียง แตะ� ปลัฮ
เตะ เฮี เกียฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง เบือง แตะ
เบือ อ�ื เกือฮ โตว อื เปียน ไป มา ติ แตะ�

31 เกือฮ ปลัฮเตะ ปลัฮ มะลอง โฮลฮ อาวต ไมจ
อาวต มวน� เกือฮ ปุย โครยญ ปะเทต โฮลฮ อฮั
ตอก เฮ�ี �พะจาว มัฮ กซัต ป กุม โอเอฮี โครยญ
เจือ��

32 เกือฮ รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี อาวต
นึง อื โอก เซียง เรยีง แตะ� เกือฮ โรฮ พริ เตะ เบระ
เบรอมึ ไม่ โอเอฮี ป อาวต นึง อื โฮลฮ มวน โมฮ รโอฮ
รออง โรฮ�

33 เญือม เซ โคะ เอาะ โตะ เพระ ด่าวก ซ เชยี ตื
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ซองนา พะจาว, นึง ยุ แตะ
ฮอยจ ตัตเตียง อื ปลัฮเตะ เฮ�ี

34 ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ เนอมึ ไม่ พะจาว นึง มัฮ อื
ป ตึก นึง ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื
เซ ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�

35 โม เปะ ไมจ เปอะ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� ป มัฮ
ตัว เปิง เอะ� ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ� ปัว เปอะ ซเพระ ซแน่ม โม เอะ� เกือฮ เอะ
โปน ฮา คัม ตุง ปุย ตังเมือง แตะ เซ� เดอมึ เอะ ซ
โฮลฮ ญันด่ี นึง เปอะ� ไม่ ซ โฮลฮ ลืลาว ลอป มอยฮ
ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ�
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36 ไมจ เปอะ ลืลาว ลอป เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน เซ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เตื อง โอยจ อื อฮั เฮ�ี

�อาเมน�� อฮั เซ� ลอต เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ อ�ื

โม ป โฮลฮ รซอฮ ละ พะจาว
37 ด่าวติ เกือฮ อาซัป ไม่ โม ป มัฮ เอยีกปุ อื แปนป

รซอฮ ซองนา ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� เกือฮ
โรฮ อื ยุฮ กัน ตัม กัน ลัง ไมจ แตะ ยุฮ โครยญซเงะ่�
38 โม ป เรอึม ยุฮ กัน ไม่ อื เซ มัฮ โอเบ่ตเอโด่ม ไม่
ปุย ไน ซฆลาวม อื เตือง ลแฆลฮ โรฮ ซเตะ ปุย อ�ื
โอเบ่ตเอโด่ม กวน เยดู่ทุน ไม่ โฮซา เยอ� แปน ป
มอง โตะ รเวอืะ พากัง นึง อ�ื

39 กซัต ด่าวติ เกือฮ โรฮ ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ เซ ไม่
โม ปุ โฮมว ซตุ อื แปน ป แลน แก พากัง ยุฮ พะจาว
ป ไก นึง นาตี ฮลาวง นึง ยว่ง กิเบ่โอน เซ� 40 ซตุ
โม เซ แปน ป ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นึง คัน
ทไว เซ เมือ กซะ อื ไม่ เมือ กปู อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตัม
ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ โม อซิราเอน นึง โกตไม
ยุฮ อื โครยญ เจือ� 41 เฮมัน ไม่ เยดู่ทุน ไม่ โม ปุย
ไฮญ ป เอจี เลือก ปุย อาึง เงอ� เอจี อาวต ตื โรฮ นา
เซ� นึง เอจี โจต ปุย มอยฮ อื เกือฮ แปน ป เชยี ทไว
รซอม ญันด่ี ละ พะจาว, นึง มัฮ พะจาว ป อาวต ไม่
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
42 เฮมัน ไม่ เยดู่ทุน แปน ป แลน แก โตวต� ชา� ไม่
เคืองโด่นตรี ไฮญ ป โกว ปุย เญือม ลืลาว แตะ พะ
จาว เซ� ปุย ไน ซฆลาวม เยดู่ทุน เซ เอจี ดุฮ โรฮ
ปุย อาึง ละ มอง อื โตะ รเวอืะ พากัง เซ ไม่ อื โรฮ�

43ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื ตัง โคน
ตัง เอญี� ฮอยจ นึง ยว่ง โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง
มัน� กซัต ด่าวติ เตอ โกฮ เอญี โรฮ ละ ซ ปิฮ แตะ
มุ่น ละ ครอปครวั โกะ แตะ ไอฮ�

17
พะจาว ซันญา โอเอฮี ไม่ ด่าวติ
(2 ซมอ� 7:1-17)

1 เญือม เอจี โฮลฮ กซัต ด่าวติ อาวต ไมจ มวน
นึง เญือะ ยุฮ แตะ� ด่าวติ กอก นาทัน ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ ฮอยจ เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �แลน
เมิฮ� อาึ อาวต นึง เญือะ คึนัก ป ยุฮ ปุย นึง โคะ
โซน ซีด่า ตอก เฮ�ี ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ปัง
เมอ อาวต เยอื ลัง่ นึง พากัง บ่ได่ะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
2นาทัน อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว เอจี อาวต ไม่ ปะ� ไก
รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก ออฮ ยุฮ ตอก เซ เมิฮ��
อฮั เซ�

3ซาวม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ เอนิ ละ นาทัน� อฮั
เฮ�ี 4 �ไมจ เปอะ โฮว เคะ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ อาึ
เซ� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ละ ตอก เฮ�ี �ปะ ลัง ยุฮ
เปอะ โตว วิฮนั อาวต อาึ� 5 เน่อมึ เญือม นัม โรง
อาึ โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง อียปิ ฮอยจ ละ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี อาึ อาวต โตว นึง วิฮนั� อาึ โฮว ไป โฮว
มา นึง พากัง� 6 ติ เจน โฮว อาึ ไม่ โม อซิราเอน เซ�
อาึ ดวน โตว โม ไกญกอ ยุฮ อื ยุฮ วฮินั ละ แตะ นึง

โคะ โซน ซีด่า ติ ชวง เนอึม� บรมั โตว โรฮ ปุย ยุฮ
ละ แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

7�เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ ด่าวติ ป
มัฮ กวนไจ อาึ เซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง� อาึ เอจี โซวต ปะ เน่อมึ นึง กังเด่น นา ก
เลียง เปอะ แกะ โฮ� ละ เกือฮ ปะ แปน ป ตัตเตียง
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เฮ�ี 8อาึ ตึน เอจี อาวต
ลอป ไม่ เปอะ โครยญคระ โฮว โครง เอญี เปอะ� อาึ
เอจี เกือฮ ปะ เป โม ป ตอซู ไม่ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื
อาึ ซ เกือฮ ปะ พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง ตอก โม ป ระ
ป คาว นึง ปลัฮเตะ� 9-10 อาึ เอจี เลือก อาึง นาตี ละ
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮี ละ ซ เกือฮ อาวต
นึง อ�ื โม อซิราเอน เอจี โฮลฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน คัม
คุย เน่อมึ เญือม ตัตเตียง โรง โม ป รเตีฮ รตุม อื
ลัง่� เฆิม เฮี อาึ เญือะ ซ เกือฮ โตว แปน ตอก เซ�
ซ เกือฮ โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก� อาึ ซันญา อาึง
ละ เปอะ ซ เกือฮ ปะ โปน ฮา โม ป คัม คุย เปอะ เตื
อง โอยจ อ�ื จัตเจือ เญือะ เปะ เอ ซ ดุต ซ ไฆร โตว
ติ ชวง� 11 เญือม เอจี ยุม เปอะ ไม่ โฮว รโจะ เปอะ
ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� อาึ ซ เกือฮ กวน เปอะ แปน
กซัต ติ ปุย� ซ เกือฮ โรฮ บัน่เมือง ยุฮ อื ตอน ฮมัน�
12 มัฮ กวน เปอะ เซ ป ซ ยุฮ วิฮนั ละ อาึ อ�ื อาึ ซ
เกือฮ โฮลฮ ตัตเตียง บัน่เมือง ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ�
บัน่เมือง เซ ซ ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 13 อาึ ซ
แปน เปือะ อ�ื โกะ อื ซ แปน โรฮ กวน อาึ� อาึ ซ
เกือฮ โตว รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ โอก ฮา
อื ตอก เอจี เกือฮ เยอะ โอก ฮา ซาอุน ป แปน กซัต
กา เปอะ เซ� 14อาึ ซ เกือฮ แลน แก ปุย ไน แตะ� ซ
เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ อื ตอน ฮมัน� จัตเจือ อื ซ โฮลฮ
ลอป ตัตเตียง ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ� � อฮั เซ ละ
อื พะจาว เยอ�

15 เญือม เซ นาทัน รโฮงะ เนอึม ป อฮั ป มวยญ
พะจาว เซ ละ ด่าวติ โครยญ เจือ�

รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ
16ฟวยจ เซ ด่าวติ เลียก นึง ควง พากัง งาวม ซอง

นา พะจาว. ไววอน อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ
ไม่ เญือะ เญะ เอ� โปง โตว ไม่ โฮลฮ แตะ ป ไมจ ป
ญุ่ก ป โพต ปะ เนิ� 17 ปเล่ีย เอจี อฮั แม เปอะ ติ
แตะ ซ ยุฮ ป ระ ไล ฮา เซ แม� โอ พะจาว เยโฮวา�
เอจี ซันญา เปอะ อาึง ไลลวง เญือะ เญะ ฮอยจ เฆี
ยง เฮี แม� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ แปน ป ระ ป คาว เตื
อง มัฮ เยอะ ปุย ตุ ปุย เตียม เฮ�ี 18 อาึ ซ เกียฮ อฮั
แม ละ เปอะ ตอก เมอ� โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ ยุง
เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� เกียฮ เกือฮ บุย ลัง่
เปอะ โญตซัก ละ อาึ ตอก เฮี เมอ� 19 โอ พะจาว,
เญอืม ยุฮ เปอะ กัน ระ ไล เฮ�ี เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ตัม
รพาวม โกะ แตะ� มัฮ ตัม ป คิต ป งอ่ต โกะ เปอะ
ไอฮ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ยุง
ลปุง ซันญา ระ ไล เฮ�ี 20 โอ พะจาว, ไก โตว ติ เนอึ
ม ป ตอก ปะ อา� ไก โตว โรฮ พะจาว ไฮญ โนก ฮา
ปะ ตอก เอจี ฮมอง เงอะ เน่อมึ ไพรม อ�ื 21 เมือง
ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไก โตว ป ตอก อื เมือง อซิราเอน
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เนอ� นึง มัฮ อื เมือง ป เอจี โตฮ เปอะ โอก ฮา แปน
อื ครา เซีญ ปุย ละ ซ แปน อื ปุย ไน เปอะ� กัน ระ
ไล ป ยุฮ เปอะ ละ อื เซ� ปอ เอนิ เงอตึ ปุย นึง� เอจี
พรุ มอยฮ เปอะ ฆาื เล่ีป ปลัฮเตะ� เอจี เกือฮ เปอะ
ปุย ไน แตะ โปน ฮา เมือง อยีปิ� ฟวยจ เซ เอจี โครฮ
แม โรฮ เปอะ ปุย เมือง ไฮญ โอก ซองนา ปันตา อื
โฮวน เมือง� 22 เอจี เกือฮ เนอมึ เปอะ โม อซิราเอน
โฮลฮ แปน ปุย ไน แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� โอ พะ
จาว, เอจี แปน โรฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อ�ื

23 �โอ พะจาว, ปัว เปอะ ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง เอจี
ซันญา เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี
ฮอยจ ละ เญือะ เญะ เตือง เญือะ อื ฮอยจ ละ เฆียง
เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 24 ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม ตอก
เซ� มอยฮ เปอะ ซ พรุ ซ เฮอื ละ ปุย เบือ อื โครยญ
เจือ ปุย� ปุย ซ อฮั ลอป อื ตอก เฮี เบือ อ�ื �พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน�� ซ
อฮั อื ตอก เซ� จัตเจือ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ
แปน ลอป กซัต ฆาื อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�

25�โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ โอเอฮี
เฮี ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� เอจี อฮั เปอะ ติ
แตะ ซ เกือฮ จัตเจือ เยอะ แปน ลอป กซัต� เซ ป
โรวต อาึ ไววอน ปัว นึง ปะ ตอก เฮี ฆาื อ�ื 26 โอ เย
โฮวา� ปะ มัฮ เนอึม เปอะ พะจาว. เอจี เกือฮ เปอะ
ลปุง ซันญา ระ ไล เฮี ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ�
27 อาึ ปัว เปอะ ปิฮ มุ่น ละ เญือะ เญะ ฮอยจ ละ จัต
เจือ เยอะ เฆียง เฮ�ี ละ ซ อาวต ลอป ไม่ ปะ โอ เญาะ
ไก ลอยจ� โอ พะจาว, ปะ เอจี ปิฮ เนอึม เปอะ มุ่น
ละ เอะ� กุนมุ่น ยุฮ เปอะ แจง ซ อาวต อื ไม่ เญือะ
เญะ เบือ อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ นึง รซอม
ไววอน แตะ ด่าวติ เตอ�

18
ด่าวติ ไม่ ตฮนั ยุฮ อื เป ปุย
(2 ซมอ� 8:1-18)

1 กัง เคะ เอ โม ด่าวติ โอก โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม
ฟีลิซเตีย� เป เนอึม อ�ื ปุน โรฮ เมือง กัต ไม่ ยว่ง
แตวะๆ อาวต โบ อื ฮา โม ฟีลิซเตีย เซ�

2 ฟวยจ เซ โฮว รุป แม โรฮ ปุ แตะ ไม่ ปุย โมอปั
แม� เป โรฮ อ�ื ปุย เมือง โมอปั เซ� ญอม แปน
เมือง อาวต ฆรมึ อมันัต ด่าวติ� โฮลฮ เซีย พาซี ละ
อื ฆาื อ�ื

3 โนก ฮา เซ ด่าวติ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ฮาดัต่เอเซอ�
กซัต เมือง โซบ่า แม� เมือง โซบ่า เซ ซดิ โรฮ ไม่
เมือง ฮามัต โรฮ� เญือม เซ ปุก เญือม ตะ ฮาดัต่เอ
เซอ เซ ตัตเตียง เมือง ป ไก โบ โกลง ยูฟะเรตี ล่วง
ก ล่าวง อ�ื 4 ด่าวติ เป เนอึม อ�ื ปุน เลาะ รุป เซิก
ยุฮ อื ฮา อื 1,000 กัน� ปุน โรฮ ตฮนั บุก บรอง เซ
7,000 ปุย� ปุน โรฮ ตฮนั โฮว นึง ชวง แตะ 20,000
ปุย เอนิ� บรอง ยุฮ อื ละ อาึง อื ปอ บัว่ อื เลาะ ติ
รอย กัน โน่ง� โนก ฮา เซ ตอยฮ ซนัก โจว อ�ื เกือฮ
อื โอ เญือะ เกียฮ โฮว�

5 เญอืม เซ โม ซีเรยี ป อาวต นึง เมือง ด่ามาซกัต
เตอ� ริ ฮอยจ เรอมึ ฮาดัต่เอเซอ เซ� ด่าวติ ยุฮ เอนิ
ยุม ไม่ อื 22,000 ปุย� 6 ลอต เอนิ เกือฮ ตฮนั ยุฮ
โกะ แตะ อาวต นึง เมือง ด่ามาซกัต เซ� โม ซีเรยี
เซ ลอต เอนิ โฮลฮ แปน ป อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื
โฮลฮ เซีย พาซี ละ อ�ื พะจาว เกือฮ เนอมึ ด่าวติ เป
โครยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ�

7 ด่าวติ เซ โรวก โรฮ โล ไคร ป ไปญ โม ลุกนอง
ฮาดัต่เอเซอ เซ� ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 8 ตุย
โรฮ โรวก ไร ซเงี เน่อมึ นึง เมือง ทิปฮตั ไม่ เมือง
คุน โฮวน โรฮ� เมือง ลอา เซ มัฮ เมือง ยุฮ ฮาดัต่เอ
เซอ เซ� เอจี มัฮ ไร ซเงี โม เซ ป ยุฮ ซาโลมอน อาง
รอาวม ระ นึง� ไม่ ด่อง โช ฮอยจ ละ เครองึ ไฮญ
โรฮ�

9 เญือม ฮมอง โทอู กซัต เมือง ฮามัต เอจี เป ด่า
วติ โม ตฮนั ยุฮ ฮาดัต่เอเซอ กซัต เมือง โซบ่า เซ�
10 โทอู เซ ดวน เอนิ ฮาโด่รมั กวน รเมะ แตะ เซ โฮว
รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ ละ ด่าวติ ฆาื อ�ื นึง เอจี
เป ด่าวติ ฮาดัต่เอเซอ เซ� มัฮ ฆาื เอจี ไตป รุป ฮา
ดัต่เอเซอ ปุ แตะ ไม่ โทอู เซ� ฮาโด่รมั โรวก เครองึ
มาื� เครองึ ไคร ไม่ ไร ซเงี ยุฮ เปือะ แตะ ละ ซ เกือฮ
อื ละ ด่าวติ เซ โฮวน เจือ�

11 โอเอฮี โม เซ เยอ� กซัต ด่าวติ เอจี โรวก ทไว อื
ละ พะจาว. โนก ฮา เซ มาื ไคร ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง
เมือง เอจี เป แตะ ป มัฮ เมือง เอโด่ม� โมอปั� อมั
โมน� ฟีลิซเตีย ไม่ โม อามาเลก เซ� เอจี โรวก โรฮ
ทไว อื เตือง โอยจ อ�ื

12 เญอืม เซ อาบีไ่ช กวน เซรุยา ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื
โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม เอโด่ม นึง โตะ โลก กิฮ 18,000 ปุย
เอนิ� 13 ลอต เอนิ ตัง ไคะ ตฮนั ยุฮ แตะ เล่ีป เมือง
เอโด่ม เอนิ� โม เอโด่ม เซ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต
กซัต ด่าวติ เซ เตือง โอยจ แตะ� พะจาว เกือฮ เนอึ
ม ด่าวติ โฮลฮ เป ปุย โครยญ คระ โฮว โครง เอญี
แตะ�

โม ลุกนอง กซัต ด่าวติ
(2 ซมอ� 8:15-18)

14 ด่าวติ โฮลฮ เนอมึ ตัตเตียง โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อ�ื ยุฮ เนอมึ ป ปุก ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ ละ ปุย
ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื 15 โยอปั กวน
เซรุยา แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ อ�ื เยโฮชาฟัต กวน อา
ฮลุิต แปน ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง นังซื ซัมคัน ยุฮ อ�ื
16 ซาโด่ก กวน อาฮิทุป ไม่ อาฮิเมเลก กวน อาบี่ยา
ทา แปน ซตุ� ชาวะชา แปน เลคา ยุฮ อ�ื 17 เบไ่นยา
กวน เยโฮยาด่า แปน ฮวันา ตฮนั ป มอง โซะโกะ ฮ
รกัซา นึง กซัต� โม ป มัฮ กวน รเมะ ด่าวติ เซ โฮลฮ
ตื แปน ป ระ ป คาว ป รซอฮ ละ กซัต เซ เตือง โอยจ
อ�ื

19
โม อมัโมน ไม่ โม ซีเรยี ไป
(2 ซมอ� 10:1-19)

1 กัง เคะ เอ เญือม เอจี ฟวยจ ยุม นาฮตั ป มัฮ
กซัต ยุฮ โม อมัโมน เซ� ป มัฮ กวน รเมะ นาฮตั เซ
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โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ เปือะ แตะ� 2 เญือม เซ กซัต
ด่าวติ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ฮานนุ กวน นา
ฮตั เซ แปน ปุโฮมว ฮรกั แตะ ตอก โรฮ มัฮ เปือะ อื
ปุโฮมว ฮรกั เกอะ โรฮ�� อฮั เซ� ด่าวติ ดวน กวน
ไจ แตะ โฮว เกาะ โลม รพาวม อื ฆาื อื นึง ไลลวง ยุม
เปือะ อื เซ�
โม กวนไจ ด่าวติ เซ โฮว เนอึม เคะ กซัต ฮานนุ

ฮอยจ นึง เมือง โม อมัโมน เซ� 3 โม ฮวันา นึง เมือง
อมัโมน เซ โฮว เคะ ฮานนุ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �โอ กซัต�
ปะ อมั มัฮ แกต เปอะ มัฮ ฮอยจ เกาะ โลม โม กวนไจ
ด่าวติ เซ รพาวม แตะ นึง นัปทื อื เปือะ เปอะ� แจง
นึง โอ อื มัฮ ตอก เซ เยอ� โม เซ มัฮ ฮอยจ เลียป
อื เมือง อาวต เอะ ไม่ ซาวป อื งอ่ต ตอก ซ เกียฮ เป
แตะ เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 เญอืม เซ ฮานนุ โฮมวต
เอนิ โม กวนไจ ด่าวติ เซ ฆาื อ�ื คุต ฮาึก กัป อื บลัฮ�
กุต โรฮ เครองึ จาวป อื เกือฮ เงีย่ง เบรยีง ไม่ เตือฮ
อ�ื ฟวยจ เซ พลวย อื เกือฮ เอญี�

5 โม กวนไจ ด่าวติ เซ โซะกิจ ลัมเลือ นึง ป ยุฮ ปุย
ละ แตะ เซ� เญือม เอจี ฮมอง ด่าวติ ไลลวง เซ�
ดวน ปุย โฮว เคะ โม กวนไจ แตะ เซ ฆาื อ�ื ดวน โม
เซ อฮั อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไมจ เปอะ อาวต ล
โล่ะ นึง เมือง เยรโีค เซ ฮอยจ ละ กวยฮ แม ฮาึก กัป
เปอะ เซ� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ เอญี�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 โม อมัโมน เญือม เอจี ยุง อื เกละ ด่าวติ ยุ แตะ
ตอก เซ� ฮานนุ ไม่ โม อมัโมน ตุย เอนิ มาื 1,000
ตะลัน� ดวน เอนิ ปุย โฮว จัง โม เลาะ รุป เซิก ไม่
ตฮนั บุก บรอง ป อาวต นึง เมือง เมโซโปเตเมีย� ไม่
โม ซีเรยี ป อาวต นึง เมือง มาอาคา� ไม่ เมือง โซบ่า
ละ ซ เกือฮ อื เรอึม รุป ไม่ แตะ� 7 จัง เนอึม โม เซ
เตือง บรอง ไม่ เลาะ ยุฮ อื 32,000 กัน เอนิ� จัง โรฮ
อื ไม่ กซัต เมือง มาอาคา เซ� ปุย โม เซ เยอ โฮว ตัง
ไคะ ยุฮ แตะ ลั่กกา เมือง เมเด่บ่า� โม อมัโมน เซ
โอก โรฮ ฮา ยว่ง อาวต โม โกะ แตะ ละ ซ เรอมึ แตะ
รุป โรฮ�

8 เญือม เอจี ฮมอง ด่าวติ ไลลวง เซ� ดวน เอนิ
โรฮ โยอปั ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื โอก
โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ อ�ื 9ตฮนั โม อมัโมน เซ โอก โฮว
เด่ีจ ติ แตะ นึง ฮอง คระ เลียก ปุย นึง เมือง รปับ่า
ป มัฮ เมือง ระ ยุฮ อื เซ� โนก ฮา เซ โม ตฮนั เมือง
ซีเรยี เซ อาวต นึง กังเด่น ก พริ เมือง เซ�

10 โยอปั เญอืม ยุ อื ซ เลียก รจาวป ปุย ละ แตะ เตื
อง ลัก่เคะ ลัก่กา แตะ ตอก เซ� เลือก เอนิ โม ตฮนั
อซิราเอน ป เกง ละ รุป แตะ ละ ซ เกือฮ อื รุป ไม่ โม
ซีเรยี เซ� 11มอป โรฮ โม ตฮนั ไฮญ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ
อาวต ไน บัง่คัป อาบีไ่ช ป มัฮ ปุ แตะ เซ� อาบีไ่ช เซ
จัต แม โรฮ โม ตฮนั โม เซ เกือฮ อื รุป ปุ แตะ ไม่ โม
อมัโมน เซ� 12 โยอปั ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
เปอะ ยุ ซ เป โม ซีเรยี เอะ โฮ� ไมจ เปอะ โฮว เรอึ
ม เอะ� ดัฮ โม อมัโมน เซ ซ เป โม เปะ โฮ� เอะ ซ
โฮว เรอึม โรฮ โม เปะ� 13 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ตอน ฮมัน ไม่ เรยีง รพาวม เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ มัฮ กวน รเมะ เปือะ แตะ� ไมจ เอะ รุป ละ ซ
เรอึม เมอะ ปุย ไน แตะ� ไม่ บัน่เมือง เกือฮ พะจาว

ละ แตะ เฮ�ี ปัว เกือฮ แปน ตัม ปุก อื รพาวม พะ
จาว,� อฮั เซ�

14 เญือม เซ โยอปั ไม่ โม ปุโฮมว อื เลียก รุป เนอึ
ม ปุ แตะ ไม่ โม ซีเรยี เซ� แตก เฮยี ยุฮ อื ตอ แกล
เอนิ� 15 โม อมัโมน เญือม ยุ อื ตอ โม ซีเรยี ตอก
เซ� ตอ โรฮ ฆาื อื ฮา อาบีไ่ช ปุ โยอปั เซ� แม เลียก
โตะ เวยีง� ฟวยจ เซ โยอปั เปอ� ลอต เอญี ฮอยจ
นึง เวยีง เยรูซาเลม�

16 โม ตฮนั ซีเรยี เญอืม ยุ อื ไป แตะ นึง โม อซิรา
เอน ตอก เซ� เกือฮ ปุย โฮว ซาวป รโฮงะ อื ละ โม
ตฮนั ซีเรยี ป อาวต อื นึง บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ เซ ละ เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ� ปุย
โม เซ เยอ เกือฮ โชบัก่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ กซัต ฮา
ดัต่เอเซอ เซ แปน ป นัม ปุย เตือง โอยจ อ�ื

17 เญอืม เอจี ฮมอง กซัต ด่าวติ ไลลวง เซ� ซาวป
รโจะ ตฮนั โม อซิราเอน ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ
อื เตือง โกลง จอแด่น เซ ไม่ แตะ� ด่าวติ จัต เนอมึ
อาึง โม ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ รุป แตะ ไม่ โม ซีเรยี เซ�
โม เซ เยอ รุป เนอึม ไม่ โม อซิราเอน เซ� 18 เญือม
เซ โม ซีเรยี ตอ ฮา โม อซิราเอน� ด่าวติ ไม่ ตฮนั ยุฮ
อื เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั ป อาวต นึง เลาะ รุป
เซิก ยุฮ อื 7,000 ปุย� ยุฮ แม โรฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั
โฮว นึง ชวง แตะ นึง อื 40,000 ปุย� ปุน ยุฮ แม ยุม
ไม่ โชบัก่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ อ�ื

19 เญือม ยุ โม ลุกนอง ฮาดัต่เอเซอ เซ มัฮ แตะ
นัม ไป นึง โม อซิราเอน เนอ� ญอม ลโล่ะ รุป แตะ
ฆาื อ�ื ไม่ญอม โรฮ อื เกือฮ ด่าวติ เตียง แตะ� เคียง
เซ เยอ โม ซีเรยี เซ เญือะ เรอึม โตว โม อมัโมน ฆาื
อ�ื

20
ด่าวติ โฮลฮ กุม เมือง รปับ่า
(2 ซมอ� 12:26-31)

1 เญือม เอจี เติง เวลา เมือ แลง เงอ� โม กซัต
กอ โอก โฮว รุป ปุย ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ� โยอปั โรวก
โรฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ตอซู แม ปุ แตะ ไม่ โม อมั
โมน� ซะ เต เมือง อื เซ เกือฮ ไลจ โอยจ� กซัต ด่า
วติ ปังเมอ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� โยอปั ไม่
ตฮนั ยุฮ อื เซ แวต เอนิ เวยีง รปับ่า เซ� โฮลฮ เนอึ
ม ซะ เต อ�ื 2ฟวยจ เซ ด่าวติ โฮลฮ ตุย โรวก วอม
ไคร ป จาวป โม กซัต อมัโมน เซ� วอม ไคร เซ นัม
นัก เอนิ เมาะ งว่ย โรฮ ปาวน กิโล� เอจี ปดัป่ ปด่า
ปุย นึง แกว ไมจ� ปุย โม เซ จาวป วอม เซ นึง ไกญ
กซัต ด่าวติ� เญือม เซ ด่าวติ โฮว ซาวป ตุย ซเพระ
โอเอฮี นึง เมือง เซ� โฮลฮ เนอมึ อื โฮวน เจือ� 3 โม
ลัปซด่อน ป อาวต ลัง่ เมือง เซ เยอ� เกือฮ อื แปน
ป ยุฮ กัน โซะ ละ แตะ� มัฮ เกือฮ อื เลือ โคะ� ปวก
เตะ� ฆู โคะ� เมาะ ป มัฮ ยว่ง ระๆ อาวต โม อมัโมน
เซ� ยุฮ ตื อื ตอก เซ� ฟวยจ เซ ด่าวติ โกฮ เอญี ไม่
ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
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ปุย ระ ฮลาวง ไน โม ฟีลิซเตีย ไป
(2 ซมอ� 21:18-22)

4 กัง เคะ เอ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย นึง เมือง เกเซอ แม� เญือม เซ ซิเบ่ไค ป มัฮ
โม ฮุชา โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ ซิปไป�
มัฮ โรฮ จัตเจือ โม ป ระ ป ฮลาวง เซ โรฮ� เญือม
เซ โม ฟีลิซเตีย เยอ ไป เนอมึ ไป แนม ฆาื อ�ื

5ฟวยจ เซ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย ติ โฮน แม� เญือม เซ เอนฮานัน กวน ยาอี
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ลามี ป มัฮ ปุ โกลิอตั ปุย เมือง กัต
เซ� ปุย เซ เยอ ไก เพลียฮ ระ ลัมเลือ ยุฮ� ครอง
เพลียฮ ยุฮ อื เซ� เมาะ เอนิ โคะ ลกลอม ไตญ ปุย
เอนิ�

6ฟวยจ เซ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง เมือง กัต
ติ โฮน แม� ไก โรฮ ป มัฮ จัตเจือ โม ป ระ ป ฮลาวง
ติ ปุย� ไก ด่อยฮ เตะ ติ ก บลัฮ แลฮ� ด่อยฮ ชวง อื
ไก โรฮ ติ ก บลัฮ แลฮ โรฮ� เตือง ด่อยฮ เตะ ด่อยฮ
ชวง อื ไก เอนิ งา่ โรฮ ปาวน เอนิ� 7 เญอืม กอก ปุย
เซ โม อซิราเอน รุป ไม่ แตะ� โยนาทัน กวน ชเิมอี ป
มัฮ เอยีกตุ ด่าวติ เซ� เลียก ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ ปุย เซ�

8 ปุย โม เซ มัฮ ตื ปุย ฮอยจ เน่อมึ จัตเจือ ปุย ระ
ปุย ฮลาวง นึง เมือง กัต เซ� ปุย โม เซ ยุม ตื ฆาื ไป
แตะ นึง ด่าวติ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เซ�

21
ด่าวติ เกือฮ ปุย เมีญ โม อซิราเอน
(2 ซมอ� 24:1-25)

1 ติ โฮน อื ซาตัน ฆวต คัม ตุง โม อซิราเอน� โบว
เอนิ รพาวม ด่าวติ เกือฮ อื เมีญ เมาะ ไก เซน โม อซิ
ราเอน ฆาื อ�ื 2 ด่าวติ อฮั อื ละ โยอปั ไม่ โม ฮวันา
ตฮนั ระ ยุฮ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ซาวป
เมีญ เมาะ ไก โม อซิราเอน เซ โครยญ เจอ อ�ื เน่อมึ
นึง เมือง ด่าน ก ล่าวง� ฮอยจ ละ เมือง เบเ่ออเชบ่า
ลวง ก เซฮ อ�ื ละ ซ ยุง ที เปอะ เมาะ ไก เซน ปุย นึง
อ�ื ฟวยจ เซ เอญี รโฮงะ เมาะ ไก อื ละ อาึ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

3 โยอปั เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต�
ปัว พะจาว เกือฮ ปุย ยุฮ แตะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ติ
รอย เตะ� โม อซิราเอน เฮี เตือง โอยจ อื เอจี แปน
ตื กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ เปอะ� ปะ เมอยุ ดวน ลัง่ เปอะ
เอะ ซาวป ยุฮ ตอก เฮี เยอ� เกียฮ ตอ ซ เกือฮ โน่ง
เปอะ มัป่ ตุต ฮอยจ ละ โม อซิราเอน เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

4 ปัง มัฮ ตอก เซ กซัต ด่าวติ ปังเมอ คนัป ลัง่ โย
อปั ยุฮ อื ตอก เซ� ลอต เนอึม โฮว ฆาื อื เล่ีป เมือง
อซิราเอน� ฟวยจ เซ ลอต เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เย
รูซาเลม� 5 โยอปั เซ เอญี รโฮงะ เมาะ ไก เซน ปุย
ป โฮว เมีญ แตะ เซ ละ กซัต ด่าวติ� ปรเมะ ไน โม
อซิราเอน ป เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื ไก 1,100,000
ปุย เอนิ� มัฮ แม ปุย ไน เจอ โม ยูด่า นึง อื 470,000
ปุย�

6 โยอปั ปังเมอ โอ เมีญ เซน โม เลวี ไม่ เจอ โม เบ่น
ยามิน� มัฮ ฆาื โอ รซอม ดวน ด่าวติ เซ ปุก รพาวม

อ�ื 7 พะจาว ปุก โตว รพาวม อื ป ยุฮ กซัต ด่าวติ
เซ� เกือฮ เนอมึ โม อซิราเอน ลอก ตุต ฆาื อ�ื

8 เญือม เซ ด่าวติ อฮั เฮี ละ พะจาว ฆาื อ�ื �โอ
พะจาว� อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ เนอึม
ปุย พิต นึง โคะ ยุฮ แตะ โอเอฮี ตอก เซ� ปัว เนอึม
เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อาึ เซ นึง งาวไงญ ลอน
อาึ ตอก เซ�� อฮั เซ�

9ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ กาต ป กอ ซึป
ลปุง พะจาว ละ ด่าวติ เซ� 10 ดวน อื โฮว อฮั เฮี ละ
ด่าวติ� �อาึ รโฮงะ โอเอฮี ละ เปอะ ลอวย เจือ ละ
เกือฮ แตะ ปะ เลือก ติ เจือ� ฟวยจ เซ อาึ ซ ยุฮ ละ
เปอะ ตัม ป เลือก เปอะ เซ�� ดวน อื อฮั เซ ละ อ�ื

11 เญื อม เซ กาต เลียก เนอึม เคะ ด่าวติ เซ�
ซึป ลปุง พะจาว ละ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เลือก
ป ลอวย เจือ เฮี ติ เจือ� เตอมึ ป เลือก เปอะ นึง อ�ื
12ซ เกือฮ เมือง อาวต เปอะ เกิต ไปลญ อาวป เออปึ
กิฮ นึง ลอวย เนอมึ� โต เซ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ตอ ฮา
ป รุป ไม่ เปอะ ลอวย เคิ� โต เซ อื ซ เกือฮ พาญัต
โซะ ลอน เกิต ละ เมือง อาวต เปอะ เล่ีป อื ไน ลอวย
ซเงะ� พาญัต เซ ซ แปน เอนิ ตอก ฮอยจ เตปด่า
มอก ปุย ไน โม เปะ นึง วจิ ยุฮ พะจาว เกือฮ ปุย ยุม
โฮวน� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว. งอ่ต ที แลน เตอมึ
ป เลือก เปอะ นึง อ�ื เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ เอญี รโฮงะ
ละ พะจาว ป ดวน อาึ โฮว เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ญัก
ลัมเลือ เอนิ โอเอฮี เนิ� ฮา ซ ลอก เกอะ ตุต เน่อมึ
นึง ปุย ปลัฮเตะ เอ� ปัว เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ เน่
อมึ นึง พะจาว ฮา อ�ื นึง มัฮ อื ป ปุน เลียก พาวม
ลอป นึง ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ เนอมึ พาญัต โซะ ลอน
เกิต ละ เมือง อซิราเอน เซ เล่ีป อ�ื โม อซิราเอน ยุม
เอนิ ฆาื อื 70,000 ปุย เอนิ� 15 เญือม เซ พะจาว ริ
แม เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซา
เลม เซ� เญือม เอจี ซ ยุฮ เนอึม เตปด่า อื ตอก เซ
เยอ� พะจาว ปังเมอ เปียน โรฮ รพาวม แตะ� อฮั อื
ละ เตปด่า ป ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ปุ
เญาะ ยุฮ ละ อ�ื เอจี ปอ อื เมาะ เซ�� อฮั เซ� เญื
อม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว ปุก อาวต อื นึง รบุฮ ยุฮ
อาราวนา ป มัฮ โม เยบุ่ต เซ�

16 เญอืม เซ ด่าวติ ซาวป แก โอเอฮี� ชวน เตปด่า
ยุฮ พะจาว เซ นึง กังฮาว� เตะ เตปด่า เซ ไปญ ลัง่
วจิ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� เญือม
เซ ด่าวติ ไม่ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิราเอน เนอ�
จาวป เอนิ เครองึ ฮาื ฆัน� นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ�

17 ด่าวติ อฮั เฮี ละ พะจาว, �โอ พะจาว, เอจี มัฮ
เนอมึ อาึ เฮี ปุย พิต เตอ� โม ปุย ไงญ เยอื ตอก แกะ
เซ มัฮ เมอ ป พิต อื นึง อ�ื โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
อาึ� ปัว ปะ เกือฮ อาึ ไม่ จัตเจือ เยอะ ลอก ตุต แตะ
ฮา อื เมิฮ� ปุ เญาะ เกือฮ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ เฮี
ลอก�� อฮั เซ�

18 ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ดวน แม กาต
โฮว อฮั อื ละ กซัต ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว
ฮอยจ นึง รบุฮ ยุฮ อาราวนา ละ ซ ยุฮ เปอะ คัน ควน
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ทไว เปอะ โอเอฮี นึง ละ พะจาว นา เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 19 เญอืม เซ ด่าวติ โฮว เนอมึ ตัม ลปุง ซตอก พะ
จาว ป ดวน อื กาต โฮว อฮั ละ อื เซ�

20 เญอืม เซ อาราวนา เยอ ปุก เญอืม ปุฮ อื เฮงาะ
ซาลี ยุฮ แตะ ไม่ กวน รเมะ แตะ ปาวน ปุย� เญือม
แก อื โอเอฮี ฮี ชวน โรฮ เตปด่า เซ โรฮ� กวน รเมะ
อื เซ เม่าะ เอนิ ติ แตะ ฆาื อ�ื 21 เญือม เอจี ฮอยจ
ด่าวติ นา ก อาวต อาราวนา เซ� อาราวนา เซ ชวน
อ�ื โอก เอนิ ฮา รบุฮ ปุฮ แตะ เฮงาะ� นุ่ม เอนิ ไว
ด่าวติ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�

22ฟวยจ เซ ด่าวติ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ เกือฮ
รบุฮ ปุฮ แตะ เฮงาะ เฮี ละ อาึ ละ ซ ยุฮ ฮุ คัน ควน
ตอง แตะ ทไว โอเอฮี นึง ละ พะจาว, เดอมึ พาญัต
โซะ ลอน เฮี ซ ไฆร ฮา โม ลัปซด่อน� อาึ ซ กัฮ โรฮ
งวยฮ อื ละ เปอะ ตัม คนะ คโนวน อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

23 อาราวนา เซ อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �โอ กซัต� ปะ
มัฮ เปอะ จาวไน ยุฮ ฮุ� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ละ เปอะ�
ยุฮ ป ฆวต ยุฮ เปอะ นึง เมิฮ� อาึ ปัว ทไว โมวก โม
เฮี ละ ซ ตอง เปอะ ทไว ราว คัน เฮ�ี โคะ ควน นิป เฮ
งาะ เฮี ปัว ทไว ละ แปน อื เคิ ละ เปอะ� เฮงาะ ซาลี
เฮี แปน โรฮ เฮงาะ รโกะ ทไว เปอะ โรฮ� อาึ เกือฮ
เอนิ ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

24 กซัต ด่าวติ ปังเมอ โลยฮ อื ละ อาราวนา ตอก
เฮ�ี �มัฮ โตว ตอก เซ� อาึ ซ ปัว รวี เน่อมึ นึง เปอะ
ตัม คนะ คโนวน อ�ื ดัฮ อาึ ซ ตอง ทไว คอง ปะ
ละ พะจาว เตือง โอ แตะ กัฮ งวยฮ อื ตอก เซ แปน
โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญือม เซ� ด่าวติ กัฮ เนอึม งวยฮ รบุฮ ยุฮ อา
ราวนา เซ ละ อื นึง ไคร� ไคร เซ นัมนัก 600 เชเคน�
26ฟวยจ เซ ยุฮ เนอมึ คัน ละ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะ
จาว นา เซ� ตอง เนอมึ ทไว ซัตซิง นึง อื ละ พะจาว
เตือง ตัว อ�ื ทไว โรฮ โอเอฮี ละ ซ รโจะ อื รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว� ไม่ ไววอน โรฮ แตะ ละ พะจาว นา
เซ� เญือม เซ พะจาว งอ่ต เนอึม อื ละ อ�ื เกือฮ
เอนิ งอ เลีฮ เน่อมึ มะลอง ละ ฮะ อื ยุฮ ป ทไว อื ราว
คัน เซ� 27 ฟวยจ เซ พะจาว ดวน เตปด่า ยุฮ แตะ
ซาึต วจิ แตะ นึง โตะ รเฆือง อ�ื เตปด่า ยุฮ เนอมึ อื
ตอก เซ�

นา ก ยุฮ ปุย วฮินั
28 ด่าวติ เญือม ยุ อื โลยฮ พะจาว รซอม ไววอน

แตะ เซ� ทไว แม ซัตซิง ฆาื อื ละ พะจาว ราว คัน นึง
เบือง รบุฮ ยุฮ อาราวนา ป มัฮ โม เยบุ่ต เซ� 29 เญื
อม เซ เยอ พากัง ยุฮ พะจาว ป ยุฮ ไอ โมเซ นึง ลาึน
เวอืฮ โฮ� ไม่ คัน ละ ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว�
อาวต ลัง่ นึง นาตี ฮลาวง เมือง กิเบ่โอน เซ� 30 ด่า
วติ ปังเมอ โอ เกียฮ โฮว ไฮมญ พะจาว นา เซ� มัฮ
ฆาื ฮลัต อื นึง วจิ ยุฮ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ�
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1ฟวยจ เซ ด่าวติ อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ นา เฮี นา ก ซ

ยุฮ ปุย เญือะ ยุฮ พะจาว เยโฮวา เยอ� คัน ลัง ตอง
โม อซิราเอน ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ซ อาวต โรฮ นา
เฮ�ี� อฮั เซ�

ด่าวติ เพรยีง ยุฮ วฮินั

2 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ ดวน ปุย กอก โม ปุย ตัง
เมือง ป อาวต อื นึง เมือง อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื
เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ กัน ละ
แตะ� เกือฮ โรฮ ปุย โม เซ โฮว ซาวป พัฮ ซโมะ งอ่น
ละ ซ ยุฮ แตะ วฮินั ยุฮ พะจาว นึง� 3 ด่าวติ เซ ซาวป
แม โรฮ รโจะ อาึง ไร โฮวน เจือ� ยุฮ เลกโกน นึง
อื งอ่น� ยุฮ แม โรฮ ลฆลอยจ รเวอืะ นึง อื งอ่น�
ซาวป แม โรฮ ซเคระ ไร ซเงี โฮวน ปอ โอ แตะ เญาะ
ปุน แฆ เมาะ ไก นัมนัก อ�ื 4 โฮลฮ แม โรฮ โคะ โซน
ซีด่า โฮวน ปอ โอ แตะ เญาะ ปุน เมีญ� โคะ โม เซ
เยอ มัฮ ป ฮอยจ ตาว โม ไซด่อน โม ไทระ ละ อ�ื

5 กซัต ด่าวติ อฮั แม เฮ�ี �ซาโลมอน กวน รเมะ
อาึ เซ กวนดุ ลัง่� ดิ โกย โตว ยุฮ แตะ กัน ตอก เฮ�ี
วฮินั ซ โฮลฮ อื ยุฮ ทไว ละ พะจาว เซ� ปังเมอ ซ คึ
นัก ไม่ ซ ไก มอยฮ ไก โญตซัก แตะ ละ ปุย ติ ปลัฮ
เตะ เอนิ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ อาึ เพรยีง อาึง
ละ อ�ื� อฮั เซ� ด่าวติ ซาวป เนอึม เพรยีง อาึง เค
รองึ วฮินั เซ กา เฆียง ยุม โกะ แตะ�

6ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ กอก ซาโลมอน กวน รเมะ
แตะ เซ ฮอยจ เคะ แตะ� ดวน อื ยุฮ วฮินั ละ ซ ทไว
แตะ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� 7 ด่าวติ
อฮั อื ละ ซาโลมอน เซ ตอก เฮ�ี �กวนงกั� อาึ ไก
เนอมึ รพาวม ฆวต ยุฮ วฮินั ละ ซ ลืลาว แตะ มอยฮ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ นึง� 8พะจาว ปังเมอ เกือฮ
ลปุง แตะ ฮอยจละ อาึ ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี โฮวนลอน
โฮลฮ เปอะ รุป ไม่ ปุย� เอจี มอก เปอะ ปุย เกือฮ ปัต
ฮนัม โฮวน� ปะ เญาะ โฮลฮ เปอะ โตว ยุฮ วฮินั ละ
มอยฮ อาึ เฟือฮ เอนิ นึง เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย
โฮวน ลอน ซองนา อาึ� 9 งอ่ต แลน� ซ เกิต กวน
รเมะ เปอะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย รโตง
เปอะ� บัน่เมือง เตียง อื อาึ ซ เกือฮ อาวต เฮน ฮลอง
โรฮ ฮา โม ป ตอซู ไม่ อื เซ เตือง โอยจ อ�ื มอยฮ อื
ซ มัฮ ซาโลมอน� อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน เซ อาวต
เฮน ฮลอง ล่อยญ เจน โกะ อ�ื 10 มัฮ ปุย เซ ป ซ ยุฮ
วิฮนั ละ อาึ อ�ื ซ แปน โรฮ กวน รเมะ อาึ� อาึ ซ
แปน โรฮ เปือะ โกะ อ�ื อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ อื โฮลฮ
ลอป แปน กซัต ตัตเตียง โม อซิราเอน โอ เญาะ ไก
ลอยจ�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

11 �กวน งกั� อาึ ปัว เนอึ ม พะ จาว อาวต ไม่
เปอะ� ปัว เนอึม เกือฮ กัน ยุฮ เปอะ เซ จเลิน โค
รยญ เจือ� ไลลวง ยุฮ เปอะ วฮินั ยุฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ เซ� ปัว เนอึม เกือฮ ฟวยจ ไมจ ตอก เอจี
ซันญา พะจาว อาึง� 12 ปัว พะจาว เกือฮ ซติ พันญา
ละ เปอะ� ละ เกือฮ เปอะ ดอฮ เฮยีง เฮรี กึต ละ ซ
เกียฮ ตัตเตียง เปอะ โม อซิราเอน� ไม่ ปุน ยุฮ โรฮ
เปอะ ตอก ปุก อื โกตไม ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ
โรฮ� 13 ดัฮ เปอะ ปุน แฮน เนอึม ติ แตะ ละ ซ ยุฮ
เปอะ ตัม โกตไม� ไม่ ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ
โมเซ ป เกว ไม่ โม อซิราเอน โฮ� กัน ยุฮ เปอะ เซ ซ
จเลิน เนอึม ฆาื อื โครยญ เจือ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ปุ ฮลัต� ปุ ชุม รพาวม
นึง โอเอฮี ฮ�ี
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14�งอ่ต แลน� อาึ เอจี เพรยีง เนอมึ เพรยีง แนม
อาึง โอเอฮี โฮวน เจือ ละ ซ ยุฮ เปอะ วิฮนั ยุฮ พะ
จาว เซ นึง� เอจี เพรยีง อาึง ไคร ละ ติ แซน ตะลัน�
เพรยีง โรฮ อาึง มาื ละ ติ ลัน ตะลัน� เพรยีง แม โรฮ
อาึง ไร ซเงี ละ ไม่ ไร เนอมึ� โฮวน เอนิ ปอ โอ เญาะ
ปุน แฆ เมาะ ไก นัมนัก อ�ื โนก ฮา เซ เอจี เพรยีง
แม โรฮ อาึง โคะ ละ� ไม่ ซโมะ โฮวน โรฮ� ดัฮ ปะ
ฆวต บุ ลัง่ โฮฮ ฮา เซ โฮ� แปน ลัง่� 15-16 โนก ฮา
เซ� ป ซ ยุฮ กัน ละ เปอะ เซ เอจี โฮวน ไม่ ปุ แตะ�
ชงั ไมะ� ชงั ปุน� ชงั พัฮ ซโมะ� ฮอยจ ละ โม ป เกีย
ฮ ยุฮ ไม่ ไคร� มาื� ไร� ไร ซเง�ี เอจี ไก ตื โครยญ
เจือ� ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ เมกไม กัน ละ โม เซ เกือฮ
ยุฮ อื ละ เปอะ เมิฮ� ปัว พะจาว อาวต ไม่ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

17 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ ดวน โม ป กวต ป เฮยีง
ไน โม อซิราเอน เรอึม ซาโลมอน เซ� 18 อฮั เฮี ละ
อ�ื �เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี อาวต ไม่ เปอะ�
เอจี เกือฮ โม เปะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง โครยญ
ลวง� มัฮ ฆาื เอจี เกือฮ อื อาึ โฮลฮ เป ปุย เมือง เฮ�ี
โม เซ เอจี ญอม เนอมึ อาวต ฆรมึ อมันัต พะจาว ไม่
อมันัต ปุย ไน อ�ื 19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี
ไมจ เปอะ ตัง รที แตะ ละ ซ นัปทื เนอมึ แตะ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ� ฮอยจ นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ�
ไมจ เปอะ โกฮ ยุฮ วิฮนั ยุฮ พะจาว เยโฮวา เซ� เด
อมึ เปอะ ซ เกียฮ อาึง ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
เซ นึง� ไม่ อาึง โรฮ เปอะ เครองึ ซัมคัน ไฮญ ป โกว
ปุย ละ ลืลาว แตะ พะจาว เซ นึง โรฮ�� อฮั เซ ด่า
วติ เตอ�
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1 เญือม เอจี กวต อื ด่าวติ เกือฮ เนอึม ซาโลม

อน ป มัฮ กวน รเมะ แตะ เซ แปน กซัต ละ โม อซิรา
เอน�

กัน ลัง ยุฮ โม เลวี
2 กซัต ด่าวติ กอก โม ป ระ ป คาว ลลาึง โม อซิรา

เอน ฮอยจ โพรม เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม ซตุ ไม่ โม
เลว�ี 3 เมีญ โรฮ เมาะ ไก ปรเมะ ไน โม เลวี ป เอจี
ไก อาญุ อื เคียง งว่ย เนอมึ ฮาวก ก ล่าวง� ไก ไม่ ปุ
แตะ 38,000 ปุย� 4 ด่าวติ เมกไม ปุย ไน ปุย โม เซ
24,000 ปุย� ละ ซ เกือฮ อื แลน แก กัน ยุฮ ปุย วฮินั
ยุฮ พะจาว. เกือฮ แม อื แปน ไน ทะเบี่ยน ไม่ แปน
อื ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย 6,000 ปุย� 5 เกือฮ
แม อื แปน ป มอง ญัม 4,000 ปุย� เกือฮ แม โรฮ อื
แปน ป เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ เคืองโด่นตรี ยุฮ กซัต
4,000 ปุย โรฮ�

6กซัต ด่าวติ เตอ รฆุ โรฮ โม เลวี ลอวย มู ตัม ซฆ
ลาวม อ�ื มัฮ ซฆลาวม เกอโชน� โคฮตั� ไม่ เมรา
ร�ี

7 เกอโชน ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ ลาดัน่ ไม่ ชิ
เมอ�ี

8 กวน รเมะ ลาดั่น เนอ� ไก โรฮ ลอวย ปุย� มัฮ
เยฮีเอน� เซทัม ไม่ โยเอน� ปุย ลอวย เซ แปน ฮวั
นา ซฆลาวม นึง จัตเจือ ลาดัน่ เซ�

9 กวน รเมะ ชิเมอี ลอวย ปุย ป โฮลฮ อื แปน ฮวั
นา ซฆลาวม ติ ไม่ ซฆลาวม ลาดั่น เนอ� มัฮ เชโล
โมต� ฮาซีเอน� ไม่ ฮารนั�

10-11 ชิเมอี ติ ปุย อื ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� ปุย
รกา นึง อื มัฮ ยาฮตั� ฟวยจ เซ มัฮ แม ซินา� ฟวยจ
เซ มัฮ แม เยอุต ไม่ เบ่รยีา� เยอุต ไม่ เบ่รยีา เซ ปัง
เมอ โอ ไก กวน รเมะ โฮวน� รโจะ เอนิ ติ แตะ แปน
ปุย ซฆลาวม ติ ฆาื อ�ื

12 โคฮตั ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ อมัรมั� อติ
ฮา� เฮปโรน� ไม่ อุตซีเอน�

13 อมัรมั เซ เอจี มัฮ โรฮ จัตเจือ อาโรน ไม่ ไอ
โมเซ� อาโรน ไม่ จัตเจือ อื เซ เอจี มัฮ ป เลือก โน่ง
พะจาว ละ ซ แลน แก ลอป แตะ โอเอฮี ซงะ่ ซงอม
ยุฮ อ�ื ไม่ ตอง โรฮ แตะ ป ซออย ฮงาื ละ แปน อื
ควน ลืลาว ปุย พะจาว เซ� แปน โรฮ ป ปิฮ มุ่น ละ
โม อซิราเอน เบือ มอยฮ พะจาว เซ โรฮ� 14 ไอ โมเซ
ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� โม กวน อื มัฮ โรฮ ป ไก
เซน ไน โม เลวี โรฮ� 15 ไอ โมเซ ไก กวน รเมะ ลอา
ปุย� มัฮ เกอโชม ไม่ เอลีเอเซอ�

16 กวน เกอโชม มัฮ เชบู่เอน นึง อื ป โฮลฮ แปน
ฮวันา ปุย เยอ�

17 กวน เอลีเอเซอ มัฮ เรฮปัยา ป โฮลฮ แปน ฮวั
นา ปุย เยอ� เอลีเอเซอ เซ เญือะ ไก โตว กวน รเมะ
ไฮญ อ�ื เรฮปัยา เซ ปังเมอ ไก โฮวน กวน รเมะ อ�ื

18กวน อติฮา มัฮ เชโลมิต ป โฮลฮ แปน ฮวันา ปุย
เยอ�

19 เฮปโรน ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ เยรียา
ติ� เยรยีา เซ โฮลฮ แปน ฮวันา ปุย� ฟวยจ เซ มัฮ
อามารยิา� มัฮ แม ยาฮาซีเอน� ฟวยจ เซ มัฮ แม
เยคาเมอมั�

20กวน อุตซีเอน เซ มัฮ มีคา ไม่ อติชอีา� มีคา เซ
โฮลฮ แปน ฮวันา ปุย�

21 กวน เมรารี มัฮ มาลี ไม่ มูช�ี กวน มาลี มัฮ เอ
เลอาซา ไม่ คีต�

22 เอเลอาซา ยุม เตือง โอ แตะ ไก กวน รเมะ� ไก
กวน รโปวน โน่ง� กวน รเมะ คีต ป มัฮ คระ เฌือต
อื เซ เญือะ โรฮ ไม่ กวน รโปวน เอเลอาซา เซ โรฮ�

23 มูชี ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ มาลี� เอเด่อ
ไม่ เยเรโมต�

24 ปุย โม เซ เยอ มัฮ ตื จัตเจือ โม เลวี ตัม ซฆลาว
ม ตัม ครอปครวั อ�ื มัฮ ตื โม ป เอจี ไก มอยฮ นึง
ทะเบี่ยน� มัฮ โม ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอึม
ฮาวก ก ล่าวง� มัฮ โม ป โฮลฮ รซอฮ นึง วิฮนั ยุฮ
พะจาว เซ� 25 กซัต ด่าวติ เอจี อฮั เฮ�ี �พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน เอจี เกือฮ ป มัฮ ปุย ไน แตะ โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง� พะจาว ซ อาวต ลอป โรฮ
นึง เวยีง เยรูซาเลม โรฮ� 26 เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
โม เลวี เยอ เญาะ โฮลฮ โตว กลอมพากัง ยุฮ พะจาว
เฮี ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง อื ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ�
27 ตัม ลปุง ซตอก ด่าวติ อาึง ลัก่ ก ลอยจ อื เอจี มัฮ
ดวน อื ปุย เมีญ เมาะ ไก เซน โม เลวี ป ไก อาญุ อื
เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง� ละ ซ เกือฮ อื รซอฮ
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�
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28 กัน ลัง ยุฮ โม เลวี เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน เรอึ
ม โม ซตุ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน เซ� นึง กัน รซอฮ อื
นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ โครยญ เจือ� แปน โรฮ ป
แลน แก ควง วิฮนั เซ ฮอยจ ละ โตะ ฮอง ป ไก นึง
เฆียง อ�ื ไม่ แลน แก อื คาวคอง ป เมีญ ปุย มัฮ
ป ซัมคัน เซ โครยญ เจือ� 29 แปน แม โรฮ ป มอง
ไจไซ ไลลวง คโนมปัง ทไว ปุย ไม่ ญอต แปง นึง อ�ื
คโนมปัง โอ ไก เจือ� คโนม เปือต ปุย ป ซเบื่อก ปุย
ไม่ ลออยฮ� ฮอยจ โรฮ ละ แปน อื ป มอง แฆ มอง
ซมอย โอเอฮี ทไว ปุย เตือง โอยจ อ�ื 30 โนก ฮา เซ
โม เลวี เซ ลัง ชุง ลืลาว พะจาว ไม่ ญันด่ี โรฮ แตะ
นึง อื โครยญ ซะ โครยญ บู โรฮ� 31 เญือม โรวก
โม ลัปซด่อน โอเอฮี ละ ซ ตอง แตะ ทไว ละ พะจาว
เยอ� ป ทไว อื ซเงะ ลโล่ะ ญุ่ก� เญอืม ฮาวก โรง เคิ
ญุ่ก� เญอืม ไก กัน ชลอง ไฮญ ญุ่ก� โม เลวี เซ ไมจ
อื เชยี ลืลาว พะจาว ตอก เญอืม เซ โรฮ� ไมจ อื ยุฮ
ลอป กัน แตะ ตัม โฮวน ตัม รมัฮ แตะ ตอก เมกไม
ปุย อาึง ละ อื โครยญ ซเงะ่�

32 เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก ยุฮ โม เลวี กัน ละ ซ แลน
แก แตะ พากัง ยุฮ พะจาว ไม่ นาตี ซัมคัน เซ� กัน
ยุฮ อื ตอก เซ เอจี มัฮ เรอึม อื ซตุ จัตเจือ อาโรน ป
มัฮ เอยีกปุ แตะ นึง กัน รซอฮ อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ�

24
กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ

1 โม เฮี เยอ มัฮ จัตเจือ อาโรน� ปุย รฆุ อื แปน มูๆ
อื ละ เกือฮ อื ยุฮ กัน� อาโรน ไก กวน รเมะ ปาวน
ปุย� มัฮ นาดั่ป� อาบี่ฮู� เอเลอาซา� ไม่ อิทามา�
2 นาดัป่ ไม่ อาบี่ฮู เยอ ปังเมอ ยุม กา ยุม เปือะ โกะ
แตะ เซ� ดิ ไก โตว กวน อื ปุย ลอา เซ� ป โฮลฮ
แปนซตุ เยอ มัฮ เอเลอาซา ไม่ อทิามา ฆาื อ�ื 3กซัต
ด่าวติ รฆุ โม ซตุ เกือฮ ไก แปน มู แปน มู แตะ ละ
เกือฮ อื ยุฮ กัน ตัม เวลา ไมจ อื ยุฮ เซ โครยญ โฆะ
อ�ื ป เรอมึ ด่าวติ เญอืม ยุฮ อื กัน ตอก เซ� มัฮ ซา
โด่ก จัตเจือ เอเลอาซา ไม่ อาฮิเมเลก จัตเจือ อิทา
มา� 4 เญือม ยุ อื โฮวน โม ฮวันา จัตเจือ เอเลอาซา
เยอ� รฆุ เวน ละ อื เลีฮ แปน กาว โรฮ แลฮ มู� จัต
เจือ อิทามา รฆุ โรฮ อื เลีฮ แปน ซเตะ มู� 5 เกือฮ
แม โรฮ โม เซ โจก เบ่อ ไม่ ปุ แตะ ละ เมกไม อื เวน
นึง กัน ลัง ยุฮ แตะ� นึง เอจี ไก ป เกียฮ แปน ป รปั
พิต ชอป นึง กัน แลน แก ฮอง ซัมคัน ไม่ กัน พะจาว
นึง เตือง โอยจ อื เตือง จัตเจือ เอเลอาซา ไม่ จัตเจือ
อทิามา นึง อ�ื

6 เญือม เซ เชไมอา กวน เนทันเอน เนอ แปน ปุย
ไปญ บัน่ช�ี มัฮ โรฮ โม เลวี โรฮ� มอง โจต มอยฮ
โม ป โจก เบ่อ เซ ซองนา กซัต� ไม่ โม ลุกนอง อ�ื
ไม่ ซองนา ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ� ไม่ ซองนา อาฮเิมเลก
กวน อาบี่ยาทา ไม่ โม ฮวันา จัตเจือ ซตุ ไม่ โม เลวี
เซ� จัตเจือ เอเลอาซา ไม่ จัตเจือ อทิามา เซ ลล่อยฮ
โจก ดิ เบ่อ เซ ไม่ ปุ แตะ� 7ป โฮลฮ เบ่อ ติ มัฮ เยโฮ

ยารปิ� เบ่อ ลอา มัฮ เยด่ายา� 8 เบ่อ ลอวย มัฮ ฮา
รมิ� เบ่อ ปาวน มัฮ เซโอรมิ� 9 เบ่อ พอน มัฮ มันคี
ยา� เบ่อ แลฮ มัฮ มิยามิน� 10 เบ่อ อาแลฮ มัฮ ฮกั
โคต� เบ่อ ซเตะ มัฮ อาบี่ยา� 11 เบ่อ ซไตม มัฮ เยชู
อา� เบ่อ กาว มัฮ เชคานิยา� 12 เบ่อ กาว โรฮ ติ มัฮ
เอลียาชปิ� เบ่อ กาว ลอา มัฮ ยาคิม� 13 เบ่อ กาว
ลอวย มัฮ ฮุปปา� เบ่อ กาว โรฮ ปาวน มัฮ เยเชเบ่
อปั� 14 เบ่อ กาว โรฮ พอน มัฮ บิน่กา� เบ่อ กาว
โรฮ แลฮ มัฮ อมิเมอ� 15 เบ่อ กาว อาแลฮ มัฮ เฮซี�
เบ่อ กาว ซเตะ มัฮ ฮปัปิตเซต� 16 เบ่อ กาว ซไตม
มัฮ เปทาฮิยา� เบ่อ งา่ มัฮ เยเฮเซเคน� 17 เบ่อ งา่
โรฮ ติ มัฮ ยาคิน� เบ่อ งา่ ลอา มัฮ กามูน� 18 เบ่อ
งา่ ลอวย มัฮ เด่ไลยา� เบ่อ งา่ โรฮ ปาวน มัฮ มาอา
ซิยา�

19 กัน ลัง ยุฮ ปุย โม เซ เยอ� มัฮ กัน รซอฮ นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ ตัม ป เอจี ดวน อาโรน ป มัฮ จัต
เจือ โม โกะ อื เซ อาึง ละ อ�ื เอจี มัฮ โรฮ ตัม ป เอจี
ดวน เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อาึง ละ อื ตอก
เซ โรฮ�

20 โม จัตเจือ เลวี ป โฮฮ ลัง่ อื มัฮ ตอก เฮ�ี เยเด่
ยา มัฮ จัตเจือ เชบูเ่อน ป เอจี มัฮ จัตเจือ อมัรมั เซ�
21 อติชอีา มัฮ จัตเจือ เรฮปัยา� 22ยาฮตั มัฮ จัตเจือ
เชโลมิต ป เอจี มัฮ จัตเจือ อติฮา เซ� 23 กวน เฮป
โรน มัฮ เยรียา มัฮ ปุย โรง นึง อ�ื มัฮ แม อามาริ
ยา� มัฮ แม ยาฮาซีเอน� ฟวยจ เซ มัฮ เยคาเมอมั�
24 ชามี มัฮ จัตเจือ มีคา ป เอจี มัฮ จัตเจือ อุตซีเอน
เซ� 25 เซคารยิา มัฮ จัตเจือ อติซีอา ป มัฮ โรฮ จัต
เจือ อุตซีเอน เซ� อติซีอา ไม่ มีคา เซ เอจี มัฮ เอยีก
ปุ ปุ แตะ� 26มาลี ไม่ มูชี ไม่ ยาอาซียา มัฮ ตื จัตเจือ
เมราร�ี 27 ยาอาซียา ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ
โชฮมั� ไม่ ซักเกอ ไม่ อปิร�ี 28-29มาลี ไก กวน รเมะ
ลอา ปุย� มัฮ เอเลอาซา ไม่ คีต� เอเลอาซา ไก โตว
กวน รเมะ� คีต ไก โรฮ กวน รเมะ ติ ปุย� มัฮ เยรา
เมเอน� 30 มูชี ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ มาลี�
เอเด่อ� ไม่ เยรโีมต�
ปุย โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ โม เลวี เซ� โม เซ มัฮ โม

จัตเจือ เลวี โครยญ มู โครยญ ซฆลาวม อ�ื 31 โม
ฮวันา ซฆลาวม โม เลวี เซ โฮลฮ โรฮ โจก เบ่อ นึง
กัน ยุฮ แตะ ตอก โจก โม จัตเจือ อาโรน อื โฮ� เอจี
โฮลฮ เนอมึ โจก เบ่อ เซ ซองนา กซัต ด่าวติ� ไม่ ซา
โด่ก� ไม่ อาฮิเมเลก� ไม่ ซองนา โม ป มัฮ จัตเจือ
ซตุ ไม่ ฮวันา เจอ เลวี เซ เตือง โอยจ อื โรฮ� ป มัฮ
เอยีกระ ปุย ไม่ ปุ รเคะ ปุย โฮลฮ โจก อื ตอก ปุ แตะ�
ตัง โตว นึง อ�ื

25
ตอก รฆุ อื โม นักโด่นตรี

1 กซัต ด่าวติ ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื เลือก อาึง
โม เลวี งอ่น ละ ซ แปน อื ป นัม กัน ลืลาว พะจาว�
โม ป เลือก อื เซ มัฮ จัตเจือ อาซัป� จัตเจือ เฮมัน�
ไม่ จัตเจือ เยดู่ทุน� โม เซ มัฮ โรฮ โม ป ซึป ลปุง
พะจาว� เกียฮ เตียต โรฮ พิน ระ พิน แตวะ� ดิฮ แม
โรฮ อื ไม่ ชา� เฮี มัฮ มอยฮ โม ป ยุฮ กัน เกว ไม่ กัน
นัม กัน ลืลาว พะจาว เซ�

2 กวน อาซัป นึง อื มัฮ ซักเกอ� โยเซป� เนทานิ
ยา� ไม่ อาชาเรลา� ฮวันา ปุย โม เซ เอจี มัฮ อาซัป
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เปือะ โม โกะ อื เซ ไอฮ� ปุย โม เซ เอจี มัฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว ตัม ดวน กซัต แตะ�

3 กวน เยดู่ทุน นึง อื ไก แลฮ ปุย� มัฮ เกด่าลิยา�
เซร�ี เยชายา� ชิเมอ�ี ฮาชาบิ่ยา ไม่ มัตทีทิยา� ป
มัฮ ฮวันา ปุย แลฮ เซ เอจี มัฮ เปือะ โม โกะ อื ไอฮ�
มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ โกว แตะ เซียง พิน ละ เชยี
ลืลาว แตะ พะจาว ไม่ ทไว แตะ รซอม ญันด่ี แตะ�

4กวน เฮมัน ไก กาว โรฮ ปาวน ปุย� มัฮ บุ่กคิยา�
มัตทานิยา� อุตซีเอน� เชบู่เอน� เยรโีมต� ฮานานิ
ยา� ฮานานี� เอลียาทา� กิตดัน่ที� โรมัมที-เอเซอ�
โยตเบ่คาชา� มันโลที� โฮที ไม่ มาฮะซีโอต� 5 พะ
จาว เอจี เกือฮ เฮมัน ป มัฮ ป ซึป ลปุง แตะ เซ โฮลฮ
กวน รเมะ แตะ กาว โรฮ ปาวน ปุย� กวน รโปวน อื
ไก ลอวย ปุย� มัฮ เกือฮ อื ละ อื ตอก เซ ตอก เอจี
ซันญา แตะ อาึง ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ เฮมัน เซ
ไอฮ�

6 กวน รเมะ เฮมัน เตือง โอยจ อื เซ แปน ป เตียต
พิน ดิฮ ชา ละ ซ แปน อื ควน รโพ กัน ลืลาว ปุย พะ
จาว นึง วิฮนั เซ� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื มัฮ เปือะ อื
ไอฮ� อาซัป� เยดู่ทุน ไม่ เฮมัน เซ แปน ป ยุฮ กัน
ตัม รซอม ดวน กซัต แตะ� 7 ปุย โม เซ ไม่ โม เอยีก
ปุ อื มัฮ ตื ปุย เกง ละ เลน แตะ โด่นตรี ละ ลืลาว
แตะ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื นึง เอจี ฟวยจ เพอกึ อื
ติ แตะ� ไก ไม่ ปุ แตะ 288 ปุย� 8 โม เซ เยอ โจก
เบ่อ นึง เวน กัน ลัง ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ เตือง
ป ระ ป แตวะ� เตือง โม คู ไม่ โม ป เฮยีน เซ� เกือฮ
อื ตอก ปุ แตะ ตื�

9-31 ปุย 288 เซ รฆุ แม อื เลีฮ แปน งา่ โรฮ ปาวน
มู� ติ ติ มู เซ เกือฮ อื ไก กาว โรฮ ลอา ปุย ตัม ซฆ
ลาวม โม โกะ อื ไอฮ� ปุย ไน ซฆลาวม ติ ติ เซ ไก
แม โรฮ ฮวันา ยุฮ โม โกะ ไอฮ ติ มู ติ ปุย ตอก เฮ�ี
ฮวันา มู ติ นึง อื มัฮ โยเซป ป มัฮ จัตเจือ อาซัป เซ�
ฮวันา มู ลอา มัฮ เกด่าลิยา� มู ลอวย มัฮ ซักเกอ�
มู ปาวน มัฮ เซร�ี มู พอน มัฮ เนทานิยา� มู แลฮ
มัฮ บุ่กคิยา� มู อาแลฮ มัฮ อาชาเรลา� มู ซเตะ
มัฮ เยชายา� มู ซไตม มัฮ มัตทานิยา� มู กาว มัฮ
ชิเมอ�ี มู กาว โรฮ ติ มัฮ อุตซีเอน� มู กาว ลอา
มัฮ ฮาชาบิ่ยา� มู กาว ลอวย มัฮ เชบู่เอน� มู กาว
โรฮ ปาวน มัฮ มัตทีทิยา� มู กาว โรฮ พอน มัฮ เย
รโีมต� มู กาว โรฮ แลฮ มัฮ ฮานานิยา� มู กาว อา
แลฮ มัฮ โยตเบ่คาชา� มู กาว ซเตะ มัฮ ฮานานี�
มู กาว ซไตม มัฮ มันโลที� มู งา่ มัฮ เอลียาทา� มู
งา่ โรฮ ติ มัฮ โฮที� มู งา่ ลอา มัฮ กิตดั่นที� มู งา่
ลอวย มัฮ มาฮะซีโอต� มู งา่ โรฮ ปาวน มัฮ โรมัม
ที-เอเซอ�

26
โม ป มอง ญัม นึง วฮินั

1 โม เลวี ป โฮลฮ มอง ญัม นึง วิฮนั ตัม เวน ป
เอจี เมกไม ปุย ละ อื มัฮ โม เฮ�ี ป มัฮ ซฆลาวม
โครา นึง อ�ื มัฮ เมเชเลมิยา กวน โคเร� มัฮ โรฮ
จัตเจือ เญือะ อาซัป โรฮ� 2 เมเชเลมิยา เซ ไก กวน

รเมะ อาแลฮ ปุย� กวน โรง อื มัฮ เซคารยิา� ฟวยจ
เซ มัฮ เยด่ียาเอน� มัฮ แม เซบ่าดิย่า� มัฮ แม ยตันี
เอน� 3ฟวยจ เซ มัฮ เอลัม� เยโฮฮานัน� ไม่ เอลีโฮ
ไน�

4-5 ไก แม โรฮ ปุย ติ� มัฮ โอเบ่ตเอโด่ม� พะจาว
ปิฮ มุ่น ละ อื เกือฮ อื ไก กวน รเมะ ซเตะ ปุย เอนิ�
กวน โรง อื มัฮ เชไมอา� ฟวยจ เซ มัฮ เยโฮซาบัต่�
โยอา� ซาคา� เนทันเอน� อมัมีเอน� อติซาคา� ไม่
เปอุนเลไท ตัม อาญุ อื เซ�

6-7 เชไมอา กวน โอเบ่ตเอโด่ม เซ� ไก แม โรฮ
กวน รเมะ แลฮ ปุย� มัฮ โอตนี� เรฟาเอน� โอเบ่ต�
เอนซาบัต่� เอลีฮู� ไม่ เซมาคิยา� ปุย โม เซ เยอ�
เกง ตื นึง กัน ยุฮ แตะ� ป มัฮ เอลีฮู ไม่ เซมาคิยา ปุ
รเคะ เญือะ อื ลอา ปุย เซ� เกง แม ฮา ปุย ไฮญ นึง
อื แม� 8 จัตเจือ เญือะ โอเบ่ตเอโด่ม เซ ป โปง อื ไม่
ยุฮ แตะ กัน โฮลฮ แตะ ยุฮ เซ� ไก ลแฆลฮ โรฮ ลอา
ปุย�

9 จัตเจือ เมเชเลมิยา ป โปง ไม่ ยุฮ แตะ กัน เซ นึง
อื ไก โรฮ กาว ซเตะ ปุย�

10 โฮซา ป มัฮ จัตเจือ เมรารี เยอ� เกือฮ กวนแตะ
ป มัฮ ชมิรี แปน ฮวันา ปุย เตือง โอ อื มัฮ กวน โรง
แตะ� 11กวน ไฮญ โฮซา เซ มัฮ ฮนิคียา� เทบ่าลิยา
ไม่ เซคารยิา� เญือะ โฮซา ป แปน อื ป มอง ญัม นึง
วฮินั เซ ไก กาว ลอวย ปุย เตือง โอยจ อ�ื

12 โม ป มอง ญัม นึง วิฮนั เซ รฆุ โรฮ ปุ แตะ ละ
อื ตัม เมาะ ไก ครอปครวั แตะ ตอก โม เลวี ไฮญ ละ
แลน แก อื วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 13ฟวยจ เซ โม เซ
เยอ โจก แม โรฮ เบ่อ ละ ซ ยุง แตะ โตะ รเวอืะ นา ก
ลัง ไมจ แตะ อาวต มอง เซ ตัม ซฆลาวม อาวต แตะ
เตือง ป ระ ป แตวะ�

14 เญือม เอจี ฟวยจ โจก อื เบ่อ เซ ป โฮลฮ มอง
รเวอืะ วฮินั ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื มัฮ เชเลมิยา�
ฟวยจ เซ เซคารยิา ป มัฮ กวน อื โฮลฮ แปน ป มอง
รเวอืะ ลวง ก ล่าวง นึง อ�ื เซคารยิา เซ มัฮ โรฮ ปุย
ไมจ พันญา ละ ซ โฮลฮ ปุย ซิงซา โอเอฮี ไม่� 15 โอ
เบ่ตเอโด่ม เมอ โฮลฮ โรฮ แปน ป มอง โตะ รเวอืะ
ลวง ก เซฮ อื โรฮ� โม กวน อื โฮลฮ แปน ป มอง
ฮอง เกป ปุย เครองึ นึง วฮินั เซ� 16 ชุปปิม ไม่ โฮซา
เยอ� โฮลฮ แปน ป มอง โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ นึง อ�ื ไม่ โตะ รเวอืะ อฮั ปุย ชนัเลเคต ไม่�
โตะ รเวอืะ เซ ปุก ซื นา คระ โฮว ปุย ลวง ก ล่าวง อ�ื
โม ป มอง ญัม เซ ลล่อยฮ มอง อื ตัม เวลา ลัง มอง
โกะ แตะ เซ�

17 โม ป โฮลฮ มอง ญัม เซ รฆุ แม โรฮ เวน ละ ปุ
แตะ ตอก เฮ�ี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เอ ไก ป มอง ญัม
นึง แลฮ ปุย� ลวง ก ล่าวง เงอ ไก ปาวน ปุย� ลวง
ลัก่เซฮ เซ ไก โรฮ ปาวน ปุย โรฮ� มอง แม โรฮ ฮอง
เกป ปุย เครองึ ปาวน ปุย� มอง อื ติ ฮอง ลอา ปุย�
18 นึง คระ เลียก ละ ซาลา ป ไก ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ
เซ ไก แม ปาวน ปุย ป มอง เงอ� โนก ฮา โม เซ ไก
แม ลอา ปุย ป มอง โรฮ นึง ซาลา เซ�
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19 โม ป โฮลฮ มอง ญัม นึง วิฮนั เซ มัฮ จัตเจือ
โครา ไม่ จัตเจือ เมรารี เตือง โอยจ แตะ�

กัน ไฮญ ป ไมจ ปุย ยุฮ นึง วฮินั
20 โม เลวี ป โฮลฮ แปน ป มอง ฮอง ก แฮรน ปุย

เครองึ ระ งวยฮ นึง วฮินั� ไม่ ฮอง ก แฮรน ปุย คอง
ทไว เยอ� มัฮ อาฮยิา ป ควป คุม อ�ื

21 ลาดัน่ ป มัฮ จัตเจือ เกอโชน เนอ� มัฮ โรฮ จัต
เจือ ไพรม ปุย โฮวน ซฆลาวม� จัตเจือ เญือะ เยฮเีอ
ลี เอจี มัฮ โรฮ ป ฮอยจ เน่อมึ ซฆลาวม ลาดั่น เซ�
22 กวน รเมะ เยฮีเอลี เยอ ไก ลอา ปุย� มัฮ เซทัม
ไม่ โยเอน� ปุย ลอา เซ แปน โรฮ ป แลน แก ฮอง
ก แฮรน ปุย เครองึ ระ งวยฮ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ
โรฮ�

23 โม จัตเจือ อมัรมั� โม อติฮา� โม เฮปโรน ไม่
อุตซีเอน เนอ� ยุฮ โรฮ กัน ตอก เฮี โรฮ� 24 เชบู่เอน
จัตเจือ เกอโชม ป มัฮ กวน ไอ โมเซ เยอ� แปน ฮวั
นา โม ป มอง ฮอง ก แฮรน ปุย เครองึ ระ งวยฮ เซ�
25 โม ป มัฮ คระ เฌือต เชบู่เอน� เน่อมึ นึง จัตเจือ
เอลีเอเซอ เยอ� มัฮ เญือะ เชโลโมต� กวน เอลีเอ
เซอ เซ มัฮ เรฮปัยา� กวน เรฮปัยา เซ มัฮ เยชายา�
กวน เยชายา เซ มัฮ โยรมั� กวน โยรมั มัฮ ซิคร�ี
เชโลโมต เซ มัฮ กวน ซิครี เซ� 26 เอจี มัฮ เชโลโมต
เซ ไม่ เอยีกปุ อื ป โฮลฮ แลน แก ป ทไว ปุย� ตอก ป
ทไว กซัต ด่าวติ ไม่ ป ทไว โม ฮวันา เจอ ปุย� ฮอยจ
ละ ป ทไว โม ฮวันา ตฮนั เตือง ไน ลอยะ ไน พัน�
27 ป ทไว โม ไน ตฮนั เซ มัฮ ป โฮลฮ อื นึง คระ โฮว
รุป แตะ� ฟวยจ เซ เอญี ตาว อื ละ เกือฮ แตะ ปุย
เพรยีง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ นึง� 28 โอเอฮี ป ฮอยจ
ทไว ซามูเอน ป ซึป ลปุง พะจาว� ป ทไว ซาอุน กวน
คีต เซ� ไม่ ป ทไว อปัเนอ กวน เนอ� ฮอยจ ละ ป
ทไว โยอปั กวน เซรุยา เซ� มัฮ เชโลโมต เซ ไม่ โม
เอยีกปุ อื ป โฮลฮ แลน แก เยอ�

29 ไน โม อติฮา เยอ มัฮ เคนานิยา ไม่ โม กวน อื
ป โฮลฮ ปุย เลือก แปน ป ไปญ กัน ละ โม อซิราเอน
เนอ� แปน ป ตัตซิน โอเอฮี ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน
ไม่ ไปญ โรฮ อื บัน่ชี ไลลวง โอเอฮี ป เกว ไม่ โม เซ
โรฮ�

30 ไน โม เฮปโรน เนอ มัฮ ฮาชาบิย่า ไม่ โม เอียก
ปุ อื 1,700 ปุย ป โฮลฮ รซอฮ ละ พะจาว ไม่ รซอฮ อื
ละ กซัต โรฮ� โม เซ มัฮ โม ป ไก เนอมึ ป ยุ ป ยุง ไม่
ไก โรฮ ป เกียฮ แตะ โฮวน เจือ� โฮลฮ แปน ป แลน
แก โม อซิราเอน นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ นึง อ�ื 31-32ป โฮลฮ แปน ฮวันา โม เฮปโรน
โครยญ มู โครยญ ซฆลาวม อื มัฮ เยรียา� เญือม
เอจี แปน ด่าวติ กซัต รปาวน เนอึม เมอ� เกือฮ ปุย
โฮว โจต แลน เซน โม เฮปโรน เซ� ไน โม ป โจต อื
เซน อื เซ ไก โม ป เกง ไม่ ไมจ วซิา พันญา นึง 2,700
ปุย� ปุย โม เซ เยอ อาวต นึง ยว่ง ยาเซอ� นาตี กิ
เลอัต เซ� เญือม เซ กซัต ด่าวติ เตอ เลือก เอนิ เย
รยีา เซ ไม่ โม โกะ เนะ คระ เฌือต อื ป มัฮ ฮวันา ค
รอปครวั นึง อื ละ แปน อื ป ไปญ กัน ละ โม เจอ รู
เบ่น� เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ� มัฮ
โรฮ เกือฮ อื แปน ป รซอฮ ละ พะจาว ไม่ รซอฮ โรฮ
อื ละ กซัต โรฮ�

27
มอยฮ โม ฮวันา ตฮนั

1 คัก เฮี อื มัฮ มอยฮ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิรา
เอน ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม อื เตือง ไน ลอยะ ไน พัน
ไม่ จาวไน ไฮญ นึง อื โรฮ� โม ตฮนั ไน โม อซิราเอน
ป โฮลฮ เลียก นึง เวน ยุฮ กซัต โครยญ เวน ไน เคิ ติ
ติ อี ไก เอนิ ไม่ ปุ แตะ 24,000 ปุย เอนิ� ยุฮ ลอป อื
ตอก เซ โครยญ เคิ โครยญ เนอึม� ไก แม โรฮ ฮวั
นา ระ ยุฮ โครยญ เคิ ติ เคิ ติ ปุย โรฮ�

2-15 ป โฮลฮ แปน ฮวันา ตฮนั ละ ปุย ไน เคิ ติ นึง
อื มัฮ ยาโชเบ่อมั กวน ซัปด่ีเอน� มัฮ เจอ โม ยูด่า�
ซฆลาวม โม เปเรต นึง อ�ื
เคิ ลอา นึง อื มัฮ โด่ได่� มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม โม

อาโฮอา� มิกโลต แปน รอง ฮวันา ตฮนั นึง อ�ื
เคิ ลอวย นึง อื มัฮ เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า ป มัฮ

ซตุ เซ� เบไ่นยา เซ มัฮ ฮวันา โม ตฮนั เกง เลือ งว่ย
ปุย เซ� อมัมีซาบัต่ กวน เบไ่นยา เซ โฮลฮ โรฮ แปน
ฮวันา ตฮนั ฟวยจ แปน เบไ่นยา อื เซ�
เคิ ปาวน นึง อ�ื มัฮ อาซาเฮน ปุ โยอปั ป โฮลฮ

แปน ฮวันา ตฮนั� ฟวยจ แปน อาซาเฮน อื เซ มัฮ
เซบ่าดิย่า ป มัฮ กวน รเมะ โกะ อื ไอฮ�
เคิ พอน นึง อื มัฮ ชมัฮุต� มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม อิ

ตรา�
เคิ แลฮ นึง อื มัฮ อริา กวน อกิเคต� มัฮ ปุย ยว่ง

เทโคอา�
เคิ อาแลฮ นึง อื มัฮ เฮเลต� มัฮ โม เอฟราอมิ�

ปุย ยว่ง เปโลน�
เคิ ซเตะ นึง อื มัฮ ซิปเบไ่ค� มัฮ ปุย ยว่ง ฮุชา (มัฮ

โรฮ ซฆลาวม เซรา นึง เจอ ยูด่า��
เคิ ซไตม นึง อื มัฮ อาบีเ่ยเซอ� มัฮ ปุย ยว่ง อานา

โทต� มัฮ เจอ เบ่นยามิน�
เคิ กาว นึง อื มัฮ มาฮะไร ปุย ยว่ง เนโทฟา� มัฮ

ปุย ไน ซฆลาวม โม เซรา�
เคิ กาว โรฮ ติ นึง อื มัฮ เบไ่นยา ปุย ยว่ง ปิราโทน�

ไน เจอ เอฟราอมิ�
เคิ กาว ลอา นึง อื มัฮ เฮนได่ ปุย ยว่ง เนโทฟา�

มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม โอตนีเอน�

กัน ยุฮ ฮวันา เจอ โม อซิราเอน
16-22 ป มัฮ ฮวันา เจอ โม อซิราเอน เนอ มอยฮ อื

มัฮ ตอก เฮ�ี
เจอ รูเบ่น มัฮ เอลีเอเซอ กวน ซิคร�ี
เจอ ซิเมโอน มัฮ เชฟาทิยา กวน มาอาคา�
เจอ เลวี มัฮ ฮาชาบิย่า กวน เคมูเอน�
จัตเจือ อาโรน มัฮ ซาโด่ก�
เจอ ยูด่า มัฮ เอลีฮู� มัฮ โรฮ เอยีกตุ กซัต ด่าวติ�
เจอ อติซาคา มัฮ โอมรี กวน มีคาเอน�
เจอ เซบู่ลุน มัฮ อชิไมอา กวน โอบ่าด่ี�
เจอ นัปทาลี มัฮ เยรโีมต กวน อตัรเีอน�
เจอ เอฟราอมิ มัฮ โฮเชยา กวน อาซาซิยา�
เจอ มะนาเซ ป อาวต ลวง เลียก ซเงะ มัฮ โยเอน

กวน เปด่ายา�
เจอ มะนาเซ ป อาวต ลวง โอก ซเงะ มัฮ อติโด่

กวน เซคารยิา�
เจอ เบ่นยามิน มัฮ ยาอาซีเอน กวน อปัเนอ�
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เจอ ด่าน มัฮ อาซาเรน กวน เยโรฮมั�
23 เญือม เซ กซัต ด่าวติ เกือฮ โตว ปุย โจต เซน

โม อซิราเอน ป ไก อาญุ อื เตียม ฮา งา่ เนอึม� มัฮ
ฆาื ซันญา พะจาว ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน โฮวน
เอนิ ตอก ซโมยญ นึง มะลอง โฮ� 24 ป แปน ป โจต
เซน ปุย เญือม เซ เยอ มัฮ โยอปั กวน เซรุยา� ปัง
เมอ โอ ฟวยจ ยุฮ อ�ื เญอืม เซ พะจาว เกือฮ โม อซิ
ราเอน ลอก ตุต แตะ ฆาื ไลลวง เซ� มัฮ เซ ป โอ ปุย
โฮลฮ ไซฮ อาึง ไลลวง เมาะ ไก เซน ปุย เญอืม เซ ฆาื
อื นึง นังซื ลักทัน ซัมคัน ยุฮ ด่าวติ เตอ�

โม ป แลน แก คาวคอง ยุฮ กซัต
25 คัก เฮี อื มัฮ มอยฮ โม ป แลน แก คาวคอง

ยุฮ กซัต� ป โฮลฮ แลน คาวคอง ระ งวยฮ ยุฮ กซัต
โตะ กไน เวยีง เงอ มัฮ อตัมาเวต กวน อาด่ีเอน� โย
นาทัน กวน อุตซียา แปน โรฮ ป แลน แก คาวคอง
ยุฮ กซัต ก พริ เวยีง นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ ไม่ ปอม
อาวต ตฮนั นึง อื โครยญ โดฮ�

26ป แลน แก ชจิ ยุฮ อื ไม่ ควป คุม อื โม ป ยุฮ ชจิ
เซ มัฮ เอซะรี กวน เคลูป�

27ป แลน แก รปึม อะงุน ยุฮ อื มัฮ ชเิมอี ปุย ยว่ง
รามา� ป ควป คุม แลน แก นา ก อาวต รอาวม
อะงุน ยุฮ อื มัฮ ซัปด่ี ปุย ยว่ง เชฟัม�

28ป แลน แก โคะ กาวก ยุฮ อื ไม่ โคะ เม ป อาวต
นึง ตู เตียม เมอ� มัฮ บ่าอนัฮานัน ยว่ง เกเด่อ� ป
โฮลฮ แลน แก นา ก ละ อื ลออยฮ กาวก ยุฮ แตะ มัฮ
โยอตั�

29 ป โฮลฮ แลน โมวก ยุฮ อื นึง ลโลวง ชาโรน
เนอ� มัฮ ชติไร ปุย ยว่ง ชาโรน� ป โฮลฮ แลน แก
โมวก โฮวน ยุฮ อื ป อาึง อื นึง โตะ โลก เกอ� มัฮ ชา
ฟัต กวน อตัไล�

30ป โฮลฮ แลน แก อุต ยุฮ อื มัฮ โอบิน่� มัฮ โม อิ
ซมาเอน� ป โฮลฮ แลน แก บรงั ยุฮ อื มัฮ เยด่ายา
ปุย ยว่ง เมโรโนต� ป โฮลฮ แลน แก ปิ� แกะ ยุฮ อื
มัฮ ยาซิต� มัฮ โม ฮากา�

31 โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป โฮลฮ แลน แก
คาวคอง เญือะ กซัต ด่าวติ เซ�

มอยฮ ปุโฮมว ซิงซา ด่าวติ โอเอฮี
32 โยนาทัน แอนระ ด่าวติ เตอ มัฮ ปุย เฮยีง ปุย

ยุง� ด่าวติ โฮลฮ ซิงซา โอเอฮี ไม่ อ�ื โยนาทัน เซ
ไม่ เยฮีเอน กวน ฮกัโมนี แปน โรฮ ป แลน แก กัน
เฮยีน กวน กซัต ไม่ อ�ื 33 ปุ ซิงซา ลอา ปุย อื แม
มัฮ อาฮิโทเฟน ไม่ ฮุไช� ฮุไช เซ มัฮ ปุย ซฆลาวม
อาระคี� แปน โรฮ ปุโฮมว กซัต โรฮ� 34ฟวยจ ยุม
อาฮโิทเฟน เซ� ป โฮลฮ กซัต ซิงซา โอเอฮี ไม่ อื มัฮ
อาบีย่าทา ไม่ เยโฮยาด่า กวน เบไ่นยา� โยอปั โฮลฮ
โรฮ แปน ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต ด่าวติ เซ�

28
ด่าวติ เกือฮ ซาโลมอน ยุฮ วฮินั

1 กซัต ด่าวติ ดวน ปุย โฮว กอก โม ป ระ ป คาว
ไน โม อซิราเอน� เกือฮ อื ฮอยจ โพรม เคะ แตะ นึง

เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ เยอ โม
ฮวันา โครยญ เจอ อ�ื โม ฮวันา ตฮนั ระ� ไม่ ไน พัน
ไน ลอยะ� โม ป แลน แก คาวคอง ยุฮ อ�ื ฮอยจ ละ
คาวคอง ยุฮ กวน อ�ื ป แลน แก คอง เลียง� ป แลน
แก เญือะ อาวต อ�ื ฮอยจ ละ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ
อ�ื ฮอยจ โพรม เนอมึ เคะ อื ตื�

2 เญือม เซ กซัต ด่าวติ โกฮ ชุง อฮั เฮ�ี �โม เปะ
ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต เตอะ เตือง โอยจ เปอะ�
งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี อาึ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ วิฮนั ละ
ซ แปน อื ก อาวต ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ เยโฮวา� ไม่
แปน อื ก โบลวง พะจาว ชวง แตะ นึง� อาึ เอจี
เพรยีง โรฮ ควน ซ ยุฮ แตะ วิฮนั เซ โครยญ เจือ�
3 พะจาว ปังเมอ อฮั เฮี เนิ� �ปะ ปุ ยุฮ วิฮนั ละ อาึ
เฟือฮ เอนิ� นึง มัฮ เปอะ ปุย กอ โฮว รุป� ไม่ เอจี
โฮลฮ เปอะ เกือฮ ฮนัม ปุย ปัต โฮวน ปุย�� อฮั เซ
เนิ�

4 �ปัง มัฮ ตอก เซ� พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เอจี
เลือก อาึง อาึ ไม่ จัตเจือ เยอะ ละ ซ โฮลฮ ตัตเตียง
ลอป โม อซิราเอน� เมือ โรง อ�ื พะจาว เอจี เลือก
เจอ ยูด่า แปน ป นัม ปุย� ฟวยจ เซ เลือก แม ค
รอปครวั เปือะ เกอะ เน่อมึ นึง โม ยูด่า เซ� เมาะ ป
มัฮ กวน เปือะ เกอะ เอจี มัฮ อาึ นึง อื ป ปุก รพาวม
พะจาว ละ เกือฮ อื แปน กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เตื
อง โอยจ อ�ื 5 โนก ฮา เซ พะจาว เอจี เกือฮ แม
โรฮ อาึ โฮลฮ กวน แตะ โฮวน ปุย โรฮ� ไน โม กวน
เนอะ เซ เอจี เลือก แม โรฮ ซาโลมอน นึง อื ละ ซ
ตัตเตียง อื โม อซิราเอน ป มัฮ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
เฮี โรฮ� 6พะจาว เอจี อฮั เฮี เนิ� �มัฮ ซาโลมอน ป
มัฮ กวน รเมะ เปอะ เซ ป ซ โฮลฮ ยุฮ วฮินั ละ อาึ อ�ื
นึง เอจี เลือก อาึ อื แปน กวน แตะ� อาึ ซ แปน โรฮ
เปือะ โกะ อ�ื 7 ดัฮ โกะ อื เนอึง ป อฮั อาึ� ไม่ ยุฮ อื
ตัม ลปุง ซตอก อาึ แตะ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ
ตอก เอจี ยุฮ อื ปเล่ีย เฮี โฮ� อาึ ซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ
อื ตอน ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว�

8 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ โม อซิรา เอน
ป ฮอยจ โพรม ซองนา พะจาว ไม่ ซองนา โม โกะ
เปอะ เฮี เตื อง โอยจ เปอะ� ไมจ เนอึม เปอะ ยุฮ
ตัม เซ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ เย โฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ กุม ลอป ปลัฮ
เตะ ไมจ อาวต เปอะ เฮ�ี ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ เกือฮ ละ
กวน เฌือต ลุกลัน เปอะ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย
โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ ปุย โฮวน เซ�

9ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั แม เฮี ละ ซาโลมอน�
�กวนงกั� ปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ป มัฮ พะ
จาว ทื เปือะ เปอะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ รซอฮ ละ พะ
จาว เซ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� ไม่ เตม รพาวม แตะ
โรฮ� นึง มัฮ พะจาว ป ยุง ป คิต ป งอ่ต ปุย ไม่ ยุง
แตะ ป ฆวต ไอฮ ปุย โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะ ซาวป
เนอึม พะจาว โฮ� ซ ยุ เนอึม เปอะ� ดัฮ เปอะ ละ
โปวฮพะจาว เซ โฮ� ปังเมอ ซ ไกฮ เอนิ โรฮ ปะ เกือฮ
โอก ลอป ฮา แตะ โรฮ� 10 ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี
เลือก ปะ ละ ซ เกือฮ อื ปะ ยุฮ วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ
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แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน� ไม่ ยุฮ
โรฮ เปอะ กัน เซ เกือฮ ฟวยจ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ มอป เนอมึ กัน เซ ละ ซา
โลมอน� เกือฮ ตัวยัง่ วิฮนั เอจี แพป แตะ อาึง ละ
อื เซ ตอก ตัวยัง่ เญือะ นึง อ�ื ตัวยัง่ ฮอง คัก ฮลา
วง คัก กไน� ฮอยจ ละ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ นา
ก ไก ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ� 12 รโฮงะ แม โรฮ
ตอก ฆวต ยุฮ แตะ ควง วิฮนั เซ ไม่ ฮอง นึง เฆียง
อ�ื ฮอยจ ละ ฮอง ก แฮรน ปุย คาวคอง ป อาวต นึง
อื ไม่ ฮอง ก แฮรน อื โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว เซ�
13 รโฮงะ แม โรฮ กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ ไม่ เวน กัน ลัง
ยุฮ โม เลว�ี ฮอยจ ละ ตอก โกว อื เครองึ ลัง โกว
แตะ นึง วิฮนั เซ โรฮ� 14-15 รโฮงะ แม โรฮ เมาะ
ไมจ แตะ โกว ไคร มาื ละ ซ ยุฮ แตะ เครองึ ป โกว
ปุย นึง วิฮนั เซ นึง อื โครยญ เจือ� เตือง ออม ไม่
ควน โบลวง อ�ื 16 เตือง โตะ มาื โตะ ไคร ละ อาึง
ปุย คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว นึง� 17 รโฮงะ โรฮ
เมาะ ไมจ อื โกว ไคร ละ ควน มัก โตะ� เชอืม โบลง�
ไม่ จอก รอาวม� ฮอยจ ละ เมาะ ไมจ อื โกว มาื ไคร
นึง ยุฮ อื กลอง เชือม นึง อ�ื 18 รโฮงะ โรฮ นัมนัก
ไคร ซ โกว อื ละ คัน ควน เตี ป ซออย ฮงาื� ไม่ ไคร
ละ เลาะ ควน อาวต ฮุป เตปด่า ป กัง โพรยจ แตะ
ราว ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ�

19 เญือม เซ กซัต ด่าวติ อฮั เฮ�ี �เฮี เยอ มัฮ ตัว
ยัง่ ป เอจี ไซฮ อาึ อาึง ละ เปอะ โครยญ เจือ� มัฮ
ไซฮ เยอะ ตัม ป เอจี รโฮงะ พะจาว ละ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

20ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั แม เฮี ละ ซาโลมอน
ป มัฮ กวน แตะ เซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน
ฮมัน ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ กัน เซ
เกือฮ ฟวยจ� ปุ ฮลัต� ปุ รไจจ� มัฮ ฆาื เอจี อาวต
เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ ไม่ เปอะ� ไน ติ เจน ยุฮ เปอะ
วฮินั เซ พะจาว ซ ละ โปวฮ โตว ปะ� ฮอยจ ละ ฟวยจ
ปะ ยุฮ กัน เซ โครยญ เจือ� 21 งอ่ต แลน� โม ซตุ
เอจี ไก กัน ลัง ยุฮ� โม เลวี เอจี ไก โรฮ เวน ละ ซ
รซอฮ แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เตือง โอยจ แตะ�
โม เซ เยอญอม ยุฮ อื ไม่ เปอะ� โม ป มัฮ ชงั ยุฮ กัน
ซ เรอึม ปะ� โม ป ระ ป คาว ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง
โอยจ อื ซ อาวต ฆรมึ นัม ตัต นัม เตียง ปะ เตือง
โอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29
ป ทไว ปุย ละ ยุฮ แตะ วฮินั

1ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั แม เฮี ละ โม ป ฮอยจ
โพรม เคะ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื �ซาโลมอน กวน
รเมะ อาึ เซ� มัฮ เนอมึ ปุย เลือกพะจาว อาึง� ปเล่ีย
เฮี นมุ ลัง่ อาญุ ไม่ โอ แตะ ดิ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต โอ
เอฮี� กัน ซ ยุฮ อื เฮี มัฮ กัน ระ ลัมเลือ ไล� มัฮ โตว
ยุฮ อื เญือะ ละ ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ ยุฮ อื ละ พะจาว
เยโฮวา� 2 มัฮ เซ ป เพรยีง อาึ อาึง โอเอฮี ละ ยุฮ อื
วฮินั ยุฮ พะจาว เฮ�ี เมาะ ไก เรยีง ไก แด่น แตะ ฆาื
อ�ื ป ไมจ ปุย ยุฮ นึง ไคร เยอ� เอจี ซาวป อาึง ไคร

ละ� ป ไมจ ปุย ยุฮ นึง มาื เอจี ซาวป โรฮ มาื ละ�
ป ไมจ ปุย ยุฮ นึง ไร ซเง�ี ไร เนอึม� ไม่ โคะ� เอจี
ซาวป ตื โรฮ ตอก เซ โรฮ� โฮฮ ฮา เซ เอจี ซาวป
โรฮ อาึง แกว โฮวน ซี� ซโมะ พรุยฮ� ไม่ ซโมะ ชุม
ไมจ โฮวน� ละ ซ แงฮ่ ฆัว แตะ วิฮนั เซ นึง โรฮ�
3 โนก ฮา ซาวป เยอะ โอเอฮี โม เซ� ไคร มาื ป มัฮ
ป ยุฮ โกะ โอะ ไอฮ� อาึ ซ ทไว โรฮ เยอะ ละ พะจาว
ยุฮ แตะ� นึง ไก รพาวม ฮรกั เกอะ วฮินั ยุฮ พะจาว
เฮ�ี 4 ไคร ป ตึก นึง ไมจ แตะ ป ทไว เยอะ เซ ไก นัม
นัก 3,000 ตะลัน� มาื ซโน นึง อื แม ไก 7,000 ตะ
ลัน� มัฮ ละ ซ อปั ปุย เดีญ วฮินั เซ นึง� 5 ไม่ ซ โกว
ชงั อื ละ ซ ยุฮ แตะ โอเอฮี ป ไมจ แตะ โกว ไคร โกว
มาื ละ� โนก ฮา ป เอจี ไก เซ� อมั ไก ลัง่ งอ่น ป ไก
รพาวม ฆวต ทไว ป ไก ยุฮ แตะ� ไม่ ทไว อื โกะ แตะ
ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุย�

6ฟวยจ เซ โม ฮวันา เจอ โม อซิราเอน� โม ป ระ
ป คาว� โม ไน พัน ไน ลอยะ� ฮอยจ ละ โม ป ไปญ
กัน ยุฮ กซัต� ทไว โรฮ ป ไก ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม เตม
แตะ ละ ยุฮ แตะ วฮินั เซ โรฮ� 7 ไคร ป ทไว ปุย โม เซ
ละ วิฮนั เนอ ไก เอนิ 5,000 ตะลัน ไปล 10,000 ด่า
รกิ�* มาื นึง อื ไก โรฮ 10,000 ตะลัน� ไร ซเงี แม
18,000 ตะลัน� ไก แม ไร 100,000 ตะลัน� 8 โม
ป ไก แกว ไมจ ยุฮ ฮู ทไว เนอึม อื ละ วิฮนั ยุฮ พะ
จาว เซ ละ ซ อาึง ปุย นึง ฮอง ก เกป ปุย คอง ทไว�
ป แปน ป แลน แก ป ทไว ปุย ละ วิฮนั เซ มัฮ เยฮี
เอน� มัฮ ซฆลาวม โม เกอโชน� 9 เญือม เซ โม ลัป
ซด่อน โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง เอจี โฮลฮ
อื ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม เตม แตะ ละ พะ
จาว. กซัต ด่าวติ ไมจ มวน โรฮ รพาวม ฆาื อ�ื

ด่าวติ ลืลาว พะจาว
10 เญือม เซ กซัต ด่าวติ ลืลาว พะจาว ซองนา โม

ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื อฮั เฮ�ี �โอ เยโฮวา พะ
จาว นัปทื ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ โฆะ�
ปัว โรฮ ปุย เตือง โอยจ อื ลืลาว ลอป ปะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 11 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เนอึม เปอะ ป อาวต
ไม่ อมันัต โญตซัก ระ ยุฮ แตะ� รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ
ไม่ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ เปอะ ไก ลอป� โอเอฮี ป ไก
นึง เมือง มะลอง ไม่ ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ตื ป
ยุฮ ปะ ตื� ปะ มัฮ เปอะ กซัต ตัตเตียง โอเอฮี เตือง
โอยจ อ�ื ปะ มัฮ เปอะ ป ระ ป ฮลาวง ฮา โอเอฮี โค
รยญ เจือ� 12 โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก โครยญ เจือ� มัฮ
ตื ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปะ� ปะ ตัตเตียง เปอะ โอเอฮี
ไม่ อมันัต คึนัก ระ ไล ยุฮ แตะ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก�
ดัฮ ปะ เกือฮ ระ โฮ� เกียฮ ระ เนอึม� ดัฮ ปะ เกือฮ
เรยีง โฮ� เกียฮ เรยีง เนอมึ ฆาื อ�ื 13 โอ พะจาว ยุฮ
อาึ� ปเล่ีย เฮี เอะ ปัว ลืลาว มอยฮ ระ ไล ยุฮ เปอะ�
เอะ ปัว โรฮ ญันด่ี นึง กุนมุ่น ยุฮ เปอะ�

14 �อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน เยอะ เฮี ไก โตว โอ
เอฮี ยุฮ โกะ โอะ ไอฮ ละ ซ ทไว แตะ ละ เปอะ� นึง
เอจี มัฮ อื คอง ปะ เตือง โอยจ อ�ื ป ทไว โม เอะ เฮี
มัฮ เยอื รแม่ แม เยอะ คอง ปะ ละ เปอะ� 15 โอ พะ

* 29:7 29:7 ด่ารกิ เซ มัฮ ควน เมีญ ปุย นัมนัก มาื ไคร เมือง เปอเซีย� 10,000 ด่ารกิ เซ ปุก 84 กิโลกรมั�
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จาว, โม เอะ เฮี มัฮ โรฮ ตอก ปุย ตังเมือง ละ แลน
ปะ อ�ื มัฮ โรฮ ตอก ป อาวต จุบัน่ ตอก เอจี อาวต
โม จัตเจือ เยอะ ไพรม อื โรฮ� จีวติ ปุย นึง ปลัฮเตะ
เฮี มัฮ เยอื ตอก ปุ โรม โฮ� มัฮ โตว ป ลัง่ ป เล่ีญ�
16 โอ พะจาว ยุฮ ฮุ� โม เอะ เอจี โรวก เนอึม ทไว
คาวคอง โฮลฮ แตะ โฮวน เจือ เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ วิ
ฮนั เฮ�ี นึง ซ แปน อื ก ลืลาว ปุย มอยฮ ซัมคัน ยุฮ
เปอะ� โอเอฮี โม เฮี เยอ� ปังเมอ เอจี มัฮ ตื ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง ปะ� เอจี มัฮ โรฮ คอง ปะ โรฮ� 17 โอ พะ
จาว� อาึ เอจี ที เนิ� มัฮ ปะ ป กวต แลน รพาวม ปุย
เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป เนอึม รพาวม เมอ เอจี ปุก
ตื รพาวม เปอะ� อาึ นึง อื ปัว โรฮ ทไว เมาะ ป ไก
ยุฮ แตะ โครยญ เจือ เฮี ไม่ เตม รพาวม แตะ� ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ โรฮ� โนก ฮา เซ� อาึ มวน โรฮ
รพาวม นึง ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เตือง โอยจ อื เฮ�ี นึง
ทไว โรฮ อื โอเอฮี ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ โรฮ�
18 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อปัราฮมั� ยซิฮกั� ยาโคป
ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� ปัว ปะ โซะโกะ ฮรกัซา
ลอป นึง โตะ กไน รพาวม ปุย ไน เปอะ เฮี ละ ซ เกือฮ
เปอะ โม เฮี ซืไซ แนฮ รพาวม ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ไม่
ตอน แนฮ รพาวม อื นึง เปอะ� 19 ปัว โรฮ ปะ เรอมึ
ซาโลมอน ป มัฮ กวน เนอะ เฮ�ี เกือฮ ปุน โฮก ลปุง
เนอึง ป อฮั ปะ� ไม่ ปุน ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ
ไม่ เตม รพาวม แตะ� เกือฮ โรฮ ปุน ยุฮ เนอมึ วฮินั
ป เอจี เพรยีง อาึ อาึง ละ อื เฮี โรฮ�� อฮั เซ ด่าวติ
เตอ�

ซาโลมอน โฮลฮ แปน กซัต
20ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั แม อื ละ โม ป ฮอยจ

โพรม เตือง โอยจ อื เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ลืลาว
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม
ป ฮอยจ โพรม เตือง โอยจ อื เซ ลืลาว เนอมึ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� นุ่ม เอนิ ไกญ
แตะ เตียม� นึง ไว แตะ พะจาว, นุ่ม โรฮ ไว กซัต ด่า
วติ เซ โรฮ�

21 ปวยฮ พริ เซ แม� โม ป ฮอยจ โพรม เซ โรวก
ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว. ป โรวก อื ตอง ทไว เซ
มัฮ โมวก โปก 1,000 ตัว� แกะ โปก 1,000 ตัว� กวน
แกะ แม 1,000 ตัว� ทไว แม โรฮ อื ไม่ รอาวม อะงุน
ไม่ โอเอฮี ไฮญ โฮวน เจือ� ซัตซิง ทไว อื เซ มัฮ โรฮ
ทไว อื รโตง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โรฮ� 22 โม
เซ เตือง โอยจ อื โซม ดิ ไม่ ปุ แตะ ซองนา พะจาว
ไน ซเงะ เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
เญอืม เซ เยอ โม เซ เรฮ แม โรฮ ลออยฮ นึง ไกญ

ซาโลมอน� ละ รโฮงะ อื ละ ปุ แตะ มัฮ ซาโลมอน
กซัต ยุฮ แตะ เซ� แปน ลอา โฮน เตือง เซ ดุฮ อื
แปน กซัต ยุฮ แตะ นึง มอยฮ พะจาว เซ� เกือฮ แม
โรฮ ซาโด่ก แปน ซตุ ละ แตะ ไม่ อ�ื 23 ฟวยจ เซ
ซาโลมอน เนอ ฮาวก งาวม เนอึม นึง ก งาวม กซัต
ฆรอ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ แตะ เซ� มัฮ เนอึม ตอก
เอจี เพรยีง พะจาว อาึง ละ อื โฮ� กซัต ซาโลมอน
เซ จเลิน ปุ ปุ� โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื งอ่ต โรฮ
ป อฮั อ�ื 24 เญือม เซ โม จาวไน� โม ไน ตฮนั� เตื
อง โม กวน ไฮญ กซัต ด่าวติ เซ โรฮ� ดุฮ อาึง รซอม

ซันญา แตะ ไม่ ซาโลมอน� นึง ซ เนอึง โรฮ แตะ ป
อฮั อื โรฮ�

25พะจาว เกือฮ เนอึม มอยฮ ซาโลมอน เซ ระ ไล
ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื แปน เนอึม ปุย คึ
ปุย นัก เบือ พะจาว, โฮฮ เอนิ ฮา กซัต ไฮญ ป เอจี
ไก กา โกะ อื นึง เมือง อซิราเอน เซ�

ไลลวง ยุม ด่าวติ
26-27 ด่าวติ กวน เจซี เซ� โฮลฮ ตัตเตียง โม อซิรา

เอน รปาวน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เมือง เฮปโรน
อาแลฮ เนอมึ� นึง เวยีง เยรูซาเลม งว่ย ลอวย เนอึ
ม� 28 กซัต ด่าวติ ยุม เญือม เอจี กวต เนอึม แตะ�
มัฮ ปุย กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ� ไม่ ไก อมันัต โญต
ซัก แตะ ละ ปุย โรฮ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ
ซาโลมอน กวน โกะ อื ไอฮ�

29 เมาะ ไลลวง กซัต ด่าวติ ไม่ กัน ยุฮ อื เน่อมึ เมือ
โรง ฮอยจ ลัก่ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื
ยุฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ลอวย ปุย� เอจี มัฮ นังซื
ป ไซฮ ซามูเอน� นาทัน� ไม่ กาต� 30 ไลลวง ป ไซฮ
โม เซ เยอ มัฮ ไลลวง ตอก ตัตเตียง อื ปุย� ไลลวง
เมาะ ระ อมันัต อ�ื ไม่ ไลลวง ป เกิต ป ไก ละ อ�ื
ฮอยจ โรฮ ละ ป เกิต ป ไก ละ โม อซิราเอน เตือง บัน่
เมือง ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง อื โรฮ�
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ปาวน กซัต
พะทัม 4 กซัต เฮี มัฮ ป ซึป ตอ ปุ แตะ เน่อมึ นึง

พะทัม 3 กซัต โฮว ลัก่กา แตะ ปุๆ มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง
ตอก ตัตเตียง ซาโลมอน ปุย� ไม่ เกือฮ อื เอะ คาว
ไจ ตอก รกัฮ โม เจอ ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง ฮา เจอ ป
อาวต ลวง ลัก่เซฮ� ไน เจน ตอซู เยโรโบ่อมั ปุ แตะ
ไม่ กซัต เรโฮโบ่อมั ป มัฮ กวน ซาโลมอน เซ� พะ
ทัม เฮี เกือฮ เอะ ยุง ป ยุฮ ป อฮั โม กซัต ป ตัตเตียง
เมือง ยูด่า โครยญ โฆะ อ�ื ฮอยจ ละ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่
เวยีง เยรูซาเลม เจน กา เกิต พะเยซู 586 เนอมึ�

ซาโลมอน ปัว ซติ พันญา เน่อมึ นึง พะจาว
(1 กซต� 3:1-15)

1 ซาโลมอน กวน กซัต ด่าวติ เตอ� โฮลฮ เนอึม
ตัตเตียง บัน่เมือง อซิราเอน เกือฮ ตอน เกือฮ ฮมัน�
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ อื เซ อาวต ลอป ไม่ อ�ื
เกือฮ โรฮ อมันัต โญตซัก ละ อื โรฮ�

2 ติ โฮน อ�ื ซาโลมอน เนอ ดวน โม ไน พัน ไน
ลอยะ ยุฮ แตะ� ไม่ โม จาวไน ไน โม อซิราเอน� ไม่
โม ฮวันา ซฆลาวม ปุย ฮอยจ ละ โม ลัปซด่อน เซ�
เกือฮ อื โฮว ไม่ แตะ� 3 โม เซ เยอ โฮว เนอมึ ไม่ ซา
โลมอน เซ ฮอยจ ละ นา ก ไว ปุย พะจาว นึง ยว่ง กิเบ่
โอน เซ� เญือม เซ เยอ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะ
จาว ป ยุฮ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ พะจาว เญอืม อาวต
แตะ นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� อาวต โรฮ นึง ยว่ง กิเบ่โอน
เซ� 4 (กา เซ ด่าวติ เอจี เฌาะ ฮติ ยุฮ พะจาว เซ
เน่อมึ นึง ยว่ง คีรยิตัเยอารมิ� เอจี เอญี อาึง อื นึง
เวยีง เยรูซาเลม นึง เอจี ยุฮ แม อื พากัง ละ ก อาวต
อื นา เซ�� 5 ป มัฮ คัน ทไว ไร ซเงี ป ยุฮ เบ่ซาเลน
กวน อุรี กวนโซะ เฮอ เซ� ปังเมอ อาวต ลัง่ นึง ลั่
กกา พากัง ยุฮ พะจาว นึง ยว่ง กิเบโ่อน เซ� ซาโลม
อน ไม่ โม ปุย โฮวน เซ ฮาวก เนอึม นา เซ ละ ซ ลื
ลาว แตะ พะจาว. 6 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ เลีย
ก เอนิ ฮอยจ ละ คัน ไร ซเงี ป อาวต นึง ซองนา พะ
จาว นึง ลัก่กา พากัง เซ� มอก เอนิ ตอง ทไว ซัตซิง
ละ พะจาว นึง ราว คัน เซ 1,000 ตัว เอนิ�

7 ซาวม เซ เยอ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ กซัต ซา
โลมอน เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอ ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ
เกือฮ ละ แตะ� ปัว นึง เงอะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8-9 เญอืม เซ ซาโลมอน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะ
จาว เยโฮวา� ปะ เอจี เปลีฮ ลอป เปอะ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ� เอจี
เกือฮ แม โรฮ เปอะ อาึ แปน กซัต รโตง อ�ื ปัว ปะ
ยุฮ เนอึม ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ
เปือะ เกอะ โฮ� ปเล่ีย เฮี ปะ เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ
อาึ โฮลฮ แปน กซัต ละ โม ป โฮวน เอนิ ตอก รกาื ป
อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 10 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว
ปะ เกือฮ ซติ พันญา ละ แตะ� เกือฮ อาึ ยุง ตอก ซ
ตัตเตียง แตะ ปุย โม เฮี เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ
เกือฮ เนิ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน ตัตเตียง ปุย
โฮวน ยุฮ เปอะ ตอก เฮี เยอ�� อฮั เซ ละ พะจาว�

11 เญอืม เซ พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ป ปัว
ปะ เซ มัฮ เนอึม ป ปุก รพาวม เมอะ� ปะ ปัว เปอะ
โตว คาวคอง โฮวน ละ เกือฮ เปอะ ติ แตะ กอย เต
อมึ เนอมึ รโอฮ� ปัว เปอะ โตว จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ�
ปัว เปอะ โตว โรฮ เกือฮ อาึ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ
แตะ� ปะ เอจี ปัว เปอะ กัมกึต วไิซ ไมจ ละ ซ ตัต
เตียง เปอะ ปุย ไน อาึ� นึง เอจี เกือฮ อาึ ปะ โฮลฮ
แปน กซัต ละ โม เซ� 12 อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ละ เปอะ
ตัม ป ปัว เปอะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ซติ พันญา
ไมจ ไม่ ป ยุ ป ยุง เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ ละ เปอะ ไม่
คาวคอง ไม่ อมันัต โญตซัก แตะ� โม กซัต เอจี ไก
กา เปอะ ญุ่ก� ป ซ ไก รเคะ เปอะ ญุ่ก� โฮลฮ โตว อื
เมาะ เซ ติ ปุย เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน โกฮ เอญี ฮา นา ก
ไว แตะ พะจาว นึง ยว่ง กิเบ่โอน นา ก ไก พากัง ก
ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม� ตัตเตียง เนอมึ โม อซิราเอน นา เซ�

ซาโลมอน กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ
(1 กซต� 10:26-29)

14ซาโลมอน รโจะ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ
โฮวน� ไก เลาะ รุป เซิก ยุฮ 1,400 กัน ไม่ ตฮนั บุก
บรอง 12,000 ปุย� เลียง อื นึง ยว่ง ก พริ งอ่น� นึง
เวยีง เยรูซาเลม งอ่น� 15 เญือม แปน ซาโลมอน
กซัต เตอ� ไคร มาื กไน เวยีง เยรูซาเลม มัฮ ป ทัม
มด่า ละ ปุย ตอก เยอื เอนิ ซโมะ โฮ� โคะ โซน ซีด่า
เปอกึ โรฮ ละ ปุย ตอก โรฮ โฮวน โคะ เม นึง ตู เตี
ยม โฮ� 16 กซัต ซาโลมอน เกือฮ ปอกา ยุฮ แตะ รวี
บรอง เน่อมึ นึง เมือง อียปิ ไม่ เมือง คูเอ ละ แตะ�
เกือฮ อื รวี อื ตัม งวยฮ เอจี กอ รวี แตะ นึง เมือง
คูเอ เซ� 17 เลาะ รุป เซิก กอ รวี อื เน่อมึ นึง เมือง
อียปิ เซ� ปุก ติ กัน แลฮ รอย เชเคน� บรอง ติ ติ
ตัว เซ รวี อื ติ รอย ไม่ รฮอน เชเคน� โอเอฮี โม เซ
โฮลฮ แม โชะ อื ละ กซัต เมือง ฮติไท ไม่ เมือง ซีเรยี
โฮวน เมือง�

2
กซัต ซาโลมอน เพรยีง ยุฮ วฮินั
(1 กซต� 5:1-18; 7:13-14)

1 กซต�ซาโลมอน โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ
แตะ วิฮนั ละ ซ แปน อื ก ลืลาว ปุย มอยฮ พะจาว
นึง� ซ ยุฮ แม โรฮ เญือะ อาวต โกะ แตะ โรฮ� 2ซา
โลมอน เซ เกน อาึง ปุย ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ป เราะ
เครองึ ละ ยุฮ วิฮนั เซ 70,000 ปุย� เกน แม อื ละ
เกือฮ แตะ ซาวป พัฮ ซโมะ นึง บลาวง 80,000 ปุย�
เกน แม โรฮ อื ละ เกือฮ แตะ แลน แก โม เซ 3,600
ปุย�

3 ฟวยจ เซ ซาโลมอน รโปะ รซอม แตะ ละ ฮีรมั
กซัต เมือง ไทระ ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ เรอึม ดิ แม ยุฮ
กัน ไม่ อาึ ตอก เอจี กอ เรอมึ เปอะ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ
เกอะ� ไม่ เอจี ตาว โรฮ เปอะ โคะ โซน ซีด่า ละ ยุฮ อื
เญือะ อาวต โกะ อื เซ� 4ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ยุฮ วฮินั ละ
แปน อื ก ลืลาว ปุย มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ�
ซ ทไว เยอะ ละ อื ละ ซ เกือฮ แปน ก ตอง แตะ ทไว
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ป ซออย ฮงาื นึง ละ อ�ื เกือฮ โรฮ แปน ก ทไว ลอป
ปุย คโนมปัง นึง� ไม่ ตอง โรฮ แตะ ทไว ซัตซิง นึง
โครยญ ซะ โครยญ บู� ฮอยจ ละ ป ทไว ปุย ซเงะ ล
โล่ะ� ป ทไว ปุย เญอืม ฮาวก โรง เคิ� ฮอยจ โรฮ ละ
ป ทไว ปุย นึง กัน ชลอง ไฮญ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เอะ� เอจี มัฮ ป ดวน พะจาว โม อซิราเอน ยุฮ ลอป
ตอก เซ�

5 �วฮินั ป ซ ยุฮ ฮุ เฮี ระ ลัมเลือ เอนิ ไล� นึง มัฮ
พะจาว ยุฮ ฮุ พะจาว ระ ไล ฮา พะจาว ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื 6 ปัง อฮั เยอะ ตอก เซ� มัฮ ปุย บุย ป ซ
ปุน ยุฮ วฮินั ละ อาวต พะจาว เยอ� ปัง มัฮ ปลัฮ มะ
ลอง ป ตึก นึง ระ นึง ฮลาวง แตะ� กุป โตว ลัง่ พะ
จาว� ซ ยุฮ แม อาึ วิฮนั ละ อาวต พะจาว ยุฮ แตะ
ตอก เซ เยอ� โฮว ละ โอ แตะ เกียฮ กุป อ�ื อาึ มัฮ
ยุฮ ละ ซ แปน อื ก ตอง ปุย ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ
จาว นึง โน่ง�

7 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว ปะ ตาว ป มัฮ ชงั ยุฮ
แตะ ละ อาึ ติ ปุย� ฆวต ไอฮ ชงั เกียฮ แกะ ซลัก�
เกียฮ ยุฮ ไม่ ไคร มาื� ไร ซเง�ี ไร เนอึม� ชงั เกียฮ
ยุฮ ไม่ พา ซี มวง� พา ซี ซครกั� พา ซี ฟะ� ละ ซ
เรอึม อื ปุ แตะ ไม่ ชงั ไน โม ยูด่า� ป เอจี อาวต ไม่
อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม เฮ�ี ปุย โม เฮี เยอ เอจี มัฮ
โม ป ซาวป เปือะ เกอะ เลือก อาึง�

8 �อาึ ฮมอง โรฮ อฮั ปุย โม ลุกนอง เปอะ เกียฮ
ยุฮ ไม่ โคะ� ปัว โรฮ ปะ ตาว แม โคะ โซน ซีด่า�
โคะ ฆิ รจวง� โคะ ฆิ ทัมมด่า ป ไก นึง เลบ่านอน
เซ เนิ โรฮ� อาึ ซ เกือฮ โม กวนไจ แตะ ฮอยจ เรอึ
ม โม กวนไจ ปะ เซ โรฮ� 9 เกือฮ เนอึม เพรยีง อาึง
โคะ เนิ โฮวน โฮ� ละ ซ ยุฮ ฮุ วฮินั เฮี นึง� อาึ ซ ยุฮ
ฮุ เกือฮ แปน วิฮนั ระ ไม่ คึนัก แตะ� 10 อาึ ซ ตาว
โรฮ ป โซม ป ปอน ละ โม กวนไจ เปอะ ป เกือฮ เปอะ
โฮว เพรยีง โคะ ละ อาึ เซ� ซ ตาว เฮงาะ ซาลี ละ
140,000 ทัง� เฮงาะ บ่าเล 140,000 ทัง� รอาวม
อะงุน 20,000 บัต่�* มัฮ แม ลออยฮ กาวก 20,000
บัต่�� อฮั เซ รซอม ซาโลมอน เซ�

11ฟวยจ เซ ฮรีมั กซัต เมือง ไทระ โลยฮ โรฮ รซอม
กซัต ซาโลมอน เซ ตอก เฮ�ี �พะจาว ฮรกั เนอึม ป
มัฮ ปุย ไน แตะ� เอจี เกือฮ เนอึม ปะ โฮลฮ แปน
กซัต ละ ซ ตัตเตียง เปอะ ปุย ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

12 ฟวยจ เซ อฮั แม เฮ�ี �ญันด่ี ไม่ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน� มัฮ ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ
มะลอง� พะจาว เซ เอจี โพต โรฮ กวน รเมะ ละ
กซัต ด่าวติ ไม่ เกือฮ อื กวน อื เซ อาวต ไม่ ซติ พัน
ญา ไมจ แตะ ไม่ เกียฮ คาวไจ อื โอเอฮี� ปุย เซ ซ
ยุฮ เนอมึ วฮินั ละ พะจาว, ไม่ ซ ยุฮ โรฮ อื เญือะ ละ
อาวต โกะ แตะ เซ โรฮ� 13ปเล่ีย เฮี อาึ ตาว เยอะ ฮุ
รมั ป มัฮ ชงั ระ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ฮุรมั เซ มัฮ ปุย
ไมจ กัน ยุฮ� ไม่ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต แตะ โอเอฮี�
14 มะ ฮุรมั เซ มัฮ เจอ โม ด่าน� เปือะ อื ปังเมอ มัฮ
ปุย เมือง ไทระ� ฮุรมั เซ มัฮ ชงั ป เกียฮ ยุฮ ไม่ ไคร
มาื� ไร ซเง�ี ไร เนอึม� ไม่ ซโมะ� ไม่ โคะ� เกีย
ฮ ยุฮ แม โรฮ ไม่ พา ซี ฟะ� พา ซี ซูวนั� พา ซี ซค

รกั� ฮอยจ ละ พา แนน ไมจ โรฮ� โนก ฮา เซ แม�
เกง แม โรฮ ละ ยุฮ แตะ ตัม แบ่ป เกือฮ ปุย ละ แตะ
โครยญ เจือ� เกียฮ แกะ ซลัก แม โรฮ โฮวน เจือ�
เมาะ ป ดวน เปอะ ยุฮ อื ละ แตะ เซ เกียฮ ยุฮ โอยจ
อ�ื มัฮ โรฮ ซ ยุฮ ดิ อื ไม่ โม ชงั ยุฮ ด่าวติ เปือะ ปะ
ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ เซ โรฮ�

15 �เฮงาะ ซาลี� เฮงาะ บ่าเล� ลออยฮ กาวก�
ฮอยจ ละ รอาวม อะงุน ป ตะ เปอะ ตาว ละ เอะ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ปัว เปอะ ตาว เนอึม เนิ�
16 ฟวยจ เซ โม เอะ เอ ซ ฆู โคะ ป ไก นึง เมือง เล
บ่านอน เซ ละ เปอะ� ตัม เมาะ ตองกัน เปอะ โกว�
ฟวยจ เซ ซ ยุฮ เกือฮ แปน แป� ตาว ละ เปอะ คระ
ปลัฮ รอาวม ฮอยจ นึง ยว่ง ยฟัฟา� เญือม เซ เยอ
ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ ตุย โรวก ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17ฟวยจ เซ ซาโลมอน ซาวป แม โรฮ โจต เซน โม
ปุย ตังเมือง ป อาวต นึง เมือง อซิราเอน แม� มัฮ
โรฮ ยุฮ อื ตอก เอจี ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ โกะ แตะ
เซ กา เซ� เญือม เซ เซน ปุย ตังเมือง ป อาวต นึง
เมือง อซิราเอน เซ ไก เอนิ 153,600 ปุย เอนิ� 18 เญื
อม เซ ซาโลมอน เนอ รฆุ กัน ละ อ�ื เกือฮ อื แปน ป
เราะ เครองึ โอเอฮี 70,000 ปุย� เกือฮ แม อื แปน
ป พัฮ ซโมะ นึง บลาวง 80,000 ปุย� เกือฮ แม โรฮ
อื แปน ป มอง ควป คุม แลน แก โม ป ยุฮ กัน เซ
ฮอยจ ละ ฟวยจ อื 3,600 ปุย�

3
ซาโลมอน ยุฮ วฮินั
(1 กซต� 6:1-22)

1 ฟวยจ เซ ซาโลมอน เซ ยุฮ เนอึม วิฮนั ยุฮ พะ
จาว เซ นึง เวยีง เยรูซาเลม� โบลวง อื นึง ตู ไกญ
บลาวง โมริยา นึง อ�ื เอจี มัฮ นา เซ ก เปลีฮ พะ
จาว ติ แตะ ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ โกะ อื เซ� ปุก โรฮ
นึง เบือง รบุฮ ปุฮ เฮงาะ ยุฮ อาราวนา โม เยบุ่ต เซ�
2 เญอืม ยุฮ โรง ซาโลมอน วฮินั เซ� ปุก เคิ ลอา เนอึ
ม ปาวน นึง กัน แปน อื กซัต เซ�

3 วิฮนั ยุฮ พะจาว ป โฮลฮ ซาโลมอน โบลวง เซ
มัฮ ตอก เฮ�ี ฮอง อาวต กไน วิฮนั เซ ลัง่ ลแฆลฮ
รเนฮ� มัฮ ตัม รเนฮ โกว ปุย ไพรม อ�ื เวอืฮ โรฮ งา่
รเนฮ� 4 ก โปง วิฮนั เซ ลัง่ โรฮ งา่ รเนฮ� เมาะ ปุ
แตะ ไม่ ลวง เวอืฮ วิฮนั เซ� ลวง ฮลาวง อื ไก โรฮ
ติ รอย ไม่ งา่ รเนฮ� โตะ กไน วฮินั เซ อปั แม อื นึง
ไคร ซโน�

5 ฮอง ซัมคัน นึง อื เซ� เดีญ อื นึง โคะ ฆิ รจวง�
อปั แม โรฮ อื นึง ไคร ไมจ� ไซฮ โรฮ ฮุป โคะ อนิท
พลัม นึง อื ไม่ ฮุป โม่ะเฮลีจ แม� 6 ซาโลมอน เนอ
แงฮ่ ฆัว เนอมึ วฮินั เซ นึง แกว ไมจ โฮวน เจือ� ไคร
ป อปั อื วิฮนั นึง เซ มัฮ ไคร เน่อมึ นึง เมือง พาระ
วายมิ� 7 มัฮ โกว อื ไคร เซ ละ อปั แตะ ป มัฮ รกู เตี
ยม� มะ รเวอืะ� ไม่ รเวอืะ นึง อ�ื ไม่ เดีญ� ฮอยจ
ละ ฮุป เตปด่า ป อาวต นึง เดีญ เซ�

* 2:10 2:10 นึง ลปุง ฮบีรู ติ ติ บัต่ เซ ไก เมาะ ด่าว 22 ลิต�
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8 นึง วฮินั ยุฮ อื เซ เกือฮ อื ไก ฮอง ตึก นึง ซัมคัน
แตะ นึง� ลวง เวอืฮ ฮอง เซ เยอ ไก งา่ รเนฮ� มัฮ
ตัม เมาะ เวอืฮ วฮินั เซ� ลวง ลัง่ อื ไก โรฮ งา่ รเนฮ
โรฮ� โตะ กไน ฮอง เซ อปั แม โรฮ อื นึง ไคร� โกว
เอนิ ไคร ไมจ ละ อื 600 ตะลัน เอนิ� 9 ไคร โกว ปุย
ละ อปั แตะ เลกโกน นึง นัมนัก บลัฮ กิโล� นึง ฮอง
คัก ฮลาวง นึง อื อปั โรฮ อื นึง ไคร โรฮ�

10ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ ฮุป เตปด่า ไก
โพรยจ ลอา� ยุฮ อื นึง โคะ กาวก� อปั แม ไคร นึง
อ�ื อาึง อื โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� 11 โพ
รยจ ฮุป เตปด่า ติๆ ก บลัฮ เซ ลัง่ พอน รเนฮ ตอก ปุ
แตะ� โพรยจ ฮุป เตปด่า เตือง ลอา ปุย อื เซ� เญื
อม รโจะ ดิ อื ลัง่ เอนิ งา่ รเนฮ� 12-13 เกือฮ ฮุป เต
ปด่า ลอา ปุย เซ ชุง ดิ� เกือฮ อื นา ลวง ลัก่ ก โปง�
เกือฮ แม อื ไลฮ โพรยจ แตะ� โพรยจ ฮุป เตปด่า ติ
ก บลัฮ อื เซ เกือฮ อื เอญี ติต ไม่ เดีญ ติ ลวง� โพ
รยจ ฮุป ติ ปุย อื แม� เกือฮ โรฮ อื ไลฮ ติ แตะ เอญี
ติต ไม่ เดีญ ติ ลวง โรฮ� โพรยจ ติ ก บลัฮ อื แม
เกือฮ อื ดี เอญี ติต ไม่ ปุ แตะ�

14 กซัต ซาโลมอน เซ ยุฮ แม โรฮ พากัง รตา ฮอง
เซ� ยุฮ อื นึง พา ซี ฟะ� พา ซี ซุวนั� ไม่ พา ซี ซค
รกั� ไม่ พา แนน ไมจ� ปัก แม โรฮ ฮุป เตปด่า ไก
โพรยจ นึง อื โรฮ�

กัน ยุฮ ฮุรมั นึง วฮินั
(1 กซต� 7:15-51)

15 นึง ลั่กกา วิฮนั เซ กซัต ซาโลมอน โบลวง แม
โรฮ ด่อง โช นึง อื ลอา โฆง� ด่อง โช ติ ติ โฆง เซ ลัง่
งว่ย โรฮ พอน รเนฮ� ยุฮ แม โรฮ ฮุป เตีย ละ ปดัป่
ปด่า แตะ เปือง ด่อง เซ เตือง ลอา โฆง อ�ื ฮุป เตีย
ติ ติ โพรยฮ เซ ฮลาวง พอน รเนฮ� 16ฟวยจ เซ ยุฮ
แม โรฮ โม่ะ นึง ไร ซเงี เกือฮ อื ตอก โม่ะเฮลีจ โฮ�
กูแก เตีย โพรยฮ อาวต เปือง ด่อง เซ นึง อ�ื ฟวยจ
เซ ตาึก แม โรฮ ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง โม่ะ เซ ติ รอย
โม่ว� 17 ด่อง โช ลอา โฆง เซ โบลวง อื นึง ลั่กกา
วิฮนั เซ� ลวง ลัก่เซฮ ติ โฆง� ลวง ลั่กล่าวง แม ติ
โฆง� ด่อง อาวต ลวง ลัก่เซฮ เซ ปุก มอยฮ อื อฮั
ยาคิน ละ อ�ื ด่อง อาวต ลวง ลั่กล่าวง เซ อฮั โรฮ
โบอ่ตั ละ อ�ื*

4
1ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม คัน ทไว นึง ไร

ซเง�ี คัน ทไว เซ ลัง่ เอนิ งา่ รเนฮ� เวอืฮ แม โรฮ
งา่ รเนฮ� ลวง ฮลาวง อื ไก กาว รเนฮ� 2 ฟวยจ
เซ ยุฮ แม อาง รอาวม ระ ติ เกือฮ อื บังบอย� แนต
เมาะ เวอืฮ โตะ อื ไก กาว รเนฮ� ลวง โด่ะ อื ไก พอน
รเนฮ� แนต แม ลวง บังบอย อื ไคว ติ รวติ� ไก งว่ย
รเนฮ� 3 นึง ฆรมึ เฆือป อาง รอาวม ระ เซ ลวง ก
พริ อ�ื ไก แม ฮุป โมวก นึง ลอา เด่ีจ รวติ อ�ื ฮุป
โมวก โม เซ� บรุก โล ดิ อื ไม่ เญอืม โล ปุย โกะ อาง
ระ เซ�

4 อาง รอาวม ระ เซ โบลวง แม อื ราว ตังโฆระ ฮุป
โมวก กาว ลอา ตัว เอนิ� ฮุป โมวก เซ เกือฮ อื นา

โอก ลวง ก พริ โครยญ ลวง อ�ื ติ ลวง ลอวย ตัว� เตื
อง ปาวน ลวง อ�ื 5 อาง รอาวม ระ เซ� ลวง ปู อื ไก
เมาะ ด่าว ติ ลเตือก เตะ� เฆือป มวยญ อาง รอาวม
เซ เกือฮ อื ดี ตอก โพรยฮ เตีย โฮ� อาง รอาวม เซ
กุป เอนิ รอาวม 2,775 ทัง เอนิ�

6 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม อาง รอาวม
แตวะ กาว โม่ว� อาึง อื ลวง ลัก่เซฮ วิฮนั เซ พอน
โม่ว� อาึง แม อื ลวง ลั่กล่าวง อื พอน โม่ว โรฮ�
อาง โม เซ เยอ มัฮ ป โกว ปุย ละ รไซจ แตะ โอเอฮี ป
ซ ตอง แตะ ทไว นึง คัน เซ ละ พะจาว� อาง รอาวม
ระ นึง อื เซ มัฮ ละ โกว ซตุ อื ละ รไซจ อื ติ แตะ นึง�

7ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม ชวง ออม ไคร
กาว แม� มัฮ ยุฮ อื ตัม แบ่ป ชวง ออม เอจี ไก ไพรม
เซ� ชวง ออม ไคร เซ อาึง อื นึง กไน วิฮนั เซ ลวง
ลัก่เซฮ พอน� อาึง แม อื ลวง ลัก่ล่าวง พอน�

8 ยุฮ แม โรฮ โตะ ละ อาวต คโนมปัง กาว ตัว�
อาึง อื โตะ กไน วิฮนั เซ ลวง ลัก่เซฮ อื พอน ตัว�
อาึง แม โรฮ อื ลวง ลัก่ล่าวง พอน ตัว โรฮ� ยุฮ แม
เชอืม โบลง ไคร ติ รอย�

9 ยุฮ แม โรฮ ควง ละ เกือฮ แตะ แปน ก อาวต โม
ซตุ� เตือง ควง ก พริ ควง กไน นึง อ�ื รเวอืะ รตา
ควง เซ อปั แม อื นึง ไร ซเง�ี 10 ป มัฮ อาง รอาวม
ระ เซ อาึง อื ลวง ลัก่กา วฮินั เซ� ปุก โจง ลวง ดอม
วฮินั เซ ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื

11ฟวยจ เซ ฮุรมั เซ ยุฮ แม โดง ไม่ เชอืม ไม่ ควน
ชาวก จะ แม� เมาะ ป ดวน กซัต ซาโลมอน ฮุรมั
ยุฮ ละ ซ โกว อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ฟวยจ เมาะ
เซ� 12 ป ยุฮ ฮุรมั เซ มัฮ ด่อง โช ลอา โฆง� มัฮ แม
ฮุป เตีย โพรยฮ ป อาวต เปือง ด่อง เซ เตือง ลอา
โฆง อ�ื มัฮ แม ตาไค เพาะ อื ไม่ โม่ะ กูแก อื เตือง
ลอา โม่ว อ�ื 13 มัฮ แม ฮุป เปลิ ทัปทิม ป ตาึก ปุย
เปือง ด่อง ลอา โฆง เซ 400 โนง� มัฮ ตาึก อื นึง
โม่ะ กูแก ตาไค เซ ติ โม่ว ลอา รวติ� ติ รวติ ติ รอย
โนง� เกือฮ เอนิ อื ไคว ยุฮ ฮุป เตีย ป อาวต นึง เปือง
ด่อง โช เซ� 14 มัฮ แม อาง รอาวม แตวะ ไม่ เลาะ
ควน อาึง ปุย อื เซ� 15 มัฮ แม อาง รอาวม ระ ติ ไม่
ฮุป โมวก กาว ลอา ตัว ป มัฮ ควน โบลวง ปุย อาง
เซ นึง� 16 มัฮ แม โดง ไม่ ควน ชาวก จะ� ไม่ ไร มัก่
โตะ� เมาะ โอเอฮี โม เซ เยอ� ฮุรมั เอจี มัฮ ยุฮ อื
ละ กซัต ซาโลมอน ละ ซ อาึง อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ� มัฮ ยุฮ อื นึง ไร ซเงี ญื ปุย เกือฮ ตอฮ โฮ�

17 เมาะ โอเอฮี โม เซ เยอ� กซัต ซาโลมอน เกือฮ
ปุย โฮว ยุฮ อื นึง ก กอ โล ปุย โอเอฮี นึง ฮอง โกลง
จอแด่น� ปุก นา ก ไก เตะ ชปิต ซน่ะ ยว่ง ซุโคต ไม่
เซเรด่า เซ� 18 โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ อื นึง ไร
ซเงี เซ กซัต ซาโลมอน เญาะ ปุน ซาวป โตว เมีญ
เมาะ ไก นัมนัก อ�ื นึง โฮวน ลอน เอนิ อ�ื

19 โนก ฮา เซ โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ โกว แตะ
โตะ กไน วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� กซัต ซาโลมอน ยุฮ อื
นึง ไคร� โอเอฮี เซ มัฮ คัน ทไว� โตะ อาวต คโนม

* 3:17 3:17 นึง ลปุง ฮบีรู ยาคิน มัฮ อฮั อื �พะจาว เกือฮ ตอน ฮมัน�� โบ่อตั มัฮ อฮั อื �เรยีง แด่น ไก นึง พะโอง� ไม่�
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ปัง ซัมคัน� 20 มัฮ แม ชวง ออม ไม่ ออม นึง อื ละ ซ
เตี อื นึง ลัก่กา ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� ตัม ไล
ลัง ยุฮ แตะ เซ� 21ป มัฮ ฮุป เตีย� ออม� กิม� 22 เชื
อม โบลง� มีตญัป ละ ญัป กอย นึง ออม เซ� เชือม
อาวต ป ซออย ฮงาื ไม่ โดง อาวต รฆุ งอ� โอเอฮี โม
เซ เยอ ยุฮ ตื อื นึง ไคร ซโน ตื� ปัง มัฮ รเวอืะ วฮินั
เซ ไม่ รเวอืะ คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ ฮอง ตึก นึง
ซัมคัน แตะ เซ� อปั ตื อื นึง ไคร�

5
1 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน กัน ป เกว

ไม่ ไลลวง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� โฮว ตาว โรฮ โอเอฮี
ป ทไว ด่าวติ ป มัฮ เปือะ แตะ เซ� อาึง อื นึง ฮอง
ก แฮรน ปุย เครองึ ซัมคัน ยุฮ พะจาว� โอเอฮี โม
เซ เยอ มัฮ มาื� ไคร� ไม่ คอง ระ งวยฮ ไฮญ โฮวน
เจือ�

ฮติ ลปุง ซันญา ฮอยจ นึง วฮินั
(1 กซต� 8:1-11)

2ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน กอก โม ป ระ ป คาว ล
ลาึง โม อซิราเอน ไม่ โม ป มัฮ ฮวันา เจอ อื โครยญ
เจอ� เกือฮ อื ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ แตะ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม ละ ซ เฌาะ อื ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ
โอก ฮา บลาวง ซีโยน ป มัฮ เมือง ด่าวติ เซ� ไม่ ตาว
อื ฮอยจ นึง วฮินั เซ� 3 เมาะ โม ปรเมะ ลลาึง โม อซิ
ราเอน เตือง โอยจ อื ฮอยจ เนอึม เคะ กซัต ซาโลม
อน เซ� เญือม เซ ปุก โรฮ เญือม ไก กัน ชลอง ปุย
เญือม อาวต อื นึง เตอปึ โฮ�

4 เญือม เอจี ฮอยจ รเจอมึ โม ป ระ ป คาว ไน โม
อซิราเอน เซ� ป มัฮ โม เลวี ยวก เอนิ โรวก ฮติ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� 5 โม ซตุ ไม่ โม เลวี เยอ�
โรวก โรฮ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� ไม่ เค
รองึ ซัมคัน โกว ปุย โตะ กไน อื เตือง โอยจ อ�ื ฮาวก
อาึง อื นึง วฮินั ยุฮ ซาโลมอน เซ� 6 เญือม เซ กซัต
ซาโลมอน ไม่ ปุย เมาะ ป ฮอยจ โพรม เคะ อื ป อาวต
ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา เซ� โรวก ทไว แกะ� โมวก�
โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย เญือะ โอยจ เมีญ เมาะ ไก อ�ื

7ฟวยจ เซ โม ซตุ โรวก เนอมึ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว เซ� ฮอยจ นึง ก ลัง อาวต อื โตะ กไน ฮอง
ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� อาึง อื นึง ฆรมึ โพรยจ ฮุป
เตปด่า เซ� 8 ฮุป เตปด่า เซ� ปุย เกือฮ อื กัง โพรยจ
แตะ ราว ฮติ เซ� ครุป เอนิ ฮติ เซ ไม่ โคะ ลกลอม
อ�ื 9 โคะ ลกลอม ฮติ เซ ลัง่� ปอ เอนิ เกียฮ ชวน
ปุย เปือง อื เน่อมึ นึง โตะ ฮอง ซัมคัน เซ� ปังเมอ
โอ โรฮ ปุย เกียฮ ยุ เอนิ เน่อมึ ก พริ อ�ื โคะ ลกลอม
ฮติ เซ อาวต ลัง่ นา เซ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี 10 โตะ กไน
ฮติ เซ ไก โตว โอเอฮี ไฮญ นึง โนก ฮา โกตไม ลอา
แพน ป ดุฮ ไอ โมเซ นึง อื เญอืม อาวต อื นึง บลาวง
ซีไน� นา ก ซันญา พะจาว อาึง โอเอฮี ละ โม อซิรา
เอน เญือม โอก โรง อื ฮา เมือง อยีปิ โฮ�

11-13 เญือม เซ โม ซตุ เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ โม
ป ยุฮ กัน ออฮ กัน เอฮี นึง อื ญุ่ก� เอจี ฟวยจ ตื โรฮ
เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ไล เยอ� โม เลวี ป มัฮ โม ป

เชยี� โม ป เลน โด่นตรี ฮอยจ ตื โรฮ นา เซ โรฮ� เตื
อง อาซัป� เฮมัน� เยดู่ทุน� เตือง โม กวน โม เฌือต
อ�ื เญอืม เซ โม เซ จาวป พา แนน ไมจ� โรวก ชา�
พิน ระ� พิน แตวะ ไม่ แตะ� ชุง ดิ นึง รเตือป คัน
ทไว เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื โม ซตุ ป มอง ปาึง
โตวต ป อาวต นา เซ เยอ ไก ไม่ ปุ แตะ 120 ปุย� เญื
อม เซ โม ป เชยี ป เลน โด่นตรี เซ เชยี ดิ� ลืลาว พะ
จาว ไม่ ปุ แตะ� โม ป เชยี เซ บรุก เชยี เกือฮ อื โปง
ปุ แตะ ไม่ เซียง โด่นตรี เซ� รซอม เชยี ยุฮ อื เซ มัฮ
ตอก เฮ�ี
ป ตึก นึง ไมจ แตะ มัฮ พะจาว,

คาว ละ ลืลาว โญตซัก อ�ื
รพาวม ฮรกั อื เอจี ตอน ฮมัน�
คัน อื ไก ลอป โอ เญาะ ลอยจ� อฮั เซ�
เญือม เซ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เลีฮ เอนิ ชุต รวู นึง

ปอ นาวก เอนิ อ�ื 14 โม ซตุ ป ชุง ยุฮ กัน นึง วิฮนั
เซ เญือะ เกียฮ ยุฮ โตว กัน ฆาื ชุต รวู เซ� รงั ซเปีย
คึนัก ยุฮ พะจาว เซ นาวก เอนิ ยุฮ โตะ วฮินั เซ�

6
กัน มอป ทไว วฮินั
(1 กซต� 8:12-66)

1ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ไววอน ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว, ปะ เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ อาวต นึง ชุต รวู
กุ กอน เฮ�ี 2 อาึ เอจี ยุฮ วิฮนั คึนัก เฮี ละ ซ เกือฮ
แตะ แปน ก อาวต ลอป ปะ นึง โอ เญาะ ไก ลอยจ��
อฮั เซ�

3ลไล ชุง ลัง่ โม อซิราเอน ป ฮอยจ โพรม เซ นา เซ
เยอ� กซัต ซาโลมอน ลเตือฮ ติ แตะ� ลัก่กา ลัก่ โม
เซ� ปิฮ โรฮ มุ่น ละ อ�ื 4ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน
อฮั เฮ�ี �ปัว ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน� ป ยุฮ เนอึม โอเอฮี ตัม ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ� 5 เอจี อฮั โรฮ อื
ตอก เฮ�ี �เน่อมึ เญอืม นัม โรง อาึ ปุย ไน แตะ โอก
ฮา เมือง อยีปิ โฮ� อาึ ดิ เลือก โตว เมือง ออฮ เมือง
เอฮี ลลาึง โม อซิราเอน ละ ซ เกือฮ ปุย ยุฮ วฮินั ละ
อาวต มอยฮ แฮะ ติ โดฮ เนอึม� อาึ ดิ เลือก โตว
โรฮ ปุย ออฮ ปุย เอฮี ละ ซ เกือฮ เยอะ แปน กซัต
ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮี ติ ปุย เนอึม�
6ปเล่ีย เฮี อาึ อื ปังเมอ เลือก เยรูซาเลม ละ ซ เกือฮ
มอยฮ แตะ อาวต นึง นา เซ� เลือก แม โรฮ ด่าวติ
ละ ซ เกือฮ แตะ ตัตเตียง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน
แตะ เฮ�ี� เอจี อฮั อื ตอก เซ�

7 �ด่าวติ เปือะ เกอะ เซ เอจี ไก รพาวม ฆวต ยุฮ
วฮินั นึง ซ เกือฮ อื แปน ก อาวต มอยฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน� 8 พะจาว ปังเมอ อฮั อื ละ
เปือะ เกอะ เซ ตอก เฮ�ี �ไลลวง ฆวต ยุฮ เปอะ วฮินั
เกือฮ แปน ก อาวต มอยฮ อาึ เซ� เอจี มัฮ เนอึม ป
ปุก นึง เอจี ไก เนอึม รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ� 9 ปัง
มัฮ ตอก เซ� มัฮ โตว ปะ ป ซ โฮลฮ ยุฮ วฮินั เซ เยอ�
ซ มัฮ กวน รเมะ โกะ เปอะ ไอฮ ป ซ แปน ป ยุฮ วฮินั
ละ อาึ อ�ื� เอจี อฮั เซ พะจาว เยอ�

10 �ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี ยุฮ เนอึม อื ตัม ป เอจี
ซันญา แตะ อาึง� เอจี เกือฮ เนอึม อาึ โฮลฮ แปน
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กซัต ตัตเตียง โม อซิราเอน ฆรอ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ
เกอะ เซ� ตอก เนอึม เอจี ซันญา พะจาว อาึง� อาึ
เอจี โฮลฮ เนอมึ ยุฮ วฮินั ละ เกือฮ แตะแปนกอาวต
มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ โรฮ�
11 อาึ เอจี โฮลฮ เนอึม อาึง ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะ
จาว เซ นึง วฮินั เซ� โตะ กไน ฮติ เซ เอจี ไก ซโมะ ป
ไก รซอม ซันญา ยุฮ พะจาว นึง ไม่ โม อซิราเอน��
อฮั เซ กซัต ซาโลมอน เนอ�

รซอม ไววอน กซัต ซาโลมอน
12 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน โกฮ ชุง ลั่กกา คัน

ทไว เซ ซองนา โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื ยวก
เตะ แตะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 13 กา เซ ซาโลมอน
เอจี ยุฮ ฮนั นึง ไร ซเง�ี โบลวง อื บัก่บ่วน ควง วฮินั
เซ� ลวง ลัง่ ฮนั เซ ไม่ ลวง เวอืฮ อื มัฮ พอน รเนฮ
ตอก ปุ แตะ� ลวง ฮลาวง อื ไก ลอวย รเนฮ� ซาโลม
อน เนอ อาวต ราว ฮนั เซ� ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ
ซองนา โม อซิราเอน เซ� ไววอน ยวก เตะ แตะ เตือง
ลอา ก บลัฮ อ�ื 14 อฮั เฮ�ี �โอ เยโฮวา� พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน� ไก โตว พะจาว ไฮญ ติ เนอึม ป ตอก
ปะ อา� ป อาวต นึง มะลอง ญุ่ก� ป อาวต นึง ปลัฮ
เตะ ญุ่ก� ติ ปุย ปุ ไก� ปะ เอจี ปุน โซะโกะ ฮรกัซา
เนอมึ เปอะ นึง ลปุง ซันญา แตะ อาึง� ไม่ เอจี เปลีฮ
เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ โม
กวนไจ ยุฮ เปอะ ป เนองึ ป อฮั เปอะ ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ เฮ�ี

15�ปะ เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง ละ ด่าวติ กวนไจ ยุฮ เปอะ ป มัฮ เปือะ อาึ เซ โค
รยญ เจือ� ป ซันญา เปอะ อาึง เซ� เอจี ฟวยจ เนอึ
ม ไน ซเงะ เนาะ เฮี เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ�

16 �โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ปัว แม
ปะ ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ
เกอะ ติ เจือ แม� นึง เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ อื
ตอก เฮ�ี �ดัฮ กวน เฌือต ปะ ปุน แฮน ติ แตะ ฮา
ป โอ ไมจ� ไม่ โฮว อื นึง คระ ยุฮ อาึ ตอก เอจี ยุฮ
ปะ อื โฮ� อาึ ซ เกือฮ ลอป จัตเจือ เปอะ แปน กซัต
ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั เปอะ ตอก เซ� 17 โอ พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� อาึ ปัว
เปอะ เกือฮ เนอมึ แปน ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง
ละ ด่าวติ เปือะ เกอะ� ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ�

18�โอ พะจาว� ปะ อมั ซ เกียฮ อาวต เนอมึ เปอะ
ลลาึง ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปลัฮ มะลอง ป ระ ป ฮลา
วง เงอ� เกียฮ กุป โตว ลัง่ อาวต ปะ� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� วฮินั ยุฮ อาึ ละ เปอะ เฮี โฮว ละ โอ แตะ ซ
เกียฮ กุป ปะ� 19 ปัง มัฮ ตอก เซ� โอ เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ยุฮ ฮุ� ปัว ปะ งอ่ต รซอม ไววอน ไม่ รซอม
ปัว อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี นึง เปอะ� 20 ปัว
ปะ แปน ป แลน แก วิฮนั เฮี เตือง ซเงะ่ รซาวม�
นึง เอจี ซันญา โรฮ เปอะ ซ เกือฮ เปอะ มอยฮ แตะ
อาวต นา เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน อาึ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เญือม ไววอน เนอะ ไม่ นา
เยอะ ลัก่ วฮินั เฮ�ี 21 ปัว เนอึม ปะ งอ่ต ป ปัว อาึ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ไม่ รซอม ปัว โม อซิราเอน
ปุย ไน เปอะ เซ เญอืม ไววอน อื นา ลัก่ วฮินั เฮ�ี ปัว

เนอมึ ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว เอะ นึง เปอะ เน่อมึ นึง ก
อาวต เปอะ เมือง มะลอง� ละ ซ โอ เปอะ ทื โซะ โระ
โกลยจ พิต โฌาะ ยุฮ โม เอะ�

22�ป โฮลฮ ปุยว่ง อื ฟึนฟอง นึง ยุฮ อื ป พิต เตอ�
ไม่ โฮลฮ อื โฮว ซันญา ซาบัน่ ติ แตะ ลัก่กา คัน ทไว
ยุฮ เปอะ นึง วิฮนั เฮี โฮ� 23 ปัว เนอึม ปะ ป อาวต
เมือง มะลอง งอ่ต ป อฮั อ�ื ปัว ปะ รเตีฮ โอเอฮี ละ
โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ตอก ปุก อ�ื ละ โม ป ยุฮ เนอึ
ม ป พิต ป โฌวะ� ปัว ปะ เกือฮ เนอมึ ตุต ฮอยจ ละ
ปุย เซ นึง อ�ื ละ โม ป ยุฮ ป ปุก ป ลอก ไม่ ป ซื ป
ไซ� ปัว โรฮ ปะ เกือฮ ละ อื ตัม ป ซื ป ไซ ยุฮ อื โรฮ�

24 �เญอืม ไป โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ นึง
ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ ฆาื ยุฮ แตะ ป พิต ละ ปะ�
ฟวยจ เซ ดัฮ เอญี แม เคะ ปะ ไม่ นัปทื เนอึม แตะ
มอยฮ ปะ� ไม่ ปัว เนอึม โรวะ แตะ เบือ มอยฮ ปะ
นึง วฮินั เฮี โฮ� 25 ปัว โรฮ ปะ ป มัฮ พะจาว ป อาวต
เมือง มะลอง งอ่ต รซอม ปัว อ�ื ไม่ ยวก โรฮ เปอะ
พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน ปุย ไน เปอะ เซ� ปัว โรฮ
ปะ นัม โม เซ เกือฮ โฮลฮ เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง
เอจี เกือฮ ปะ ละ จัตเจือ ไพรม อื เฮี โรฮ�

26�เญอืม คัต ปะ รอาวม เฮละ ฮา ปลัฮเตะ เฮี นึง
เกือฮ เปอะ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ ฆาื มัป่ พิต
ยุฮ อื ละ เปอะ เซ� ดัฮ โม เซ ไววอน ละ ปะ ไม่ นา
แตะ ลัก่ วฮินั เฮ�ี ไม่ นัปทื เนอมึ แตะ มอยฮ ปะ� ไม่
ญอม โรฮ อื ลเตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 27 ปัว
ปะ ป อาวต เมือง มะลอง งอ่ต ป ปัว อื เซ� ปัว ปะ โอ
ทื พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ� ไม่
มัฮ อื กวนไจ เปอะ� ปัว ปะ เพอกึ เกือฮ โฮว นึง คระ
ปุก คระ ลอก� ปัว ปะ โพต แม รอาวม เฮละ เกือฮ
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ยุฮ แตะ เฮ�ี นึง มัฮ อื ปลัฮเตะ
ป เกือฮ เปอะ แปน คอง ปุย ไน แตะ�

28 �ดัฮ ปลัฮเตะ เฮี ไก กัน ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ
นึง� พาญัต ฆอก ฮอยจ ละ ปุย ญุ่ก� เกิต ฮา เกิต
พาญัต ไม่ ซดู ซฆลา ป ฮอยจ ละ ป ซมา ลโลวง ปุย
ญุ่ก� ไม่ ไก แม โรฮ ปุย ฮอยจ แวต เมือง ละ ซ ตอซู
แตะ ไม่ ญุ่ก� ปัง เกิต กัน โซะ กัน เม่ะมัก่ ตอก ออฮ
ตอก เอฮี ญุ่ก� 29 ดัฮ ไก ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ไน โม
อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ ป ไววอน ยวก เตะ
แตะ ไม่ นา แตะ ลัก่ วิฮนั เฮ�ี นึง ปัว แตะ โอเอฮี
ฆาื อาวม อื รพาวม ตุก แตะ นึง เม่ะมัก่ ป เกิต ละ
แตะ เซ� 30 ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อมึ ก
อาวต เปอะ นึง เมือง มะลอง เซ� ปัว ปะ โอ ทื โซะ
โระ โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ
ปะ โน่ง ป ยุง ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม อ�ื ปัว
ปะ ยุฮ ละ อื ตัม โซมกวน อื ตอก เอจี ยุ เปอะ ป คิต
ป งอ่ต อื ไม่ กัน ยุฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื 31ละ ซ เกือฮ
โม เซ ยุง ฮลัต นึง ปะ ไม่ เนอึง อื ป อฮั ปะ โครยญ
เวลา� ไน ติ เจน เกือฮ เปอะ โม เซ อาวต นึง ปลัฮ
เตะ เอจี มอป เปอะ ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ เซ�

32 �เญอืม ฮมอง ปุย ตังเมือง ก ซไง อื ไลลวง อมั
นัต โญตซัก เปอะ� ไม่ กัน ระ ไล ป ยุฮ เปอะ� ไม่
ฮอยจ ไววอน โรฮ อื นึง วฮินั เฮี เยอ� 33 ปัว ปะ งอ่ต
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ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อมึ ก อาวต เปอะ นึง เมือง มะ
ลอง เซ� ปัว โรฮ ปะ โพต ละ อื ตัม รซอม ปัว อื นึง
เปอะ เซ� ละ ซ เกือฮ โรฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮี ยุง ป
มัฮ ปะ ไม่ นัปทื เนอึม แตะ ปะ� ตอก โรฮ นัปทื โม
อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ ปะ โรฮ� เญือม เซ
ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง มัฮ วฮินั ป ยุฮ อาึ เฮี นา ก ลื
ลาว ปุย มอยฮ เปอะ โรฮ�

34�เญอืม เกือฮ ปะ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ โอก โฮว
รุป ไม่ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ นึง คระ ออฮ คระ
เอฮี ญุ่ก� ดัฮ โม เซ นา ลัก่ เวยีง ป เอจี เลือก ปะ เฮี
ไม่ ลัก่ วฮินั ยุฮ อาึ ละ ซ ลืลาว ปุย มอยฮ ปะ เฮ�ี ไม่
ไววอน แตะ ละ เปอะ โฮ� 35 ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว
อื เซ เน่อมึ ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง เซ� ปัว ปะ
เกือฮ โม เซ เป เบือ อ�ื

36�เฆียง เฮี โม ป มัฮ ปุย ไน เปอะ ตึน ซ ไก เญอืม
ยุฮ ป พิต ละ เปอะ นึง โอ อื ไก ติ ปุย เนอมึ ป โอ ยุฮ
ป พิต ติ ชวง เงอ� เญือม เซ ดัฮ ปะ เปลีฮ รพาวม
ฮาวกแตะ ละ นึง เกือฮ เปอะ ไป นึง โม ป ฮอยจตอซู
ไม่ อื เซ� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย โรวก เกือฮ แปน ครา
แตะ นึง เมือง ก ซไง อื ญุ่ก� ก ซดิ อื ญุ่ก� 37 เญื
อม เซ เยอ� ดัฮ โม เซ ญอม อาวม พิต แตะ เน่อมึ
นึง เมือง ก โฮลฮ แตะ แปน ครา เซ ไม่ ไววอน โรฮ
แตะ ละ ปะ ไม่ ปุน เฌาะ เนอึม อื รพาวม แตะ� ไม่
รโซะ อื ติ แตะ ละ ปะ� ไม่ รโฮงะ อื กัน ฆอก กัน เบร
ยุฮ แตะ ละ เปอะ� 38 ดัฮ โม เซ ญอม เฌาะ รพาวม
รโม่ยฮ แตะ ไม่ ไววอน อื นา ลัก่ เวยีง เลือก ปะ ละ
จัตเจือ ไพรม อื เซ� ไม่ นา อื ลัก่ วิฮนั ป ยุฮ อาึ ละ
ซ ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ เฮ�ี 39 ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง
ป ปัว อื เน่อมึ ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง� ปัว ปะ
เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม เซ� ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ
โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ� 40 โอ
พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว ปะ แลน แก ลอป วฮินั เฮ�ี ปัว
โรฮ ปะ งอ่ต ฮมอง รซอม ไววอน ปุย ละ เปอะ เน่อมึ
นึง วฮินั เฮ�ี

41 �โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว เปอะ โกฮ โฮว ฮอยจ
นึง วฮินั ป มัฮ นา ก อาวต ลอป เปอะ เซ� เตือง ฮติ
ซัมคัน ยุฮ เปอะ ป มัฮ ควน เปลีฮ เปอะ อมันัต ระ
ไล ยุฮ แตะ เซ� เกือฮ ลอป โม ซตุ ยุฮ เปอะ โปน
ป โอ ไมจ� ปัว โรฮ ปะ เกือฮ โม ป มัฮ ปุย ไน เปอะ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ กัน ไมจ ยุฮ เปอะ�
42 โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว ปะ โอ ละ โอ โปวฮ อาึ ป
มัฮ กซัต เอจี เลือก เปอะ อาึง เฮ�ี ปัว ปะ โตก ละ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ป เอจี เกือฮ เปอะ
ละ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ กซัต
ซาโลมอน เนอ�

7
กัน มอป ทไว วฮินั
(1 กซต� 8:62-66)

1 เญือม เอจี ลอยจ รซอม ไววอน กซัต ซาโลมอน
เนอ� เลีฮ เอนิ งอ เน่อมึ มะลอง� ฮะ เอนิ ยุฮ ป ตอง
อื ทไว นึง คัน เซ� รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว นาวก เอนิ
ยุฮ วิฮนั เซ� 2 โม ซตุ เญือะ เกียฮ เลียก โตว ฆาื
อื นึง วฮินั เซ� มัฮ ฆาื นาวก เอนิ อื นึง รงั ซเปีย คึ

นัก ยุฮ พะจาว. 3 เญือม เอจี โฮลฮ โม อซิราเอน ยุ
เลีฮ งอ เน่อมึ มะลอง� ไม่ ยุ โรฮ แตะ รงั ซเปีย คึ
นัก นึง ราว วฮินั เซ� โม เซ นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� ลืลาว ดิ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ป ตึก นึง ไมจ
แตะ มัฮ พะจาว. คาว ละ ลืลาว โญตซัก อ�ื รพาวม
ฮรกั อื เอจี ตอน ฮมัน� คัน อื ไก ลอป โอ เญาะ ไก
ลอยจ�� อฮั เซ�

4ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง
โอยจ อื ทไว ดิ ซัตซิง ละ พะจาว. 5 ซัตซิง มอก อื
ทไว เซ มัฮ โมวก ลอา ฮมาึน ลอา เปือน ตัว ไม่ แกะ
ปิ ติ แซน ไปล ลอา ฮมาึน ตัว� กซัต ซาโลมอน ไม่
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื มอป เนอึม ทไว วฮินั เซ
ละ พะจาว� 6 เญือม เซ โม ซตุ โครยญ โฆะ อื ชุง ตื
นา ก ลัง ไมจ แตะ อาวต เตือง ไพ เตือง มัน� โม นัก
โด่นตรี ไน โม เลวี เซ ชุง โรฮ รเตือป อ�ื เลน โด่น
ตรี ยุฮ แตะ ป เอจี เพรยีง ด่าวติ อาึง เซ� ลืลาว พะ
จาว ไม่ อ�ื อฮั เฮ�ี �รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื
เซ ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม
ป ซตอก ด่าวติ อาึง� ลไล ชุง ลัง่ โม ลัปซด่อน เซ โม
ซตุ เซ ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ�

7 เญอืม เซ กซัต ซาโลมอน เกือฮ นาตี บัก่บว่น นึง
ควง วิฮนั ลวง ลั่กกา อื เซ แปน นาตี ซงะ่ ไล� มัฮ
โกว อื นา เซ ละ ซ ตอง แตะ ทไว ซัตซิง เตือง ตัว อ�ื
เตือง เฮงาะ รโกะ ไม่ ลออยฮ ซัตซิง ทไว ปุย ละ รโจะ
อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� มัฮ ฆาื โอ ป มัฮ คัน
ไร ซเงี ป ยุฮ อื เซ เญาะ กุป ป ทไว อื เซ�

8 เญือม เซ เยอ กซัต ซาโลมอน ไม่ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อื ชลอง ดิ อาวต นึง เตือป ไม่ ปุ แตะ อา
แลฮ ซเงะ เอนิ� โม ป ฮอยจ เซ โฮวน เนอมึ� ฮอยจ
เน่อมึ โครยญ โดฮ ติ เมือง อซิราเอน เซ� เน่อมึ นึง
เงียก ฮามัต ลวง ลั่กล่าวง� ฮอยจ ละ โกลง อียปิ
ลวง ลัก่เซฮ� 9 โม เซ ชลอง คัน ทไว ยุฮ พะจาว เซ
อาแลฮ ซเงะ� ชลอง แม กัน อาวต แตะ นึง เตอปึ
เซ อาแลฮ ซเงะ แม� ฟวยจ เซ ซเงะ ลอยจ นึง อื
เกือฮ อื แปน กัน โพรม ยุฮ แตะ ละ ปิต แตะ กัน ยุฮ
แตะ เซ� 10 ปวยฮ พริ เซ แม� ปุก วนัที 23 เคิ อา
แลฮ นึง อ�ื กซัต ซาโลมอน เกือฮ โรฮ โม ลัปซด่อน
เซ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ นึง ยว่ง แตะ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� โม เซ เยอ มวน เนอึม รพาวม นึง
เปลีฮ พะจาว กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ ด่าวติ� ไม่ ซาโลม
อน� ไม่ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อื เซ�

พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ ซาโลมอน
(1 กซต� 9:1-9)

11 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน วฮินั ยุฮ
พะจาว ไม่ เญือะ อาวต โกะ แตะ เตือง โอเอฮี อาวต
นึง อื โครยญ เจือ� เอจี ฟวยจ เตือง โอยจ อื ป ตะ
อื ยุฮ เซ� 12 เญือม เซ พะจาว เปลีฮ แม ติ แตะ
ละ อื เวลา เมือ ก ซาวม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี
ฮมอง เงอะ รซอม ไววอน ยุฮ เปอะ� อาึ เอจี รปั โรฮ
วิฮนั เฮี ละ ซ แปน อื ก ทไว ปุย โอเอฮี นึง ละ อาึ
โรฮ� 13 เญือม ปิต อาึ รเวอืะ มะลอง ละ โอ เญาะ
เกือฮ พริ เฮละ ละ ปุย ญุ่ก� เญือม พลวย อาึ ซดู
ละ ฮอยจ โซม อื ป ซมา ลโลวง อื ญุ่ก� เญอืม เกือฮ
เยอะ พาญัต ฆอก ฮอยจ ละ ปุย ญุ่ก� 14 เญอืม เซ ป
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มัฮ ปุย ไน อาึ ป เมีญ อาึ มัฮ ปุย ไน แตะ� ดัฮ ญอม
เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ไม่ ไววอน อื ไม่ ซาวป เนอึม
แตะ ยุ อาึ� ดัฮ เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ�
อาึ ปัง อาวต เมือง มะลอง ซ ฮมอง เงอะ ป อฮั อ�ื ซ
ยวก โรฮ มัป่ ตุต ยุฮ อ�ื ซ เกือฮ แม ปลัฮเตะ อาวต
อื เฮี ไมจ มวน แม ตอก ไพรม อ�ื 15 เญือม ไววอน
ปุย นึง นาตี เฮี ไง่ อาึ ซ แลน แก ป ไววอน นึง อ�ื
ฮยวก อาึ ซ งอ่ต รซอม ไววอน อ�ื 16 อาึ เอจี เลือก
นาตี วิฮนั เฮ�ี เกือฮ โรฮ แปน ป ซัมคัน ละ แตะ
เดอมึ มอยฮ อาึ ซ อาวต ลอป นา เซ� อาึ ซ แลน
แก โซะโกะ ฮรกัซา ลอป นึง� รพาวม เมอะ ซ อาวต
ลอป โรฮ นึง อ�ื

17 �ป เกว ไม่ ปะ นึง อ�ื ดัฮ ปะ รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ อาึ ตอก เอจี ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เปอะ
เซ� ดัฮ เปอะ เนองึ ป อฮั อาึ ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม
ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ� 18 อาึ ซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ เปอะ
ตอน ฮมัน� ซ ยุฮ ละ เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง ไม่ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ� เญือม อฮั ฮะ
ติ แตะ ซ เกือฮ จัตเจือ อื โฮลฮ ตัตเตียง ลอป เมือง
อซิราเอน เฮ�ี

19�ปัง มัฮ ตอก เซ� ดัฮ โม เปะ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา
ลปุง ซตอก อาึ เปอะ ไม่ โกตไม ดวน อาึ เปอะ ยุฮ�
ดัฮ เปอะ โฮว ซาวป พะ ไฮญ ละ ซ ทื แตะ� 20 อาึ
ซ ตอยจ โปวฮ โม เปะ โอก ฮา ปลัฮเตะ ป เกือฮ อาึ
ละ เปอะ เฮ�ี ตอก ตอยจ ปุย ไรป โฮ� อาึ ซ ละ ซ
โปวฮ วฮินั เฮี ป เกือฮ อาึ ซัมคัน ละ โกะ แตะ� ปุย
โครยญ เจือ ปุย ซ โฮลฮ โฮว โบ โล่ ญวยฮ วิฮนั เฮี
ฆาื อ�ื 21 ปเล่ีย เฮี วิฮนั เฮี ไก โญต ไก ซัก� ระ ไล
ละ ปุย� ดัฮ โม เปะ ซ ยุฮ ป ฆอก ตอก เซ ปุย ซ เง
อตึ ลัมเลือ นึง อ�ื ซ ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ ฆาื เมอ แล ป ยุฮ พะจาว ไลจ โลม ไม่ เมือง เฮี
ฆาื อ�ื เมอยุ ยุฮ อื ไลจ ไม่ วิฮนั เฮี เยอ�� ซ อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� 22 เญือม เซ ซ ไก โรฮ ป โลยฮ ละ อื
ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื ละ โปวฮ โม เซ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป นัม จัตเจือ อื โอก
ฮา เมือง อยีปิ เปอ� โม เซ เยอ ปังเมอ เอจี ซาวป ทื
พะจาว ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ แตะ ละ อ�ื เอจี มัฮ ฆาื
เซ ป ตาว พะจาว เม่ะมัก่ โซะ ลอน ตอก เฮี ฮอยจ ละ
โม เซ ฆาื อ�ื� ซ อฮั เซ ละ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อื
พะจาว เยอ�

8
กัน ไฮญ ยุฮ ซาโลมอน
(1 กซต� 9:10-28)

1 กซต�ซาโลมอน เซ โกว เวลา ละ ยุฮ แตะ วฮินั
ยุฮ พะจาว ไม่ เญือะ ละ อาวต โกะ แตะ เซ งา่ เนอมึ
เอนิ� 2ฟวยจ เซ เฌาะ เพรยีง โคระ แม ยว่ง เกือฮ
กซัต ฮีรมั ละ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน
อาวต นึง อ�ื 3ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน เลีฮ ฮอยจ
นึง เมือง ฮามัต-โชบ่า� ปุน เป โรฮ เมือง เซ โรฮ�
4 โฮว ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั ยุฮ แตะ นึง เมือง ทัตโม
ป ไก นึง ลาึน เวอืฮ� ยุฮ แม โรฮ ยว่ง ละ แปน อื นา
ก ละ แตะ อาึง คาวคอง ไม่ ป โซม ป ไอฮ ยุฮ แตะ นึง
นาตี เมือง ฮามัต เซ� 5 โฮว เพรยีง โรฮ เมือง เบ่ต

โฮโรน เตือง เมือง ก ล่าวง ก เซฮ นึง อื ละ เกือฮ อื
แปน เมือง ตอน ฮมัน� ยุฮ ฆรุง เวยีง เซ ไม่ รเวอืะ
อื ไม่ โคะ ซแก อ�ื 6 ยุฮ โรฮ เมือง บ่าอาลัต ไม่ เมือง
ไฮญ ละ ซ แฮรน อื คาวคอง ยุฮ แตะ เซ� ไม่ เมือง ก
ละ อื เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� ไม่ เมือง ก ละ อื ตฮนั
บรอง ยุฮ แตะ� ยุฮ โรฮ อื ฮอยจ ละ โอเอฮี โครยญ
เจือ เมาะ ป ฆวต ยุฮ แตะ นึง เยรูซาเลม ไม่ เมือง เล
บ่านอน เล่ีป นาตี นา ก โฮลฮ อื ตัตเตียง เซ โครยญ
โดฮ�

7-8 จัตเจือ โม คะนาอนั ป โอ โม อซิราเอน ยุฮ ยุม
ไม่ เญอืม โฮว ซะ เต อื เมือง คะนาอนั เนอ� กซัต ซา
โลมอน เกน อื เกือฮ แปน ครา แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี โม เซ เยอ มัฮ โม อาโมไร� โม ฮติไท�
โม เปริซี� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต� 9 ป มัฮ โม อซิ
ราเอน นึง อื เซ� กซัต ซาโลมอน เกือฮ โตว อื แปน
ครา แตะ� เกือฮ อื แปน ตฮนั ยุฮ แตะ� แปน ไน
ตฮนั งอ่น� แปน ฮวันา โม ตฮนั บุก เลาะ รุป เซิก
ยุฮ อื งอ่น� แปน ตฮนั บุก บรอง งอ่น� 10 ป มัฮ โม
ลุกนอง ยุฮ กซัต ซาโลมอน ป แปน ป มอง ควป คุม
แลน แก กัน ยุฮ อื เซ� ไก ไม่ ปุ แตะ 250 ปุย�

11 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน เนอ� เกือฮ ปรโป
วน เญือะ แตะ ป มัฮ กวน รโปวน กซัต นึง เมือง อี
ยปิ เซ โอก ฮา เมือง ด่าวติ� มัฮ เกือฮ อื โฮว อาวต
นึง เญือะ เอจี เพรยีง แตะ อาึง ละ อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื
�ปรโปวน เญือะ อาึ อื โปง โตว ไม่ อาวต แตะ นึง
เญือะ ยุฮ ด่าวติ กซัต เมือง อซิราเอน เซ� นึง เอจี
มัฮ เญือะ เซ เญือะ ซัมคัน� โครยญ โดฮ นา ก อาวต
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว นึง เงอ เอจี แปน ตื ป ซัม
คัน�� อฮั เซ�

12 กซัต ซาโลมอน ตอง โรฮ ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว ราว คัน ทไว ป เอจี ยุฮ แตะ อาึง นึง ลัก่กา วฮินั
เซ� 13 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ โครยญ ซเงะ ซัมคัน ตัม
โกตไม เอจี ไซฮ ไอ โมเซ อาึง� ตอก โครยญ ซเงะ ล
โล่ะ� ไม่ เญือม ฮาวก โรง เคิ� ฮอยจ ละ กัน ชลอง
ป โฮลฮ แตะ ยุฮ ติ เนอมึ ลอวย โฮน เซ� ป โฮลฮ อื
ชลอง เซ เอจี มัฮ ซเงะ โซม ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ�
ซเงะ ทไว โรง ปุย ป ซมา ลโลวง แตะ� มัฮ แม เญื
อม ชลอง ปุย เญือม อาวต แตะ นึง เตอปึ� 14 กซัต
ซาโลมอน เมกไม กัน ละ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ ตัม
ป เอจี อฮั ด่าวติ เปือะ โกะ อื เซ อาึง� เกือฮ เนอึ
ม โม เลวี เซ แปน ป เรอึม โม ซตุ เซ� ไม่ เกือฮ อื
แปน ป เชยี ลืลาว พะจาว งอ่น� เกือฮ โรฮ อื แปน
ป มอง โตะ รเวอืะ วิฮนั เซ ตัม เวน ลัง อาวต อื โค
รยญ ซเงะ่� ตอก เอจี อฮั ด่าวติ ป มัฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว อาึง โฮ� 15 โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ เครองึ เนอึ
ม นึง กัน เอจี มอปไม กซัต ด่าวติ อาึง ละ แตะ โค
รยญ โฆะ แตะ� เน่อมึ นึง คอง ซัมคัน ป แฮรน ปุย
นึง วฮินั� ฮอยจ ละ กัน ลัง ยุฮ โม โกะ แตะ โครยญ
เจือ� 16 กัน ยุฮ ซาโลมอน เซ โครยญ เจือ� เน่อมึ
เญือม ยุฮ โรง อื วิฮนั เซ ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี
ฟวยจ เนอึม ยุฮ อื โครยญ เจือ� วิฮนั ยุฮ พะจาว
ลอต ฟวยจ เมาะ เซ�
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17 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง
เอซิโอน-เกเบ่อ ไม่ ยว่ง เอลัต� มัฮ เมือง อาวต โบ
ปลัฮ รอาวม นึง เมือง เอโด่ม เซ� 18 เญอืม เซ กซัต
ฮีรมั เกือฮ โม ลุกนอง แตะ โม ป โกย โฮว แตะ นึง
ปลัฮ รอาวม เซ เกือฮ อื โฮว ตาว โล่ง ละ กซัต ซา
โลมอน� โม เซ เยอ โฮว ดิ ไม่ โม ป มัฮ ลุกนอง กซัต
ซาโลมอน เซ ฮอยจ นึง เมือง โอฟี� เญอืม เอจี เอญี
อื โม เซ เยอ โรวก แม ไคร ละ ซาโลมอน โฮวน� นัม
นัก ไคร เซ ไก เอนิ 450 ตะลัน�

9
กซัต รโปวน เมือง เชบ่า
(1 กซต� 10:1-12)

1 ไก กซัต รโปวน ติ� มัฮ กซัต นึง เมือง เชบ่า�
ปุย เซ ฮมอง พรุ มอยฮ ซาโลมอน� ฮอยจ ฆาื อื นึง
เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ลอง แตะ แลน เมาะ ไมจ วซิา
พันญา ซาโลมอน� ตะ ไฮมญ โอเอฮี ป ญักๆ นึง อื
โฮวน เจือ� กซัต เซ ฮอยจ ดิ ไม่ โม ลุกนอง แตะ
โฮวน� โรวก อุต โฮวน ละ ตัง แตะ โรวก ป ซออย
ฮงาื ไม่ ไคร โฮวน ไม่ แกว ไมจ� กซัต เซ ฮอยจ เคะ
ซาโลมอน� ไฮมญ เนอมึ โอเอฮี นึง อื ตัม ป ตะ แตะ
ไฮมญ เซ โครยญ เจือ� 2 ซาโลมอน เกียฮ โลยฮ อื
ละ อื โครยญ คอ ป ไฮมญ ปุย เซ นึง อ�ื ไก โตว ติ
เจือ เนอึม ป ญัก ลอน ละ อ�ื 3 เญือม ยุ กซัต รโป
วน เซ เมาะ ไมจ กัมกึต วไิซ ซาโลมอน เซ ไม่ แลน
อื เมาะ คึ เญือะ อาวต อ�ื เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื 4 ยุ
แม โรฮ ป โซม ป ปอน ตัง อื ละ ปุย� แลน โรฮ ตอก
อาวต ตอก โซม โม ลุกนอง อ�ื ยุ โรฮ จาวป โม กวน
ไจ อื เครองึ เซอกึ ไมจๆ� ยุ โรฮ โม ป ตาว ป โซม ป
ปอน ละ อ�ื ไม่ ยุ โรฮ อื ตอก ตอง อื ทไว โอเอฮี นึง
วฮินั ยุฮ พะจาว, เงอตึ ลัมลอน ปอน เลือ ฆาื อ�ื

5 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ กซัต ซาโลมอน� �เมาะ
ป ฮมอง อาึ เน่อมึ นึง เมือง โกะ โอะ นึง ไลลวง ไมจ
กัมกึต วไิซ ยุฮ เปอะ ไม่ กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป เนอมึ โค
รยญ เจือ� 6 อาึ ปังเมอ โอ เจือ ป อฮั ปุย กา เฆียง
โฮลฮ แตะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ� ป เอจี ฮมอง อาึ กา
ฮอยจ เจอะ เฮี บลัฮ เลียก เจียก งอ่น โตว โอเอฮี ป ยุ
อุ นึง ไง่ แตะ เฮ�ี กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ป คึ ป นัก ยุฮ
เปอะ เฮี เอจี โฮฮ เอจี เกิน ลัมเลือ ฮา ป ฮมอง อาึ�
7 ซนกุ ซไบ่ เนอึม โม ป อาวต ไม่ เปอะ นา เฮ�ี โม
ลุกนอง เปอะ ป ชุง ลอป ซองนา เปอะ ละ ซ ฮมอง
อื ป อฮั เปอะ ไม่ กัมกึต ไมจ ยุฮ เปอะ แปน เนอึม
ด่ี ละ อ�ื 8 ไมจ เนอึม ปุย ลืลาว เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ� ปะ เอจี ปุก เปอะ รพาวม อ�ื เอจี เกือฮ ปะ
แปน กซัต ละ โม อซิราเอน� มัฮ เบือ ฮรกั ลอป พะ
จาว โม อซิราเอน โอ เญาะ ไก ลอยจ ป เกือฮ อื ปะ
แปน กซัต ยุฮ อื ฆาื อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ปะ รเตีฮ โอเอฮี
ละ ปุย ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื� อฮั
เซ�

9 เญือม เซ กซัต รโปวน เซ เกือฮ ไคร ละ ซาโลม
อน โฮวน� นัมนัก ไคร เซ ไก 120 ตะลัน� เกือฮ
โรฮ ป ซออย ฮงาื ละ อื โฮวน� เกือฮ อื ไม่ แกว ไมจ

โฮวน เจือ� เคียง เซ ฮอยจ ปเล่ีย เญือะ ไก โตว เญื
อม ฮอยจ ป ซออย ฮงาื ไมจ เมาะ เซ ติ โฮน เนอมึ�

10 โฮฮ ฮา เซ แม� กวนไจ ยุฮ ฮีรมั ไม่ กวนไจ
ยุฮ ซาโลมอน โรวก แม ไคร เน่อมึ นึง เมือง โอฟี�
โรวก โรฮ อื ไม่ โคะ จัน ซครกั ไม่ แกว ไมจ โฮวน
เจือ� 11กซัต ซาโลมอน โกว โคะ จัน เซ ละ ยุฮ แตะ
ปละ โบง โตะ กไน วฮินั เซ นึง อื ไม่ นึง เญือะ อาวต
โกะ แตะ เซ โรฮ� ยุฮ แม โรฮ พิน ระ พิน แตวะ นึง
อื ละ โม นัก โด่นตร�ี โคะ จัน ซครกั ฮอยจ ตาว อื
เซ มัฮ โคะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� เมาะ โคะ เอจี ตาว
ปุย ไน ติ เมือง ยูด่า ดิ ยุ โตว ป ไมจ อื เมาะ เซ ติ โฮน
เนอมึ�

12 กซัต ซาโลมอน เกือฮ โรฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ
กซัต รโปวน เมือง เชบ่า เซ โฮวน เจือ� เมาะ ป ปัว
กซัต รโปวน เซ นึง อื เกือฮ โรฮ อื ละ อื โครยญ เจือ�
เกือฮ อื ละ อื โฮฮ ฮา ป ตาว ปุย เซ ละ โกะ แตะ เซ
แม� ฟวยจ เซ กซัต รโปวน เซ เอญี ดิ ไม่ โม กวนไจ
ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อาวต โกะ แตะ ไอฮ�

ซาโลมอน กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ
13 โครยญ เนอึม เมอ� กซัต ซาโลมอน โฮลฮ รปั

ไคร เน่อมึ นึง ปุย 666 ตะลัน� 14 โฮฮ ฮา เซ แม�
โฮลฮ แม รปั พาซี โอเอฮี เน่อมึ นึง โม ปอกา แม�
ไม่ ป ฮอยจ ทไว โม กซัต เมือง อารปั ละ อ�ื โนก ฮา
เซ โม จาวเมือง ติ ปะเทต อซิราเอน โรวก โรฮ ไคร
ไม่ มาื ละ กซัต ซาโลมอน โรฮ� 15 กซัต ซาโลมอน
เนอ ยุฮ โรฮ โล ไคร ระ ลอา รอย โรฮ� โล ไคร ติ ติ
ป แตม ปุย เซ นัมนัก 600 เชเคน� 16 ยุฮ แม โรฮ
โล แตวะ ลอวย รอย แม� โล แตวะ ป แตม ปุย ติ ติ
เซ ไก โรฮ นัมนัก ด่าว เมาะ 300 เชเคน โรฮ� โล ยุฮ
อื เซ โฮว ละ อาึง อื นึง เญือะ ยุฮ แตะ� มัฮ เญือะ ป
อฮั ปุย น่อง เลบ่านอน ไม่�

17 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม โรฮ นา ก
งาวม แตะ นึง พลุก ซัง เกือฮ อื ระ ไม่ คึ แตะ� อปั
โรฮ อื นึง ไคร ซโน� 18 โบง ฮาวก อื ไก แลฮ ลลัก่�
ควน พรอก อื ชวง แตะ เซ ยุฮ อื นึง ไคร รติต ไม่ นา
ก งาวม อื เซ� ลวง เฆียง อื ก พรอก อื เตะ แตะ
เซ ไก แม ฮุป รเวยี ซิงโต นึง เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื
19 โบง ฮาวก อื ละ ก งาวม แตะ เซ เกือฮ อื ไก แลฮ
ลลัก่� อาึง แม โรฮ ฮุป รเวยี ซิงโต นึง อื เตือง ลอา
ก บลัฮ อื เซ โครยญ ลลัก่ โบง� ไก เอนิ กาว โรฮ
ลอา ตัว เอนิ� กซัต ไฮญ โครยญ เมือง� ไก โตว ติ
ปุย เนอมึ ป โฮลฮ ยุฮ เบือง ก งาวม คึ แตะ ตอก เซ
เยอ� 20 เมาะ เครองึ ป โกว กซัต ซาโลมอน เตือง
โอยจ อื ตอก กลอง เชอืม โอเอฮี� ยุฮ ตื อื นึง ไคร�
ปัง มัฮ เครองึ โกว อื นึง เญือะ ยุฮ แตะ ป อฮั ปุย
น่อง เลบ่านอน ไม่ เซ� มัฮ ตื โรฮ ไคร� เครองึ โกว
อื เซ ป ยุฮ อื นึง มาื เยอ ไก โตว เฟือฮ� ไน ติ เจน
กซัต ซาโลมอน เซ� มาื มัฮ ป โอ ไก งวยฮ เฟือฮ�
21กซัต ซาโลมอน ไก โล่ง ยุฮ ละ โฮว กา โฮว ไค แตะ
นึง ปลัฮ รอาวม� มัฮ กวนไจ ยุฮ กซัต ฮีรมั ป โฮว
ยุฮ กัน นึง โล่ง เซ� โล่ง โม เซ เยอ ซ โอก โฮว นึง
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ปลัฮ รอาวม ละ ซ ตัง แตะ โรวก ไคร มาื ไม่ พลุก ซัง
ไม่ เฟือะ ไม่ กาวง นึง อื ลอวย เนอมึ ติ โฮน�

22กซัต ซาโลมอน กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ ฮา กซัต
ไฮญ ติ ปลัฮเตะ� กัมกึต วไิซ อื ไมจ โรฮ ฮา อ�ื 23 โม
กซัต ติ ปลัฮเตะ ฆวต ฮอยจ เคะ ซาโลมอนละ ซ งอ่ต
แตะ ฮมอง กัมกึต วไิซ ไมจ เกือฮ พะจาว อาวต โตะ
รพาวม อ�ื 24 โม ป ฮอยจ เคะ อื เซ โรวก โอเอฮี
ละ อ�ื มัฮ โอเอฮี ป ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื� ไม่ ลปิ
ไมจ� เครองึ ตฮนั� ป ซออย ฮงาื� ไม่ บรอง ไม่ ลอ
ป เกือฮ อื ละ อ�ื ตาว แนฮ อื ละ อื ตอก เซ โครยญ
เนอมึ�

25กซัต ซาโลมอน ไก แม โรฮ โฮง ยุฮ โฮวน โดฮ ก
ละ อื บรอง ยุฮ แตะ ไม่ เลาะ รุป บัว บรอง เซ� โฮง
เซ กุป เอนิ บรอง 4,000 ตัว เอนิ� ไก แม ตฮนั บุก
บรอง ยุฮ 12,000 ปุย เอนิ� ปุย โม เซ เยอ เกือฮ อื
อาวต ไม่ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม งอ่น� เกือฮ โรฮ
อื อาวต นึง เมือง ก ลัง อาวต อื งอ่น� 26 เญือม เซ
กซัต ซาโลมอน โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง โม กซัต เมือง
ไฮญ โฮวน ปุย� เคต โฮลฮ อื ตัต เตียง เซ ไก เน่
อมึ โกลง ยูฟะเรตี ฮอยจ ละ ก อาวต โม ฟีลิซเตีย�
เลีฮ แม ฮอยจ ละ เคต ติต ไม่ นาตี เมือง อยีปิ โรฮ�
27 ซไม แปน ซาโลมอน กซัต เตอ� มาื กไน เวยีง เย
รูซาเลม มัฮ ป ทัมมด่า ละ ปุย ตอก เยอื เอนิ ซโมะ
โฮ� โคะ โซน ซีด่า เปอกึ โรฮ ละ ปุย ตอก โรฮ โฮวน
โคะ เม ป อาวต นึง ตู เตียม โฮ� 28ซาโลมอน เกือฮ
โรฮ ปุย โฮว รวี บรอง เน่อมึ นึง เมือง อยีปิ ไม่ เมือง
ไฮญ โครยญ เมือง�

กซัต ซาโลมอน ยุม
29 โนก ฮา เซ� เมาะ กัน ยุฮ กซัต ซาโลมอน เน่

อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ ปุย อาึง
นึง นังซื ยุฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ลอวย ปุย� มัฮ
นาทัน� ไม่ อาฮยิา ยว่ง ชโิล� ไม่ อติโด่ โรฮ� ป ไซฮ
อติโด่ เซ เกว โรฮ ไม่ ไลลวง เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่
โรฮ� 30 ซาโลมอน โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อซิรา
เอน รปาวน เนอึม� อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ตัต
เตียง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 31ฟวยจ เซ กซัต
ซาโลมอน เซ ยุม� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม
แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวติ ป มัฮ เปือะ
โกะ อื เซ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ โกะ อื เซ มัฮ เร
โฮโบอ่มั กวน โกะ อื ไอฮ�

10
เมือง อซิราเอน รกัฮ แปน ลอา เมือง
(1 กซต� 12:1-20)

1 เญอืม เซ โม อซิราเอน เตือง มู อื รโจะ รเจอมึ นึง
เมือง เชเคม ละ ซ ดุฮ แตะ เรโฮโบอ่มั แปน กซัต ยุฮ
แตะ� เรโฮโบอ่มั โฮว เคะ อื นา เซ ฆาื อ�ื 2 ไพรม อื
เยโรโบอ่มั ป มัฮ กวน เนบัต่ เอจี ตอ ฮา กซัต ซาโลม
อน ฮอยจ เมือง อียปิ� อาวต นา เซ� เญือม ฮมอง
เยโรโบ่อมั เซ ไลลวง ซ โฮลฮ เรโฮโบ่อมั แปน กซัต
ฆรอ เปือะ แตะ� เอญี ฆาื อื ฮา เมือง อียปิ ฮอยจ
เมือง โกะ แตะ� 3 ปุย โฮวน เซ เกือฮ ปุย โฮว กอก เย

โรโบอ่มั ฮอยจ เคะ แตะ นึง เมือง เชเคม เซ� ฮอยจ
เนอมึ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ดิ เคะ เรโฮโบอ่มั ไม่ ปุย
เตือง มู อ�ื 4 โม เซ ปัว นึง อื ตอก เฮ�ี �เปือะ เปอะ
เอจี เกือฮ รบุยฮ ระ ลกลอม เชยีน ละ เอะ� เอะ ฆวต
ปัว ปะ เกือฮ รบุยฮ ฮิ ชาวง ละ แตะ เญี่ยะ� เกือฮ
โรฮ กัน โซะ ยุฮ ฮุ ฌักแฟน เญี่ยะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ เอะ ซ ญอม แปน ลุกเมือง เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

5 เรโฮโบ่อมั โลยฮ อื ละ ปุย โฮวน เซ ตอก เฮ�ี
�มอง ละ อื เมาะ ลอวย ซเงะ� พวยจ เซ ฮอยจ แม
เคะ อาึ อ�ื ซ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื โม เซ เอญี เนอมึ ฆาื อ�ื

6 เญอืม เซ เรโฮโบอ่มั ซิงซา ดิ อื ไม่ โม ตะ กวต ป
กอ ซิงซา โอเอฮี ไม่ ซาโลมอน ป มัฮ เปือะ แตะ เซ
เญอืม ไอม ลัง่ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ แกต เปอะ
ตอก เมอ� อาึ ซ ไมจ โลยฮ ละ ปุย โม เซ ตอก เมอ
แล�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปะ ญอม เลียก
พาวม นึง โม ลัปซด่อน� ดัฮ เปอะ งอ่ต ป อฮั อื ไม่
โลยฮ ไมจ โลยฮ มวน เปอะ ละ อื โฮ� ปุย โม เซ ตึน
ซ แปน ลอป ลุกเมือง ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เรโฮโบอ่มั ปังเมอ โอ ฆวต ไอฮ ป อฮั โม ตะ กวต
เซ� โฮว ซาวป ซิงซา ดิ อื ไม่ โม ปุย นมุ ป มัฮ ปุ
ฆอ ปุ จุป โกะ แตะ ฮา อ�ื ปุย โม เซ เอจี มัฮ ปุโฮม
ว ซิงซา ดิ อื โอเอฮี� 9 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ แกต
เปอะ ตอก เมอ� โม เฮี ปัว เกือฮ อาึ เกือฮ รบุยฮ
แตะ ชาวง ฮา เจน เปือะ เกอะ� อาึ ซ ไมจ โลยฮ ละ
อื ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 โม ป นมุ ป มัฮ ปุ ฆอ ปุ จุป อื เซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �แฆน อาึ ซ ระ
ฮาญวย เปือะ เกอะ� 11 เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ รบุยฮ
เชยีน ละ โม เปะ� อาึ ซ เกือฮ โฮว ละ เชยีน แตะ ละ
เปอะ� เปือะ เกอะ กอ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ�
อาึ ปังเมอ ซ ลาวป โม เปะ นึง โคะ ลกลอม��* ไมจ
เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ โม ป นมุ เซ�

12 ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ เอ เยโรโบ่อมั ไม่ ปุย เตื
อง โอยจ อื ฮอยจ แม เคะ เรโฮโบ่อมั ตัม ป อฮั อื
อาึง ละ แตะ โฮ� 13 กซัต โคระ เซ โลยฮ ซวก อื ละ
ปุย� ไอฮ โตว ลปุง ซตอก โม ตะ กวต ละ แตะ เฟือ
ฮ� 14 ไอฮ ลปุง ซตอก โม ป นมุ เซ ละ แตะ� อฮั เฮี
ละ โม ลัปซด่อน เซ� �เปือะ เกอะ เกือฮ รบุยฮ เชยี
น ละ เปอะ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ โฮว ละ เชยีน แตะ
ฮา เซ แม� เปือะ เกอะ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ�
อาึ ปังเมอ ซ ลาวป โม เปะ นึง โคะ ลกลอม�� อฮั
เซ ละ อ�ื 15 กซัต เซ งอ่ต โตว ป อฮั โม ลัปซด่อน
ละ แตะ ฆาื อ�ื ไลลวง เซ มัฮ โรฮ เกิต อื เบือ พะ
จาว ละ ซ เกือฮ อื แปน ตอก ลปุง อฮั อาฮิยา ป มัฮ
ปุย ยว่ง ชโิล อาึง โฮ� ปุย เซ ซึป ลปุง พะจาว ละ
เยโรโบ่อมั ป มัฮ กวน เนบัต่ ไพรม อ�ื เอจี ซ เกิต
เนอึม ตอก เอจี อฮั อื ซ เกิต เซ� 16 โม อซิราเอน
เญือม ยุ อื โอ กซัต เซ ญอม งอ่ต ป อฮั แตะ ตอก
เซ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ กซัต เซ� �เอะ เญือะ ไก โตว
รโตง นึง จัตเจือ ด่าวติ� เอะ เญือะ ซ เกือฮ โตว จัต

* 10:11 10:11 นึง ลปุง ไพรม อฮั อ�ื �อาึ ซ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ ดอโกก�� อฮั เซ�
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เจือ เจซี เตียง แตะ� เออ� โม อซิราเอน� เอญี นึง
เญือะ เปอะ เมิฮ� เออ� จัตเจือ ด่าวติ� แลน ไอฮ
เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ โม
อซิราเอน เอญี เนอึม นึง เญือะ แตะ ฆาื อื เตือง ไพ
เตือง มัน� 17 โม อซิราเอน ป อาวต นาตี เจอ ยูด่า
เซ ปังเมอ เกือฮ ลัง่ เรโฮโบอ่มั แปน กซัต ยุฮ แตะ�

18 เญือม เซ กซัต เรโฮโบ่อมั บะ อาโด่รมั ป ควป
คุม แลน แก โม ป เกน แตะ ยุฮ กัน เซ โฮว เคะ โม
อซิราเอน ไม่ แตะ� โม เซ แล่น เอนิ ปุย เซ นึง ซโมะ
ปอ ยุม อ�ื กซัต เรโฮโบ่อมั ปังเมอ เตือน ลุกลิก ติ
แตะ ฮา ปุย โม เซ� ฮาวก นึง เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ�
ตอ ฮา โม เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 19 เคียง
เซ ฮอยจ ปเล่ีย โม อซิราเอน ญอม โตว เกือฮ โม จัต
เจือ ด่าวติ ตัตเตียง แตะ�

11
ป ยุฮ ป อฮั กซัต เรโฮโบอ่มั

1 เญือม เอจี แม เรโฮโบ่อมั ฮอยจ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เมอ� ซาวป เอนิ เกน ปรเมะ ไน เจอ ยูด่า ไม่
เจอ เบ่นยามิน แปน ตฮนั� ละ ซ รุป อื ไม่ โม อซิรา
เอน เซ� มัฮ ตะ อื ยุฮ ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม
อซิราเอน เซ แม อาวต นึง ฆรมึ นัม เตียง โกะ แตะ�
โม ตฮนั เกน อื เซ ไก 180,000 ปุย เอนิ�

2 เญือม เซ พะจาว ปังเมอ เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ
ละ เชไมอา ป มัฮ ป ซึป ลปุง แตะ ติ ปุย� 3 เกือฮ
อื โฮว อฮั อื ละ กซัต เรโฮโบ่อมั ไม่ โม ลัปซด่อน ไน
เจอ ยูด่า ไม่ เจอ เบ่นยามิน เตือง โอยจ อื เซ ตอก
เฮ�ี 4�พะจาว อฮั เฮี ละ โม เปะ� ปุ โฮว รุป ปุ เปอะ
ไม่ โม อซิราเอน ป มัฮ เอียกปุ ไม่ โกะ เปอะ เซ�
เอญี ฮา ฮอยจ นึง เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ เตือง ไพ เตื
อง มัน� โอเอฮี ไล เฮี เยอ เอจี มัฮ เกือฮ อาึ อื แปน
ตอก เซ�� เกือฮ อื โฮว อฮั เซ� เญอืม เซ โม เซ เยอ
งอ่ต เนอึม ป อฮั พะจาว เซ� แปน เนอึม โตว โฮว
รุป ปุ แตะ ไม่ เยโรโบอ่มั เซ� ลอต เอญี ฆาื อ�ื

5กซัต เรโฮโบอ่มั เซ� อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ซาวป แม โรฮ ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง ยว่ง ไน นาตี
อาวต เจอ ยูด่า ไม่ เจอ เบ่นยามิน ตอก เฮ�ี 6 เบ่ตเล
เฮม� เอตัม� เทโคอา� 7 เบ่ตชู� โซโค� อะดุ่นลัม�
8 กัต� มาเรชา� ซีป� 9 อาโด่ราอมิ� ลาคิต� อาเซ
คา� 10 โซรา� ไอยาโลน ไม่ ยว่ง เฮปโรน� 11 ปอม
ตฮนั ป ยุฮ แตะ เซ� เกือฮ อื ตอน ฮมัน� โม ตฮนั
อาวต นึง ปอม เซ ดุฮ ฮวันา อื โครยญ ยว่ง� เกือฮ
โรฮ ปอม เซ แปน นา ก เกป แตะ ป โซม ป ปอน นึง�
ไม่ ลออยฮ กาวก� ไม่ รอาวม อะงุน� 12อาึง โรฮ โล
นึง อื ไม่ เพลียฮ� โครยญ โดฮ ปอม ยุฮ แตะ เซ�
แปน เนอมึ ปอม ตอน ฮมัน ฆาื อ�ื เจอ ยูด่า ไม่ เจอ
เบ่นยามิน เนอ� โฮลฮ เนอึม อาวต ฆรมึ อมันัต อื
ฆาื อ�ื

13 ฟวยจ เซ โม ซตุ ไม่ โม เลวี ป อาวต นึง เมือง
อซิราเอน โฮวน ปุย เยอ� เลีฮ ฮอยจ เคะ กซัต เรโฮ
โบ่อมั เซ ลวง ก เซฮ� 14 โม เซ เอจี มัฮ ละ โปวฮ อื
เญือะ อาวต คราว โซม แตะ ไม่ นาตี เลียง แตะ ซัต

ซิง เซ� นึง เอจี โครฮ กซัต เยโรโบ่อมั อื ไม่ โม ป
แปน กซัต ฟวยจ โกะ อื เซ เกือฮ โอก ฮา แปน แตะ
ซตุ ยุฮ พะจาว. เลีฮ เนอมึ ฆาื อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เคต อาวต เจอ โม ยูด่า เซ� 15 กซัต เยโรโบ่
อมั เซ เอจี ดุฮ แม ปุย ไฮญ เกือฮ แปน ซตุ ละ เกือฮ
อื แปน ป ยุฮ กัน นึง นาตี ฮลาวง โฮวน โดฮ� ไม่
นัม อื ปุย เกือฮ ไว โม ฮุป ปิ ฮุป โมวก ยุฮ แตะ ไอฮ�
16 โม อซิราเอน โครยญ เจอ ป เตม ลัง่ รพาวม นึง
นัปทื แตะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม โกะ แตะ เซ� โอก
ฆาื อื โฮว ฟวต โม เลวี เซ� ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม เซ ละ ซ ทไว แตะ ซัตซิง ละ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ทื โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 17 เญือม โฮวน ป
ยุฮ ตอก เซ เยอ� นึง นาตี เคต ยุฮ โม ยูด่า ป โฮลฮ
เรโฮโบอ่มั กวน ซาโลมอน ตัตเตียง เซ� อาวต ตอน
ฮมัน ฆาื อื ลอวย เนอมึ เอนิ� มัฮ โรฮ ฆาื ยุฮ อื ตอก
ยุฮ ปุย ไน ซไม กซัต ด่าวติ ไม่ ซาโลมอน อื โฮ�

18 กซัต เรโฮโบ่อมั เซ ไอฮ มาฮะลัต กวน เครฮี
เยรโีมต แปน ปุย เญือะ แตะ� เยรโีมต เซ มัฮ กวน
รเมะ ด่าวติ� มะ เยรโีมต เซ มัฮ อาบี่ฮาอนิ� อาบี่
ฮาอนิ เซ มัฮ กวน เครฮี เอลีอปั� เอลีอปั มัฮ กวน
เจซี� 19 เรโฮโบ่อมั ไก กวน รเมะ ไม่ มาฮะลัต เซ
ลอวย ปุย� มัฮ เยอุต� เชมารยิา ไม่ ซาฮมั� 20 กัง
เคะ เอ เรโฮโบ่อมั เซ ไอฮ แม โรฮ มาอาคา กวน เค
รฮี อปัซาโลม แปน ปุย เญือะ แตะ� กวน รเมะ อื ไม่
มาอาคา เซ มัฮ อาบีย่า� อตัไท� ซีซา� ไม่ เชโลมิต�
21 เรโฮโบอ่มั เซ ฮรกั มาอาคา กวน เครฮี อปัซาโลม
เซ ฮา ปรโปวน ไฮญ เญือะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื (เร
โฮโบอ่มั เซ ไก ปรโปวน ระ เญือะ กาว ซเตะ ปุย� ไก
แม ปรโปวน แตวะ เญือะ ลแฆลฮ ปุย� กวน รเมะ
อื ไก งา่ ซเตะ ปุย� กวน รโปวน อื ไก โรฮ ลแฆลฮ
ปุย��

22 เรโฮโบ่อมั เซ เกือฮ อาบี่ยา กวน รเมะ แตะ ไม่
มาอาคา เซ แปน ป ระ ฮา ปุย ลลาึง โม เอยีกปุ อื เตื
อง โอยจ อ�ื ตะ โรฮ เกือฮ กวน เซ แตะ แปน กซัต
ฟวยจ แปน โกะ แตะ โรฮ� 23 กซัต เรโฮโบ่อมั เซ
มัฮ ปุย เฮยีง ปุย ยุง� ซาวป เกือฮ โม กวน รเมะ
แตะ โฮว อาวต นึง เมือง ป ไก ไน เจอ โม ยูด่า ไม่ ไน
เจอ เบ่นยามิน ป ไก ปอม อาวต ตฮนั นึง เซ เตือง
โอยจ อ�ื ละ โรฮ ป โซม ป ปอน นึง อื โฮวน เจือ�
โนก ฮา เซ ซาวป แม โรฮ ปรโปวน เญือะ กวน รเมะ
แตะ เซ ละ อื โฮวน ปุย�

12
โม อยีปิ ฮอยจ ซะ เต เมือง ยูด่า

1 เญอืม เอจี ตอน ฮมัน บัน่เมือง ตัตเตียง อ�ื เรโฮ
โบ่อมั ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ อื เอจี ละ โปวฮ ตื โกตไม
ยุฮ พะจาว. 2 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม พอน นึง กัน
โฮลฮ อื แปน กซัต เตอ� กซัต ชิชกั นึง เมือง อียปิ
ฮาวก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม� เอจี
มัฮ ฆาื โอ โม อซิราเอน เนอึม รพาวม ละ พะจาว
เซ� 3 โม อยีปิ เซ ไก เลาะ รุป เซิก ยุฮ 1,200 กัน� ไก
แม ตฮนั บุก บรอง ยุฮ 60,000 ปุย� โม ตฮนั ไฮญ
ป ฮอยจ ดิ ไม่ กซัต เซ โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย เญาะ
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โอยจ ยุฮ เมีญ� เตือง ตฮนั ยุฮ โม ลิเบี่ย� โม ซุคี�
ไม่ โม เอทิโอเปีย� 4 กซัต ชิชกั เซ ปุน กุม เนอึม
เมือง ป ไก ปอม ตฮนั นึง นาตี ยูด่า เซ โฮวน เมือง�
ฮอยจ เอนิ นึง โบ เวยีง เยรูซาเลม เอนิ�

5ฟวยจ เซ เชไมอา ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ�
โฮว เคะ กซัต เรโฮโบ่อมั ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ไน
โม ยูด่า เซ� โม เซ เยอ เอจี มัฮ โม ป ตอ ฮา กซัต ชิ
ชกั เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� เญือม เซ เชไม
อา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� โม เปะ
เอ เอจี ละ โปวฮ เปอะ อาึ� มัฮ เซ ป ญอม อาึ เกือฮ
โม เปะ ไป นึง กซัต ชชิกั ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

6ฟวยจ เซ กซัต เรโฮโบ่อมั ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง
ไน โม อซิราเอน เซ อาวม พิต ยุฮ แตะ� ญอม เกือฮ
ติ แตะ ตุเตียม� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะเยโฮวา มัฮ เนอึ
ม ป ซื ป ไซ�� อฮั เซ�

7พะจาว เญอืม ยุ อื ญอม โม เซ เกือฮ ติ แตะ ตุเตี
ยม เมอ� เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เชไมอา ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �โม เซ เอจี ญอม เนอมึ เกือฮ ติ แตะ ตุ
เตียม� อาึ เญาะ ซ ยุฮ โตว ไลจ ไม่ อื ฆาื อ�ื ซ เปลี
ฮ โรฮ ละ อื งอ่น ตอก เรอึม แตะ โม เซ เยอ� อาึ ซ
เปลีฮ โตว รพาวม ฮาวก แตะ ละ เวยีง เยรูซาเลม
ปอ เกือฮ เอนิ แตะ กซัต ชิชกั ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื 8 ปัง
มัฮ ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ ลัง่ โม อซิราเอน เซ ไป นึง
กซัต ชชิกั� ซ เกือฮ ยุง เมาะ ตัง ตอก โฮลฮ อื รซอฮ
ละ อาึ ไม่ ตอก รซอฮ อื ละ กซัต ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั
เซ พะจาว�

9 ฟวยจ เซ กซัต ชิชกั เซ� ฮาวก ตอซู เนอึม ปุ
แตะ ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� เมาะ คาวคอง ระ
งวยฮ ป ไก นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ป อาวต อื
นึง เญือะ ยุฮ กซัต เตอ� โรวก อื ไม่ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื เตือง โล ไคร ป โฆง ซาโลมอน ยุฮ อาึง เซ� โรวก
ตื อื ไม่ แตะ� 10 ฟวยจ เซ เรโฮโบ่อมั เมอ ยุฮ แม
โรฮ โล ไร ซเงี รโตง อ�ื โล ยุฮ อื เซ เกือฮ โรฮ โม
ไน ตฮนั ป ลัง มอง โตะ รเวอืะ เญือะ กซัต เซ ไปญ
อ�ื 11 โครยญ โฮน เญือม โอก โฮว กซัต เรโฮโบ่อมั
เซ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ� โม ตฮนั โฮว ไม่ อื เซ�
ไปญ ปุ โฮว โล โม เซ ไม่ แตะ โรฮ� ฟวยจ เซ เอญี
ละ แม อาึง อื นึง ฮอง อาวต ตฮนั มอง กซัต ตอก
ไพรม แตะ�

12 เญือม ญอม เรโฮโบ่อมั เซ แปน ปุย ตุเตียม
เมอ� พะจาว เญาะ เกือฮ โตว รพาวม ฮาวก แตะ
ฮอยจ ละ อ�ื ยุฮ โตว โรฮ ไลจ ไม่ อื เตือง โอยจ
อ�ื นึง นาตี อาวต โม ยูด่า นึง อ�ื อาวต เฮน อาวต
ฮลอง โรฮ ลัง่�

กซัต เรโฮโบอ่มั ยุม
13 กซัต เรโฮโบ่อมั ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซา

เลม กาว โรฮ อาแลฮ เนอึม� เอจี ปุน เกือฮ ติ แตะ
ตอน ฮมัน นึง ตัตเตียง แตะ ปุย� เญอืม แปน โรง อื
กซัต เซ อาญุ อื ไก รปาวน โรฮ ติ เนอึม� เวยีง เยรู
ซาเลม เซ� เอจี มัฮ เนอมึ เวยีง ป เลือก พะจาว อาึง
นึง ลลาึง เจอ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ก ลืลาว ปุย มอยฮ

โกะ แตะ นึง อ�ื มอยฮ มะ กซัต เรโฮโบ่อมั เซ มัฮ
นาอามา� มัฮ ปุย เมือง อมัโมน� 14 เรโฮโบ่อมั เซ
ยุฮ ป ฆอก ป เบร นึง โอ แตะ ซาวป ยุฮ ป ปุก รพาวม
พะจาว.

15 เมาะ กัน ยุฮ กซัต เรโฮโบ่อมั เน่อมึ เมือ โรง อื
ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ โรฮ ปุย อาึง นึง นังซื
ยุฮ เชไมอา ป ซึป ลปุง พะจาว ติ� ไม่ นังซื ยุฮ อติ
โด่ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โรฮ� กซัต เรโฮโบ่อมั ไม่
กซัต เยโรโบ่อมั เซ กอ ตอซู ลอป ปุ แตะ� 16ฟวยจ
เซ กซัต เรโฮโบ่อมั เซ ยุม� โฮลฮ โฮว อาวต ไม่ โม
จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง ด่า
วติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ โกะ อื เซ มัฮ อาบี่ยา
กวน โกะ อื ไอฮ�

13
อาบีย่า กซัต เมือง ยูด่า
(1 กซต� 15:1-8)

1 เญือม เอจี โฮลฮ เยโรโบ่อมั แปน กซัต ละ โม
อซิราเอน กาว ซเตะ เนอึม เมอ� อาบี่ยา โฮลฮ โรฮ
แปน กซัต ละ โม ยูด่า เนอึม เซ� 2 อาบี่ยา เซ ตัต
เตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ลอวย เนอึม� มอยฮ
มะ อื มัฮ มีคายา� มัฮ กวน อุรเีอน ปุย ยว่ง กิเบอ่า�
ติ โฮน อื กซัต อาบีย่า ไม่ กซัต เยโรโบอ่มั เซ เกิต กัน
ตอซู ปุ แตะ� 3 เญอืม เซ กซัต อาบีย่า เลือก เอนิ ปุย
ละ แปน ตฮนั 400,000 ปุย� ป เลือก อื เซ เอจี มัฮ
ตื โม ป เกง ละ รุป แตะ� กซัต เยโรโบ่อมั เซ เอจี
เลือก โม ตฮนั ป เอจี เกง ละ รุป แตะ 800,000 ปุย
เอนิ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื

4 เญอืม เซ โม ตฮนั ลอา มู เซ โฮว รโตฮ ยุ ปุ แตะ
นึง บลาวง เอฟราอมิ� กซัต อาบี่ยา เซ โฮว อาวต
นึง ตู เซมาราอมิ นึง อ�ื โกฮ ชุง นา เซ� กอก อฮั
เฮ�ี �โอ เยโรโบ่อมั ไม่ โม อซิราเอน� งอ่ต ป อฮั
อาึ เฮี เตือง โอยจ เปอะ� 5 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ยุง� เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เอจี ซันญา ดิ
อาึง อื ซโตฮ ไม่ กซัต ด่าวติ� นึง ซ เกือฮ แตะ ด่าวติ
ไม่ จัตเจือ อื เซ โฮลฮ ตัตเตียง ลอป โม อซิราเอน�
6 ปัง มัฮ ตอก เซ� เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป มัฮ ลุก
นอง ซาโลมอน เซ� เอจี แปน ปุย เลฮ เตียง กซัต ยุฮ
แตะ� 7 โนก ฮา เซ เอจี ไก แม ปุย โอ ลุก โอ โฮรม
งอ่น ป พาวม ดิ ไม่ อ�ื โม เซ เอจี ตอซู เนอมึ ปุ แตะ
ไม่ เรโฮโบ่อมั กวน กซัต ซาโลมอน เซ� เรโฮโบ่อมั
เซ ปุน คัต เวยีน โตว โม เซ นึง กวนดุ ลัง่ อ�ื ไม่ โอ
อื ตอน เนอมึ รพาวม�

8 �ปเล่ีย เฮี โม เปะ คิต งอ่ต ลัง่ เปอะ ตอก ซ ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว, ป เอจี โฮลฮ จัต
เจือ ด่าวติ ตัตเตียง เซ� โม เปะ โฮวน เปอะ ไม่ ปุ
แตะ� ฮุป โมวก ไคร ป ยุฮ เยโรโบ่อมั อาึง เซ เอจี
อาวต ไม่ เปอะ� เอจี เกือฮ เอนิ เปอะ มัฮ พะจาว ยุฮ
แตะ� 9 โม เปะ เอจี โครฮ โรฮ เปอะ ซตุ ยุฮ พะจาว
ป มัฮ จัตเจือ อาโรน เซ ไม่ โม เลว�ี เกือฮ โอก ฮา
แตะ� เอจี ดุฮ โรฮ เปอะ ปุย ไฮญ เกือฮ แปน ซตุ
รโตง อ�ื เอจี มัฮ เนอึม ยุฮ เปอะ ตอก ยุฮ ปุย ตัง
เมือง อื โฮ� ดัฮ ไก ป ปุน โรวก ทไว โมวก โปก ติ ตัว
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ญุ่ก� แกะ อาแลฮ ตัว ญุ่ก� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ
ซงะ่ ไล เยอ� โม เปะ ปุน ดุฮ เอนิ เปอะ ปุย เซ เกือฮ
แปน ซตุ ละ ซ รซอฮ อื ละ ป อฮั เปอะ มัฮ พะจาว
ยุฮ แตะ เซ�

10�ไน โม เอะ นึง อื เฮ�ี ปังเมอ มัฮ เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ยุฮ ฮุ� โม เอะ เอ ละ โปวฮ โตว พะจาว ยุฮ
แตะ เซ� เอะ ไก ลัง่ ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว ยุฮ ฮุ�
ซตุ โม เซ มัฮ จัตเจือ อาโรน� โม เลวี นึง อ�ื แปน
โรฮ ป เรอมึ โม ซตุ เซ� 11 โม ซตุ เซ ตอง ลัง่ ทไว ซัต
ซิง ละ พะจาว ไม่ ป ซออย ฮงาื โครยญ ซะ โครยญ
บู� แปน โรฮ ลัง่ ป มอง เพรยีง คโนมปัง ซงะ่ ไล ป
ทไว ปุย� ไม่ อาึง อื นึง โตะ ก ลัง อาวต อ�ื แปน แม
โรฮ ป มอง แลน แก ชวง ออม ไคร ไม่ ออม นึง อื ละ
ซ เตี อื ออม เซ เกือฮ ตอก โครยญ บู� โม เอะ ยุฮ ลัง่
ตัม ป ซตอก พะจาว ยุฮ แตะ ละ แตะ โครยญ เจือ�
โม เปะ เอ ปังเมอ เอจี ละ เอจี โปวฮ เปอะ พะจาว
เซ� 12 งอ่ต แลน โม เปะ เอ� พะจาว เยอ เอจี อาวต
ไม่ เอะ� เอจี โฮว โรฮ ลั่กกา เยอะ� โม ป มัฮ ซตุ
ยุฮ พะจาว เยอ� เอจี อาวต โรฮ นา เฮ�ี เอจี เพรยีง
โรฮ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ โม เปะ
โรฮ� โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เนอ� ปัว เปอะ
โอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ
ไพรม เปอะ เซ� นึง แจง ลอน โอ เปอะ ซ เป เฟือฮ
เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญือม เซ เยโรโบ่อมั เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ
เม่าะ อาึง งอ่น ละ ซ เกือฮ อื บระ โวก เอญี เลียก ละ
โม ยูด่า เซ ลวง ลัก่เคะ อ�ื โม ตฮนั มู โฮวน นึง อื
เซ� ตะ เลียก รุป เน่อมึ ลวง ลั่กกา อ�ื 14 โม ยูด่า
เญือม ชวน อื ซ เลียก รจาวป เอนิ ปุย ละ แตะ เตื
อง ลัก่เคะ ลัก่กา แตะ ตอก เซ� โม เซ เตือง โอยจ อื
กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� โม ซตุ นึง อื ปาึง โตวต
ยุฮ แตะ� 15 โม ตฮนั ยูด่า เซ รโอง แม โรฮ ไม่ เลีย
ก รุป แตะ เซ� เญอืม เอจี รโอง อื ตอก เซ เยอ� พะ
จาว เกือฮ เนอมึ เยโรโบอ่มั ไม่ โม ตฮนั อซิราเอน เซ
ไป� เกือฮ อาบีย่า ไม่ โม ตฮนั ยูด่า เซ เป� 16 โม อซิ
ราเอน เซ โกฮ ตอ ฮา โม ยูด่า� พะจาว เกือฮ เนอึ
ม อมันัต ละ โม ยูด่า เซ� เกือฮ อื เป� 17 เญือม เซ
โม ตฮนั ยุฮ อาบี่ยา เซ� ปุน ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ โม เซ
โฮวน� โม ตฮนั เกง ยุฮ โม อซิราเอน เซ ยุม เอนิ
500,000 ปุย เอนิ� 18 มัฮ ตอก เซ ตอก ไป โม อซิรา
เอน เญือม เซ� โม ยูด่า เซ เป เนอึม เบือ เปิง อื เย
โฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�

19 โม อาบี่ยา เซ� อาื โม เยโรโบ่อมั เซ� ปุน เป
แม โรฮ บัน่เมือง ตัตเตียง อื เซ งอ่น� บัน่เมือง ป
โฮลฮ อื ฮา อื เซ มัฮ เมือง เบ่ตเอน� เยชานา� ไม่
เอโฟรน� ปุน โรฮ อื ไม่ ยว่ง แตวะๆ อาวต แควน
เมือง โม เซ โฮวน ยว่ง� 20 ไน ติ เจน แปน ลัง่ อาบี่
ยา กซัต เตอ� เยโรโบ่อมั เญือะ ปุน โตว รที แตะ
เฟือฮ เอนิ� กังเคะ เอ พะจาว เกือฮ เยโรโบ่อมั เซ
ลอก ป โซะ ลอต เอนิ ยุม�

21 อาบี่ ยา เซ ปุน รที แตะ ระ ปุ ปุ� ไก ปร โป
วน เญือะ กาว โรฮ ปาวน ปุย� ไก กวน รเมะ งา่

ลอา ปุย� กวน รโปวน อื ไก โรฮ กาว โรฮ แลฮ ปุย�
22 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อาบี่ยา เซ
เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื ยุฮ อติโด่ ป มัฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ โครยญ เจือ�

14
อาซา กซัต เมือง ยูด่า

1 เญอืม เอจี ยุม กซัต อาบีย่า เซ� โฮลฮ โฮว อาวต
ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง
ด่าวติ เซ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื เซ มัฮ อาซา
กวน โกะ อื ไอฮ� เจน เซ เมือง ยูด่า อาวต เฮน ฮลอง
เอนิ กาว เนอึม� 2 กซัต อาซา เซ ยุฮ เนอึม ป ปุก
รพาวม เยโฮวา พะจาว ทื แตะ เซ� 3 คัน โฮวน ป
โกว ปุย ละ ไว แตะ พะ ยุฮ ปุย ตัง เมือง� ไม่ คัน ทไว
ปุย นึง นาตี ฮลาวง เงอ� ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื ตุฮ
ด่อง ซโมะ ซัมคัน นึง อ�ื ฆู โรฮ ซกัง พะอาเชรา เซ
โรฮ� 4 กซัต อาซา เซ เอจี ซตอก โรฮ โม ยูด่า เกือฮ
ซาวป ยุฮ ตอก ซ ปุก แตะ รพาวม เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ� ไม่ ยุฮ โรฮ อื ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว เซ โรฮ� 5 เมาะ ไก คัน ทไว ป อาวต นึง
นาตี ฮลาวง นึง เมือง ยู ด่า โครยญ ยว่ง� ไม่ คัน
ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื โฮวน โดฮ� ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่
อื แกล เอนิ� บัน่เมือง โฮลฮ อื ตัตเตียง เซ อาวต
เฮน ฮลอง เนอมึ ฆาื อ�ื 6 ไน ติ เจน เซ� กซัต อาซา
ซาวป โฮว ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง เวยีง ป อาวต ไน
เคต เมือง ยูด่า เซ โฮวน โดฮ� มัฮ เบือ เรอึม พะ
จาว อื เกือฮ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฮา กัน
รุป แตะ เซ�

7 กซัต อาซา เซ อฮั เฮี ละ โม ยูด่า เซ� �ไมจ โม
เอะ โก ดิ ฆรุง เวยีง โม เฮี เกือฮ ตอน ฮมัน� ไมจ
โรฮ ยุฮ นา ก มอง แตะ แก ป ซ เกิต ละ เมือง อาวต
แตะ เซ ราว อ�ื ไมจ โรฮ ยุฮ ไม่ รเวอืะ เวยีง เซ�
ไม่ ควน ซแก อื เกือฮ ตอน โฮ� ปลัฮเตะ โม เฮี เยอ
เอจี มัฮ คอง เอะ� มัฮ เบือ เอจี ซาวป เอะ ยุฮ ป ปุก
รพาวม เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ� เคียง ยุฮ เอะ อื ตอก
เซ พะจาว เอจี เฆีญ เอะ ฮา ป ฆวต รุป ไม่ เยอะ โค
รยญ ลวง เอนิ� เอะ โฮลฮ เนอึม อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ฆาื�� อฮั เซ ละ ปุย� โม เซ ยุฮ เนอมึ อ�ื กัน
ยุฮ อื เซ จเลิน เนอมึ ฆาื อื ปุ ปุ�

8 เญื อม เซ กซัต อาซา ไก โม ตฮนั ยุฮ โฮวน�
ตฮนั ไน เจอ ยูด่า ยุฮ อื ไก เอนิ 300,000 ปุย� ไปญ
ตื โล ไม่ เพลียฮ� โม ตฮนั ไน เจอ เบ่นยามิน ยุฮ
อื ไก โรฮ 280,000 ปุย� ไปญ ตื โล แตวะ ไม่ ทน�ู
ตฮนั โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื โม ตฮนั เกง ละ รุป
แตะ�

9ฟวยจ เซ ไก ปุย เมือง เอทิโอเปีย ติ ปุย� มอยฮ
อื มัฮ เซรา� ปุย เซ เยอ โรวก โม ตฮนั ยุฮ แตะ ละ
ฮาวก รุป แตะ ไม่ โม ยูด่า เซ� เซรา เซ ไก ตฮนั ยุฮ
ติ ลัน ปุย เอนิ� ไก แม เลาะ รุป เซิก ยุฮ 300 กัน�
ฮาวก เนอึม ไม่ อื ฮอยจ นึง เวยีง มาเรชา� 10 เญื
อม เซ กซัต อาซา โอก โฮว รุป เนอึม ปุ แตะ ไม่ อ�ื
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โม ตฮนั เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ เด่ีจ เอนิ ติ แตะ นึง
โตะ โลก เซฟาทา ป ไก โบ เวยีง มาเรชา เซ�

11 เญอืม เซ กซัต อาซา ไววอน ละพะจาว ยุฮ แตะ
ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, มัฮ ปะ โน่ง ป เกียฮ เรอึม ป
แตวะ เรยีง เญือม ตอซู อื ไม่ ป ระ เรยีง เงอ� เอะ
ปัว ปะ เรอมึ แตะ ปเล่ีย เฮ�ี โอ พะจาว ยุฮ เอะ� เอะ
ฮอยจ ตอซู ไม่ โม ตฮนั โฮวน ลัมเลือ เฮี เบือ มอยฮ
ระ ไล ยุฮ เปอะ� เอะ ปัว เปิง ปะ� ปะ มัฮ เปอะ พะ
จาว ยุฮ ฮุ� ปัว ปะ โอ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี ปุน เป
เปอะ�� อฮั เซ กซัต อาซา�

12 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ เนอมึ โม เอทิโอเปีย เซ
ไป นึง อาซา ไม่ โม ตฮนั ยูด่า เซ� โม เซ แตกฟุง
เนอึม ฆาื อ�ื 13 อาซา ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื อาื แม โม
เซ ฮอยจ นึง เวยีง เกรา� ปุน ยุฮ เนอมึ ยุม ไม่ ตฮนั
โม เซ โฮวน� โม เอทิโอเปีย เซ ลอต เอนิ ไป ลอป
นึง โม อซิราเอน� มัฮ เนอึม พะจาว ป เกือฮ โม เซ
ไป นึง ตฮนั ยุฮ ปุย ไน แตะ เซ� เญือม เซ โม ยูด่า
ซาวป ซเพระ คาวคอง ยุฮ ตฮนั โม เอทิโอเปีย เซ�
โฮลฮ อื โฮวน� 14ฟวยจ เซ ตฮนั โม ยูด่า เยอ� โฮว
ซะ เต แม ยว่ง ป อาวต แควน เวยีง เกรา เซ โครยญ
ยว่ง� โฮลฮ แม คาวคอง ป ไก นึง อื โฮวน� มัฮ ฆาื
ฮลัต ลัมเลือ ปุย แควน เซ นึง พะจาว. 15 เญือม เซ
โม เซ โฮว ซาวป แม โรฮ ซะ เต พากัง นา ก เลียง
ปุย ซัตซิง ยุฮ แตะ� โฮลฮ แม ตุย โรวก แกะ ปิ ไม่
อุต โฮวน ตัว� ฟวยจ เซ ลอต เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม�

15
อาซา ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป ทื ปุย

1 เญือม เซ พะจาว เกือฮ ลปุ แตะ เลีฮ อาวต นึง
อาซารยิา กวน โอเด่ต� 2อาซารยิา เซ โฮว เคะ กซัต
อาซา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต อาซา� เตือง โม
ยูด่า ไม่ โม เบ่นยามิน� งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เตือง โอยจ
เปอะ เมิฮ� เญอืม อาวต โม เปะ ซดิ ไม่ พะจาว เยอ�
พะจาว เอจี อาวต โรฮ ไม่ โม เปะ โรฮ� ดัฮ โม เปะ
ซาวป เนอมึ ยุ พะจาว โฮ� โม เปะ ซ ยุ เนอมึ เปอะ�
ดัฮ โม เปะ ละ โปวฮ พะจาว โฮ� พะจาว ปังเมอ ซ
ละ โปวฮ โรฮ โม เปะ โรฮ� 3 โม อซิราเอน เอจี เล่ีญ
เนอมึ อาวต อื โนก พะจาว เนอมึ� เญาะ ไก โตว โม
ซตุ ยุฮ ละ แปน อื ป เพอกึ ปุย� เญาะ ไก โตว โรฮ
พะทัม โกตไม ยุฮ� 4 เญือม เอจี เกิต ป ญัก ป นอ
ละ อ�ื ปังเมอ ลเตือฮ แม โรฮ ซาวป เยโฮวา พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน แม� เญือม ซาวป อื พะจาว ตอก
เซ เยอ� โฮลฮ เนอมึ ยุ อ�ื 5 เญอืม โอ โม อซิราเอน
ซาวป พะจาว เซ ไก โตว ป โฮลฮ โฮว ไมจ เอญี มวน
นึง เมือง อื เซ� มัฮ ฆาื โฮวน ลอน เอนิ ป กอยจ ป
ราวม นึง อื โครยญ โดฮ เอนิ� 6 เอจี ไก เนอึม กัน
รกัฮ ลเฆือฮ นึง� ปุย ปะเทต เฮี เอจี ตอซู ไม่ ปะเทต
เซิต� ปุย เมือง เฮี เอจี ตอซู ปุ แตะ ไม่ เมือง เซิต�
เอจี มัฮ พะจาว ป ญอม เกือฮ ป ญัก ป นอ เกิต ละ
อื ตอก เซ� 7 โม เปะ เอ ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ

ชุม รพาวม นึง� เมาะ กัน โฮลฮ เปอะ ยุฮ เซ ซ แปน
เนอมึ ลังวนั ละ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ อาซารยิา เซ�

8 เญือม ฮมอง กซัต อาซา ลปุง พะจาว ป ซึป อา
ซาริยา กวน โอเด่ต ละ แตะ ตอก เซ� โฮลฮ เอนิ
รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื เมาะ ฮุป ป ยุฮ ปุย ละ ไว
แตะ ป อาวต นึง นาตี ยูด่า ไม่ นาตี เบ่นยามิน เนอ�
ซาวป เอนิ ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล เอนิ� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่
ฮุป ไก นึง ยว่ง โฮลฮ แตะ กุม โฮวน โดฮ ป ไก นึง
บลาวง เอฟราอมิ เซ� ฟวยจ เซ เฌาะ เพรยีง แม
โรฮ คัน ทไว ยุฮ พะจาว ป อาวต นึง ลัก่กา วฮินั ยุฮ
อื เซ�

9 ไก โรฮ โม เอฟราอมิ� โมมะนาเซ ไม่ โม ซิเมโอน
โฮว อาวต โรฮ ไม่ กซัต อาซา นึง ยุ แตะ อาวต เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ อื ไม่ เซ� โม ปุย โฮวน เซ� เอจี มัฮ
ตอ อื ฮา เมือง อซิราเอน เซ� เญือม เซ กซัต อาซา
เซ� ซาวป กอก โม เซ เกือฮ ฮอยจ รโจะ ไม่ โม ยูด่า�
ไม่ โม เบ่นยามิน เตือง โอยจ อ�ื 10 โม เซ โพรม ดิ
ไม่ ปุ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ แตะ�
เญือม เซ ปุก เคิ ลอวย เนอึม กาว โรฮ พอน นึง กัน
โฮลฮ อาซา แปน กซัต ละ ปุย� 11 ไน ซเงะ เซ� โม
เซ โรวก โรฮ ซัตซิง ป เอจี โฮลฮ แตะ เน่อมึ นึง กัน
รุป แตะ เซ� ทไว โรฮ อื ละ พะจาว. ป โรวก อื ทไว
เซ มัฮ โมวก 700 ตัว ไม่ แกะ 7,000 ตัว� 12 เญือม
เซ โม เซ ซันญา ดิ อาึง ซ นัปทื เนอึม แตะ เยโฮวา
ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� ไม่ รพาวม
เตม แตะ เตือง โอยจ อ�ื 13 ดัฮ ไก ป โอ นัปทื เนอึ
ม เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ปรเมะ ปร
โปวน ญุ่ก� ป ระ กวนดุ ญุ่ก� ปุย เซ ซ ลอก ตุต ปอ
ยุม แตะ เอนิ� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 14 โม เซ ซันญา ดิ
เนอึม อื ไม่ พะจาว ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ ตอก เซ เตื
อง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ รโอง� ปาึง โตวต ไม่ อ�ื
15 เญือม เซ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื มวน ลัมเลือ
รพาวม เบือ โฮลฮ แตะ ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ รพาวม
เนอมึ แตะ ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ� เอจี มัฮ ซันญา อื ซ
นัปทื เนอึม แตะ พะจาว� เญือม ยุฮ อื ตอก เซ พะ
จาว อาวต ไม่ อื ฆาื อ�ื โม เซ เยอ โฮลฮ เนอมึ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ฆาื อื โครยญ ลวง�

16 กซัต อาซา เอจี เดียม แม โรฮ อมันัต โญตซัก
มาอาคา ป มัฮ เยอืะ โกะ แตะ เซ ฮา ตัมแนง แปน
อื มะ กซัต� มัฮ ฆาื ยุฮ อื ฮุป พังไฮะ ลัมเลือ ละ ซ ไว
ปุย พะอาเชรา นึง� กซัต อาซา เซ ฆู แม ฮุป ยุฮ อื
เซ เกือฮ ลเลอมึ� กิต แม อื เกือฮ บลวย� ฟวยจ เซ
โฮว โตก อื นึง เฆียง โกลง คิตโรน� 17 คัน ทไว ยุฮ
ปุย นึง นาตี ฮลาวง เซ ปังเมอ โอ ดิ ยุฮ โอยจ ไลจ
ไม่ อื ฮา เมือง อซิราเอน� ปัง มัฮ ตอก เซ� รพาวม
รโม่ยฮ กซัต อาซา เซ เนอึม โรฮ ลัง่ รพาวม ละ พะ
จาว ไน ติ เจน แปน แตะ กซัต เซ� 18 กซัต อาซา
เซ โรวก โรฮ โอเอฮี ป ทไว เปือะ แตะ ไม่ ป ทไว โกะ
แตะ เซ ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว� ป โรวก อื ทไว
เซ มัฮ มาื� ไคร� ไม่ โอเอฮี ไฮญ โฮวน เจือ โรฮ�

19 เคียง เซ เญาะ ไก โตว กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง�
ฮอยจ ละ เนอึม งว่ย โรฮ พอน นึง กัน โฮลฮ อาซา
แปน กซัต เซ�
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16
จีวติ กซัต อาซา ลัก่ ก ลอยจ อื
(1 กซต� 15:16-24)

1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ งว่ย โรฮ แลฮ นึง กัน
แปน อาซา กซัต ละ โม ยูด่า เยอ� เญอืม เซ บ่าอาชา
กซัต เมือง อซิราเอน เซ ฮาวก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย
เมือง ยูด่า� โฮว ยุฮ โรฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง เวยีง
รามา ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย โอ เญาะ เกียฮ เลียก เกีย
ฮ โอก เคะ กซัต อาซา เมือง ยูด่า เซ�

2 ฟวยจ เซ กซัต อาซา ซาวป ซเคระ ไคร มาื ป
อาวต นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ป อาวต อื นึง
เญือะ อาวต โกะ แตะ� เกือฮ ปุย โฮว ตาว อื ละ
เบ่นฮาดัต่ กซัต เมือง ซีเรยี� ป อาวต นึง เมือง ด่า
มาซกัต เซ� รโปะ โรฮ มวยญ แตะ ละ อื ตอก เฮ�ี
3 �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ แปน ปุโฮมว ซดิ เปอะ� ตอก
เอจี แปน โรฮ เปือะ เอะ ลอา ปุ โฮมว ซดิ ปุ แตะ
ไพรม อื โรฮ� ปัว โรฮ เปอะ รปั ไคร มาื ป เกือฮ อาึ
ละ เปอะ เฮี โรฮ� ปัว โรฮ ปะ โอ เญือะ โฮมว ไม่ บ่า
อาชา กซัต เมือง อซิราเอน เซ� เดอมึ ตฮนั โม เซ ซ
โอก เอญี ฮา เมือง อาวต อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญือม เซ กซัต เบ่นฮาดัต่ เซ� ญอม เนอมึ งอ่ต
ป อฮั กซัต อาซา เซ ละ แตะ� ดวน ฮวันา ตฮนั ยุฮ
แตะ โรวก โม ตฮนั ยุฮ แตะ เซ� เกือฮ อื โฮว ซะ เต
เมือง อซิราเอน โฮวน โดฮ� ปุน กุม เอนิ เมือง อิ
โยน� เมือง ด่าน� ไม่ เอเบ่น-มาอมิ� ฮอยจ ละ โม
ยว่ง นา ก แฮรน ปุย คาวคอง ยุฮ กซัต ป อาวต นึง
นาตี เจอ นัปทาลี เซ เตือง โอยจ อ�ื 5 เญือม เอจี
ฮมอง กซัต บ่าอาชา ไลลวง เซ เยอ� ลโล่ะ เอนิ ยุฮ
แตะ ปอม อาวต ตฮนั ยว่ง รามา เซ ฆาื อ�ื เมาะ กัน
ยุฮ อื เซ รมั ฟวยจ เอนิ ฆาื อ�ื 6ฟวยจ เซ กซัต อาซา
เกือฮ โม ปรเมะ ไน โม ยูด่า เซ เตือง โอยจ อื ฮอยจ
ซาวป เญื่อฮ ป ยุฮ กซัต บ่าอาชา นึง ยว่ง รามา เซ�
ป มัฮ ซโมะ ไม่ โคะ นึง อ�ื กซัต อาซา เซ เกือฮ ปุย
โรวก โฮว ยุฮ ปอม ตฮนั นึง ยว่ง เกบ่า นึง อื ไม่ ยว่ง
มิซปา�

7 เญอืม เซ ฮานานี ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� ฮอยจ
เคะ อาซา กซัต ยูด่า เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี เปิง
เปอะ กซัต เมือง ซีเรยี ฮา ซ เปิง แตะ เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ยุฮ แตะ� มัฮ ฆาื เซ ป เบลือฮ โม ตฮนั ยุฮ
กซัต ซีเรยี ฮา เปอะ ฆาื อ�ื 8 โม เอทิโอเปีย ไม่ โม ลิ
เบี่ย เยอ� โฮวน ลัมเลือ เอนิ ตฮนั ยุฮ เอนิ� ไก เลาะ
รุป ยุฮ ไม่ ตฮนั บุก บรอง ยุฮ โฮวน ปุย� ปัง โฮวน
ตอก เซ� เญือม เปิง ปะ พะจาว เยอ� พะจาว เอจี
เกือฮ เอนิ ปะ เป ปุย โม เซ เอนิ� 9 มัฮ ฆาื มัฮ พะจาว
ป แลนแกปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ
เรยีง แด่น ละ โม ป เนอมึ รพาวม ละ แตะ� กัน ยุฮ
ปะ โฮน เฮี นึง อื มัฮ เนอมึ ตอก กัน ยุฮ ปุย งาว โฮ�
เคียง เมอ ตอก อื เซ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ� ปะ
ซ โฮลฮ เปอะ รุป ลอป ไม่ ปุย ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญือม เซ กซัต อาซา เซ รอก พาวม ฆาื อื นึง
ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� เกือฮ เอนิ ปุย โฮมวต คัง
ปุย เซ ฆาื อ�ื โจก แม อื นึง โม่ะเฮลีจ� เญือม เซ

อาซา โคมเฮง คา เคียน แม โรฮ โม ลัปซด่อน โฮวน
ปุย โรฮ�

11 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต อาซา เน่อมึ เมือ
โรง ฮอยจ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ โรฮ ปุย อาึง นึง
นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า ไม่ กซัต อซิรา
เอน� 12 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งว่ย ซไตม นึง กัน
แปน อื กซัต เตอ� กซัต อาซา โซะ เนอึม โซะ แนม
ชวง� ปัง อาวม ป โซะ ตอก เซ� ซาวป โตว ลัง่ ยุ
พะจาว ฆาื อ�ื ซาวป เกือฮ มวต มอ เยื่อ แตะ ฮา
อ�ื 13ฟวยจ เซ แม ลอา เนอึม กซัต อาซา เซ ยุม�
14 ปุย โฮว รมอยจ อื นึง อูโมง ป เอจี ปอยจ อาซา
เซ อาึง ละ โกะ แตะ นึง เมือง ด่าวติ� โม ป โฮว รม
อยจ เซ อาึง ฆัว ยุม อาซา เซ นา ก ลัง อาวต อ�ื ดุฮ
แม โรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื นึง อ�ื ไม่ ป ซออย ฮงาื
ไฮญ โฮวน เจือ� ตัม ไล กอ ยุฮ ปุย ป ซออย ฮงาื โฮ�
ฟวยจ เซ จอป โรฮ งอ เกือฮ อื ระ รเออปึ� มัฮ เกือฮ
อื แปน ควน รไงฮ่ แตะ ยุม อ�ื

17
เยโฮชาฟัต แปน กซัต

1ฟวยจ เซ เยโฮชาฟัต โฮลฮแปนกซัตฆรอ อาซา
ป มัฮ เปือะ แตะ เซ� เยโฮชาฟัต เซ ซาวป ตอก ซ
ปองกัน แตะ ติ แตะ ฮา โม อซิราเอน� 2 ซาวป โรฮ
เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว อาวต นึง ปอม ตฮนั ป
ไก นึง เมือง ยูด่า โครยญ โดฮ� ฮอยจ ละ เมือง นึง
นาตี เอฟราอมิ ป เอจี โฮลฮ กซัต อาซา กุม เซ โรฮ�

3พะจาว อาวต โรฮ ไม่ เยโฮชาฟัต นึง ยุฮ อื ป ปุก
ป ลอก ตอก เอจี ยุฮ เปือะ อื ป ปุก ป ลอก เญือม
แปน โรง แตะ กซัต โฮ� ญอม โตว นัปทื พะบ่าอนั�
4 เอจี มัฮ ซาวป อื ตอก ซ นัปทื เนอึม แตะ พะจาว
ทื เปือะ โกะ แตะ� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ปุก โกตไม ยุฮ
พะจาว� ยุฮ โตว อื ตอก ยุฮ โม อซิราเอน อ�ื 5 เญื
อม ยุฮ อื ตอก เซ� พะจาว เกือฮ เนอมึ บัน่เมือง ตัต
เตียง เยโฮชาฟัต เซ อาวต ตอน ฮมัน ฆาื อ�ื โม ยู
ด่า เซ เตือง โอยจ อื ตัง โคน ตัง โรวก เกือฮ โอเอฮี
ป ไก ยุฮ แตะ ละ กซัต เยโฮชาฟัต เซ� กซัต เซ ลอต
แปน ปุย กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ ฆาื อื ไม่ ไก โรฮ
โญตซัก อื โรฮ� 6 โฮลฮ เนอมึ รพาวม เรยีง แตะ นึง
ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม พะจาว, ซาวป เอนิ ยุฮ ไลจ
ไม่ คัน ทไว ปุย โอเอฮี นึง นาตี ฮลาวง เซ� ยุฮ โรฮ
ไลจ ไม่ นา ก ไว ปุย พะอาเชรา ติ เมือง ยูด่า เซ โรฮ�

7 เญอืม เอจี แปน เยโฮชาฟัต เซ กซัต เนอมึ ลอวย
นึง อ�ื ดวน โม ลุกนอง แตะ โฮว ซาวป เพอกึ ตอม
ปุย นึง เมือง ป ไก นึง นาตี โม ยูด่า เซ โครยญ โดฮ�
ป ดวน อื โฮว เซ มัฮ เบ่นฮาอนิ� โอบ่าด่ี� เซคาริ
ยา� เนทันเอน� ไม่ มีคายา� 8 เญือม เซ เยอ� ไก
แม โรฮ โม เลวี ซไตม ปุย ไม่ ซตุ ลอา ปุย� โฮว ดิ โรฮ
ไม่ โม เซ โรฮ� มอยฮ โม เลวี ป โฮว เซ มัฮ เชไมอา�
เนทานิยา� เซบ่าดิ่ยา� อาซาเฮน� เชมิราโมต� เย
โฮนาทัน� อาโด่นิยา� โทบี่ยา� ไม่ โทอาโด่นิยา� ป
มัฮ ซตุ นึง อื เซ มัฮ เอลีชามา ไม่ เยโฮรมั� 9 เญือม
เซ โม เซ เตือง โอยจ อื โรวก นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว
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ไม่ แตะ� ซาวป โฮว เพอกึ ตอม อื ละ ปุย นึง ยว่ง ป
ไก นึง เบือง ยูด่า เซ โครยญ ยว่ง�

10 เญือม เซ ปุย ปะเทต ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง
เมือง โม ยูด่า เซ� เกิต รพาวม ฮลัต นึง พะจาว ฆาื
อ�ื เญาะ โรวต โตว ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ เยโฮชา
ฟัต ฆาื อ�ื 11 ปุย ไน โม ฟีลิซเตีย งอ่น อ�ื โรวก เอนิ
เกือฮ คาวคอง แตะ ไม่ เละ มาื ละ เยโฮชาฟัต เซ
ฆาื อ�ื โม อารปั โรวก โรฮ ทไว ปิ แกะ ยุฮ แตะ ละ
อื โรฮ� แกะ โปก โรวก อื เซ ไก เอนิ 7,700 ตัว� ปิ
โปก นึง อื ไก โรฮ 7,700 ตัว โรฮ�

12 เญือม เซ เยโฮชาฟัต จเลิน เนอึม ฆาื อื ปุ ปุ�
ซาวป โรฮ ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั ไม่ นา ก ละ อื คาว
คอง ยุฮ แตะ นึง ยว่ง ป ไก นึง เมือง ยูด่า เซ โฮวน
โดฮ� 13 ฟวยจ เซ อาึง เนอึม คาวคอง โฮวน ยุฮ
แตะ นึง ยว่ง เอจี เพรยีง แตะ อาึง เซ� ไก โรฮ โม
ตฮนั เกง เลือ ยุฮ นึง เวยีง เยรูซาเลม โรฮ� 14 คัก
เฮี อื มัฮ ไลลวง โม ตฮนั ไน โม ยูด่า เซ ตัม ซฆลาว
ม อาวต โม โกะ อื ไอฮ� ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ อื
มัฮ อตันา� อตันา เซ ไก แม โรฮ โม ตฮนั เกง เลือ
ยุฮ 300,000 ปุย� 15ฟวยจ เซ มัฮ แม เยโฮฮานัน ป
แปน โรฮ ฮวันา ละ โม ตฮนั 280,000 ปุย� 16ฟวยจ
เซ มัฮ แม อามัตยา กวน ซิครี ป แปน โรฮ ฮวันา ละ
โม ตฮนั เกง เลือ 200,000 ปุย� อามัตยา เซ มัฮ ปุย
ญอม ทไว ติ แตะ ละ รซอฮ แตะ ละ พะจาว. 17 ฮวั
นา ตฮนั โม เจอ เบ่นยามิน เนอ� มัฮ เอลียาด่า� ป
มัฮ ตฮนั เกง เลือ ติ ปุย โรฮ� เอลียาด่า เซ แปน โรฮ
ฮวันา ละ โม ตฮนั 200,000 ปุย� ตฮนั โม เซ ไก ตื
โล ยุฮ ไม่ ทนู โครยญ โฆะ แตะ� 18ฟวยจ เซ มัฮ แม
เยโฮซาบัต่� แปน โรฮ ฮวันา ละ โม ตฮนั 180,000
ปุย� โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก ตื เครองึ รุป ยุฮ�

19ตฮนั โม เซ เยอ� มัฮ โม ป โฮลฮ อาวต ไม่ กซัต
นึง เวยีง เยรูซาเลม� โนก ฮา มู โม เซ อ�ื กซัต เย
โฮชาฟัต เกือฮ แม โรฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว อาวต
นึง ปอม ตฮนั ป ไก นึง เมือง ยูด่า เซ โฮวน ยว่ง�

18
มีคายา ซตอก รเงอ่มึ อาฮปั
(1 กซต� 22:1-40)

1 เญอืม เอจี อาวต เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า ไม่
กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ แตะ� ไม่ พรุ มอยฮ แตะ ละ
ปุย เยอ� เกือฮ โรฮ ติ แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อาฮปั
กซัต เมือง อซิราเอน นึง เกือฮ อื กวน แตะ เญือะ ไม่
กวน รโปวน กซัต อาฮปั เซ� 2 ฟวยจ เซ แม เมาะ
ด่าว พอน แลฮ เนอมึ� กซัต เยโฮชาฟัต เซ เลีฮ เคะ
กซัต อาฮปั เซ นึง เวยีง ซามาเรยี� เญือม เซ กซัต
อาฮปั รปัคัม อื เตือง โม ตฮนั ป ฮอยจ ไม่ อื เซ� กิน
เลียง ปุ แตะ� มอก เอนิ แกะ โมวก ฆาื อื โฮวน ตัว�
เญอืม เซ อาฮปั บะ เยโฮชาฟัต เซ โฮว รุป ดิ ไม่ แตะ
ละ ซ โฮลฮ แม แตะ ยว่ง ราโมต นึง นาตี กิเลอัต
เซ� 3 เญือม เซ อาฮปั ไฮมญ เยโฮชาฟัต ตอก เฮ�ี

�ปะ อมั ซ ฮาวก รุป ดิ โรฮ เปอะ ไม่ อาึ ละ ซ โฮลฮ
แม เยอะ ยว่ง ราโมต กิเลอตั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เยโฮชาฟัต เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี

มัฮ ติ ไม่ ปะ� โม ตฮนั ยุฮ อาึ อื เอจี มัฮ โรฮ ตฮนั ยุฮ
ปะ โรฮ� อาึ ซ เรอึม ฮาวก รุป ดิ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 4 เยโฮชาฟัต อฮั แม เฮี ละ อาฮปั เซ� �ไมจ
เอะ ไฮมญ พะจาว ละ ฮมั�� อฮั เซ ละ อ�ื

5ฟวยจ เซ กซัต อาฮปั กอก เนอึม โม ป ซึป ลปุง
พะจาว ฮอยจ โพรม เคะ แตะ ปาวน รอย ปุย� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เอะ โฮว รุป นึง ยว่ง ราโมต แควน กิ
เลอัต เซ อมั มัฮ ป ปุก� อมั มัฮ ป โอ ปุก�� อฮั เซ
ละ อ�ื โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ฮาวก รุป เมิฮ� พะจาว ซ เกือฮ อื ละ โม เปะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

6 เยโฮชาฟัต อฮั เฮ�ี �นา โม เฮี เยอ อมั ไก ลัง่ ป
ซึป ลปุง พะจาว ไฮญ นึง อื ละ ซ ไฮมญ เอะ พะจาว
นึง เงอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7กซัต อาฮปั เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไก ลัง่ ติ ปุย ป
ซ เกียฮ ไฮมญ เอะ พะจาว นึง อ�ื มัฮ มีคายา กวน อิ
มลา� อาึ ปังเมอ เกละยุ ปุย เซ นึง อฮั ลอป อื ไลลวง
ป โอ ไมจ เนิ� ไก โตว เญอืม อฮั อื ไลลวง ป ไมจ เนิ
ติ ชวง�� อฮั เซ� เญือม เซ เยโฮชาฟัต อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปัว ปะ โอ อฮั โอเอฮี ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 8 กซัต อาฮปั กอก ลุกนอง แตะ ติ ปุย�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว กอก มีคายา กวน อิมลา เยอ�
เกือฮ ซไจ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 9 อาฮปั ไม่
เยโฮชาฟัต เซ ฮาวก งาวม ตื นึง ตังอี คึ ยุฮ แตะ ไม่
จาวป แตะ เครองึ ไมจ� นา ก งาวม อื เซ มัฮ นึง
โตะ รบุฮ ปุฮ ปุย เฮงาะ นึง� ซื นา โตะ รเวอืะ เมือง
ซามาเรยี เซ� เญือม เซ โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ
ปุก กัมลัง ซึป อื ลปุง พะจาว ละ อ�ื 10 ไน โม เซ เยอ
ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ เซเด่คียา� มัฮ กวน เคนาอะ
นา� ตุย ไร� ยุฮ โด่วง ซัตซิง นึง อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื
�พะจาว อฮั เฮ�ี มัฮ เบือ โด่วง เฮี ป ซ ปุน โครฮ โม
เปะ โม ซีเรยี เซ ไม่ ซ ปุน ยุฮ โรฮ เปอะ ไลจ ไม่ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

11 โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เตือง โอยจ อื อฮั โรฮ
เฮี โรฮ� �ฮาวก ฮอยจ นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอั
ต เซ เมิฮ� โม เปะ ซ เป เปอะ นึง เอจี มอป พะจาว
อื ละ โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 ลุกนอง กซัต ป โฮว กอก มีคายา เซ อฮั เฮี ละ
อ�ื �งอ่ต แลน� เมาะ ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว
ไฮญ เญอ� เอจี อฮั ตื ป ไมจ ป มวน ละ กซัต ยุฮ เอะ
เซ� อฮั อื ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง� ปัว โรฮ ปะ
อฮั โรฮ ป ไมจ ป มวน ละ ตอก อฮั โม เซ อื โรฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื 13 มีคายา ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ ซ รโฮงะ
ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

14 เญือม เอจี เลียก มีคายา เคะ กซัต เตอ� กซัต
เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มีคายา� ดัฮ เอะ โฮว รุป ไม่
ยว่ง ราโมต แควน กิเลอัต เซ อมั มัฮ ป ปุก� อมั
มัฮ ป โอ ปุก�� อฮั เซ ละ อ�ื มีคายา โลยฮ ญอ อื
ละ อาฮปั เซ ตอก เฮ�ี �ฮาวก รุป เมิฮ� พะจาว เอจี
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เกือฮ อื ละ โม เปะ�� ลาวม ซ อฮั เซ ละ อ�ื 15 อา
ฮปั เซ อฮั แม เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาึ เอจี อฮั ละ ปะ
โฮวน โฮน ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ อฮั ป เนอึม ละ แตะ
เบือ มอยฮ พะจาว, โม่ อฮั ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 มีคายา โลยฮ แม อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ อื ยุ
อาวต เฮยี อาวต ไฮ โม อซิราเอน นึง บลาวง นึง ฌื
ตอก อาวต แกะ โอ ไก ป เลียง โฮ� พะจาว อฮั เฮ�ี
�ปุย โม เฮี เยอ ไก โตว พูนัม ยุฮ� พลวย เกือฮ เอญี
ไมจ เอญี มวน ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง
มัน เมิฮ�� อฮั เซ�� 17 เญือม เซ อาฮปั อฮั แม เฮี
ละ เยโฮชาฟัต ฆาื อ�ื �อาึ โม่ เอจี ตึน อฮั ละ เปอะ
โอ ปุย เฮี รโฮงะ ป ไมจ ป มวน เนิ เฟือฮ ฮา� มัฮ
แนฮ ป โอ ไมจ ป โอ มวน โน่ง ป อฮั อื เนิ อ�ี� อฮั
เซ� 18 มีคายา อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ
งอ่ต ป อฮั พะจาว, อาึ เอจี ยุ งาวม พะจาว นึง เบือง
ก งาวม แตะ นึง เมือง มะลอง� โม เตปด่า ยุฮ อื เซ
ชุง ลวง วิ อื งอ่น� ชุง แม ลวง ดอม อื งอ่น� 19 เญื
อม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย ติๆ ป ซ รชุยจ อา
ฮปั เกือฮ ฮาวก ยุม นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอัต
เตอ�� อฮั เซ� เตปด่า อฮั อื ตอก เฮี งอ่น� อฮั แม
อื ตอก เซ งอ่น� 20ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ เลียก
ฮอยจ เคะ พะจาว. อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ อาึ ป ซ รชุยจ
กซัต เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 21พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื
�ซ ยุฮ เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เตปด่า เซ
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โฮว อาวต นึง ดัก โม ป อฮั
ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว ละ อาฮปั เซ� ซ เกือฮ อฮั ป
โอ เนอึม ละ อ�ื� อฮั เซ� เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี
ละ อ�ื �โฮว รชุยจ เนอมึ โม เซ เมิฮ� ซ ฟวยจ เนอมึ
เปอะ ยุฮ ตอก อฮั แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� งอ่ต แลน� พะจาว เอจี ดุฮ ลปุ อฮั ป
โอ เนอมึ โตะ มวยญ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ยุฮ เปอะ
เซ� เกือฮ อื อฮั ป โอ เนอึม ละ ปะ� ญันได่ พะจาว
ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ฟวยจ เซ เซเด่คียา กวน เคนาอะนา เซ เลีย
ก เดือฮ ซปะ มีคายา เซ� อฮั เฮี ละ อื ไม่ อ�ื �มัฮ
เญือม เมอ โอก ลปุ พะจาว เซ ฮา อาึ อ�ื ไม่ โฮว
รโฮงะ อื โอเอฮี ละ ปะ อา�� อฮั เซ ละ อ�ื 24 มี
คายา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ
โฮลฮ ปะ โซะกิจ ปอ เลียก เม่าะ เอนิ เปอะ ติ แตะ
โตะ ฮอง เงอ� ปะ ซ ยุง เอนิ เปอะ เญือม เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 25 กซัต อาฮปั อฮั เฮี ละ ลุกนอง แตะ�
�โฮมวต โรวก มีคายา เซ� เอญี ตาว ละ อาโมน ป
มัฮ จาวเมือง ไม่ โยอตั ป มัฮ กวน อาึ เซ� 26 เกือฮ
คัง ปุย เฮี โตะ คอก� เกือฮ โซม คโนมปัง ไม่ รอาวม
ปลาว โน่ง� ฮอยจ ละ ซเงะ เอญี อาึ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ�� อฮั เซ� 27 เญือม เซ มีคายา โลยฮ อื
ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ตัม โฮลฮ เนอึม ปะ เอญี ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ มัฮ โอ อาึ มัฮ เนอึม ป ซึป
ลปุง พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ อฮั แม อื ละ
ปุย โฮวน เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ
ไมจ เปอะ ไตม อาึง ป อฮั อาึ เฮ�ี� อฮั เซ�

กซัต อาฮปั ยุม
28 เญือม เซ กซัต อาฮปั เมือง อซิราเอน ไม่ เยโฮ

ชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ฮาวก รุป ปุ แตะ ไม่

โม ซีเรยี นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอัต เซ� 29 อา
ฮปั อฮั เฮี ละ เยโฮชาฟัต� �อาึ ซ ปอม ติ แตะ แปน
ตฮนั ทัมมด่า� ปะ อา จาวป เครองึ กซัต ยุฮ เปอะ
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ปอม เนอึม ติ แตะ
เลียก รุป เนอึม ตอก อฮั แตะ เซ� 30 กซัต เมือง
ซีเรยี เซ อฮั อาึง อื ละ โม ไน ตฮนั บุก เลาะ ยุฮ แตะ
ตอก เฮ�ี �ทัน โตว รุป ไม่ ตฮนั ระ ตฮนั แตวะ ยุฮ โม
เซ� พอง รุป ไม่ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน นึง อื โน่ง��
อฮั เซ ละ อ�ื 31 เญอืม ยุ โม ไน ตฮนั เซ เยโฮชาฟัต
เตอ� เอจี โคะ อื มัฮ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ริ
ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื เยโฮชาฟัต เซ รโอง เอนิ ฆาื อ�ื พะ
จาว เรอึม อ�ื เกือฮ โม ตฮนั เซ ราึต ฮา อ�ื 32 เญื
อม ยุ โม ตฮนั บุก เลาะ เซ โอ อื มัฮ กซัต ยุฮ โม อซิ
ราเอน เนอ� ลเตือฮ เอนิ แม� เญือะ อาื โตว อื ฆาื
อ�ื 33 เญอืม เซ ไก ตฮนั โม ซีเรยี ติ ปุย� โปยญ ซบ
รอฮ แลน ตี ยุฮ แตะ� ลอก เอนิ กซัต อาฮปั เซ� ปุก
รตา โปลก ลปิ ไร เฆีญ รน่าวก อ�ื กซัต อาฮปั เซ อฮั
เฮี ละ ป คัป เลาะ ยุฮ แตะ� �อาึ เอจี บัต่ เอจี โซะ
โอะ� ลเตือฮ โอก ฮา ก รุป ปุย เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
34 ซเงะ เซ โม เซ รุป เนอึม รุป แนม ปุ แตะ� กซัต
อาฮปั เซ น่ักเน่ี โอเอฮี โตะ เลาะ รุป ยุฮ แตะ เซ นา
ลัก่ อาวต โม ซีเรยี เซ ฮอยจ ละ ปู พร�ิ เญือม เอจี
ซ เลียก ซเงะ เอ กซัต อาฮปั เซ ยุม�

19
เยฮู ฮอยจ ซตอก เยโฮชาฟัต

1 ฟวยจ เซ เยโฮชาฟัต เอญี โรฮ ลัง่ ไม่ กอ บาึง
แตะ ฮอยจ นึง เญือะ อาวต แตะ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� 2 เยฮู กวน ฮานานี ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ�
ฮอยจ โรฮ เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั แกต เปอะ
มัฮ ป ปุก เรอมึ แตะ ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ ฮรกั ไฌม
โรฮ เปอะ โม ป เกละยุ พะจาว เยอ� กัน ยุฮ เปอะ
ตอก เซ� พะจาว เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮอยจ
ละ ปะ ฆาื อ�ื 3 ปัง มัฮ ตอก เซ กัน ไมจ เอจี ยุฮ เปอะ
ไก โรฮ งอ่น� เอจี ซาวป โรฮ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป
พะอาเชรา นึง เมือง เฮี เตือง โอยจ อ�ื เอจี มัฮ โรฮ
ซาวป เปอะ ตอก ซ ปุก แตะ รพาวม พะจาว โรฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื

เยโฮชาฟัต เลือก โม ป รเตีฮ รตุม
4 กซัต เยโฮชาฟัต เซ� ปัง อาวต นึง เวยีง เยรูซา

เลม� โฮว ฌุป โฌ ลอป โรฮ โม ลัปซด่อน ยุฮ แตะ
โรฮ� โม ลัปซด่อน ยุฮ อื เน่อมึ นึง เบ่เออเชบ่า ลวง
ลัก่ เซฮ� ฮอยจ โรฮ ละ บลาวง เอฟราอมิ ลวง ลั่
กล่าวง เงอ� นัม แม โรฮ อื เกือฮ นัปทื เยโฮวา ป
มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 5 เมาะ ยว่ง
ป อาวต นึง เมือง ยูด่า ไม่ ไก โรฮ ปอม อาวต ตฮนั
นึง อื เอจี ซาวป ดุฮ ปุย ละ แปน อื ป รเตีฮ รตุม ละ
ปุย ยว่ง โม เซ โครยญ โดฮ� 6 เญอืม เซ เยโฮชาฟัต
อฮั อื ละ โม ป รเตีฮ รตุม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไมจ
เปอะ แฮน ตอก รเตีฮ แตะ โอเอฮี ละ ปุย� นึง โอ อื
มัฮ ยุฮ เปอะ ละ ปุย ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ละ
พะจาว. เญือม รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ละ ปุย เยอ� พะ
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จาว เอจี อาวต โรฮ ไม่ เปอะ� 7 มัฮ เซ ป ไมจ โรฮ
เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ฆาื อ�ื ไม่ ไมจ เปอะ แฮน เนอึ
ม ตอก รเตีฮ แตะ โอเอฮี ละ ปุย� เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เอะ เอ ปุน ยุ ปุน ฮมอง โตว ปุย บ่วก ปุย โจวง�
ไม่ ปุย ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� ไม่ ปุย เกือฮ ปุย
นนุ แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน โอ ปุก โอ ลอก�� อฮั เซ ละ
อ�ื

8 โนก ฮา เซ แม� เยโฮชาฟัต เลือก โรฮ โม เลวี
ไม่ โม ซตุ งอ่น� เลือก แม โรฮ อื ฮอยจ ละ โม ฮวันา
เจอ โม อซิราเอน งอ่น ละ ซ เกือฮ แตะ โม เซ รเตีฮ
รตุม โอเอฮี ละ โม ป ไก พิต โฌวะ ยุฮ ละ ปุ แตะ�
ฮอยจ โรฮ ละ โม ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว. โม ป ร
เตีฮ รตุม เลือก แตะ เซ� เกือฮ อื อาวต นึง เวยีง เย
รูซาเลม� 9 เญือม เซ เยโฮชาฟัต ซตอก รเง่อมึ โม
ป เลือก แตะ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ กัน
เฮี ไม่ รพาวม ฮลัต แตะ นึง พะจาว. ไมจ เปอะ ยุฮ
ไม่ รพาวม ซืไซ ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� 10 เญือม
ฮอยจ รโฮงะ โม เอียกปุ เปอะ ตอก พิต ตอก โฌวะ
ปุย ละ ปุ แตะ� กัน ยุฮ ยุม ไม่ ปุ แตะ ญุ่ก� ป พิต
โกตไม ยุฮ พะจาว ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เญือม
เซ โม เปะ ไมจ เปอะ ซตอก รเง่อมึ ไม่ เพอกึ ตอม
เปอะ ปุย นึง กัน ลัง ยุฮ อื เญือม ตัตซิน ปุย ปุ แตะ
เซ� เดอมึ ปุย โอ ซ ยุฮ กัน พิต กัน มัป่ ละ พะจาว
ฆาื อ�ื ดัฮ โม เปะ โอ ยุฮ ละ ปุ แตะ ตอก เซ� พะ
จาว ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม เปะ ไม่ โม ลัป
ซด่อน ฆาื อ�ื ดัฮ โม เปะ ยุฮ กัน ลัง ยุฮ แตะ ตอก
เซ โฮ� ซ ไก โตว พิต ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื

11�อามารยิา ป มัฮ ฮวันา ซตุ อู เอจี แปน ป ไปญ
กัน เกว ไม่ กัน ยุฮ ปุย ละ พะจาว. เซบ่าดิย่า กวน อิ
ชมาเอน ป มัฮ จาวเมือง โม ยูด่า เยอ� เอจี แปน ป
ไปญ กัน เกว ไม่ กซัต ละ เปอะ� โม เลวี เอจี แปน
โรฮ โม ป ควป คุม แลน แก ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุฮ ตัม
ป เอจี ตัตซิน ปุย เซ� เกือฮ ติ เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม
เรยีง แตะ� ปัว พะจาว เลีฮ อาวต ไม่ โม ป ยุฮ กัน
ซื กัน ไซ�� อฮั เซ กซัต เยโฮชาฟัต เตอ�

20
โม ยูด่า เป โม อมัโมน ไม่ โม โมอปั

1 กัง เคะ เอ� โม โมอปั ไม่ โม อมัโมน ไม่ โม เมอูนี
งอ่น� พาวม ดิ ไม่ ปุ แตะ� บะ เอนิ ปุ แตะ� ฮาวก
รุป ไม่ เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า�

2 เญอืม เซ ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ เยโฮชาฟัต
ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี ไก โม ตฮนั โฮวน ติ มู� โม เซ
ซ ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ ปะ� โม เซ กัมลัง ฮอยจ เน่
อมึ ลัก่ เมือง เอโด่ม บลัฮ ปลัฮ รอาวม ยุม ลัก่เติต�
เอจี ปุน กุม โรฮ เมือง ฮาซาโซน-ทามา โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เอจี มัฮ ยว่ง อฮั ปุย เอนเกด่ี ไม่� 3 เญื
อม เซ เยโฮชาฟัต เกิต รพาวม ฮลัต� ไววอน ละ พะ
จาว ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ ปุย ไน เมือง ยูด่า เซ เออปึ ป
โซม แตะ โครยญ โดฮ� 4 เญือม เซ โม ลัปซด่อน ป
อาวต นึง เมือง ไน เคต โม ยูด่า เซ โครยญ โดฮ โฮ�

บะ เอนิ ปุ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม ฆาื อื ละ
ซ ไววอน แตะ ปัว พะจาว เรอมึ แตะ�

5 โม ป ฮอยจ โพรม เซ ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ� รโจะ รเจอมึ ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง ควง โคระ
นึง วิฮนั เซ� เญือม เซ กซัต เยโฮชาฟัต ชุง ลั่กกา
โม เซ� 6 ไววอน ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ เยโฮวา ป
มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม เอะ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ
ป ตัตเตียง เมือง มะลอง� เอจี ตัตเตียง โรฮ เปอะ
ไม่ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ปะ อาวต เปอะ ไม่
อมันัต คึนัก ยุฮ แตะ� ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ปุน คัต
เวยีน ปะ อา� 7 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เนอึม เปอะ พะ
จาว ยุฮ เอะ� เญือม โอก โฮว โม อซิราเอน ป มัฮ
ปุย ไน เปอะ ฮอยจ ละ เมือง อาวต แตะ ปเล่ีย เฮ�ี
ปะ เอจี โครฮ เอนิ เปอะ โม ป อาวต ไพรม นึง เมือง
เฮี โอก ฮา นา เฮี เอนิ� ปะ เอจี มอป โรฮ เปอะ ปะ
เทต เฮี ละ โม จัตเจือ อปัราฮมั ป มัฮ ปุโฮมว เปอะ
เซ� เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ แปน ลอป เอนิ คอง อ�ื
8 ปุย โม เซ เอจี โฮลฮ เนอมึ อาวต นึง อ�ื เอจี ยุฮ แม
โรฮ วฮินั เฮี ละ แปน อื นา ก ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ�
9 ปุย โม เซ เอจี อฮั โรฮ เฮ�ี �ดัฮ ปะ เกือฮ ป โตะ ป
ตอง ฮอยจ ละ โม เอะ นึง เกือฮ เปอะ เอะ ลอก ตุต
แตะ� ปัง มัฮ กัน รุป ญุ่ก� พาญัต ฆอก ญุ่ก� กัน
ไปลญ เออปึ ญุ่ก� โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ ซ โฮว
ชุง ดิ ซองนา ปะ นึง วฮินั นา ก ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ
เฮ�ี ไม่ ซ กอก ปัว ปะ เรอึม แตะ� เญือม เซ ปะ ซ
งอ่ต เปอะ ป ปัว เยอะ� ไม่ ซ เรอมึ โรฮ เปอะ โม เอะ
เกือฮ โปน เม่ะมัก่ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

10 �ปเล่ีย เฮี โม อมัโมน� โม โมอปั ไม่ โม เอโด่ม
เมอ� ซ ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม เอะ� ไพรม อื เญอืม
โอก โรง โม จัตเจือ ไพรม เอะ ฮา เมือง อยีปิ โฮ� ปะ
เกือฮ เปอะ โตว เลียก รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย โม เซ� เอจี
โฮลฮ โฮว คระ เวยี เมือง อ�ื โฮลฮ โตว ยุฮ ยุม ไม่
ปุย โม เซ ฆาื อ�ื 11 ปเล่ีย เฮี ปุย โม เซ แม ลเตือฮ
ตอซู ไม่ เอะ� ซ โครฮ แม โม เอะ โอก ฮา ปลัฮเตะ
ป เอจี มอป เปอะ เกือฮ แปน คอง เงอะ เฮ�ี 12 โอ
พะจาว ยุฮ เอะ� ปัว ปะ รเตีฮ เกือฮ โม เซ ลอก ตุต
แตะ� โม เอะ เอ ไก โตว เรยีง แด่น ละ ซ ปุน ตอซู
แตะ ไม่ โม ปุย โฮวน ลัมลอน ป กัมลัง ฮอยจ เซ�
ตอก ซ ยุฮ ซ อฮั แตะ ละ อื ปุ โรฮ ยุง โรฮ� เอะ เอ
รกวน ปะ ฮอยจ เรอึม แตะ โน่ง�� อฮั เซ เยโฮชา
ฟัต นึง รซอม ไววอน แตะ�

13 ลไล ชุง ลัง่ ปุย ไน โม ยูด่า เซ ซองนา พะจาว
ไม่ ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน เฌือต แตะ นึง ลั่กกา วิ
ฮนั เซ� 14 เญือม เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต พราวป
เอนิ นึง ยาฮาซีเอน กวน เซคาริยา� ยาฮาซีเอน
เซ ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง โกะ อื ฮอยจ ละ จัตเจือ
ไพรม แตะ ตอก เฮ�ี ยาฮาซีเอน� เซคารยิา� เบ่ไน
ยา� เยอีเอน� มัตทานิยา� ปุย เซ เยอ มัฮ โม เลวี
ซฆลาวม อาซัป นึง อ�ื ปุย เซ ชุง ซองนา โม ป โพรม
เซ� อฮั เฮ�ี

15�โอ กซัต ไม่ โม ยูด่า ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เย
รูซาเลม เตือง โอยจ เปอะ� งอ่ต เมอะ� พะจาว อฮั
เฮี ละ เปอะ� �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต� ปุ ชุม รพาวม
ฆาื โม ป ระ ป โฮวน เซ� ไลลวง กัน รุป เปอะ เซ เกว
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โตว ไม่ โม เปะ� เกว ไม่ พะจาว โน่ง� 16 ซงา่วป ก
ซะ อา โฮว รุป ไม่ โม เซ เยอ เมิฮ� โม ป ซ รุป ไม่
เปอะ เซ ซ ฮอยจ นึง คระ โตะ เงียก ซิต� ซ รโตฮ
เปอะ ยุ นึง เดือะ โลก ป ไก บลัฮ ลาึน เวอืฮ เยอูเอน
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 17 โม เปะ เอ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว รุป ไอฮ ไม่ เฟือฮ� มัฮ เมาะ ไมจ เปอะ เพรยีง
ติ แตะ ไม่ ชุง เปอะ แก โม เซ โน่ง� โม เปะ ซ โฮลฮ
เอนิ เปอะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ ไอฮ ตอก เกือฮ พะจาว
แตะ เป เยอ� โม เปะ โม ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม เมอ� ปุ รงัมะ รพาวม� ปุ ฮลัต� ซงา่วป ก ซะ
อา โฮว ตอซู ไม่ เมิฮ� พะจาว ซ อาวต ไม่ โม เปะ�
� อฮั เซ ละ อ�ื

18 เญือม เซ เยโฮชาฟัต นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื เตือง ปุย นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ� นุ่ม โรฮ ซองนา พะจาว นึง ลืลาว แตะ
พะจาว โรฮ� 19 ปุย ไน เจอ โม เลวี ป มัฮ ซฆลาวม
โคฮตั นึง อ�ื ไม่ ซฆลาวม โครา เยอ� โกฮ ชุง เชยี
ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ นึง
ลเลาะ เรยีง แตะ�

20 เญอืม เอจี ปวยฮ พริ เมือ กซะ งาวป อ�ื โม เซ
โอก โฮว ดิ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ ซดิ อื ไม่
ยว่ง เทโคอา เซ� ลไล โอก โฮว โม เซ เยอ� กซัต เย
โฮชาฟัต โกฮ ชุง ละ ซตอก รเง่อมึ แตะ โม ป โฮว
เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ โม ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม เมอ� งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เมอะ� ไมจ เปอะ อาึง
รพาวม แตะ นึง เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� เดอมึ
เปอะ ซ โฮลฮ อาวต ตอน ฮมัน ฆาื� ไมจ โรฮ เปอะ
เจือ ป เอจี อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว ละ เปอะ เซ เดอมึ
กัน ยุฮ เปอะ เซ ซ ฟวยจ เนอึม ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื 21 เญือม เอจี ฟวยจ ซิงซา อื โอเอฮี ไม่ โม ลัป
ซด่อน ตอก เซ� เยโฮชาฟัต ดวน โม นักโด่นตรี โม
นัก รอง ยุฮ แตะ เซ จาวป เครองึ ซงะ่ ไล� ฟวยจ
เซ เกือฮ อื โฮว ลั่กกา โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ
อื เชยี ปุ โฮว ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ทไว รซอม ญันด่ี
ละ พะจาว. รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื เซ ไก ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ�� เกือฮ อื อฮั เซ�

22 เญือม เชยี โรง โม เซ ลืลาว พะจาว เยอ� พะ
จาว เกือฮ เอนิ โม ตฮนั ป ริ เลียก ตอซู ไม่ อื เซ ฆ
ราึง� 23 เญือม เซ โม ตฮนั อมัโมน ไม่ โม ตฮนั โม
อปั เซ เลียก รุป เอนิ ปุ แตะ ไม่ โม ตฮนั เอโด่ม เซ�
ยุม เอนิ ยุฮ อื แกล เอนิ� ฟวยจ เซ แม ลเตือฮ แม
รุป ไฆฮ ไม่ โม โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�

24 เญอืม เอจี ฮอยจ โม ตฮนั ยูด่า นึง นาตี ฮลาวง
นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ป มัฮ นา ก เกียฮ ชวน ปุย โอเอฮี
เวอืฮ เซ� ชวน เอนิ ยุม เฮยีไฮ โม ตฮนั ฮอยจ รุป ไม่
แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื ตฮนั โม เซ เญือะ ไอม โตว
ติ ปุย เนอึม� 25 เยโฮชาฟัต ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โฮว
ซาวป ซเคระ โรวก คาวคอง ยุฮ โม เซ� โฮลฮ เนอมึ
คาวคอง ยุฮ อื โฮวน ปอ โอ อื เญือะ โอยจ โรวก� ป
โฮลฮ อื เซ มัฮ ซัตซิง� เครองึ เซอกึ� ป โซมปปอน�
ไม่ คาวคอง ระ งวยฮ โฮวน เจือ� ปอ เอนิ ซเคระ อื

ลอวย ซเงะ เอนิ� 26 ซเงะ ปาวน นึง อื โม เซ เตือง
โอยจ อื โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง โตะ โลก เบ่ราคา ละ
ซ ลืลาว อื พะจาว ป เรอึม แตะ เซ� ปุย ลอต เอนิ
อฮั เบ่ราคา* ไม่ นา เซ ฆาื อ�ื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ
เฮ�ี

27ฟวยจ เซ เยโฮชาฟัต เซ นัม แม โม ยูด่า ไม่ โม
ปุย เวยีง เยรูซาเลม เซ โอก เอญี� โกฮ เอญี ดิ ฮอยจ
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง
เกือฮ พะจาว อื เป โม ป ตอซู ไม่ อื เซ� 28 เญอืม เอจี
เอญี อื ฮอยจ โตะ เวยีง เงอ� โม เซ ฮาวก ฮอยจ นึง
วฮินั ยุฮ พะจาว, เตียต ปุ ฮาวก พิน ระ พิน แตวะ�
ปาึง แม โรฮ โตวต ไม่ อ�ื

29 ปุย โฮวน ปะเทต เตอ ฮมอง โรฮ ตอก เอจี รุป
พะจาว รโตง โม อซิราเอน เซ ไม่ เกือฮ อื โม ป ตอซู
ไม่ อื เซ ไป� โม ป ฮมอง เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง
ฆาื อ�ื 30กซัต เยโฮชาฟัต โฮลฮ ตัตเตียง เฮน ฮลอง
ปุย ฆาื อ�ื พะจาว เกือฮ เนอึม อื โฮลฮ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง ฮา โม ป รุป ไม่ แตะ เซ โครยญ ลวง
เอนิ�

จีวติ เยโฮชาฟัต ลัก่ ก ลอยจ อื
31 เญือม แปน โรง เยโฮชาฟัต กซัต ละ โม ยูด่า

เยอ� อาญุ อื ไก งว่ย โรฮ พอน เนอมึ� ตัตเตียง ปุย
นึง เวยีง เยรูซาเลม งา่ โรฮ พอน เนอึม� มอยฮ มะ
อื มัฮ อาซูบ่า กวน ชนิฮ�ิ 32 เยโฮชาฟัต เซ ยุฮ โรฮ
ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก เอจี ยุฮ กซัต อาซา ป มัฮ
เปือะ โกะ อื เซ� 33 ปัง มัฮ ตอก เซ� คัน ทไว ป ไก
นึง นาตี ฮลาวง เซ ปังเมอ โอ ดิ เญื่อฮ อ�ื โม ลัป
ซด่อน นึง อื ญอม โตว นัปทื เนอึม พะจาว ยุฮ จัต
เจือ ไพรม แตะ เซ�

34 โนก ฮา เซ เมาะ กัน เอจี ยุฮ กซัต เยโฮชาฟัต
เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ป
มัฮ นังซื ไซฮ เยฮู กวน ฮานานี นึง อ�ื

35 ติ โฮน อ�ื เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า เซ รปึน
ดิ กัน ไม่ อาฮตัยา ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน� กซัต
เซ มัฮ เนอมึ ปุย ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร� 36 เญอืม เซ
ปุย ลอา เซ ยุฮ ดิ โล่ง ระ นึง เอซิโอน-เกเบ่อ ละ ซ
เกือฮ อื โฮว นึง ปลัฮ รอาวม� 37 เญือม เซ เอลีเอ
เซอ กวน โด่ด่าวาฮุ ปุย ยว่ง มาเรชา เยอ� ซึป ลปุง
พะจาว ฮอยจ ละ เยโฮชาฟัต ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ
ยุฮ ไลจ ไม่ กัน ยุฮ ปะ� นึง เอจี รปึน ดิ ปะ กัน ไม่ อา
ฮตัยา�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ โล่ง ยุฮ อื เซ ไลจ
เนอมึ� เญาะ เกียฮ โฮว โตว นึง ปลัฮ รอาวม ฆาื อ�ื

21
เยโฮรมั กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 8:16-29)

1 เญือม เอจี ยุม เยโฮชาฟัต เซ� ปุย โฮว รมอยจ
อื นา ก เอจี รมอยจ ปุย โม จัตเจือ ไพรม อื นึง เมือง
ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ เยโฮชาฟัต เซ มัฮ
เยโฮรมั กวน โกะ อื ไอฮ� 2 เยโฮรมั เซ ไก ปุ รเมะ

* 20:26 20:26 เบ่ราคา เซ มัฮ อฮั อื ลืลาว ไม่�
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แลฮ ปุย� มัฮ อาซารยิา� เยรเีอน� เซคารยิา� อา
ซารยิาฮู� มีคาเอน� ไม่ เชฟาทิยา� โม เซ เยอ มัฮ
ตื กวน เยโฮชาฟัต� 3 ป มัฮ เปือะ อื เซ เอจี เกือฮ
โรฮ มาื ไคร ไม่ คาวคอง ระ งวยฮ ละ โม กวน แตะ
เซ โฮวน เจือ� เกือฮ แม โรฮ อื ตัตเตียง ตื เมือง ไน
เคต ยูด่า ป ไก ปอม อาวต ตฮนั นึง อ�ื กัน แปน
กซัต เซ ปังเมอ เกือฮ อื ละ เยโฮรมั นึง มัฮ อื กวน
โรง�

4 เญอืม เอจี โฮลฮ เยโฮรมั แปน กซัต รโตง เปือะ
แตะ ไม่ เอจี ตอน ฮมัน โรฮ เมือง เตียง อื เซ� ยุฮ
เอนิ ยุม ไม่ โม ปุ ปุย แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ โม
จาวไน นึง เมือง ยูด่า เซ งอ่น โรฮ� 5 อาญุ เยโฮรมั
เซ เญือม แปน โรง อื กซัต เตอ� ไก งว่ย ลอา เนอึ
ม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ซเตะ เนอึม�
6 เยโฮรมั เซ ยุฮ โรฮ กัน ฆอก กัน เบร� ตอก ยุฮ อา
ฮปั อ�ื ไม่ ตอก ยุฮ โม กซัต ไฮญ ไน โม อซิราเอน
โฮ� มัฮ ฆาื ไอฮ อื กวน เครฮี กซัต อาฮปั เซ แปน
ปุย เญือะ แตะ� กัน ยุฮ อื เซ มัฮ เนอึม ป ฆอก ป
เบร ละ แลน พะจาว อ�ื 7 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว
ยุฮ โตว โรฮ ไลจ ไม่ จัตเจือ กซัต ด่าวติ เซ ฆาื อ�ื
นึง เอจี ซันญา อื ไม่ ด่าวติ นึง ซ เกือฮ แตะ จัตเจือ
อื เซ โฮลฮ แปน ลอป กซัต�

8 เจน แปน ลัง่ เยโฮรมั กซัต เซ� ปะเทต เอโด่ม
เลฮ เตียง� ลอต โอ เญาะ อาวต ฆรมึ นัม ตัตเตียง
โม ยูด่า แตะ� ดุฮ เอนิ กซัต ละ โม โกะ แตะ� 9 เญื
อม เซ เยอ เยโฮรมั โอก โฮว ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ
แตะ� บุก ปุ โฮว เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� โฮว ไม่ อื
เตือง โอยจ อื ละ ซ โฮว รุป แตะ ไม่ โม เอโด่ม เซ�
เญือม เซ โม ตฮนั เอโด่ม เซ แวต เอนิ โม เซ ไคว
อ�ื เญือม เอจี เติง เมือ ก ซาวม อ�ื เยโฮรมั ไม่ โม
ตฮนั ยุฮ อื เซ ปังเมอ เบลือฮ โรฮ ยุฮ แตะ� 10 เคียง
เซ ปะเทต เอโด่ม เญาะ อาวต โตว ฆรมึ อมันัต ตัต
เตียง โม ยูด่า แตะ� ลไล เซ เยอ ปุย เมือง ลิปนา
เลฮ โรฮ เตียง อื โรฮ� เญาะ อาวต โตว โรฮ ฆรมึ
นัม ตัตเตียง เยโฮรมั แตะ เซ� มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ
อื เยโฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�

11 โนก ฮา เซ เยโฮรมั เซ ยุฮ แม โรฮ นา ก ไว ปุย
พะจาว ไฮญ นึง นาตี ฮลาวง เมือง ยูด่า เซ� เอจี มัฮ
เอนิ นัม อื ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไม่ โม ยูด่า เกือฮ โอ
เนอมึ รพาวม ละ พะจาว�

12 เญือม เซ เอลียา ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ ไซฮ
โจตไม ฮอยจ ละ เยโฮรมั ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เยโฮวา
พะจาว ยุฮ ด่าวติ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ ซ เกือฮ ปะ
ลอก ตุต แตะ� มัฮ ฆาื โอ ปะ ยุฮ ตอก เยโฮชาฟัต
ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ� ไม่ ตอก ยุฮ อาซา กซัต ยูด่า
ป มัฮ ตะ เปอะ เซ โรฮ� 13 ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ตอก
ยุฮ โม กซัต อซิราเอน อ�ื เอจี มัฮ นัม เปอะ โม ยู
ด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ โอ เนอึม รพาวม
ละ พะจาว� ตอก เอนิ เอจี นัม โม กซัต จัตเจือ อา
ฮปั โม อซิราเอน เกือฮ โอ เนอึม รพาวม ละ พะจาว
โฮ� ปะ เอจี ยุฮ โรฮ เปอะ ยุม ไม่ โม ปุ รเมะ โกะ
แตะ โรฮ� โม ปุ ปุย เปอะ เซ ไมจ ลัง่ ฮา ปะ ลัง่�

14 เคียง ยุฮ เปอะ ตอก เซ� พะจาว ซ เกือฮ เม่ะมัก่
โซะ ลอน ฮอยจ ละ ป มัฮ โม ปุย ไน เปอะ� ละ กวน
เฌือต เปอะ� ไม่ โม ปุย เญือะ เปอะ� ฮอยจ โรฮ ละ
คาวคอง ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 15 ตัว ปะ นึง อ�ื
ปะ ซ โซะ เวียก โซะ ตู เปอะ� เวียกตู เปอะ เซ ซ
ฮลอ เอนิ โอก ฆาื ป โซะ นึง เปอะ เซ� ไม่ ซ เซอปึ อื
ปุ ปุ โครยญ ซเงะ่�� อฮั เซ รซอม นังซื เซ�

16 ฟวยจ เซ พะจาว โบว รพาวม โม ฟีลิซเตีย ไม่
โม อารปั ป อาวต ซดิ ไม่ โม เอทิโอเปีย เซ� เกือฮ
อื เกละยุ เยโฮรมั ไม่ ฆวต รุป แตะ ไม่ อ�ื 17 โม เซ
เตือง โอยจ อื ฮาวก รุป เนอึม ไม่ โม ยูด่า เซ� เลีย
ก ซะ เต เอนิ เญือะ อาวต กซัต เซ� โฮมวต แม โรฮ
โรวก โม ปรโปวน เญือะ อื ไม่ โม กวน อื เตือง โอยจ
อ�ื มัฮ ลัง่ อาฮตัยา กวน รเคะ อื ติ ปุย โน่ง ป โฮฮ
ลัง่ ละ อ�ื

18 เญือม เอจี ฟวยจ เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ อ�ื
พะจาว เกือฮ เนอมึ เยโฮรมั เซ โซะ เวยีกตู โอ เญาะ
เกียฮ ไฮ� 19 เญือม เอจี ไคว โซะ อื เซ ลอา เนอึม
เมอ� เวยีกตู อื เซ ฮลอ เนอมึ โอก ฆาื โซะ อื เซ� ยุม
โซะ ยุม ไซญ เนอึม ตอก เซ� โม ป มัฮ ลุก บัน่ ลัน
เมือง อื ปังเมอ โอ จอป งอ ละ รไงฮ่ แตะ ยุม อื ตอก
เอจี กอ ยุฮ ปุย อื ละ กซัต ไฮญ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม
อื กา เซ�

20 อาญุ เยโฮรมั เญือม แปน โรง อื กซัต เตอ ไก
งว่ย ลอา เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม
ซเตะ เนอมึ� เญือม ยุม อื เซ ไก โตว ป โซะ รพาวม
นึง ยุม อื เฟือฮ� โฮว รมอยจ โรฮ ปุย นึง เมือง ด่า
วติ� ปังเมอ โอ อาึง อื นึง โตะ อูโมง ยุฮ โม กซัต�

22
อาฮตัยา กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 8:25-29; 9:21-28)

1 ปุย เวยีง เยรูซาเลม ดุฮ โรฮ อาฮตัยา กวน รเมะ
รเคะ กซัต เยโฮรมั แปน กซัต ละ แตะ� มัฮ ฆาื เอจี
ฮาวก ยุฮ โม อารปั ยุม ไม่ โม กวน รเมะ เยโฮรมั เซ�
โฮฮ ลัง่ กวน รเคะ เซ ติ ปุย โน่ง�

2 อาญุ อาฮตัยา เญือม แปน โรง อื กซัต เซ ไก
งา่ ลอา เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ติ
เนอึม โน่ง� มอยฮ มะ อื มัฮ อาทาลิยา กวน กซัต
อาฮปั� ปุก มัฮ กวนโซะ กซัต โอมร�ี

3 อาฮตัยา เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ตอก เอจี ยุฮ
จัตเจือ กซัต อาฮปั อื โฮ� ป เพอกึ อื เกือฮ ยุฮ กัน
ฆอก ตอก เซ เยอ เอจี มัฮ เอนิ มะ โกะ อื ไอฮ� 4 อา
ฮตัยา เซ ยุฮ เนอึม ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว
อ�ื มัฮ เอนิ ตอก ยุฮ โม จัตเจือ กซัต อาฮปั อื เซ�
เญอืม เอจี ฟวยจ ยุม เปือะ อาฮตัยา เซ� โม จัตเจือ
กซัต อาฮปั เซ แปน เอนิ ปุ ซิงซา อาฮตัยา โอเอฮี ไม่
อ�ื เอจี มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป แปน ควน ไลจ โลม ละ
โกะ อื ฆาื อ�ื 5 อาฮตัยา เซ ยุฮ เนอึม โอเอฮี ตัม ป
อฮั โม เซ ละ แตะ� ลอต เอนิ โฮว ดิ ไม่ โยรมั กวน
กซัต อาฮปั ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน เซ� ละ ซ
โฮว รุป อื ปุ แตะ ไม่ ฮาซาเอน กซัต เมือง ซีเรยี นึง
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ราโมต กิเลอตั เซ� เญอืม เซ โม ซีเรยี เยอ ปุน เกือฮ
โยรมั เบราะ บัต่� 6 โยรมั เซ เอญี ฆาื อื ฮอยจ นึง
เวยีง ยซิเรเอน ละ ซ เยื่อ อื ก เบราะ ก บัต่ แตะ ฆาื
โฮว รุป แตะ ยว่ง ราโมต เซ�
อาฮตัยา กซัต เมือง ยูด่า ป มัฮ กวน เยโฮรมั เซ

โฮว ฌุป โรฮ โซะ อื นา เซ�

เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ อาฮตัยา
(2 กซต� 9:27-29)

7 เญือม โฮว ฌุป อาฮตัยา เซ โซะ โยรมั เซ� พะ
จาว เอจี เพรยีง โรฮ อาึง ตอก ซ เกือฮ แตะ อาฮตั
ยา เซ ไลจ โลม ฆาื อ�ื ลไล อาวต ลัง่ อาฮตัยา ไม่ โย
รมั เซ ไม่ ปุ แตะ� ฮอยจ เอนิ เยฮู กวน นิมชี เคะ อ�ื
เอจี มัฮ ปุย เซ ป เลือก พะจาว อาึง ละ ซ ยุฮ อื ไลจ
ไม่ จัตเจือ กซัต อาฮปั เซ� เญอืม เซ อาฮตัยา ไม่ โย
รมั เซ โอก โฮว รโตฮ เอนิ ยุ เยฮู เซ� 8 ลไล ยุฮ ลัง่
เยฮู ยุม ไม่ จัตเจือ กซัต อาฮปั เซ� รโตฮ ยุ โม ป ระ
ป คาว นึง เมือง ยูด่า ไม่ โม กวน เอยีกปุ อาฮตัยา ป
ฮอยจ ดิ ไม่ อาฮตัยา เซ งอ่น� เยฮู ยุฮ เอนิ ยุม ไม่
โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 9ฟวยจ เซ โฮว ซาวป แม โรฮ
ยุ กซัต อาฮตัยา เซ� ปุย โฮว รโตฮ ยุ อื นา ก เม่าะ อื
ติ แตะ นึง เมือง ซามาเรยี� โม ป ยุ เซ โฮมวต เอญี
ตาว อื ละ เยฮู� เยฮู เซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อ�ื เญือม
เซ ปุย ปังเมอ โฮว รมอยจ อื ตัม ไล อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื
�ปุย เฮี เอจี มัฮ กวนโซะ กซัต เยโฮชาฟัต โฮ� เอจี
มัฮ เยโฮชาฟัต เซ ป ซาวป เนอึม แนม ตอก ซ ปุก
แตะ รพาวม พะจาว โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เคียง
เซ จัตเจือ เญือะ กซัต อาฮตัยา เซ เญือะ ไก โตว ป
เกียฮ แปน กซัต นึง อ�ื

อาทาลิยา เฆรอืง แปน กซัต
10 เญือม เอจี ฮมอง อาทาลิยา ป มัฮ มะ กซัต อา

ฮตัยา เซ ไลลวง ยุม กวน แตะ เซ� โกฮ ยุฮ เอนิ ยุม
ไม่ โม ป มัฮ จัตเจือ กซัต โม ยูด่า ฆาื อื เตือง โอยจ
อ�ื 11 มัฮ ลัง่ โยอตั ป มัฮ กวน กซัต อาฮตัยา เซ ติ
ปุย โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ� มัฮ ไอม อื เบือ เยโฮเชบ่า
กวน รโปวน กซัต เยโฮรมั เซ� นึง บระ อื ตุย เน่อมึ
นึง ลลาึง โม กวน กซัต ป ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซ� เยโฮ
เชบ่า เซ บระ โฮว เม่าะ โยอตั เซ ไม่ ปุย แลน แก อื
ติ ปุย นึง โตะ ฮอง ก ไอจ ปุย นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว�
ละ โอ อื ซ เกือฮ อาทาลิยา เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
เยโฮเชบ่า เซ มัฮ รนัน กซัต อาฮตัยา� มัฮ ปรโปวน
เญือะ เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ� 12 เยโฮเชบ่า เซ บระ
เลียง โยอตั เซ แลฮ เนอึม� มัฮ ไน ติ เจน โฮลฮ อา
ทาลิยา เซ แปน กซัต ตัตเตียง ปุย�

23
ปุย เกือฮ โยอตั แปน กซัต
(2 กซต� 11:4-16)

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม อาแลฮ นึง อ�ื เยโฮยา
ด่า ป มัฮ ซตุ อู� ดุฮ ดิ รซอม ซันญา แตะ ไม่ โม ไน
ตฮนั พอน ปุย� มัฮ อาซารยิา กวน เยโรฮมั� อิชมา
เอน กวน เยโฮฮานัน� อาซารยิา กวน โอเบ่ต� มาอา

เซอา กวน อาด่ายา ไม่ เอลีชาฟัต กวน ซิคร�ี 2 ปุย
โม เซ เยอ โฮว เล่ีป เมือง ยูด่า ละ ซ เกือฮ แตะ โม
เลวี ไม่ โม ฮวันา เจอ อซิราเอน โครยญ เจอ ฮอยจ
โพรม เคะ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 3 เญอืม เซ โม
ป ฮอยจ โพรม นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ เตือง โอยจ
อ�ื ดุฮ ดิ รซอม ซันญา แตะ ไม่ โยอตั กวน กซัต เซ�
เญอืม เซ เยโฮยาด่า อฮั เฮี ละ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื
�แลน แลน กวน กซัต เฮี เมอะ� ปเล่ีย ปุย เฮี เยอ
ซ โฮลฮ เนอึม แปน กซัต� ตอก เนอึม เอจี ซันญา
พะจาว อาึง นึง ซ เกือฮ อื จัตเจือ ด่าวติ แปน ลอป
กซัต โฮ�

4 �ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี โม ซตุ ไม่ โม
เลวี ป ซ โฮลฮ เลียก มอง ญัม ซเงะ ลโล่ะ โอ� ไมจ
เปอะ รฆุ ติ แตะ แปน ลอวย มู� ติ มู อื ไมจ อื มอง
โตะ รเวอืะ วฮินั� 5 ติ มู อื ไมจ อื มอง เญือะ กซัต�
ติ มู อื แม ไมจ อื มอง โตะ รเวอืะ ป อฮั ปุย ลักทัน
ไม่� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เกือฮ อาวต นึง ควง
วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 6 ปุ เกือฮ ปุย ไฮญ เลียก นึง
โตะ วฮินั เซ ติ ปุย เนอึม� มัฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ
โน่ง ป ลัง เลียก นึง อ�ื นึง มัฮ อื ป ลัง รซอฮ นึง วิ
ฮนั เซ� ไม่ เอจี มัฮ โรฮ อื ป เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย
ซงะ่ ไล โรฮ� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เซ ไมจ
เนอมึ อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซตอก พะจาว อาึง
นึง ไลลวง ไมจ แตะ อาวต ก พริ เซ� 7 โม เลวี เตื
อง โอยจ อื ไมจ อื ไปญ เครองึ รุป ยุฮ แตะ ไม่ อาวต
อื รวติ รเวยีง กซัต เซ� ไม่ โฮว ฟวต อื โครยญ คระ
โฮว โครง เอญี อ�ื ดัฮ ไก ปุย ไฮญ ป เลียก นึง โตะ
วิฮนั เซ โฮ� ไมจ เอนิ อื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

8 เญือม เซ โม เลวี ไม่ โม ยูด่า เตือง โอยจ อื ยุฮ
เนอึม อื ตัม ป อฮั เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ ละ แตะ
โครยญ เจือ� โม ป นัม ปุย เซ� ตัง โคน ตัง เกือฮ
โม ปุย ไน แตะ ฮอยจ เคะ เยโฮยาด่า� เตือง โม ป
เลียก มอง ญัม ซเงะ ลโล่ะ ไม่ โม ป โอก อื ฮา มอง
แตะ ญัม ซเงะ ลโล่ะ เซ โรฮ� พลวย โตว อื เอญี ติ
ปุย เนอมึ� 9 เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ เพลียฮ ไม่ โล
ยุฮ ด่าวติ ป แฮรน ปุย อาึง นึง วฮินั เซ ละ โม ฮวันา
ตฮนั เซ� 10 เกือฮ แม โรฮ โม เซ เตือง โอยจ อื แปน
ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต เซ� เกือฮ อื ไปญ
เครองึ รุป ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� ชุง นึง ลัก่กา
วฮินั เซ โครยญ ลวง�

11 ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ โยอตั กวน
กซัต ไพรม เซ โอก� จาวป วอม กซัต ละ อ�ื มอป
โรฮ โกตไม ไลลวง กัน ตัตเตียง อื โอเอฮี ป ลัง ซัน
ญา กซัต ละ อ�ื ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า ไม่ โม กวน
อื เซ เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ อื นึง ดุฮ อื แปน กซัต�
ฟวยจ เซ ปุย เตือง โอยจ อื อฮั เฮ�ี �ปัว เกือฮ ลอป
กซัต ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง�� อฮั เซ เรยีง�

12 เญอืม ฮมอง อาทาลิยา ลอยฮ ตอ โม ลัปซด่อน
ไม่ เซียง ลืลาว อื กซัต เซ� โกฮ โฮว เคะ โม ลัปซด่อน
เซ ฆาื อื ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 13 ยุ โรฮ ชุง
กซัต โคระ เซ ซื นา ด่อง คระ เลียก ปุย โตะ รเวอืะ วิ
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ฮนั เซ� โม ฮวันา ตฮนั ไม่ โม ตฮนั ปาึง โตวต อาวต
โรฮ เฆียง กซัต เซ� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื มวน
โมฮ รโอฮ รออง ปาึง โตวต ไม่ อ�ื โม นักรอง นักโด่
นตรี เยอ นัม ปุย นึง กัน จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง� เญื
อม เซ อาทาลิยา เซ แจฮ เอนิ เครองึ จาวป แตะ ฆาื
อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โม เฮี เอจี เลฮ เตียงๆ�� อฮั เซ�

14 ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ ดวน โม ไน
ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �โฮมวต โรวก
อาทาลิยา เฮี โอก โฮว ไม่ ซน่ะ แทว ยุฮ โม ตฮนั เซ�
ดัฮ ไก ป ริ เรอึม อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื ซตุ เซ มัฮ โอ อื ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว. 15 โม เซ โฮมวต เนอึม อา
ทาลิยา เซ� โฮว ไม่ อื ฮอยจ ละ เญือะ ยุฮ กซัต เซ�
ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง โตะ รเวอืะ บรอง�

16ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า เซ ซันญา ดิ โอเอฮี รโตง
โกะ แตะ ไม่ โม ลัปซด่อน ไม่ กซัต เซ ละ พะจาว� นึง
ไลลวง แปน เนอึม แตะ ปุย ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ
แตะ� 17 เญือม เซ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื โฮว
ดิ ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะบ่าอนั� ยุฮ ไลจ ไม่ วฮินั เซ
เตือง คัน ทไว ไม่ ฮุป ยุฮ พะบ่าอนั เซ เตือง โอยจ อ�ื
ยุฮ แม โรฮ ยุม ไม่ มัตทัน ป มัฮ ซตุ ยุฮ พะบ่าอนั เซ
นึง ลัก่กา คัน ทไว ยุฮ อื เซ�

18 เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี แปน
ป แลน แก วิฮนั ไม่ รซอฮ โรฮ อื นึง� มัฮ เกือฮ อื
ยุฮ กัน ตัม ป เอจี มอป ไม ด่าวติ อาึง� ไม่ ตอง อื
ทไว ซัตซิง ละ พะจาว ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ โฮ�
แปน โรฮ โม ป นัม กัน เชยี ไม่ กัน เลน อื โด่นตรี
งอ่น โรฮ� 19 เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ ปุย มอง โตะ
รเวอืะ วฮินั เซ ละ โอ แตะ ซ เกือฮ ปุย รแอม ไล เกีย
ฮ เลียก นึง โตะ วฮินั เซ�

20 ดวน แม โรฮ โม ไน ตฮนั ยุฮ แตะ ไม่ โม ป ระ
ป คาว� โม จาวไน� ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื
เกือฮ อื ตาว กซัต เซ เน่อมึ นึง วฮินั ฮอยจ ละ เญือะ
กซัต� เกือฮ อื โอก คระ โตะ รเวอืะ ลวง ก ล่าวง อ�ื
ฟวยจ เซ เกือฮ กซัต โยอตั เซ ฮาวก งาวม นึง เบือง
ก งาวม กซัต เซ� 21 เคียง ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อาทาลิยา
เซ เวยีง เยรูซาเลม อาวต เฮน อาวต ฮลอง� โม ลัป
ซด่อน เตือง โอยจ อื ไมจ เปละ มวน พาวม ฆาื อ�ื

24
โยอตั กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 12:1-16)

1 เญอืม แปน โรง โยอตั กซัต เมือง ยูด่า เซ� อาญุ
อื ไก อาแลฮ เนอมึ� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เย
รูซาเลม รปาวน เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ ซิบี่ยา�
มัฮ ปุย ยว่ง เบ่เออเชบ่า� 2 กซัต โยอตั เซ ยุฮ ป ปุก
รพาวม พะจาว ไน ติ เจน ไอม เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ
เซ� 3ซตุ เซ ซาวป แม โรฮ ปรโปวน เญือะ โยอตั เซ
ละ อื ลอา ปุย� โยอตั เซ ไก กวน รเมะ กวน รโปวน
ฆาื อื โฮวน�

4 กัง เคะ เอ โยอตั เซ ไก รพาวม ฆวต เพรยีง แม
วิฮนั ยุฮ พะจาว. 5 กอก โม ซตุ ไม่ โม เลวี ฮอยจ

โพรม เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โอก โฮว
เกป พาซี เน่อมึ นึง โม อซิราเอน ป อาวต ไน เมือง
ยูด่า เฮี โครยญ ยว่ง� ละ ซ เฌาะ เพรยีง เปอะ วฮินั
ยุฮ พะจาว ทื แตะ เซ นึง โครยญ เนอึม� ไมจ โรฮ
เปอะ ซไจ ยุฮ ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม เลวี เซ ปัง
เมอ โอ ซไจ ยุฮ อ�ื

6ฟวยจ เซ กซัต โยอตั เซ กอก แม เยโฮยาด่า ซตุ
ระ เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เมอยุ โอ เปอะ เกือฮ
โม เลวี โฮว ซาวป เกป พาซี เน่อมึ นึง โม ยูด่า ไม่ ปุย
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ไลลวง เซ เยอ เอจี
มัฮ โรฮ ป เอจี อฮั ไอ โมเซ กวนไจ ยุฮ พะจาว อาึง
นึง ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน กัฮ พาซี ละ ซ เพรยีง
แตะ พากัง นา ก อาวต พะจาว เซ นึง�� อฮั เซ�

7 มัฮ ฆาื เอจี ซะ เต โม ลุกนอง กซัต อาทาลิยา ปร
โปวน ฆอก ไล เซ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� เครองึ เมาะ
ป โกว ปุย นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ เอจี ตุย ตื โกว อื
ละ ไว แตะ พะบ่าอนั เซ นึง�

8 เญอืม เซ กซัต โยอตั ดวน ปุย ยุฮ เอปิ ละ อาวต
มาื ติ� ฟวยจ เซ อาึง อื โบ โตะ รเวอืะ วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ ลวง กพริอ�ื 9ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย โฮว ครอฮ
อื ละ โม ยูด่า โครยญ โดฮ ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ� มัฮ เกือฮ อื โม เซ ฮอยจ กัฮ พาซี ละ ซ
ทไว อื ละ พะจาว. เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป ดวน ไอ โมเซ
ป มัฮ กวนไจ พะจาว แตะ ยุฮ เญอืม ซตอก อื ปุย นึง
ลาึน เวอืฮ โฮ� 10 เญอืม เซ โม ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม
ลัปซด่อน ไมจ มวน รพาวม ฆาื อ�ื ฮอยจ กัฮ เนอึม
พาซี เซ ตัม ลัง เกือฮ แตะ ปอ กุม อ�ื ไม่ ดุฮ อื โตะ
เอปิ เซ� 11 โม เลวี ดัฮ เอจี ยุ นาวก เอปิ เซ ซ โรวก
โฮว ตาว อื ละ โม ลุกนอง กซัต ป ลัง แลน แก เอปิ
เซ� โม เลคา ไม่ โม กวนไจ ซตุ เซ ซ ฮอย มาื โตะ
อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ละ แม อื เบือง ไพรม อ�ื ยุฮ ลอป
อื ตอก เซ โครยญ ซเงะ่� โฮลฮ เนอึม มาื เซ ฆาื อื
โฮวน� 12 กซัต โยอตั ไม่ เยโฮยาด่า เซ มอป มาื เซ
ละ โม ไน ชงั ระ ป คิต งอ่ต ไลลวง ยุฮ วฮินั เซ� ละ
ซ เกือฮ อื จัง โม ป มัฮ ชงัไมะ� ชงั ปุน� ชงั ไร� ชงั
ไร ซเงี เซ นึง กัน เพรยีง อื วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�

13 โม ป มัฮ ชงั จัง อื เซ เพรยีง เนอมึ วฮินั ยุฮ พะ
จาว ฮอยจ ละ ฟวยจ ไมจ อ�ื ไม่ ตอน ฮมัน โรฮ อื
ตอก ไพรม แตะ� 14 เญอืม เอจี ฟวยจ อื ยุฮ เพรยีง
แตะ วฮินั เซ� มาื พาซี ป โฮฮ ฮา โกว อื เซ เอญี ตาว
แม อื ละ กซัต ไม่ เยโฮยาด่า� เญือม เซ เยโฮยาด่า
เกือฮ แม โรฮ ปุย โกว ไคร มาื โฮฮ เซ ละ ยุฮ แตะ เชื
อม โบลง ไม่ เครองึ ป โกว ปุย นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว
เญอืม ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว�
ติ เจน ไอม เยโฮยาด่า เซ ปุย ฮอยจ ตอง ลอป ทไว

โอเอฮี นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 15 เยโฮยาด่า ไอม
กวต ไอม ครา เนอึม� ยุม เญือม เอจี ไก อาญุ แตะ
ติ รอย ไม่ งว่ย เนอึม� 16 ปุย โฮว รมอยจ ฆัว ยุม อื
นึง เมือง ด่าวติ� มัฮ โรฮ นา ก รมอยจ ปุย โม กซัต
โรฮ� เยโฮยาด่า เซ มัฮ ปุย ไมจ ลัมเลือ เอนิ กัน ยุฮ
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ละ โม อซิราเอน� ไม่ ละ พะจาว� ฮอยจ ละ กัน ยุฮ
อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว โรฮ� มัฮ เซ ป รมอยจ ปุย อื
นา เซ ฆาื อ�ื

17 เญือม เอจี ยุม เยโฮยาด่า เซ� โม จาวไน ไน
โม ยูด่า เยอ ปังเมอ ยุฮ ป ตัง ไล� โฮว ดิ เคะ กซัต�
ปัว กซัต เนองึ ป อฮั แตะ� กซัต เซ เนองึ เนอมึ อ�ื
18 เคียง เซ ปุย ลอต เอนิ ละ โปวฮ วฮินั ยุฮ เยโฮวา
พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� ลอต เอนิ รซอฮ ละ
โม พะอาเชรา� ไม่ ไว โรฮ แตะ ฮุป� เญือม เซ พะ
จาว เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ โม ยูด่า
ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ฆาื พิต มัป่ ยุฮ อื เซ� 19พะ
จาว ปังเมอ เกือฮ โรฮ ลัง่ โม ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ
เคะ อื ละ ซตอก รเง่อมึ แตะ โม เซ เกือฮ เอญี แม
เคะ พะจาว� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ญอม เนองึ ป อฮั
อ�ื

20 ฟวยจ เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง เซคารยิา
กวน เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ� เซคาริยา เซ โกฮ
ชุง ซองนา โม ลัปซด่อน� อฮั เฮี ละ อื นึง ลเลาะ
เรยีง แตะ� �พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� โม เปะ เกีย
ฮ โอ โน่ง เปอะ เญาะ เนองึ ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว
เมอ� กัน ยุฮ เปอะ ตอก เซ แปน ควน ไลจ โลม ละ
โม โกะ เปอะ ไอฮ� โม เปะ เอจี ละ โปวฮ เนอมึ เปอะ
พะจาว, พะจาว ละ โปวฮ โรฮ โม เปะ ฆาื อื โรฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื

21 กซัต โยอตั ไม่ ปุย โม เซ พาวม ดิ เตะ พรอม
ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ เซคาริยา เซ� ฟวยจ เซ
โม ลัปซด่อน แล่น เนอมึ อื นึง ซโมะ เญอืม อาวต อื
โตะ กไน ควง วฮินั ยุฮ พะจาว ตัม รซอม ดวน กซัต
แตะ เซ� 22กซัต โยอตั เญือะ โตก โตว ละ กุนมุ่น ป
เอจี ยุฮ เยโฮยาด่า ละ โกะ แตะ เซ เฟือฮ เอนิ� ยุฮ
เอนิ ยุม ไม่ เซคารยิา ป มัฮ กวน อื เซ� เญือม เอจี
ซ ยุม อ�ื เซคารยิา เซ อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว แก แลน
ป โซะ ยุฮ ปุย เนิ เฮ�ี ปัว พะจาว เกือฮ ลอก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

23 เญือม เอจี ซ ล่อยญ เนอึม เซ� โม ตฮนั ซีเรยี
ฮอยจ ซะ เต ปะเทต ยูด่า� ฮอยจ เอนิ โรฮ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� โฮลฮ เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ โม จาวไน นึง อื
แกล เอนิ� เมาะ คาวคอง ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง เมือง
ยูด่า เซ� เอญี ตาว อื ละ กซัต ยุฮ แตะ นึง เวยีง ด่า
มาซกัต� 24 โม ตฮนั ซีเรยี ปัง โอ โฮวน โกะ� พะ
จาว ปังเมอ เกือฮ โม ตฮนั ยูด่า ป โฮวน โกะ เซ ไป
นึง อ�ื มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ อื เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ทื โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� โม ตฮนั ซีเรยี โฮลฮ
เนอมึ เกือฮ โยอตั เซ ลอก ตุต แตะ� 25 เญอืม เอญี
ตฮนั ซีเรยี เซ� กซัต โยอตั อาวต ไม่ เรยีง โซะ แตะ
ฆาื เบราะ บัต่ ลอก แตะ ฆาื โม เซ� ฟวยจ เซ โม ป
มัฮ ลุกนอง อื ลอา ปุย งอ่ต ตอก ซ โรก แตะ เวน ละ
โยอตั� นึง เอจี ยุฮ กซัต เซ ยุม ไม่ กวน เยโฮยาด่า
ป มัฮ ซตุ เซ� ฟวยจ เซ โฮลฮ เนอมึ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง
เตียง ไอจ อ�ื เญือม เซ ปุย โฮว รปาึง อื นึง เมือง
ด่าวติ� ปังเมอ โอ อาึง อื นึง โตะ อูโมง อาึง ปุย โม
กซัต ไฮญ�

26 ป ยุฮ ยุม ไม่ กซัต โยอตั เซ มัฮ ซาบั่ต กวน ชิ
เมอตั� ชิเมอตั เซ มัฮ ปรโปวน โม อมัโมน� ติ ปุย
อื มัฮ แม เยโฮซาบัต่ กวน ชิมรติ� ชิมรติ เซ มัฮ ปร
โปวน เมือง โมอปั� 27 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต
โยอตั� ไม่ ไลลวง โม กวน อ�ื ไม่ ไลลวง ป อฮั ปุย
อาึง ป ซ เกิต ละ อื โฮวน เจือ� ฮอยจ ละ ไลลวง กัน
เฌาะ เพรยีง อื วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ� เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต� ป โฮลฮ แปน กซัต
ฆรอ โยอตั เซ มัฮ อามาซิยา กวน โกะ อื ไอฮ�

25
กซัต อามาซิยา
(2 กซต� 14:1-22)

1 เญือม โฮลฮ โรง อามาซิยา แปน กซัต เตอ�
อาญุ อื ไก งา่ โรฮ พอน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง
เวยีง เยรูซาเลม งา่ โรฮ ซไตม เนอึม� มอยฮ มะ อื
มัฮ เยโฮอาดิน่� มัฮ ปุย เวยีง เยรูซาเลม โรฮ� 2 อา
มาซิยา เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว โรฮ� ปัง
เมอ โอ ยุฮ อื ไม่ รพาวม เตม แตะ� 3 เญือม เอจี
ยุ อามาซิยา ตอน ฮมัน เมือง อาวต แตะ เซ� ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ ลุกนอง แตะ ป เอจี ยุฮ ยุม ไม่ เปือะ โกะ
อื เซ� 4 ปังเมอ โอ ยุฮ ยุม ไม่ โม กวน เฌือต ป ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ เซ� นึง ยุฮ อื ตัม โกตไม เอจี ไซฮ ไอ
โมเซ อาึง� โกตไม คอ เซ มัฮ รซอม ดวน พะจาว
ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ เปือะ ปุย ฆาื กัน
พิต ยุฮ กวน เฌือต อ�ื ปุ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ กวน เฌือต
ปุย ฆาื กัน พิต ยุฮ เปือะ อื โรฮ� พิต ปุย ออฮ� ไมจ
เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ�� อฮั เซ�

5 ฟวยจ เซ กซัต อามาซิยา กอก โม เจอ ยูด่า ไม่
เจอ เบ่นยามิน ฮอยจ โพรม เคะ แตะ� เกน โม เซ
แปน ตฮนั ไม่ เกือฮ อื อาวต ไน เจอ โม โกะ แตะ เซ
ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม อ�ื ดุฮ โรฮ ฮวันา อ�ื แปน ไน
พัน งอ่น� ไน ลอยะ นึง อื งอ่น� โม ป เกน อื เซ มัฮ
โม ป ไก อาญุ เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง� ปุย
โม เซ ไก เอนิ ลอวย แซน ปุย เอนิ� มัฮ ตื โม ตฮนั ป
เกง ละ รุป� ไม่ เกียฮ ไปญ โรฮ แตะ โล ไม่ เพลียฮ�
6 โนก ฮา เซ� จัง แม โรฮ โม ตฮนั อซิราเอน ติ แซน
ปุย เอนิ� โม เซ มัฮ ตื โม ป เกง ละ รุป แตะ� งวยฮ
จัง อื โม เซ ปุก เอนิ มาื ติ รอย ตะลัน�

7 เญือม เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ ปังเมอ ฮอยจ
เคะ กซัต อามาซิยา เซ ติ ปุย� ฮอยจ อฮั เฮี ละ อ�ื
�โอ กซัต� ปัว เปอะ โอ เกือฮ โม ตฮนั อซิราเอน เซ
โฮว ไม่ แตะ เฟือฮ เอนิ� มัฮ ฆาื โอ พะจาว อาวต ไม่
โม อซิราเอน ป มัฮ จัตเจือ เอฟราอมิ เฮ�ี 8 ปะ ตึน
ซ โคะ เอนิ เปอะ ติ แตะ ซ ปุน เป โม ปุย ไฮญ ฆาื อ�ื
ญันได่ ป เกือฮ ปุย เป ไม่ เกือฮ อื ไป ปังเมอ มัฮ พะ
จาว ติ โน่ง� พะจาว ซ เกือฮ เอนิ ปะ ไป นึง โม ป รุป
ไม่ เปอะ เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9อามาซิยา อฮั เฮี ละ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ฆาื อ�ื
�อาึ เอจี เกือฮ มาื ละ โม ตฮนั อซิราเอน เซ ติ รอย
ตะลัน เอนิ� ซ ยุฮ แม เยอะ ตอก เมอ เซ�� อฮั เซ�
ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �พะ



ปาวน กซัต 25:10 411 ปาวน กซัต 26:2

จาว เกียฮ เกือฮ แม อื ละ เปอะ โฮวน ฮา เซ แม��
อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญือม เซ อามาซิยา พลวย เนอึม โม ตฮนั อซิ
ราเอน ป เอจี จัง แตะ เซ เอญี ฆาื อื ฮอยจ นึง ยว่ง
แตะ� โม ป พลวย อื เอญี เซ เอญี ไม่ รอก ลัมเลือ
เอนิ รพาวม แตะ นึง โม ยูด่า เซ ฆาื อ�ื

11 กซัต อามาซิยา เซ โฮลฮ รพาวม เรยีง แตะ ปุ
ปุ� โรวก โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง โตะ
โลก ป อฮั ปุย โลก กิฮ ไม่� ยุฮ ยุม ไม่ โม เอโด่ม นา
เซ ติ ฮมาึน ปุย เอนิ� 12 โฮมวต แม โรฮ โรวก ไอม
อื ติ ฮมาึน ปุย เอนิ� เอญี ตาว อื ฮอยจ นึง ไกญ รองั
ติ โดฮ� ฟวยจ เซ น่าึก โปวฮ อื เน่อมึ นึง ไกญ รองั
เซ� โม เอโด่ม เซ ยุม เนอมึ ฆาื อ�ื

13 โม ตฮนั อซิราเอน ป เอจี พลวย อามาซิยา อื
เกือฮ เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ นึง โอ อื เกือฮ โฮว
รุป เนอึม ไม่ แตะ เซ� แม ลเตือฮ เอนิ รุป ปุ แตะ
ไม่ ปุย ป อาวต นึง เมือง ยูด่า เซ ฆาื อ�ื เน่อมึ นึง
เมือง ซามาเรยี ฮอยจ ละ ยว่ง เบ่ตโฮโรน� ยุฮ แม
ยุม ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อื 3,000 ปุย� ตุย แม โรวก
คาวคอง ยุฮ อื โฮวน เจือ โรฮ�

14 เญือม เอจี เอญี กซัต อามาซิยา เน่อมึ นึง โฮว
รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม เอโด่ม เซ� โรวก โรฮ ป มัฮ ฮุป
ไว ปุย เมือง เอโด่ม เซ ไม่ แตะ� เอญี โบลวง อ�ื นุ่ม
ไว อ�ื เกือฮ เอนิ อื แปน พะจาว ยุฮ แตะ� ตอง แม
โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื ละ อ�ื 15 มัฮ ฆาื เซ ป เปลีฮ
พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ ป
ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ เคะ อื ติ ปุย� ปุย เซ อฮั เฮี ละ
กซัต อามาซิยา เซ� �ปะ เมอยุ ไว เปอะ พะ ยุฮ ปุย
ตัง เมือง� เตือง โอ พะ เซ เกียฮ เรอึม ป มัฮ ปุย ไน
แตะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต ปะ เฟือฮ เอนิ เนอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

16 ลไล อฮั ลัง่ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โอเอฮี ละ อ�ื
กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อาึ อื ดุฮ ปะ แปน ปุ ซิง
ซา โอเอฮี ไม่ แตะ เญือม เมอ� อาวต โฆย ฮา� โต
เซ อื ซ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
กา ซ อาวต โฆย อ�ื ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ปังเมอ อฮั
แม เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง ที เยอะ� พะจาว
เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปะ�
นึง เอจี ยุฮ ปะ โอเอฮี ตอก เซ� ไม่ โอ โรฮ เปอะ งอ่ต
ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

โม ยูด่า ไป นึง โม อซิราเอน
17 ฟวยจ เซ อามาซิยา กซัต เมือง ยูด่า ซิงซา ดิ

โอเอฮี ไม่ ทีปึกซา ยุฮ แตะ� มัฮ งอ่ต อื ตอก ซ ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ โม อซิราเอน� ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย โฮว
ตาว รซอม แตะ ละ เยโฮอตั กซัต ยุฮ โม อซิราเอน
เซ� เยโฮอตั เซ มัฮ กวน เยโฮอาฮตั� เยโฮอาฮตั เซ
มัฮ กวน เยฮู� รซอม อื เซ มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ตัม
มัฮ เนอึม เปอะ กวน รเมะ เปือะ แตะ� ฮอยจ รุป ดิ
ปุ แตะ�� อฮั เซ�

18 เยโฮอตั กซัต เมือง อซิราเอน เซ ลเตือฮ แม
โรฮ รโปะ รซอม แตะ ละ กซัต อามาซิยา นึง ลปุง ปัน

ฮา แตะ ตอก เฮ�ี �ติ โฮน อื ไรป กัต นึง เลบ่านอน
เนอ รโปะ รซอม แตะ ละ โคะ โซน ซีด่า ป อาวต นึง
บลาวง เลบ่านอน ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ กวน
เครฮี เปอะ เซ เอญี แปน ปรโปวน เญือะ กวน รเมะ
อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ไก โรฮ โกะพริ นึง ติ
ตัว� ฮอยจ บึน เอนิ ไรป กัต เซ ปอ บลวย อื เอนิ�
19ปะ เอจี ปุน เป เนอมึ เปอะ โม เอโด่ม เนอมึ� อวต
ลื เอนิ เปอะ ติ แตะ ฆาื� อาวต ไมจ อาวต มวน ฮา
นึง เญือะ ยุฮ เปอะ� เมอยุ ซาวป ลัง่ เปอะ คิต งอ่ต
ปไฮะ ปฮอน ละ ซ แปน อื ควน ไลจ ยุฮ โกะ เปอะ ไม่
โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 กซัต อามาซิยา ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั อ�ื
เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื แปน ตอก เซ� นึง ซ เกือฮ
อื อามาซิยา เซ ไป นึง ปุย� มัฮ ฆาื เอจี ไว อื ฮุป พะ
จาว ป ทื โม เอโด่ม เซ� 21 เยโฮอตั กซัต เมือง อซิ
ราเอน ฮาวก เนอึม ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ� กซัต ลอา
เซ รุป เนอมึ ปุ แตะ ฆาื อื นึง เบ่ตเชเมต ป อาวต นึง
แควน เมือง ยูด่า เซ� 22 เญอืม เซ โม ยูด่า เซ ไป นึง
โม อซิราเอน� โม ตฮนั โม ยูด่า เซ ตอ เอญี ฮอยจ
นึง เญือะ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 23 เยโฮ
อตั ปุน โฮมวต อามาซิยา เซ นึง เบ่ตเชเมต� โรวก
อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ฟวยจ เซ
ฮาวก ยุฮ แม ไลจ ไม่ ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เซ โฮว
ลัง่ เมาะ 400 รเนฮ เอนิ เน่อมึ นึง รเวอืะ เอฟราอมิ
ฮอยจ รเวอืะ โตะ โจง� 24 เมาะ ป มัฮ ไคร มาื อาวต
นึง โตะ วิฮนั เซ� ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง อื ป โฮลฮ
โม จัตเจือ โอเบ่ตเอโด่ม เซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง�
ฮอยจ ละ คาวคอง ป ไก นึง เญือะ กซัต� กซัต เยโฮ
อตั ตุย โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี เตื
อง โอยจ อ�ื โฮมวต แม อื ไม่ ปุย โฮวน ปุย� เกือฮ
อื แปน ตัว ปะกัน อ�ื

25 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุม กซัต เยโฮอตั ป มัฮ กวน
เยโฮอาฮตั กซัต โม อซิราเอน เนอ� อามาซิยา กซัต
โม ยูด่า ป มัฮ กวน โยอตั เซ ไอม ลัง่ กาว โรฮ พอน
เนอึม� 26 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต
อามาซิยา เน่อมึ เมือ โรง ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี
ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า
ไม่ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื
27 เคียง เมอ โอ อามาซิยา เซ เญาะ เนอึม รพาวม
ละ พะจาว เยอ� ไก โรฮ ปุย อาวต นึง เวยีง เยรูซา
เลม งอ่น งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื
กังเคะ เอ กซัต เซ ตอ ฆาื อื ฮอยจ นึง เมือง ลาคิต�
โม ป เกละยุ อื เซ ปังเมอ โฮว อาื แม ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง
เมือง เซ แม� 28 เญอืม เอจี ยุม อ�ื ปุย เกือฮ บรอง
ตัง โรวก ฆัว ยุม อื เซ� เอญี รมอยจ อื นึง เวยีง เยรู
ซาเลม ไม่ จัตเจือ ไพรม อื นึง เมือง ด่าวติ�

26
กซัต อุตซียา
(2 กซต� 15:1-7)

1ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน ไน โม ยูด่า เตือง โอยจ อื
ดุฮ แม อุตซียา ป มัฮ กวน อามาซิยา เซ แปน กซัต
รโตง เปือะ อ�ื เญือม เซ อุตซียา ไก อาญุ กาว โรฮ
แลฮ เนอึม� 2 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม เปือะ อ�ื กซัต
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อุตซียา ปุน แม เวยีง เอลัต ละ โม ยูด่า ตอก ไพรม
แตะ� เฌาะ เพรยีง แม เวยีง เซ เกือฮ ตอน ฮมัน�

3 เญือม แปน โรง อุตซียา กซัต เตอ� อาญุ อื ไก
กาว โรฮ แลฮ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง
เยรูซาเลม รฮอน โรฮ ลอา เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ
เยโคลียา� มัฮ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� 4 อุตซียา เซ
ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก เอจี ยุฮ อามาซิ
ยา ป มัฮ เปือะ แตะ โรฮ� 5 ไน ติ เจน ไอม เซคารยิา
ป มัฮ ปุ ซิงซา อื โอเอฮี ไม่ เซ� อุตซียา นัปทื เนอึม
พะจาว นึง กอ เพอกึ เซคารยิา อื เกือฮ ฮลัต นึง พะ
จาว� ติ เจน ซาวป อื พะจาว เซ� กัน ตัตเตียง อื ปุย
จเลิน เนอมึ เบือ อ�ื

6 ติ โฮน อ�ื กซัต อุตซียา โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟี
ลิซเตีย� ลอต โฮว ยุฮ ไลจ ไม่ ฆรุง เวยีง กัต� ฆรุง
เวยีง ยปัเน� ไม่ ฆรุง เวยีง อตัชโด่ต� ฟวยจ เซ โฮว
ซาวป แม โรฮ ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง นาตี เวยีง อตั
ชโด่ต เซ� ฮอยจ ละ นา ก อาวต โม ฟีลิซเตีย โฮวน
โดฮ� 7 เญือม โฮลฮ อุตซียา ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ฟี
ลิซเตีย� ไม่ โม อารปั ป อาวต นึง กูบ่าอนั� ฮอยจ
ละ โม เมอูนี เซ� เอจี มัฮ เนอึม พะจาว ป เรอึม รุป
ไม่ อ�ื 8 โม อมัโมน โฮลฮ โรฮ เซีย พาซี ละ กซัต อุต
ซียา� กซัต อุตซียา เซ พรุ เนอึม มอยฮ ฆาื อื ละ
ปุย� ฮอยจ ละ ปุย อาวต นึง เมือง อยีปิ เอนิ�

9 โฮฮ ฮา เซ แม� อุตซียา ยุฮ แม โรฮ ปอม อาวต
ตฮนั นึง เวยีง เย รูซา เลม ละ ซ เกือฮ อื เวยีง เซ
อาวต ตอน ฮมัน� ยุฮ แม โรฮ อื นึง ราว รเวอืะ
เวยีง ป อฮั ปุย รเวอืะ โจง ฆรุง ไม่ เซ� ไม่ ราว รเวอืะ
โตะ โลก นึง อ�ื ฮอยจ ละ นา ก รบ่อก ฆรุง เวยีง
นึง อื ติ โดฮ� 10 ยุฮ แม โรฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง
ลาึน เวอืฮ� ซาวป โรฮ ปอยจ ซโมะ ระๆ ละ ดุง แตะ
รอาวม นึง อื โฮวน โดฮ� มัฮ ฆาื โฮวน ซัตซิง ยุฮ
อื เน่อมึ นึง มู ป อาวต อื นึง ตู เตียม� ฮอยจ ละ
มู ป อาวต อื นึง เตะ ลโลวง� กซัต เซ มัฮ ปุย ฮรกั
ลัมเลือ กัน ซมา ลโลวง โอเอฮี� ไก แม โรฮ โม กวน
ไจ ยุฮ ละ ยุฮ ชจิ นา ก ไมจ เตะ� ไม่ โม ป มอง แลน
แก โคะ อะงุน นึง รปึม�

11 โฮฮ ฮา เซ แม� อุตซียา ไก แม โรฮ โม ตฮนั ยุฮ
โฮวน ปุย� เลคา ป มอง โจต เซน โม ตฮนั ยุฮ อื มัฮ
เยอเีอน ไม่ มาอาเซอา� ป มัฮ ฮวันา แลน แก โม เซ
มัฮ ฮานันยา� มัฮ โรฮ ป เรอึม กซัต ติ ปุย� 12 โม
ไน ตฮนั ยุฮ อื ไก เอนิ ไม่ ปุ แตะ 2,600 ปุย� มัฮ ตื
โม ตฮนั เกง ละ รุป แตะ� 13 โม ตฮนั ไฮญ ยุฮ อื ป
โฮลฮ โม ไน ตฮนั โม เซ ควป คุม แลน แก เยอ� ไก
เอนิ ไม่ ปุ แตะ 307,500 ปุย เอนิ� ปุย โม เซ เตือง
โอยจ อื เกง ตื ละ รุป� เอจี มัฮ ปุย โม เซ ป เรอึม
กซัต เญือม โฮว รุป อื ไม่ ปุย เยอ� 14 กซัต อุตซียา
เซ เพรยีง โรฮ อาึง โล� เพลียฮ� วอม ไร� ลปิ ไร�
ทน�ู ไม่ ซโมะ ละ โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ซโมะ เซ โกว อื
ละ วตั แตะ นึง ซลิง� 15 เกือฮ แม โรฮ โม ไน ชงั ยุฮ
แตะ ยุฮ ควน โปยญ ปุย ตี ทนู ไม่ ควน วตั ปุย ซโมะ
ระ� มัฮ โปยญ อื เน่อมึ นึง ราว ฆรุง ก มอง ปุย แก
โอเอฮี นึง ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เซ� ไม่ โครยญ โจง

อ�ื มัฮ ละ ซ โปยญ อื โม ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ นึง
อ�ื อุตซียา เซ พรุ เฮอื เนอึม มอยฮ ปุ ปุ� อมันัต อื
ไม่ รที อื ระ เนอมึ� มัฮ เบือ เรอมึ พะจาว อ�ื

อุตซียา ลอก ตุต แตะ ฆาื อวต อื ติ แตะ
16 เญือม เอจี อาวต อุตซียา ไม่ ระ อมันัต ระ รที

แตะ ตอก เซ� อวต ลื ติ แตะ ฆาื อ�ื กัน ยุฮ อื ตอก
เซ แปน ควน ไลจโลม โกะ อื ไอฮ� มัฮ ฆาื โอ อื เนอึ
ม รพาวม ละ เยโฮวา พะจาว ทื แตะ� เลียก ตอง
ไอฮ ทไว ป ซออย ฮงาื นึง คัน ทไว โตะ กไน วฮินั ยุฮ
พะจาว. 17 เญือม เซ อาซารยิา ป มัฮ ซตุ อู ปังเมอ
เลียก อาื ดิ อื ไม่ โม ซตุ ไฮญ รเตะ ปุย� ซตุ โม เซ
มัฮ ตื โม ป เรยีง รพาวม นึง รซอฮ แตะ ละ พะจาว.
18 เลียก คัต เวยีน กซัต อุตซียา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�โอ กซัต� มัฮ โตว กัน ลัง ยุฮ ปะ เฟือฮ เอนิ ไลลวง
ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว เฮ�ี มัฮ กัน ลัง
ยุฮ โม ซตุ โม ป มัฮ กวน เฌือต อาโรน เซ ไอฮ� นึง
เอจี มัฮ อื โม ป ซงะ่ ไล ละ ซ ตอง แตะ ทไว ป ซออย
ฮงาื ละ พะจาว� ปัว ปะ โอก ฮา ฮอง ซัมคัน เฮี เมิฮ�
ปะ เอจี เลฮ เนอมึ เปอะ เตียง� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว รปั โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง พะจาว เยโฮวา ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

19 เญือม เซ อุตซียา ฮาวก รพาวม ลัมเลือ เอนิ
ฆาื อ�ื ปุก ลัง่ ลไล ไปญ อื โดง งอ ละ ซ ทไว อื ป
ซออย ฮงาื ราว คัน เซ� ลไล ฮาวก รพาวม อื ละ โม
ซตุ ตอก เซ� เกิต พราวป เอนิ เบราะ ลาวต นึง แด่
อื ซองนา โม ซตุ ป อาวต กไน วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�
มัฮ เอนิ นึง เฆียง คัน ตอง ปุย ทไว ป ซออย ฮงาื เซ�
20 เญือม เซ อาซารยิา ฮวันา ซตุ เซ ไม่ โม ซตุ ไฮญ
นึง อ�ื ยุ เนอึม เกิต เบราะ ลาวต นึง แด่ กซัต อุต
ซียา เซ� ซตุ โม เซ ญุยฮ เอนิ กซัต เซ เกือฮ โอก
พราวป เอนิ ฮา วิฮนั ฆาื อ�ื กซัต เซ ซไจ เอนิ โอก
ไอฮ ฆาื เกือฮ พะจาว แตะ ลอก ตุต ตอก เซ�

21 กซัต อุตซียา ลอก เนอึม ลาวต เซ ฮอยจ ละ
ยุม แตะ เอนิ� เคียง ลอก อื ลาวต เซ� แปน ปุย
โอ เญือะ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื เญาะ โฮลฮ โตว โฮว นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื โฮลฮ อาวต โน่ง นึง เญือะ ติ
ลัง� ป แลน แก เญือะ กซัต เซ ไม่ ป ตัตเตียง โม ลัป
ซด่อน รโตง อื มัฮ โยทัม กวน โกะ อื ไอฮ�

22 โนก ฮา เซ� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั กซัต อุตซียา เซ
เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ลัก่ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ อซิยา
ป ซึป ลปุง พะจาว ป มัฮ กวน อามอต อาึง โครยญ
เจือ� 23 เญือม เอจี ยุม อื อุตซียา เซ� โฮลฮ โฮว
รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ ฆัว
ยุม อื นึง รมอยจ ยุฮ โม กซัต� ปังเมอ โอ อาึง ฆัว
ยุม อื เซ นึง โตะ อูโมง ยุฮ โม กซัต นึง มัฮ อื ป ลอก
ลาวต� ฟวยจ เซ ป โฮลฮ ตัตเตียง ปุย รโตง อื มัฮ
โยทัม กวน โกะ อื ไอฮ�

27
โยทัม กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 15:32-38)

1 เญือม แปน โรง โยทัม กซัต เตอ� อาญุ อื ไก
งา่ โรฮ พอน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซา
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เลม กาว โรฮ แลฮ เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เยรูชา�
มัฮ กวน รโปวน ซาโด่ก� 2กซัต โยทัม ยุฮ โรฮ ป ปุก
รพาวม พะจาว ตอก เอจี ยุฮ อุตซียา ป มัฮ เปือะ โกะ
อื เซ� ปังเมอ โอ ลู เลียก ทไว โอเอฮี นึง วฮินั ยุฮ พะ
จาว ตอก ยุฮ เปือะ แตะ� ปัง มัฮ ตอก เซ� โม ลัป
ซด่อน เนอ ยุฮ แนฮ ลัง่ กัน พิต กัน มัป่ ลัง่� 3 โยทัม
เซ เฌาะ ยุฮ โรฮ รเวอืะ ฆรุง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ลวง
ก ล่าวง อ�ื เฌาะ โก โคระ แม โรฮ ฆรุง เวยีง เยรูซา
เลม นา ก อฮั ปุย โอเฟน ไม่� 4 โนก ฮา เซ แม� โฮว
ซาวป แม โรฮ ตัง ยว่ง โฮวน โดฮ นึง บลาวง เมือง
ยูด่า� ยุฮ แม โรฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง อ�ื ไม่ ควน
มอง ปุย แก โอเอฮี เน่อมึ โตะ เพระด่าวก เซ โรฮ�

5 โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต ยุฮ โม อมัโมน� ปุน
เป แม โรฮ อ�ื ไน เนอึม เซ� โม อมัโมน โฮลฮ เอนิ
เกือฮ มาื ละ กซัต โยทัม ติ รอย ตะลัน เอนิ� ไม่ เฮ
งาะ ซาลี 75,000 ทัง� เฮงาะ บ่าเล แม 75,000 ทัง
โรฮ� โฮลฮ เอนิ เกือฮ อื ตอก เซ เตือง เนอึม ลอา
เนอมึ ลอวย นึง อื โรฮ�

6 กซัต โยทัม ปุน เนอมึ รที แตะ ระ ปุ ปุ� มัฮ เบือ
ยุฮ อื โอเอฮี ตอก ปุก อื รพาวม เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ แตะ�

7 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั โยทัม เซ�
ตอก ไลลวง กัน รุป อื ไม่ ปุย� ฮอยจ ละ ไล ตอก ยุฮ
อื กัน� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต
ยุฮ โม ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน เซ� 8 เญือม โฮลฮ โรง
อื แปน กซัต เตอ� อาญุ อื ไก งา่ โรฮ พอน เนอึม�
ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว โรฮ แลฮ เนอึ
ม� 9 เญือม เอจี ยุม อื โยทัม� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่
โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง
ด่าวติ� ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อา
ฮตั กวน โกะ อื ไอฮ�

28
อาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 16:1-20)

1 เญอืม โฮลฮ โรง อาฮตั แปน กซัต เตอ� อาญุ อื
ไก งา่ เนอมึ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว
โรฮ แลฮ เนอมึ� อาฮตั เซ ยุฮ โตว ป ปุก รพาวม พะ
จาว, เฮยีน โตว ป ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ แตะ เซ�
2 ปังเมอ ยุฮ อื ตอก ยุฮ โม กซัต เมือง อซิราเอน อ�ื
เอจี ซาวป เอนิ โล ฮุป พะบ่าอนั เซ โฮวน ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย ไว� 3 โฮฮ ฮา เซ� อาฮตั เอจี ตอง โรฮ ทไว
ป ซออย ฮงาื นึง คัน ป อาวต นึง โตะ โลก ฮินโนม
เซ� เอจี ตอง โรฮ ทไว โม กวน รเมะ โกะ แตะ ละ
ฮุป ไม่ อ�ื กัน ฆอก ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ เอนิ ตอก กัน
ฆอก เอจี ยุฮ โม ปุย โฮวน เมือง ป เอจี โฮลฮ พะจาว
โครฮ โอก ฮา เมือง อาวต อื นึง ซองนา โม อซิราเอน
โฮ� 4อาฮตั เอจี ทไว แม โรฮ ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื
นึง คัน ป ไก นึง นาตี ฮลาวง� ไม่ นึง ไกญ บลาวง
ไฮญ� ไม่ นึง เน่อมึ โคะ เกลอมึ ฮละ โครยญ โดฮ�

5 เคียง เมอ ยุฮ กซัต อาฮตั ป ฆอก ป เบร ตอก
เซ� เยโฮวา พะจาว ยุฮ อื เกือฮ กซัต นึง เมือง ซีเรยี

ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ อ�ื กซัต อาฮตั เซ ไป เนอมึ นึง
โม ซีเรยี ฆาื อ�ื โม ซีเรยี โรวก แม โรฮ โม ลัปซด่อน
ยุฮ กซัต อาฮตั เซ โฮวน ปุย� ฮอยจ นึง เมือง ด่ามา
ซกัต� ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม กซัต อาฮตั เซ ไป
นึง กซัต เมือง อซิราเอน แม� โม ตฮนั ยุฮ อื โฮลฮ
เอนิ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โฮวน ปุย� 6 โม ตฮนั ยุฮ เปคา
กวน เรมาลิยา กซัต เมือง อซิราเอน เซ� ปุน ยุฮ เอนิ
ยุม ไม่ โม ตฮนั ยูด่า ติ แซน ไปล ลอา ฮมาึน ปุย ไน
ติ ซเงะ เซ โน่ง� โม ตฮนั ยุม เซ มัฮ ตื โม ป เอจี
เกง ละ รุป แตะ ไม่ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ ตื โม
เซ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�
7 ไก ตฮนั เกง เลือ ไน โม อซิราเอน ติ ปุย� มัฮ ซิค
ร�ี ปุย เซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ มาอาเซอา กวน กซัต อา
ฮตั เซ� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อตัซรคัีม ป แลน แก เญือะ
กซัต เซ� ไม่ เอนคานา ป มัฮ ซลอง ไง่ กซัต นึง อื
โรฮ� 8 โม อซิราเอน โฮมวต เนอึม โรวก โม ยูด่า
เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ เตือง มัฮ อื เอยีกปุ โม โกะ
แตะ ลอา แซน ปุย เอนิ� เตือง โม ป มัฮ ปรโปวน
เญือะ ปุย� เตือง กวน รเมะ กวน รโปวน อ�ื ไม่ คาว
คอง อื โฮวน� โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง ซา
มาเรยี�

9 นึง เวยีง ซามาเรยี เซ ไก โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ โอเด่ต� ปุย เซ โฮว เคะ โม
ตฮนั ป เอญี ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี เซ� โอเด่ต
เซ อฮั เฮี ละ โม เซ� �งอ่ต แลน� เยโฮวา พะจาว
ยุฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ เอจี เปลีฮ รพาวม ฮาวก
แตะ ละ โม ยูด่า� มัฮ เซ ป เกือฮ พะจาว อื ไป นึง โม
เปะ ฆาื อ�ื โม เปะ ปังเมอ ยุฮ เอนิ เปอะ ยุม ไม่ โม
ยูด่า เซ ไม่ รพาวม ซวก โฮฮ ซวก วฮิ แตะ� 10ปเล่ีย
เฮี โม เปะ เอจี โฆง แม เปอะ โคมเฮง คาเคียน โม ยู
ด่า� ไม่ ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ เตือง ปรเมะ ปร
โปวน อ�ื เอจี ตะ เปอะ เกือฮ แปน ครา แตะ� อมั
มัฮ โคะ เปอะ โม โกะ แตะ โอ ไก พิต มัป่ ยุฮ ละ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ แตะ เซ� 11 งอ่ต ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี
เมิฮ� โม ป โฮมวต เปอะ โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ
เซ� มัฮ เอนิ โม เอียกปุ โกะ เปอะ ไอฮ� ไมจ แม
เปอะ ตาว เกือฮ เอญี� ตัม โอ เปอะ ยุฮ ตอก เซ�
พะจาว ซ ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม
ละ โม เปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เญอืม เซ ไก แม โรฮ ฮวันา โม อซิราเอน งอ่น�
มัฮ อาซาริยา กวน โยฮานัน� เบ่เรคิยา กวน เมซิ
นเลโมต� เยฮซิคิยา กวน ชนัลุม� มัฮ แม อามาซา
กวน ฮตัไล� ปุย โม เซ โกฮ ชุง คัต เวยีน โรฮ ป ยุฮ
ป อฮั โม ตฮนั ป เอญี เน่อมึ โฮว รุป แตะ เซ โรฮ�
13 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย เอจี โรวก เปอะ ละ ซ ตะ เปอะ
เกือฮ แปน ครา แตะ เซ� ปุ โรวก ไม่ เปอะ ฮอยจ นา
เฮี เฟือฮ เอนิ� มัป่ พิต เอจี ยุฮ เอะ ละ พะจาว ป ซ
แปน ควน รอก พาวม อื เกือฮ เอะ ลอก ตุต แตะ เซ
เอจี โฮวน� โม เปะ ซ บุ แม เปอะ มัป่ พิต เซ เกือฮ
โฮวน ฮา ไพรม แตะ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เญือม เซ โม ตฮนั เซ ละ เนอึม โม ป โฮมวต
แตะ ไม่ คาวคอง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ เซ ฆาื อื ซอง
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นา โม ฮวันา อซิราเอน� ไม่ ซองนา โม ลัปซด่อน เตื
อง โอยจ อ�ื 15 โม ฮวันา อซิราเอน ปาวน ปุย เซ
โกฮ ซาวป เอนิ ตุย เครองึ เซอกึ โรวก โม ตฮนั เน่
อมึ นึง เมือง โฮว ซะ เต แตะ เซ� เกือฮ โม ป โอ ไก
เครองึ เซอกึ เซ จาวป อ�ื เกือฮ โรฮ เกิป ละ อ�ื จัต
แม โรฮ ป โซม ป ปอน ละ อ�ื ดุฮ โรฮ ลออยฮ กาวก
นึง ก เบราะ ก บัต่ อ�ื โม ป ชุมเรยีง นึง อ�ื เกือฮ
อื ฮาวก บุก บรงั� ตาว อื เกือฮ เอญี แม ฮอยจ เคะ
คระ เฌือต แตะ นึง เวยีง เยรีโค� ป อฮั ปุย เวยีง
โคะ อนิทพลัม ไม่ เซ� ฟวยจ เซ โม โกะ อื ลอต แม
โกฮ เอญี ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี�

กซัต อาฮตั ปัว กซัต เมือง อตัซีเรยี เรอมึ แตะ
16 ฟวยจ เซ กซัต อาฮตั เซ เกือฮ ปุย โฮว ตาว

รซอม แตะ ละ กซัต เมือง อตัซีเรยี� นึง ปัว อื กซัต
เซ เรอมึ แตะ� 17 มัฮ ฆาื ฮอยจ ซะ เต แม โม เอโด่ม
โม ยูด่า� ไม่ โฮมวต โรฮ อื เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ
งอ่น� 18 โม ฟีลิซเตีย เยอ เอจี ฮอยจ ซะ เต โรฮ โม
ยว่ง ป อาวต นึง ตู เตียม� ไม่ นึง เนเกป นาตี เมือง
ยูด่า เซ� โม ยว่ง ป ปุน เป อื เซ มัฮ เบ่ตเชเมต� ไอ
ยาโลน� เกเด่โรต� ซะ เต แม โรฮ ยว่ง โซโค� ทิม
นา� กิมโซ ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง อื โรฮ� โม ฟีลิซเตีย
เซ ลอต เอนิ อาวต นึง อ�ื 19 อาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
เซ เนอมึ โตว รพาวม ละ พะจาว. เอจี นัม โรฮ โม ยู
ด่า เซ ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร ละ พะจาว� มัฮ ฆาื เซ
ป เกือฮ พะจาว เม่ะมัก่ ฮอยจ ละ โม ยูด่า เซ ฆาื อ�ื
20 เญือม เซ ทิกลัต-ปิเลเซอ กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ
ฮอยจ เนอมึ เคะ อ�ื ปังเมอ โอ เรอมึ อ�ื ทัมฮา เมอ
ซ เรอึม อ�ื เลาะ แม รพาวม ตุก อื เซ เกือฮ ระ ฮา
ไพรม แตะ� 21กซัต อาฮตั เซ เกือฮ แม โรฮ ไคร มาื
ป อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ละ อ�ื ไม่ ป ไก อื นึง
เญือะ อาวต โกะ แตะ� ฮอยจ ละ ป ไก อื นึง เญือะ
ยุฮ โม จาวไน เซ� ปังเมอ โอ ไก ป มัฮ ละ อื เฟือฮ
เอนิ�

22 เญื อม อาวต เนอึ ม กซัต อา ฮตั ไม่ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ� โฮว ละ โอ แตะ เกือฮ ติ
แตะ เนอมึ รพาวม ละ พะจาว ฆาื อ�ื 23ทไว เอนิ ซัต
ซิง ละ พะ ยุฮ ปุย เมือง ซีเรยี� ป เอจี ไป แตะ นึง เญื
อม รุป แตะ ไม่ อื เซ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �พะจาว ทื ปุย
เมือง ซีเรยี เซ เอจี เรอึม เนอึม กซัต ซีเรยี เซ เกือฮ
เป นึง รุป แตะ� อาึ ทไว โรฮ ซัตซิง ยุฮ แตะ ละ�
พะ โม เฮี ตึน ซ เรอมึ โรฮ อาึ โรฮ�� อฮั เซ� กัน ยุฮ
อื ตอก เซ ปังเมอ แปน เอนิ ควน เกิต ป โตะ ป ตอง
ละ โกะ อื ฆาื อ�ื ฮอยจ ละ เมือง อาวต อื โรฮ�

24 เญือม เซ กซัต อาฮตั เซ ซาวป ซเคระ เครองึ
โกว ปุย นึง วฮินั ยุฮ พะจาว� แปฮ อื เกือฮ ไก แปน
ไซจ แปน ไซจ แตะ� ฟวยจ เซ ซอง เอนิ รเวอืะ วฮินั
ยุฮ พะจาว เซ� ซาวป แม ยุฮ คัน ทไว นึง เวยีง เย
รูซาเลม โฮวน โดฮ� 25 ซาวป แม โรฮ ยุฮ คัน ทไว
นึง นาตี ฮลาวง ไน เมือง ยูด่า โครยญ ยว่ง� ละ ซ
ตอง อื ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ ไฮญ� มัฮ ฆาื โอเอฮี
ตอก เซ ป เปลีฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม อื
เซ รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อ�ื

26 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต อาฮตั
เซ เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ ตื

ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า� ไม่
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 27 เญือม เอจี ยุม อื
กซัต อาฮตั เซ โฮลฮ โฮว อาวต ไม่ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� ปัง
เมอ โอ อาึง อื นึง โตะ อูโมง อาึง ปุย โม กซัต� ฟวยจ
เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เฮเซคียา กวน โกะ
อื ไอฮ�

29
เฮเซคียา กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 18:1-3)

1 เญือม แปน โรง เฮเซคียา กซัต ละ โม ยูด่า เซ�
อาญุ อื ไก งา่ โรฮ พอน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง
เวยีง เยรูซาเลม งา่ ซไตม เนอึม� มะ อื มัฮ อาบี่
ยา ป มัฮ กวน เซคารยิา� 2 เฮเซคียา เซ ยุฮ ป ปุก
รพาวม พะจาว ตอก ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม
อื โฮ�

เฮเซคียา เฌาะ เพรยีง วฮินั ยุฮ พะจาว
3 เนอมึ โฮลฮ โรง เฮเซคียา แปน กซัต มัฮ เอนิ เคิ

เมือ โรง นึง อ�ื เฮเซคียา เซ โฮว โปฮ แม รเวอืะ วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว, ไม่ เฌาะ เพรยีง แม อื รเวอืะ โม เซ
เกือฮ ไมจ� 4 กอก โรฮ โม ซตุ ไม่ โม เลว�ี เกือฮ อื
ฮอยจ โพรม เคะ แตะ นึง ควง วฮินั เซ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ นึง อ�ื 5 เญือม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ โม
เลวี เตือง โอยจ เปอะ� งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ
วฮินั ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ แปน
ป ซงะ่ ไล โรฮ� เมาะ โอเอฮี ป โอ ซงะ่ ไล โตะ กไน
วิฮนั เซ� ไมจ เปอะ ตุย โอก ฮา วิฮนั เซ� 6 โม จัต
เจือ ไพรม เอะ เซ เญาะ เนอึม โตว รพาวม ละ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เอะ� เอจี ยุฮ เนอมึ ป ฆอก ป เบร ละ
อ�ื เอจี ละ โปวฮ เนอึม พะจาว, เอจี พัต นา แตะ
ฮา วฮินั ยุฮ อ�ื ไม่ เอจี ลัก่เคะ โรฮ แตะ ลัก่ อื โรฮ�
7 เอจี ซอง เนอมึ รเวอืะ วฮินั เซ� ออม นึง วฮินั เนอ
เอจี เกือฮ อื ญึ่ต� ป ซออย ฮงาื ไม่ คอง ทไว ไฮญ
เญอ� ปุ โรฮ เญาะ ตอง ทไว อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
ทื โม อซิราเอน เซ เฟือฮ เอนิ� 8 มัฮ ฆาื เซ ป เปลี
ฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง
เยรูซาเลม ฆาื อ�ื กัน ยุฮ พะจาว ตอก เซ เอจี แปน
เนอมึ ควน ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ปุย นึง� แปน แม
โรฮ ป โฮลฮ ปุย โฮว โบ โล่ ญวยฮ ตอก เอจี โฮลฮ
เปอะ ยุ นึง ไง�่ ฮมอง นึง ฮยวก แตะ เซ� 9 มัฮ ฆาื
โอเอฮี ตอก เซ ป ยุม โม มะเปือะ เอะ ฆาื อื นึง กัน
รุป เปอ� โม ปรโปวน เญือะ อะ ไม่ กวน รเมะ กวน
รโปวน เนอะ� เอจี โฮลฮ โฮว แปน ครา ปุย ฆาื อื
โรฮ� 10 ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ
ซันญา ดิ แตะ โอเอฮี ไม่ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน� เดอมึ พะจาว โอ เญือะ ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก
แตะ ละ โม เอะ ฆาื อ�ื 11 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ�
ปุ เญือะ ซลัฮ นึง กัน ลัง ยุฮ เปอะ� พะจาว เอจี มัฮ
เลือก อื โม เปะ เกือฮ ชุง ซองนา แตะ ละ ซ รซอฮ
เปอะ ละ อ�ื ไม่ นัม โรฮ เปอะ ปุย ไฮญ นึง กัน ลืลาว
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พะจาว� มัฮ โรฮ เกือฮ อื โม เปะ แปน ป ตอง ทไว
ป ซออย ฮงาื ละ แตะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12-14 เญือม เซ โม เลวี ป อาวต นา เซ เยอ มัฮ โม
เฮ�ี เน่อมึ นึง ซฆลาวม โคฮตั� มัฮ มาฮตั กวน อา
มาไซ� ไม่ โยเอน กวน อาซารยิา� เน่อมึ นึง ซฆลาว
ม เมรารี มัฮ คีต กวน อปัด่ี� ไม่ อาซารยิา กวน เยฮา
เลเลน� เน่อมึ นึง ซฆลาวม เกอโชน มัฮ โยอา กวน
ซิมมา� ไม่ เอเด่น กวน โยอา� เน่อมึ นึง ซฆลาวม
เอลีซาฟัน มัฮ ชมิรี ไม่ เยอูเอน� เน่อมึ นึง ซฆลาวม
อาซัป มัฮ เซคารยิา ไม่ มัตทานิยา� เน่อมึ นึง ซฆ
ลาวม เฮมาน มัฮ เยฮูเอน ไม่ ชิเมอ�ี เน่อมึ นึง ซฆ
ลาวม เยดู่ทุน มัฮ เชไมอา ไม่ อุตซีเอน� โม เซ ไก ตื
รพาวม ฆวต ยุฮ กัน�

15 ปุย โม เซ ซาวป รโจะ โม เลวี ไฮญ เซ� ฟวยจ
เซ เกือฮ แม โรฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ พะ
จาว� ยุฮ เนอมึ อื ตัม รซอม ดวน กซัต แตะ� เกือฮ
เนอมึ โรฮ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ แปน ป ซงะ่ ไล ตัม ป
อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� 16 โม ซตุ เซ เลียก แม
ฮอยจ โตะ ฮอง กไน วฮินั ยุฮ พะจาว ละ เกือฮ อื วฮินั
เซ แปน ป ซงะ่ ไล� เมาะ ป โอ ซงะ่ ไล ป อาวต โตะ
กไน วิฮนั เซ� ตุย โรวก อื ฮอยจ นึง ควง วิฮนั เซ�
โม เลวี เซ ยวก แม โฮว โปวฮ อื นึง โกลง คิตโรน�
17 ซเงะ เพรยีง โรง อื วิฮนั ยุฮ พะจาว ละ เกือฮ อื
แปน ป ซงะ่ ไล เซ� ปุก เอนิ เคิ ติ ซเงะ ติ นึง อ�ื เญื
อม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ ซเตะ นึง อ�ื กัน เพรยีง อื วิ
ฮนั เซ เอจี ฟวยจ ฮอยจ ละ คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ
วฮินั เซ� ฟวยจ เซ แม ซเตะ ซเงะ� ปุก เคิ ติ ซเงะ
กาว โรฮ แลฮ นึง อ�ื กัน เพรยีง อื วิฮนั เซ ฟวยจ
เนอมึ ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

18ฟวยจ เซ โม เลวี เซ เลียก รโฮงะ อื ละ กซัต เฮ
เซคียา ตอก เฮ�ี �โม เอะ เอ เอจี ฟวยจ เพรยีง เงอะ
วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ เกือฮ เยอะ แปน ป ซงะ่ ไล
เยอ� เตือง คัน ตอง ปุย ทไว ซัตซิง นึง� ไม่ เครองึ
ป โกว ปุย ละ คัน เซ� ฮอยจ ละ โตะ อาวต คโนมปัง
ซัมคัน ทไว ปุย� ไม่ เครองึ ป โกว ปุย ละ โตะ เซ�
19 เมาะ โอเอฮี ป ไก นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ป เอจี โปวฮ
เตีย เฮยี ไฮ เยอื กซัต อาฮตั นึง โอ อื เนอึม รพาวม
ละ พะจาว เซ� โม เอะ เอจี เฌาะ เพรยีง แม เยอะ
เกือฮ แม โรฮ แปน ป ซงะ่ ไล โรฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี
อาวต นึง ลั่กกา คัน ทไว ยุฮ พะจาว เซ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

20ปวยฮพริ เซ กซัต เฮเซคียา โกฮ เมือ กซะ งาวป
ลัง่ อ�ื กอก โม ป ระ ป คาว นึง เวยีง เซ ฮอยจ โพรม
ไม่ แตะ� ลอต เอนิ ฮาวก ดิ ไม่ อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ� 21 โรวก โมวก โปก ไม่ แตะ อาแลฮ ตัว� แกะ
โปก อาแลฮ ตัว� กวน แกะ แม อาแลฮ ตัว� มัฮ แม
โรฮ ปิ โปก อาแลฮ ตัว� ซัตซิง โม เซ เยอ แปน ควน
โตฮ อื โม จัตเจือ กซัต ไม่ โม ยูด่า ฮา มัป่ ยุฮ อื เซ เตื
อง โอยจ อ�ื แปน โรฮ ควน เกือฮ อื วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ แปน ป ซงะ่ ไล โรฮ� กซัต เฮเซคียา ดวน โรฮ โม
ซตุ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน เซ ทไว ซัตซิง โม เซ นึง คัน
ทไว ยุฮ พะจาว โรฮ� 22 โม ซตุ มอก เนอึม โมวก
โปก เซ รกา� ฟวยจ เซ มอก แม แกะ โปก ไม่ กวน
แกะ� ฮนัม ซัตซิง โม เซ โครยญ ตัว อื ซพรอต แม อื
นึง คัน ทไว เซ� 23 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ อื ตอก เซ�

ตุย แม โรฮ โม ปิ นึง อ�ื ตาว อื ฮอยจ ละ กซัต ไม่
โม ป ฮอยจ โพรม เซ� ละ ซ เกือฮ อื ยอ่ง เตะ แตะ
ราว ปิ โม เซ� 24 ฟวยจ เซ โม ซตุ โฮว มอก ปิ เซ�
ฮนัม ปิ เซ โทก อื ราว คัน ทไว เซ นึง เกือฮ อื แปน
ควน โตฮ โม อซิราเอน ติ แตะ ฮา มัป่ เตือง โอยจ
อ�ื เอจี มัฮ กซัต ป ดวน ปุย มอก ตอง ทไว ซัตซิง
ละ พะจาว เตือง ตัว อื ตอก เซ� ไม่ ทไว โรฮ อื ควน
โตฮ โม อซิราเอน ติ แตะ ฮา มัป่ เซ เตือง โอยจ อ�ื

25 กซัต เฮเซคียา เซ เกือฮ โรฮ โม เลวี แปน ป
อาวต รซอฮ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว. เกือฮ อื โกว ชา�
พิน ระ� ไม่ พิน แตวะ ป ไก นึง วิฮนั เซ ตัม ดวน
กซัต ด่าวติ อ�ื เอจี มัฮ รซอม ดวน พะจาว ป ซึป
กาต ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ� 26 โม เลวี ชุง
ไปญ เคืองโด่นตรี ยุฮ ด่าวติ เซ� โม ซตุ นึง อื ไปญ
โตวต ยุฮ แตะ�

27 เญอืม เซ เฮเซคียา ดวน ปุย ตอง ทไว ซัตซิง ป
ลัง ทไว ปุย นึง ราว คัน เซ� เน่อมึ เญอืม ตอง โรง อื
ป ทไว แตะ เซ� โม ป ไปญ เคืองโด่นตรี เซ เลน โด่
นตรี ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� ไม่ โม ป เชยี เซ� โม ป
ไปญ โตวตปาึง แม โรฮ โตวต ยุฮ แตะ โรฮ� 28 เมาะ
โม ป อาวต นา เซ นุ่ม ติ แตะ ไว พะจาว� เชยี ดิ ลื
ลาว พะจาว ไม่ ปุ แตะ� โม ป เลน โด่นตรี เซ เลน
แนฮ อ�ื ฮอยจ ละ ฟวยจ ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว�

29 เญอืม เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ อื เซ� กซัต เฮเซคียา
ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อื ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ� นุ่ม
ติ แตะ นึง ลืลาว แตะ พะจาว� 30 เญอืม เซ กซัต เฮ
เซคียา ไม่ โม จาวไน เซ เกือฮ โม เลวี เชยี ลืลาว พะ
จาว ตัม รซอม เชยี ยุฮ กซัต ด่าวติ ไม่ รซอม เชยี ยุฮ
อาซัป ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� โม เซ เชยี เนอึม ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� นุ่ม ติ แตะ ลืลาว พะจาว ไม่
อ�ื

31 ฟวยจ เซ กซัต เฮ เซ คี ยา อฮั เฮี ละ โม ลัป
ซด่อน� �ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี ซงะ่ ไล เปอะ ละ พะ
จาว. ไมจ เปอะ เลียก ซดิ� โรวก ทไว ซัตซิง ละ พะ
จาว,� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ โม ลัปซด่อน โรวก
เนอึม อื ตอก เซ� ทไว โรฮ ควน ญันด่ี ไม่ พะจาว
งอ่น� ไก แม งอ่น ป โรวก ซัตซิง ละ ซ ตอง แตะ
ทไว เตือง ตัว อื ละ พะจาว นึง รพาวม ฆวต ทไว โกะ
อื ไอฮ เซ�

32 ซัตซิง ป โรวก โม ลัปซด่อน ตอง ทไว ละ พะ
จาว เตือง ตัว อื เซ มัฮ โมวก โปก อาลแฆลฮ ตัว�
แกะ โปก ติ รอย ตัว� กวน แกะ แม ลอา รอย ตัว�
33 โนก ฮา เซ� ซัตซิง โรวก อื ทไว ตอก ไฮญ เญอ
มัฮ แม โมวก โปก แลฮ รอย ตัว� แกะ ลอวย เปือน
ตัว เอนิ� 34 เญอืม เซ ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว นา เซ
ปังเมอ โอ ดิ โฮวน ป เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล
นึง อ�ื กา เฆียง เกือฮ โม ซตุ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่
ไล เตือง โอยจ อ�ื จัมเปน โม เลวี เรอึม ฮอยจ ละ
ฟวยจ กัน เซ� กา เซ โม เลวี เซ เอจี ที รพาวม นึง
เกือฮ อื ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฮา โม ซตุ� 35 โนก
ฮา ซัตซิง ป ตอง อื ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อื เซ�
โม ซตุ เซ ไมจ แม อื ตอง ทไว ลออยฮ ซัตซิง ทไว โม
ลัปซด่อน ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โรฮ�
ไมจ แม โรฮ อื เรฮ รอาวม อะงุน นึง ซัตซิง ตอง ปุย
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ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อื เซ โรฮ� มัฮ ตอก เซ ตอก
เฌาะ ไก แม โรฮ ตอก รซอฮ ปุย ละ พะจาว นึง วฮินั
เนอ�

36 เญอืม เซ กซัต เฮเซคียา ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง
โอยจ อื ไมจ มวน ดิ รพาวม นึง ยุ อื มัฮ พะจาว ป
เรอมึ กัน เซ� เกือฮ ไกลจ ฟวยจ โครยญ เจือ�

30
กัน ชลอง ปุย กัน เลียง ฌาว

1 กซัต เฮเซคียา ตอม มวยญ แตะ ละ โม อซิรา
เอน ไม่ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื รโปะ โจตไม ฮอยจ
ละ โม เอฟราอมิ ไม่ โม มะนาเซ� ละ ซ เกือฮ โรฮ อื
โม เซ โฮว ชลอง กัน เลียง ฌาว� ละ ซ นัปทื อื เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ� นึง วฮินั ยุฮ อื ป ไก
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� 2 กา เซ กซัต เฮเซคียา ไม่
โม จาวไน ยุฮ อ�ื เตือง โม ลัปซด่อน นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เซ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ซิงซา ดิ ซ ชลอง แตะ
กัน เลียง ฌาว ไม่ ปุ แตะ� โตกโลง ซ ชลอง อื นึง เคิ
ลอา นึง อ�ื 3 ป โอ โม เซ เตือง โอยจ อื โฮลฮ ชลอง
กัน เลียง ฌาว ตัม เวลา ไพรม อื เซ� มัฮ ฆาื โอ โม
ซตุ ป เอจี เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล เซ โฮวน
ปอ เกียฮ ยุฮ ดิ แตะ กัน เซ� โม ลัปซด่อน ป ฮอยจ
โพรม นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ปุ โรฮ โฮวน โรฮ� 4 ไล
ลวง เฌาะ อื เวลา ซ โพรม แตะ เซ� ปุก ตื รพาวม
อื เตือง กซัต ฮอยจ ละ โม ลัปซด่อน ป ฮอยจ โพรม
เซ เตือง โอยจ อ�ื 5 โตกโลง เนอมึ โฮว รโฮงะ อื ละ
โม อซิราเอน โครยญ โดฮ� เน่อมึ นึง เบ่เออเชบ่า�
ฮอยจ ละ เมือง ด่าน นึง อ�ื มัฮ เกือฮ อื ฮอยจ ตื นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ ละ ซ ชลอง อื กัน เลียง ฌาว ละ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ� เมาะ บุน เอจี
ฟวยจ อ�ื มัฮ ฆาื โอ โม อซิราเอน เซ เญาะ ฮอยจ
ชลอง โฮวน กัน เซ ตัม ลัง ฮอยจ แตะ ตอก เอจี ไซฮ
ปุย อาึง นึง โกตไม โฮ�

6 โม ป โฮว รโฮงะ รซอม เซ ละ โม อซิราเอน ไม่
โม ยูด่า เยอ� โรวก เอนิ โจตไม ป มัฮ รซอม กซัต ไม่
รซอม โม ลุกนอง อื เซ ละ ปุย� รซอม ไก นึง โจตไม
เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �โม เปะ โม อซิราเอน ป โฮฮ ลัง่
เตือง โอยจ เปอะ ป โปน ฮา อมันัต กซัต เมือง อตั
ซีเรยี เซ� ไมจ เปอะ เอญี เคะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อปั
ราฮมั� ยซิฮกั� ยาโคป� เดอมึ พะจาว ซ เอญี โรฮ
เคะ เปอะ� 7 ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ตอก เอจี ยุฮ จัตเจือ
ไพรม เปอะ ไม่ โม เอียกปุ เปอะ นึง กัน โอ อื เนอึม
รพาวม ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ�
พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม โม เซ ไลจ โลม ฆาื อื ตอก
เอจี ยุ เปอะ เซ� 8 ปเล่ีย เฮี เญาะ ไมจ เปอะ โตว
เกือฮ ติ แตะ ลึง รพาวม ตอก โม จัตเจือ ไพรม เปอะ
เซ� ไมจ เปอะญอม มอป ติ แตะ ละ พะจาว, ไม่ โฮว
โรฮ เปอะ ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ อ�ื เอจี มัฮ นา เซ นา
ก เมีญ พะจาว อื ซัมคัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไมจ
เปอะ ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ นา เซ�
เดอมึ พะจาว โอ เญาะ ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ
ละ เปอะ ฆาื อ�ื 9 ดัฮ โม เปะ ญอม แม เอญี เคะ พะ
จาว โฮ� โม ป โฮมวต โรวก กวน เฌือต เปอะ ไม่ เอี

ยกปุ ตุเจอ เปอะ ละ เกือฮ อื โฮว แปน ครา แตะ เซ�
ซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง อ�ื ซ พลวย โรฮ อื เกือฮ
เอญี เคะ เปอะ ฮอยจ นึง บัน่เมือง เฮ�ี มัฮ เบือ มัฮ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ป ปุน เลียก พาวม โซะ
ไง่ เนอมึ นึง ปุย� ดัฮ โม เปะ ญอม แม เอญี เคะ พะ
จาว เซ โฮ� พะจาว เซ ซ รปัคัม แม โม เปะ�� อฮั
เซ รซอม นังซื เซ�

10 โม ป โฮว รโฮงะ รซอม เซ เยอ� โฮว เนอึม
โครยญ ยว่ง ป ไก นึง นาตี เอฟราอมิ� นาตี อาวต
โม มะนาเซ� ฮอยจ ละ นึง นาตี เซบู่ลุน โรฮ� เญื
อม ฮมอง โม ป อาวต นา เซ ไลลวง เซ เยอ ปังเมอ
เคียต โฮว โบ โล่ ญวยฮ อ�ื 11 เญือม เซ ปังเมอ ไก
โรฮ ปุย ไน เจอ โม อาเชอ� เจอ มะนาเซ� ไม่ เจอ
เซบู่ลุน งอ่น� โม เซ เยอ ญอม โรฮ งอ่ต ป อฮั อ�ื
ฮอยจ โรฮ ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� 12 เญือม เซ
พะจาว ยุฮ โรฮ กัน ระ ไล นึง เมือง ยูด่า โรฮ� เกือฮ
โรฮ โม เซ ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ ปุน ยุฮ
เนอมึ อื ตัม รซอม ดวน กซัต เฮเซคียา ไม่ โม จาวไน
เซ� ตัม ป อฮั พะจาว อาึง เซ�

13 เญือม เซ โม ป ฮอยจ โพรม นึง เวยีง เยรูซา
เลม เซ โฮวน เนอมึ ไม่ ปุ แตะ� โม เซ ชลอง ดิ โซม
คโนมปัง โอ ไก เจือ เซ ไม่ ปุ แตะ นึง เคิ ลอา เซ�
14 โม เซ โฮว ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว ป ไก นึง
เวยีง เยรูซาเลม� คัน ทไว ปุย ซัตซิง งอ่น� คัน ทไว
ปุย ป ซออย ฮงาื งอ่น� โฮว โปวฮ อื นึง ฮอง โกลง
คิตโรน เตือง โอยจ อ�ื

15 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ ลอา กาว โรฮ ปาวน ซาวม
เมอ� โม เซ เตือง โอยจ อื มอก กวนแกะ ละ ซ ชลอง
แตะ กัน เลียง ฌาว เซ� โม ซตุ ไม่ โม เลวี งอ่น อื
โซะกิจ ฆาื โอ แตะ ดิ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล�
ลอต เอนิ ซาวป โรฮ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล
ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ เกียฮ ตอง โรฮ ทไว ซัตซิง ฆาื อื นึง
โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 16 โม เซ เยอ ยุฮ กัน นึง วิ
ฮนั เซ ตัม กัน ลัง ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ ยุฮ อื ตัม
โกตไม เอจี ไซฮ ไอ โมเซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โฮ�
โม เลวี เยอ เกือฮ ฮนัม ซัตซิง ป ทไว ปุย เซ ละ ซตุ�
ซตุ เซ ซพรอต แม โรฮ ฮนัม เซ นึง คัน ทไว� 17 ไน
โม ป ฮอยจ ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ ไก ปุย โฮวน
ป โอ ดิ เกือฮ ติ แตะ แปน ป ซงะ่ ไล นึง อ�ื โม เซ
โฮลฮ โตว มอก ไอฮ อื กวน แกะ ทไว แตะ เซ� มัฮ
เซ ป มอก โม เลวี แกะ เซ รโตง อื ฆาื อ�ื ไม่ ลอต
เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน ละ พะจาว. 18-19 ไน โม ป
ฮอยจ โพรม เซ ป โอ ดิ ซงะ่ ไล นึง อื โฮวน ลัก่ มัฮ
แตะ โม เอฟราอมิ� โม มะนาเซ� โม อติซาคา ไม่ โม
เซบู่ลุน� ปุย โม เซ เอจี โซม ปอน โตะ มอก ปุย นึง
กัน ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ ตัม โอ อื ปุก ไล แตะ ฆาื
อ�ื มัฮ เซ ป ไววอน กซัต เฮเซคียา เพือ โม เซ ฆาื
อื ตอก เฮี เยอ� �โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัต
เจือ ไพรม เอะ� เอจี มัฮ ปะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ปัว
ปะ ยวก พิต โฌวะ ยุฮ โม ป ฮอยจ ไววอน ละ เปอะ
ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เฮี โครยญ โฆะ ปุย� ปัง โอ
โม เฮี ดิ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล ญุ่ก�� อฮั เซ
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ละ อ�ื 20 พะจาว งอ่ต เนอึม รซอม ไววอน เฮเซคี
ยา เซ� ยวก เนอึม พิต โฌวะ ยุฮ โม ลัปซด่อน เซ�
เกือฮ โตว อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื

21 เญือม เซ โม ลัปซด่อน ไน โม อซิราเอน ชลอง
เนอึม โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ เซ ไม่ ปุ แตะ นึง
เวยีง เยรูซาเลม อาแลฮ ซเงะ� ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� โม เลวี ไม่ โม ซตุ เซ เชยี ดิ ลืลาว พะจาว ไม่
ปุ แตะ� ไม่ รโพ อื นึง เคืองโด่นตรี เกือฮ เรยีง โค
รยญ ซเงะ่�

22 เญือม เซ กซัต เฮเซคียา ลื โรฮ โม เลวี ป เกีย
ฮ นัม โม ลัปซด่อน นึง กัน ลืลาว อื พะจาว ตอก ปุก
อ�ื
โม ปุย โฮวน เซ โซม ปอน เนอึม ป ทไว แตะ นึง

กัน ชลอง เลียง ฌาว ยุฮ แตะ เซ อาแลฮ ซเงะ� ทไว
แม โรฮ ซัตซิง ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
นึง ญันด่ี แตะ นึง เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ
ไพรม แตะ เซ� 23 ฟวยจ เซ โม ป ฮอยจ โพรม เซ
โตกโลง ดิ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ ชลอง แม แตะ กัน เลียง
ฌาว เซ อาแลฮ ซเงะ แม� โม เซ เฌาะ ชลอง เนอมึ
แม อื ตอก เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 24 เญือม
เซ กซัต เฮเซคียา เซ เกือฮ โมวก โปก ละ ป โพรม
เซ ติ เปือน ตัว� แกะ แม อาแลฮ เปือน ตัว ละ ซ
เกือฮ อื โม ลัปซด่อน เซ เลียง ปุ แตะ นึง อ�ื โม จาว
ไน นึง เมือง ยูด่า เซ เกือฮ โรฮ โมวก โปก ติ เปือน
ตัว� แกะ แม ติ ฮมาึน ตัว ละ โม ลัปซด่อน ฮอยจ
โพรม เซ โรฮ� โม ป มัฮ ซตุ อู โฮลฮ โรฮ เกือฮ ติ
แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล โฮวน ปุย� 25 โม ลัปซด่อน ไน
โม ยูด่า เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ โม ซตุ โม เลว�ี ไม่ ปุย
ป ฮอยจ เน่อมึ นึง โม อซิราเอน ลวง ลั่กล่าวง อ�ื
ฮอยจ ละ โม ปุย ตังเมือง ป อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ
อ�ื เตือง เมือง อซิราเอน ไม่ เมือง ยูด่า นึง อื โรฮ�
อาวต ตื ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� 26 ปุย ติ เวยีง
เยรูซาเลม เมอ อาวต ตื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
มัฮ ฆาื โอ กัน ตอก เซ เญาะ ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม
เฟือฮ เอนิ� เน่อมึ เญือม แปน ซาโลมอน กวน ด่า
วติ กซัต ฮอยจ ละ เญอืม เซ� 27ฟวยจ เซ โม ซตุ ไม่
โม เลวี เซ โกฮ ชุง ไววอน ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โม
ลัปซด่อน เซ� เญือม เซ รซอม ไววอน อื เซ ฮอยจ
เนอมึ ละ ก อาวต พะจาว นึง เมือง มะลอง� พะจาว
ฮมอง อ�ื ปุก รพาวม อ�ื

31
กซัต เฮเซคียา เกือฮ ปุย ทื เนอมึ พะจาว

1 เญือม เอจี ฟวยจ ชลอง อื กัน เลียง ฌาว เซ�
โม อซิราเอน ป ฮอยจ โพรม เซ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง
เมือง ป อาวต นึง นาตี โม ยูด่า เซ� ตุฮ ด่อง ซโมะ
ซัมคัน เกือฮ บลวย� ฆู แม ซกัง อาเชรา เซ เกือฮ
ลเลอึม เตือง โอยจ อ�ื เมาะ คัน ทไว ป ไก นึง นาตี
ฮลาวง เคต ก อาวต โม ยูด่า ไม่ เบ่นยามิน� ฮอยจ
ละ ก อาวต โม เอฟราอมิ ไม่ ก อาวต โม มะนาเซ เตื
อง โอยจ อ�ื ยุฮ ตื ไลจ ไม่ อื แกล เอนิ� ฟวยจ เซ
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เซ โกฮ เอญี ฮอยจ ละ

เญือะ ละ ยว่ง อาวต โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง
มัน�

เฮเซคียา เมกไม กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี
2กซัต เฮเซคียา เซ รฆุ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เลีฮ แปน

มู แปน มู อ�ื เมกไม โรฮ กัน ลัง ยุฮ อื ละ อ�ื เกือฮ
อื ยุฮ กัน เกว ไม่ กัน ตอง ทไว ซัตซิง งอ่น� ยุฮ กัน
เกว ไม่ ป ทไว ปุย ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
งอ่น� แปน โรฮ โม ป ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ไม่ ลื
ลาว อื พะจาว งอ่น� มัฮ ตื กัน ป เกว ไม่ โตะ กไน
ควง วฮินั เซ� 3 กซัต เฮเซคียา เซ โกว แม โรฮ ซัต
ซิง ยุฮ โกะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ตอง ทไว ละ พะ
จาว โครยญ ซะ โครยญ บู โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ไม่
เญือม ฮาวก เคิ� ไม่ เญือม ไก กัน ชลอง ไฮญ นึง
อื โรฮ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง
โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� 4 โนก ฮา เซ ดวน แม โรฮ โม
ลัปซด่อน ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ โรวก ทไว
โอเอฮี ป ลัง เกือฮ แตะ ละ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ� เด
อมึ โม เซ ซ เกียฮ รซอฮ ละ พะจาว ไม่ ซ ปุน ไปญ
โรฮ อื โกตไม ยุฮ อื เกือฮ ตอน ฮมัน โรฮ� 5 เญือม
เอจี โอก กซัต รซอม แตะ ละ ปุย ตอก เซ เยอ� โม
อซิราเอน เนอ โรวก เนอึม ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ฆาื
อื โฮวน เจือ� โรวก ทไว เฮงาะ โคระ� รอาวม อะงุน
โคระ� ลออยฮ กาวก� โกะ แฮ� ไม่ เปลิ โอเอฮี ไฮญ
ป ซมา อื นึง รปึม ยุฮ แตะ โฮวน เจือ� โนก ฮา เซ�
โอเอฮี เมาะ ป ไก ยุฮ แตะ กาว ปุน เนอ ทไว แม โรฮ
อื ติ ปุน โครยญ เจือ� 6 โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า ป
อาวต นึง ยว่ง ป ไก นึง เมือง ยูด่า เซ โฮว ตาว โมวก
ไม่ แกะ ยุฮ แตะ ป ทไว อื ติ ปุน ไน กาว ปุน เซ� โนก
ฮา เซ คาวคอง ไฮญ ยุฮ อื ป โฮว ทไว อื ละ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ แตะ เซ� โรวก โรฮ รโจะ อื แปน กองๆ
แตะ� 7 เญือม โรวก โรง ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
เซ� ปุก เคิ ลอวย นึง อ�ื ปุย ทไว แนฮ อื ตอก เซ
ฮอยจ ละ เคิ อาแลฮ เดอมึ ฟวยจ� 8กซัต เฮเซคียา
ไม่ โม ลุกนอง อ�ื เญือม เอจี ยุ อื ป ทไว ปุย แปน
กองๆ อื ตอก เซ� ลืลาว พะจาว ฆาื อ�ื ปิฮ โรฮ มุ่น
ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ�

9 กซัต เฮเซคียา ไฮมญ ไลลวง ป ทไว ปุย แปน
กองๆ อื เซ นึง โม ซตุ ไม่ โม เลว�ี 10 เญือม เซ อา
ซาริยา ฮวันา ซตุ� ป มัฮ จัตเจือ ซาโด่ก เซ โลยฮ
อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �เคียง ฮอยจ ตาว โม ลัป
ซด่อน ป ทไว แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เฮ�ี เญาะ วติ
โตว ป โซม ป ปอน ละ โม เอะ เอ� โฮฮ ลัง่ ฮา โซม
เมอะ ป ไก ยุฮ ฮุ เฮ�ี ตอก เอจี ยุ เปอะ เฮ�ี มัฮ เนอึ
ม เบือ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

11 ฟวยจ เซ กซัต เฮเซคียา ดวน แม ปุย เพรยีง
ฮอง นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ละ ซ เกือฮ ปุย ละ โอเอฮี ป
ทไว ปุย เซ นึง� ปุย เพรยีง เนอมึ อื ตอก เซ� 12 เญื
อม เซ ปุย โฮว ตาว เนอึม ป ทไว แตะ เซ นึง อื ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ� เตือง ป ทไว อื ติ ปุน ไน กาว ปุน
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เซ ไม่ ป ทไว อื ตอก ไฮญ� ฮวันา โม เลวี ป แลน แก
ป ทไว ปุย เซ มัฮ โคนานิยา� ป เรอึม อื มัฮ ชิเมอ�ี
มัฮ ปุ โกะ อื ไอฮ� 13 โม ป เรอมึ ปุย ลอา เซ มัฮ เยฮี
เอน� อาซาซิยา� นาฮตั� อาซาเฮน� เยรโีมต� โย
ซาบั่ต� เอลีเอน� อิชมาคิยา� มาฮตั ไม่ เบ่ไนยา�
ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ โม ป เลือก กซัต เฮ
เซคียา ไม่ อาซารยิา ฮวันา ซตุ เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน
ป แลน แก กัน เซ�

14 โคเร กวน อมินา โม เลวี ป มัฮ ฮวันา โม ป มอง
โตะ รเวอืะ วฮินั ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� แปน โรฮ ป
แลน แก คาวคอง ทไว ปุย ละ พะจาว� แปน โรฮ ฮวั
นา ป รฆุ คาวคอง ป ทไว พเิซต ปุย ละ พะจาว ไม่ โอ
เอฮี ป เมีญ ปุย แปน ป ซัมคัน� 15 โม เลวี ไฮญ ป
เรอึม อื นึง กัน เซ นึง โครยญ ยว่ง ก อาวต โม ซตุ
เซ มัฮ เอเด่น� มินยามิน� เยชูอา� เชไมอา� อา
มารยิา� ไม่ เชคานิยา� ปุย โม เซ เรอมึ เนอมึ อื ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ� โม เซ รฆุ เนอึม ป ลัง โฮลฮ โม
เลวี เซ ละ อ�ื ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื เตือง ป ระ ป
แตวะ ตอก ปุ แตะ�

16 ปัง มัฮ ตอก เซ� โมป เอจี โจต ปุย เซน อื ละ ยุฮ
กัน นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื เมาะ
ปรเมะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ลอวย เนอึม ฮาวก ก
ล่าวง ป ลัง เลียก นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, เญาะ จัมเปน
โตว เกือฮ ไก รโตง นึง ป แจก ปุย เซ� นึง เอจี โฮลฮ
อื รโตง แตะ นึง กัน ยุฮ แตะ นึง วฮินั เซ� 17 โม ซตุ
อู ลัง ยุฮ กัน ตัม มู ตัม ซฆลาวม แตะ� โม เลวี ป
เอจี ไก อาญุ เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก ก ล่าวง เงอ� ลัง
ยุฮ กัน ตัม มู ตัม เวน โม โกะ แตะ ไอฮ� 18 โม เซ
เยอ โฮลฮ โจต เซน แตะ เตือง ปรโปวน เญือะ แตะ�
เตือง กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ� ฮอยจ ละ โม ป
อาวต ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เบือ เนอมึ รพาวม โม
เซ ละ เกือฮ อื ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ ยุฮ แตะ
กัน เซ�

19 โม ซตุ ป เมีญ ปุย มัฮ จัตเจือ อาโรน� เตือง โม
ป อาวต นึง ยว่ง อาวต แตะ� ไม่ ป อาวต อื นึง นาตี
เลียง แตะ ซัตซิง เงอ� เอจี ไก โม ป เมกไม ปุย ละ
แจก แตะ ป ลัง โฮลฮ โม เซ ละ อื โครยญ โฆะ ปร
เมะ เซ� ละ โม เลวี ป เอจี โจต เซน แตะ� เอจี ไก
โรฮ โม ป ลัง แจก โอเอฮี ละ ตอก เซ โรฮ�

20กซัต เฮเซคียา เซ เอจี เนอมึ รพาวม ละ เยโฮวา
พะจาว ทื แตะ� ยุฮ โรฮ ป ปุก ป ลอก เล่ีป เมือง ยูด่า
เอนิ� 21 เมาะ กัน ยุฮ กซัต เฮเซคียา ละ รโพ แตะ วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ กัน เนองึ แตะ โกตไม ไม่ ลปุง
ซตอก พะจาว แตะ� เอจี ยุฮ อื ไม่ ฆวต ซาวป แตะ
ยุ พะจาว ทื แตะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� กัน ยุฮ อื
เซ จเลิน เนอมึ เบือ อ�ื

32
โม อตัซีเรยี ริ ปุน เวยีง เยรูซาเลม
(2 กซต� 18:17-35; อซย� 36:1-22)

1 เญอืม เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ กซัต เฮเซคียา ป ยุฮ อื
ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ เซ� เซนนาเคอรปิ กซัต เมือง
อตัซีเรยี ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เมือง ยูด่า� เกือฮ
เอนิ ตฮนั ยุฮ แตะ แวต เวยีง ป ไก ปอม อาวต ตฮนั

นึง นาตี ยูด่า เซ โครยญ เวยีง� แกต ติ แตะ เป ฆาื
อ�ื 2 เญือม เอจี ยุ เฮเซคียา ซ ฮอยจ รุป เซนนา
เคอริป เวยีง เยรูซาเลม ตอก เซ� 3 เฮเซคียา ไม่
โม ลุกนอง อ�ื ไม่ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ อ�ื โตกโลง
ดิ เกลาะ รอาวม ปลาึฮ ป ปัต ก พริ เวยีง เซ ฮา อ�ื
ละ โอ อื ซ เกือฮ โม อตัซีเรยี โฮลฮ โกว รอาวม ป ไก
โบ เวยีง เยรูซาเลม เซ� 4 โม ลัปซด่อน เรอึม โรฮ
เกลาะ รอาวม เซ ไม่ อื โฮวน ปุย โรฮ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื
�เกือฮ กซัต อตัซีเรยี เซ โฮลฮ โกว รอาวม โฮวน เฮี
ละ เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 5กซัต เฮเซคียา เฌาะ
เพรยีง ฆรุง เวยีง ก เอจี เญื่อฮ อื เซ เกือฮ ตอน� ยุฮ
โรฮ ปอม นา ก มอง ตฮนั แก โอเอฮี ราว ฆรุง เวยีง
เซ� ยุฮ แม ฆรุง เวยีง เซ ลวง ก พริ อื ติ จัน แม�
เฌาะ บุ แม โรฮ ฆรุง นา ก เทอมึ ปุย เตะ นึง เมือง
ด่าวติ เซ� ยุฮ แม โรฮ โล� เพลียฮ� โฮวน โรฮ�

6 เกือฮ โม ลัปซด่อน นึง เวยีง เซ อาวต ตื ฆรมึ โม
ไน ตฮนั� กอก โรฮ อื ฮอยจ โพรม โบ โตะ รเวอืะ
เมือง� เญื อม เซ เกาะ โลม รพาวม อื ตอก เฮ�ี
7�ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� ไม่ เกือฮ เปอะ
ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ปุ ฮลัต� ปุ ชุม
รพาวม ฆาื ยุ เปอะ กซัต อตัซีเรยี ไม่ โม ตฮนั โฮวน
ยุฮ อื เซ� ป อาวต ไม่ เอะ เอ� ระ แม อมันัต ฮา โม
เซ แม� 8 โม เซ ไก เรยีง แด่น ตัม เนะซองั โน่ง� โม
เอะ ปังเมอ ไก เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ� พะจาว ยุฮ
ฮุ เซ เอจี อาวต ไม่ เอะ� ซ เรอึม โรฮ รุป รโตง เอะ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ โม ลัปซด่อน โฮลฮ
รพาวม เรยีง แตะ เบือ ป อฮั กซัต ละ แตะ เซ�

9 กัง เคะ เอ� เญอืม อาวต ลัง่ กซัต เซนนาเคอรปิ
ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ นึง เมือง ลาคิต เตอ� เกือฮ โม
ลุกนอง แตะ โฮว ตาว รซอม แตะ ฮอยจ ละ กซัต เฮ
เซคียา ไม่ โม ยูด่า นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� 10 รซอม
เซนนาเคอรปิ เซ มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอ มัฮ
โคะ เปอะ ติ แตะ โฮลฮ เปิง เมอ� มัฮ เมอ ป เรยีง
รพาวม เปอะ ละ ญอม ลัง่ แตะ อาวต นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เตือง แวต ปุย อื ตอก เฮ�ี 11 เฮเซคียา เซ
เคียต อฮั เฮี ละ เปอะ� �เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ ซ
เรอึม เอะ เกือฮ โปน ฮา กซัต เมือง อตัซีเรยี�� อฮั
เซ ละ เปอะ� ญันได่ มัฮ เยอื จุ อื โม เปะ เกือฮ ยุม
นึง ไปลญ แตะ� โม่ มัฮ อ�ื 12 โม่ มัฮ เฮเซคียา เซ
ป เอจี โฆง ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว ยุฮ พะจาว ป ไก นึง
นาตี ฮลาวง เซ� โนก ฮา เซ เอจี ดวน แม โม ยูด่า ไม่
ปุย เวยีง เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอ ไมจ เปอะ
นุ่ม ไว พะจาว ซองนา คัน ทไว เฮี ติ โดฮ โน่ง� ไมจ
โรฮ เปอะ ตอง ทไว โอเอฮี นึง คัน ติ โดฮ เซ โรฮ��
เอจี อฮั เซ ละ เปอะ�

13�โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� เอจี เป อาึ ไม่ โม
จัตเจือ ไพรม เมอะ ปุย เมือง ไฮญ โฮวน เมือง เงอ�
มัฮ ปะเทต เมอ ติ ติ ป เอจี โฮลฮ พะจาว ทื อื เรอึ
ม ปอ เอนิ ปุน เป อื อมันัต อาึ อ�ื 14 เมาะ บัน่เมือง
ป เอจี โคะ พะจาว ยุฮ แตะ ปุน เรอึม แตะ� เอจี ไป
ตื นึง โม เอะ ตื� พะจาว ยุฮ อื เซ ปุน เรอึม โตว อื
เฟือฮ� โม เปะ เอ เกียฮ โคะ โน่ง เปอะ พะจาว ทื
แตะ ซ ปุน เรอึม เนอึม แตะ เมอ� 15 ปุ เกือฮ เฮเซ
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คียา เซ ปุน ไม่ญ เปอะ นึง โอเอฮี ตอก เซ� ปุ โรฮ
เกือฮ จุ เปอะ� ปุ เจือ เฟือฮ เอนิ� ดิ ไก โตว ติ บัน่ ติ
เมือง เนอมึ ป เรอมึ พะจาว ทื อื รุป ไม่� ปอ เอนิ ปุน
ตอซู อื เกือฮ อื โปน ฮา อมันัต อาึ ไม่ อมันัต จัตเจือ
เยอะ� พะจาว ทื โม เปะ เซ โฮว ละ โอ แตะ ซ ปุน
เรอมึ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต อาึ เฟือฮ เอนิ��
อฮั เซ ละ อ�ื

16 โม ลุกนอง กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ เพียก แฮม
ลัมเลือ เอนิ พะจาว เยโฮวา� เพียก แฮม โรฮ เฮเซ
คียา ป มัฮ กวนไจ อื เซ โรฮ� 17 กซัต ยุฮ อื เซ ไซฮ
นังซื เพยีก แฮม เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ
ตอก เฮ�ี �พะจาว ทื ปุย ปลัฮเตะ โฮวน เมือง เงอ
เอจี โอ ปุน เรอึม ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต
อาึ ตอก ออฮ� พะจาว ทื เฮเซคียา เซ แจง โรฮ โอ อื
ซ ปุน เรอมึ ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต อาึ ตอก
เซ โรฮ�� อฮั เซ� 18 เญือม เซ โม ลุกนอง กซัต เซ
รโอง เรยีง� อฮั โอเอฮี นึง ลปุง โม ฮบีรู เซ ละ เกือฮ
แตะ โม ป อาวต นึง ราว ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เซ
ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื มัฮ โคะ อื ติ แตะ ซ ปุน ซะ เต เวยีง
เซ� 19 โม เซ เพียก แฮม พะจาว ทื ปุย เวยีง เยรูซา
เลม เซ ตอก เพยีก แฮม แตะ พะจาว ทื ปุย ปลัฮเตะ
ป ลวน ปุย นึง โกะ แตะ ไอฮ�

พะจาว เรอมึ เฮเซคียา
20 ฟวยจ เซ กซัต เฮเซคียา ไม่ อซิยา ป ซึป ลปุง

พะจาว� ป มัฮ กวน อามอต เซ� ไววอน ปัว พะจาว
เรอมึ แตะ นึง ไลลวง เซ� 21 เญือม เซ พะจาว ดวน
เอนิ เตปด่า เลีฮ ติ� เกือฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
กซัต อตัซีเรยี เซ� ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื โรฮ� เญื
อม เซ กซัต อตัซีเรยี เซ โกฮ เอญี ฮอยจ นึง เมือง
แตะ ฆาื อ�ื ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ นึง ปุย� ฮาวก
นึง วฮินั ยุฮ พะ ทื โกะ แตะ� ยุม นา เซ� มัฮ เอนิ โม
กวน โกะ อื ไอฮ ป ยุฮ ยุม ไม่ นึง วจิ เจอ�

22 มัฮ ตอก เซ ตอก เรอึม พะจาว กซัต เฮเซคียา
ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เซ� เกือฮ เนอึม อื โปน ฮา
อมันัต เซนนาเคอรปิ กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ� โปน
โรฮ ฮา โม ป ฆวต รุป ไม่ แตะ โครยญ ลวง โรฮ�
โฮลฮ เนอึม อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฆาื อ�ื 23 เญื
อม เซ ไก โฮวน ปุย ป ฮอยจ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� โรวก แม โรฮ คอง
ควน ละ กซัต เฮเซคียา เซ� เคียง เซ โฮว ไป นา ปุย
โฮวน เมือง เงอ� อวต ลื เฮเซคียา ไม่ นัปทื โรฮ แตะ
ฆาื อ�ื

กซัต เฮเซคียา โซะ
(2 กซต� 20:1-3; อซย� 38:1-22)

24 ฟวยจ เซ กซัต เฮ เซ คียา โซะ เชยีน ลัมเลือ
เอนิ� เอจี ซเปี เนอึม ยุม� ไววอน ฆาื อื ละ พะจาว.
เญือม เซ พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื เปลีฮ โรฮ เคืองไม
ซัมคัน ละ ซ แปน อื ควน ยุง เฮเซคียา เซ ซ ไฮ โซะ
แตะ เซ� 25 เฮเซคียา เซ ปังเมอ โอ เปลีฮ รพาวม
ญันด่ี แตะ นึง พะจาว เบือ ไฮ โซะ แตะ เซ� เกีย
ฮ ฮุน� เญือม เซ พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ
ละ อ�ื เตือง โม ยูด่า� ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม โรฮ�

26 กัง เคะ เอ� กซัต เฮเซคียา ไม่ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม เซ ญอม เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ตุเตียม� พะ
จาว เญาะ เกือฮ โตว โม ลัปซด่อน ลอก ตุต แตะ ติ
เจน แปน เฮเซคียา เซ กซัต ฆาื อ�ื

ลัก่ ก ลอยจ จีวติ เฮเซคียา
(2 กซต� 20:12-19; อซย� 39:1-8)

27 กซัต เฮเซคียา เซ แปน ปุย กอย เตอมึ เนอึม
รโอฮ� ยุฮ เอนิ ฮอง ละ แฮรน แตะ ไคร มาื� แกว
ไมจ� ป ซออย ฮงาื� ไม่ โล� ฮอยจ ละ คาวคอง ไฮญ
ยุฮ อื โครยญ เจือ� 28 ยุฮ แม เกอมึ ระ ละ อาึง แตะ
เฮงาะ� รอาวม อะงุน� ลออยฮ กาวก� ยุฮ แม โรฮ
โฮง ละ อาวต ซัตเลียง คอง ดู่ แตะ� ฮอยจ ละ คอก
แกะ� 29 ตัง แม โรฮ ยว่ง โคระ โฮวน ยว่ง� คอง
เลียง อื ป มัฮ แกะ� ปิ� โมวก ยุฮ อื ไก โฮวน มู� มัฮ
เนอมึ เบือ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ อ�ื

30 เอจี มัฮ กซัต เฮเซคียา เซ ป เกลาะ โตะ เลีฮ
รอาวม ปลาึฮ กิโฮน เนอ� เกือฮ รอาวม เซ แม ปัต
โอก ลัก่ เมือง ด่าวติ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื เมาะ
กัน ยุฮ กซัต เฮเซคียา เซ จเลิน เนอึม ปุ ปุ� 31 ไล
ลวง ฮอยจ ไฮมญ ป มัฮ กวนไจ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน
ซกิ ซัมคัน ป เกิต ป ไก ละ เมือง อซิราเอน นึง เฮเซ
คียา เซ� พะจาว พลวย แลน กซัต เฮเซคียา เซ ยุฮ
อฮั อื ตัม รพาวม โกะ แตะ� มัฮ พลวย อื ตอก เซ
ละ ซ ลอง แตะ แลน ตอก คิต ตอก งอ่ต เฮเซคียา
เซ โอเอฮี โตะ รพาวม แตะ โครยญ เจือ�

กซัต เฮเซคียา ยุม
32 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เฮเซคี

ยา� ไม่ ตอก ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว� เอจี ไซฮ ปุย
อาึง นึง นังซื เกว ไม่ ป ยุ บลอง อซิยา ป ซึป ลปุง พะ
จาว� กวน อามอต เซ� ไม่ นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต
เมือง ยูด่า ไม่ เมือง อซิราเอน เซ� 33 เญือม เอจี
ยุม เฮเซคียา เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เบือง รมอยจ ปุย จัต
เจือ ด่าวติ ลวง ลัก่ล่าวง อ�ื เญือม ยุม อื เซ� โม ยู
ด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม รไงฮ่ ยุม อื เซ เกือฮ อื
รโอฮ รอตั� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ มะนาเซ
กวน โกะ อื ไอฮ�

33
มะนาเซ กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 21:1-18)

1 เญอืม โฮลฮ โรง มะนาเซ แปน กซัต เตอ� อาญุ
อื ไก กาว โรฮ ลอา เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง
เวยีง เยรูซาเลม รฮอน โรฮ พอน เนอึม� 2 กซัต เซ
ยุฮ ลัมเลือ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ
เอนิ ตอก กัน ฆอก ยุฮ ปุย โฮวน เมือง ป โฮลฮ พะ
จาว โครฮ เกือฮ โอก ฮา เมือง อื ซองนา โม อซิรา
เอน เซ� 3 กซัต มะนาเซ เฌาะ ยุฮ แม คัน ทไว นึง
นาตี ฮลาวง ป เอจี ยุฮ เฮเซคียา ป มัฮ เปือะ อื เซ
ไลจ ไม่� ยุฮ แม คัน ทไว ปุย โอเอฮี นึง ละ พะบ่า
อนั� ยุฮ แม ฮุป พะอาเชรา� ซาวป แม โรฮ นุ่ม ไว
เคิ� ซเงะ� ซโมยญ� ไม่ นัปทื อื โอเอฮี โม เซ� 4 ยุฮ
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แม โรฮ คัน ทไว ละ พะ ไฮญ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ป
มัฮ นา ก เอจี อฮั พะจาว อาึง ตอก เฮ�ี �เยรูซาเลม
เฮี ซ แปน ลอป ก ลืลาว ปุย มอยฮ อาึ นึง�� อฮั เซ�
5 โนก ฮา เซ กซัต มะนาเซ ยุฮ แม คัน ละ ทไว แตะ
โอเอฮี ละ เคิ� ซเงะ� ซโมยญ แม� ยุฮ เอนิ อื นึง
ควง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เตือง ลอา คัก อ�ื 6ฟวยจ
เซ ตอง แม ทไว โม กวน รเมะ แตะ ละ พะ ทื แตะ
เซ นึง โตะ โลก ฮินโนม� โกว แม โรฮ คูบ่า� กทา
กทอง� โฮม มอ พี� ไม่ ตีนัง แม โฮวน เจือ� กัน ยุฮ
อื เซ มัฮ เนอึม ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว, มัฮ โรฮ
ควน เกือฮ พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ฆาื อื
โรฮ�

7 ฮุป ป แกะ ซลัก ปุย เซ โฮว โบลวง แม โรฮ อื นึง
โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว� เอจี มัฮ วฮินั เซ ป อฮั พะจาว
ละ กซัต ด่าวติ ไม่ กซัต ซาโลมอน ป มัฮ กวน อื เซ
ตอก เฮี เยอ� �เอจี มัฮ วฮินั เฮี ไม่ เวยีง เยรูซาเลม
เฮ�ี ป เอจี เลือก อาึ อาึง ลลาึง นาตี อาวต โม อซิรา
เอน เตือง กาว โรฮ ลอา เจอ อ�ื อาึ ซ เกือฮ แปน ก
ลืลาว ปุย มอยฮ แตะ นึง� 8 ดัฮ โม อซิราเอน ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก อาึ อาึง� ไม่ ยุฮ อื ตัม โกตไม เอจี เกือฮ
อาึ ไอ โมเซ ซึป ละ อื โฮ� อาึ ซ ญอม โตว เกือฮ ปุย
ปุน โครฮ โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง เอจี เกือฮ แตะ
อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�
9 ปัง มัฮ ตอก เซ� กซัต มะนาเซ เอจี นัม เอนิ โม ยู
ด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ อื ยุฮ ป ฆอก ป เบร
ละ พะจาว� กัน ฆอก ยุฮ อื เซ โฮฮ เอนิ แม ฮา กัน
ฆอก เอจี ยุฮ ปุย เมือง ป เอจี โครฮ พะจาว โอก ซอง
นา โม อซิราเอน เซ แม�

10พะจาว เอจี ซตอก รเงอ่มึ กซัต มะนาเซ ไม่ โม
ลัปซด่อน ยุฮ อ�ื โม เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั
อ�ื 11 เญือม เซ พะจาว เกือฮ เอนิ โม ฮวันา ตฮนั
เมือง อตัซีเรยี ฮอยจ ซะ เต เมือง ยูด่า เอนิ� ปุน
โฮมวต เอนิ กซัต มะนาเซ� มัก่ อื นึง คอ เม่ต� ปุก
แม อื นึง โม่ะเฮลีจ� เมือะ ปุ เอญี อื ฮอยจ นึง เวยีง
บ่าบี่โลน� 12 เญือม เอจี เกิต ป โซะ ป ไซญ ละ อื
ตอก เซ เยอ� กซัต เซ เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซองนา
พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� ไม่ กอก อื ปัว เย
โฮวา พะจาว ทื แตะ เรอมึ แตะ� 13 เญอืม ไววอน อื
ตอก เซ� พะจาว งอ่ต ฮมอง ป ปัว อ�ื เกือฮ แม โรฮ
อื โฮลฮ เอญี ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม แม�
เญือม เซ กซัต มะนาเซ ยุง ที มัฮ เนอึม เยโฮวา พะ
จาว ฆาื อ�ื

14ฟวยจ เซ กซัต มะนาเซ เฌาะ บุ ฆรุง ลวง ก พริ
เมือง ด่าวติ� ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เกือฮ ฮลา
วง ฮา ไพรม แตะ� เฌาะ โก อื เน่อมึ นึง โตะ โลก
โบ รอาวม ปลาฮึ กิโฮน เซ� ฮอยจ ละ ก อฮั ปุย โตะ
รเวอืะ กะ ไม่� ฮอยจ โรฮ ละ นึง นาตี โอเฟน โรฮ�
ดวน แม โรฮ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ เกือฮ โม ตฮนั
ยุฮ แตะ อาวต นึง ยว่ง ป ไก ปอม ตฮนั นึง เมือง ยู
ด่า เซ โครยญ โดฮ�

15 กซัต มะนาเซ ตุย แม โรฮ ฮุป พะ ป ทื ปุย ตัง
เมือง� ไม่ ฮุป แกะ ซลัก ยุฮ โกะ แตะ เซ� เกือฮ อื
โอก ฮา วฮินั ยุฮ พะจาว. เมาะ ไก คัน ทไว ยุฮ อื นึง

บลาวง ก อาวต วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ นึง� ฮอยจ ละ
ป ไก อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ เตือง โอยจ อ�ื โฮว
โปวฮ อื ก พริ เมือง� 16 เฌาะ เพรยีง แม โรฮ คัน
ทไว ยุฮ พะจาว เซ� ทไว แม โรฮ ซัตซิง นึง อื ละ พะ
จาว� ละ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่� ทไว แม โรฮ อื
ไม่ โอเอฮี ละ แปน อื ควน ญันด่ี แตะ นึง พะจาว�
ดวน แม โรฮ โม ยูด่า นัปทื เนอึม เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ� 17 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม
ลัปซด่อน โฮว ทไว ลัง่ ซัตซิง นึง นาตี ฮลาวง ลัง่�
ปังเมอ มัฮ ทไว อื ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ติ โตน
โน่ง�

18 โนก ฮา เซ� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั กซัต มะนาเซ�
รซอม ไววอน อื ละ พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ ป อฮั ป
มวยญ โม ป ซึป ลปุง เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน ละ อื ญุ่ก� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ
ไลลวง กซัต เมือง อซิราเอน� 19 ตอก ไววอน กซัต
มะนาเซ ละ พะจาว� ไม่ ตอก โลยฮ พะจาว รซอม ไว
วอน อ�ื ไลลวง กัน พิต มัป่ ยุฮ อ�ื ไลลวง โอ อื เนอึ
ม รพาวม ละ พะจาว� ตอก ยุฮ อื คัน ทไว นึง นาตี
ฮลาวง เซ� ไม่ ตอก โบลวง อื ซกัง อาเชรา ไม่ ยุฮ
อื ฮุป ตอก ไฮญ กา เฆียง เฌาะ อื รพาวม แตะ เซ�
เอจี ไซฮ โรฮ ปุย อาึง นึง นังซื ยุฮ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โรฮ� 20 เญือม เอจี ยุม อื กซัต มะนาเซ โฮลฮ
โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย รมอยจ ฆัว
ยุม อื เซ นึง โตะ ควง เญือะ โกะ อื ไอฮ� ป โฮลฮ
แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อาโมน ป มัฮ กวน โกะ อื เซ
ไอฮ�

อาโมน กซัต เมือง ยูด่า
21 เญอืม โฮลฮ โรง อาโมน แปน กซัต เตอ� อาญุ

อื ไก งา่ โรฮ ลอา เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เย
รูซาเลม ลอา เนอึม� 22 กซัต อาโมน เซ ยุฮ ป ฆอก
ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก
เอจี ยุฮ มะนาเซ ป มัฮ เปือะ อื เซ� ซาวป โรฮ นัปทื
ฮุป ป เอจี นัปทื เปือะ โกะ แตะ เซ โครยญ เจือ โรฮ�
23 มะนาเซ ป มัฮ เปือะ อื เซ ญอม ลัง่ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปุย ตุเตียม ละ พะจาว ลัง่� อาโมน เซ ปังเมอ
โอ ญอม เฟือฮ เอนิ� ยุฮ แนฮ ป ฆอก ป เบร โฮวน
ปุ ปุ�

24ฟวยจ เซ โม ลุกนอง กซัต อาโมน เซ พาวม ดิ
เตะ พรอม ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื โฮลฮ เนอมึ ยุฮ
ยุม ไม่ กซัต อาโมน เซ นึง เญือะ อาวต อ�ื 25 โม ลัป
ซด่อน ไน โม ยูด่า นึง อื ปังเมอ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ป
ยุฮ ยุม ไม่ กซัต อาโมน เซ� ฟวยจ เซ ดุฮ แม โรฮ
โยซียา ป มัฮ กวน อาโมน เซ แปน กซัต รโตง เปือะ
อ�ื

34
โยซียา กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 22:1-20)

1 เญือม โฮลฮ โรง โยซียา แปน กซัต ละ โม ยูด่า
เยอ� อาญุ อื ไก ซเตะ เนอึม โน่ง� ตัตเตียง ปุย นึง
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เวยีง เยรูซาเลม งว่ย โรฮ ติ เนอึม� 2 โยซียา เซ ยุฮ
ป ปุก รพาวม พะจาว. เฮยีน กัน ไมจ ยุฮ ด่าวติ ป
มัฮ จัตเจือ แตะ เซ� เกือฮ โตว อื แพก ฮา อื เฟือฮ�

3 เนอึม ซเตะ นึง กัน ตัตเตียง อื ปุย เซ� โยซียา
เซ นมุ ลัง่� ซาวป ตอก ซ รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ
ไม่ พะจาว ป มัฮ พะจาว ทื ด่าวติ จัตเจือ ไพรม แตะ
เซ� เนอึม กาว ลอา นึง อ�ื ตังตอ ติ แตะ ละ ซ ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ คัน ทไว ปุย โอเอฮี นึง นาตี ฮลาวง เซ�
ไม่ ซกัง ยุฮ พะอาเชรา� ไม่ ฮุป แกะ ซลัก� ฮุป โล
ปุย ป ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เมือง ยูด่า เตือง
โอยจ อ�ื 4 โยซียา เซ ดวน โรฮ ปุย เญื่อฮ คัน ไว ปุย
บ่าอนั ไม่ คัน ตอง ปุย ป ซออย ฮงาื ซองนา โกะ แตะ
เซ เอนิ� โม เซ ตุฮ เนอมึ ฮุป อาเชรา ไม่ ฮุป พะ ไฮญ
เซ เกือฮ บลวย� ฟวยจ เซ ครวย อื นึง โตะ รมอยจ
โม ป กอ ไว ฮุป เซ� 5 โยซียา ตอง โรฮ ซองั ซตุ ยุม
นึง คัน ยุฮ ซตุ เซ ละ ฮุป โม เซ� มัฮ ยุฮ อื ละ ซ เกือฮ
อื ปุย เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง เยรูซาเลม แปน แม ปุย
ซงะ่ ไล เบือ ป ยุฮ อื เซ� 6 ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ ฮอยจ
ละ แควน ยว่ง อาวต เจอ มะนาเซ� เจอ เอฟราอมิ�
เจอ ซิเมโอน ฮอยจ นึง เจอ นัปทาลี ลวง ลั่กล่าวง
อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ ยว่ง ฮงั โฮวน โดฮ� 7 เญื่อฮ คัน
ทไว นึง อื ไม่ ซกัง อาเชรา� ตุฮ โรฮ ฮุป ไว ปุย เกือฮ
บลวย� ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ตอง ปุย ป ซออย ฮงาื เล่ีป
เมือง อซิราเอน� ฟวยจ เซ เอญี ฮอยจ เวยีง เยรูซา
เลม�

8 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว ซเตะ นึง กัน แปน
โยซียา กซัต เซ� เอจี ฟวยจ รซัฮ รโซก อื เมือง แตะ
ไม่ วิฮนั นึง อ�ื ฟวยจ เซ โยซียา เกือฮ แม ปรเมะ
ลอวย ปุย โฮว เพรยีง นา ก ไลจ วิฮนั ยุฮ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ แตะ เซ� ปุย ลอวย เซ มัฮ ชาฟัน ป มัฮ
กวน อาซาลิยา ติ� มาอาเซอา ป มัฮ จาวเมือง ติ� ไม่
โยอา ป มัฮ กวน โยอาฮตั ป มัฮ เลคา ยุฮ อ�ื 9 ปุย
โม เซ ฮอยจ เคะ ฮินคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ� โรวก
เกือฮ มาื ทไว ปุย ละ อ�ื มาื เซ เอจี มัฮ ป เกป โม
เลวี ป มอง ญัม นึง โตะ รเวอืะ วิฮนั ยุฮ พะจาว เน่
อมึ นึง โม มะนาเซ� โม เอฟราอมิ ไม่ โม อซิราเอน
ป อาวต ลัง่ นึง เมือง แตะ โครยญ เจอ อ�ื ไม่ โม ยู
ด่า ไม่ เบ่นยามิน ไม่ ป อาวต เวยีง เยรูซาเลม เตือง
โอยจ อ�ื 10ฮนิคียา เซ มอป แม มาื เซ ละ โม ชงั ระ
ป เพรยีง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 11 โม เซ ลอต เกือฮ อื
ละ โม ป มัฮ ชงัไมะ ไม่ ชงัปุน ละ ซ รวี อื ซโมะ เพรยีง
ปุย อาึง ไม่ แปล ไม่ โน่วก โอเอฮี โครยญ เจือ� กา
เซ โม กซัต ไพรม เมือง ยูด่า เตอ เอจี ซลัฮ ซโลง นึง
เพรยีง แตะ วฮินั เซ� เซ ป โฮวน ไลจ อื ฆาื อื ตอก
เซ�

12 โม ป ยุฮ กัน เซ ซืไซ ไม่ เนอึม รพาวม แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื ป กุม กัน เซ มัฮ โม เลวี ปาวน ปุย�
มัฮ ยาฮตั ไม่ โอบ่าด่ี� ปุย ลอา เซ� มัฮ ซฆลาวม
โม เมราร�ี มัฮ แม เซคารยิา ติ ไม่ เมชูลัม มัฮ ซฆ
ลาวม โม โคฮตั นึง อ�ื โม เลวี ตึน เกง นึง เลน แตะ
เคืองโด่นตรี เตือง โอยจ แตะ� 13 โม เลวี ไฮญ เญอ
แปน ป กุม โม ป เราะ เครองึ งอ่น� แปน ป กุม โม

ป ยุฮ กัน ไฮญ งอ่น� แปน เลคา งอ่น� งอ่น อื แปน
ป มอง ญัม โตะ รเวอืะ วฮินั เซ�

ปุย รโตฮ ยุ พะทัม โกตไม
14 ติ ซเงะ อื ลไล โอก อื มาื แฮรน ปุย กไน วิฮนั

เซ� ฮนิคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ รโตฮ ยุ นังซื โกตไม
ยุฮ พะจาว ติ ปอ� มัฮ โกตไม เกือฮ พะจาว ละ ไอ
โมเซ ไพรม อ�ื 15 ฮนิคียา อฮั อื ละ ชาฟัน ตอก เฮ�ี
�อาึ เอจี รโตฮ ยุ นังซื โกตไม เฮี นึง วฮินั�� อฮั เซ
ละ อ�ื ฟวยจ เซ ลอต เกือฮ อื ละ ชาฟัน� 16 ชาฟัน
เซ มัฮ เลคา ยุฮ กซัต� โรวก นังซื เซ ละ กซัต ฆาื
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ดวน เปอะ เอะ ยุฮ เซ�
เอะ กัมลัง ยุฮ ฮุ ปเล่ีย เฮ�ี 17มาื อาวต นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว เซ เอะ เอจี มอป ละ โม ไนชงั ระ ไม่ โม ป ยุฮ
กัน�� อฮั เซ ละ อ�ื 18 ชาฟัน เซ อฮั แม เฮ�ี �ฮิน
คียา เกือฮ นังซื เนิ ติ ปอ�� อฮั เซ ละ กซัต� ลอต
ลาว นังซื เซ ละ อ�ื กซัต เซ งอ่ต อ�ื

19กซัต เซ เญอืม ฮมอง อื ลปุง ไก นึง นังซื โกตไม
ยุฮ พะจาว เซ แจฮ ไอฮ เครองึ เซอกึ แตะ ฆาื อ�ื
20 กอก ปุย เอญี เคะ แตะ งอ่น� ป กอก อื เซ มัฮ ฮิ
นคียา ไม่ อาฮิคัม ป มัฮ กวน ชาฟัน ไม่ อปัโด่น ป
มัฮ กวน มีคา ไม่ ชาฟัน ป มัฮ เลคา ยุฮ อื ไม่ อาซา
ยา กวนไจ ยุฮ อ�ื 21 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว
ไฮมญ พะจาว เนิ รโตง อาึ ไม่ รโตง โม ป อาวต ลัง่
นึง เมือง อซิราเอน ไม่ เมือง ยูด่า เฮ�ี ไฮมญ ที ไล
ลวง ป ไก นึง นังซื ป รโตฮ ปุย ยุ เฮ�ี พะจาว ตึน ซ
ฮาวก รพาวม เนอมึ ละ เอะ นึง โอ จัตเจือ ไพรม เอะ
ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง� ยุฮ โตว อื โครยญ เจือ
ตัม รซอม ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ฮินคียา ไม่ ป โฮว ไม่ อื เซ โฮว เนอึม เคะ ปร
โปวน ติ ปุย ตัม ดวน กซัต เซ แตะ โฮว� ปรโปวน
เซ มัฮ ฮุนด่า� มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� อาวต นึง เย
รูซาเลม มู ลอา นึง อ�ื ปรเมะ เญือะ อื มัฮ ชนัลุม
ป มัฮ กวน โทฮตั� มัฮ โรฮ กวนโซะ ฮะซรา� ชนั
ลุม เซ มัฮ ป แลน แก เครองึ เซอกึ ป ยุฮ กัน นึง วิ
ฮนั เซ� โม ป ฮอยจ เซ อู ไลลวง อื ละ ฮุนด่า ตัม ไล
อ�ื 23 ฮุนด่า เซ อฮั เฮ�ี �เยโฮวา พะจาว ทื โม อซิ
ราเอน เกือฮ โม เปะ โรวก รซอม แตะ ละ ปรเมะ ป
ดวน โม เปะ ฮอยจ เซ ตอก เฮ�ี 24 �พะจาว อฮั เฮ�ี
อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ เนอึม ละ เมือง เฮี
ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื ไลลวง ป ตึก นึง โซะ แตะ ป
ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื เฮ�ี ซ เกิต เนอึม ละ ปุย ตอก
เอจี ลาว ปุย อื ละ เปอะ เซ� 25 ปุย โม เฮี ญอม โตว
เกือฮ อาึ ตัตเตียง แตะ� ลาวม ซ ทไว โอเอฮี ละ พะ
ไฮญ� เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ ฮาวก รพาวม ละ แตะ นึง
ป ยุฮ ป อฮั แตะ โครยญ เจือ� รพาวม ฮาวก อาึ ละ
เวยีง เยรูซาเลม เฮี ตอก เอนิ รเออปึ งอ โฮ� ไก โตว
ป ปุน เกือฮ ญึ่ต เตอ� 26 รโตง กซัต เมือง ยูด่า นึง
อื ปังเมอ ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี อาึ ป มัฮ เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว เมือง อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ�
ปะ เอจี งอ่ต เปอะ รซอม ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื เฮ�ี
27 ปะ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุเตียม� นึง ญอม เปอะ
ไอฮ ป อฮั อาึ� เญือม ฮมอง เปอะ ป ซ เกิต ละ เยรู
ซาเลม ไม่ ละ ปุย นึง อ�ื เอจี แจฮ เปอะ ไอฮ เครองึ
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แตะ ไม่ เยอืม เปอะ นึง ตุก รพาวม แตะ ซองนา อาึ�
อาึ เอจี ฮมอง เงอะ รซอม ไววอน เปอะ เซ� 28 ไน ติ
เจน ไอม ลัง่ ปะ อา� อาึ ซ เกือฮ โตว ป โตะ ป ตอง
เซ ฮอยจ ละ เยรูซาเลม� อาึ ซ เกือฮ ปะ ฮอยจ เคะ
จัตเจือ ไพรม เปอะ� ปะ ซ ยุม ไมจ ยุม มวน เปอะ�
ป โซะ เซ ซ ไก กังเคะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ��
อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ�� โม ป ฮอยจ เคะ ฮุน
ด่า เซ โรวก รซอม เซ ละ กซัต โยซียา ฆาื อ�ื

โยซียา เกือฮ ปุย ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว
(2 กซต� 23:1-20)

29 เญอืม เอจี ฮมอง อื รซอม เซ� โยซียา กอก โม
ป กวต ป เฮยีง นึง เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง เยรูซาเลม
ฮอยจ เคะ แตะ� 30 ฮาวก ดิ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เตื
อง โม ซตุ ไม่ โม เลวี ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ
อื เตือง ป ระ ป แตวะ� กซัต เซ ลาว นังซื ลปุง ซัน
ญา ป เอจี ยุ ปุย นึง วฮินั เซ เกือฮ ปุย ฮมอง ซโตฮ อื
โครยญ มวยญ� 31 กซัต เซ ชุง โบ ด่อง ก ลัง อาวต
แตะ ซองนา พะจาว. ซันญา อาึง ซ ทื เนอมึ แตะ พะ
จาว ไม่ ซ ยุฮ โรฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ไม่
โกตไม ยุฮ อ�ื ฮอยจ นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื ไม่ ซ ยุฮ โรฮ แตะ ตัม ลปุง ซันญา พะจาว
อาึง ไม่ ปุย ป ไก นึง นังซื ติ ปอ เซ� 32 เญือม เซ
เกือฮ โม ป อาวต นึง เยรูซาเลม เซ ไม่ โม เบ่นยามิน
ซันญา อาึง อื ละ ซ ยุฮ แตะ ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื
ฟวยจ เซ โม ป อาวต นึง เยรูซาเลม เซ ยุฮ เนอึม อื
ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม
แตะ เซ� 33 โยซียา ยุฮ เนอมึ ไลจ ไม่ ฮุป พะ โอเอฮี
ป เกละ พะจาว ยุ ติ เมือง อซิราเอน เซ� เกือฮ ปุย
อาวต เมือง อซิราเอน เซ ทื เนอึม พะจาว ยุฮ แตะ
โครยญ โฆะ ปุย� ไน ติ เจน ไอม โยซียา เซ โม เซ ทื
เนอมึ เยโฮวา พะจาว ป ทื จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�

35
กซัต โยซียา ชลอง กัน เลียง ฌาว
(2 กซต� 23:21-23)

1 ฟวยจ เซ กซัต โยซียา ชลอง ไลลวง กัน โซม
เลียง ฌาว นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ แปน อื ควน
ทไว โญตซัก ละ พะจาว. เญือม มอก ปุย แกะ ละ
ชลอง แตะ กัน เซ� ปุก ฮาวก เคิ ติ กาว โรฮ ปาวน
ซาวม� 2 กซัต โยซียา เซ เมกไม แม โรฮ กัน ละ โม
ซตุ ตัม กัน ลัง ยุฮ อ�ื นนุ แม รพาวม อื เกือฮ เรยีง
ละ ซ แปน อื ป รซอฮ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 3 ละ
โม เลวี ป เอจี ทไว ติ แตะ ละ รซอฮ แตะ ละ พะจาว,
ไม่ เอจี มัฮ โรฮ อื คู เพอกึ โม อซิราเอน เนอ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ฮติ ซัมคัน เซ ไมจ เปอะ อาึง นึง วฮินั ยุฮ ซา
โลมอน กวน ด่าวติ เซ� โม เปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว กลอม ไป กลอม มา ฮติ เซ� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ
ไมจ ลัง่ เปอะ รซอฮ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อื โรฮ� 4 ไมจ เปอะ เพรยีง
ติ แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน ตัม กัน ลัง ยุฮ แตะ ตัม เจอ
ตัม ซฆลาวม เปอะ� ตอก เอจี อฮั ด่าวติ กซัต ยุฮ โม

อซิราเอน อาึง� ไม่ ตอก ป เอจี อฮั ซาโลมอน ป มัฮ
กวน อื เซ โรฮ�

5 �ไมจ เปอะ รฆุ ปุ แตะ อาวต แปน มูๆ แตะ� ไม่
ชุง เปอะ นึง นาตี ซงะ่ ซงอม เซ แปน ไล แตะ� ละ
ซ โฮลฮ เปอะ เรอมึ โม อซิราเอน ป มัฮ เอยีกปุ เปอะ
เซ โครยญ เจอ โครยญ ซฆลาวม อ�ื 6 ไมจ เปอะ
มอก กวน แกะ ละ ชลอง เปอะ กัน เลียง ฌาว เซ�
ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล� ไม่
เพรยีง โรฮ เปอะ กัน เซ รโตง โม เอียกปุ อซิราเอน
เปอะ เซ� เดอมึ ซ ปุน ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว
อาึง ป เอจี เกือฮ อื ไอ โมเซ ซึป ละ อื โฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

7ฟวยจ เซ กซัต โยซียา เกือฮ ซัตซิง ยุฮ แตะ ละ
ปุย� มัฮ เกือฮ อื ปุย โกว นึง กัน ชลอง แตะ กัน
เลียง ฌาว เซ เตือง โอยจ อ�ื ป เกือฮ อื เซ มัฮ กวน
ปิ กวน แกะ 30,000 ตัว� โมวก โปก แม 3,000 ตัว�

8 โม ลุกนอง กซัต เซ เกือฮ แม โรฮ ซัตซิง ยุฮ แตะ
ละ โม ลัปซด่อน� ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม เลวี โรฮ� ฮวันา
โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ มัฮ ฮนิคียา� เซคารยิา� ไม่
เยฮีเอน� โม เซ มอป โรฮ กวน ปิ กวน แกะ 2,600
ตัว� ไม่ โมวก โปก 300 ตัว ละ เกือฮ อื โกว อื นึง กัน
เลียง ฌาว เซ� 9 ป มัฮ โม ฮวันา โม เลวี เยอ� มัฮ
โคนานิยา ไม่ ปุ อื ลอา ปุย ป มัฮ เชไมอา ไม่ เนทัน
เอน� โนก ฮา เซ มัฮ แม ฮาชาปิยา� เยอีเอน� ไม่
โยซาบัต่� ปุย โม เซ เกือฮ โรฮ กวน ปิ กวน แกะ ละ
โม เลวี เซ 5,000 ตัว� ไม่ โมวก โปก 500 ตัว� ละ
เกือฮ อื โกว อื นึง กัน เลียง ฌาว เซ�

10 เญือม เอจี ฟวยจ เพรยีง อื กัน ชลอง แตะ กัน
เลียง ฌาว เซ� โม ซตุ ไม่ โม เลวี เยอ� ตัง โคน ตัง
ชุง นาตี ก ลัง ยุฮ โกะ แตะ กัน เตือง ไพ เตือง มัน�
ตัม ป อฮั กซัต ละ แตะ เซ� 11ฟวยจ มอก ปุย แกะ
ปิ โม เซ� โม ซตุ อู ตุย ซพรอต ฮนัม อื เซ นึง คัน
ทไว� โม เลวี เซ ปอฮ ฮกั ซัตซิง มอก ปุย เซ� 12 ซัต
ซิง ป โกว อื ละ ซ ตอง แตะ ทไว นึง อื เซ� ทอเนาะ
โน่ง อื ละ ซ รฆุ อื ละ โม ลัปซด่อน เซ� ตัม เจอ ตัม
ซฆลาวม อ�ื มัฮ เกือฮ อื แปน ป ตอง อื ทไว ละ พะ
จาว ตอก เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื โกตไม ยุฮ ไอ
โมเซ โฮ� 13 โม เลวี เซ กา แม โรฮ แกะ โกว แตะ
ละ กัน เลียง ฌาว เซ นึง งอ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว�
โตะ ซัมคัน นึง อื เซ โตวง แม โรฮ อื นึง โตะ เดือง
ไม่ โตะ มอคัง� ฟวยจ เซ ซไจ แม แจก โตะ ละ โม
ลัปซด่อน� 14 ฟวยจ เซ โม เลวี เซ เพรยีง โรฮ โตะ
เซ ละ โม โกะ แตะ ไม่ ละ โม ซตุ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน
เซ� มัฮ ฆาื โจน ลัมเลือ เอนิ กัน ละ โม ซตุ เซ� โม
เซ โฮลฮ ยุฮ กัน ฮอยจ เมือ ก ซาวม อื นึง จัมเปน อื
ตอง ทไว เตือง ตัว อื งอ่น� ตอง ทไว ป มัฮ ลออยฮ
อื งอ่น�

15 โม นักโด่นตรี นักรอง โม เลวี ป มัฮ ซฆลาวม
อาซัป เซ� เลียก อาวต นึง นาตี กัน ลัง ยุฮ โม โกะ
แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� มัฮ ยุฮ อื ตอก ป เอจี
อฮั ด่าวติ อาึง� มัฮ โรฮ ตัม ป อฮั อาซัป� เฮมาน�
ไม่ เยดู่ทุน เซ โรฮ� เยดู่ทุน เซ มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว ซไม กซัต ด่าวติ เซ� โม ป มอง ญัม นึง โตะ
รเวอืะ วฮินั เซ โครยญ โดฮ โฮ� จัมเปน โตว ละ เอนิ
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กัน ไปญ แตะ เซ ฆาื อ�ื นึง เอจี เพรยีง โรฮ เอยีกปุ
โม เลวี ป ลัง ไมจ แตะ เพรยีง รโตง อื โรฮ�

16 ไน ซเงะ เซ โม เซ เตือง โอยจ อื เพรยีง เนอึม
กัน ชลอง แตะ กัน เลียง ฌาว เซ� ตอง โรฮ ทไว โอ
เอฮี นึง คัน ทไว ยุฮ พะจาว เซ� ยุฮ เนอึม อื ตัม ป
อฮั กซัต โยซียา เซ ละ แตะ โครยญ เจือ� 17 โม ลัป
ซด่อน ไน โม อซิราเอน เนอ� อาวต โรฮ นา เซ ละ
ชลอง แตะ กัน เซ อาแลฮ ซเงะ� โซม ดิ โรฮ คโนม
ปัง โอ ไก เจือ ไม่ อื โรฮ� 18 เน่อมึ เจน ไอม ลัง่ ซามู
เอน ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ� เญาะ ไก โตว กัน ชลอง
ปุย กัน เลียง ฌาว นึง ไน โม อซิราเอน ป ระ อื เมาะ
โฮน เฮี เยอ� โม กซัต อซิราเอน ป ไก กา โยซียา
เซ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เกือฮ ปุย ชลอง กัน เลียง
ฌาว ตอก ยุฮ โยซียา อื เซ� เอจี มัฮ ชลอง ดิ อื ไม่
โม ซตุ� โม เลว�ี โม ยูด่า� ไม่ โม อซิราเอน� ไม่ ปุย
เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อ�ื 19 เญือม เซ ปุก
เนอมึ กาว ซเตะ นึง กัน โฮลฮ โยซียา แปน กซัต�

กซัต โยซียา ยุม
(2 กซต� 23:28-30)

20 เญอืม เอจี ฟวยจ รโซก รเงอ่มึ โยซียา วฮินั ยุฮ
พะจาว เยอ� กซัต เนโค นึง เมือง อียปิ ฮาวก รุป
ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง เมือง คันเคมิต นึง โกลง ยูฟะเร
ตี� เญอืม เซ กซัต โยซียา โฮว คัต เวยีน อ�ื 21กซัต
เมือง อยีปิ เซ เกือฮ กวนไจ แตะ โฮว ตาว รซอมแตะ
ละ โยซียา เซ ตอก เฮ�ี �โอ กซัต เมือง ยูด่า� กัน ยุฮ
อาึ เฮี เกวคอง โตว ปะ เฟือฮ� อาึ มัฮ โตว ฮาวก รุป
เยอะ ไม่ ปะ� มัฮ ฮาวก รุป ไม่ โม ป รุป ไม่ โม โกะ
แตะ ไอฮ� อาึ เอจี มัฮ ดวน พะจาว เยอะ เกือฮ ซไจ
โฮว รุป ไม่ โม เซ� พะจาว เซ ซ เรอึม โรฮ อาึ โรฮ�
ปัว ปะ โอ คัต เวยีน แตะ ฮา กัน เซ� เดอมึ พะจาว
เซ โอ ซ ยุฮ ไลจ โลม ละ โกะ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

22 ปัง มัฮ ตอก เซ� โยซียา เซ ราึต โตว ฆาื อ�ื
งอ่ต โตว เซียง พะจาว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง กซัต เนโค
เซ� เคียต ปอม ติ แตะ แปน ปุย ไฮญ� เลียก รุป
เนอึม ไม่ อื นึง เตะ ลโลวง เมกิตโด่ เซ� 23 ลไล รุป
อื เซ� ตฮนั โม อียปิ เซ โปยญ กซัต โยซียา เซ นึง
ทนู ยุฮ แตะ� เญือม เซ โยซียา อฮั เฮี ละ โม ลุก
นอง แตะ� �ตาว อาึ อื เกือฮ โอก ฮา นา เฮี เมิฮ�
อาึ เอจี เรยีง ลอน โซะ เบราะ บัต่ เตอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 24 โม ลุกนอง อื เซ ยวก อื โอก ฮา เลาะ รุป เซิก ป
บุก อื เซ� อาึง อื นึง เลาะ รุป เซิก กัน ลอา ยุฮ กซัต
เซ ไอฮ� เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ยุม
เนอึม นา เซ� ฟวยจ เซ ปุย โฮว รปาึง อื นึง โตะ อู
โมง ยุฮ โม กซัต ไอฮ� โม ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม เตือง โอยจ อื เยอืม ยุม อื เซ�

25 เยเรมี ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� รดุฮ รซอม โฆว
แตะ โยซียา เซ� รซอม โฆว อื เซ ลอต เอนิ แปน
ป โกว โม อซิราเอน เตือง ปรเมะ ปรโปวน ฮอยจ
ปเล่ีย� โครยญ โตก แตะ ละ โยซียา เซ� เกือฮ เอนิ
อื แปน ตอก รติ โกลง ละ แตะ กัน เยอืม อื ยุม โยซี
ยา เซ� รซอม เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื รซอม
โฆว�

26-27 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต โย
ซียา เซ� เน่อมึ เมือ โรง ฮอยจ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื ตอก
กัน ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว ไม่ กัน ยุฮ อื ตัม โกตไม
ยุฮ อ�ื เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื

36
เยโฮอาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 23:31-35)

1 ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน ไน โม ยูด่า เยอ ดุฮ แม
โรฮ เยโฮอาฮตั กวน โยซียา เซ แปน กซัต นึง เวยีง
เยรูซาเลม รโตง เปือะ โกะ อ�ื 2 เญอืม โฮลฮ โรง เย
โฮอาฮตั แปน กซัต เตอ� อาญุ อื ไก งา่ โรฮ ลอวย
เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ลอวย เคิ
โน่ง� 3ฟวยจ เซ เนโค กซัต เมือง อียปิ เปอ� ทอต
เยโฮอาฮตั เซ ฮา กัน แปน อื กซัต นึง เวยีง เยรูซา
เลม� บัง่คัป แม โรฮ โม ยูด่า เซีย พาซี ละ แตะ นึง
มาื 100 ตะลัน� ไม่ ไคร ติ ตะลัน� 4ฟวยจ เซ กซัต
เนโค เซ ดุฮ แม โรฮ เอลียาคิม ป มัฮ เอียกระ เยโฮ
อาฮตั เซ แปน กซัต ละ โม ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม รโตง โกะ อื เซ� ปุก แม โรฮ มอยฮ โคระ ละ เอ
ลียาคิม เซ� อฮั เยโฮยาคิม ละ อ�ื เยโฮอาฮตั เซ ปัง
เมอ โฮมวต โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อยีปิ�

เยโฮยาคิม กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 23:36-24:7)

5 เญือม โฮลฮ โรง เยโฮยาคิม แปน กซัต เตอ�
อาญุ อื ไก งา่ โรฮ พอน เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย
นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว โรฮ ติ เนอึม� กซัต เยโฮ
ยาคิม เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ อื เซ� 6 เญือม เซ เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง
บ่าบี่ โลน เซ ฮาวก รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต เยโฮยาคิม
เซ� โฮลฮ เอนิ โฮมวต ดุฮ เฮลีจ นึง อ�ื โรวก อื ไม่
แตะ ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบี่โลน� 7 เนบู่คัตเนซา เซ
โรวก แม โรฮ คาวคอง นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ไม่ เค
รองึ โกว ปุย นึง อื งอ่น� เอญี อาึง อื นึง เญือะ ยุฮ
แตะ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน เซ�

8 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮ
ยาคิม เซ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ไลลวง กัน ป เกละ
พะจาว ยุ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อ�ื เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ไม่
โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต
ฆรอ อื มัฮ เยโฮยาคิน กวน โกะ อื เซ ไอฮ�

เยโฮยาคิน กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 24:8-17)

9 เญือม โฮลฮ โรง เยโฮยาคิน แปน กซัต เตอ�
อาญุ อื ไก กาว ซเตะ เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง
เยรูซาเลม ลอวย เคิ ไปล กาว ซเงะ โน่ง� เยโฮยาคิน
เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื 10 เญื
อม เอจี เติง เวลา เมือ แลง เงอ� กซัต เนบู่คัตเนซา
โฮมวต โรวก กซัต เยโฮยาคิน เซ ฮอยจ นึง เวยีง บ่า
บี่โลน� โรวก แม โรฮ อื ไม่ คาวคอง ไมจๆ ป ไก นึง
วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ฟวยจ เซ เนบู่คัตเนซา เซ ดุฮ
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แม โรฮ เซเด่คียา แอนระ เยโฮยาคิน เซ แปน กซัต
ละ โม ยูด่า นึง เวยีง เยรูซาเลม�

เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 24:18-20; ยรม� 52:1-3)

11 เญือม แปน โรง เซเด่คียา กซัต เตอ� อาญุ อื
ไก งา่ โรฮ ติ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง
เยรูซาเลม กาว โรฮ ติ เนอึม� 12 เซเด่คียา เซ ยุฮ
โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
แตะ เซ� ญอม โตว เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ละ ซ งอ่ต
แตะ ลปุง พะจาว ป ซึป เยเรมี ละ แตะ เซ� 13 เซเด่
คียา เซ เลฮ เตียง กซัต เนบู่คัตเนซา ป เอจี เกือฮ อื
ซม่อต ซบัน่ ติ แตะ เบือ มอยฮ พะจาว ละ ซ เนอึม
รพาวม อื ละ โกะ อื เซ� เกือฮ โรฮ รพาวม แตะ ลึง�
ญอม โตว ลเตือฮ แม เคะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ� 14 โนก ฮา เซ โม ฮวันา ไน โม ยูด่า� ไม่
โม ซตุ� ฮอยจ ละ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื เนอึม โตว
รพาวม ละ พะจาว ติ ตื เนอึม� โม เซ เฮยีน ป ฆอก
ป เบร ยุฮ ปุย เมือง ไฮญ นึง ไว แตะ ฮุป เซ� วิฮนั
ยุฮ พะจาว นึง เยรูซาเลม ป เกือฮ พะจาว อื แปน ป
ซัมคัน� โม เซ เอจี เกือฮ เอนิ อื แปน ป รแอม ไล ฆาื
อ�ื

15 เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ เอจี
เกือฮ ลอป ป ซึป ลปุง แตะ เซ ฮอยจ ซตอก รเง่อมึ
อ�ื มัฮ เบือ เลียก พาวม อื นึง ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ�
ไม่ โอ โรฮ อื ฆวต เกือฮ วิฮนั ก อาวต มอยฮ แตะ
เซ ไลจ เยอื ไอฮ พาวม แตะ� 16 โม เซ ปังเมอ โล่
ญวยฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะจาว� ไม่ เพียก แฮม
อื ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ ลปุง ซึป อื เซ� ปอ เอนิ เปลี
ฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ
เซ� โจน โอ เอนิ ปุย เญาะ ไก ตอก โปน เฟือฮ�

ยูด่า โฮลฮ โฮว แปน ครา
(2 กซต� 25:1-2; ยรม� 52:3-27)

17 เญือม เซ พะจาว เกือฮ เอนิ กซัต นึง เมือง บ่า
บีโ่ลน ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม เซ ฆาื อ�ื ยุฮ เอนิ ยุม
ไม่ โม ปรเมะ นมุ ไน โม ยูด่า เซ� ฮอยจ โรฮ ละ โม
ป อาวต อื นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� โม เซ เญาะ
เลียก พาวม โซะ ไง่ โตว นึง โม ป ระ ป ตุ กวนดุ ป
กวต ปรเมะ ปรโปวน ป โซะ ป กอ ติ ตื เนอึม� พะ
จาว มอป ตื เอนิ อื ละ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 18 เมาะ
เครองึ โกว ปุย นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เตือง ป ระ ป
แตวะ อ�ื ไม่ คาวคอง ซัมคัน ป ไก โตะ วิฮนั เซ�
ฮอยจ ละ คอง ระ งวยฮ ป ไก นึง เญือะ อาวต กซัต
ไม่ โม จาวไน นึง อ�ื ตุย โรวก อื ฮอยจ นึง เวยีง บ่า
บี่โลน เตือง โอยจ อ�ื 19ฟวยจ เซ โตก แม วฮินั เซ
ไม่ เญือะ ไมจๆ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื เญื่อฮ แม ฆรุง
เวยีง เยรูซาเลม� เมาะ โอเอฮี ป ไมจๆ นึง เวยีง เซ�
เญื่อฮ อื เกือฮ ไลจ แกล เอนิ�

20 โม ป โอ ปุย โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เยอ� โรวก แม อื
เกือฮ โฮว แปน ครา นึง เวยีง บ่าบี่โลน แม� โม ปุย
โรวก อื เซ เกือฮ อื โฮว แปน ป ยุฮ กัน ละ แตะ ไม่ ละ
โม กวน เฌือต ลุกลัน แตะ เซ� ฮอยจ ละ ซไม โฮลฮ
โม เปอเซีย ตัตเตียง บัน่เมือง� 21 โอเอฮี ไล เซ เอจี

มัฮ เนอมึ เกิต อื ตัม ลปุง พะจาว ป เอจี เกือฮ อื เยเร
มี อฮั อาึง เกว ไม่ ไลลวง ตอก อฮั อื โฮ� �ปลัฮเตะ ซ
ฮงั เยอื แปน อาลแฆลฮ เนอมึ อื เอนิ� เอจี มัฮ โรก
แตน อื เวลา ลัง เกือฮ ปุย อื ลโล่ะ นึง โอ โม เซ เกือฮ
ปลัฮเตะ ลโล่ะ เนอมึ ตัม ลัง ลโล่ะ อ�ื� อฮั เซ�

22ฟวยจ เซ กซัต ไซรตั โฮลฮ แปนกซัต เมือง เปอ
เซีย� กา เฆียง ไคว อื ติ เนอมึ แปน อื กซัต เซ� พะ
จาว โบว รพาวม อื นึง ซ เกือฮ แตะ โอเอฮี เกิต ตัม
ป อฮั เยเรมี อาึง� กซัต เซ เกือฮ ปุย โฮว ครอฮ ไล
ลวง เซ ละ ปุย เล่ีป เมือง เตียง แตะ เซ� เกือฮ โรฮ
ปุย ไซฮ อื แปน นังซื ตอก เฮ�ี

23 �เฮี มัฮ ลปุง ไซรตั กซัต ระ เมือง เปอเซีย� เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว กุม เมือง มะลอง เอจี มอป เมือง
ปุย ติ ปลัฮเตะ ละ อาึ เตือง โอยจ อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ
อาึ ยุฮ วิฮนั ละ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไน เมือง
ยูด่า� โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ เมาะ ป มัฮ ปุย ไน
พะจาว เซ� ปัว เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต ไม่
เปอะ� เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เซ เมิฮ�� อฮั เซ รซอม
กซัต เซ�
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เอซรา
พะทัม เอซรา ซึป ไลลวง เมือง ยูด่า เน่อมึ นึง พะ

ทัม 4 กซัต� มัฮ ไลลวง ตอก โฮลฮ โม ยวิ ป แปน
ครา นึง เมือง บ่าบีโ่ลน เอญี ฮอยจ เมือง ไพรม แตะ
งอ่น� ไม่ มัฮ โรฮ อื ไลลวง ตอก โฮลฮ ปุย เฌาะ ตัง
โคระ บัน่เมือง แตะ ไม่ โฮลฮ แม อื ไววอน นึง เบือง
วฮินั ไพรม นึง เวยีง เยรูซาเลม� กัน เซ ไก แปน คัก
แตะ ตอก เฮ�ี
1. โม ยวิ ติ มู เอญี เน่อมึ นึง เมือง บ่าบี่โลน เบือ

รซอม ดวน กซัต ไซรตั ป มัฮ กซัต ระ นึง เมือง เปอ
เซีย อ�ื ป นัม โม เฮี มัฮ เซรูบ่าเบ่น� เฮี มัฮ มู รกา
นึง อ�ื
2. ปุย ยุฮ โคระ วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ ทไว อื ละ พะ

จาว� โฮลฮ โรฮ ไววอน ไม่ มอก อื ทไว ซัตซิง นึง
คัน ทไว ตอก กอ ยุฮ ไพรม แตะ�
3. เญอืม เอจี โปน แม อื เมาะ ด่าว 60 เนอมึ� ไก

โม ยวิ ติ มู แม ป เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ป นัม โม เซ มัฮ เอซรา ป แปน คู เพอกึ พะทัม ป ยุง
ที ไลลวง โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� เอซรา เซ โฮลฮ เรอมึ
ปุย เกือฮ เฌาะ กัน ยุฮ แตะ ละ ซ แปน อื ป ปุก ละ
พะจาว� เตือง กัน อาวต ปุย ไม่ ปุ แตะ ไม่ กัน นัปทื
อื พะจาว นึง วิฮนั� จีวติ โม ยวิ ลอต โฮลฮ อาวต
ตัม ปุก อื ไล แตะ ฆาื อ�ื
เจน เอซรา เฮี ปุก เวลา กา เกิต พะเยซู เม่าะ ด่าว

450 เนอมึ�

กซัต ไซรตั เกือฮ โม ยวิ โฮลฮ แม เอญี เมือง
แตะ

1 เนอมึ โฮลฮ โรง ไซรตั* กซัต เมือง เปอเซีย แปน
กซัต ระ อา� เญอืม เซ พะจาว โบว รพาวม อื เกือฮ อื
เนองึ ป อฮั แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ แตะ
โอเอฮี เกิต ตัม ป อฮั เยเรมี อาึง� กซัต เซ เกือฮ ปุย
โฮว ครอฮ ไลลวง เฮี ละ ปุย เล่ีป เมือง เตียง แตะ
เซ� เกือฮ โรฮ ปุย ไซฮ อื แปน นังซื ตอก เฮ�ี 2 �เฮี
มัฮ รซอม ไซรตั กซัต ระ เมือง เปอเซีย� พะเยโฮวา
ป มัฮ พะจาว กุม เมือง มะลอง เอจี มอป เมือง ปุย
ติ ปลัฮเตะ ละ อาึ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ดวน โรฮ อาึ
ยุฮ วฮินั ละ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ป ไก นึง เมือง
ยูด่า เซ� 3 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ เมาะ ป มัฮ ปุย
ไน พะจาว เซ ปัว พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต ไม่ เปอะ�
ไมจ โม เปะ เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไน เมือง
ยูด่า เซ� ละ ซ ยุฮ โคระ แม เปอะ วฮินั ละ พะเยโฮ
วา พะจาว ทื โม อซิราเอน� พะจาว เซ มัฮ ป อาวต
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� 4 โม ป มัฮ ลัง่ ปุย ไน พะ
จาว ปัง อาวต นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ไก ป ตอง
กัน ปุย เรอึม แตะ นึง กัน ซ เอญี อื ฮอยจ นึง เมือง
แตะ เซ� เกือฮ เอนิ ปุย ยว่ง อาวต อื เซ เรอมึ� ไมจ
อื เกือฮ ไคร มาื ละ ไม่ จลิต คอง กิน ไม่ ซัตซิง ละ ซ
ตัง อื โรวก โอเอฮี นึง อ�ื ไมจ โรฮ อื เกือฮ ไม่ โอเอฮี
ละ ซ ทไว อื ละ พะจาว ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ นึง

วิฮนั ป ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�� อฮั เซ รซอม
กซัต เซ�

5 เญือม เซ พะจาว โบว รพาวม ปุย งอ่น เกือฮ อื
ฆวต เอญี� มัฮ โม ฮวันา ซฆลาวม โม ยูด่า ไม่ โม
เบ่นยามิน งอ่น ไม่ โม ซตุ ไม่ โม เลวี งอ่น� โม เซ
เพรยีง ติ แตะ ละ ซ เอญี ยุฮ โคระ แม แตะ วฮินั ละ
พะจาว ป อาวต นึง เยรูซาเลม� 6 โม ปุ ยว่ง อื เตื
อง โอยจ อื เรอึม เนอึม อื นึง เครองึ ไคร เครองึ มาื
ไม่ ป โซม ป ปอน อื ไม่ ซัตซิง ไม่ โอเอฮี ไฮญ เตือง
ป ซ ทไว อื ละ พะจาว ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ�
7 กลอง เชือม ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป ตุย กซัต เนบู่คัตเน
ซัน โรวก ฮา วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เยรูซาเลม โฮ� ไม่
อาึง อื นึง เวอืต พะ ทื แตะ ไพรม อื เซ� กซัต ไซรตั
เซ เกือฮ แม อื ละ โม ยวิ� 8 กซัต ไซรตั เซ เกือฮ
มิตเรดัต่ ป แลน คอง ระ งวยฮ ยุฮ แตะ ตาว โอเอฮี
เซ โอก� เกือฮ อื เมีญ เมาะ ไก อ�ื เกือฮ เซน อื ละ
เชตบัต่ซา ป มัฮ จาวเมือง ยูด่า� 9-10 เครองึ โม เซ
มัฮ ตอก เฮี เซน อ�ื ไก เชือม ไคร 30 ไม่ เชือม มาื
1,000 ไม่ ทัต มาื 29, ไม่ กลอง ไคร 30 ไม่ กลอง มาื
แตวะ 410 ไม่ เครองึ ไฮญ 1,000. 11 เตือง โอยจ อื
ไก 5,400 เจือ ป มัฮ เครองึ ไคร เครองึ มาื โรวก อื
เซ� โอเอฮี โม เซ มัฮ ป โรวก เชตบัต่ซา ไม่ แตะ เญื
อม นัม อื โม ป เอญี เน่อมึ นึง แปน แตะ ครา นึง
เมือง บ่าบี่โลน ฮอยจ นึง เยรูซาเลม�

2
มอยฮ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา

1ฟวยจ เซ ไก โม ครา โฮวน ปุย ป โฮลฮ โอก เอญี
เน่อมึ เวยีง บ่าบีโ่ลน เซ เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม ไม่ เมือง ยูด่า� ตัง โคน ตัง ฮอยจ นึง ยว่ง โกะ
แตะ ไอฮ� ปุย โม เซ มัฮ โม ป โฮลฮ กซัต เนบูคั่ตเน
ซัน โฮมวต โรวก ละ ซ เกือฮ อื แปน ครา แตะ นึง
เวยีง บ่าบีโ่ลน เซ� 2 โม ฮวันา ยุฮ อื มัฮ เซรูบ่าเบ่น�
เยชูอา� เนฮะมี� เซไรอา� เรเอไลยา� มอเด่ไค�
บิน่ชนั� มิซปา� บิก่ไว� เรฮุม� ไม่ บ่าอานา�
เคียง เฮี มัฮ มอยฮ ซฆลาวม โม อซิราเอน ป เอญี

เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ ไม่ เซน ปุย นึง อื โครยญ
ซฆลาวม อ�ื

3-20 ซฆลาวม ปาโรต 2,172 ปุย
ซฆลาวม เชฟาทิยา 372 ปุย
ซฆลาวม อารา 775 ปุย
ซฆลาวม ปาฮตั-โมอปั ป มัฮ จัตเจือ เยชูอา ไม่ โย

อปั 2,812 ปุย�
ซฆลาวม เอลัม 1,254 ปุย
ซฆลาวม ซัตทู 945 ปุย�
ซฆลาวม ซักไค 760 ปุย�
ซฆลาวม บ่านี 642 ปุย�
ซฆลาวม เบ่ไบ่ 623 ปุย�
ซฆลาวม อตักัต 1,222 ปุย�
ซฆลาวม อาโด่นิคัม 666 ปุย�
ซฆลาวม บิก่ไว 2,056 ปุย�

* 1:1 1:1 กซัต ไซรตั เป เมือง บ่าบี่โลน ไน เนอมึ 539 กา เกิต พะเยซู� ลอต โฮลฮ แปน กซัต ระ� เคียง เซ ปุน เตียง ปุย โฮวน เมือง�
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ซฆลาวม อาดิน่ 454 ปุย�
ซฆลาวม อาเทอ ป อฮั ปุย เฮเซคียา ไม่ เซ 98

ปุย�
ซฆลาวม เบไ่ซ 323 ปุย�
ซฆลาวม โยรา 112 ปุย�
ซฆลาวม ฮาชุม 223 ปุย�
ซฆลาวม กิปบ่า 95 ปุย�
21-35 โม ป อาวต จัตเจือ ไพรม อื นึง ยว่ง โม เฮ�ี

โม ป โฮลฮ อื เอญี� มัฮ ตอก เฮ�ี
โม เบ่ตเลเฮม 123 ปุย�
โม เนโทฟา 56 ปุย�
โม อานาโทต 128 ปุย�
โม อตัมาเวต 42 ปุย�
โม คีรยิตั เยอารมิ� เคฟีรา� เบเ่อโรต 743 ปุย�
โม รามา ไม่ เกบ่า 621 ปุย�
โม มิกมัต 122 ปุย�
โม เบ่ตเอน ไม่ โม ไอ 223 ปุย�
โม เนโบ่ 52 ปุย�
โม มักบิต่ 156 ปุย�
โม เอลัม ติ ยว่ง อื 1,254 ปุย�
โม ฮารมิ 320 ปุย�
โม โลต โม ฮาดิต่ ไม่ โม โอโน 725 ปุย�
โม เยรโีค 345 ปุย�
โม เซนาอา 3,630 ปุย�
36-39 เคียง เฮี อื มัฮ มอยฮ ซฆลาวม โม ซตุ นึง อ�ื

ป โฮลฮ โรฮ อื เอญี มัฮ ตอก เฮ�ี
ซฆลาวม เยด่ายา ป มัฮ จัตเจือ เยชูอา 973 ปุย�
ซฆลาวม อมิเมอ ไก 1,052 ปุย�
ซฆลาวม ปัตเฮอ ไก 1,247 ปุย�
ซฆลาวม ฮารมิ ไก 1,017 ปุย�
40-42 ซฆลาวม โม เลวี ป เอญี อาวต นึง เมือง เซ

มัฮ ตอก เฮ�ี
ซฆลาวม โม เยชูอา ไม่ โม คัตมีเอน เซ ป มัฮ จัต

เจือ โฮด่าวยิา ไก 74 ปุย�
โม นักโด่นตรี ป มัฮ จัตเจือ อาซัป นึง อื ไก 128

ปุย�
ซฆลาวม โม ป มอง ญัม นึง อื ป มัฮ จัตเจือ ชนั

ลุม� เอเทอ� ทันโมน� อกัคุป� ฮาทิทา ไม่ จัตเจือ
โชไบ่ รโจะ เตือง โอยจ อื แปน ไก 139 ปุย�

43-54 จัตเจือ โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั นึง อื ป โฮลฮ
อื เอญี มัฮ ตอก เฮ�ี จัตเจือ ซีฮะ� ฮาชูฟา� ทัป
บ่าโอต� เคโรต� ซีอาฮา� พาโด่น� เลบ่านา� ฮา
กาบ่า� อกัคุป� ฮากาป� ชมัไล� ฮานัน� กิตเด่น�
กาฮา� เรอายา� เรซีน� เนโคด่า� กัตซัม� อุตซา�
ปาเซอา� เบไ่ซ� อตันา� เมอูนิม� เนฟิซิม� บัก่บุ่ก�
ฮาคูฟา� ฮารฮุน� บั่ตลุต� เมฮิด่า� ฮารชา� บ่าร
โคต� ซิเซรา� เทมา� เนซิยา ไม่ ฮาทิฟา�

55-57 จัตเจือ โม ป มัฮ กวนไจ กซัต ซาโลมอน โม
ป โฮลฮ อื เอญี มัฮ ตอก เฮ�ี จัตเจือ โซไท� ฮตัโซ
เฟเรต� เปรุด่า� ยาอาลา� ด่ารโคน� กิตเด่น� เชฟ
าทิยา� ฮตัทิน� โปเคเรต-ฮตัซาบ่าอมิ� ไม่ อามี�

58 จัตเจือ โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั ไม่ โม จัตเจือ กวน
ไจ ซาโลมอน เซ เตือง โอยจ อื ไก 392 ปุย�

59-60 ไก ปุย ซฆลาวม เด่ไลยา� โทบี่อา ไม่ เนโค
ด่า ป เอญี เน่อมึ นึง ยว่ง เทนเมลา� เทนฮนัชา� เค
รุป� อตัดัน่� ไม่ อมิเมอ� ปุย โม เซ ไก โตว ลักทัน
นึง กัน มัฮ แตะ โม อซิราเอน� ปุย โม เซ รโจะ เตื
อง โอยจ อื ไก 652 ปุย�

61-62 ไก โรฮ ซฆลาวม โม ซตุ งอ่น ป โอ ไก ลักทัน
นึง กัน มัฮ แตะ ซตุ� มัฮ ซฆลาวม ฮาบ่ายา� ฮกั
โคต� ไม่ บ่าซีไล� กา เซ เอจี ไก ปรเมะ ติ ปุย เญือะ
ไม่ ปรโปวน ป มัฮ จัตเจือ บ่าซีไล ป อาวต นึง เมือง
กิเลอัต� ลอต เอนิ เมีญ ติ แตะ แปน ซฆลาวม บ่า
ซีไล เซ ฮอยจ โรฮ ละ จัตเจือ แตะ� ปัง ซาวป โม เซ
มอยฮ แตะ นึง ไลลวง มอยฮ โม ซตุ เซ ยุ โตว อ�ื
เคียง เซ ปุย เญาะ ญอม โตว เกือฮ อื แปน ซตุ ฆาื
อ�ื 63 ป มัฮ จาวเมือง ยุฮ อื เกือฮ โตว ปุย โม เซ
โฮลฮ โซม โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว เซ ฆาื อ�ื ติ
เจน กา ไก ซตุ ป เกียฮ โกว อูรมิ ไม่ ทูมิม ละ อื เซ�
64-67 โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ เตือง โอยจ
อื ไก 42,360 ปุย� กวนไจ รเมะ กวนไจ รโปวน อื ไก
แม 7,337 ปุย� นักโด่นตรี เตือง ปรเมะ ปรโปวน อื
ไก 200 ปุย�
บรอง ยุฮ อื ไก 736 ตัว�
ลอ ยุฮ อื ไก 245 ตัว�
อุต ยุฮ อื ไก 435 ตัว�
บรงั ยุฮ อื ไก 6,720 ตัว�
68 โม เซ เญือม ฮอยจ อื นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว นึง

เวยีง เยรูซาเลม เมอ� โม ป มัฮ ฮวันา ซฆลาวม ยุฮ
อื เซ ทไว โอเอฮี ละ ซ ยุฮ โคระ ปุย วฮินั ละ พะจาว
นึง เบือง ไพรม อ�ื ทไว อื ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง�
69 โม เซ ทไว อื ตัม เมาะ ปุน แตะ รโจะ อื ติ โดฮ ละ
กัน ตะ แตะ ยุฮ เซ� เตือง โอยจ อื รโจะ ไคร 470
กิโลกรมั ไม่ มาื 2,600 กิโลกรมั ไม่ เครองึ ซตุ 100
จุม� 70 โม ซตุ ไม่ โม เลวี ไม่ โม ลัปซด่อน งอ่น ลอต
เอนิ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ ยว่ง แควน เซ�
โม ป เชยี นึง อื ไม่ โม ป มอง ญัม นึง อื ไม่ โม ป
ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ ลอต โรฮ อาวต นึง ยว่ง ก ซดิ อื
ไม่ นา เซ� โม อซิราเอน ไฮญ นึง อื ซาวป อาวต ก
อาวต จัตเจือ ไพรม แตะ�

3
ปุย โฮลฮ ทไว แม โอเอฮี ละ พะจาว นึง คัน ทไว

1 โม อซิราเอน อาวต ไมจ นึง ยว่ง แตะ เตือง โอยจ
แตะ� เญือม เอจี เติง เคิ อาแลฮ ยุฮ อ�ื เญือม เซ
ฮาวก รโจะ รเจอมึ นึง เยรูซาเลม เตือง มู แตะ�
2 เยชูอา ป มัฮ กวน โยซาดั่ก โกฮ ยุฮ ดิ กัน ไม่ ซตุ
ไฮญ ไม่ เซรูบ่าเบ่น ป มัฮ กวน เชอันทิเอน ไม่ โม
คระ เฌือต อ�ื ยุฮ โคระ คัน ละ ซ ทไว ปุย โอเอฮี ละ
พะจาว ทื โม อซิราเอน� มัฮ ยุฮ อื ตัม รซอม ไซฮ
ไอ โมเซ ป มัฮ ปุย ซึป ลปุง พะจาว อาึง เซ� 3 ปัง
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ฮลัต นึง ปุย ไฮญ ป อาวต นึง เมือง เซ� ปุย โม เซ
ยุฮ ลัง่ คัน นึง เบือง ไพรม อื เซ� มอก ตอง ทไว ซัต
ซิง ละ พะจาว นึง อื เตือง เมือ กซะ เมือ กปู อ�ื โค
รยญ ซเงะ่� 4 เญือม เติง เวลา ชลอง อื อาวต แตะ
นึง เตอปึ ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม� เอจี โฮลฮ
โรฮ ทไว โอเอฮี นึง อื ตัม เมาะ ลัง ทไว แตะ โครยญ
ซเงะ่ โรฮ� 5ฟวยจ เซ มอก ตอง ทไว โอเอฮี โครยญ
ซเงะ่ ไม่ โครยญ ลลาึง เคิ ไม่ โครยญ เวลา ไก กัน
ชลอง ปุย ไม่ ปุ แตะ ละ ทื แตะ พะจาว. เกือฮ โรฮ
ปุย ทไว พิเซต อื ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ ละ พะ
จาว. 6 วนัที 1 เคิ อาแลฮ นึง อื มัฮ ซเงะ ทไว โรง อื
โอเอฮี ละ พะจาว. ปัง โอ ปุย ดิ เตือน ยุฮ ทัน วิฮนั
ยุฮ พะจาว ญุ่ก� เอจี ปุน ตอง เนอึม ทไว ซัตซิง ละ
อื ตอก เซ�

ปุย ยุฮ โคระ แม วฮินั
7 เญือม เซ ปุย โม เซ เกือฮ มาื ละ โม ชงัปุน ชงั

ไมะ� รโปะ โรฮ ป โซม ป ปอน ไม่ รอาวม อะงุน ไม่
ลออยฮ กาวก ละ โม ป อาวต นึง เมือง ไซด่อน ไม่
เมือง ไทระ ละ ซ เกือฮ อื โม เซ โรวก โคะ โซน ซี
ด่า เกือฮ อื ฮอยจ ไม่ อื คระ ปลัฮ รอาวม เน่อมึ นึง
เมือง เลบ่านอน ฮอยจ ยว่ง ยฟัฟา� มัฮ ยุฮ อื ตัม
ดวน ไซรตั ป มัฮ กซัต ระ เมือง เปอเซีย แตะ ยุฮ�
8 เญือม เอจี มัฮ อื เคิ ลอา� ปุก เนอึม ลอา นึง อ�ื
เคียง ฮอยจ อื นึง เบือง วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เยรูซา
เลม เซ� เซรูบ่าเบ่น ป มัฮ กวน เชอันทิเอน ไม่ เยชู
อา ป มัฮ กวน โยซาดัก่ เซ มัฮ ป เลียก โก โรง วฮินั
โคระ เซ� มัฮ ยุฮ ดิ อื ไม่ เอียกปุ แตะ ไม่ โม ซตุ ไม่
โม เลวี ป เอจี เอญี เน่อมึ นึง บ่าบีโ่ลน ฮอยจ นึง เยรู
ซาเลม เซ เตือง โอยจ อ�ื ปุย มอป โรฮ โม เลวี ป ไก
อาญุ อื เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง เกือฮ แปน ป
กุม กัน โก ปุย วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 9 เยชูอา ไม่ โม
กวน รเมะ อื ไม่ เอียกปุ คระ เฌือต อ�ื ไม่ คัตมีเอน
ไม่ โม กวน รเมะ อื ป มัฮ ซฆลาวม โฮด่าวิยา รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ละ ซ ควป แตะ กัน เซ� โม เลวี ป
มัฮ จัตเจือ เฮนาดั่ต เรอึม โรฮ อ�ื 10 เญือม โก ปุย
อาึง ป มัฮ ทัน วฮินั ยุฮ พะจาว เซ โม ซตุ ไอฮ เครองึ
ซัมคัน ยุฮ แตะ� ตุย โตวต ยุฮ แตะ� โม เลวี ป มัฮ
ซฆลาวม อาซัป โรวก โรฮ ชา ไม่ อ�ื โม เซ อาวต ก
ลัง อาวต แตะ ละ ซ ลืลาว แตะ พะจาว ตัม ไล ไพรม
ยุฮ แตะ ตอก ป เอจี อฮั กซัต ด่าวติ อาึง โฮ� 11 โม
เซ ลล่อยฮ เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ
นึง� อฮั เฮ�ี �พะจาว มัฮ ป ไมจ� รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ อื ละ โม อซิราเอน ไก โตว ลอยจ ไม่�� อฮั
เซ เตือง มู แตะ� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื รโอง
เรยีง ลืลาว พะจาว นึง ยุ อื เอจี โก โคระ แม ปุย ทัน
วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 12 โม ซตุ ไม่ โม เลวี ไม่ โม ฮวั
นา ซฆลาวม ปุย ป เอจี กวตๆ นึง อ�ื ไม่ เอจี เตือน อื
ยุ วฮินั ไพรม โฆะ เซ� เญือม แก อื โก ปุย ทัน วฮินั
โคระ เซ เยอืม ฆาื อื เรยีง� ปุย ไฮญ ปังเมอ รโอง
นึง ไมจ มวน รพาวม แตะ� 13 เญือะ ไก โตว ป ยุง ที
ป มัฮ เซียง เยอืม นึง อื ไม่ ป มัฮ เซียง มวน รพาวม

ฆาื ลอยฮ ลอน อ�ื เซียง ลอยฮ ปุย โม เซ ปอ เอนิ
เกียฮ ฮมอง ปุย อื ฮอยจ ก ซไง อ�ื

4
ป เกละยุ โม ยูด่า ไม่ เบ่นยามิน

1 โม ป เกละยุ โม ยูด่า ไม่ โม เบ่นยามิน เซ� เญื
อม ฮมอง อื เอญี โม ป มัฮ ครา เซ� ไม่ ฮมอง อื เอจี
กัมลัง ยุฮ ปุย วิฮนั ละ ซ ทไว อื โอเอฮี ละ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ แตะ ตอก เซ� 2 ปุย โม เซ โฮว เคะ เซรู
บ่าเบ่น ไม่ โม ป มัฮ ฮวันา ซฆลาวม ปุย ฆาื อ�ื อฮั
เฮี ละ อ�ื �เกือฮ โรฮ เอะ ยุฮ ดิ วิฮนั เซ ไม่ เปอะ�
นึง มัฮ โรฮ เอะ ป ไว พะจาว ยุฮ โม เปะ โรฮ� ไม่
เอจี ทไว โรฮ โอเอฮี ละ พะจาว เซ โรฮ� เน่อมึ ซเงะ
นัม โรง เอซันฮาโด่น กซัต อตัซีเรยี เซ เอะ ฮอยจ นา
เฮ�ี� อฮั เซ�

3 เซรูบ่าเบ่น ไม่ เยชูอา ไม่ โม ฮวันา ซฆลาวม เซ
ปังเมอ อฮั อื ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไก
โตว รโตง เปอะ นึง ซ ยุฮ แตะ วิฮนั เซ ละ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� เอะ ซ ยุฮ ไอฮ ตัม ลปุง
ซตอก กซัต ไซรตั ป มัฮ กซัต ระ ยุฮ โม เปอเซีย เซ
ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 โม ป ตึน อาวต นึง เมือง เซ ซาวป ยุฮ ตอก ซ
เกือฮ แตะ โม ยูด่า เซ ชุม รพาวม ฆาื อ�ื เกือฮ อื
ฮลัต ละ ซ เกือฮ อื โอ เญาะ โรวต ยุฮ วฮินั เซ� 5 ปุย
โม เซ ซาวป โรฮ นนุ โม คารตัชกัน ยุฮ แตะ นึง มาื�
เกือฮ อื ซาวป ตุฮเตฮ กัน ซ ยุฮ อื ละ ซ เกือฮ กัน
ยุฮ อื เซ โอ แปน ป ฟวยจ� ไน ติ เจน แปน ไซรตั
กซัต ระ เมือง เปอเซีย เซ ฮอยจ ละ เจน แปน ด่าริ
อตั กซัต ระ นึง อื โรฮ ยุฮ ลอป อื ตอก เซ�

6 เญือม แปน โรง อาฮาซุเอรตั กซัต ระ อา� ปุย
โม เซ ซาวป ฟอง โม ป อาวต นึง เมือง ยูด่า ไม่ นึง
เยรูซาเลม เซ� ไซฮ อาึง รซอม ฟอง แตะ ไม่ อ�ื

7 กัง เคะ เอ เจน แปน อาทาเซอซิต เซ กซัต ระ นึง
เมือง เปอเซีย เยอ บิต่ลัม ไม่ มิตเรดัต่ ไม่ ทาเบ่เอน
ไม่ โม ป มัฮ ไม่ อื ไซฮ รซอม ฟอง แตะ เซ� โฮว ตาว
อื ละ กซัต อาทาเซอซิต เซ� รซอม เซ ไซฮ อื แปน
ลปุง อาราเมก� เญอืม ลาว ปุย อื ไก แม ป มอง แป
ละ อ�ื

8 โนก ฮา เซ เรฮุม ป มัฮ จาวเมือง เซ ไม่ ชมิไช ป
มัฮ เลคา ยุฮ อื มัฮ ป ไซฮ รซอม ป เกว ไม่ เวยีง เยรู
ซาเลม� ตาว อื ละ กซัต อาทาเซอซิต เซ� 9 รซอม
เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
เฮี มัฮ ป ไซฮ เรฮุม ป มัฮ จาวเมือง� ไม่ ชมิไช ป

มัฮ เลคา ไม่ โม ปุโฮมว อ�ื ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม โอ
เอฮี� ไม่ โม จาวไน ป มัฮ โม เปอเซีย� โม ป ฮอยจ
เน่อมึ เมือง เอเรก� เมือง บ่าบี่โลน� เมือง ซุซา� ป
มัฮ โม เอลัม� 10 ไม่ ปุย เมือง ก ไฮญ� โม เอะ เอ
เอจี มัฮ โม ป โฮลฮ กซัต ซนัปปา ปุย ระ อมันัต เซ
เกือฮ เฌาะ อาวต นึง เมือง ซามาเรยี ไม่ นึง แควน
บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ�

11 รซอม ป ฆวต อฮั อื ละ อื มัฮ ตอก เฮ�ี
โอ กซัต อาทาเซอซิต ป มัฮ กซัต ระ ยุฮ ฮุ� โม

เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ มัฮ โม ป อาวต นึง บลัฮ
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โกลง ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� 12 ปเล่ีย เฮี ปัว ปะ ป
มัฮ กซัต ยุฮ แตะ งอ่ต แลน� โม ยวิ ป ฮอยจ เน่อมึ
เมือง ไฮญ ป มัฮ ลัก่ อาวต ปะ เซ� เอจี ฮอยจ เคะ
เอะ นา เฮ�ี เอจี เลียก อาวต นึง เยรูซาเลม� ปุย โม
เซ กัมลัง ยุฮ โคระ แม เมือง ฆอก ไล ไม่ เลฮ อื เตียง
เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี ซ ฟวยจ ฆรุง ยุฮ อ�ื เอจี โก แม
โรฮ ทัน เญือะ นึง อ�ื

13 �โอ กซัต� ปเล่ีย เฮี เอะ ปัว รโฮงะ เกือฮ ปะ
ฮมอง ตอก เฮ�ี ดัฮ โม เซ เอจี ฟวยจ ยุฮ ฆรุง ไม่
เพรยีง แตะ เวยีง เซ� ปุย โตะ เมือง เซ ตึน โอ เญาะ
ซ ญอม กัฮ พาซี โอเอฮี� เญือม เซ มาื ลวง ตึน ซ
รมัฮ ฆาื อื ปุๆ� 14 เอะ เอจี โฮลฮ เปิง ฮลอง รอง
ซโอว ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ� โม เอะ ฆวต เกือฮ
โตว ปะ แปน ปุย ไลจ โญต เซีย ซัก� มัฮ เซ ป ฮอยจ
อู เอะ รซอม เซ ละ ปะ ฆาื อ�ื 15 ละ ซ ปัว ปะ ซาวป
แลน กวต นึง นังซื เอจี ไซฮ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ
โอเอฮี นึง เซ� ปะ ซ ยุ เปอะ นึง นังซื เซ มัฮ ปุย
เมือง เฮี ป เลฮ เตียง� ไม่ เกือฮ ลอป อื ป กอยจ ป
ราวม ฮอยจ ละ กซัต ไม่ โม ป ตัตเตียง ปุย เมือง โม
เซ เน่อมึ เจน โฆะ ลัง่� โม ลัปซด่อน นึง อื กอ บุ่ง
ลอน รพาวม� ญัก ลัมเลือ ตัตเตียง� มัฮ เซ ป โฮลฮ
ปุย ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฆาื อ�ื 16 โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ
ปัว อฮั ละ ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ปุย
เอจี ฟวยจ เฌาะ โก โคระ แม เมือง เซ ไม่ เอจี ยุฮ อื
ฆรุง อื เซ� ปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ตัตเตียง บัน่
เมือง ป ไก นึง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

17 กซัต เซ ลเตือฮ โรฮ รโปะ โจตไม ฆาื อื ละ โม
เซ� รซอม นึง โจตไม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
ฮอยจ ละ เรฮุม ป มัฮ จาวเมือง เซ ไม่ ชมิไช ป มัฮ

เลคา ไม่ โม ปุโฮมว อื เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป อาวต
นึง ซามาเรยี เซ� ไม่ ป อาวต นึง แควน บลัฮ โกลง
ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ�

18 ปเล่ีย เฮี นังซื รโปะ โม เปะ เซ เอจี ไก ป ลาว
ไม่ แป อื เนิ เกือฮ อาึ ยุง อ�ื 19อาึ เอจี ดวน ปุย โฮว
ซาวป แลน ที ฆาื อ�ื เญือม เซ อาึ ยุ เนอึม มัฮ อื ป
เนอึม� โฆะ ลัง่ ปุย นึง เมือง เยรูซาเลม เฮี มัฮ เนอึ
ม ป เลฮ เตียง กซัต ยุฮ แตะ� ไม่ ซาวป อื ยุฮ ป ซุก
ซัก ละ อื โฮวน เจือ� 20 ไพรม อื โม กซัต ป ตัตเตียง
เมือง เยรูซาเลม เซ ระ เนอึม อมันัต� โฮลฮ โรฮ
ตัตเตียง เมือง ปุย ไฮญ ป อาวต แควน บลัฮ โกลง
ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� เมือง โม เซ โฮลฮ ตื
โรฮ กัฮ พาซี โอเอฮี ละ อ�ื 21 เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
โม เปะ ไมจ เปอะ ดวน โม เซ ลโล่ะ ยุฮ แตะ เมือง
เซ� ฮอยจ ละ ฮอยจ แม รซอม โคระ อาึ ละ เปอะ�
22 ปุ ซลัฮ นึง ไลลวง เฮ�ี อฮั เนอึม อฮั แนม ละ อ�ื
เดอมึ โอ ซ แปน ป ไลจ โลม ละ กซัต� อฮั เซ รซอม
กซัต เซ�

23 เญือม เอจี ฟวยจ ลาว ปุย นังซื รโปะ กซัต อา
ทาเซอซิต เซ ซองนา เรฮุม ไม่ ชมิไช ป มัฮ เลคา อื
ไม่ โม ปุโฮมว อื เซ� ปุย โม เซ โกฮ โฮว เอนิ ฆาื อื

เคะ โม ยวิ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� บัง่คัป อื เกือฮ
ลโล่ะ กัน ยุฮ แตะ�

24 เญือม เซ กัน ยุฮ ปุย วิฮนั นึง เยรูซาเลม เซ
แปน เนอมึ ลโล่ะ ฆาื อ�ื ฮอยจ ละ ซไม แปน ด่ารอิตั
กซัต ระ นึง เมือง เปอเซีย เซ เนอมึ ลอา นึง อ�ื

5
เฌาะ ยุฮ โคระ แม วฮินั

1 เจน เซ ไก ป ซึป ลปุง พะจาว ลอา ปุย� ติ อื มัฮ
ฮกัไก� ติ อื มัฮ เซคารยิา กวน อติโด่� ปุย ลอา เซ
ซึป ลปุง พะจาว ละ โม ยวิ ป อาวต นึง เมือง ยูด่า ไม่
นึง เยรูซาเลม เซ� เบือ มอยฮ พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน� 2ฟวยจ เซ เซรูบ่าเบ่น กวน เชอนัทิเอน ไม่ เย
ชูอา กวน โยซาดัก่� เญอืม เอจี ฮมอง อื ไล เซ เฌาะ
โก โคระ เนอมึ วฮินั ยุฮ พะจาว ป ไก นึง เวยีง เยรูซา
เลม เซ� ป ซึป ลปุง พะจาว ลอา ปุย เซ อาวต โรฮ
นา เซ ละ ซ เรอมึ อื ยุฮ วฮินั เซ ไม่ อ�ื

3 ไน เวลา เซ ทัตเทไน ป มัฮ จาวเมือง แควน บลัฮ
โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ไม่ เชทา-โบ่เซ
ไน ไม่ โม ปุโฮมว อื โฮว เคะ โม ยวิ เซ� ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ดวน โม เปะ ยุฮ โคระ แม วฮินั
ไม่ เฌาะ โก โคระ แม เปอะ เดีญ อื ตอก เฮี เยอ��
อฮั เซ� 4 ฟวยจ เซ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �โม ป
กัมลัง โก โคระ แม ตึก เฮี มัฮ ปุย ติๆ มอยฮ อ�ื� อฮั
เซ� 5พะจาว ปังเมอ แลน แก ลอป โม พูนัม ยุฮ โม
ยวิ เซ� เกือฮ โตว ปุย โม เซ ปุน คัต เวยีน อ�ื ติ เจน
กา ฮมอง กซัต ด่ารอิตั ไลลวง เซ� ไม่ ตอก โลยฮ อื
นังซื โจตไม ยุฮ อื เซ�

6 รซอม ไก นึง โจตไม ยุฮ ทัตเทไน ป มัฮ จาวเมือง
แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ�
ไม่ เชทา-โบ่เซไน ไม่ โม ปุโฮมว อื เมาะ ป อาวต นึง
แควน เซ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ตาว อื ฮอยจ ละ กซัต
ด่ารอิตั เซ� 7 รซอม เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
โอ กซัต ด่ารอิตั� ปัว ปะ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป

ป ฮมอง�
8 เอะ ปัว รโฮงะ ละ ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ� เอะ

เอจี โฮว ฮอยจ นึง เมือง ยูด่า� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ วฮินั
ยุฮ พะจาว ป ระ เนอึม ไล เซ� เอจี เฌาะ โก โคระ
แม ปุย� ยุฮ เดีญ อื นึง ซโมะ ซี เลียม ระๆ� ยุฮ โรฮ
อื นึง โคะ ไมจๆ� กัน ยุฮ อื เซ ไมจ ลัมเลือ เอนิ ไม่
โฮว อื ลัก่กา แตะ ปุ ปุ�

9 เญือม เซ เอะ ไฮมญ เญอะ โม พูนัม ยุฮ อื นึง
ฆวต ยุง แตะ ปดวน อื ยุฮ วฮินั เซ ไม่ เดีญ อ�ื 10 เอะ
ไฮมญ โรฮ โฮะ มอยฮ โม ป ยุฮ วฮินั เซ ละ ซ รโฮงะ
โอะ มอยฮ อื เซ ละ ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ� ไม่ ซ โฮลฮ
เอะ โจต อาึง มอยฮ โม ฮวันา ยุฮ อื เซ�

11 ปุย โม เซ โลยฮ อื ละ เอะ ตอก เฮ�ี
�เอะ มัฮ ป รซอฮ ละ พะจาว กุม ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ

มะลอง� เอะ มัฮ กัมลัง เฌาะ ยุฮ โคระ แม เยอะ วิ
ฮนั� ป มัฮ วฮินั ป เอจี ยุฮ กซัต ระ ยุฮ โม อซิราเอน
เกือฮ ฟวยจ เน่อมึ โฆะ ลัง่ ติ โฮน โฮ� 12 โม จัตเจือ
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ไพรม เอะ โฆะ โอ ปังเมอ ยุฮ โอเอฮี ควน เกือฮ อื พะ
จาว เมือง มะลอง เซ รอก พาวม นึง แตะ� เญือม
เซ พะจาว เกือฮ เอนิ ปุย โม เซ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมั
นัต เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน ป มัฮ โม เคน
เด่ีย เซ ฆาื อ�ื โม เซ ยุฮ ไลจ ไม่ วิฮนั เซ� โฮมวต
โรฮ โรวก ปุย โม เซ เกือฮ อื โฮว แปน ครา นึง เมือง
บ่าบีโ่ลน�

13 �กัง เคะ เอ� ไน เนอึม ติ นึง กัน แปน ไซรตั
กซัต นึง เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� กซัต เซ ดวน ปุย เฌาะ
ยุฮ โคระ แม วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 14 เมาะ ป มัฮ
เครองึ โกว ปุย นึง วิฮนั เซ ป มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง ไคร
นึง มาื� ป ตุย กซัต เนบูคั่ตเนซา เซ โรวก เน่อมึ นึง
เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เอญี ละ อื อาึง นึง เวอืต นึง เมือง
บ่าบี่โลน เซ� โอเอฮี โม เซ กซัต ไซรตั เอจี รแม่ อื
ละ เชตบ่าซา ป มัฮ ปุย เอจี เลือก อื อาึง เกือฮ แปน
จาวเมือง ยูด่า เซ� 15กซัต เซ อฮั อื ละ เชตบ่าซา เซ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตุย โรวก โอเอฮี โม เซ ฮอยจ
นึง วฮินั นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� ฟวยจ เซ ลอต ละ
อาึง นา เซ� ไมจ เปอะ เฌาะ ยุฮ โคระ แม วฮินั ยุฮ
พะจาว เซ เกือฮ อาวต นึง เบือง ไพรม อื เซ�� อฮั
เซ� 16 ฟวยจ เซ เชตบ่าซา เซ ฮอยจ โก เนอึม ทัน
วฮินั เซ นึง เบือง ไพรม อื นึง เยรูซาเลม เซ� เน่อมึ
เญือม เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี กัน ยุฮ ปุย วิฮนั เซ
ยุฮ แนฮ ลัง่ อื ปังเมอ โอ ดิ ฟวยจ��

17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โอ กซัต� ดัฮ มัฮ ป ปุก
รพาวม เปอะ โฮ� ปัว ปะ เกือฮ ปุย ซาวป แลน แลน
ป โจต ปุย อาึง นึง นังซื ยุฮ เปอะ นึง เมือง บ่าบีโ่ลน
เซ� ละ ซ ยุง ที เปอะ ไลลวง ตอก ดวน กซัต ไซรตั
เซ ปุย โฮว ยุฮ วิฮนั นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� อมั
เนอึม� อมั โอ เนอึม� ฟวยจ เซ ปัว ปะ รโฮงะ ละ
เอะ ตอก ปุก อื รพาวม เปอะ ป เกือฮ เปอะ เอะ ยุฮ
เซ� อฮั เซ รซอม นังซื เซ�

6
นังซื ป ไซฮ กซัต ด่ารอิตั อาึง

1 เญือม เซ กซัต ด่าริอตั ดวน เนอึม ปุย ซาวป
แลน อื นึง ก เกป ปุย นังซื ไพรม นึง เวยีง บ่าบี่โลน
เซ� 2 ปุย ยุ เนอมึ นังซื ติ ปอ นึง เมือง เอกบ่าทานา
ป มัฮ เมือง นึง จังวตั มีเด่ีย� นังซื เซ ไก ป ไซฮ ปุย
อาึง นึง ตอก เฮ�ี

3 เฮี มัฮ นังซื รซอม กซัต ไซรตั ป ไซฮ อื อาึง เนอึ
ม แปน โรง แตะ กซัต� เกว ไม่ ไลลวง วฮินั ยุฮ พะ
จาว นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� กซัต เซ อฮั เฮ�ี
วิฮนั ยุฮ พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ไมจ ปุย

เฌาะ โก โคระ แม� เอจี มัฮ นา ก ตอง ปุย ทไว โอ
เอฮี ละ พะจาว� โก เกือฮ ฮลาวง ลแฆลฮ รเนฮ�
เกือฮ เวอืฮ ลแฆลฮ รเนฮ� 4 เกือฮ โก ซโมะ นึง อื
ลอวย จัน ไม่ รตา อื นึง โคะ ติ จัน� เมาะ โอยจ อื
มาื นึง กัน ยุฮ อื วฮินั เซ� เกือฮ เบิก่ มาื ยุฮ ลวง ละ
อ�ื 5 โอเอฮี ป โกว ปุย นึง วฮินั นึง เยรูซาเลม เซ เตื
อง ไคร เตือง มาื� เมาะ ป เอจี ตุย กซัต เนบู่คัตเน
ซา เซ โรวก ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน เซ� เกือฮ รแม่

อื ละ ซ โฮลฮ ปุย อาึง แม นึง เบือง ไพรม อื นึง วฮินั
ยุฮ พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� อฮั เซ นังซื เซ�

6 ฟวยจ เซ กซัต ด่าริอตั ไซฮ นังซื โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี ฮอยจ ละ ทัตเทไน ป ตัตเตียง แควน บลัฮ โกลง
ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ไม่ เชทา-โบ่เซไน ไม่
โม ปุโฮมว อื ป มัฮ จาวไน ป อาวต นึง แควน บลัฮ
โกลง ยูฟะเรตี เซ เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ ปุ เกือฮ ติ
เปอะ เกวคอง ซองไซ ไม่ กัน ยุฮ ปุย โม เซ� 7 ปุ ตุฮ
เตฮ มังมอ กัน ซ ยุฮ โคระ ปุย วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ
เฟือฮ เอนิ� เกือฮ แนฮ โม จาวเมือง โม ยูด่า ไม่ โม
ป ระ ป คาว ยุฮ โม ยวิ เซ โฮลฮ ยุฮ ซไบ่ วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ นึง เบือง ไพรม อื เมิฮ�

8 โฮฮ ฮา เซ อาึ ซตอก อาึง โม เปะ ซนัป ซนนุ กัน
ยุฮ โม ป ระ ป คาว ลลาึง โม ยวิ เซ นึง กัน ยุฮ อื วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว ตอก เฮ�ี
เมาะ โอยจ อื มาื นึง กัน ยุฮ อื เซ ไมจ เปอะ เบิก่

กัฮ เอนิ ละ อื ปุๆ นึง มาื ยุฮ ลวง� ป มัฮ มาื โฮลฮ
ปุย เน่อมึ นึง กัน เกป ปุย พาซี โอเอฮี นึง แควน บลัฮ
โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ� ละ ซ เกือฮ
กัน เฌาะ ยุฮ ปุย วฮินั เซ โอ ซ ฌังเฌือะ ฆาื อ�ื 9 โอ
เอฮี ไฮญ เมาะ ป ตองกัน อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ
ละ อ�ื ป มัฮ โมวก โปก นมุ� แกะ โปก� ไม่ กวน
แกะ ละ ซ ตอง อื ทไว ละ พะจาว เมือง มะลอง� ไม่
เฮงาะ ซาลี� กิฮ� รอาวม อะงุน� ไม่ ลออยฮ กาวก
เมาะ ป จัมเปน โม ซตุ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ โกว�
ไมจ เปอะ เกือฮ ละ อื ตัม เซ โครยญ ซเงะ่� ปุ เกือฮ
วติ ฮา อ�ื 10 ละ ซ โฮลฮ อื ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว เมือง มะลอง ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว เซ� ไม่
ซ โฮลฮ อื ไววอน เพือ อาึ ป มัฮ กซัต ยุฮ อ�ื ไม่ โม
กวน เนอะ เฮี โรฮ�

11 อาึ อฮั โรฮ อาึง ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป โอ
ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
เญื่อฮ เญือะ อื ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย ตุย โฆรยจ โคะ
เญือะ อื เซ เกือฮ ลอม โฮ� เกือฮ ซโกง ปุย เซ นึง
อื เกือฮ ลล่อน เอนิ� ไม่ เกือฮ เญือะ อื เซ แปน นา
ก โปวฮ ปุย ครมั รฌุฮ� 12 พะจาว มัฮ ป เลือก เย
รูซาเลม ละ เกือฮ อื แปน ก ลืลาว ปุย มอยฮ แตะ�
ดัฮ ไก กซัต ญุ่ก� เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� ป คัต
เวยีน โกตไม เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ วฮินั เฮ�ี ปัว
พะจาว เซ ทอต เอนิ ไม่ ยุฮ โรฮ อื ไลจ ไม่ เมือง ตัต
เตียง อ�ื อาึ ป มัฮ ด่ารอิตั เตอ ดวน เนอึม ปุย ยุฮ
ตัม ป อฮั แตะ เซ โครยญ เจือ� อฮั เซ รซอม นังซื
เซ�

13ฟวยจ เซ ทัตเทไน ป มัฮ จาวเมือง แควน บลัฮ
โกลง ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ ไม่ เชทา-โบเ่ซไน ไม่ โม
ปุโฮมว อื เตือง โอยจ อื ยุฮ เนอึม อื ตัม ลปุง ดวน
กซัต ด่ารอิตั เซ ละ แตะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ โค
รยญ เจือ� 14 เญือม เซ โม พูนัม ยุฮ โม ยวิ เซ ยุฮ
เนอมึ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เกือฮ ฟวยจ ปุ ปุ� เอจี มัฮ
ยุฮ อื ตัม ป ซตอก ฮกัไก ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่
เซคารยิา กวน อติโด่ ละ แตะ� เอจี ฟวยจ เนอมึ ยุฮ
อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ ละ อ�ื
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ไม่ ตัม ป อฮั กซัต ไซรตั� ไม่ ด่ารอิตั� ไม่ อาทาเซอ
ซิต ป มัฮ กซัต ระ เมือง เปอเซีย อาึง ละ อ�ื 15 เญื
อม เอจี ฟวยจ ยุฮ ปุย วิฮนั เซ ปุก เญือม ฮาวก เคิ
อาด่า ลอวย ซาวม� ปุก เนอมึ แลฮ นึง กัน แปน ด่า
รอิตั เซ กซัต ระ�

16 เญอืม เซ โม อซิราเอน เตือง โม ซตุ� โม เลว�ี
ไม่ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา ปุย เตือง โอยจ
อื เซ� ชลอง กัน ทไว แตะ วิฮนั เซ ละ พะจาว ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� 17 นึง กัน ทไว อื วิฮนั ยุฮ
พะจาว เซ� ปุย โม เซ โรวก ทไว โมวก โปก ติ รอย
ตัว� ไม่ แกะ โปก ลอา รอย ตัว� ไม่ กวน แกะ ปาวน
รอย ตัว� ป ทไว อื ละ ซ แปน ควน โตฮ โม อซิราเอน
ติ แตะ ฮา มัป่ เตือง โอยจ อื เซ� มัฮ ปิ โปก กาว โรฮ
ลอา ตัว ตัม เซน เจอ โม อซิราเอน� 18 ปุย โม เซ
เยอ ดุฮ โรฮ โม ซตุ ตัม กัน ลัง ยุฮ อ�ื เกือฮ โรฮ โม
เลวี อาวต นึง เวน ละ ซ รซอฮ อื ละ พะจาว นึง เวยีง
เยรูซาเลม� มัฮ ยุฮ อื ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง
โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ โฮ�

19 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ ติ กาว โรฮ ปาวน ซาวม โม
ป เอจี เอญี เน่อมึ โฮว แปน แตะ ครา เซ โฮลฮ โรฮ
ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ โรฮ� 20 โม ซตุ ไม่ โม เลวี
เซ เตือง โอยจ อื เอจี เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล ตัม ไล กอ
ยุฮ แตะ� เญือม เซ มอก แกะ ละ ซ ทไว แตะ นึง
กัน เลียง ฌาว เซ รโตง โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ
ครา เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ รโตง โม ป มัฮ ซตุ เซ�
ไม่ รโตง โม โกะ อื ไอฮ โรฮ� 21 โม อซิราเอน ป เอญี
เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ� ไม่ ปุย ไฮญ ปญอม เลียก
ดิ ไม่ อ�ื เมาะ ป เอจี ปุน ทอเนาะ อื ติ แตะ ฮา กัน
ฆอก ยุฮ ปุย เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ นัปทื อื
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ� โฮลฮ โซม
ดิ ไม่ ปุ แตะ� 22 ปุย โม เซ ชลอง กัน โซม คโนมปัง
โอ ไก เจือ อาแลฮ ซเงะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
นึง เอจี เกือฮ พะจาว อื โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ
ตอก เซ� ไม่ เกือฮ อื กซัต อตัซีเรยี เซ เลียก พาวม
นึง อ�ื ปอ เอนิ ปุน เรอมึ อื ยุฮ วฮินั ยุฮ พะจาว ทื โม
อซิราเอน เซ ไม่ อ�ื

7
เอซรา ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม

1ฟวยจ เซ แม โฮวน เนอมึ เมอ� เญอืม แปน อา
ทาเซอซิต กซัต นึง เมือง เปอเซีย เซ� ไก ปรเมะ ติ
ปุย� มอยฮ อื มัฮ เอซรา� มัฮ จัตเจือ ซตุ อาโรน�
ไลลวง โม จัตเจือ อื มัฮ ตอก เฮ�ี เอซรา เซ มัฮ กวน
เซไรอา� เซไรอา เซ มัฮ กวน อาซารยิา� อาซารยิา
เซ มัฮ กวน ฮนิคียา� 2 ฮนิคียา เซ มัฮ กวน ชนัลุม�
ชนัลุม เซ มัฮ กวน ซาโด่ก� ซาโด่ก เซ มัฮ กวน อา
ฮิทุป� 3 อาฮิทุป เซ มัฮ กวน อามารยิา� อามารยิา
เซ มัฮ กวน อาซารยิา� อาซารยิา เซ มัฮ กวน เมรา
โยต� 4 เมราโยต เซ มัฮ กวน เซราฮิยา� เซราฮิยา
เซ มัฮ กวน อุตซี� อุตซี เซ มัฮ กวน บุ่กคี� 5 บุ่กคี
เซ มัฮ กวน อาบีชู่วา� อาบีชู่วา เซ มัฮ กวน ฟีเนฮตั�
ฟีเนฮตั เซ มัฮ กวน เอเลอาซา� เอเลอาซา เซ มัฮ
กวน อาโรน ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ� 6 เอซรา เซ มัฮ
ปุย ฮาวก เน่อมึ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน� มัฮ คู เพอกึ พะ

ทัม� มัฮ ปุย ยุง ไลลวง โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� ป มัฮ
โกตไม เกือฮ เยโฮวา พะจาว ทื โม อซิราเอน ละ อื
เซ� กซัต เซ เกือฮ โอเอฮี ละ อื ตัม ป ปัว อื โครยญ
เจือ� มัฮ เบือ อาวต อมันัต เยโฮวา พะจาว ทื อื ไม่
อื ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อ�ื 7 ไก โม อซิราเอน งอ่น� มัฮ จัต
เจือ โม ซตุ� โม เลว�ี โม นัก โด่นตร�ี โม ป มอง
โตะ รเวอืะ� ไม่ โม จัตเจือ ป รซอฮ นึง วฮินั เซ� ปุย
โม เซ ฮาวก ดิ ไม่ เอซรา เน่อมึ นึง บ่าบี่โลน� ละ ซ
เอญี แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ปุก เนอมึ อา
แลฮ นึง กัน แปน อาทาเซอซิต กซัต เซ�

8 เญอืม ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ปุก เคิ
พอน ไน เนอึม อาแลฮ ยุฮ กซัต เซ� 9 เญือม โอก
โรง อื ฮา เวยีง บ่าบี่โลน เนอ� ปุก ฮาวก เคิ ติ เซ ติ
ซาวม� เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ
ปุก ฮาวก เคิ พอน เซ ติ ซาวม� มัฮ เบือ อาวต อมั
นัต พะจาว ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อื ไม่ อ�ื 10 เอซรา เซ เอจี
โปวต รพาวม แตะ ละ ซ เฮยีน แตะ ไลลวง โกตไม
ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ยุฮ เนอมึ อื ตัม เซ� ไม่ เพอกึ โรฮ
อื โกตไม เซ ละ โม อซิราเอน เซ โรฮ�

โจตไม เกือฮ กซัต อาทาเซอซิต ละ เอซรา
11 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง รซอม ป ไก นึง โจตไม

ป เกือฮ กซัต อาทาเซอซิต ละ เอซรา ป มัฮ ซตุ เซ�
ไม่ มัฮ อื คู เพอกึ พะทัม� ไม่ มัฮ โรฮ อื ป ยุง เนอึม
ไลลวง โกตไม ยุฮ พะจาว ป เกือฮ อื ละ โม อซิราเอน
เซ� รซอม โจตไม เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี

12 �ฮอยจ เน่อมึ กซัต อาทาเซอซิต ป มัฮ กซัต
ระ� ฮอยจ ละ เอซรา ป มัฮ ซตุ� ไม่ มัฮ อื คู เพอกึ
พะทัม� ไม่ ยุง เนอึม อื ไลลวง โกตไม ยุฮ พะจาว
เมือง มะลอง เซ�

13�อาึ โปง รซอม แตะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี
โม ป มัฮ ซตุ� โม เลวี ไม่ ปุย ไฮญ นึง อื เมาะ ป อาวต
นึง นาตี เคียง ก ตัตเตียง อาึ อ�ื ดัฮ ไก ป ไก รพาวม
ฆวต เอญี ไม่ เปอะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ�
เกือฮ เอญี ไม่ เปอะ เมิฮ� 14 อาึ ป มัฮ กซัต ระ ไม่
โม ป มัฮ ปุ ซิงซา เยอะ โอเอฮี ไม่ เตือง อาแลฮ ปุย อื
เอจี มัฮ เกือฮ ปะ โฮว ไฮมญ แลน ปุย นึง เยรูซาเลม
ไม่ โม ยูด่า เซ� ปุย โม เซ อมั ยุฮ เนอมึ อื ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว ป เอจี มอป พะจาว อาึง ละ เปอะ เซ� อมั
โอ ยุฮ อ�ื 15 เกือฮ โรฮ ปะ โรวก ไม่ มาื ไคร ป ทไว
อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุ ซิงซา ยุฮ ฮุ เซ� ไม่ เตม รพาวม
แตะ นึง� เอจี มัฮ ป ทไว ละ พะจาว ทื โม อซิราเอน
ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� 16 เกือฮ โรฮ ปะ
โรวก ไม่ ไคร มาื ป โฮลฮ เปอะ เกป เล่ีป แควน เวยีง
บ่าบี่โลน� ไม่ โอเอฮี ทไว โม ลัปซด่อน ไม่ โม ซตุ เซ
ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� ป มัฮ ป ทไว อื ละ วิฮนั
ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 17ปะ ไมจ
เปอะ ไจ มาื เซ ละ ซ รวี แตะ โมวก โปก� แกะ โปก�
ไม่ กวน แกะ� ไม่ เฮงาะ รโกะ� ไม่ รอาวม อะงุน�
ละ ซ ทไว เปอะ นึง คัน ทไว ป ไก นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
ยุฮ เปอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�

18 �ป มัฮ ไคร มาื ป โฮฮ ลัง่ อื เซ� ปะ ไม่ โม เอี
ยกปุ เปอะ ไน โม ยวิ เตอมึ ตอก แกต เปอะ โซมกวน
ไมจ โกว� ดัฮ แนฮ เปอะ เอจี โกว ตัม ปุก อื รพาวม
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พะจาว ยุฮ แตะ� 19 เครองึ โกว ปุย เญือม รซอฮ
แตะ ละ พะจาว นึง วิฮนั ป เอจี มอป อาึ ละ เปอะ
เซ� ปะ ไมจ โรฮ เปอะ มอป ทไว ซองนา พะจาว นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ โรฮ� 20 โอเอฮี เมาะ ป จัมเปน
ลัง่ เปอะ รวี ละ วิฮนั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ� ไมจ
เปอะ โกว มาื ยุฮ ลวง ละ�

21 �อาึ ป มัฮ กซัต อาทาเซอซิต เตอ� อาึ เอจี
ซตอก อาึง ละ ป มัฮ ไน คลัง ป อาวต นึง แควน บลัฮ
โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ ตอก เฮ�ี โอ
เอฮี เมาะ ป ตองกัน เอซรา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ มัฮ อื
คู เพอกึ พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว เมือง มะลอง เซ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ละ อื ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� 22 ไมจ
เปอะ เกือฮ มาื ละ ตัม เมาะ ปัว อ�ื เมือน เตอ โอ เกิน
ฮา ติ รอย ตะลัน� ไม่ เฮงาะ ซาลี ปุ โรฮ เกือฮ ละ อื
เกิน ฮา ติ เปือน ไปล ลอา รอย ทัง� รอาวม อะงุน ปุ
โรฮ เกือฮ ละ อื เกิน ฮา 2,200 ลิต� ลออยฮ กาวก
ปุ โรฮ เกือฮ ละ อื เกิน ฮา 2,200 ลิต� กิฮ� เตอมึ
เมาะ ปัว อื เกือฮ ละ อ�ื 23 โอเอฮี เมาะ ป ซตอก พะ
จาว เมือง มะลอง ปุย เกือฮ ละ ซ โกว ปุย อื นึง วิ
ฮนั ยุฮ อื เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ เตม เมาะ อฮั อื เซ�
เดอมึ พะจาว เซ โอ ซ ฮาวก รพาวม ละ ปุย นึง บัน่
เมือง ยุฮ อาึ เฮ�ี ไม่ โม กวน เนอะ เซ โรฮ� 24 อาึ
อฮั โรฮ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ปุ เกป พาซี โอเอฮี นึง โม
ซตุ� ไม่ โม เลว�ี โม นัก โด่นตร�ี โม ป มอง ญัม ไม่
โม ป รซอฮ นึง วฮินั เซ� ไม่ โม ป ยุฮ กัน เมาะ ป เกว
ไม่ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ปุ เกป นึง อื ติ ตื เนอมึ�

25�ปะ ป มัฮ เอซรา เยอ� ไมจ เปอะ ดุฮ โม ป ตัต
เตียง ปุย ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย ตัม ซติ
พันญา เกือฮ พะจาว ละ เปอะ� ละ ซ แปน อื ป ตัต
เตียง ปุย ป อาวต อื นึง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ไอฮ
โม ป ยุง ไลลวง โกตไม ยุฮ พะจาว ยุฮ เปอะ นึง อ�ื
โม ป โอ ดิ ยุง โกตไม เซ ไมจ โรฮ เปอะ เพอกึ เกือฮ
ยุง อ�ื 26 ดัฮ ไก ปุย ออฮ ปุย เอฮี ญุ่ก ป โอ ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก พะจาว ยุฮ เปอะ� ไม่ โกตไม ยุฮ กซัต
เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ลอก กัน รเตีฮ ไม่ เกือฮ เปอะ
ลอก ตุต แตะ� ปัง มัฮ ตุต ฮอยจ ละ ยุม ญุ่ก� ปัง
มัฮ โครฮ อื เกือฮ ตอ ลอป ฮา เมือง อาวต อื ญุ่ก�
โต เซ เกือฮ ปุย คัง นึง คอก� โต เซ เกือฮ ปุย ตุย
โอยจ คาวคอง อ�ื� อฮั เซ โจตไม ยุฮ กซัต เซ�

27 เอซรา อฮั เฮ�ี �ปัว ลืลาว มอยฮ เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ทื โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� นึง เอจี เกียฮ
โบว อื รพาวม กซัต เซ� ละ ซ เกือฮ อื กซัต เซ เกีย
ฮ รโพ โรฮ กัน ยุฮ ปุย วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เกือฮ ไมจ เกือฮ ชอม ตอก เซ� 28พะจาว เซ
เอจี เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ อาึ�
เอจี เกือฮ โรฮ อาึ แปน ปุย ปุก รพาวม กซัต เซ ไม่
ป มัฮ ทีปึกซา ยุฮ อ�ื ไม่ โม จาวไน ป ไก อมันัต ป
รซอฮ ละ กซัต เซ โครยญ โฆะ อ�ื อาึ โฮลฮ เนอึม
รพาวม กา แตะ เบือ อ�ื นึง อาวต อมันัต เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ ฮุ ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อื ไม่ เยอะ� อาึ เอจี โฮลฮ
เนอึม รโจะ ปุย ป มัฮ โม ฮวันา ซฆลาวม ยุฮ โม อซิ

ราเอน เซ ละ ซ เกือฮ ฮะ โฮลฮ เอญี อาวต แม นึง
เมือง แตะ ไม่ อาึ โรฮ�� อฮั เซ�

8
โม ป เอญี อาวต แม นึง เมือง แตะ

1 มอยฮ ปุย โม เฮี มัฮ มอยฮ โม ฮวันา ซฆลาวม
ยุฮ โม อซิราเอน ป เอญี ไม่ เอซรา เน่อมึ นึง เวยีง
บ่าบี่โลน� เจน แปน อาทาเซอซิต กซัต เซ� มอยฮ
โม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี

2 เน่อมึ จัตเจือ ฟิเนฮตั มัฮ เกอโชม�
เน่อมึ จัตเจือ อทิามา มัฮ ด่านีเอน�
เน่อมึ จัตเจือ ด่าวติ มัฮ ฮตัทัต�
3 เน่อมึ จัตเจือ เชคานิยา ป มัฮ ซฆลาวม โม ปา

โรต นึง อื มัฮ เซคารยิา� ไม่ โม ปรเมะ นึง อื ป เอจี
โจต ปุย มอยฮ อื นึง บัน่ชี เซ ไก ติ รอย ไม่ รฮอน
ปุย�

4 เน่อมึ จัตเจือ ปาฮตั-โมอปั มัฮ เอลีไน กวน เซรา
ฮยิา� ป ฮอยจ ไม่ อื มัฮ ปรเมะ ลอา รอย ปุย�

5 เน่อมึ จัตเจือ ซัตทู มัฮ เชคานิยา กวน ยาฮาซี
เอน� ป ฮอยจ ไม่ อื มัฮ ปรเมะ ลอวย รอย ปุย�

6 เน่อมึ จัตเจือ อาดิ่น มัฮ เอเบ่ต กวน โยนาทัน�
ป ฮอยจ ไม่ อื มัฮ ปรเมะ รฮอน ปุย�

7 เน่อมึ จัตเจือ เอลัม มัฮ เยชายา กวน อาทาลิ
ยา� ป ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง อาลแฆลฮ ปุย�

8 เน่อมึ จัตเจือ เชฟาทิยา มัฮ เซบ่าดิย่า กวน มีคา
เอน� ป ฮอยจ ไม่ อื เซ มัฮ ปรเมะ รเตะ ปุย�

9 เน่อมึ จัตเจือ โยอปั มัฮ โอบ่าด่ี กวน เยฮีเอน�
ป ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง ลอา รอย ไม่ กาว โรฮ
ซเตะ ปุย�

10 เน่อมึ จัตเจือ บ่านี มัฮ เชโลมิต กวน โยซิฟียา�
ป ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง ติ รอย ไม่ ลแฆลฮ
ปุย�

11 เน่อมึ จัตเจือ เบ่ไบ่ มัฮ เซคารยิา กวน เบ่ไบ่�
ป ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง งา่ โรฮ ซเตะ ปุย�

12 เน่อมึ จัตเจือ อตักัต มัฮ โยฮานัน กวน ฮกัคา
ทัน� ป ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง ติ รอย ไม่ กาว
ปุย�

13 เน่อมึ จัตเจือ อาโด่นีคัม ไก โม ป ฮอยจ รเคะ
นึง� เฮี มัฮ มอยฮ ปุย เซ� มัฮ เอลีเฟเลต� เยอูเอน
ไม่ เชไมยา� ป ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง ลแฆลฮ
ปุย�

14 เน่อมึ จัตเจือ บิก่ ไว มัฮ อุไท ไม่ ซักเคอ� ป
ฮอยจ ไม่ ปุย ลอา เซ ไก ปรเมะ นึง อาลแฆลฮ ปุย�

15 อาึ เอจี รโจะ ปุย โม เซ เกือฮ อาวต นึง เฆียง
รอาวม เวยีง คื ป ปัต เลีฮ ลัก่ ยว่ง อาฮะวา� เอะ ยุฮ
ไคะ อาวต แตะ นา เซ ลอวย ซเงะ� เญอืม ซาวป อาึ
แลน โม ลัปซด่อน ไม่ โม ซตุ เซ� อาึ ยุ โตว จัตเจือ
โม เลวี นา เซ ติ ตื เนอมึ� 16ฟวยจ เซ อาึ เกือฮ ปุย
โฮว กอก เอลีเยเซอ� อารีเอน� เชไมยา� เอนนา
ทัน� ยารปิ� เอนนาทัน� นาทัน� เซคารยิา ไม่ เม
ชูลัม� โม ป มัฮ ฮวันา ปุย� ไม่ เกือฮ ซาวป กอก โย
ยารปิ ไม่ เอนนาทัน ป มัฮ ปุย ไมจ พันญา� 17 อาึ
ดวน ปุย โม เซ โฮว เคะ อติโด่ ป มัฮ ป ระ ป คาว
นึง ยว่ง คาซิเฟีย� คระ เฌือต ปุย เซ มัฮ ป ยุฮ กัน
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นึง วิฮนั ไพรม อ�ื มัฮ ปัว เยอะ โม เซ เกือฮ ตาว
ปุย เกือฮ โฮว ไม่ เอะ ละ ซ รซอฮ อื นึง วฮินั ยุฮ พะ
จาว ทื เอะ� 18 เญือม เซ อมันัต พะจาว ไม่ กุนมุ่น
ยุฮ อื อาวต ไม่ เอะ� ปุย โม เซ ตาว เนอึม ปุย ป ไก
เนอึม ป ยุ ป ยุง ไม่ ที รพาวม แตะ ฮอยจ ละ เอะ�
มอยฮ อื มัฮ เชเรบีย่า� มัฮ จัตเจือ โม มาลี กวน เลวี
เซ� เชเรบี่ยา ไม่ กวน รเมะ อื ไม่ โม เอียกปุ คระ
เฌือต อ�ื รโจะ เตือง โอยจ อื แปน กาว โรฮ ซเตะ
ปุย� 19 ปุย โม เซ ตาว โรฮ ฮาชาบี่ยา ไม่ เยชายา
ไม่ โม เอยีกปุ คระ เฌือต อื ไม่ โม กวน อื รโจะ แปน
งา่ ปุย� ปุย โม เซ เยอ มัฮ จัตเจือ เมราร�ี 20 โนก
ฮา ปุย โม เซ เยอ� ไก แม ลอา รอย ไม่ งา่ ปุย ป ลัง
รซอฮ นึง วฮินั เซ� เอจี มัฮ ตื จัตเจือ โม ป โจต ด่า
วติ อาึง มอยฮ อื ละ ซ เรอมึ อื โม เลวี นึง วฮินั เซ�

เอซรา เกือฮ ปุย เออปึ ป โซม แตะ ละ ซ ไววอน
แตะ

21 เญือม เซ อาึ ครอฮ ละ ปุย ดวน ปุย เออปึ ป
โซม ป ปอน แตะ� นึง โบ รอาวม เวยีง คื อาฮะวา
เซ� ละ ซ โฮลฮ เอะ เรจี ติ แตะ เตียม ซองนา พะ
จาว ยุฮ แตะ� ละ ซ ปัว พะจาว นัม คระ นัม โครง
ละ แตะ นึง กัน เอญี เอะ นึง เมือง แตะ� มัฮ โรฮ
ละ ซ ปัว พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม กวน เฌือต
แตะ� ไม่ คาวคอง เงอะ เตือง โอยจ อ�ื 22 ดัฮ อาึ ซ
ปัว โม ตฮนั บุก บรอง นึง กซัต ละ ซ เกือฮ แปน ป
เฆีญ เอะ นึง คระ เอญี เญอะ เซ อาึ โซะกิจ โรฮ ฆาื�
นึง เอจี อฮั อาึ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �อมันัต พะ
จาว ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อื เอจี อาวต ไม่ โม ป อาึง รพาวม
แตะ นึง อ�ื ละ โม ป ละ โปวฮ แตะ เซ� พะจาว ปัง
เมอ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ�� อาึ เอจี อฮั ตอก เซ�
23 เอะ เออปึ เนอมึ ป โซม ป ปอน แตะ ฆาื อื ละ ซ ไว
วอน ปัว พะจาว ยุฮ แตะ เรอึม แตะ นึง ไลลวง เฮ�ี
เญอืม เซ พะจาว เอจี โลยฮ เนอมึ รซอม ไววอน เอะ
เซ�

24ฟวยจ เซ อาึ เลือก อาึง โม ซตุ ระ กาว โรฮ ลอา
ปุย� มัฮ เชเรบีย่า ไม่ ฮาชาบีย่า� ไม่ โม ซตุ ไฮญ นึง
อื แม กาว ปุย� 25 เญือม เซ อาึ แฆ ไคร มาื ไม่ เค
รองึ โกว ปุย� โอเอฮี โม เซ มัฮ ป ทไว โม กซัต ไม่
โม ปุ ซิงซา อื โอเอฮี� ไม่ จาวไน ป รซอฮ ละ อ�ื ไม่
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เอจี มัฮ ละ ซ โกว อื
ละ วิฮนั ยุฮ พะจาว ป ทื เอะ เซ� โอเอฮี โม เซ อาึ
เอจี มอป ละ โม ซตุ เซ� 26 ป แฆ อาึ มอป ละ อื เซ
มัฮ มาื ไก 650 ตะลัน� มัฮ เครองึ โกว ปุย ป ยุฮ ปุย
นึง มาื 100 ตะลัน* มัฮ แม ไคร นัมนัก 100 ตะลัน�
27 มัฮ ซโลวง ไคร งา่ โม่ว นัมนัก 1,000 แทป� มัฮ
แม ซโลวง ไร ซเงี ญื ปุย เกือฮ ตอฮ ลอา โม่ว� งวยฮ
อื เมาะ โรฮ งวยฮ ซโลวง ไคร เซ�

28 ฟวยจ เซ อาึ อฮั ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �โม
เปะ เตือง โอยจ เปอะ เอจี มัฮ เปอะ ปุย ซัมคัน นึง
เอจี ทไว ปุย เปอะ ละ พะจาว. เครองึ โกว ปุย ไม่ ไคร
มาื นึง อื เอจี มัฮ ตื โรฮ ป ซัมคัน นึง มัฮ อื ป ทไว
ปุย ไม่ เตม รพาวม แตะ ละ เยโฮวา พะจาว ทื โม จัต

เจือ ไพรม โม เปะ เซ� 29 ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา
นึง โอเอฮี โม เซ ฮอยจ ละ ฮอยจ เปอะ นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว เซ� ดัฮ เปอะ เอจี ฮอยจ นา เซ ไมจ เปอะ
เลียก แฆ นึง โตะ ฮอง อาวต โม ซตุ เซ� ฟวยจ เซ
ไมจ เปอะ มอป ละ โม ฮวันา ซตุ ไม่ โม เลวี ไม่ โม ฮวั
นา ซฆลาวม ยุฮ โม อซิราเอน ป อาวต นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ� 30 โม ซตุ ไม่
โม เลวี เซ โซะโกะ ฮรกัซา เนอึม นึง ไคร มาื ไม่ เค
รองึ โกว ปุย ป เอจี แฆ ปุย ละ แตะ เซ� ละ ซ โรวก
อื ฮอยจ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว ป ไก นึง เวยีง เยรูซา
เลม เซ�

31 เญือม เซ เอะ โอก โฮว เน่อมึ นึง โบ รอาวม
เวยีง คื อาฮะวา เซ� ละ ซ โฮว เยอะ ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� อมันัต พะจาว ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อื เอจี
อาวต ไม่ เอะ� เฆีญ เอะ เกือฮ โปน ฮา ป ฆวต รุป
ไม่ เยอะ� ไม่ โม คะมุย มอง ซะ เต เยอะ นึง คระ
เซ� เญือม โอก เอะ ฮา นา เซ ปุก ฮาวก เคิ ติ กาว
โรฮ ลอา ซาวม� 32 เญือม เอจี ฮอยจ เอะ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ� ลอต เอนิ ลโล่ะ นา เซ ลอวย ซเงะ�

33 ซเงะ ปาวน นึง อื เอะ โฮว ฮอยจ นึง วิฮนั ยุฮ
พะจาว เซ� เอะ แฆ ไคร มาื ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง
วฮินั เซ� ฟวยจ เซ มอป ละ เมเรโมต กวน อุรยีา ป
มัฮ ซตุ� ไม่ โม ป อาวต ไม่ อ�ื ป มัฮ เอเลอาซา กวน
ฟีเนฮตั ไม่ โม เลวี ลอา ปุย ป มัฮ โยซาบัต่ กวน เย
ชูวา� ไม่ โนอตัยา กวน บิน่นยุ� 34 ปุย โม เซ เมีญ
เมาะ ไก อ�ื แฆ แม โรฮ เมาะ นัมนัก โอเอฮี โม เซ
ไม่ โจต อื อาึง นึง นังซื ยุฮ แตะ โครยญ เจือ�

35 เญือม เซ เมาะ ป เอญี เน่อมึ โฮว แปน แตะ
ครา นึง เมือง ปุย เซ� โรวก ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว ทื โม อซิราเอน� มัฮ โมวก โปก กาว โรฮ ลอา
ตัว รโตง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื มัฮ แกะ โปก
รไตม โรฮ แลฮ ตัว� มัฮ แม กวน แกะ อาลแฆลฮ
โรฮ อาแลฮ ตัว� ไม่ ปิ โปก กาว โรฮ ลอา ตัว ละ ซ
แปน อื ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่� โอเอฮี โม เซ โค
รยญ เจือ มัฮ ตื ป ตอง อื ทไว ละ พะจาว. 36 ปุย โม
เซ โรวก นังซื รซอม กซัต เซ� เกือฮ อื ละ โม กวนไจ
โกะ อ�ื ไม่ โม จาวเมือง ป อาวต แควน บลัฮ โกลง
ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ� ปุย โม เซ ลอต
แปน ป เรอมึ รโพ โม ลัปซด่อน เซ นึง กัน ป เกว ไม่
วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�

9
รซอม ไววอน เอซรา

1 กังเคะ เอ� ไก โม ฮวันา ไน โม อซิราเอน งอ่น
ฮอยจ อฮั เฮี ละ อาึ� �โม ลัปซด่อน ไน โม อซิรา
เอน� ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม เลว�ี ปุน ทอเนาะ โตว ติ
แตะ ฮา โม ป อาวต นึง เมือง รวติ รเวยีง แตะ เซ�
เอจี ลเลียก รไม่ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อ�ื ปุย โม
เซ มัฮ โม คะนาอนั� โม อมัโมน� โม โมอปั� โม อี
ยปิ� ไม่ โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม เยบุ่ต� ไม่ โม อา
โมไร เซ� 2 โม อซิราเอน เนอ� เอจี ไอฮ โรฮ ปรโป
วน โม เซ แปน ปรโปวน เญือะ แตะ งอ่น� เอจี เกือฮ

* 8:26 8:26 มาื ติ ตะลัน ไก นัมนัก ด่าว งว่ย โรฮ ปาวน กิโลกรมั�
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โรฮ กวน รเมะ แตะ ไอฮ อื งอ่น� เคียง เซ ป มัฮ ปุย
ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว เอจี แปน เนอมึ ปุย รไม่ รม่าึก
ไม่ ปุย ไฮญ ฆาื อ�ื ป ระ พิต ฮา ปุย ไฮญ นึง อื มัฮ
เอนิ โม ฮวันา นึง อ�ื ไม่ โม ป ตัตเตียง เมือง เซ� ป
ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ เนิ�

3 เญือม ฮมอง อาึ โอเอฮี ตอก เซ� อาึ แจฮ เอนิ
ลปิ แตะ ฆาื เตือง ลปิ ฮอป แตะ� รอยจ แม โรฮ
ฮาึก ไกญ ฮาึก กัป แตะ� เญื่อฮ เอนิ งาวม ฆาื ไลจ
รพาวม แตะ� 4 อาึ งาวม ไม่ ตุก รพาวม แตะ นา เซ
ฮอยจ ละ เติง เวลา ตอง ปุย ทไว โอเอฮี เมือ กปู อ�ื
โม ลัปซด่อน ป ฮอ นึง โอ แตะ ซ ปุก รพาวม พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ฮอยจ โพรม ดิ ฆาื อื ไม่ ปุ แตะ
ซองนา อาึ� นึง เอจี ฮมอง อื ยุฮ โม ป เอญี เน่อมึ
แปน แตะ ครา เซ ป พิต ป โฌวะ ละ พะจาว ตอก
เซ�

5 เญอืม เอจี เติง เวลา ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว เมือ กปู อื เซ� อาึ โกฮ เน่อมึ ก งาวม แตะ ฆาื
รพาวม ตุก แตะ เซ� จาวป ลัง่ เครองึ เซอกึ แฌฮ
แตะ เซ� ชุง นึง มะฆราวง แตะ ยวก เตะ แตะ ละ เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� 6อาึ ไววอน ปัว นึง พะ
จาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ โซะกิจ ลัมเลือ
เอนิ นึง ซ เลียก แตะ เคะ ปะ� อาึ เญาะ โรวต โตว
งนั แลน ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� นึง เอจี โฮวน
ลัมเลือ มัป่ พิต ยุฮ โม เอะ ละ เปอะ� เอจี ฮลาวง
เอนิ ฮา ไกญ เญอะ� พิต โฌวะ ยุฮ เอะ เซ เอจี รชุก
เอนิ เบรยีง ไม่ มะลอง เอนิ�

7 �โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี โฮวน เนอึม มัป่
พิต ยุฮ ฮุ� เน่อมึ เจน โม จัตเจือ ไพรม เมอะ ฮอยจ
ละ ปเล่ีย เฮ�ี มัป่ พิต ยุฮ เอะ เซ เอจี เกือฮ เนอึม
เอะ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต เมือง ไฮญ เซ� เตื
อง กซัต ยุฮ ฮุ ไม่ โม ซตุ ยุฮ ฮุ� โม เอะ เอจี โฮลฮ ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� เอจี ซะ เต ปุย เยอะ� เอจี โฮลฮ
แปน ครา ปุย� เอจี โฮลฮ โอต โซะกิจ ปิญไง่ แตะ�
ตอก เอจี โฮลฮ โฮะ รปั ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

8 �โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ� ปเล่ีย เฮี ปะ
ปังเมอ เอจี เปลีฮ โรฮ เปอะ รพาวม ฮรกั แตะ ไม่
กัน เลียก พาวม เปอะ นึง เอะ ตา ติ วงั โรฮ� เอจี
ปุน เกือฮ เปอะ ปุย ไน โม เอะ โฮลฮ โปน ฮา แปน
แตะครา งอ่น� ไม่ โฮลฮ เยอะ เอญี อาวต ไมจ อาวต
มวน นึง นาตี ซัมคัน ยุฮ เปอะ เฮ�ี เอจี เกือฮ เปอะ
เอะ โฮลฮ รพาวม บวยฮ บาึง แตะ� 9 โม เอะ เอจี
โฮลฮ เนอึม แปน ครา ปุย� ปะ ปังเมอ เอจี เรอึม
เปอะ เอะ เกือฮ เบลือฮ ฮา แปน แตะ ครา ปุย� เอจี
เกือฮ เปอะ เอะ โฮลฮ รพาวม บวยฮ บาึง แตะ� ไม่
เกือฮ เปอะ โม เอะ แปน ปุย ปุก รพาวม กซัต ยุฮ โม
เปอเซีย เซ� ปอ เอนิ ปุน ญอม อื เรอึม เฌาะ ยุฮ
วิฮนั ยุฮ พะจาว ทื เอะ ป เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ เซ�
เกือฮ แม อื แปน ป ตอน ป ฮมัน� ไม่ เกือฮ เปอะ โม
เอะ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง เมือง ยูด่า� ไม่
นึง เยรูซาเลม เฮ�ี

10�โอ พะจาว ยุฮ เอะ� เคียง เอจี เรอมึ เปอะ เอะ
ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ ซ กัฮ แม ติ แตะ ตอก เมอ

แม� เอะ เอจี พิต แม ลปุง ซตอก ยุฮ เปอะ� 11ลปุง
ซตอก เปอะ เซ เอจี มัฮ ป ดวน เปอะ โม ป ซึป ลปุง
แตะ เซ รโฮงะ ละ โม เอะ ตอก เฮ�ี �บัน่เมือง ป ซ
โฮลฮ เปอะ เลียก อาวต นึง ละ ซ แปน อื คอง เปอะ
เซ มัฮ ปลัฮเตะ นาวก นึง ป ฆอก ป เบร� นึง มัฮ ปุย
นึง เมือง เซ ป ยุฮ ลอป ป ฆอก ป เบร ไม่ ป รแอม
ละ ยุ พะจาว อ�ื ปลัฮเตะ เซ เอจี นาวก เนอมึ นึง ป
ฆอก ป เบร เน่อมึ ก เซฮ ฮอยจ ก ล่าวง เอนิ� 12 มัฮ
เซ ป โอ เปอะ ไมจ เกือฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ ปุย โม เซ ฆาื อ�ื ปุ ซาวป
เรอึม ปุย โม เซ เกือฮ จเลิน เฟือฮ เอนิ� เดอมึ โม
เปะ ซ โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก นึง เมือง เซ� ไม่ ซ
โฮลฮ เปอะ มอป ละ โม กวน เฌือต แตะ เกือฮ แปน
คอง อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�� เอจี อฮั เปอะ เซ เนิ�

13 �โอ พะจาว� เมาะ มัป่ ตุต ป เกือฮ เปอะ เอะ
ลอก ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ฮุ เซ� รมัฮ ลัง่ ฮา ป
ลัง ลอก เกอะ� นึง มัฮ เอะ ปุย โฮวน ลอน พิต โฌวะ
ยุฮ� เอจี ละ โรฮ ลัง่ เปอะ เอะ เกือฮ ไอม เมาะ เฮี
ลัง่� 14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เอะ อมั โซมกวน ไม่ ซ
เลฮ อฮั กัฮ เวอืน แม แตะ ลปุง ซตอก ปะ ป ไก นึง
โกตไม ยุฮ เปอะ ตอก เซ� ไม่ ซ เญือะ ซ เอญี ลัง่ ละ
ปุ แตะ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร เฮ�ี ดัฮ เอะ ยุฮ แนฮ กัน
ฆอก ตอก เซ� ปะ ตึน ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮาวก
แตะ ละ เอะ ฆาื อ�ื ไม่ ซ ยุฮ เอนิ เปอะ ไลจ ไม่ โม
เอะ เตือง โอยจ เจอะ ปอ โอ เยอะ เญาะ ซ ไอม ติ ปุย
เนอมึ� โม่ มัฮ ตอก เซ� 15 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ทื โม อซิราเอน� ปะ ซืไซ เนอึม เปอะ� ปะ ปังเมอ
เกือฮ ลัง่ เปอะ เอะ ไอม ลัง่ งอ่น� เอะ ปัว รโซะ พิต
โฌวะ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� เอะ โซมกวน โตว ไม่ เลีย
ก ลัง่ แตะ เคะ ปะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ พะจาว
อาึ อ�ื

10
ไลลวง รโซะ ปุย ติ แตะ ละ พะจาว

1ลไล ไววอน เอซรา ปัว นึง พะจาว ไม่ รโซะ อื พิต
โฌวะ ยุฮ แตะ ไม่ วตั อื ติ แตะ เกือฮ ฆลาื นึง ลัก่กา
วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ ไม่ เยอืม แตะ เซ� เญือม เซ
ฮอยจ โรฮ โม อซิราเอน เคะ อื ติ มู ระ เตือง ปรเมะ
ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ� ปุย โม เซ เยอืม เนอมึ เยอืม
แนม โรฮ ไม่ อ�ื 2 เญอืม เซ เชคานิยา กวน เยฮเีอน
ป มัฮ โม เอลัม อฮั อื ละ เอซรา เซ ตอก เฮ�ี �โม เอะ
เอจี มัฮ เนอึม ปุย เลฮ เตียง พะจาว� นึง เอจี โคะ
เญือะ อะ ไม่ ปุย ตังเมือง เฮ�ี ปัง มัฮ ตอก เซ� โม
เอะ โม อซิราเอน เฮี ไก ลัง่ ตอก ซ เกียฮ โปน เนอ�
3 ปเล่ีย เฮี ไมจ เอะ ซันญา อาึง ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ
ตอก เฮ�ี เอะ ซ ตาว ปรโปวน โม เฮี ไม่ โม กวน อื
เตือง โอยจ อื เกือฮ เอญี นึง เญือะ นึง ยว่ง แตะ ตัม
ป เอจี อฮั ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ไม่ ตัม ป อฮั โม
ปุโฮมว เปอะ ป นัปทื เนอึม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง
เซ� ปัว เกือฮ มัฮ ตัม ป อฮั โกตไม เซ เมิฮ� 4 โกฮ
ฮา เมิฮ� ยุฮ เนอึม ตัม กัน ลัง ยุฮ เปอะ เซ� ฟวยจ
เซ เอะ ซ รโพ โรฮ ไม่ เปอะ� เกือฮ ติ เปอะ เรยีง
รพาวม ละ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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5 เญือม เซ เอซรา โกฮ เนอึม� เกือฮ โม ซตุ ระ
ไม่ โม เลวี ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เซ ซันญา
ซโตฮ อื ละ ซ ยุฮ อื ตัม ป อฮั แตะ เซ� ปุย โม เซ ซัน
ญา เนอึม อื ตอก เซ� 6 ฟวยจ เซ เอซรา โกฮ เอญี
เน่อมึ ลั่กกา วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� เลียก ฮอยจ โตะ
ฮอง เยโฮฮานัน กวน เอลียาชปิ� เญือม เอจี ฮอยจ
อื นา เซ โซม โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ� รอาวม ปุ โรฮ
ญุ อ�ื นึง ตุก ลอน ลัง่ รพาวม แตะ นึง โม ป เอญี เน่
อมึ แปน แตะ ครา เซ� นึง มัฮ โม เซ ป เลฮ เตียง
พะจาว�

7 โม ฮวันา ปุย ครอฮ อื ละ ปุย เล่ีป เมือง ยูด่า ไม่
เยรูซาเลม เซ ละ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา โค
รยญ โฆะ อ�ื เกือฮ อื ฮอยจ รโจะ โพรม ดิ นึง เยรูซา
เลม เซ� 8 ดัฮ ไก ปุย โอ ฮอยจ นา เซ ไพ ไน ลอวย
ซเงะ ตัม ป อฮั โม จาวไน ไม่ โม ป ระ ป คาว เซ�
เกือฮ ปุย ตุย คาวคอง อื ฮา อื ละ ซ เกือฮ อื แปน
คอง ลวง� ไม่ ทอเนาะ โน่ง อื ปุย เซ ฮา ปุย ไฮญ เตื
อง โอยจ อ�ื

9 ไน ลอวย ซเงะ เซ โม ยูด่า ไม่ โม เบ่นยามิน เซ
ฮอยจ เนอมึ ละ ซ โพรม อื ไม่ ปุ แตะ นึง เยรูซาเลม
เตือง โอยจ แตะ� (เญือม เซ ปุก วนัที งา่ เคิ ซไตม
นึง อ�ื� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เซ งาวม นึง กัง
เด่น ลัก่กา วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ซเงะ เซ ระ ลัมเลือ
เฮละ นึง� ปุย โม เซ โตวฮ ฆราึง รกุฮ รเตียง นึง ไล
ลวง กัน โพรม แตะ เซ� ไม่ ฆาื เฮละ พริ เซ โรฮ�
10 เอซรา ป มัฮ ซตุ เซ โกฮ ชุง อฮั อื ละ ปุย โม เซ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี เลฮ เปอะ เตียง� นึง เอจี
เญือะ เปอะ ไม่ ปรโปวน ป มัฮ ปุย ตังเมือง เซ� เอจี
มัฮ เกือฮ เปอะ เคาะ นัม ฮอยจ ละ โม อซิราเอน ฆาื
อ�ื 11 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ รโซะ พิต โฌวะ
ยุฮ แตะ ละ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื โม จัตเจือ ไพรม
เปอะ เซ� ไม่ ยุฮ เปอะ ป ปุก รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ
ทอเนาะ ติ แตะ ฮา ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง เปอะ
ไม่ รกัฮ เปอะ ฮา ปรโปวน เญือะ เปอะ ป มัฮ ปุย ตัง
เมือง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 ฟวยจ เซ ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื โลยฮ อื นึง
เซียง เรยีง แตะ ตอก เฮ�ี �เอจี ปุก เนอมึ ตอก เซ�
ไมจ เอะ ยุฮ ตัม ป เอจี อฮั ปะ ละ แตะ เซ� 13 โม
ป ฮอยจ โพรม เฮี ปังเมอ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ระ
ลัมเลือ โรฮ เฮละ เฮี ไม่� เอะ เญาะ ปุน อาวต โตว
นึง กัง เด่น เฮ�ี ไลลวง เฮี มัฮ โตว ป ซ เกียฮ ฟวยจ
ไน ติ ลอา ซเงะ โน่ง� นึง เอจี โฮวน ลอน โม เอะ ป
ยุฮ กัน พิต กัน โฌวะ นึง ไลลวง เซ� 14 ไมจ เกือฮ
โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ แตะ อาวต คิต งอ่ต กัน เซ
ฆรอ โม ลัปซด่อน ป ฮอยจ โพรม เซ� เมาะ ป รปั
ปรโปวน ปุย ตังเมือง แปน ปุย เญือะ แตะ เซ� ไมจ
อื ฮอยจ ตัม เวลา กัมโนต ปุย ละ แตะ� ไมจ อื ฮอยจ
ไม่ ป กวต ป รเตีฮ รตุม นึง ยว่ง อาวต แตะ เตือง ไพ
เตือง มัน� ดัฮ เอะ ยุฮ ตอก เซ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะ
จาว ป ซ ฮอยจ ละ เอะ ฆาื ไลลวง เฮี ซ เกียฮ ไฆร
โรฮ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 15 โม ป ตุเตฮ ไลลวง เซ มัฮ
โยนาทัน กวน อาซาเฮน ไม่ ยาไซอา กวน ทิกวา เซ

โน่ง� เมชูลัม ไม่ ชปัเบ่ไท ป มัฮ โม เลวี มัฮ โรฮ ป
รโพ ป อฮั ปุย ลอา เซ�

16 ฟวยจ เซ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ
ยุฮ เนอึม อื ตัม เซ� เอซรา ป มัฮ ซตุ เซ เลือก อาึง
ปุย ป มัฮ ฮวันา ซฆลาวม เซ� ไม่ โจต อื อาึง มอยฮ อื
โครยญ โฆะ อ�ื เญอืม ฮาวก เคิ กาว ติ ซาวม เมอ�
โม เซ รโจะ ดิ เนอึม คิต งอ่ต ไลลวง เซ� 17 เญือม
เอจี ฮาวก แม เคิ ติ เซ ติ ซาวม เมอ� เอจี ฟวยจ ร
เตีฮ อื ไลลวง โม ป รปั ปุย ตังเมือง แปน ปรโปวน
เญือะ แตะ เซ โครยญ โฆะ อ�ื

มอยฮ ปรเมะ ป เญือะ ไม่ ปุย ตังเมือง
18 โม ปรเมะ ป เญือะ ไม่ ปุย ตังเมือง มอยฮ อื ตัม

ซฆลาวม อื มัฮ ตอก เฮ�ี โม ซตุ นึง อื ซฆลาวม เยชู
อา กวน โยซาดัก่ ไม่ โม เอยีกปุ อื มัฮ มาอาเซอา� เอ
ลีเยเซอ� ยารปิ ไม่ เกด่าลิยา� 19 ปุย โม เซ เอจี ซัน
ญา อาึง ไลลวง กัน ซ ละ แตะ ปรโปวน เญือะ แตะ�
ป ทไว อื ละ ซ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื เซ
มัฮ แกะ โปก ติ ตัว�

20 ซฆลาวม อมิเมอ มัฮ ฮานานี ไม่ เซบ่าดิย่า�
21 ซฆลาวม ฮารมิ นึง อื มัฮ มาอาเซอา� เอลียา�

เชไมอา� เยฮเีอน� ไม่ อุตซียา�
22 ซฆลาวม ปัตเฮอ นึง อื มัฮ เอลีโอไน� มาอาเซ

อา� อชิมาเอน� เนทันเอน� โยซาบัต่ ไม่ เอลาซา�
23 โม เลวี นึง อื มัฮ โยซาบัต่� ชเิมอ�ี เคลายา (ป

อฮั ปุย เคลิทา ไม่ เซ�� เปทาฮิยา� ยูด่า ไม่ เอลีเย
เซอ�

24 โม นักรอง นึง อื มัฮ เอลียาชปิ� โม ป มอง ญัม
นึง วฮินั นึง อื มัฮ ชนัลุม� เทเลม ไม่ อุร�ี

25 โม ลัปซด่อน นึง อื ป มัฮ ซฆลาวม โม ปาโรต
เตอ� มัฮ รามียา� อติซียา� มันคีอา� มิยามิน� เอ
เลอาซา� มันคีอา ไม่ เบไ่นยา�

26 ซฆลาวม เอลัม นึง อื มัฮ มัตทานิยา� เซคาริ
ยา� เยฮเีอน� อปัด่ี� เยเรโมต ไม่ เอลียา�

27ซฆลาวม ซัตทู นึง อื มัฮ เอลีโอไน� เอลียาชปิ�
มัตทานิยา� เยเรโมต� ซาบัต่ ไม่ อาซีซา�

28 ซฆลาวม เบ่ไบ่ นึง อื มัฮ เยโฮฮานัน� ฮานัน
ยา� ซัปไบ่ ไม่ อตัไล�

29 ซฆลาวม บ่านี นึง อื มัฮ เมชูลัม� มันลุก� อา
ด่ายา� ยาชุป� เชอนั ไม่ เยเรโมต�

30ซฆลาวม ปาฮตั-โมอปั นึง อื มัฮ อตันา� เคลัน�
เบ่ไนยา� มาอาเซอา� มัตทานิยา� เบ่ซาเลน� บิน่
นยุ ไม่ มะนาเซ�

31 ซฆลาวม ฮารมิ นึง อื มัฮ เอลีเอเซอ� อติซีอา�
มันคีอา� เชไมอา� ชิเมโอน� 32 เบ่นยามิน� มันลุก
ไม่ เชมารยิา�

33ซฆลาวม ฮาชุม นึง อื มัฮ มัตเทไน� มัตทัตตา�
ซาบัต่� เอลีเฟเลต� เยเรไม� มะนาเซ ไม่ ชเิมอ�ี

34 ซฆลาวม บ่านี นึง อื มัฮ มาอาได่� อมัรมั� อู
เอน� 35 เบ่ไนยา� เบ่ได่ยา� เคลุฮ�ี 36 วานิยา� เม
เรโมต� เอลียาชปิ� 37 มัตทานิยา� มัตเทไน� ไม่
ยาอาซุ�

38ซฆลาวม บิน่นยุ นึง อื มัฮ ชเิมอ�ี 39 เชเลมิยา�
นาทัน� อาด่ายา� 40 มักนาเด่ไบ่� ชาไช� ชาไร�
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41 อาซาเรน� เชเลมิยา� เชมารยิา� 42 ชนัลุม� อา
มารยิา ไม่ โยเซป�

43 ซฆลาวม เนโบ่ นึง อื มัฮ เยอีเอน� มัตทีทิยา�
ซาบัต่� เซบิน่า� ยตัได่� โยเอน ไม่ เบไ่นยา�

44 ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป เญือะ ไม่ ปร
โปวน ปุย ตัง เมือง� งอ่น อื เอจี ไก กวน ไม่ ปรโป
วน เญือะ แตะ เซ�
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พะทัม เนฮะมี
พะทัม เนฮะมี ไก ลอวย คัก�

1. มัฮ ไลลวง ตอก นัม เนฮะมี ปุย เกือฮ เฌาะ ยุฮ
โคระ ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม� เนฮะมี เซ โฮลฮ โฮว
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ เบือ รซอม ดวน กซัต ระ นึง
เมือง เปอเซีย� กซัต เซ เอจี ดุฮ เนฮะมี แปน จาว
เมือง ตัตเตียง แควน ยูด่า ละ แตะ� เนฮะมี ดวน
ปุย เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ อื ละ ปุ แตะ โฮวน
เจือ� เตือง ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั โม ป มัฮ พูนัม ปุย�
2. มัฮ แม ไลลวง ตอก ลาว เอซรา พะทัม โกตไม

ยุฮ พะจาว ละ ปุย โฮวน� ไม่ ตอก รโซะ อื ติ แตะ ฆาื
พิต ยุฮ แตะ�
3. มัฮ แม กัน ไฮญ ป ยุฮ เนฮะมี เญือม แปน อื

จาวเมือง นึง เมือง ยูด่า�
โนก ฮา เซ ป ระ ไล นึง พะทัม เนฮะมี เฮี มัฮ ไล

ลวง ตอก เปิง เนอึม เนฮะมี พะจาว ไม่ ตอก ไววอน
อื ปัว พะจาว เรอมึ แตะ โฮวน โฮน� เนฮะมี มัฮ เนอึ
ม ปุย ยุง เมาะ ซัมคัน กัน ไววอน�

รซอม ไววอน ยุฮ เนฮะมี
1 เฮี มัฮ ลปุง เนฮะมี ป มัฮ กวน ฮาคาลิยา� เญื

อม มัฮ อื เนอึม งา่ นึง กัน แปน อาทาเซอซี กซัต
เมือง เปอเซีย เยอ� ปุก เคิ คิตเลป นึง อ�ื เญอืม เซ
อาึ อาวต นึง เวยีง ซุซา ป มัฮ เวยีง อาวต กซัต เซ�
2 เญอืม เซ ฮานานี ป มัฮ เอยีกปุ อาึ ติ ปุย ฮอยจ เน่
อมึ นึง เมือง ยูด่า� ฮอยจ ดิ ไม่ ปรเมะ ไฮญ งอ่น�
อาึ ไฮมญ ฮมอง ไลลวง โม ยวิ ป ไอม ลัง่ อ�ื ไม่ โม ป
โฮลฮ เอญี เน่อมึ โฮลฮ แตะ โฮว แปน ครา นึง เมือง
บ่าบี่ โลน โฮ� ไฮมญ โรฮ ไลลวง เวยีง เยรูซาเลม
นึง� 3 โม เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �โม ป ไอม ลัง่
เซ ไม่ โม ป โฮลฮ แม อาวต นึง เมือง ยูด่า เซ อาวต
ไม่ เม่ะมัก่ ลัมเลือ แตะ� อาวต โรฮ ไม่ โซะกิจ ปิญ
ไง่ แตะ� ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เอจี เญื่อฮ โอยจ�
รเวอืะ อื ฮะ โอยจ นึง งอ�� อฮั เซ เนิ�

4 เญือม ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ อาึ งาวม เยอืม ฆาื
แปน วงั อื เอนิ� ไก โฮวน ซเงะ อาวต ไม่ ตุก รพาวม
แตะ� อาึ เออปึ โรฮ ป โซม แตะ ไม่� ไววอน เนอะ
ปัว นึง พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง ตอก เฮ�ี 5�โอ
พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง�
มัฮ ปะ ป ตึก นึง ระ แตะ� ปุย ลัง ฮลัต เนอึม นึง
เปอะ� โม ป ฮรกั ปะ ไม่ เนองึ อื ป อฮั เปอะ เซ� ปะ
ยุฮ เปอะ ละ อื ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม
เนอึม แตะ� 6 ปัว เปอะ แลน แก อาึ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ ฮุ� อาึ
ไววอน เพือ โม อซิราเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ปะ เตือง
ซเงะ่ รซาวม� ไม่ รโซะ แตะ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิรา
เอน เซ ไม่ พิต โฌาะ ยุฮ โกะ โอะ โรฮ� อาึ ไม่ โม
จัตเจือ เยอะ เอจี พิต เนอมึ ละ ปะ� 7 เอะ เอจี ยุฮ ป
ฆอก ป เบร ละ เปอะ� เอะ ยุฮ โตว ตัม ลปุง ซตอก
เปอะ อาึง ละ แตะ� เอจี พิต เนอมึ โกตไม ยุฮ ปะ ป
เกือฮ เปอะ ละ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ โฮ�

8 �ปัว เปอะ โตก ละ ลปุง อฮั เปอะ ละ ไอ โมเซ
เซ� ดัฮ โม อซิราเอน โอ เนอมึ รพาวม ละ เปอะ เอจี
อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ อื อาวต เฮยี อาวต ไฮ ล
ลาึง ปุย ตัง ปะเทต� 9 อฮั โรฮ เปอะ เฮ�ี �ดัฮ เปอะ
เอญี เคะ อาึ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ ละ
เปอะ� ปัง อาวต เปอะ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง อาึ ซ
ซเคระ โรวก โม เปะ� ซ รโจะ แม โม เปะ เกือฮ โม
เปะ อาวต นึง เบือง ก เลือก อาึ อาึง ละ ซ เกือฮ ปุย
ไววอน นึง มอยฮ แตะ�� อฮั เปอะ ตอก เซ�

10 �โอ พะจาว� โม เซ มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� มัฮ
ปุย ไน เปอะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โปน ฮา โม ป คัม
ตุง อื เซ เบือ อมันัต ระ ไม่ รที เรยีง เปอะ� 11 ปัว
เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน อาึ ไม่ รซอม ไววอน โม กวน
ไจ ไฮญ เปอะ ป นัปทื เนอมึ มอยฮ เปอะ เตือง โอยจ
อ�ื ปัว เปอะ เรอึม อาึ ซเงะ เนาะ เฮี เกือฮ กซัต เฮี
เลียก พาวม นึง อาึ�� อฮั เซ ละ พะจาว อาึ อ�ื
เญือม เซ อาึ มัฮ ป ลัง ตาว รอาวม อะงุน ละ ญุ

กซัต อ�ื

2
เนฮะมี โฮว ฮอยจ เวยีง เยรูซาเลม

1 เญือม เอจี มัฮ อื เคิ นิซาน ไน เนอึม งา่ นึง กัน
แปน อาทาเซอซี กซัต เซ� ติ โฮน อื อาึ ตาว รอาวม
อะงุน ละ กซัต ไม่ นา มึต นา มอง แตะ� กา เซ อาึ ไก
โตว เญอืม อาวต ไม่ รพาวม ตุก แตะ ซองนา กซัต ติ
ชวง เนอมึ� 2 เญอืม เซ กซัต เซ ไฮมญอาึ ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �เมอยุ นา มึต นา มอง เปอะ เตือง โอ เปอะ โซะ
โอ� มัฮ โตว ตอก ไฮญ� ปะ มัฮ ไก ตอก ตุก เปละ
นัน พาวม เปอะ�� อฮั เซ เนิ� อาึ ฮลัต ฆาื� 3 อาึ
อฮั เฮี ละ กซัต� �ปัว กซัต ลัง่ ไอม ไม่ ไมจ ลอป ป ยุ
เคราะ ลอป ป ฮมอง แตะ� ป ตุก รพาวม อาึ ฆาื อื
มัฮ ตอก เฮ�ี เมือง นา ก รมอยจ ปุย จัตเจือ ไพรม
เมอะ เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ โอยจ� รเวอืะ นึง อื เอจี
ฮะ ตื�� อาึ อฮั เซ ละ� 4 กซัต เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ เมอ
ป ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เรอึม แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ
เนิ� เญือม เซ อาึ ไววอน ปัว พะจาว เมือง มะลอง
เรอึม แตะ� 5 อาึ โลยฮ ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ
ปุก รพาวม กซัต� ดัฮ อาึ มัฮ ป ปุก ละ เปอะ โฮ�
ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮลฮ โฮว ฮอยจ นึง เมือง ยูด่า�
เกือฮ อาึ โฮว ฮอยจ นึง เวยีง นา ก รมอยจ ปุย จัต
เจือ ไพรม เมอะ เซ� ละ ซ เฌาะ โก โคระ แม เยอะ
เวยีง เซ�� อาึ อฮั เซ ละ� 6 เญอืม เซ กซัต เซ งาวม
ดิ ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ� ปุก โรฮ รพาวม อื ป ปัว
อาึ นึง อื เซ� ไฮมญ เมาะ ซ เล่ีญ ซ กลอยฮ โฮว
เยอะ� ไฮมญ โรฮ เญือม ซ เอญี แม เยอะ� อาึ พัต
ซเงะ จี ซาวม ละ อื ฆาื อ�ื

7 เญือม เซ อาึ อฮั แม เฮี ละ� �ดัฮ ปุก รพาวม
กซัต ปัว เปอะ เกือฮ ปุย ไซฮ นังซื ละ โม จาวเมือง
แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลัก่เติต ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ� เกือฮ โม เซ พลวย อาึ โฮว พา แควน อาวต
แตะ เซ ฮอยจ ละ ฮอยจ เจอะ นึง เมือง ยูด่า� 8 ปัว
โรฮ เปอะ ไซฮ นังซื ละ อาซัป ป มัฮ ป กุม ปาไมะ ยุฮ
กซัต เซ ติ ปลัฮ ละ ซ เกือฮ อื โคะ เนิ ละ ซ ยุฮ ฮุ มะ
รเวอืะ ไม่ รเวอืะ นึง� ไม่ ละ ซ ยุฮ ฮุ ปอม มอง ญัม
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นึง วิฮนั ไม่ ละ ฆรุง เวยีง เซ นึง โรฮ� เกือฮ โรฮ
เกือฮ โคะ เนิ ปอ เญือะ อาวต โกะ โอะ ติ ลัง ไม่ อ�ื�
อาึ อฮั เซ ละ� กซัต เซ เกือฮ เนอึม โอเอฮี เนิ ตัม
ป ปัว เยอะ โครยญ เจือ นึง อาวต พะจาว ไม่ เยอะ�
9 กซัต เซ เกือฮ โม ไน ตฮนั โฮว ไม่ อาึ งอ่น ไม่ ตฮนั
บุก บรอง ติ มู� ฟวยจ เซ เอะ โอก โฮว เนอมึ เมอะ�
เญือม เอจี ฮอยจ เจอะ แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� อาึ เกือฮ เนอึม นังซื โรวก
แตะ เซ ละ โม จาวเมือง เซ� 10 เญือม เซ ไก ลอา
ปุย ป ฮมอง ไลลวง ฮอยจ ปุย ละ ซ เรอึมชวย ตูเต
อมึ แตะ โม อซิราเอน� ปุย ลอา เซ ปุก โตว รพาวม
อื เฟือฮ เอนิ� ปุย ลอา เซ มัฮ ซันบัน่ลัต ปุย โฮโรนา
อมิ ติ ไม่ โทบี่อา ป มัฮ คารตัชกัน เมือง อมัโมน ติ�

เนฮะมี นนุ รพาวม ปุย ยุฮ ฆรุง เวยีง
11 เญือม เซ อาึ ฮอยจ เนอึม เวยีง เยรูซาเลม�

อาวต ลโล่ะ ลอวย ซาวม� 12 อาึ ดิ รโฮงะ โตว ละ
ปุย ตอก เกือฮ พะจาว อาึ ไก รพาวม ฆวต เพรยีง
เวยีง เยรูซาเลม เซ� ติ ซาวม อื แม เมาะ งอ่น ซาวม
เมอ� อาึ โกฮ โฮะ� บะ ปุโฮมว แตะ ลอา ลอวย ปุย
โฮว ไม่ แตะ� อาึ โรวก โตว ซัตซิง ไฮญ โนก ฮา บรงั
บุก เกอะ ติ ตัว เซ โน่ง� 13 อาึ โอก รซาวม คระ โตะ
รเวอืะ โตะ โลก� ลอต โฮว ก พริ เวยีง� ซบวต ฆรุง
ฮอยจ ละ นัมโม่ ป อฮั ปุย นัมโม่ บราวก ไม่� ฮอยจ
แม โตะ รเวอืะ คระ โปวฮ ปุย ครมั� แลน ปุ โฮว ฆรุง
เอจี เญื่อฮ เซ� แก รเวอืะ เอจี ฮะ เอจี ล่อยญ เซ�
14ลอต โฮว ฮอยจ โตะ รเวอืะ รอาวม ปลาฮึ� ฮอยจ
แม ละ ตุง รอาวม ยุฮ กซัต� เญอืม เซ บรงั บุก เกอะ
เญือะ เกียฮ ยุ โตว คระ ซ โฮว แตะ ฆาื โฮวน ลอน
ครมั รฌุฮ นึง นา เซ� 15 อาึ ลอต ฆาื นึง ฮอง โกลง
ฆรมึ เวยีง เซ� แก ปุ โฮว ตอก ไลจ ฆรุง เซ� ลัก่ ก
ลอยจ อื ฮอยจ แม โตะ รเวอืะ โตะ โลก ตอก ไพรม
แตะ� ลอต แม เลียก โตะ เวยีง�

16 โม คารตัชกัน ป อาวต นา เซ ดิ ยุง โตว ตอก
โฮว อาึ� ยุง โตว โรฮ ป ตะ อาึ ยุฮ� เญือม เซ อาึ ดิ
รโฮงะ โตว โอเอฮี ละ โม ยวิ� โม ซตุ ไม่ โม จาวไน
ไม่ โม คารตัชกัน ไม่ ปุย ไฮญ ป ซ เรอึม ยุฮ กัน เซ
ดิ ฮมอง โตว อื โรฮ ติ ตื� 17ฟวยจ แลน อาึ ฆรุง เซ
อาึ อฮั เฮี ละ ปุย โม เซ� �โม เปะ เอจี ยุ เปอะ ไอฮ
อาวต เอะ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ นึง เญื่อฮ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม ตอก เฮ�ี รเวอืะ อื เอจี ฮะ ล่อยญ โอยจ� ไมจ
เอะ เรอมึ ปุ แตะ เฌาะ โก แม ฆรุง เวยีง เฮี เดอมึ โอ
เญือะ ซ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ตอก เฮ�ี� อฮั
เซ ละ� 18 อาึ จัก โรฮ ละ อื ไลลวง ตอก อาวต พะ
จาว ไม่ เยอะ ไม่ ตอก อฮั กซัต โอเอฮี ละ แตะ เซ�
โม เซ อฮั อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ เรอึม ปุ
แตะ เฌาะ โก โคระ เอนิ เกือฮ ฟวยจ�� อฮั เซ เตือง
มู แตะ� เญอืม เซ เพรยีง เนอมึ ติ แตะ ยุฮ กัน เซ�

19 ป มัฮ ซันบัน่ลัต ไม่ โทบี่อา ไม่ โม อารปั ติ ปุย
มอยฮ เกเชม ฮมอง ป ตะ เอะ ยุฮ เซ� โล่ ญวยฮ เอะ

ฆาื อ�ื เพียก แฮม ลัมเลือ เอะ� อฮั เฮ�ี �โม เปะ
เมอ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ ไม่ ปุ แตะ� อมั มัฮ ซ อวต
เปอะ ติ แตะ ไม่ เลฮ เปอะ เตียง กซัต ระ�� อฮั เซ
เนิ� 20 อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เมือง มะ
ลอง ซ เกือฮ กัน ยุฮ เอะ เฮี แปน ป ฟวยจ� เอะ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ อื ซ ยุฮ เนอึม เมอะ� ไลลวง โม เปะ
นึง อ�ื เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่ โม เปะ ตึน โอ เปอะ
ไก ซิต ซวน นึง เมือง เฮี เฟือฮ เอนิ� นาตี อาวต
เปอะ นึง อื ปุ โรฮ ไก� อฮั เซ ละ��*

3
โม ป ยุฮ ฆรุง

1 เญอืม เซ เอลียาชปิ ป มัฮ ฮวันา ซตุ ระ เซ เฌาะ
โก โคระ ดิ แม ฆรุง ไม่ โม ปุโฮมว ซตุ แตะ� ยุฮ โตะ
รเวอืะ แกะ� ทไว อื ละ พะจาว� โบลวง รเวอืะ นึง
อ�ื ยุฮ ฆรุง นา เซ ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั ป อฮั ปุย
กอง ลอยะ ไม่� โก โรฮ อื ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั ฮา
นันเอน� ฟวยจ เซ ทไว โรฮ อื ละ พะจาว� 2 ป โก
ฆรุง ทัต โม เซ มัฮ โม เยรโีค� ทัต โม เซ แม มัฮ ซัก
เกอ ป มัฮ กวน อมิรี ป โก เยอ� 3 โม กวน เฌือต ฮตั
เซนา เยอ ยุฮ รเวอืะ กะ เตือง มะ รเวอืะ ไม่ รเวอืะ
นึง อ�ื ยุฮ อื ไม่ ควน ซแก อื ไม่ ลฆลอยจ อ�ื 4 เม
เรโมต ป มัฮ กวน อุรอีา ป มัฮ กวนโซะ ฮกัโคต โก
ฆรุง โบ รเวอืะ เซ� ทัต ปุย เซ มัฮ เมชูลัม ป มัฮ กวน
เบ่เรคิยา ป เพรยีง เงอ� เมชูลัม เซ มัฮ กวนโซะ เม
เชซาเบ่น� ทัต ปุย เซ มัฮ ซาโด่ก ป มัฮ กวน บ่าอา
นา ป เพรยีง เงอ� 5 ทัต ปุย เซ มัฮ ปุย ยว่ง เทโคอา
ป เพรยีง เงอ� โม จาวไน ยว่ง เซ ปังเมอ โอ ญอม
ยุฮ กัน โซะ ป ดวน กุม กัน แตะ เซ ยุฮ�

6 โยยาด่า ป มัฮ กวน ปาเซอา ไม่ เมชูลัม ป มัฮ
กวน เบ่โซได่อา ยุฮ โตะ รเวอืะ ป อฮั ปุย โตะ รเวอืะ
ไพรม นึง อ�ื โบลวง มะ รเวอืะ ไม่ รเวอืะ นึง อ�ื
ยุฮ อื ไม่ ควน ซแก อื ไม่ ลฆลอยจ อ�ื 7 ทัต ปุย เซ
แม มัฮ โม กิเบ่โอน ไม่ โม มิซปา ป เพรยีง เงอ� ยุฮ
ดิ อื ไม่ เมลาติยา ยว่ง กิเบ่โอน ไม่ ยาโด่น ยว่ง เม
โรโนต� (ยว่ง เซ มัฮ ป อาวต ไน กัน ควป คุม ยุฮ
จาวเมือง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ�� 8 ทัต โม เซ แม มัฮ อุตซีเอน ป มัฮ กวน ฮาร
ฮายา ป เพรยีง เงอ� ปุย เซ มัฮ จังเคือง แตม ไคร
ติ ปุย� ทัต ปุย เซ แม มัฮ ฮานันยา ป มัฮ ป เกียฮ
ยุฮ ป ซออย ฮงาื ป เพรยีง เงอ� โม เซ เพรยีง ฆรุง
ฮอยจ ละ ฆรุง เวอืฮ นึง อ�ื 9 ทัต ปุย เซ แม มัฮ เรไฟ
ยา ป มัฮ กวน เฮอ ป เพรยีง เงอ� ปุย เซ มัฮ จาวไน
ตัตเตียง เยรูซาเลม ตา บลัฮ� 10 ทัต ปุย เซ แม มัฮ
เยด่ายา ป มัฮ กวน ฮารุมัป ป เพรยีง เงอ� ปุย เซ
เพรยีง ฆรุง รเตือป เญือะ อาวต โกะ แตะ� ทัต ปุย
เซ แม มัฮ ฮตัทัต ป มัฮ กวน ฮาชปัเนยา ป เพรยีง
เงอ� 11 มันคิยา ป มัฮ กวน ฮารมิ ไม่ ฮตัชุป ป มัฮ
กวน ปาฮตั-โมอปั เพรยีง อื ติ ลวง ฮอยจ ละ ปอม
ตฮนั ตาวโอป นึง อ�ื 12 ทัต โม เซ แม มัฮ ชนัลุม ป
มัฮ กวน ฮาโลเฮต ป เพรยีง เงอ� (ปุย เซ มัฮ โรฮ

* 2:20 2:20 ปุย ลอวย เซ มัฮ ปุย ตังเมือง เตือง ลอวย แตะ� มัฮ เซ ป อฮั อื โอ ไก รโตง โอ ไก ซิต ฆาื อ�ื
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จาวไน ตัตเตียง เยรูซาเลม ตา บลัฮ�� มัฮ ป ยุฮ ดิ
กัน ไม่ กวน รโปวน แตะ เตือง โอยจ อ�ื

13 ฮานนู ไม่ ปุย ยว่ง ซาโนอา ยุฮ โตะ รเวอืะ โตะ
โลก นึง อ�ื โบลวง มะ รเวอืะ� ไม่ รเวอืะ นึง อ�ื
ยุฮ อื ไม่ ลฆลอยจ อื ไม่ ควน ซแก อ�ื เพรยีง โรฮ
ฆรุง ไม่ อื ติ เปือน รเนฮ ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ ตาว
ปุย ครมั รฌุฮ� 14 โตะ รเวอืะ ตาว ปุย ครมั รฌุฮ เซ
มัฮ มันคิยา ป มัฮ กวน เรคัป ป เพรยีง เงอ� เตือง
รเวอืะ เตือง ลฆลอยจ ไม่ ควน ซแก อ�ื มันคิยา เซ
มัฮ จาวไน ตัตเตียง แควน เบ่ตฮกัเคเรม� 15 ชนัลุม
ป มัฮ กวน โคโฮเซ มัฮ โรฮ จาวไน ตัตเตียง นาตี มิซ
ปา เฌาะ ยุฮ โตะ รเวอืะ รอาวม ปลาึฮ� ฟวยจ โบ
ลวง รเวอืะ เซ พรงั แม อ�ื โบลวง รเวอืะ นึง อ�ื ดุฮ
อื ไม่ ควน ซแก อ�ื ยุฮ โรฮ ฆรุง โบ ตุง รอาวม เชลา
ป ซดิ ไม่ รปึม ยุฮ กซัต� ยุฮ อื ฟวยจ ฮอยจ ละ โบง
เลีฮ ปุย ละ เมือง ด่าวติ� 16 ทัต ปุย เซ แม มัฮ เนฮะ
มี กวน อตับุ่ก ป เพรยีง ฆรุง เงอ� ปุย เซ มัฮ จาวไน
ตัตเตียง นาตี เบ่ตซู ตา บลัฮ� เพรยีง อื ฮอยจ ละ ร
เตือป รมอยจ ปุย กซัต ด่าวติ� นา ก ไก ตุง รอาวม
โบ โฮง ตฮนั� 17 ทัต ปุย เซ แม มัฮ โม เลวี ป เพรยีง
ฆรุง เซ� ฮวันา อื มัฮ เรฮุม กวน บ่านี ติ ไม่ ฮาชาบิ่
ยา ติ� ป มัฮ จาวไน ตัตเตียง นาตี เคอลีา ตา บลัฮ�
18 โม เอยีกปุ อื เพรยีง โรฮ อื โบ โม เซ� ฮวันา อื มัฮ
บ่าไว กวน เฮนาดั่ต ป มัฮ ป ตัตเตียง นาตี เคอีลา
ตา บลัฮ�

19 ทัต โม เซ แม มัฮ เอเซอ กวน เยชูอา ป ตัต
เตียง นาตี มิซปา ป เพรยีง เงอ� เพรยีง อื เน่อมึ นึง
โฮง อาวต เครองึ ตฮนั ฮอยจ ละ โจง อ�ื 20 ทัต ปุย
เซ แม มัฮ บ่ารุก กวน ซัปไบ่� บ่ารุก เซ เพรยีง อื
ไม่ รพาวม เรยีง เนอมึ แตะ� เน่อมึ นึง โจง อื ฮอยจ
ละ คระ เลียก โตะ เญือะ เอลียาชปิ ป มัฮ ซตุ ระ
เซ� 21 ทัต ปุย เซ แม มัฮ เมเรโมต ป มัฮ กวน อุรอีา
ป เพรยีง เงอ� เมเรโมต เซ มัฮ กวนโซะ ฮกัโคต�
เพรยีง อื เน่อมึ นึง เญือะ เซ ฮอยจ ละ ลอยจ ควง
อ�ื 22 ทัต ปุย เซ แม มัฮ โม ซตุ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
แควน ซดิ อื ป เพรยีง เงอ� 23 ทัต โม เซ แม มัฮ
เบ่นยามิน ไม่ ฮตัชุป ป เพรยีง เงอ� เพรยีง ฆรุง ลั่
กกา เญือะ โกะ แตะ ไอฮ� ทัต โม เซ แม มัฮ อาซาริ
ยา ป เพรยีง เงอ� เพรยีง โรฮ ลัก่กา เญือะ โกะ แตะ
โรฮ� ปุย เซ มัฮ กวน มาอาเซอา� มัฮ กวนโซะ อา
นาเนีย�

24 เน่อมึ นึง เญือะ อาซาริยา เซ ฮอยจ ละ โจง
ฆรุง เซ มัฮ บิน่นยุ ป มัฮ กวน ฮานะดัต่ ป เพรยีง
เงอ� 25 ปาลัน ป มัฮ กวน อุไซ เยอ เพรยีง ฆรุง เซ
เน่อมึ นึง โจง อื ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั ป อาวต รเตือป
เญือะ กซัต� ซดิ ไม่ ก อาวต โม ป มอง ญัม� ทัต
ปุย เซ มัฮ เปด่ายา ป มัฮ กวน ปาโรต ป เพรยีง เงอ�
26 กวนไจ รซอฮ นึง วฮินั ป อาวต นึง บลาวง โอเฟน
เพรยีง อื ฮอยจ รเตือป รเวอืะ รอาวม ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ไม่ ปอม ตฮนั เฆีญ วฮินั นึง อ�ื 27 ปุย ยว่ง เท
โคอา เพรยีง รเตือป ปอม ระ อาวต ตฮนั ฮอยจ ละ
ฆรุง โอเฟน นึง อ�ื

28 เน่อมึ นึง ราว โตะ รเวอืะ บรอง เงอ� มัฮ โม
ซตุ ป เพรยีง เงอ� ปุก ซืนา ลัก่กา เญือะ โกะ อื ไอฮ
เตือง ไพ เตือง มัน� 29 ทัต โม เซ แม มัฮ ซาโด่ก ป
มัฮ กวน อมิเมอ ป เพรยีง เงอ� เพรยีง โรฮ ลั่กกา
เญือะ โกะ แตะ� ทัต ปุย เซ แม มัฮ เชไมอา ป มัฮ
กวน เชคานิยา ป เพรยีง เงอ� ปุย เซ มัฮ ป ลัง มอง
โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 30 ฮานันยา
ป มัฮ กวน เชเลมิยา ไม่ ฮานนู ป มัฮ กวน รเมะ ซา
ลัป ป มัฮ ปุย แลฮ นึง อ�ื เพรยีง โรฮ อื โบ ปุย เซ�
เมชูลัม ป มัฮ กวน เบ่เรคิยา เพรยีง โรฮ ซืนา ลัก่กา
เญือะ โกะ แตะ� 31 ทัต ปุย เซ แม มัฮ มันคิยา ป
เกียฮ แตม ไคร ติ ปุย ป เพรยีง เงอ� ปุย เซ เพรยีง
อื ฮอยจ ละ โฮง อาวต โม กวนไจ ป ยุฮ กัน นึง วฮินั�
ไม่ โม ปอ กา ซืนา โตะ รเวอืะ กวต ปุย โอเอฮี� โพต
ฮอยจ ฮอง จัน ฮลาวง นึง โจง ฆรุง เซ� 32 เน่อมึ นึง
โจง ฆรุง ฮอยจ โตะ รเวอืะ แกะ มัฮ โม ปอกา ไม่ โม
ป เกียฮ แตม ไคร ป เพรยีง เงอ� เอจี ไคว เอนิ ติ
รวติ ยุฮ ปุย ฆรุง เซ�

4
ป ยุฮ ฆรุง เฆีญ ติ แตะ

1 ป มัฮ ซันบัน่ลัต เญือม ฮมอง อื ยุฮ เอะ ฆรุง เซ
ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื เด่ือต
เนอมึ เด่ือต แนม� พามัต ดู่แควน โม เอะ ป มัฮ โม
ยวิ ฆาื อ�ื 2 โกฮ อู ซองนา โม ปุโฮมว แตะ ไม่ โม
ตฮนั ซามาเรยี� อฮั เฮ�ี �โม ยวิ ป ชุมเช ลโมวะ
ลมะ เฮี เมอ เคียต อื ยุฮ เซ� อมั มัฮ เคียต อื ซ โก
แม เวยีง ยุฮ แตะ เซ เกือฮ แปน แม� อมั มัฮ โคะ
ลัง่ อื ติ แตะ ซ โฮลฮ มอก แม ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว นึง อ�ื อมั มัฮ แกต อื ติ แตะ ซ ฟวยจ ยุฮ ไน
ติ ซเงะ โน่ง� อมั ซ เกียฮ เกือฮ ครมั รฌุฮ โอเอฮี ป
ฮะ ล่อยญ เซ แปน แม ซโมะ ตอน ละ ซ โก อื โอเอฮี
นึง� แจง โอ อื ซ แปน�� อฮั เซ� 3 โทบี่อา ป มัฮ
ปุย อมัโมน ชุง โบ อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ ฆรุง ตอก เมอ
ตอก โอวน ป ยุฮ โม เฮ�ี มัฮ ฮอยจ ตัม บราวก อื ติ
ตัว โน่ง ซ เญื่อฮ เอนิ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

4 อาึ ไววอน ฆาื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ปัว เปอะ
งอ่ต ป อฮั อื เซ� มัฮ เพียก แฮม เอะ ตอก เซ� ปัว
เปอะ เกือฮ ลปุง เพยีก อื เอะ เซ ลเตือฮ แม ลอก โม
โกะ อ�ื เกือฮ คะมุย ปุน ซะ เต โอเอฮี ยุฮ อื โครยญ
เจือ� เกือฮ โฮลฮ แปน ครา เซีญ ปุย ตัง ปะเทต�
5 ปัว เปอะ โอ เลอึป พิต ยุฮ อ�ื มัป่ ตุต ยุฮ อื ป ยุ
เปอะ เซ ปุ ยวก ละ อื เฟือฮ� เอจี พามัต ดู่แควน
ลัมเลือ โม ป ยุฮ กัน เฮี โม เซ เยอ�� อฮั เซ ละ พะ
จาว อาึ อ�ื

6 เอะ ยุฮ แนฮ กัน ไม่ ปุ แตะ� โม ป ยุฮ กัน เซ
ยุฮ อื ไม่ รพาวม เรยีง แตะ� ฆรุง เซ ฮลาวง ปุ ปุ
ฮอยจ ละ งอ่น อื เมาะ ฮลาวง ไพรม อ�ื 7 ป มัฮ ซัน
บัน่ลัต ไม่ โทบี่อา ไม่ โม อารปั ไม่ โม อมัโมน ไม่ โม
อตัซโด่ต เญือม ฮมอง อื เพรยีง ปุย ฆรุง เวยีง เยรู
ซาเลม เซ ฮอยจ ละ รบิต ก โบฮ ลัง่ นึง อื ตอก เซ�
รอก ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื 8 บะ ปุ แตะ ละ ซ ฮาวก
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ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ เอะ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ฆวต ยุฮ เนอึม ป ซุกซัก ละ เอะ� 9 เอะ ไววอน ปัว
นึง พะจาว ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื ไม่ เกือฮ โรฮ ปุย มอง
ญัม เตือง ซเงะ่ รซาวม�

10 เญือม เซ โม ยวิ อฮั เฮ�ี �โม ป ยุฮ กัน เฮี เอจี
ซ โอยจ เรยีง อ�ื ครมั เฮี โฮวน ลอน ปอ เอนิ โอ เอะ
เญือะ ซ เกียฮ โก ฆรุง ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 11 โม ป เก
ละยุ เอะ เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เซ ตึน โอ ซ ยุ ซ
ยุง อื กา เฆียง ฮอยจ พราวป เอะ ลลาึง อื ละ ซ ยุฮ
ฮุ ยุม ไม่ อ�ื กัน ตะ อื ยุฮ เซ ตึน ซ แปน ป รมั ฆาื
อ�ื� อฮั เซ� 12 เญือม เซ โม ยวิ ป อาวต ซดิ ไม่ โม
เซ� ไตป เอญี รโฮงะ อื ละ เอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โม
เซ ซ โอก เน่อมึ นึง ก อาวต แตะ โครยญ โดฮ ละ ซ
ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ เอะ�� ซตอก อาึง เอะ ตอก เซ�
13 เคียง เซ อาึ เกือฮ ปุย มอง นา ก เตียม ลัง่ ฆรุง เซ
ฆาื อ�ื เกือฮ อาวต ไม่ จัตเจือ โกะ แตะ ไอฮ� เกือฮ
ไปญ ทนู ไม่ เพลียฮ ไม่ วจิ ยุฮ แตะ โครยญ โดฮ นา
ก โอ ฆรุง เซ ดิ ฟวยจ� 14 เญือม ยุ อุ ตุก พาวม ปุย
ตอก เซ� อาึ ชุง อฮั เฮี ละ โม จาวไน ไม่ โม ป ไปญ
กัน ไม่ โม ลัปซด่อน� �ปุ ฮลัต นึง เฟือฮ� ไมจ เปอะ
โตก ละ พะจาว ป มัฮ ป ระ เรยีง ระ แด่น ปอ ฮลัต
ปุย นึง� ไมจ เปอะ ตอซู เนอมึ ตอซู แนม เบือ เอยีก
ปุ เปอะ ไม่ กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ ไม่ ปรโปวน
เญือะ เปอะ ไม่ เญือะ อาวต เปอะ�� อาึ อฮั เซ ละ�

15 โม ป เกละยุ เอะ เซ ฮมอง โรฮ ตอก เอจี ยุง
เอะ ไลลวง แพนกัน ยุฮ แตะ� ยุง โรฮ เกือฮ พะจาว
แพนกัน ยุฮ โม โกะ แตะ เซ โอ แปน ป โกว� เญื
อม เซ เอะ ยุฮ แม กัน นึง ฆรุง เซ ฆาื อ�ื นา ก เอจี
เมกไม เยอะ ละ ปุ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 16 เคียง
ซเงะ เซ ปุย ไน อาึ เซ ยุฮ กัน บลัฮ� ตา บลัฮ อื แปน
ป มอง ญัม จาวป ลปิ ไร ไปญ เพลียฮ ไปญ ทนู ไปญ
โล ไม่ อ�ื โม ฮวันา นึง อื ซนัป ซนนุ โรฮ อ�ื 17 โม
ป ยุฮ กัน นึง ฆรุง เซ ยุฮ อื เตมที แตะ� โม ป กลอม
ซโมะ กลอม ปุน โอเอฮี นึง อ�ื ไปญ โคะ รกลอม ติ
ก บลัฮ เตะ แตะ� ไปญ โรฮ วจิ ติ ก บลัฮ เตะ แตะ�
18 โม ป โก ฆรุง เซ พาแลง วจิ ยุฮ แตะ ลไล ยุฮ แตะ
กัน โครยญ โฆะ แตะ� ป ลัง ปาึง โตวต เซ โฮว ลอป
โรฮ ไม่ อาึ� 19อาึ อฮั ละ โม จาวไน ไม่ โม ป ไปญ กัน
ไม่ โม ลัปซด่อน เซ ตอก เฮ�ี �กัน ยุฮ เอะ อาวต เฮยี
ไฮ ตัม ฆรุง เฮี ซไง ฮา ปุ แตะ� 20 ดัฮ เปอะ ฮมอง
เซียง โตวต เซ นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ เอญี
รโจะ ดิ ไม่ เอะ นา เซ� พะจาว ยุฮ เอะ ซ เรอึม รุป
รโตง เอะ�� อาึ อฮั เซ ละ�

21 เคียง เซ เยอ เอะ ยุฮ เนอึม ตอก เซ� ปุย ยุฮ
กัน บลัฮ� มอง ญัม ไม่ เพลียฮ บลัฮ� เน่อมึ เญือม
ซเปีย โรง อื ฮอยจ ละ โอก ซโมยญ โครยญ ซเงะ่�
22 เญอืม เซ อาึ อฮั เฮี ละ ปุย� �ไมจ โม ปรเมะ อาวต
กไน เวยีง เยรูซาเลม ไม่ กวนไจ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ
ปุย� เมือ ก ซาวม อื เกือฮ แปน ป มอง ญัม� เมือ
ซเงะ่ อื เกือฮ ยุฮ กัน�� อฮั เซ ละ� 23 ปัง มัฮ อาึ�

ปัง มัฮ โม เอียกปุ อุ� ปัง มัฮ โม กวนไจ เยอะ� ปัง
มัฮ ป มอง ญัม อาวต ไม่ เยอะ ไก โตว ติ ปุย เนอึม
ป ปอยจ เครองึ เซอกึ ยุฮ แตะ กัน เนอ� เอะ อาวต
ลอป ไม่ วจิ ไม่ เพลียฮ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ�

5
ไลลวง เกป ปุย ด่อก มาื นึง ปุ แตะ

1 ฟวยจ เซ ไก โฮวน ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน
ป ปุปิ ละ อาึ ฆาื โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ โม ยวิ เซ�
2 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �เญือะ เญะ เอจี โฮวน ไม่ ปุ แตะ
เตือง กวน รเมะ กวน รโปวน เนอะ� เอะ ตองกัน เฮ
งาะ โซม แตะ ละ ซ เลียง เงอะ จีวติ แตะ นึง�� อฮั
เซ�

3 งอ่น อื อฮั อื ตอก เฮ�ี �เอะ โฮลฮ กัม ชจิ ยุฮ
แตะ ไม่ รปึม อะงุน� ไม่ เญือะ ม่า แตะ ละ ซ รวี เยอะ
เฮงาะ โซม แตะ นึง เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม นึง ไปลญ
แตะ�� อฮั เซ�

4 ไก งอ่น ป อฮั ตอก เฮ�ี �เอะ โฮลฮ ซาวป รมะ
มาื ละ ซ กัฮ แตะ งวยฮ พาซี ชจิ ม่า ยุฮ แตะ นึง ไม่
รปึม ยุฮ แตะ ละ กซัต� 5 โม เอะ มัฮ โม ยวิ ตอก ปุ
แตะ� กวน เฌือต โม เอะ ตัง โตว โรฮ ฮา ปุ แตะ�
เมือต แลน เอะ ซ จัมเปน แนฮ ลัง่ เกือฮ กวน แตะ
แปน ครา ปุย� เตือง กวน รเมะ กวน รโปวน เนอะ
เอนิ� โม กวน รโปวน โม เอะ งอ่น อื เอจี โฮลฮ แปน
ครา ปุย� เอะ ปังเมอ โอ เยอะ ไก ตอก เรอึม เกือฮ
โปน อ�ื นึง เอจี โฮลฮ ปุย ชจิ ยุฮ ฮุ ไม่ รปึม ยุฮ ฮุ ฮา
เยอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

6 เญือม รโฮงะ โม เซ รพาวม ตุก แตะ เนิ ตอก
เซ� อาึ รอก ลัมเลือ เอนิ รพาวม ฆาื� 7อาึ รนึก รไน
ป อฮั ปุย โม เซ โตะ รพาวม แตะ� ฟวยจ เซ อาึ เติ
โม ป มัฮ ฮวันา ไม่ โม จาว นาที เซ ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย
เฮี โม เปะ โคมเฮง ลอน เปอะ โม เอียกปุ แตะ� นึง
เกือฮ เปอะ กัม โอเอฮี ยุฮ แตะ นึง มาื รมะ อื นึง
เปอะ� ไม่ ไอฮ โรฮ เปอะ ด่อก อื นึง อ�ื� อฮั เซ ละ�
ฟวยจ เซ อาึ กอก ปุย ฮอยจ โพรม ไม่ แตะ ละ ซ กัฮ
แก แตะ ปันฮา เซ� 8 เญอืม เซ อาึ อฮั ละ ปุย โม เซ
ตอก เฮ�ี �เมาะ ไก ตอก เกียฮ ยุฮ ฮุ� เอะ เอจี ซาวป
โตฮ โม ยวิ ป มัฮ เอียกปุ แตะ เกือฮ โปน ฮา แปน
แตะ ครา เน่อมึ นึง เมือง ปุย ไฮญ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ
ปังเมอ คนัป เปอะ เกือฮ โม เอยีกปุ แตะ โชะ ติ แตะ
ละ เปอะ� เตือง มัฮ เอะ โม ยวิ ตอก ปุ แตะ�� อฮั
เซ ละ� โม เซ โฆย เอนิ� โลยฮ โตว อื ติ ปุย เนอมึ�

9 อาึ อฮั แม ละ อื ตอก เฮ�ี �ป ยุฮ โม เปะ เซ ปุก
โตว เฟือฮ เอนิ� โม เปะ คาว ละ ยุฮ เปอะ ป ปุก
รพาวม พะจาว� ไม่ ฮลัต เปอะ นึง พะจาว ยุฮ เอะ
เซ� เดอมึ ปุย ตังเมือง ป เกละยุ เอะ เซ โอ ซ โฮลฮ
เพียก แฮม เอะ ฆาื อ�ื 10 อาึ ไม่ โม เอียกปุ อุ ไม่
โม ป มัฮ กวนไจ เยอะ� เอจี เกือฮ ปุย โม เซ รมะ
มาื ยุฮ แตะ ไม่ เกือฮ ฮะ รโตว เฮงาะ ยุฮ แตะ� เตื
อง โอ แตะ คิต ด่อก อื ละ อ�ื โม เปะ เญาะ ไมจ
เปอะ โตว โรฮ เกป ด่อกไป โอเอฮี นึง ป รมะ รโตว
นึง เปอะ โรฮ� 11 ไน ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เปอะ รแม่
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ชจิ ไม่ รปึม อะงุน ไม่ รปึม กาวก� ไม่ เญือะ ม่า อ�ื
ป มัฮ ด่อก มาื ด่อก เฮงาะ รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ
กาวก ป เอจี ตุย เปอะ ฮา อื เซ� ไมจ โรฮ เปอะ รแม่
ละ อื เตือง โอยจ อ�ื� อาึ อฮั เซ ละ�

12 ฟวยจ เซ โม เซ อฮั เฮ�ี �เอะ ซ รแม่ ละ อื โอ
เอฮี ยุฮ โม เซ เยอ� ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ เกป นึง อ�ื
เอะ ซ ยุฮ เนอึม เมอะ ตอก อฮั ปะ อื ละ แตะ เซ��
อฮั เซ�
เญอืม เซ อาึ กอก โม ซตุ ฮอยจ เคะ แตะ� ฟวยจ

เซ เกือฮ โม ฮวันา เซ ซันญา ซโตฮ ซองนา ปุย โม เซ
ละ ซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง� 13ฟวยจ
เซ อาึ กัฮ พา ปุก ญวย แตะ ลปลอยฮ แฮะ� อฮั เฮี
ไม่� �มัฮ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป โอ ยุฮ ตัม รซอม ซันญา
แตะ อาึง� พะจาว ซ ลปลอยฮ โรฮ อื ตอก เฮี โรฮ�
ปัว พะจาว ลปลอยฮ ปุย เซ เกือฮ โอก ฮา เญือะ อ�ื
ไม่ เกือฮ โอก ฮา กัน ยุฮ แตะ� ปอ โอ อื เญาะ ไก โอ
เอฮี ยุฮ ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ ละ�
ปุย เมาะ ป อาวต นา เซ เตือง โอยจ อื เซ อฮั เฮ�ี

�อาเมน�� อฮั เซ� โม เซ ลืลาว พะจาว ไม่ อ�ื ปุย
โม เซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป ซันญา แตะ เซ�

เนฮะมี รโฮงะ รพาวม แตะ
14อาึ โฮลฮ แปน จาวเมือง นึง เมือง ยูด่า กาว โรฮ

ลอา เนอมึ� ปุก เน่อมึ นึง เนอมึ งา่ ฮอยจ ละ เนอมึ
งว่ย ลอา นึง กัน แปน อาทาเซอซิต เซ กซัต� อาึ ไม่
โม เอยีกปุ คระ เฌือต เตอะ โซม โตว โอเอฮี ป ลัง ละ
จาวเมือง เซ เฟือฮ เอนิ� 15 เมาะ ป แปน จาวเมือง
กา อาึ เซ� ยุฮ ตื รบุยฮ ลกลอม ละ โม ลัปซด่อน� นึง
เกป อื มาื งวยฮ รโซม แตะ ไม่ งวยฮ รอาวม อะงุน
ติ ซเงะ รปาวน เชเคน� ปัง มัฮ โม กวนไจ อื ไกป นิป
โรฮ โม ลัปซด่อน โรฮ� อาึ ยุฮ โตว โอเอฮี ตอก เซ�
นึง นัปทื เนอมึ แตะ พะจาว� 16 เมาะ ไก กัมกึต วไิซ
เยอะ อาึ เอจี โกว เยอะ ละ ซ ยุฮ แตะ ฆรุง เวยีง เซ
เกือฮ ฟวยจ� อาึ มัฮ โตว ฮนั นึง รปึม ซแก ชจิ โดว
โลว นา� เมาะ ป มัฮ กวนไจ เยอะ เรอึม แนฮ โรฮ
ยุฮ อื ไม่ เยอะ�

17 โฮฮ ฮา เซ� อาึ โฮลฮ เลียง โม ยวิ ไม่ โม จาว
ไน ยุฮ อ�ื ไก เอนิ ติ รอย ไม่ รฮอน ปุย� โนก ฮา
เซ มัฮ แม ปุย เมือง ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง เงอะ
เมาะ ป ฮอยจ เคะ เอะ� 18 ป ไมจ อาึ เพรยีง ละ ปุย
ไน ติ ติ ซเงะ เอ มัฮ โมวก ติ ตัว� ไม่ แกะ โกลยญๆ
แลฮ ตัว� ไม่ แอ แม โฮวน ตัว� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ
ปุย โรวก รอาวม อะงุน โคระ กาว ซเงะ ติ โฮน� ติ
ติ โฮน โฮวน ปัง ฮกั� ปัง โอยจ โฮวน ตอก เซ� อาึ
เกือฮ โตว โม ลัปซด่อน เรอึม กัฮ งวยฮ อื ไม่ แตะ�
ปัง มัฮ ฮะ จาวเมือง� ไอฮ โตว รโตง แตะ นึง ป ลัง
โฮลฮ แตะ� นึง ซ แปน ลอน อื รบุยฮ ลกลอม ละ โม
ลัปซด่อน เซ�

19อาึ ไววอน ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว ปะ
โตก ละ อาึ ตัม กัน ไมจ เอจี ยุฮ อาึ ละ ปุย โม เฮ�ี�
อฮั เซ ละ พะจาว อาึ อ�ื

6
กัน เกละ ปุย ยุ เนฮะมี

1 กังเคะ เอ ซันบัน่ ลัต� โทบี่อา� เกเชม ไม่ โม
ปุย ไฮญ ป เกละยุ เอะ เซ เตือง โอยจ อ�ื ฮมอง เอจี
ฟวยจ โก เอะ ฆรุง เวยีง เซ ไม่ โอ อื เญาะ ไก คระ
โบฮ เญีย่ะ เนอมึ� มัฮ ลัง่ รเวอืะ คระ เลียก ปุย โตะ
เมือง เซ โน่ง ป โอ ดิ เตือน ดุฮ ฮู� 2 เญือม เซ ซัน
บัน่ลัต ไม่ เกเชม ดวน ปุย โฮว อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี
�ปัว ปะ โฮว เคะ แตะ ฮอยจ นึง ยว่ง แตวะ ติ โดฮ
นึง ลโลวง โอโน เซ�� อฮั เซ เนิ� ปุย โม เซ ปังเมอ
มัฮ เยอื จุ อื อาึ นึง ฆวต ยุฮ อื ป โซะ ละ อาึ�

3ฟวยจ เซ อาึ ดวน เอนิ โรฮ ปุย โฮว อฮั ละ อื ตอก
เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ กัมลัง ยุฮ กัน ระ ลัมเลือ ไล� เกีย
ฮ โฮว โตว เคะ เปอะ� อาึ เกียฮ ละ โตว กัน ยุฮ แตะ
แปน ป รมั ละ ซ โฮว แตะ เคะ เปอะ�� อฮั เซ ละ�
4 โม เซ ดวน ปุย โฮว อฮั อื ละ อาึ ตอก อฮั ไพรม แตะ
เซ โทน ปาวน โฮน เอนิ� อาึ โลยฮ แนฮ โรฮ ละ อื
ตอก โลยฮ ไพรม แตะ เซ โรฮ�

5 ฟวยจ เซ ซันบัน่ลัต ดวน แม กวนไจ แตะ โฮว
เคะ เอะ แปน พอน โฮน เตือง เซ� โฮน เฮี อื เกือฮ
อื โรวก โจตไม โอ ปุย ปิต ซอง อื เนิ� 6 รซอม ไก นึง
โจตไม เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เกเชม อฮั ติ แตะ ฮมอง
อู ปุย เมือง รวติ รเวยีง เอะ เฮี ไลลวง ปะ� ปุย โม
เซ อฮั ปะ ไม่ โม ยวิ ไฮญ ไก แพนกัน ยุฮ ละ ซ เกือฮ
เปอะ ติ แตะ เลฮ เตียง ป อฮั กซัต� มัฮ เซ ป ยุฮ
เปอะ ฆรุง เวยีง เซ ฆาื อ�ื ปะ เอจี มัฮ ฆวต เกือฮ
เปอะ ติ แตะ โฮลฮ แปน กซัต ตัม ป อฮั ป อู ปุย โม
เซ ละ ปุ แตะ เซ� 7 อฮั ปะ เอจี ดุฮ ปุย แปน ป ซึป
ลปุง พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม� ละ ซ ครอฮ อื
ไลลวง เอจี โฮลฮ ปะ แปน กซัต นึง เมือง ยูด่า เซ�
ปเล่ีย เฮี ไลลวง เซ ตึน ซ ฮอยจ โรฮ นึง ฮยวก กซัต
ระ โรฮ� มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ ปะ ฮอยจ เคะ แตะ
ฆาื อ�ื ละ ซ โฮลฮ เอะ ซิงซา ดิ ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ
รซอม นังซื เซ�

8ฟวยจ เซ อาึ ดวน แม โรฮ ปุย โฮว อฮั ละ อื ตอก
เฮ�ี �ไลลวง ป อฮั โม เปะ เซ มัฮ โตว ป เนอึม เฟือ
ฮ เอนิ� มัฮ ป เบิก่ โม เปะ ไอฮ โตะ รพาวม แตะ��
อฮั เซ ละ�

9 ปุย โม เซ มัฮ ซาวป อื อฮั ควน ซ เกือฮ แตะ เอะ
ฮลัต� ไม่ ฆวต เกือฮ อื เอะ ละ กัน ยุฮ แตะ ไม่ ลอต
อื แปน ป โอ ฟวยจ ฆาื อ�ื อาึ ปังเมอ ไววอน เนอะ
ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี ปัว
ปะ เกือฮ อาึ ไก เรยีง แด่น ละ ซ ยุฮ แนฮ แตะ กัน
ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ�

10ฟวยจ เซ อาึ โฮว เลีม เคะ เชไมอา กวน เด่ไลย
า ป มัฮ กวนโซะ เมเฮทาเบ่น� เชไมอา เซ มัฮ ปุย โอ
เกียฮ โอก ฮา เญือะ แตะ� อฮั เฮี ละ อาึ� �เอะ ไม่
ปะ ไมจ โฮว ยุ ปุ แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ไมจ
เลียก เม่าะ โตะ วฮินั เซ� ไมจ ซอง รเวอืะ อื ไม่ แตะ
ไมจๆ นึง ซาวป ปุย โม เซ ยุฮ ยุม ไม่ ปะ� โม เซ ซ
ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ ปะ เมือ ก ซาวม อ�ื� อฮั เซ เนิ�

11 อาึ ปังเมอ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย ตอก อาึ
เฮี อมั คาว ละ ตอ แตะ เม่าะ ตอก เซ� ปะ อมั มัฮ
แกต เปอะ อาึ ซ ตอ เม่าะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ละ
ซ ซาวป เกือฮ ติ แตะ ไอม� อาึ แจง โอ ซ ยุฮ ตอก
เซ เยอ�� อฮั เซ ละ� 12 เญือม งอ่ต ที อาึ อื โตะ
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รพาวม แตะ� อาึ ยุง เงอะ โอ อื มัฮ พะจาว ป ดวน
เชไมอา รโฮงะ โอเอฮี ตอก เซ ละ อาึ อ�ื ป เคียต อื
โคะ ติ แตะ เกียฮ รโฮงะ ป โซะ ป ซ เกิต ละ อาึ เซ
ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื จัง โทบีอ่า ไม่ ซันบัน่ลัต อื เซ� 13 ปุย
ลอา เซ เอจี จัง เนอึม เชไมอา เซ� นึง ฆวต พระ อื
อาึ ละ ซ เกือฮ อื อาึ โคะ ยุฮ ป พิต� ไม่ มอง อื โซวต
พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ เซ� ละ ซ เกือฮ อื อาึ โชะ นา แตะ
ปอ ไลจ มอยฮ แฮะ เอนิ�

14 เญือม เซ อาึ ไววอน แม ปัว นึง พะจาว ตอก
เฮ�ี �โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ โตก ละ ป ยุฮ ป
อฮั โทบี่อา ไม่ ซันบัน่ลัต เซ ละ อาึ� ปัว โรฮ เปอะ
โตก ละ ปรโปวน ป มัฮ โนอตัยา เซ� ไม่ ปุย ไฮญ นึง
อื เมาะ ป อฮั ติ แตะ เกียฮ ซึป ลปุง พะจาว นึง ฆวต
พระ อื อาึ� ปัว เปอะ โรก ละ ปุย โม เซ ตัม ป ยุฮ ป
อฮั อื เซ�� อฮั เซ ละ พะจาว อาึ อ�ื

ฆรุง เวยีง เอจี ฟวยจ
15 เญือม เอจี ไก อื รฮอน โรฮ ลอา ซเงะ เอ� กัน

ยุฮ ปุย ฆรุง เวยีง เซ เอจี ฟวยจ เตือง โอยจ อ�ื ซเงะ
ฟวยจ อื เซ ปุก วนัที งา่ โรฮ พอน เคิ เอลุน� 16 เญื
อม เซ โม ป เกละยุ เอะ� ป อาวต นึง เมือง รวติ ร
เวยีง เอะ เซ เตือง โอยจ อ�ื เมือต เอจี ฮมอง ไลลวง
เซ ฮลัต เตีจ ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� นึง เอจี ยุง ที
อื มัฮ พะจาว ป เรอึม เอะ ฮอยจ ละ ฟวยจ กัน ยุ ฮุ
เซ�

17 โฮฮ ฮา เซ แม� ไน วงั เซ โม จาวไน ยุฮ โม ยวิ
เซ ไม่ โทบี่อา อู ลอป ไม่ ปุ แตะ นึง โจตไม� 18 มัฮ
ฆาื เอจี ไก โรฮ โม ยูด่า ป พาวม ไม่ โทบีอ่า เซ โฮวน
ปุย� นึง มัฮ อื กวนพา เชคานิยา ป มัฮ โม ยวิ เซ�
เชคานิยา เซ มัฮ กวน อารา� เยโฮฮานัน ป มัฮ กวน
อื เซ เอจี ไอฮ โรฮ กวน รโปวน เมชุนลัม แปน ปร
โปวน เญือะ แตะ� เมชุนลัม เซ มัฮ กวน เบ่เรคิยา�
มัฮ โรฮ โม ยวิ โรฮ� มัฮ เซ ป ซันญา อื อาึง ไม่ โม
ยวิ เซ นึง ซ พาวม ดิ อื ไม่ ฆาื อ�ื 19 ปุย งอ่น อื อู
โรฮ ไลลวง กัน ไมจ ยุฮ โทบี่อา เซ ซองนา อาึ� ไม่ ร
โฮงะ โรฮ อื ป อฮั ป มวยญ อาึ ละ อื โรฮ� ป มัฮ โท
บีอ่า เซ ไซฮ แนฮ รโปะ นังซื ละ อาึ ละ ซ พระ อื อาึ�
นึง ฆวต เกือฮ อื อาึ ฮลัต�

7
เนฮะมี ดุฮ โม ป ตัตเตียง เยรูซาเลม

1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ ฮุ ฆรุง เวยีง เซ� อาึ ดุฮ
รเวอืะ ฆรุง เซ เตือง โอยจ อ�ื ดุฮ โรฮ ปุย ละ ซ
แปน อื ป มอง โตะ รเวอืะ� ไม่ โม ป เชยี� ไม่ โม เลวี
ละ ซ เกือฮ ยุฮ กัน ตัม กัน ลัง ยุฮ อ�ื 2 อาึ ดุฮ โรฮ
ปรเมะ ลอา ปุย แปน ป ตัตเตียง เยรูซาเลม� มัฮ ฮา
นานี ป มัฮ เอยีกปุ อาึ� ไม่ ฮานันยา ป มัฮ ฮวันา นึง
ปอม ตฮนั เซ� ฮานันยา เซ มัฮ ปุย เนอึม รพาวม�
ไม่ มัฮ อื ปุย นัปทื เนอึม พะจาว โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ�
3 อาึ อฮั ละ ปุย ลอา เซ ตอก เฮ�ี �ปุ เกือฮ รเวอืะ
ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เซ โบฮ กา เฆียง โซะ กอยจ�
เมือ กปู อื ไมจ โรฮ เปอะ ซอง รเวอืะ เซ ไม่ ดุฮ เปอะ
ควน ซแก อื กา เฆียง โอก เอญี โม ป มอง ญัม เซ�
ไมจ โรฮ เปอะ ดุฮ อาึง ปุย ไน เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ

แปน ป มอง ญัม ไน เวยีง เซ เล่ีป อ�ื เกือฮ อาวต
นึง นาตี ลัง อาวต แตะ งอ่น� เกือฮ มอง ญัม นึง โบ
เญือะ โกะ แตะ ไอฮ งอ่น�� อฮั เซ ละ�

4 เวยีง เยรูซาเลม เซ มัฮ เมือง ระ เมือง เวอืฮ�
ปุย อาวต นึง อื ปังเมอ รมัฮ� ป เอจี โฮลฮ ยุฮ เญือะ
ม่า แตะ นึง อื ปุ โรฮ ดิ โฮวน�

มอยฮ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา
5 เญอืม เซ พะจาว โบว รพาวม อาึ เกือฮ อาึ กอก

ปุย โพรม� ป กอก เกอะ เซ มัฮ โม ฮวันา ปุย� ไม่ โม
จาว นาที� ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื ละ ซ เกือฮ โฮลฮ
โจต เซน แตะ ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ โครยญ โฆะ อ�ื
เญือม เซ อาึ ยุ นังซื ควน โจต ปุย มอยฮ ปุย นึง�
มัฮ มอยฮ โม ป เอญี โฮน รกา นึง อ�ื นังซื เซ ไซฮ
ปุย อาึง ตอก เฮ�ี

6 โม เฮี มัฮ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา นึง
เมือง บ่าบี่โลน� เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่
เมือง ยูด่า� ลอต อาวต นึง ยว่ง โกะ แตะ ไอฮ เตื
อง ไพ เตือง มัน� จัตเจือ อื เอจี โฮลฮ แปน ครา นึง
เมือง บ่าบี่ โลน เซ� เน่อมึ เญือม โฮมวต กซัต เน
บู่คัตเนซา โรวก โฮ� 7 ป มัฮ ฮวันา โม เซ มัฮ เซรู
บ่าเบ่น� เยชูอา� เนฮะมี� อาซารยิา� ราอามิยา�
นาฮะมานี� มอเด่ไค� บิน่ชนั� มิตเปเรต� บิก่ไว�
เนฮุม� ไม่ บ่าอานา�

8-25 โม เฮี มัฮ มอยฮ โม อซิราเอน ป เอญี เน่อมึ
แปน แตะ ครา ไม่ เมาะ ไก เซน อื ตัม ซฆลาวม อื เตื
อง ไพ เตือง มัน�

ซฆลาวม ปาโรต นึง อื ไก 2,172 ปุย
ซฆลาวม เชฟาทิยา ไก 372 ปุย
ซฆลาวม อารา ไก 652 ปุย
ซฆลาวม ปาฮตั-โมอปั ป มัฮ จัตเจือ เยชูวา ไม่ โยอปั ไก 2,818 ปุย
ซฆลาวม เอลัม ไก 1,254 ปุย
ซฆลาวม ซัตทู ไก 845 ปุย
ซฆลาวม ซักไค ไก 760 ปุย
ซฆลาวม บิน่นยุ ไก 648 ปุย
ซฆลาวม เบ่ไบ่ ไก 628 ปุย
ซฆลาวม อตักัต ไก 2,322 ปุย
ซฆลาวม อาโด่นีคัม 667 ปุย
ซฆลาวม บิก่ไว ไก 2,067 ปุย
ซฆลาวม อาดิน่ ไก 655 ปุย
ซฆลาวม อาเทอ (มอยฮ อื ติ อื มัฮ เฮเซคียา� ไก 98 ปุย
ซฆลาวม ฮาชุม ไก 328 ปุย
ซฆลาวม เบ่ไซ ไก 324 ปุย
ซฆลาวม ฮารปิ ไก 112 ปุย
ซฆลาวม กิเบ่โอน ไก 95 ปุย

26-38 โม จัตเจือ ปุย อาวต ยว่ง โม เฮี เอญี โรฮ ไม่ อ�ื



เนฮะมี 7:39-42 442 เนฮะมี 8:3

ปุย ยว่ง เบ่ตเลเฮม ไม่ เนโทฟา ไก 188 ปุย
ปุย ยว่ง อานาโทต ไก 128 ปุย
ปุย ยว่ง เบ่ตอตัมาเวต ไก 42 ปุย
ปุย ยว่ง คีรยิตั-เยอารมิ� เคฟีรา ไม่ เบ่เอโรต ไก 743 ปุย
ปุย ยว่ง รามา ไม่ เกบ่า ไก 621 ปุย
ปุย ยว่ง มิกมัต ไก 122 ปุย
ปุย ยว่ง เบ่ตเอน ไม่ ยว่ง ไอ ไก 123 ปุย
ปุย ยว่ง เนโบ่ ตา ติ โดฮ อื ไก 52 ปุย
ปุย ยว่ง เอลัม ตา ติ โดฮ อื ไก 1,254 ปุย
ปุย ยว่ง ฮารมิ ไก 320 ปุย
ปุย ยว่ง เยรโีค ไก 345 ปุย
ปุย ยว่ง โลต ไม่ ฮาดิต่ ไม่ โอโน ไก 721 ปุย
ปุย ยว่ง เซนาอา ไก 3,930 ปุย

39-42 มอยฮ ปุย โม เฮี มัฮ มอยฮ ซฆลาวม โม ซตุ ป
เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ�

ซฆลาวม เยด่ายา ป มัฮ จัตเจือ เยชูอา ไก 973 ปุย
ซฆลาวม อมิเมอ นึง อื ไก 1,052 ปุย
ซฆลาวม ปาตเฮอ นึง อื ไก 1,247 ปุย
ซฆลาวม ฮารมิ นึง อื ไก 1,017 ปุย

43-45 ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ ป มัฮ โม เลวี
นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี

ซฆลาวม เยชูอา ไม่ คัตมีเอน ป มัฮ จัตเจือ โฮด่าวยิา ไก 74 ปุย
โม นักโด่นตรี อาวต นึง วฮินั เซ ป มัฮ จัตเจือ อาซัป ไก 148 ปุย
ป มอง ญัม นึง วฮินั เซ ป มัฮ จัตเจือ ชนัลุม ไม่ อาเทอ� ไม่ ทันโมน� อกัคุป� ฮาทิทา� ไม่ โชไบ่ ไก 138 ปุย

46-56ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ ป มัฮ ป รซอฮ
นึง วฮินั นึง อื มัฮ ซฆลาวม ปุย โม เฮ�ี

ซีฮะ� ฮาซูฟา� ทัปบ่าโอต�
เคโรต� ซีอา� พาโด่น�
เลบ่านา� ฮากาบ่า� ชนัไม�
ฮานัน� กิตเด่น� กาฮา�
เรอายา� เรซีน� เนโคด่า�
กัตซัม� อุตซา� ปาเซอา�
เบ่ไซ� เมอูนิม� เนฟูซิม�
บัก่บุ่ก� ฮาคูฟา� ฮารฮุน�
บัต่ลิต� เมฮด่ิา� ฮารชา�
บ่ารโคต� ซิเซรา� เทมา�
เนซิยา ไม่ ฮาทิฟา�

57-59 โม กวนไจ ซาโลมอน ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ
ครา เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ ซฆลาวม โซไท� โซเฟเรต�
เปรด่ีา� ยาอาลา� ด่ารโคน� กิตเด่น� เชฟาทิยา�
ฮตั ทิน� โปเคเรต-ฮตัซาบ่าอมิ� ไม่ ซฆลาวม อา
โมน�
60 โม ป ลัง ยุฮ กัน นึง วิฮนั ไม่ โม กวนไจ กซัต ซา
โลมอน เซ ไก 392 ปุย�
61-62 โนก ฮา เซ ไก แม ปุย 642 ปุย� มัฮ ปุย ไน ซฆ
ลาวม เด่ลายา� โทบี่อา� ไม่ เนโคด่า� มัฮ ป ฮอยจ

เน่อมึ ยว่ง เทนเมลา� เทนฮนัชา� เครุป� อตัโด่น�
ไม่ อมิเมอ� ปังเมอ โอ ปุย ยุง ที มัฮ อื โม อซิราเอน
ไม่ โอ อื มัฮ�
63-64 ป มัฮ ซฆลาวม โม ซตุ ป โอ อื ไก มอยฮ นึง
นังซื โจต ปุย อาึง มอยฮ ปุย นึง อื เซ มัฮ ซฆลาวม
ปุย โม เฮ�ี มัฮ โฮบ่ายา� ฮกัโคต� ไม่ บ่าซีไล� จัต
เจือ ไพรม ซตุ บ่าซีไล เซ ติ ปุย เยอ� เอจี ไอฮ กวน
รโปวน ซฆลาวม บ่าซีไล ปุย กิเลอัต เซ แปน ปุย
เญือะ แตะ� ลอต เอนิ เมีญ จัตเจือ แตะ ตัม มอยฮ
โปะ แตะ เซ� ปุย โม เซ โฮลฮ ปุย ตัต มอยฮ อื โอก
ฮา โม ซตุ เซ� นึง โอ ปุย แจง แน นึง มัฮ อื จัตเจือ
โม ซตุ� ลอต เอนิ ปุย เมีญ มัฮ ปุย ทัมมด่า ฆาื อ�ื
65 เญือม เซ ป มัฮ จาวเมือง ยุฮ โม ยวิ เซ อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปุย โม เฮี เกียฮ โซม ปอน โตว โอเอฮี ทไว ปุย
ละ พะจาว� ไน ติ เจน กา เฆียง ไฮมญ โม ซตุ โอเอฮี
ละ อื นึง อุรมิ ไม่ ทุมิม เซ�� อฮั เซ�
66-69 เซน ปุย ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ เตือง
โอยจ อื ไก 42,360 ปุย� มัฮ โม กวนไจ รเมะ กวน
ไจ รโปวน 7,337 ปุย� ป มัฮ โม นักโด่นตรี เตือง
ปรเมะ ปรโปวน อื ไก 245 ปุย� บรอง ยุฮ อื ไก 736
ตัว� ลอ ยุฮ อื ไก 245 ตัว� อุต ยุฮ อื ไก 435 ตัว�
บรงั ยุฮ อื ไก 6,720 ตัว�
70-72 ไก โฮวน ปุย ป ทไว ไคร มาื ละ เฌาะ ยุฮ ปุย วิ
ฮนั เซ� ป มัฮ จาวเมือง เซ เรอมึ อื นึง ไคร ติ เปือน
เลียน ด่ารกิ ไม่ เชอืม โบลง 50 ไบ่� ไม่ ลปิ โม ซตุ เซ
530 ปลัฮ�
ป มัฮ ฮวันา ไน ซฆลาวม อาวต อื เซ งอ่น อื ทไว ไคร
ยุฮ แตะ ละ อื 20,000 เลียน ด่ารกิ� มัฮ แม มาื นัม
นัก พามัน เมาะ 1,500 กิโลกรมั�
โม ปุย ไฮญ นึง อื เกือฮ โรฮ ไคร 20,000 เลียน
ด่า รกิ� มัฮ แม มาื นัม นัก พา มัน เมาะ 1,300
กิโลกรมั� มัฮ แม ลปิ โม ซตุ 67 ปลัฮ�
73 เญือม เซ ป มัฮ โม ซตุ ไม่ โม เลว�ี โม ป มอง
ญัม� โม นัก โด่นตร�ี โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ� ไม่
โม ลัปซด่อน เมาะ ป มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื ลอต ยุฮ เญือะ อาวต คราว โซม แตะ นึง เมือง
ยูด่า เซ� เตือง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง อ�ื

8
เอซรา ลาว โกตไม ยุฮ พะจาว ละ โม ลัปซด่อน
1-2 เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ ติ� เคิ อาแลฮ นึง อ�ื
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอจี อาวต นึง ยว่ง แตะ
ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� โม อซิราเอน ฮอยจ โพรม
ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� นึง กังเด่น โบ
โตะ รเวอืะ รอาวม� โม เซ ปัว เอซรา ป มัฮ คู เพอกึ
โกตไม เซ ตุย นังซื โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ ป เกือฮ พะ
จาว ละ โม อซิราเอน เซ ละ แตะ�
เญอืม เซ� เอซรา ป มัฮ ซตุ เซ ตุย เนอมึ โรวก นังซื
โกตไม เซ ฮอยจ นา ก โพรม ปุย� อาวต ไม่ อื ลัก่กา
โม ป โพรม เซ� โม ป โพรม เซ ไก เตือง ปรเมะ ปร
โปวน� เตือง กวนดุ เมาะ ป เอจี เกียฮ คาวไจ ป
อฮั ปุย� 3 เอซรา เซ อาวต ลั่กกา ปุย นึง กังเด่น
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โบ โตะ รเวอืะ รอาวม นึง กไน เวยีง เซ� ลาว นังซื
โกตไม ยุฮ พะจาว เซ ละ ปุย โม เซ� เน่อมึ เมือ กซะ
อื ฮอยจ ละ งอ่น ซเงะ� ปุย โม เซ ดาวง เนอมึ ฮยวก
แตะ ละ งอ่ต แตะ ป อฮั อื เซ โครยญ โฆะ แตะ�
4 เอซรา ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม เซ ชุง นึง เวที ป ยุฮ
ปุย นึง โคะ ละ โกว อื นึง กัน เซ� ป มัฮ มัตทีทิยา�
เชมา� อานายา� อุรอีา� ฮินคียา� ไม่ มาอาเซอา�
ชุง ลวง เฆียง ลัก่ ดอม อ�ื ป มัฮ เปด่ายา� มิชา
เอน� มันคิยา� ฮาชุม� ฮตับั่ตด่านา� เซคาริยา�
ไม่ เมชุนลัม� ชุง ลวง เฆียง ลัก่ วิ อ�ื
5 เญอืม ชุง เอซรา นึง เวที เซ� ปุย ชวน เอนิ อื เตือง
โอยจ แตะ นึง ฮลาวง ก อาวต อื ฮา ปุย ไฮญ� เญื
อม เอจี ไลฮ อื นังซื เซ ปุย โกฮ ชุง เอนิ เตือง โอยจ
แตะ� 6 เอซรา อฮั เฮ�ี �ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ�� อฮั เซ� เญื
อม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ยวก เตะ แตะ อฮั เฮี ไม่ อ�ื
�อาเมน� อาเมน�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ นุ่ม ไว พะ
จาว ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
7 เญือม เซ เยชูอา� บ่านี� เชเรบี่ยา� ยามิน� อกั
คุป� ชปัเบ่ไท� โฮด่ียา� มาอาเซอา� เคลิทา� อา
ซารยิา� โยซาบัต่� ฮานัน� เปไลยา� ป มัฮ โม เลวี
เซ� เรอมึ เพอกึ โม ลัปซด่อน เกือฮ อื คาวไจ ไลลวง
พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� โม ลัปซด่อน เซ ชุง ลัง่
นา ก อาวต แตะ เซ� 8 ปุย โม เซ ลาว นังซื โกตไม
ยุฮ พะจาว เซ ละ อื แปนๆ คัก อื ไม่ อาทิไบ่ อื ควมัไม
อื ละ ซ เกือฮ อื เยอื คาวไจ ละ ปุย�
9 โม ลัปซด่อน เญือม ฮมอง อื รซอม ป ลาว ปุย ละ
แตะ เซ� เยอืม เอนิ ฆาื อ�ื เญือม เซ เนฮะมี ป
มัฮ จาวเมือง ไม่ เอซรา ป มัฮ ซตุ ไม่ มัฮ อื คู เพอกึ
พะทัม� ไม่ โม เลวี ป เกียฮ อาทิไบ่ ไลลวง โกตไม
ยุฮ พะจาว เซ� อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �เนาะ เฮี
มัฮ ซเงะ ซัมคัน ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ปุ
เยอืม� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก รพาวม เฟือฮ เอนิ��
อฮั เซ� 10 เนฮะมี อฮั เฮ�ี �เอญี ฮา นึง ยว่ง เปอะ
เมิฮ� เอญี โซม ญุ่ก กุก ญึม นึง ยว่ง เปอะ เซ� ไมจ
เปอะ รฆุ ป โซม ไม่ รอาวม อะงุน ยุฮ แตะ ละ โม ป
โอ ไก� ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ซัมคัน ละ พะจาว
ยุฮ เอะ� ปุ เญาะ เกือฮ ติ เปอะ ไลจ รพาวม เฟือฮ
เอนิ� รพาวม ไมจ มวน ป เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เซ
ซ แปน เรยีง แด่น ละ เปอะ�� อฮั เซ�
11 ป มัฮ โม เลวี เซ ดวน ปุย ญึ่ต� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ
เญาะ เยอืม� เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ซัมคัน� ปุ เญือะ
เกือฮ ติ เปอะ ตุก เปละ นัน พาวม�� อฮั เซ�
12 เญือม เซ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เอญี เนอึม
นึง เญือะ แตะ� โซม ญุ่ก กุก ญึม ไม่ ปุ แตะ� ปุย
รฆุ เนอึม ป โซม ป ปอน ไม่ ปุ แตะ� นึง เอจี คาวไจ
อื ไลลวง พะทัม โกตไม ป ลาว ปุย ละ แตะ เซ�
กัน ชลอง อาวต นึง เตอปึ
13 ซเงะ ลอา นึง อื โม ป มัฮ ฮวันา ปุย โฮวน เซ โค
รยญ ซฆลาวม อ�ื ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม เลว�ี โฮว เคะ
เอซรา ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม� ละ ซ เฮยีน อื โกตไม
ยุฮ พะจาว เซ� 14 โม เซ ยุ นังซื โกตไม ป เกือฮ พะ

จาว ละ ไอ โมเซ ไพรม อื โฮ� เกว ไม่ ไลลวง ไมจ โม
อซิราเอน อาวต นึง เตอปึ เญือม ไก กัน เลียง อื ปุ
แตะ ไน เคิ อาแลฮ เซ� 15 มัฮ เซ ป ดวน อื ปุย โฮว
ครอฮ ละ ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม� ไม่ นึง ยว่ง ระ
ยว่ง แตวะ โครยญ โดฮ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
โฮว ฮอยจ นึง บลาวง ไม่ ตุย เปอะ โรวก กัก โคะ
กาวก� โคะ ฆิ� โคะ ลออยฮ ซงา� โคะ อนิทพลัม�
ไม่ กัก โคะ ป เกลอึม ฮละ ป ไก นึง บลาวง เซ� ละ
ซ ยุฮ เปอะ เตอปึ นึง� ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง เซ�� อฮั
เซ�
16 เญือม เซ โม ลัปซด่อน โฮว ตุย เนอึม กัก โคะ โม
เซ ละ ซ ยุฮ แตะ เตอปึ นึง ละ โกะ แตะ� งอ่น อื
ยุฮ อื นึง ดัต่ฟะ เญือะ แตะ� งอ่น อื ยุฮ อื นึง เฆียง
เญือะ แตะ� งอ่น อื ยุฮ อื นึง ควง วฮินั� งอ่น อื ยุฮ อื
นึง กัง เด่น โบ โตะ รเวอืะ รอาวม� ไม่ โบ โตะ รเวอืะ
เอฟราอมิ นึง กไน เวยีง เซ� 17 โม ลัปซด่อน เตือง
โอยจ อื เมาะ ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ� ยุฮ
เนอมึ เตอปึ ละ อาวต แตะ ลโล่ะ นึง� โม เซ ไก เนอึ
ม รพาวม ไมจ มวน ไม่ ปุ แตะ กุม ปอ� เน่อมึ เจน
โยชูวา กวน นนุ� ฮอยจ ละ ซเงะ เซ� โม อซิราเอน
ดิ โฮลฮ โตว ยุฮ อื ตอก ยุฮ แตะ โฮน เฮี ติ ชวง�
18 โม เซ ชลอง กัน อาวต นึง เตอปึ เซ อาแลฮ ซเงะ�
เอซรา ลาว นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว นึง กัน ชลอง เซ
โครยญซเงะ่� เน่อมึ ซเงะ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ ซเงะ
ลอยจ อ�ื ซเงะ ซเตะ นึง อื มัฮ ซเงะ โพรม อื ไม่ ปุ
แตะ ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม เซ�

9
โม ลัปซด่อน รโซะ พิต ยุฮ แตะ
1 ไน เคิ เซ วนัที งา่ โรฮ ปาวน นึง อ�ื โม อซิราเอน
โพรม ดิ แม ไม่ ปุ แตะ เตือง โอยจ แตะ� เออปึ ป
โซม แตะ ไม่ อ�ื จาวป เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ กาวป อื อาึง
รกาื นึง ไกญ แตะ� 2 โม อซิราเอน ทอเนาะ ติ แตะ
ฮา ปุย ตัง เมือง� ชุง รโซะ พิต ยุฮ แตะ� ไม่ รโซะ
อื พิต โฌวะ ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� 3 เญือม เซ
โกฮ ลาว นังซื โกตไม ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เซ
ละ ปุ แตะ ตา ลอวย ชวัโมง� ฟวยจ เซ ตา ลอวย ชวั
โมง อื เซ ไววอน รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ� ไม่ ลืลาว
อื เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เซ�
4 ปุย เอจี ยุฮ อาึง เวที ละ โม เลว�ี ป มัฮ เยชูอา�
บ่านี� คัตมีเอน� เชบ่านิยา� บุ่นนี� เชเรบีย่า� บ่านี
ไม่ เคนานี ฮาวก ชุง นึง เวที เซ� ไววอน ละ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ แตะ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� 5 ฟวยจ เซ
เยชูอา� คัตมีเอน� บ่านี� ฮาชปัเนยา� เชเรบี่ยา�
โฮด่ียา� เชบ่านิยา� ไม่ เปทาฮิยา ป มัฮ โม เลวี เซ
อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ โกฮ ชุง ละ ลืลาว แตะ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ� ป มัฮ พะจาว ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ
ลัง่� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไมจ เอะ
ลืลาว มอยฮ ระ ไล ยุฮ พะจาว โครยญ โฆะ ปุย� นึง
มัฮ อื ป ระ ไล โฮฮ ฮา เกียฮ ลืลาว ปุย อื แม�� อฮั
เซ�
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6 เญอืม เซ โม อซิราเอน ไววอน ละ พะจาว ตอก เฮ�ี
�โอ พะจาว มัฮ ปะ โน่ง ป มัฮ พะจาว เยอ� ปะ เอจี
ยุฮ เปอะ มะลอง ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ยุฮ โรฮ เปอะ
ซโมยญ ไม่ โอเอฮี ไฮญ นึง อื โครยญ เจือ� ปะ เอจี
ยุฮ โรฮ เปอะ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ รอาวม� ไม่ โอเอฮี
เมาะ ป อาวต นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ปะ เอจี เกือฮ
โรฮ เปอะ จีวติ ละ โอเอฮี โครยญ เจือ� โม เตปด่า
อาวต เมือง มะลอง เอจี นุ่ม ตื ไว ปะ เตือง โอยจ
แตะ�
7 �โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ เอจี เลือก เปอะ อปัรมั�
ไม่ นัม เปอะ เกือฮ โอก ฮา เวยีง เออ นึง เมือง เคน
เด่ีย� เอจี เปียน เปอะ มอยฮ อ�ื อฮั เปอะ อปัรา
ฮมั ละ� 8 ปะ เอจี ยุ เปอะ มัฮ อปัราฮมั เซ ปุย เนอึ
ม รพาวม ละ แตะ� ปะ เอจี ซันญา ดิ เปอะ อาึง โอ
เอฮี ไม่ อ�ื ปะ เอจี ซันญา โรฮ เปอะ ซ เกือฮ แตะ
เมือง ละ อ�ื ละ ซ โฮลฮ โม จัตเจือ อื อาวต นึง ป มัฮ
เมือง อาวต โม คะนาอนั� โม ฮติไท� โม อาโมไร�
โม เปริซี� โม เยบุ่ต� ไม่ โม เกอกาชี เซ� ปะ เอจี
ยุฮ เนอึม เปอะ ละ อื เกือฮ ฟวยจ ตัม ลปุง ซันญา
แตะ อาึง โครยญ เจือ� นึง มัฮ เปอะ พะจาว ป เนอึ
ม รพาวม�
9 �โอ พะจาว� ปะ เอจี ยุ เปอะ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
ป ลอก โม จัตเจือ ไพรม เอะ นึง เมือง อียปิ โฮ� ปะ
เอจี ฮมอง โรฮ เปอะ เซียง กอก อื ปัว ปะ เรอมึ แตะ
เญือม อาวต อื โบ ปลัฮ รอาวม ซครกั โฮ� 10 ปะ
เอจี ยุฮ เปอะ ป ซัมคัน ละ ซ ตอซู แตะ กซัต ฟาโร
ไม่ โม กวนไจ อื เตือง โอยจ อ�ื ไม่ โม ลัปซด่อน ป
อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื ปะ เอจี ยุ
โรฮ เปอะ ตอก โคมเฮง ปุย โม เซ โม จัตเจือ ไพรม
เอะ โฆะ โฮ� มอยฮ ปะ แปน เนอมึ มอยฮ ระ ไล ละ
ปุย ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 11 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
ปลัฮ รอาวม รกัฮ ติ แตะ ละ ปุย� ปุย โฮลฮ เนอึม
โฮว นึง เตะ ซออฮ คระ โตะ ปลัฮ รอาวม เซ เบือ อ�ื
ปะ เอจี น่ากึ เปอะ โปวฮ โม ป เกละยุ อื เซ นา ก โด่ะ
อ�ื ตอก น่ากึ ปุย โปวฮ ซโมะ นึง โตะ รอาวม ระ โฮ�
12 ปะ เอจี นัม โรฮ เปอะ คระ ละ นึง ชุต รวู ซัมคัน
เมือ ซเงะ่ อ�ื ไม่ เอจี นัม โรฮ เปอะ นึง ด่อง งอ เมือ
ก ซาวม อื โรฮ� ละ ซ เกือฮ เปอะ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ
ซอต ละ อื นึง คระ ซ โฮว อ�ื
13�ปะ เอจี เลีฮ เปอะ นึง ไกญ บลาวง ซีไน� ปะ เอจี
อฮั เปอะ โอเอฮี ละ ปุย เน่อมึ เมือง มะลอง� ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ลปุง เพอกึ ตอม ไมจ ญุ่ก ยุฮ แตะ
ละ ปุย� ไม่ โกตไม ซืไซ ยุฮ เปอะ เซ ละ อ�ื 14 ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ปุย ทื ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ แตะ� ปะ เอจี
เกือฮ โรฮ เปอะ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ ไซฮ
โกตไม ยุฮ เปอะ ละ อ�ื 15 เญือม ฆวต โซม อื ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ป โซม เลีฮ ละ เน่อมึ มะลอง� เญื
อม ฆวต ญุ อื รอาวม ปะ เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ รอาวม
โอก ละ เน่อมึ นึง ซโมะ� ปะ เอจี ดวน เปอะ เลียก
กุม เมือง ป ซันญา แตะ อาึง ซ เกือฮ ละ อื เซ�
16�ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� ปังเมอ เกือฮ ติ แตะ
เกียฮ ฮุน� เกือฮ ติ แตะ เลิง ลอป รพาวม� ยุฮ โตว
อื ตัม ลปุง ซตอก ป ไก นึง โกตไม ยุฮ เปอะ� 17 ปุย

โม เซ เกือฮ ติ แตะ เลฮ เตียง ป อฮั ปะ ละ แตะ�
เกือฮ โตว ติ แตะ โตก ละ ไลลวง กัน ซัมคัน ป เอจี
ยุฮ ปะ ละ แตะ เซ� โม เซ เอจี เกือฮ ติ แตะ ลึง
รพาวม� เอจี ดุฮ ฮวันา ละ ซ เกือฮ อื นัม แตะ ละ ซ
แม แปน แม อื ครา นึง เมือง อียปิ เซ� ปะ ปังเมอ
ปุน เลียก พาวม ลัง่ เปอะ นึง� ละ โปวฮ เปอะ โตว
ฆาื อ�ื ปุน เปลีฮ เนอึม เปอะ รพาวม ลัง่ แตะ ละ�
เอจี ปุน ยวก เนอมึ เปอะ มัป่ พิต ยุฮ อื โครยญ เจือ
เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ เซ� 18 ปุย โม
เซ เอจี ยุฮ ฮุป กวน โมวก ละ ซ ไว แตะ� อฮั เฮี ไม่
อ�ื �มัฮ เฮี ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ ป นัม เอะ เกือฮ
โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ�� อฮั เซ� โม เซ พลิฮ บึน
ลัมเลือ ปะ ไม่ อื โฮวน เจือ�
19 �ปะ ปังเมอ ปุน เลียก พาวม ลอป เปอะ นึง� ปะ
ละ โปวฮ เปอะ โตว เกือฮ อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เซ�
ป มัฮ ชุต รวู ซัมคัน ป นัม คระ ละ อื เมือ ซเงะ่ อื เซ
เกือฮ เปอะ โตว ไฆร ฮา อ�ื ป มัฮ ด่อง งอ ป แปน ป
ซเปีย ละ คระ ซ โฮว อื เมือ ก ซาวม อื เซ ปุ โรฮ เปอะ
เกือฮ ดุต ฮา อื โรฮ� 20ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ลปุ แตะ
ป มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ เซ แปน ป เพอกึ ตอม อ�ื
ปะ เกือฮ เปอะ โตว มานา ยุฮ แตะ วติ ฮา โซม อ�ื
ไม่ โอ เปอะ เกือฮ รอาวม วติ ฮา ญุ อ�ื 21 ปะ เอจี
เลียง เนอึม เปอะ โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ นึง ลาึน
เวอืฮ รปาวน เนอึม เอนิ� โม เซ ไก โตว ป วติ ป วงั
ละ ติ เจือ เนอึม� เครองึ จาวป อื ชุ โตว� ชวง อื ปุ
โรฮ ออยฮ โรฮ�
22 �โฮฮ ฮา เซ แม� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ เลียก
กุม เมือง ปุย โฮวน โดฮ� เอจี รฆุ เปอะ ม่าื พริ โตฮ
โกลง ละ� เอจี โฮลฮ เลียก กุม เมือง เฮตโบ่น ป มัฮ
เมือง เตียง กซัต ซีโฮน เซ� ไม่ โฮลฮ อื กุม เมือง บ่า
ชนั ป มัฮ เมือง เตียง กซัต โอก เซ โรฮ� 23 ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ จัตเจือ อื พรุฮ โฮวน ตอก เอนิ ซโมยญ
นึง มะลอง โฮ� ไม่ นัม เปอะ เกือฮ โฮลฮ เลียก กุม
บัน่เมือง ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ โม จัตเจือ ไพรม
อื ละ ซ โฮลฮ อื เลียก กุม เซ� 24 จัตเจือ ปุย โม เซ
โฮลฮ เนอมึ เลียก กุม เมือง โม เซ� ปะ เอจี ยุฮ เปอะ
ไลจ ไม่ ปุย เมือง เซ ละ อื ซองนา อ�ื เอจี เกือฮ เปอะ
เป ปุย โม เซ ป มัฮ โม คะนาอนั� เตือง โม กซัต ไม่
ปุย ไฮญ นึง อ�ื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ ยุฮ อื ละ
ปุย โม เซ ปอฟวยจพาวมอื นึง� 25 โม เซ โฮลฮ เนอึ
ม เลียก กุม เมือง ป ไก ปอม ตอน ฮมัน นึง เซ� ป
มัฮ เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง� โฮลฮ
อื เตือง เญือะ ม่า ป นาวก นึง ป ไมจ โครยญ เจือ�
ไม่ นัมโม่ ป เอจี ฟวยจ กาวง ปุย� รปึม อะงุน� รปึม
กาวก� ไม่ โคะ ป ไมจ เปลิ โฮวน เจือ� โฮลฮ เนอึม
โซม ซัก กุก เตือ ปอ โกลยญ โม่ว แตะ� โฮลฮ เนอึ
ม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ กุนมุ่น ระ ไล ยุฮ เปอะ
เซ�
26�ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย โม เซ อาวต ลัง่ ไม่ ลึง รพาวม
แตะ� ไม่ เลฮ อื เตียง ป อฮั ปะ ละ แตะ� นังซื
โกตไม ยุฮ เปอะ เซ เอจี วุต เยอื อื ลัก่เคะ แตะ� ไม่
เอจี ยุฮ อื ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง เปอะ ป มัฮ ป ซตอก
รเงอ่มึ อื เกือฮ ลเตือฮ ติ แตะ ละ ซ เอญี อื เคะ ปะ
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เซ� ปุย โม เซ เอจี พลิฮ บึน เนอึม ปะ นึง กัน ฆอก
ยุฮ แตะ โฮวน โฮน� 27 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ เอจี
เกือฮ โรฮ เปอะ ไป นึง โม ป รุป ไม่ อื เซ� โม เซ
โคมเฮง อื เกือฮ อื อาวม เม่ะมัก่ รพาวม ตุก โฮวน
เจือ� เญอืม เอจี เกิต เม่ะมัก่ ละ อื ตอก เซ� ปุย โม
เซ กอก ปัว ปะ เรอมึ แตะ� ปะ ปุน งอ่ต ลัง่ เปอะ ป
ปัว อื นึง แตะ เซ เน่อมึ เมือง มะลอง� ไม่ ปุน เปลี
ฮ ลอป เปอะ รพาวม ฮรกั ยุฮ แตะ ละ� เอจี เกือฮ
เปอะ ปุย ฮอยจ เรอึม เกือฮ โปน ฮา โม ป เกละยุ อื
เซ� เบือ เลียก พาวม เปอะ นึง�
28�ปุย โม เซ เมือต เอจี โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก�
ปังเมอ ยุฮ แม กัน ฆอก กัน เบร ซองนา ปะ� ปะ
เกือฮ แม โรฮ เปอะ ไป นึง โม ป รุป ไม่ อื เซ ฆาื อ�ื
โม ป รุป ไม่ อื เซ โฮลฮ ตัตเตียง อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ�
เญือม เอจี ลเตือฮ อื แม เคะ ปะ ไม่ กอก อื ปัว ปะ
เรอึม แตะ� ปะ ปุน งอ่ต โรฮ ลัง่ เปอะ ป ปัว อื นึง
แตะ เน่อมึ เมือง มะลอง ไม่ เอจี เรอึม ลอป เปอะ
เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ เซ โฮวน โฮน� เบือ เลีย
ก พาวม เปอะ นึง�
29 �ปะ เอจี ซตอก รเง่อมึ เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ
แม ยุฮ อื ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม ยุฮ เปอะ เซ� โม
เซ ปังเมอ เกียฮ ฮุน� ฆวต อวต ลัง่ ติ แตะ� เนอึง
โตว ป อฮั ปะ ละ แตะ� ยุฮ แนฮ ป พิต โกตไม ยุฮ
เปอะ� โม เซ เกือฮ แนฮ ติ แตะ ลึง รพาวม� ญอม
โตว งอ่ต ป อฮั ปะ ละ แตะ� โกตไม ยุฮ เปอะ เซ มัฮ
ลปุง ไมจ ปุย ยุฮ เดอมึ ซ เกียฮ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ
อ�ื 30 ปะ เอจี ปุน ไอฮ เนอึม เปอะ รพาวม ลัง่ แตะ
ละ ปุย โม เซ โฮวน เนอึม� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม
ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ ซตอก อื เบือ ลปุ เปอะ เซ�
ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ลัง่ ดาวง ฮยวก แตะ ละ ซ งอ่ต
แตะ� มัฮ เซ ป เกือฮ ปะ อื ไป นึง ปุย เมือง โม เซ
ฆาื อ�ื 31 ปัง มัฮ ตอก เซ ปะ ปุน เปลีฮ ลัง่ เปอะ กุน
มุ่น ระ ไล ยุฮ แตะ ละ� ปะ ละ โปวฮ เปอะ โตว ปุย
โม เซ� ไม่ โอ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่� นึง มัฮ ปะ พะจาว
ป อาวต ลอป ไม่ กุนมุ่น� ไม่ เลียก พาวม เปอะ นึง
ปุย�
32 �โอ พะจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ ป ตึก นึง ระ
แตะ� มัฮ ป อาวต ไม่ อมันัต คึนัก แตะ ไม่ โซมกวน
ปุย นัปทื ไม่ ฮลัต แตะ นึง อื โครยญ โฆะ แตะ� มัฮ
ป ปุน ยุฮ โอเอฮี ตัม ป ซันญา แตะ ไม่ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน แตะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว ปะ โอ
เกือฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ยุฮ เอะ เซ แปน ป แตวะ
ไล ละ ยุ ปะ อ�ื เม่ะมัก่ เซ เอจี เกิต ละ เอะ ไม่ กซัต
ยุฮ ฮุ� ไม่ จาวไน� ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม ป ซึป ลปุง
เปอะ� ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เมอะ� ไม่ ปุย ไน เปอะ
เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ เจน โม กซัต อตัซีเรยี� ฮอยจ
ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 33 เญอืม รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ตอก
เซ ละ เอะ เอ� เอจี ปุก เนอมึ ตอก ยุฮ เปอะ เซ� นึง
มัฮ เปอะ ป ซื ป ไซ� มัฮ เนอมึ โม เอะ เฮี ป ยุฮ ป โอ
ปุก โอ ลอก เกอ� 34ป มัฮ โม กซัต ยุฮ ฮุ� ไม่ โม จาว
ไน� ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เอะ� ยุฮ โตว

อื ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� งอ่ต โตว ลปุง ซตอก เปอะ
อาึง ละ แตะ เซ� 35 ปะ เอจี โพต เปอะ บัน่เมือง ละ
อื เบือ กุนมุ่น ระ ไล ยุฮ เปอะ เซ� ปุย โม เซ ปังเมอ
โอ ญอม นัปทื ปะ นึง อ�ื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ
อาวต นึง เมือง ไมจ เมือง เวอืฮ� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ
ญอม ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ
เซ�
36 �เมือง ไมจ เมือง ญุ่ก ป โพต เปอะ ละ โม จัตเจือ
ไพรม เอะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ โซม ญึม ไอจ
ไมจ นึง อื เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ ปังเมอ โฮลฮ เยอื เยอะ
แปน ครา ปุย นึง อ�ื 37ป โฮลฮ ป ปุน เอะ เน่อมึ นึง
ป ซมา ลโลวง แตะ นึง ปลัฮเตะ ไมจ เซ� เอจี ฮอยจ
โอยจ ละ โม กซัต เมือง ไฮญ ป เอจี เกือฮ เปอะ แปน
ป ตัตเตียง โม เอะ เซ� มัฮ เนอมึ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ�
กซัต โม เซ เอจี ปุน ตัตเตียง โม เอะ เตือง คอง เลียง
คอง ดู่ เยอะ� เอจี ยุฮ อื ละ โม เอะ ตัม รพาวม โกะ
แตะ โครยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี เอะ ตุก ลัมเลือ เอนิ
รพาวม เมอะ ฆาื�� อฮั เซ�
ปุย ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ
38 เคียง เกิต โอเอฮี ตอก เซ� โม เอะ ไซฮ เอนิ รซอม
ซันญา ไม่ ปุ แตะ ฆาื อื ซโตฮ� โม ป มัฮ ฮวันา ปุย�
ไม่ โม เลว�ี ไม่ โม ซตุ ยุฮ เอะ เซ เตือง โอยจ อื เอจี
ดุฮ โรฮ อาึง ทา ยุฮ แตะ นึง ไบ่ ซันญา เซ�
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1-8 โม ป ดุฮ ทา ยุฮ แตะ นึง ไบ่ ซัมคัน เซ มัฮ ตอก
เฮี มอยฮ อ�ื เมือ โรง อื มัฮ จาวเมือง ป มัฮ เนฮะมี
กวน ฮาคาลิยา�
มอยฮ โม ซตุ นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ
เซเด่คียา� เซไรอา� อาซารยิา� เยเรมี�
ปาชเฮอ� อามารยิา� มันคิยา�
ฮตัทัต� เชบ่านิยา� มันลุก�
ฮารมิ� เมเรโมต� โอบ่าด่ี�
ด่านีเอน� กินเนโทน� บ่ารุก�
เมชูลัม� อาบี่ยา� มิยามิน�
มาอาซิยา� บิน่ไก� ไม่ เชไมอา�
9-13มอยฮ โม เลวี นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ
เยชูอา ป มัฮ กวน อาซันยา� บิน่นยุ ป มัฮ ซฆลาวม
เฮนาดัต่� คัตมีเอน�
เชบ่า นิยา� โฮ ด่ียา� เคลิทา� เปเลยา� ฮานัน�
มีคา� เรโฮป� ฮาชาบิย่า�
ซักเกอ� เชเรบี่ยา� เชบ่านิยา�
โฮด่ียา� บ่านี� ไม่ เบนิ่น�ู
14-27มอยฮ โม ฮวันา นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ ปาโรต� ปาฮตั-โมอปั� เอลัม� ซัตทู� บ่านี� บุ่น
นี� อตักัต� เบ่ไบ่�
อาโด่นียา� บิก่ไว� อาดิน่�
อาเทอ� เฮเซคียา� อตัซู�
โฮด่ียา� ฮาชุม� เบไ่ซ�
ฮารปิ� อานาโทต� เนไบ่�
มักปีอตั� เมชูลัม� เฮซี�
เมเชซาเบ่น� ซาโด่ก� ยตัดู่วา�
เปลาทียา� ฮานัน� อานายา�
โฮเชยา� ฮานันยา� ฮตัชุป�
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ฮนัโลเฮต� ปินฮา� โชเบ่ก�
เรฮุม� ฮาชปันา� มาอาเซอา�
อาฮอิา� ฮานัน� อานัน�
มันลุก� ฮารมิ� ไม่ บ่าอานา�
28�โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ ป มัฮ โม ซตุ� โม เลว�ี
โม ป มอง ญัม� โม นัก โด่นตร�ี โม ป ยุฮ กัน นึง
วิฮนั เซ� ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เมาะ ป
เอจี ปุน ทอเนาะ ติ แตะ ฮา ปุย ตังเมือง ป อาวต ล
ลาึง แตะ เซ� ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว
เซ� เตือง โม ปรโปวน เญือะ อะ ไม่ โม กวน เฌือต
เตอะ� เมาะ ป เอจี เกียฮ คาวไจ โอเอฮี โครยญ โฆะ
อ�ื 29 เอะ เอจี บรญิ รพาวม ไม่ โม ฮวันา ยุฮ แตะ
ละ ซ ซันญา ดิ แตะ ตอก เฮ�ี เอะ ซ เกือฮ ติ แตะ
ปุน ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว ป ซึป ไอ โมเซ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ อื เซ ละ เอะ� ไม่ ซ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ซตอก
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ โครยญ เจือ� ดัฮ
ไก ป โอ ยุฮ ตัม เซ� เกือฮ ปุย เซ ลอก ป โอยจ นึง
โซะ แตะ�
30 �เอะ เอจี ซันญา โรฮ โอ แตะ ซ เกือฮ โม กวน
รเมะ กวน รโปวน แตะ เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ ปุย
ตังเมือง ป อาวต นึง เมือง เอะ เฮ�ี
31 �ดัฮ ปุย ตังเมือง เซ ฮอยจ โชะ เฮงาะ รโกะ เนิ
ไม่ โอเอฮี ไฮญ ไน ซเงะ ลโล่ะ ญุ่ก� ซเงะ ซัมคัน
ตอก ไฮญ ญุ่ก� เอะ ซ รวี โตว ละ อื เฟือฮ เอนิ� ดัฮ
เอจี เติง เนอึม อาแลฮ เซ โครยญ โฮน� เอะ เญาะ
ซ ซมา ลโลวง โตว โอเอฮี� ไม่ ซ เกือฮ รมะ ปุย นึง
แตะ ฟวยจ เยอื ละ อ�ื
32 �เอะ ซ เกือฮ มาื ยุฮ แตะ โครยญ เนอึม� ลอวย
ปุย ตอ ติ เชเคน ละ ซ โกว ปุย อื นึง กัน รซอฮ แตะ
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 33 มาื เซ มัฮ ป โกว ปุย ละ
งวยฮ คโนมปัง ซัมคัน� ไม่ เฮงาะ รโกะ� ไม่ ซัตซิง
ตอง ปุย ทไว โครยญ ซเงะ่� มัฮ โรฮ ละ โกว ปุย อื
นึง ซเงะ ลโล่ะ� ไม่ ซเงะ ฮาวก เคิ� ไม่ ซเงะ ซัมคัน
ไฮญ ป ชลอง ปุย โครยญ โฮน� ไม่ ละ ซัตซิง ตอง
ปุย ทไว ละ ซ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิ
ราเอน� มัฮ โรฮ ละ ป จัมเปน ปุย โกว นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว ยุฮ เอะ เซ โครยญ เจือ�
34 �โม เอะ ป มัฮ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ เจอะ�
ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม เลว�ี ซ โจก เบ่อ นึง ตัม ซฆลาวม
อาวต แตะ โครยญ เนอึม ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง ป
ลัง ตาว เคิ นึง วิฮนั เซ� ละ ซ ตอง ปุย ป ทไว แตะ
นึง ละ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� ตัม ป ไซฮ ปุย
อาึง นึง โกตไม ยุฮ อื เซ�
35�เอะ ซ ชนั ติ แตะ ปุน ทไว โอเอฮี เปลิ โรง ป ซมา
แตะ นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ แตะ� ไม่ เปลิ โคะ ป ตึม รกา
นึง รปึม ยุฮ แตะ ละ พะจาว. ซ ตาว ฮอยจ นึง วฮินั
ยุฮ อื เซ โครยญ เนอมึ�
36 �กวน รเมะ โรง แตะ ไม่ กวน ซัตซิง เกิต รกา ยุฮ
แตะ เอะ ซ ตาว ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ
เซ ละ ซ ทไว แตะ ละ อ�ื ซ ตาว เยอะ ละ โม ซตุ
ป รซอฮ นา เซ� ซ ตาว โรฮ ไม่ กวน โมวก� กวน

แกะ� กวน ปิ ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม ยุฮ พะ
จาว�
37 �เอะ ซ โรวก ทไว ญอต แปง ป โฮลฮ โรง แตะ
เน่อมึ นึง เฮงาะ รโกะ ยุฮ แตะ� ไม่ เปลิ โคะ โรง
ยุฮ แตะ โครยญ โคะ อ�ื ไม่ รอาวม อะงุน โคระ� ไม่
ลออยฮ กาวก� ซ ตาว ฮอยจ ละ โม ซตุ นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว ยุฮ แตะ� ป โฮลฮ ป ปุน เนอะ เน่อมึ นึง ชจิ
นึง ม่า ไม่ นึง รปึม ยุฮ แตะ ไน กาว ปุน� เอะ ซ ตาว
ละ โม เลวี ป อาวต ยว่ง ก พริ เซ ตา ติ ปุน� นึง มัฮ
อื รโตง อ�ื 38 เญือม เอจี โฮลฮ โม เลวี โอเอฮี ป ลัง
ตาว ปุย ละ แตะ เซ� โม ซตุ จัตเจือ อาโรน ไมจ อื
อาวต ไม่ โม เลวี เซ� ฟวยจ เซ โม เลวี เซ ไมจ โรฮ
อื ตาว ป โฮลฮ แตะ เซ� ไน กาว ปุน เซ ไมจ โรฮ อื
ตาว ตา ติ ปุน ฮอยจ นึง ก แฮรน ปุย โอเอฮี ทไว แตะ
นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 39 โอเอฮี ทไว ปุย ไน กาว
ปุน ติ ปุน� ป มัฮ เฮงาะ รโกะ� รอาวม อะงุน โคระ�
ไม่ ลออยฮ กาวก เซ� โม อซิราเอน ไม่ โม เลวี ไมจ
อื โรวก ฮอยจ นึง ก แฮรน ปุย เครองึ โกว แตะ นึง
วิฮนั เซ� นา เซ มัฮ นา ก อาวต โม ซตุ เญือม ไคว
เวน รซอฮ อื ละ พะจาว� โม ป มอง ญัม นึง วิฮนั
เซ� ไม่ โม ป มอง เชยี อาวต โรฮ นา เซ�
�เอะ ซ ลาซา โตว นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ��
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โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
1 โม ป มัฮ ฮวันา ปุย นึง อื ลอต อาวต นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ� โนก ฮา เซ โม ลัปซด่อน โจก เบ่อ นึง
อ�ื ไน ปุย กาว ปุน ซ เกือฮ อื อาวต นึง เวยีง เยรูซา
เลม ป มัฮ เมือง ซัมคัน เซ ติ ปุน� เตอมึ เญือะ ป ปุก
เบ่อ อาวต เซ� ปุย ตา ซไตม ปุน นึง อื เซ แปน ลัง่
อาวต นึง ยว่ง ก ไฮญ� 2 โนก ฮา เซ โม ป ซมัก โฮว
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ปุย ลื โรฮ อื ฆาื อ�ื
3 ไก โม อซิราเอน งอ่น ป อาวต อื นึง ยว่ง โกะ แตะ
ไอฮ� เอจี มัฮ โม ซตุ� โม เลว�ี โม ป ยุฮ กัน นึง วิ
ฮนั� ไม่ โม จัตเจือ กวนไจ ซาโลมอน งอ่น�
เคียง เฮี โฮว มัฮ มอยฮ โม ฮวันา นึง เมือง ยูด่า� ป
โฮว อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�
4 ปุย ไน เจอ ยูด่า นึง อื มัฮ
อาทายา กวน อุตซียา� ปุก มัฮ กวนโซะ เซคารยิา�
โม จัตเจือ ไพรม อื มัฮ อามารยิา� เชฟาทิยา� ไม่ มา
ฮะลาเลน� ป มัฮ จัตเจือ โม เปเรต นึง อ�ื 5 โนก ฮา
เซ มัฮ มาอาเซอา กวน บ่ารุก� ปุก มัฮ กวนโซะ โคน
โฮเซ� โม จัตเจือ ไพรม อื มัฮ ฮาซายา� อาด่ายา�
โยยารปิ� ไม่ เซคารยิา� โม เซ มัฮ จัตเจือ เชลา นึง
อ�ื 6 จัตเจือ โม เปเรต ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
เตือง โอยจ อื ไก ปาวน รอย ไม่ ลแฆลฮ โรฮ ซเตะ
ปุย� มัฮ ตื โม ป เกง ป เลือ นึง กัน รุป แตะ�
7 ปุย ไน เจอ เบ่นยามิน นึง อื มัฮ
ซันลู กวน เมชูลัม� ปุก มัฮ กวนโซะ โยเอต� โม จัต
เจือ ไพรม อื มัฮ เปด่ายา� โคลายา� มาอาเซอา�
อิทีเอน ไม่ เยชายา� 8 โนก ฮา เซ มัฮ แม กัปไบ่ ไม่
ซันไล ป มัฮ คระ เฌือต ซันลู เซ� จัตเจือ โม เบ่นยา
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มิน เซ เตือง โอยจ อื ไก ซไตม รอย ไม่ งา่ โรฮ ซเตะ
ปุย� 9 โยเอน กวน ซิครี มัฮ ฮวันา โม เบ่นยามิน เซ�
ยูด่า กวน ฮตัเซนอูา มัฮ ป เรอมึ อ�ื
10 ป มัฮ โม ซตุ นึง อื มัฮ
เยด่ายา กวน โยยารปิ ไม่ ยาคิน� 11 มัฮ แม เซไรยา
กวน ฮินคียา� ปุก มัฮ กวนโซะ เมชูลัม� โม จัตเจือ
ไพรม อื มัฮ ซาโด่ก� เมราโยต� ไม่ อาฮิทุป ป มัฮ
ฮวันา ซตุ� 12 ปุย ไน ซฆลาวม เซ โม ป ยุฮ กัน นึง
วฮินั นึง อื ไก ซเตะ รอย ไม่ งา่ โรฮ ลอา ปุย�
โนก ฮา เซ ติ ซฆลาวม อื มัฮ โม อาด่ายา กวน เยโร
ฮมั� ปุก มัฮ กวนโซะ เปไลยา� โม จัตเจือ ไพรม อื
มัฮ อมัซี� เซคารยิา� ปาชเฮอ� ไม่ มันคิยา� 13 ปุย
ไน ซฆลาวม เซ ไก ลอา รอย ไม่ รปาวน โรฮ ลอา ปุย
ป มัฮ ฮวันา ครอปครวั นึง อ�ื
ติ ซฆลาวม อื แม มัฮ โม อามัตไช กวน อาซาเรน�
ปุก มัฮ กวนโซะ อกัไซ� ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื มัฮ เม
ชนิเลโมต ไม่ อมิเมอ� 14 ปุย ไน ซฆลาวม เซ ป มัฮ
ตฮนั เกง เลือ นึง อื ไก ติ รอย ไม่ งา่ โรฮ ซเตะ ปุย�
ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื มัฮ ซัปด่ีเอน กวน ฮกัเกโด่ลิม�
15 ป มัฮ เจอ เลวี นึง อื มัฮ
เชไมอา กวน ฮตัชุป� ปุก มัฮ กวนโซะ อตัรคัีม� โม
จัตเจือ ไพรม อื มัฮ ฮาชาบิย่า ไม่ บุ่นนี� 16 โนก ฮา
เซ ชปัเบไ่ท ไม่ โยซาบัต่ ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม เลวี เซ�
มัฮ ป ควป คุม กัน ยุฮ ปุย นึง ก พริ วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ� 17 มัตทานิยา กวน มีคา� ปุก มัฮ กวนโซะ ซัป
ด่ี� ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื มัฮ อาซัป� มัฮ ฮวันา ปุย
นึง กัน เชยี ไม่ ไววอน ญันด่ี ไม่ พะจาว� บัก่บู่คียา
มัฮ ป เรอึม มัตทานิยา เซ� อปัด่า กวน ชมัมุวา�
ปุก มัฮ กวนโซะ กาลัน� จัตเจือ ไพรม อื มัฮ เยดู่
ทุน� มัฮ โรฮ ป เรอมึ อ�ื 18 โม เลวี ป อาวต นึง เยรู
ซาเลม ป มัฮ เวยีง ซัมคัน เซ เตือง โอยจ อื ไก ลอา
รอย ไม่ รเตะ โรฮ ปาวน ปุย�
19 โม ป มอง ญัม นึง โตะ รเวอืะ วฮินั เนอ มัฮ
อกัคุป� ทันโมน� ไม่ โม เอยีกปุ อ�ื ปุย โม เซ เตือง
โอยจ อื ไก ติ รอย ไม่ อาลแฆลฮ โรฮ ลอา ปุย�
20 โม อซิราเอน โนก ฮา ปุย โม เซ� เตือง โม ซตุ ไม่
โม เลวี นึง อื เซ� อาวต นึง ยว่ง อาวต โกะ แตะ�
ป มัฮ นาตี มอป ปุย ละ อื นึง เมือง ยูด่า เซ โครยญ
โฆะ แตะ�
21 โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ ปังเมอ อาวต นึง นาตี โอ
เฟน� มัฮ โรฮ ไน เคต เวยีง เยรูซาเลม เซ ติ โดฮ�
ซีฮะ ไม่ กิตปา มัฮ ป ควป คุม โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั
เซ�
22 ป มอง ควป คุม กัน ยุฮ โม เลวี นึง เวยีง เยรูซา
เลม เซ มัฮ อุตซี กวน บ่านี� ปุก มัฮ กวนโซะ ฮาชาบิ่
ยา� โม จัตเจือ ไพรม อื มัฮ มัตทานิยา ไม่ มีคา� มัฮ
ปุย ไน ซฆลาวม อาซัป� ซฆลาวม อาซัป เซ มัฮ โรฮ
ป มอง ควป คุม กัน เชยี ปุย นึง วฮินั เซ� 23 มัฮ ฆาื
เอจี ไก ลปุง ซตอก กซัต อาึง ละ ซฆลาวม โม เซ�
โครยญ ซเงะ่ เอจี ไก ป ลัง เชยี นึง ตัม เวน ลัง อาวต
อื โครยญ โฆะ อ�ื

24 เปทาฮิยา กวน เมเชซาเบ่น มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม
เซรา เจอ ยูด่า� มัฮ ตัว แทน โม อซิราเอน นึง เญือะ
กซัต ป อาวต นึง เมือง เปอเซีย เซ�
โม ป อาวต นึง ก พริ เวยีง เยรูซาเลม
25 ไก โฮวน ปุย ป อาวต นึง ยว่ง แตวะๆ ป ไก โบ ชจิ
ม่า ยุฮ โม โกะ อื ไอฮ� โม ยูด่า งอ่น อื อาวต นึง ยว่ง
คีริยตั อารบ่า� นึง ด่ีโบ่น ไม่ นึง เยคัปเซเอน� ไม่
นึง ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง ยว่ง ระ โม เซ�
26 โม เซ อาวต โรฮ นึง ยว่ง เยชูอา� โมลาด่า� ไม่
เบ่ตเปเลต� 27 อาวต โรฮ นึง ฮาซันชูอนั� นึง เบ่
เออเชบ่า� ไม่ นึง ยว่ง แตวะๆ ป ไก รวติ ยว่ง เซ�
28 อาวต โรฮ นึง ยว่ง ซิกลัก� นึง เมโคนา� ไม่ นึง
ยว่ง แตวะๆ ป ไก รวติ ยว่ง เซ� 29 อาวต โรฮ นึง
ยว่ง เอนรมิโมน� ยว่ง โซรา� ยว่ง ยามุต� 30 ยว่ง
ซาโนอา� ยว่ง อะดุ่นลัม� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป ไก รวติ
ยว่ง โม เซ� อาวต โรฮ นึง เมือง ลาคิต ไม่ นึง ชจิ
ม่า ป ไก ซดิ ไม่ เมือง เซ� ไม่ ยว่ง อาเซคา ไม่ ยว่ง
แตวะๆ ป ไก รวติ ยว่ง เซ� โม ยูด่า เซ ลอต แปน
อาวต แปน ไล แตะ เน่อมึ นึง ยว่ง เบ่เออเชบ่า ลวง
ลัก่เซฮ ฮอยจ นึง โตะ โลก ฮนิโนม ลวง ลัก่ล่าวง�
31 โม เบ่นยามิน อาวต เน่อมึ นึง ยว่ง เกบ่า ลวง ลัก่
เซฮ ฮอยจ ละ ยว่ง มิกมัต� ยว่ง ไอ� ยว่ง เบ่ตเอน�
ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป ไก รวติ ยว่ง ระ โม เซ� 32 ฮอยจ
โรฮ ละ ยว่ง อานาโทต� ยว่ง โนป� ไม่ ยว่ง อานานิ
ยา� 33 ฮอยจ โรฮ นึง ยว่ง ฮาโซ� ยว่ง รามา� ยว่ง
กิตทาอมิ� 34ยว่ง ฮาดิต่� ยว่ง เซโบ่อมิ� ยว่ง เนบัน่
ลัต� 35 ยว่ง โลต� ไม่ ยว่ง โอโน ป ไก โตะ โลก ยุฮ
โม ชงั�
36 โม เลวี งอ่น อื ป อาวต อื นึง เมือง ยูด่า ไพรม อื
เซ� ปุย เกือฮ อื เลียก อาวต ไม่ โม เจอ เบ่นยามิน�

12
มอยฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี
1 เคียง เฮี อื มัฮ ไลลวง มอยฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี ป
เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา นึง เมือง ปุย� มัฮ ป เอญี
ดิ ไม่ เซรูบ่าเบ่น กวน เชอันทิเอน ไม่ เยชูอา ป มัฮ
ฮวันา ซตุ เซ� 2-7มอยฮ โม ซตุ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ เซไรอา� เยเรมี� เอซรา
อามารยิา� มันลุก� ฮตัทัต
เชคานิยา� เรฮุม� เมเรโมต
อติโด่� กินเนโทย� อาบีย่า
มิยามิน� มาอาด่ียา� บิน่กา
เชไมอา� โยยารปิ� เยด่ายา
ซันลู� อาโมก� ฮนิคียา ไม่ เยด่ายา
ปุย โม เซ มัฮ โม ซตุ ระ ฮา ปุย เจน มัฮ เยชูอา เซ
ฮวันา ซตุ�
8 ป มัฮ โม เลวี นึง อ�ื มัฮ โม ป มอง ควป คุม กัน
เชยี ลืลาว พะจาว� มอยฮ อื มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ เยชูอา� บิน่นยุ� คัตมีเอน
เชเรบีย่า� ยูด่า ไม่ มัตทานิยา�
9 โม ป ชุง รเตือป อื ละ ซ โลยฮ แตะ รซอม เชยี เซ
มัฮ ตอก เฮี มอยฮ อ�ื มัฮ บั่กบู่คียา� อุนโน ไม่ โม
เอยีกปุ เลวี อ�ื



เนฮะมี 12:10 448 เนฮะมี 12:43

ไลลวง จัตเจือ โม ซตุ เยชูอา
10 เยชูอา มัฮ เปือะ โยยาคิม� โยยาคิม มัฮ เปือะ เอ
ลียาชปิ� เอลียาชปิ มัฮ เปือะ โยยาด่า� 11 โยยาด่า
มัฮ เปือะ โยนาทัน� โยนาทัน มัฮ เปือะ ยตัดู่วา�
12-21 เญอืม แปน โยยาคิม ฮวันา ซตุ� มอยฮ โม ซตุ
ป มัฮ ฮวันา ไน ซฆลาวม อาวต อื มัฮ ตอก เฮ�ี
ซฆลาวม เซไรอา มัฮ เมรายา�
ซฆลาวม เยเรมี มัฮ ฮานานิยา�
ซฆลาวม เอซรา มัฮ เมชูลัม�
ซฆลาวม อามารยิา มัฮ เยโฮฮานัน�
ซฆลาวม มันลูคี มัฮ โยนาทัน�
ซฆลาวม เชบ่านิยา มัฮ โยเซป�
ซฆลาวม ฮารมิ มัฮ อตันา�
ซฆลาวม เมราโยต มัฮ เฮนไค�
ซฆลาวม อติโด่ มัฮ เซคารยิา�
ซฆลาวม กินเนโทน มัฮ เมชูลัม�
ซฆลาวม อาบีย่า มัฮ ซิคร�ี
ซฆลาวม มินยามิน ไม่ โมอตัยา มัฮ ปินไท�
ซฆลาวม บิน่กา มัฮ ชมัมุวา�
ซฆลาวม เชไมอา มัฮ เยโฮนาทัน�
ซฆลาวม โยยารปิ มัฮ มัตเทไน�
ซฆลาวม เยด่ายา มัฮ อุตซี�
ซฆลาวม ซันไล มัฮ คันไล�
ซฆลาวม อาโมก มัฮ เอเบ่อ�
ซฆลาวม ฮนิคียา มัฮ ฮาชาบิย่า�
ซฆลาวม เยด่ายา มัฮ เนทันเอน�
22 ไน เวลา ปาวน เจน ปุย เญือม มัฮ เอลียาชปิ� โย
ยาด่า� โยฮานัน� ไม่ ยตัดู่วา ฮวันา ซตุ เซ� เอจี ไก
ป โจต มอยฮ ฮวันา ซฆลาวม โม เลวี ไม่ มอยฮ โม
ซตุ เซ� ฮอยจ ละ เจน แปน ด่ารอิตั กซัต ระ ยุฮ โม
เปอเซีย� 23ป มัฮ มอยฮ ฮวันา ซฆลาวม โม เลวี นึง
อื เซ� เอจี โจต ปุย อาึง นึง นังซื ลักทัน เซ ฮอยจ ละ
เจน โยนาทัน� ป มัฮ กวนโซะ เอลียาชปิ เซ� 24 โม
ฮวันา ยุฮ โม เลวี เซ มัฮ ฮาชาบิ่ยา� เชเรบี่ยา� ไม่
เยชูอา กวน คัตมีเอน� ไม่ โม ปุโฮมว อ�ื โม เซ ไก
ลอา มู ป ลล่อยฮ โลยฮ รซอม เชยี ยุฮ ปุ แตะ นึง กัน
ญันด่ี แตะ นึง พะจาว� ตัม ลปุง ซตอก ด่าวติ ป มัฮ
ปุย ซึป ลปุง พะจาว เซ�
25 มัตทานิยา� บั่กบู่คียา� โอบ่าด่ี� เมชูลัม� ทัน
โมน� ไม่ อกัคุป� ปุย โม เซ มัฮ ป มอง ญัม นึง นา ก
แฮรน ปุย โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว� 26 ปุย โม เซ
มัฮ ปุย เจน โยยาคิม ป มัฮ กวน เยชูอา� กวนโซะ โย
ซาดัก่� เอจี มัฮ เจน ติ ไม่ เนฮะมี ป มัฮ จาวเมือง�
ไม่ เอซรา ป มัฮ ซตุ ไม่ มัฮ อื คู เพอกึ พะทัม�

กัน ทไว ปุย ฆรุง เวยีง
27 เญอืม ไก กัน ชลอง ปุย ทไว แตะ ฆรุง เวยีง เยรูซา
เลม เซ� ปุย ซาวป กอก โม เลวี โครยญ ยว่ง อาวต
อื ละ ซ เกือฮ อื ฮอยจ นึง กัน เลียง นึง เยรูซาเลม
เซ� ไม่ ซ โฮลฮ อื ชลอง ดิ กัน ทไว แตะ ฆรุง เวยีง
เซ� เญือม เซ โม เซ เชยี ลืลาว พะจาว เตียต พิน
ดิฮ ชา ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 28 โม ป ลัง เชยี
ไน โม เลวี เซ ฮอยจ เน่อมึ โฮวน ยว่ง รวติ เยรูซาเลม
เซ� ฮอยจ โรฮ เน่อมึ ยว่ง โม เนโทฟา� 29 ไม่ ยว่ง

เบ่ตกิละกัน ไม่ ยว่ง เกบ่า ไม่ ยว่ง อตัมาเวต� โม ป
ลัง เชยี เซ เอจี มัฮ โฆง อื ยุฮ ยว่ง อาวต แตะ รวติ
เยรูซาเลม เซ เอนิ� 30 โม ซตุ ไม่ โม เลวี เกือฮ ติ
แตะ ซงะ่ ไล� เกือฮ โรฮ โม ลัปซด่อน ไม่ โตะ รเวอืะ
ไม่ ฆรุง เวยีง เซ แปน ป ซงะ่ ไล เตือง โอยจ อ�ื
31 อาึ นัม โม ป มัฮ ฮวันา นึง เมือง ยูด่า ฮาวก ไม่
แตะ ฮอยจ นึง ราว ฆรุง เวยีง เซ� เญือม เซ มอป
กัน ละ� เกือฮ แปน ป ควป คุม ปุย ลอา มู ระๆ ละ ซ
เกือฮ โฮว รวติ เวยีง เซ เชยี ลืลาว ปุ โฮว พะจาว ไม่
อ�ื โม ป โฮว ราว ฆรุง เซ ลวง ดอม อื โฮว ฮอยจ นึง
โตะ รเวอืะ นา ก โปวฮ ปุย ครมั� 32 ป มัฮ โฮชายา
โฮว ฟวต โม ป เชยี เซ� จาวไน เมือง ยูด่า ตา บลัฮ
ฮา โฮว ฟวต โรฮ อ�ื โม เซ มัฮ ป โฮว ลวง ดอม นึง
อ�ื 33-35 โม ซตุ ป ปาึง โตวต โฮว ลัก่เคะ อื มัฮ อา
ซารยิา� เอซรา� เมชูลัม� ยูด่า� เบ่นยามิน� เชไม
อา� ไม่ เยเรมี� ฟวยจ เซ มัฮ แม เซคารยิา กวน โย
นาทัน� ปุก มัฮ กวนโซะ เชไมอา� โม จัตเจือ ไพรม
อื มัฮ มัตทานิยา� มีคายา� ไม่ ซักเกอ� ป มัฮ จัต
เจือ อาซัป เซ� 36 โม เอียกปุ คระ เฌือต อื ป มัฮ
เชไมอา� อาซาเรน� มิลาไล� กิลาไล� มาไอ� เน
ทันเอน� ยูด่า ไม่ ฮานานี� ปุย โม เซ โรวก เครองึ
โด่นตรี ไม่ แตะ� ป มัฮ เจือ เคืองโด่นตรี ยุฮ ด่าวติ
ปุย ซึป ลปุง พะจาว เซ� เอซรา ป มัฮ คู เพอกึ พะ
ทัม เซ แปน ป โฮว รกา ละ อ�ื 37 เญือม เอจี โฮว
อื ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ รอาวม ปลาึฮ� โม เซ ฮาวก
คระ โบง ฮาวก ปุย ฮอยจ นึง เมือง ด่าวติ� โฮว พา
โบ เญือะ กซัต ด่าวติ เซ� ลอต แม ฮาวก โฮว ราว
ฆรุง เวยีง ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ รอาวม ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ละ เวยีง เซ�
38 โม ป เชยี ลืลาว พะจาว ติ มู อื แม โฮว ราว ฆรุง
เวยีง เซ ลวง ลัก่ วิ อ�ื อาึ โฮว ฟวต โรฮ ปุย โม เซ
ไม่ โม ลัปซด่อน ตา บลัฮ� เอะ โฮว พา ปอม ฮลา
วง อาวต ราว ฆรุง ป อฮั ปุย ปอม ตาวโอป ไม่ เซ�
โฮว ซบวต นา ก เวอืฮ ฆรุง เซ ติ โดฮ� 39 โอก เน่อมึ
นา เซ� เอะ โฮว พา แม โตะ รเวอืะ เอฟราอมิ� โตะ
รเวอืะ ไพรม� โตะ รเวอืะ กะ� ไม่ ปอม ฮลาวง ฮา
นันเอน� ไม่ ปอม ฮลาวง กองลอยะ� ฮอยจ ละ โตะ
รเวอืะ แกะ� โฮว ลโล่ะ นึง โตะ รเวอืะ มอง ญัม�
40 โม ป เชยี ลืลาว พะจาว ลอา มู เซ ฮอยจ รโจะ เอนิ
นึง ควง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� อาึ ไม่ โม จาวไน ตา
บลัฮ ฮา ฮอยจ โรฮ นา เซ� 41 โนก ฮา เซ โม ซตุ ป
มอง ปาึง โตวต ป ฮอยจ ไม่ อาึ เซ มัฮ เอลียาคิม�
มาอาเซอา� มินยามิน� มีคายา� เอลีโอไน� เซคาริ
ยา� ไม่ ฮานันยา� 42 มัฮ แม อามาเซอา� เชไมอา�
เอเลอาซา� อุตซี� เยโฮฮานัน� มันคิยา� เอลัม�
ไม่ เอเซอ� เญอืม เซ โม ป เชยี เซ เชยี เรยีง� ฮวันา
โม ป เชยี เซ มัฮ ยซิรายา� 43ซเงะ เซ ปุย โรวก ทไว
ซัตซิง โฮวน เจือ� ปุย เตือง โอยจ อื อาวต เนอมึ ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� มัฮ เนอึม พะจาว ป เกือฮ
อื โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ ตอก เซ� ปัง มัฮ โม
ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ โฮลฮ ตื โรฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ นึง กัน ชลอง แตะ เซ� เซียง ปุย ป อาวต ไม่
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รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง เยรูซาเลม เซ ฮมอง เอนิ
ปุย ฮอยจ ก ซไง อ�ื

โอเอฮี เกือฮ ปุย ละ โม ซตุ ไม่ โม เลวี
44 เญอืม เซ ปุย โม เซ เลือก อาึง ปุย ละ ซ เกือฮ แตะ
แปน ป มอง แลน แก โอเอฮี ทไว ปุย นึง วฮินั เซ� เตื
อง เปลิ โรง ป โฮลฮ อื เน่อมึ ป ซมา ลโลวง แตะ� ไม่
ป ทไว อื กาว ปุน ติ ปุน เซ� รโจะ อาึง อื ละ โม ซตุ
ไม่ โม เลว�ี ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม โฮ� เอจี
มัฮ โอเอฮี โฮลฮ อื เน่อมึ นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ แตะ ไอฮ
โครยญ เญือะ โครยญ ยว่ง� นึง ปุก ลัมเลือ ป ยุฮ โม
ซตุ ไม่ โม เลวี เซ รพาวม โม ยูด่า เซ� 45 ปุย โม เซ
เอจี รซอฮ เนอมึ ละ พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ อื ติ
แตะ แปน ป ซงะ่ ไล ละ พะจาว� เตือง โม ป เชยี ลื
ลาว พะจาว� ไม่ โม ป มอง ญัม� โม เซ เอจี มัฮ ยุฮ
อื ตัม ลปุง ซตอก กซัต ด่าวติ ไม่ กซัต ซาโลมอน ป
มัฮ กวน อื เซ โรฮ� 46 ไพรม อื เจน กซัต ด่าวติ ไม่
อาซัป� เอจี ไก โรฮ โม ป กอ เชยี ลืลาว พะจาว ไม่
ญันด่ี แตะ นึง พะจาว� เอจี ไก โรฮ ไม่ ฮวันา ยุฮ อื
ละ ซ นัม อื ปุย เกือฮ เชยี ตอก เซ โรฮ� 47 เจน เซรู
บ่าเบ่น ไม่ เจน เนฮะมี เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อื ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ละ โม ป เชยี
เซ� ไม่ โม ป มอง ญัม เซ ตัม ป ตองกัน อื โครยญ
ซเงะ่� เอจี เกือฮ โรฮ ป ลัง เกือฮ แตะ ละ โม เลวี
ไฮญ โรฮ� โม เลวี เซ เกือฮ โรฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ เซ
ละ โม ซตุ ตัม เมาะ ลัง เกือฮ แตะ ละ อื โรฮ�

13
เนฮะมี เกือฮ ปุย เฌาะ ไล โอ ไมจ ยุฮ แตะ
1 ซเงะ เซ ปุย ลาว นังซื โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง
เกือฮ ปุย ฮมอง อื ซโตฮ เกว ไม่ กัน โอ อื เกือฮ โม
อมัโมน ไม่ โม โมอปั เลียก นึง นา ก โพรม ปุย ไน พะ
จาว เซ เฟือฮ เอนิ� 2 มัฮ ฆาื โอ โม อมัโมน ไม่ โม
โมอปั เซ เกือฮ ป โซม ไม่ รอาวม ละ โม อซิราเอน
ลไล โฮว อื นึง คระ เญอืม โอก อื ฮา เมือง อยีปิ โฮ�
โฮฮ ฮา เซ เอจี จัง โรฮ บ่าละอมั เกือฮ ซะ โม อซิรา
เอน เซ� พะจาว ปังเมอ เปียน รซอม ซะ ยุฮ อื เกือฮ
แปน รซอม ปิฮ มุ่น� 3 เญือม ฮมอง อื โกตไม คอ
เซ เยอ� โม อซิราเอน รกัฮ โม ปุย ตังเมือง เซ เตือง
โอยจ อื เกือฮ โอก ฮา นา ก โพรม แตะ ฆาื อ�ื
4กา เซ เอลียาชปิ ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ มัฮ อื ป ควป คุม
แลน แก โอเอฮี นึง ฮอง แฮรน ปุย โอเอฮี ทไว แตะ
นึง วิฮนั เซ� เอจี โฮมว ดิ ไม่ โทบี่อา� 5 เอจี เกือฮ
โทบี่อา เซ โกว ฮอง ระ ติ� กา เซ ฮอง เซ มัฮ นา ก
แฮรน ปุย อาึง โอเอฮี ทไว แตะ� ป มัฮ เฮงาะ รโกะ
กาว ปุน ทไว ติ ปุน เซ� ไม่ ป ซออย ฮงาื� ไม่ เครองึ
โกว ปุย นึง วฮินั เซ� ไม่ รอาวม อะงุน� ไม่ ลออยฮ
กาวก โอเอฮี เซ มัฮ ตื ป ลัง เกือฮ ปุย ละ โม ซตุ ไม่
โม เลว�ี ไม่ โม ป เชยี� ไม่ โม ป มอง ญัม นึง วิฮนั
เซ�
6 เญือม เกิต ไลลวง เซ ปุก เญือม โอ อาึ อาวต นึง
เยรูซาเลม� ปุก เญือม โฮว อาึ เคะ อาทาเซอซิต ป

มัฮ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� ปุก เนอมึ งว่ย โรฮ ลอา
นึง กัน แปน อื กซัต� กัง เคะ เอ อาึ ปัว ลา เอญี ฮา
กซัต เซ� 7 เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง เยรูซาเลม อาึ
ยุ ฮมอง กัน ฆอก ป ยุฮ เอลียาชปิ เซ� นึง เอจี เกือฮ
อื โทบีอ่า เซ โฮลฮ โกว ฮอง นึง ควง วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ� 8 เญือม เซ อาึ รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื� อาึ ตุย
น่ากึ เครองึ เซอกึ ไม่ โอเอฮี ยุฮ โทบีอ่า เซ โอก ก พริ
ฮอง เซ เตือง โอยจ อ�ื 9ฟวยจ เซ อาึ ดวน ปุย ยุฮ
ตอก ซ เกือฮ แตะ ฮอง เซ แปน ป ซงะ่ ไล� อาึ ตุย
แม โรฮ อาึง เครองึ โกว ปุย นึง วิฮนั เซ นึง อ�ื ไม่
เฮงาะ รโกะ ไม่ ป ซออย ฮงาื ทไว ปุย เซ�
10 อาึ เอจี ฮมอง โรฮ โอ โม เลวี โฮลฮ โอเอฮี ตัม ป
ลัง โฮลฮ แตะ� โม เลวี ไม่ โม ป เชยี นึง วฮินั เซ เอจี
โอก เอญี ฮา เยรูซาเลม� เอญี มอก ม่า ยุฮ ชจิ ตอก
ไพรม แตะ� นึง โอ ปุย เกือฮ โอเอฮี ละ อื ปอ อาวต
ปอ โซม อ�ื 11 อาึ อฮั ฆาื อื ละ โม จาว นาที เซ ตอก
เฮ�ี �โม เปะ เมอยุ ลาซา เปอะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
เยอ�� อฮั เซ ละ� ฟวยจ เซ อาึ ซาวป แม รโจะ โม
เลวี ไม่ โม ป เชยี เกือฮ แม ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ ตอก
ไพรม แตะ�
12 เญือม เซ โม ยูด่า เตือง โอยจ อื ตาว แม โรฮ เฮ
งาะ รโกะ� ไม่ รอาวม อะงุน� ไม่ ลออยฮ กาวก ยุฮ
แตะ� กาว ปุน ตาว อื ติ ปุน ฮอยจ นึง ก อาึง ปุย
คอง ทไว นึง วฮินั เซ� 13 อาึ ดุฮ แม ปุย ละ ซ เกือฮ
แตะ แปน ป แลน แก โอเอฮี ทไว ปุย นึง วิฮนั เซ�
ป ดุฮ ฮุ เซ มัฮ เชเลมิยา ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ ซาโด่ก
ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม� ไม่ เปด่ายา ป มัฮ โม เลว�ี
ไม่ ป เรอึม อื ติ ปุย ป มัฮ ฮานัน กวน ซักเกอ� ปุก
มัฮ กวนโซะ มัตทานิยา� อาึ เจือ รพาวม ปุย โม เซ
นึง มัฮ อื ปุย เนอึม รพาวม� กัน เกือฮ ฮะ ยุฮ อื เซ
มัฮ เกือฮ แปน ป มอง จัต โอเอฮี ละ โม เอยีกปุ เลวี
แตะ�
14 โอ พะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ โตก ละ อาึ เบือ กัน
ไมจ เอจี ยุฮ ฮุ รโตง วฮินั ยุฮ เปอะ เซ� ไม่ ตอก เรอึ
ม เมอะ โม ป รซอฮ ละ เปอะ นึง อื เซ� ปัว โรฮ เปอะ
โอ ลุปลัป กัน เอจี ยุฮ ฮุ เซ�
15 เญอืม เซ อาึ ยุ โม ยูด่า บึน รอาวม อะงุน ยุฮ แตะ
ซเงะ ลโล่ะ งอ่น� ตัง เฮงาะ ไม่ เปลิ อะงุน ไม่ รอาวม
อะงุน ไม่ เปลิ เม นึง บรงั ยุฮ แตะ� ไม่ โรวก อื รบุยฮ
ลกลอม แตะ� โฮว ไม่ อื นึง เยรูซาเลม งอ่น� อาึ
เอจี ซตอก ปุย โม เซ ละ โอ ซ เกือฮ โชะ โอเอฮี ไน
ซเงะ ลโล่ะ เซ� 16 ไก โรฮ ปุย เมือง ไทระ งอ่น ป
อาวต นึง เยรูซาเลม เซ� ปุย โม เซ โรวก กะ ไม่ โอ
เอฮี ไฮญ โฮวน เจือ ฮอยจ โตะ เวยีง เซ� โชะ อื ละ
ปุย ไน โม เอะ ไน ซเงะ ลโล่ะ� 17 เญอืม เซ อาึ บวยจ
ละ โม ฮวันา ยุฮ โม ยวิ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เมอ
ยุ ยุฮ เปอะ กัน ฆอก ตอก เซ เยอ� เกียฮ เกือฮ โน่ง
เปอะ ซเงะ ลโล่ะ แปน ป รแอม ไล ตอก เซ เมอ�
18 โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เอจี ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ�
พะจาว ยุฮ เอะ เอจี เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ โม
เอะ ไม่ เวยีง อาวต เตอะ เฮี ฆาื อ�ื โม เปะ เอจี มัฮ
ซ เกือฮ แม เปอะ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม อซิ
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ราเอน ติ โฮน แม� นึง เกือฮ แนฮ เปอะ ซเงะ ลโล่ะ
แปน ป รแอม ไล ตอก เซ�� อฮั เซ�
19 เคียง เซ เญือม เอจี ซ เฟียก พริ ซเงะ กา ซเงะ ล
โล่ะ เซ� อาึ ดวน เอนิ ปุย ซอง รเวอืะ เวยีง เยรูซา
เลม เซ ฆาื อ�ื เกือฮ โตว ปุย โปฮ รเวอืะ เซ ฮอยจ
ละ โปน อื ซเงะ ลโล่ะ เซ� อาึ เกือฮ โรฮ โม กวนไจ
ยุฮ แตะ มอง ญัม โตะ รเวอืะ เซ� ละ โอ ซ เกือฮ ปุย
โฮลฮ เลียก ไม่ โรวก แตะ รบุยฮ ลกลอม ไน ซเงะ ล
โล่ะ เซ ติ ตื เนอึม� 20 เอจี ไก ติ ลอา โฮน เญือม
ลอต เอนิ โม ปอกา ป โชะ ป ญอย ป ญัม ไอจ ฆาื อื
นึง ก พริ เวยีง เยรูซาเลม เซ� 21อาึ บวยจ ละ โม เซ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ เกียฮ ไอจ โน่ง เปอะ ลั่กกา ฆรุง
เวยีง เฮี เมอ� ดัฮ เปอะ ยุฮ แนฮ ตอก เซ โฮ� อาึ ซ
โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ ละ� เคียง เซ โม เซ เญาะ
ฮอยจ โตว เนอมึ ฆาื อื ไน ซเงะ ลโล่ะ เซ� 22 อาึ อฮั
โรฮ ละ โม เลวี ดวน เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล�
ไม่ เกือฮ โฮว มอง โตะ รเวอืะ เวยีง เซ ละ ซ เกือฮ
ซเงะ ลโล่ะ เซ แปน ซเงะ ซัมคัน�
โอ พะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ โตก ละ อาึ เบือ กัน ป
เอจี ยุฮ ฮุ เซ� ปัว โรฮ เปอะ เลียก พาวม นึง อาึ เบือ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ เซ�
23 ไน เจน เซ อาึ ยุ โม ปรเมะ ยูด่า โฮวน ปุย ป เญือะ
ไม่ ปุย เมือง อตัชโด่ต� เมือง อมัโมน� ไม่ เมือง โม
อปั� 24 เญอืม เซ โม กวน อื ตา บลัฮ ฮา อฮั ลปุง อตั
ชโด่ต เซ งอ่น� อฮั ลปุง เมือง ปุย ไฮญ งอ่น� เญาะ
เกียฮ อฮั โตว ลปุง ยูด่า เฟือฮ� 25อาึ กัต มวยญ ละ
ปุย โม เซ� อาึ บวยจ ละ ปัว พะจาว เกือฮ อื ลอก ป
โอยจ นึง โซะ แตะ� ปุฮ เฟียต เตอะ งอ่น� ซโบรวต
ฮาึก อ�ื ฟวยจ เซ อาึ เกือฮ โม เซ ซันญา อาึง ซโตฮ
เบือ มอยฮ พะจาว� อาึ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ
ปุ เญาะ เกือฮ กวน รโปวน เปอะ เอญี ละ กวน รเมะ
โม เซ� ปุ โรฮ เกือฮ กวน รเมะ เปอะ ไอฮ กวน รโป
วน โม เซ แปน ปุย เญือะ แตะ โรฮ� โม โกะ เปอะ
ไมจ เปอะ โตว โรฮ ไอฮ โรฮ� 26 ซาโลมอน ป มัฮ
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ เอจี ยุฮ ป พิต ฆาื ปรโป
วน โฮวน เญือะ แตะ ป มัฮ ปุย ตังเมือง เซ� ซาโลม
อน เซ มัฮ กซัต ระ ฮา กซัต เมือง ไฮญ� พะจาว ยุฮ
อื ฮรกั เนอึม อ�ื เอจี ดุฮ อื เกือฮ แปน กซัต ป ตัต
เตียง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื กซัต เซ ปังเมอ
ยุฮ ลัง่ ป พิต ฆาื โม ปรโปวน เญือะ แตะ ตอก เซ�
โม่ ยุฮ อ�ื 27 เญอืม ฮมอง เอะ ยุฮ โม เปะ ป ฆอก ป
เบร ละ พะจาว� ไม่ โอ เปอะ เนอึม รพาวม ละ อ�ื
นึง ไอฮ เปอะ ปุย ตังเมือง แปน ปุย เญือะ แตะ ตอก
เซ� อมั มัฮ ป โซมกวน�� อฮั เซ ละ�
28 เยโฮยาด่า ป มัฮ กวน เอลียาชปิ ป มัฮ ฮวันา ซตุ
เซ� เอจี ยุฮ โรฮ ป พิต� กวน เยโฮยาด่า เซ ติ ปุย
อื เญือะ ไม่ กวน รโปวน ซันบัน่ลัต ปุย ยว่ง เบ่ตโฮ
โรน� อาึ โครฮ เยโฮยาด่า เซ ฆาื อื เกือฮ โอก ฮา
เวยีง เยรูซาเลม�
29 โอ พะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ ไตม อาึง ปุย โม เซ�
กัน แปน ปุย ซตุ ไม่ ลปุง ซันญา เปอะ ละ โม ซตุ ไม่

โม เลวี เซ� ปุย โม เซ เอจี เกือฮ อื แปน ป รแอม
ไล�
30 มัฮ ตอก เซ ตอก เกือฮ อาึ โม ลัปซด่อน เซ แปน
ปุย ซงะ่ ไล ฮา ปุย ตังเมือง เซ� ไม่ ดุฮ อาึง โม ซตุ
ไม่ โม เลวี เกือฮ ยุฮ กัน ลัง ยุฮ แตะ ไอฮ เตือง ไพ
เตือง มัน� 31 อาึ เอจี เมกไม อาึง กัน ละ� ดวน โฮว
ซาวป เคิ ละ ซ ตอง ปุย ป ทไว แตะ นึง ตัม เวลา อฮั
ปุย อาึง� ไม่ เกือฮ ฮะ มอง รปั โอเอฮี ทไว ปุย ป มัฮ
เปลิ โอเอฮี โรง ยุฮ อื โครยญ เจือ เซ�
โอ พะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ โตก ละ อาึ� ไม่ เกือฮ
เปอะ แปน ป ไมจ เนิ เบือ กัน ยุฮ ฮุ เซ�
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เอซเทอ
ไลลวง ป ไก นึง พะทัม เอซเทอ เฮี มัฮ ป เกิต นึง

เวยีง ซุซา ป มัฮ เมือง อาวต กซัต เปอเซีย� เจน เซ
โม ยวิ อาวต ฆรมึ อมันัต เมือง เปอเซีย� ไลลวง ป
เกิต เจน เอซเทอ เฮี มัฮ ป ไก รเคะ ด่านีเอน� ปุก
เวลา กา เกิต พะเยซู เมาะ ด่าว 460 เนอึม� ไลลวง
เอซเทอ มัฮ ไลลวง ปรโปวน ติ ปุย ป เมีญ โม ยวิ
มัฮ ปุย ระ ไล� ไลลวง รพาวม กา อื ไม่ ตอก เนอึม
รพาวม อื ละ โม ยวิ เซ มัฮ ป เกือฮ โม ยวิ โปน ฮา
ยุม เตือง โอยจ อ�ื โม ป เกละยุ โม ยวิ เซ� ปัง ไก
แพนกัน ตะ เกือฮ โม ยวิ ชปิ ไฆร เตือง จัตเจือ อื โค
รยญ โฆะ อ�ื ปังเมอ โอ แปน ป ฟวยจ นึง เรอมึ พะ
จาว อื เบือ เอซเทอ เซ�
พะทัม เอซเทอ เฮี ปัง โอ ไก มอยฮ พะจาว นึง อ�ื

มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุง แจง แน มัฮ พะจาว ป เรอึม โม
ยวิ� เอจี มัฮ โรฮ พะทัม เฮี ป เกือฮ เอะ ยุง ตอก เกิต
ซเงะ ชลอง โม ยวิ โครยญ เนอึม ป อฮั อื กัน ชลอง
ปูรมิ ไม่ เซ�

วตัที เลฮ เตียง กซัต อาฮาซุเอรตั
1 ไพรม อื เจน แปน อาฮาซุเอรตั กซัต ระ นึง อ�ื

อาฮาซุเอรตั เซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย เน่อมึ นึง เมือง
อนิเดีย ฮอยจ ละ เมือง เอทิโอเปีย� ไก ติ รอย ไม่
งา่ โรฮ อาแลฮ จังวตั ป โฮลฮ อื ตัตเตียง เซ� 2 เญื
อม โฮลฮ อื ตัตเตียง ปุย เซ โกะ อื อาวต นึง ซุซา ป
มัฮ เมือง ลวง ยุฮ แตะ เซ� 3 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ
ลอวย นึง กัน แปน อื กซัต เซ� จัต กัน เลียง ละ โม
ลุกนอง แตะ� ไม่ โม คารตัชกัน� ไม่ โม ไน ตฮนั ยุฮ
แตะ ป มัฮ โม เปอเซีย ไม่ โม มีเด่ีย� ไม่ โม จาวไน�
ไม่ โม พูวา โครยญ จังวตั� เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ
เตือง โอยจ อ�ื

4 กซัต เซ เปลีฮ มัฮ แตะ ปุย ไก โญตซัก เบือ คาว
คอง โฮวน ยุฮ แตะ� ไม่ กัน คึนัก ยุฮ แตะ โครยญ
เจือ� ไก เอนิ แปน แลฮ เคิ อื เปลีฮ อื เกือฮ ปุย ยุ โอ
เอฮี ตอก เซ เยอ� 5 เญอืม เอจี โปน เวลา เซ� กซัต
เซ จัต แม กัน เลียง ละ ปุย นึง เวยีง ซุซา ป มัฮ เมือง
ลวง ยุฮ แตะ เซ� ปุย ฮอยจ เคะ อื นา เซ เตือง ป ระ
ป แตวะ� จัต กัน เลียง นึง รปึม คึ ยุฮ แตะ นึง ควง
เญือะ แตะ เซ อาแลฮ ซเงะ เอนิ� 6 กซัต เซ เกือฮ
ปุย แงฮ่ ฆัว นา ก จัต แตะ งนั เซ� เกือฮ ปุย กัง พา
แนน ไมจ นึง อ�ื ป มัฮพา ปิญ ไม่ พา ปาื� โจกแมอื
นึง พา แนน ไมจ ป มัฮ พา ซี ซุวนั� ดุฮ โรฮ โวง มาื
นึง ด่อง ซโมะ ไมจ เกือฮ อื แปน ควน โจก ปุย พา
เซ� รปึม เซ ไก โรฮ เตียง ไคร เตียง มาื นึง� ตุม
ซโมะ พรุยฮ ไมจ ป ไก แปน แพน แตะ นึง อื ป มัฮ
ซโมะ ซครกั� ซโมะ ตอม ฮอย� ซโมะ ปาื� ไม่ ซโมะ
ลอง ตอฮ� 7 เกือฮ ปุย ญุ รอาวม อะงุน นึง จอก ไคร
คึ ป ไก โฮวน แบ่ป โฮวน เจือ� ไก โตว ป ตอก อื ปุ
แตะ ติ เนอมึ� กซัต เซ เวอืฮ เนอมึ รพาวม ละ ปุย�
เกือฮ ปุย โฮลฮ ญุ รอาวม อะงุน ปอ ซัก แตะ� 8 กัน

ญุ ปุย รอาวม อะงุน เญอืม เซ เตอมึ เอนิ เมาะ ฆวต
ญุ ปุย อ�ื กซัต เซ เอจี อฮั อื ละ กวนไจ แตะ� นึง ซ
เกือฮ อื ปุย ญุ ตัม รพาวม ฆวต ญุ แตะ ไอฮ โครยญ
โฆะ อ�ื

9 เญือม เซ ปรโปวน เญือะ กซัต ป มัฮ วตัที เซ�
จัต โรฮ กัน เลียง ละ โม ปรโปวน นึง โตะ เญือะ กซัต
อาฮาซุเอรตั เซ โรฮ�

10 นึง กัน เลียง ไน ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ� กซัต
เซ กัมลัง มวน โมฮ รโอฮ รออง นึง เอจี ซัก แตะ นึง
ไปล อะงุน� กซัต เซ อฮั อื ละ เมฮุมัน� บิซ่ทา� ฮา
โบน่า� บิก่ทา� อาบัก่ทา� เซทา� ไม่ คาระคัต ป มัฮ
กวนไจ ซดิ* ยุฮ แตะ เตือง อาแลฮ ปุย อื เซ� 11ดวน
อื โฮว กอก วตัที ป มัฮ ปรโปวน ระ เญือะ แตะ เซ�
ดวน โรฮ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ จาวป ปุ โฮว วอม คึ
แตะ� เกือฮ อื ฮอยจ อาวต โบ แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง ซ เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื โฮลฮ ยุ เมาะ ไมจ
ปรโปวน เญือะ แตะ� นึง มัฮ ปรโปวน เญือะ อื เซ
ปุย ไมจ ลัมเลือ เอนิ� 12 เญือม โฮว กอก โม กวน
ไจ กซัต อื ตอก เซ� วตัที เซ ปังเมอ โอ ญอม ฮอยจ
เคะ กซัต เซ� เญือม เซ กซัต เซ ฮาวก รพาวม เนอึ
ม ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อ�ื

13 กซัต เซ ไฮมญ อื ฆาื อื นึง โม ป ยุง ไลลวง
โกตไม� เญือม ไก ป ญัก ละ อื กซัต เซ กอ ไฮมญ
โม เซ นึง อื ตอก เซ� 14 ป กอ กอก กซัต เซ ละ ซ
ปึกซา แตะ โอเอฮี ไม่ อื มัฮ คาเชนา� เชทา� อตัมา
ทา� ทาระชติ� เมเรต� มันเซนา� ไม่ เมมูคัน� ปุย
อาแลฮ เซ มัฮ โม เปอเซีย ไม่ โม มีเด่ีย� มัฮ โม จาว
ไน ระ ป ไก อมันัต นึง เมือง เซ�

15 กซัต เซ อฮั อื ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �อาึ ป
มัฮ กซัต อาฮาซุเอรตั เตอ� อาึ ดวน โม กวนไจ แตะ
โฮว กอก วตัที ปรโปวน ระ เญือะ แตะ เซ ฮอยจ เคะ
อาึ� ปรโปวน เซ ปังเมอ โอ ญอม ฮอยจ เคะ อาึ�
ตัม โกตไม ยุฮ ฮู� ปุย เซ คาว ละ ยุฮ ละ อื ตอก เมอ
แล�� อฮั เซ�

16 เมมูคัน โลยฮ อื ละ กซัต ไม่ โม ลุกนอง อื เซ
ตอก เฮ�ี �วตัที เซ เญาะ มัฮ โตว พลิฮ บึน อื กซัต
โน่ง� เอจี มัฮ เอนิ พลิฮ บึน อื โม ลุกนอง อื ไม่ ปุย
อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เตือง โอยจ อื โรฮ� 17 โม
ปรโปวน ป อาวต นึง บัน่เมือง เฮ�ี ดัฮ เอจี ฮมอง ป
ยุฮ วตัที เซ� ซ พลิฮ บึน โรฮ ปรเมะ เญือะ แตะ ฆาื
อื โครยญ โฆะ แตะ� ไม่ ซ อฮั อื เฮ�ี �กซัต อาฮาซุ
เอรตั ดวน ปุย โฮว กอก ปรโปวน ระ เญือะ แตะ ละ
แตะ� ปรโปวน เญือะ อื เซ ปังเมอ โอ ญอม ฮอยจ
เคะ อ�ื� ตึน ซ อฮั เซ� 18ซเงะ เนาะ เฮี โม ปรโปวน
เญือะ จาวไน นึง เมือง เปอเซีย ไม่ เมือง มีเด่ีย เตือง
โอยจ อ�ื เญือม ฮมอง อื ไล ยุฮ วตัที เซ� ซ แปน ป
กอก อื รโฮงะ ละ ปรเมะ เญือะ แตะ ฆาื อ�ื เญือม
เซ กัน พลิฮ ปุย ปุ แตะ ไม่ กัน รอก พาวม ปุย นึง ปุ
แตะ ซ พรุฮ ฆาื อื โฮวน ปุๆ�

19�ปะ ป มัฮ กซัต เตอ� ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ โฮ�
ปัว เปอะ โอก รซอม แตะ ละ ปุย ตอก เฮ�ี วตัที เซ

* 1:10 1:10 ลปุง ไท อฮั คันที ไม่ โม เซ� มัฮ อฮั อื ปุย เซฮ ปุย ไม่�
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เญาะ ซ โฮลฮ โตว เลียก เคะ ปะ ป มัฮ กซัต เซ เฟือ
ฮ เอนิ� ปัว เปอะ ไซฮ เอนิ อาึง นึง โกตไม ยุฮ โม
เปอเซีย ไม่ โม มีเด่ีย เซ โรฮ� ละ ซ แปน อื ป โอ ปุย
เญาะ เกียฮ เปียน เฟือฮ เอนิ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย ไฮญ ป ไมจ ฮา ปุย เซ แปน ปรโปวน ระ
เญือะ แตะ รโตง วตัที เซ� 20 เญือม เอจี โอก เปอะ
รซอม แตะ ละ ปุย เล่ีป บัน่เมือง เวอืฮ ป โฮลฮ เปอะ
ตัตเตียง เฮ�ี โม ปรโปวน เตือง โอยจ อื ปัง มัฮ ป
ตุก ป กอย ซ นัปทื เนอมึ โรฮ ปรเมะ เญือะ แตะ เบือ
อ�ื� อฮั เซ�

21 ไลลวง เซ ปุก รพาวม กซัต ไม่ โม ลุกนอง อ�ื
กซัต เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซเนอ เมมูคัน อื เซ ละ
แตะ� 22 กซัต เซ เกือฮ เนอึม รซอม แตะ เซ ฮอยจ
ละ ปุย เล่ีป เมือง เตียง แตะ เซ โครยญ จังวตั� ไซฮ
อื ละ อื นึง ตัว นังซื ป โกว ปุย โครยญ จังวตั� ไม่
โครยญ เจือ ลปุง ปุย นึง อื ตอก เฮ�ี �เกือฮ โม ปร
เมะ โครยญ โฆะ ปุย แปน ฮวันา ละ เญือะ โกะ แตะ
ไอฮ� ไม่ ไก อมันัต อื นึง เญือะ แตะ เซ�� อฮั เซ�

2
เอซเทอ โฮลฮ แปน ปรโปวน ระ เญือะ กซัต

1 กัง เคะ เอ� เญือม เอจี ไฮ รอก พาวม อ�ื กซัต
อาฮาซุเอรตั เซ โตก ละ ป ยุฮ วตัที เซ ละ แตะ�
โตก โรฮ ละ โกตไม ป ตัง โคระ แตะ นึง ไลลวง วตั
ที เซ� 2 โม ลุกนอง ซดิ อื เซ อฮั อื ละ กซัต เซ ตอก
เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ ปุย โฮว ซาวป โม ปเครฮี ม่อง
ไม่ ไมจ นา ซา ฮกั แตะ� ละ ซ แปน อื ปรโปวน ระ
เญือะ เปอะ� 3 ปัว โรฮ เปอะ ดุฮ อาึง โม กวนไจ
เปอะ เล่ีป เมือง เตียง เปอะ เฮี โครยญ จังวตั� ละ ซ
เกือฮ เปอะ โฮว ซาวป โม ปเครฮี ม่อง ป ไมจ นา ซา
ฮกั อ�ื เกือฮ ฮอยจ รโจะ นึง ควง อาวต โม ปรโปวน
นึง เญือะ เปอะ นึง ซุซา ป มัฮ เมือง ลวง ยุฮ เปอะ
เซ� เกือฮ เฮไก ป มัฮ กวนไจ ซดิ ยุฮ เปอะ ป แลน
แก โม ปรโปวน เญือะ เปอะ เซ� แลน แก ปรโปวน
โม เซ� ไม่ เกือฮ โรฮ เปอะ ลออยฮ นัม แปง ละ ซ
แปน ควน แงฮ่ อื ติ แตะ นึง� 4ฟวยจ เซ ปรโปวน
ป ปุก รพาวม เปอะ นึง อื เซ เกือฮ แปน ปรโปวน ระ
เญือะ เปอะ รโตง วตัที เซ�� อฮั เซ� ไลลวง เซ ปุก
รพาวม กซัต เซ� ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ ฆาื อ�ื

5 นึง เมือง ซุซา ไก โม ยวิ นึง ติ ปุย มอยฮ อื มัฮ
มอเด่ไค� มัฮ กวน ยาอ�ี มัฮ เจอ เบ่นยามิน� มัฮ
จัตเจือ คิต ไม่ ชิเมอ�ี 6 ไพรม อื เญือม เลียก ซะ เต
เนบู่คัตเนซา ป มัฮ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน เวยีง เยรูซา
เลม โฮ� โฮมวต โรวก เยโฮยาคิน กซัต เมือง ยูด่า
เกือฮ แปน ครา แตะ ไม่ ปุย ไฮญ โฮวน ปุย� โฮม
วต โรฮ โรวก มอเด่ไค เซ เกือฮ แปน ครา แตะ โรฮ�
7 มอเด่ไค เซ ตุย เลียง เอซเทอ ป มัฮ กวน รโปวน
แอน ระ แตะ นึง โอ อื เญาะ ไก มะเปือะ� มอยฮ เอซ
เทอ เซ นึง ลปุง ฮบีรู เยอ มัฮ ฮาด่าซา� ปรโปวน เซ
มัฮ ปุย ไมจ นา ซา ฮกั� ชอม ฮุนฮงั ไม่ อ�ื เญือม
เอจี ยุม มะเปือะ อ�ื มอเด่ไค เซ ตุย เลียง อื เกือฮ อื
แปน ตอก กวน โกะ แตะ�

8 เญือม เอจี ฮอยจ รซอม ดวน กซัต เซ ปุย โฮว
ซาวป เกือฮ โม ปเครฮี ฮอยจ รโจะ นึง เมือง ซุซา
เซ� เอซ เทอ เซ โฮลฮ โรฮ โฮว อาวต นึง เญือะ
กซัต� ปุย เกือฮ เฮไก แปน ป แลน แก อ�ื นึง มัฮ
อื ป มอง แลน แก โม ป อาวต นึง ควง ปรโปวน นึง
เญือะ กซัต เซ� 9 เฮไก เซ ปุก เอซเทอ เซ รพาวม
อ�ื ซไจ เอนิ ซาวป ตุย ลออยฮ นัม แปง ควน แงฮ่
อื ติ แตะ เซ ละ อ�ื เกือฮ โรฮ ป โซม ญึมๆ ละ อ�ื
เกือฮ โรฮ อื โฮลฮ อาวต นา ก ตึก นึง ไมจ มวน แตะ
ฮา ปุย ไฮญ นึง ควง อาวต โม ปรโปวน เซ� เกือฮ
โรฮ โม กวนไจ รโปวน อาแลฮ ปุย ป เอจี เลือก ปุย
เน่อมึ เญือะ กซัต เซ แปน ป รซอฮ ละ อ�ื

10 มอเด่ไค เซ ดวน เอซเทอ เซ เม่าะ ไลลวง มัฮ
แตะ โม ยวิ เซ ฮา ปุย ไฮญ� เอซเทอ เซ เม่าะ เนอึ
ม อ�ื 11มอเด่ไค เซ โฮว ไร นึง ลัก่กา ควง อาวต โม
ปรโปวน เซ โครยญ ซเงะ่ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ยุง
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ เอซเทอ เซ�

12 กัน แงฮ่ ฆัว ปเครฮี โม เซ ติ แตะ ไก กัมโนต
เวลา ติ เนอึม� โม เซ ซ แม่น ติ แตะ ไม่ โมตญอป
แลฮ เคิ� ตา แลฮ เคิ อื เซ ซ แม่น ติ แตะ ไม่ ลออ
ยฮ ซออย ฮงาื� ฟวยจ เซ ปเครฮี โม เซ ปุย ซ ตาว
อื โฮว เลียก เคะ กซัต อาฮาซุเอรตั เซ ติ โฮน ติ ปุย�
13 เญือม ซ เลียก อื เคะ กซัต นึง เญือะ อื ตอก เซ�
ปรโปวน โม เซ เตอมึ เครองึ ฆวต จาวป อ�ื โฮลฮ
ตุย โรวก อื เน่อมึ นึง ควง โม ปรโปวน เซ� 14 โม เซ
ซ เลียก เคะ กซัต เซ เมือ กปู อ�ื เญือม เอจี ปวยฮ
พริ เมือ กซะ อื โฮลฮ แม โอก เอญี ฮอยจ นึง ควง
โม ปรโปวน ติ โดฮ แม� ป แลน แก อื มัฮ ชาอตั
กัต� มัฮ ป แลน แก ปรโปวน แตวะ เญือะ กซัต เซ�
ปรโปวน โม เซ เญาะ โฮลฮ โตว เลียก เคะ กซัต เซ�
โนก ฮา ซ กอก กซัต มอยฮ อื นึง ปุก อื รพาวม กซัต
เซ�

15 เอซเทอ เซ มัฮ กวน รโปวน อาบี่ฮาอนิ ป มัฮ
แอน ระ มอเด่ไค� มอเด่ไค เซ มัฮ ป ตุย เลียง เอซ
เทอ เซ แปน ตอก กวน โกะ แตะ� เญือม เอจี เติง
เวน โฮลฮ เอซเทอ เซ เลียก เคะ กซัต เซ� เอซเทอ
เซ ซ จาวป โตว เครองึ ไฮญ โนก ฮา เครองึ ป ดวน
เฮไก ป มัฮ ป แลน แก แตะ เซ จาวป อ�ื เมาะ ป ยุ
เอซเทอ เซ ไมจ ตื เอซเทอ เซ ละ โครยญ โฆะ อ�ื
16 เญือม ตาว ปุย เอซเทอ เซ เกือฮ เลียก เคะ กซัต
อาฮาซุเอรตั เซ� ปุก เคิ กาว ป มัฮ เคิ เทเบ่ต� ปุก
เนอมึ อาแลฮ นึง กัน แปน อาฮาซุเอรตั เซ กซัต�

17 กซัต เซ ฮรกั เอซเทอ เซ ฮา ปรโปวน ไฮญ นึง
อ�ื เอซเทอ เซ ไมจ เนอึม ละ กซัต เซ ฮา โม ปเค
รฮี ม่อง ไฮญ นึง อื เซ เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ
กซัต เซ จาวป วอม คึ นึง ไกญ เอซเทอ เซ� ลอต
เกือฮ อื แปน ปรโปวน ระ เญือะ แตะ รโตง วตัที เซ�
18 ฟวยจ เซ กซัต เซ จัต กัน เลียง ระ ละ ซ แปน อื
โญตซัก ละ เอซเทอ เซ� กอก โม ลุกนอง แตะ ไม่
โม คารตัชกัน ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง กัน เลียง เซ เตือง
โอยจ อ�ื ไน ซเงะ เซ เกือฮ ปุย ลโล่ะ กัน ยุฮ แตะ
เล่ีป เมือง เตียง แตะ เซ� เกือฮ โรฮ คองควน ละ ปุย
ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ ไม่ อ�ื
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มอเด่ไค เรอมึ กซัต
19 เญือม เกือฮ ปุย โม ปเครฮี ม่อง เซ รโจะ ไม่ ปุ

แตะ โฮน ลอา นึง อ�ื มอเด่ไค เซ เอจี โฮลฮ แปน ป
รซอฮ ละ กซัต นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ กซัต เซ�
20 เอซเทอ เซ ดิ เกือฮ โตว ลัง่ ปุย ยุง มัฮ แตะ โม
ยวิ� นึง คัต มอเด่ไค แตะ เซ โอ รโฮงะ อ�ื เอซเทอ
เซ เนอึง ป อฮั มอเด่ไค เซ� ตอก โรฮ เนอึง อื ป อฮั
อื เญือม แลน แก มอเด่ไค อื เน่อมึ เญือม กวนดุ อื
เซ ลัง่�

21 ลไล รซอฮ มอเด่ไค เซ ละ กซัต นึง โตะ รเวอืะ
ฆรุง เญือะ อื เซ� บิก่ทัน ไม่ เทเรต ป มัฮ กวนไจ ซดิ
ยุฮ กซัต เซ เตือง ลอา อ�ื มัฮ ป มอง ญัม นึง เญือะ
กซัต เซ� ปุย ลอา เซ ไก รพาวม เกละยุ กซัต อาฮา
ซุเอรตั เซ� งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต
เซ� 22 มอเด่ไค ฮมอง ไลลวง เซ� โฮว รโฮงะ อื ละ
เอซเทอ เซ ฆาื อ�ื เอซเทอ เซ รโฮงะ โรฮ อื ละ กซัต
ตัม ป อฮั มอเด่ไค เซ ละ แตะ� 23 เญอืม เอจี ซาวป
อื ไฮมญ ฮมอง� ไม่ เอจี ยุง อื มัฮ อื ป เนอึม� กซัต
เซ เกือฮ เอนิ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ� ฟวยจ เซ
เคิง แม อื นึง โคะ� ลอต เอนิ เกือฮ ปุย ไซฮ อาึง ไล
ลวง เซ นึง นังซื ยุฮ กซัต เซ�

3
ฮามัน งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ยวิ

1 กัง เคะ เอ� กซัต อาฮาซุเอรตั ดุฮ ตัมแนง ฮา
มัน กวน ฮมัเมด่าทา ฮลาวง ฮา โม จาวไน ไฮญ ยุฮ
แตะ เตือง โอยจ อ�ื ฮามัน เซ มัฮ จัตเจือ โม อากัก�
2 โม จาวไน ป ยุฮ กัน นึง เญือะ กซัต เซ จัมเปน นุ่ม
ไว ฮามัน เซ ฆาื อื นึง มัฮ อื ป อฮั กซัต เซ ละ อ�ื มอ
เด่ไค เซ ปังเมอ โอ ญอม นุ่ม ไว อ�ื 3 โม จาวไน ป
อาวต นึง เญือะ กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ เม
อยุ โอ เปอะ ยุฮ ตัม ป ซตอก กซัต ปุย ยุฮ ฮู�� อฮั
เซ� 4 ปุย โม เซ ดวน แนฮ อื ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก
กซัต เซ โครยญ ซเงะ่� มอเด่ไค เซ ปังเมอ โอ แนฮ
ญอม ยุฮ อ�ื มอเด่ไค เซ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ โม ยวิ�
อาึ เกียฮ ไว โตว ฮามัน�� อฮั เซ� ปุย โม เซ โฮว ร
โฮงะ อื ละ ฮามัน� ละ ซ แลน อื เมาะ ซ ปุน โอต อื
ป ยุฮ มอเด่ไค เซ ไม่ โอ อื ปุน�

5 เญอืม ยุ อื โอ มอเด่ไค เซ ญอม นุ่ม ไว แตะ ตอก
เซ� ฮามัน รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื อ�ื 6 เญือม เอจี
ฮมอง อื มัฮ มอเด่ไค เซ โม ยวิ เยอ� เมือต ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ มอเด่ไค เซ โน่ง ดิ ปอ โตว นึง พาวม อ�ื ฮามัน
เซ ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ยวิ ฆาื อื
เตือง โอยจ อ�ื ตะ ยุฮ ไม่ อื เล่ีป เมือง ตัตเตียง กซัต
อาฮาซุเอรตั เซ� 7 เญือม เอจี แปน อาฮาซุเอรตั
กซัต เนอมึ กาว ลอา นึง อ�ื ปุก เคิ เมือ โรง นึง อื ป
อฮั ปุย เคิ นิซัน ไม่� ฮามัน เซ เกือฮ ปุย โจก เบ่อ นึง
ไลลวง ซเงะ เคิ� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ยุง ซเงะ เคิ
ป ปุก ละ กัน ซ ยุฮ แตะ เซ� กัน โจก เบ่อ เซ ปุย อฮั
น่าึก ปูรมิ ไม่ อ�ื เญือม เซ เบ่อ ยุฮ อื เซ ปุก วนัที
กาว โรฮ ลอวย เคิ กาว ลอา� ป มัฮ เคิ อาด่า เซ�

8 ฮามัน เซ อฮั อื ละ กซัต อาฮาซุเอรตั เซ ตอก
เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี ไก ปุย ติ มู ป อาวต ลลาึง ปุย นึง บัน่
เมือง ยุฮ เปอะ� อาวต เอนิ เล่ีป เมือง ยุฮ เปอะ เฮี
โครยญ จังวตั� ปซี ปซา ยุฮ อื ปุก โตว ปุ แตะ ไม่ ปซี
ปซา ยุฮ ปุย ไฮญ นึง อื ติ เนอมึ� ปุย โม เซ ยุฮ โตว
อื ตัม โกตไม ยุฮ ปะ� ดัฮ ปะ ซ ละ แนฮ ปุย โม เซ
เกือฮ ไอม โฮ� ตึน โอ ซ ไก ป มัฮ ละ เปอะ� 9 ดัฮ ปุก
รพาวม เปอะ โฮ� ปัว ปะ ตัง โกตไม ละ ปุย เกือฮ มัฮ
รซอม ปะ� เกือฮ ปุย ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ เตื
อง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ เอนิ มาื ละ โม ป ไปญ มาื
ยุฮ เปอะ ติ ฮมาึน ตะลัน� เกือฮ แฮรน อื นึง คลัง
ยุฮ เปอะ ละ ซ โกว อื นึง กัน ลวง�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญอืม เซ กซัต เซ ปอยจ เอนิ ไฌม ป ไก ทา ยุฮ
แตะ เซ� เกือฮ อื ละ ฮามัน กวน ฮมัเมด่าทา จัตเจือ
โม อากัก� ป มัฮ ป เกละยุ โม ยวิ เซ� 11 กซัต เซ
อฮั อื ละ ฮามัน เซ ตอก เฮ�ี �ปุย โม เซ ไม่ คาวคอง
เละ มาื ยุฮ อื อาึ มอป ละ ปะ� ละ ซ เกือฮ ปะ ยุฮ ละ
อื ตัม ตอก แกต เปอะ โซมกวน ยุฮ�� อฮั เซ�

12 ฟวยจ เซ ฮา มัน กอก โม เลคา ยุฮ กซัต เซ
ฮอยจ เคะ แตะ� เญือม เซ ปุก วนัที กาว ลอวย เคิ
เมือ โรง นึง อ�ื เกือฮ อื ไซฮ รซอม โกตไม เซ ตัม ป
อฮั ฮามัน เซ โครยญ เจือ� ไซฮ เนอึม อื ตัม นังซื
โกว ปุย โครยญ จังวตั� ไม่ โครยญ เจือ ลปุง ปุย นึง
อ�ื ตาว อื ละ โม จาวไน ไม่ โม คารตัชกัน ไม่ โม จาว
เมือง โครยญ โฆะ อ�ื ไซฮ อื เกือฮ แปน รซอม กซัต
อาฮาซุเอรตั เซ� ไม่ ดุฮ อื ทา ป ไก นึง ไฌม กซัต
เซ นึง อ�ื 13 นังซื รซอม โกตไม เซ เกือฮ ปุย ตาว อื
ละ ปุย โครยญ จังวตั ไน เมือง เตียง กซัต เซ� ดวน
ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โม ยวิ เซ� เตือง ป ระ ป แตวะ ปรเมะ
ปรโปวน เตือง โอยจ อ�ื พัต อาึง ซเงะ ละ อ�ื ซเงะ
เซ ปุก วนัที กาว โรฮ ลอวย เคิ กาว ลอา� ป มัฮ เคิ
อาด่า เซ� ดัฮ เอจี ฟวยจ ยุฮ ไลจ ไม่ อื โฮ� ดวน
แม อื ตุย คาวคอง อื เตือง โอยจ อื โรฮ� 14 รซอม ป
ไซฮ ปุย เซ เกือฮ ปุย ครอฮ อื ละ ปุ แตะ โครยญ จัง
วตั เกือฮ ปุย ฮมอง โอยจ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุง
เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ ซเงะ เซ�

15 โม ป โฮว ซาวป ตาว รซอม เซ� ซไจ แนฮ ตาว
อื ตัม ดวน กซัต แตะ เซ� รซอม เซ ปุย ตาว อื โค
รยญ จังวตั� ครอฮ โรฮ อื นึง เมือง ซุซา ป มัฮ เมือง
ลวง เซ� กซัต เซ งาวม ญุ ซไบ่ ไปล ไม่ ฮามัน เซ�
โม ป อาวต นึง เมือง ซุซา เซ เตือง โอยจ อื ปังเมอ
เงอตึ ไม่ โตวฮ ฆราึง แตะ ฆาื อ�ื

4
มอเด่ไค ปัว เอซเทอ เรอมึ โม ยวิ

1 เญอืม เอจี ฮมอง อื ไลลวง เซ โครยญ เจือ� มอ
เด่ไค เซ แจฮ โปวฮ เครองึ เซอกึ แตะ ฆาื ตุก รพาวม
แตะ� จาวป เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ กาวป อื อาึง จะ นึง
ไกญ แตะ� โฮว ไร โตะ เวยีง เซ� ครวก ไม่ อื เรยีง
ฆาื โซะ รพาวม แตะ� 2 ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ คระ
เลียก ปุย ฮอยจ นึง เญือะ กซัต� มอเด่ไค ปังเมอ โอ
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โฮลฮ เลียก� มัฮ ฆาื โอ ปุย เกือฮ โม ป จาวป เครองึ
ฮาื ฆัน เซ เลียก ฮอยจ นึง เญือะ กซัต เซ�

3 เมาะ ป มัฮ โม ยวิ เซ โครยญ จังวตั เญอืม ฮมอง
อื ครอฮ ปุย รซอม โกตไม ยุฮ กซัต เซ� ตัง โคน ตัง
อาวต ฆาื อื ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ โครยญ โฆะ
แตะ� เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ� เยอืม โฆว ไม่ อื
นึง โซะ รพาวม แตะ� จาวป เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ ไอจ
คุกคัก อื นึง จะ� 4 เญอืม เอจี รโฮงะ โม กวนไจ รเมะ
กวนไจ รโปวน อื ไลลวง มอเด่ไค เซ ละ อ�ื เอซเทอ
เซ ตุก ลัมเลือ เอนิ รพาวม ฆาื อ�ื รโปะ เครองึ เซ
อกึ ฆาื อื ละ มอเด่ไค เซ� ละ ซ เกือฮ อื จาวป อื ตัง
เครองึ ฮาื ฆัน เซ� มอเด่ไค เซ ปังเมอ โอ ญอม รปั
อ�ื

5 ฟวยจ เซ เอซเทอ เซ กอก กวนไจ ซดิ* แตะ ติ
ปุย� ป มอยฮ ฮาทัก� เอจี มัฮ กวนไจ ป เลือก กซัต
ละ ซ รซอฮ อื ละ เอซเทอ เซ� ดวน อื โฮว ไฮมญ
มอเด่ไค เซ เกว ไม่ ไลลวง ป ยุฮ อื เซ� มัฮ ฆาื เมอ
ป ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ ฆาื อ�ื ฆวต ยุง ควน ฆาื อ�ื
6 ฮาทัก เซ โอก โฮว เคะ มอเด่ไค เซ นึง ตะ โบรก
กไน เวยีง เซ� ปุก ลวง ลัก่กา โตะ รเวอืะ เญือะ กซัต
เซ�

7 มอเด่ไค เซ รโฮงะ ไลลวง ป เกิต ละ แตะ เซ
ละ อื โครยญ เจือ� ไม่ รโฮงะ อื เมาะ ไก มาื ตะ ฮา
มัน เกือฮ ละ แปน อื มาื ลวง เซ นึง ซ เกือฮ อื ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ โม ยวิ เซ� 8 มอเด่ไค เซ เกือฮ โรฮ นังซื
ป มัฮ รซอม โกตไม ยุฮ กซัต ป โอก เน่อมึ นึง เวยีง
ซุซา เซ ละ ฮาทัก� เอจี มัฮ รซอม ดวน อื ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ โม ยวิ เซ� เกือฮ ฮาทัก เซ โรวก อื ละ เอซเทอ ไม่
เกือฮ อื อาทิไบ่ ไลลวง ป ซ เกิต ละ โม ยวิ เซ ละ อ�ื
เกือฮ อื ดวน เอซเทอ เซ เลียก ปัว อื นึง กซัต เซ�
ละ ซ เกือฮ อื กซัต เซ เลียก พาวม นึง โม ยวิ ป มัฮ
จัตเจือ เอซเทอ เซ� 9 ฮาทัก เซ เอญี รโฮงะ เนอมึ อื
ละ เอซเทอ เซ ตัม ป อฮั มอเด่ไค เซ ละ แตะ�

10ฟวยจ เซ เอซเทอ เซ ดวน แม ฮาทัก เซ โฮว ร
โฮงะ อื ละ มอเด่ไค เซ ตอก เฮ�ี 11�อาึ ซ โฮลฮ เลีย
ก ตอก เมอ แล� เอจี ไก โกตไม ยุฮ กซัต ติ เจือ�
ดัฮ ไก ปรเมะ ญุ่ก ปรโปวน ญุ่ก ป เลียก เคะ กซัต
นึง ฮอง คัก กไน เซ เตือง โอ กซัต เซ กอก เกอ� ปุย
เซ ซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื อ�ื ปุย เตือง
โอยจ อื เน่อมึ นึง โม จาวไน ฮอยจ ละ โม ลัปซด่อน
โครยญ จังวตั เอจี ยุง ตื อื โกตไม เซ� ไก โตว ป เกีย
ฮ เลียก เคะ กซัต เซ โนก ฮา ซ ซนาว กซัต เซ โคะ ฆิ
ไคร ซัมคัน ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย เซ ไอม� โฮฮ
ฮา เซ อาึ เอจี ไก ติ เคิ โอ กซัต เญาะ กอก เกอะ เลีย
ก เคะ แตะ�� อฮั เซ�

12 ปุย โม เซ โฮว รโฮงะ ไลลวง ป อฮั เอซเทอ เซ
ละ มอเด่ไค เซ� 13 มอเด่ไค ดวน แม ปุย เซ เอญี
รโฮงะ อื ละ เอซเทอ เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม ยวิ ยุม
เตือง โอยจ แตะ� ปุ แกต ติ เปอะ ซ ไอม โน่ง เบือ
อาวต เปอะ นึง เญือะ กซัต เซ� 14 ดัฮ เปอะ อาวต
โฆย แนฮ โฮ� โม ยวิ เซ ซ ไก ป ฮอยจ เรอึม อื เน่
อมึ ก ไฮญ เญอ� ปะ ไม่ ปุย ไน เญือะ เปอะ ปังเมอ
ซ ไลจ โลม เปอะ� เมอ เตือง อื กัน โฮลฮ เปอะ แปน

ปรโปวน เญือะ กซัต เซ มัฮ โฮลฮ เปอะ แปน ละ ซ
เรอมึ เปอะ ปุย เญอืม เกิต ปญัก ละ อื ตอก เฮี ยุง่��
อฮั เซ�

15ฟวยจ เซ เอซเทอ เซ ดวน แม ปุย เซ โฮว รโฮ
งะ อื ละ มอเด่ไค เซ ตอก เฮ�ี 16 �ไมจ เปอะ โฮว
ซาวป อฮั ละ โม ยวิ ป อาวต นึง เวยีง ซุซา เซ เตือง
โอยจ อ�ื เกือฮ รโจะ ติ โดฮ ละ ซ เออปึ อื ป โซม
แตะ� ไม่ ไววอน อื เพือ อาึ� ไน ลอวย ซเงะ ลอวย
ซาวม เมอ� ปุ เกือฮ โซม ไม่ โอ เปอะ เกือฮ ญุ โอเอฮี
ติ เจือ เนอึม� อาึ ไม่ โม กวนไจ รโปวน เนอะ ซ เอ
อปึ โรฮ ป โซม แตะ โรฮ� ฟวยจ เซ อาึ ซ เลียก เคะ
กซัต เซ� ปัง มัฮ ป พิต โกตไม ยุฮ อื ญุ่ก� ดัฮ อาึ
ยุม ฆาื โฮ� อาึ ญอม ยุม นึง�� อฮั เซ�

17 มอเด่ไค เซ โฮว ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั เอซเทอ
เซ ละ แตะ เซ โครยญ เจือ�

5
เอซเทอ ปัว กซัต ไม่ ฮามัน ฮอยจ นึง กัน เลียง

ยุฮ แตะ
1 เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ ลอวย นึง กัน เออปึ อื ป

โซม แตะ เซ� เอซเทอ จาวป ลปิ คึ แตะ เลียก ชุง ไม่
อื นึง ควง เญือะ กซัต เซ คัก กไน อ�ื ซืนา ฮอง ระ ก
อาวต กซัต เซ� เญอืม เซ กซัต เซ งาวม นึง ก งาวม
คึ ยุฮ แตะ กไน ฮอง เญือะ แตะ� ลัก่กา ลัก่ คระ เลีย
ก ปุย โตะ เญือะ แตะ เซ� 2 กซัต เซ เญอืม เอจี ยุ อื
เลียก ชุง เอซเทอ ป มัฮ ปรโปวน ระ เญือะ แตะ นึง
ก พริ ฮอง เซ ปุก รพาวม อ�ื ซนาว เอนิ โคะ ฆิ ไคร
ซัมคัน ยุฮ แตะ ละ อื ฆาื อ�ื ละ ซ เกือฮ อื เดือะ ไปญ
อ�ื เอซเทอ เลียก เคะ อื เดือะ เนอมึ ไปญ เปือง อ�ื

3 กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอซเทอ� ปะ อมั มัฮ ไก
ป ฆวต อฮั เปอะ� มัฮ เมอ ป ฆวต ไอฮ เปอ� รโฮ
งะ เนิ เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ ปัง มัฮ เมือง เตียง
เงอะ เฮี ตา บลัฮ เอนิ ญุ่ก� อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

4 เอซเทอ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปุก รพาวม
เปอะ โฮ� ปัว ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ ไม่ ฮามัน ฮอยจ
โซม ดิ เคะ แตะ ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี อาึ เอจี โฆง
เพรยีง อาึง ป โซม ป ปอน ละ เปอะ�� อฮั เซ�

5 กซัต เซ ดวน ปุย ซไจ โฮว กอก ฮามัน เซ เกือฮ
ฮอยจ รปิ เอนิ เคะ แตะ� ละ ซ โฮลฮ อื โฮว นึง กัน
เลียง ยุฮ เอซเทอ เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื กซัต เซ
โฮว ดิ ไม่ อ�ื

6ลไล ญุ อื ไปล อะงุน เซ� กซัต เซ ไฮมญ เอซเทอ
เซ ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เมอ ป ฆวต ไอฮ เปอะ� รโฮงะ
เนิ เมอะ� อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ� ปัง มัฮ เมือง เตียง
เงอะ ตา บลัฮ เอนิ อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

7 เอซเทอ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ป ปัว อาึ
นึง โม เปะ มัฮ ตอก เฮ�ี 8 ดัฮ เปอะ ปุน เลียก พาวม
นึง อาึ โฮ� ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม เปอะ ป ปัว อาึ นึง
เปอะ เฮ�ี ไม่ ซ เกือฮ เปอะ เนิ ตัม ป ปัว เยอะ เซ�
ปัว โม เปะ ไม่ ฮามัน เซ ฮอยจ แม นึง กัน เลียง ยุฮ
ฮุ ป ซ เพรยีง อาึง ละ เปอะ ซงา่วป� เญอืม เซ อาึ ซ

* 4:5 4:5 กวนไจ ซดิ เซ ปุย อฮั คันที ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย เซฮ ปุย ไม่� เตือง นา เฮี ไม่ ก ไฮญ นึง พะทัม เอซเทอ�
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รโฮงะ ละ เปอะ ไลลวง โอเอฮี ป ฆวต ไอฮ แตะ นึง
เปอะ เซ�� อฮั เซ�

ฮามัน งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ มอเด่ไค
9 เญื อม เซ ฮา มัน โอก เน่อมึ นึง กัน เลียง เซ

ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� เญือม ฮอยจ อื โบ โตะ
รเวอืะ ฆรุง� ยุ อาวต มอเด่ไค นา เซ� เมือต ยุ โอ
มอเด่ไค เซ นุ่ม ไว แตะ ปังเมอ รอก ลัมเลือ พาวม
ฆาื อ�ื 10 ปัง มัฮ ตอก เซ ฮามัน ปุน โอต โรฮ ลัง่
อ�ื เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� เกือฮ ปุย โฮว ซาวป
กอก โม ปุโฮมว แตะ� ไม่ เซเรต ป มัฮ ปรโปวน
เญือะ แตะ เซ ละ แตะ�

11 ฮามัน เซ อวต ไลลวง มัฮ แตะ ปุย กอย� ไม่
โฮวน กวน รเมะ แตะ� ไม่ มัฮ แตะ ปุย ไก โญตซัก�
ไม่ ไลลวง กัน เกือฮ กซัต แตะ แปน ปุย ไก ตัมแนง
ฮลาวง ฮา โม ลุกนอง ไฮญ อื เตือง โอยจ อ�ื 12 ฮา
มัน อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โฮฮ ฮา เซ เอซเทอ ปรโปวน
ระ เญือะ กซัต เซ กอก โตว ปุย ไฮญ โฮว โซม ดิ ไม่
กซัต นึง กัน เลียง ยุฮ แตะ เซ โนก ฮา อาึ เฮ�ี ปเล่ีย
เฮี เอจี กอก แม อาึ ไม่ กซัต เซ ละ ซ เกือฮ แตะ เอะ
โฮว โซม ไม่ แตะ ซงา่วป แม� 13 โอเอฮี ตอก เซ ปัง
เมอ โอ ซ ไก ป มัฮ ละ อาึ เฟือฮ เอนิ� ตัม ซ ยุ แนฮ
อาวต มอเด่ไค ป มัฮ โม ยวิ เซ นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง
เญือะ กซัต เซ�� อฮั เซ�

14 เซเรต ปรโปวน เญือะ อื ไม่ โม ปุโฮมว อื เตื
อง โอยจ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �คาว ละ เกือฮ เปอะ ปุย
ยุฮ ฮนั ฮลาวง� เกือฮ ฮลาวง รฮอน รเนฮ เอนิ�
ฟวยจ เซ ซงา่วป ก ซะ เลียก อฮั ละ กซัต เซ เกือฮ
ดวน ปุย ตาึก โกะ มอเด่ไค เซ นา เซ� ฟวยจ เซ ปะ
ซ โฮลฮ เปอะ โฮว นึง กัน เลียง เซ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ป อฮั โม เซ ปุก รพาวม
ฮามัน เซ� ดวน เนอมึ ปุย ยุฮ ฮนั ฮลาวง เซ ละ แตะ
ฆาื อ�ื

6
กซัต เกือฮ มอเด่ไค ไก โญตซัก

1ซาวม เซ กซัต เซ ปุน โตว ไอจ� ดวน ปุย โฮว ตุย
นังซื ไลลวง กัน ตัตเตียง แตะ โอเอฮี เซ ฆาื อื ป มัฮ
ป เอจี โจต อื ไลลวง ป เกิต ละ แตะ เซ� เกือฮ ปุย
ลาว อื ละ แตะ� 2 ป ลาว อื เซ ฮอยจ ละ ไลลวง มอ
เด่ไค เญือม รโฮงะ อื ไลลวง กัน ตะ บิก่ทานา ไม่ เท
เรต เซ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เซ� ปุย ลอา เซ มัฮ กวนไจ
ซดิ ป มอง ญัม นึง โตะ รเวอืะ เญือะ กซัต เซ ไพรม
อ�ื

3 กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อมั เอจี ไก โรฮ ป
เกือฮ ลังวนั ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ มอเด่ไค นึง
ไลลวง กัน ไมจ ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ� โม กวนไจ อื เซ
โลยฮ อ�ื �ดิ ไก โตว�� อฮั เซ�

4 กซัต เซ อฮั แม เฮ�ี �มัฮ ปุย ป อาวต นึง ฮอง
ก พริ เญือะ เฮ�ี� อฮั เซ� เญอืม เซ ปุก เอนิ เญอืม
เลียก ฮามัน ฮอยจ นึง ฮอง ก พริ เญือะ กซัต เซ�
นึง ตะ อื เลียก ปัว เกือฮ กซัต เซ ตาึก โกะ มอเด่ไค
นึง ฮนั ฮลาวง ป เอจี โบลวง แตะ อาึง เซ�

5 โม กวนไจ อื เซ อฮั เฮี ละ กซัต เซ� �ตึต แตะ
ฮามัน ชุง นึง ฮอง ก พริ เซ ละ ซ เลียก อื ฮอยจ เคะ

ปะ�� อฮั เซ� กซัต เซ อฮั เฮ�ี �เกือฮ เลียก ฮอยจ
นา เฮ�ี� อฮั เซ� 6 ฮามัน เซ เลียก เนอึม เคะ กซัต
เซ� กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ อาึ ฆวต เกือฮ
ปุย โฮลฮ โญตซัก แตะ ติ ปุย โฮ� อาึ คาว ละ ยุฮ ละ
ปุย เซ ตอก เมอ แล�� อฮั เซ� เญือม เซ ฮามัน เซ
อฮั อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ตึน ซ มัฮ อฮั อื
ไม่ อาึ เฮี ป ซ เกือฮ อื โญตซัก ละ อื เซ� ไก โตว ปุย
ไฮญ ละ�� อฮั เซ�

7 ฟวยจ เซ ฮามัน เซ อฮั อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี
�ป ปุก รพาวม เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ โญตซัก
แตะ เซ� คาว ละ ยุฮ เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี 8 เกือฮ
เอนิ ปุย โรวก ลปิ ดา คึ ป จาวป โกะ เปอะ เซ ละ�
ไม่ บรอง บุก โกะ เปอะ� ป ไก วอม คึ นึง ไกญ อื เซ�
9 เกือฮ ลปิ เซ ไม่ บรอง บุก เปอะ เซ ละ ป มัฮ จาว
ไน ระ ยุฮ เปอะ ติ ปุย� เกือฮ ปุย เซ จาวป ลปิ เซ ละ
ปุย ป ปุก รพาวม เปอะ เซ� ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ
รปั โญตซัก แตะ เซ� เกือฮ ปุย ปุก รพาวม เปอะ เซ
ฮาวก บุก บรอง เซ� เกือฮ โฮว ไม่ อื ตะ โบรก นึง
โตะ เวยีง เซ� เกือฮ จาวไน ระ เซ เมือะ ปุ โฮว บรอง
เซ ไม่ ครอฮ อื ปุ โฮว ลัก่กา อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ
ปุย ปุก รพาวม กซัต ละ ซ เกือฮ อื โฮลฮ รปั โญตซัก
แตะ�� เกือฮ อฮั อื ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 กซัต เซ อฮั อื ละ ฮามัน เซ ตอก เฮ�ี �ซไจ ตุย
ลปิ ไม่ บรอง ตัม ป อฮั เปอะ เซ เมิฮ� ไมจ เปอะ ตาว
ละ มอเด่ไค ป มัฮ โม ยวิ ป อาวต นึง โบ โตะ รเวอืะ
ฆรุง ยุฮ ฮุ เซ� ปุ เกือฮ วติ ฮา ตอก อฮั เปอะ เซ ติ
เจือ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ฮามัน เซ จัมเปน เนอึม ตุย ลปิ ดา คึ กซัต เซ
จาวป อื ละ มอเด่ไค เซ� ตุย โรฮ บรอง เซ เกือฮ อื
บุก อ�ื เมือะ บรอง เซ เกือฮ อื โฮว ตะ โบรก โตะ
เวยีง เซ� ครอฮ อื ละ ปุย ไม่ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ
ปุย ปุก รพาวม กซัต ละ ซ เกือฮ อื โฮลฮ รปั โญตซัก
แตะ�� อฮั เซ�

12ฟวยจ เซ มอเด่ไค เอญี ฮอยจ นึง โบ โตะ รเวอืะ
ฆรุง เญือะ กซัต เซ� ฮามัน เซ ซไจ เอญี ฮอยจ นึง
เญือะ แตะ ไม่ ไลจ รพาวม แตะ� เลอึป ปุ เอญี นา
แตะ ฆาื โซะกิจ ลอน แตะ� 13 เญือม เซ ฮามัน รโฮ
งะ ไลลวง ป เกิต ละ แตะ เซ ละ เซเรต ป มัฮ ปรโป
วน เญือะ แตะ เซ� ไม่ โม ป มัฮ ปุโฮมว แตะ� ปรโป
วน เญือะ อื ไม่ โม ปุโฮมว เฮยีง ยุง อื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ เอจี มัฮ เนอึม ไลจ โญต เซีย ซัก เปอะ ละ มอ
เด่ไค ป มัฮ โม ยวิ เซ� ปะ ตึน โอ เปอะ เญาะ ซ ไก
ตอก เกียฮ เป� เอจี แจง แน ไป เปอะ นึง อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

14 ลไล ลปุง ลัง่ ปุย โม เซ ไม่ ปุ แตะ� ป มัฮ กวน
ไจ กซัต เซ ฮอยจ เอนิ นา เซ� ละ ซ ตุย อื โรวก ฮา
มัน เซ เกือฮ ฮอยจ ไกลจ เอนิ นึง กัน เลียง ป เอจี
เพรยีง เอซเทอ อาึง เซ�

7
ฮามัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่

1 กซัต เซ โฮว ดิ ไม่ ฮามัน นึง กัน เลียง ยุฮ เอซ
เทอ เซ� 2 ไน ซเงะ ลอา นึง อ�ื เญือม กัมลัง ญุ อื



เอซเทอ 7:3 456 เอซเทอ 8:11

ไปล อะงุน� กซัต เซ อฮั แม อื ละ เอซเทอ เซ ตอก
เฮ�ี �เอซเทอ� ปะ มัฮ เมอ ป ฆวต ไอฮ เปอ� รโฮงะ
เนิ เมอะ� ปัง มัฮ เมือง เตียง เงอะ ตา บลัฮ ลอก�
ซ ปุน เกือฮ ลัง่ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เอซเทอ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ดัฮ โม
เปะ ปุน เลียก พาวม นึง อาึ� ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม
เปอะ โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน จัต
เจือ เยอะ ไอม� มัฮ เซ ป ปัว เยอะ นึง เปอะ� 4ปเล่ีย
เฮี อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน จัตเจือ เยอะ เอจี โชะ ปุย
เยอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ ไลจ โลม� ไม่ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่
เยอะ เตือง โอยจ เจอะ� มัฮ เมาะ โชะ อื เอะ ละ ซ
เกือฮ อื เอะ โฮลฮ แปน ครา แตะ โน่ง� เอะ ชนั ลัง่
ติ แตะ ปุน โอต� โม เซ ปังเมอ ซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ เอะ
ปอ โอยจ เจอะ เอนิ�� อฮั เซ�

5 กซัต อาฮาซุเอรตั เซ อฮั อื ละ เอซเทอ เซ ตอก
เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ซ โรวต ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ปุย
เซ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ�

6 เอซเทอ เซ โลยฮ อ�ื �ป เกละยุ เอะ นึง ฆวต ยุฮ
อื ยุม ไม่ เยอะ เซ เอจี มัฮ เอนิ ฮามัน ปุย ฆอก ปุย
เบร เฮ�ี� อฮั เซ� เญือม เซ ฮามัน อาวต ซองนา
กซัต ไม่ เอซเทอ เซ� ไม่ ฮลัต เตีจ เอนิ แตะ�

7 เญอืม เซ กซัต เซ รอก ลัมเลือ เอนิ พาวม ฆาื อ�ื
โอก ฮา กัน เลียง เซ� โฮว ฮอยจ นึง รปึม โบ เญือะ
แตะ เซ� ฮามัน เซ ยุ รอก พาวม กซัต เซ นึง แตะ�
ไม่ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ฆาื ไลลวง เซ� อาวต
ลัง่ นา เซ ฆาื อื ละ ซ ปัว แตะ เอซเทอ เซ เรอมึ แตะ
เกือฮ ไอม�

8 เญอืม เอจี เอญี กซัต เซ เน่อมึ นึง รปึม โบ เญือะ
แตะ เซ� ฮามัน เซ โมป ลัง่ ติ แตะ นึง เตียง อาวต
เอซเทอ เซ ละ ซ ปัว อื เลียก พาวม นึง แตะ� กซัต
เซ อฮั เฮี ฆาื อื เรยีง� �ปุย เฮี อมั มัฮ ซ คนัป อื ไอฮ
พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ อาึ นึง เญือะ อะ ซองนา
เยอะ เฮี เอนิ�� อฮั เซ�
ป อฮั กซัต เซ ดิ เตือน โตว ลอยจ� โม กวนไจ อื

ฮอยจ เลอปึ เอนิ ไกญ ฮามัน เซ นึง บว่ตชุ�
9ฟวยจ เซ กวนไจ ซดิ ป รซอฮ ละ กซัต เซ ติ ปุย

อื มอยฮ อื มัฮ ฮาโบ่นา� ปุย เซ อฮั เฮี ละ กซัต เซ�
�โนก ฮา กัน ฆอก เอจี ยุ เอจี ฮมอง ปะ เซ� ฮามัน
เซ เอจี ยุฮ โรฮ อาึง ฮนั ฮลาวง รฮอน รเนฮ� โบลวง
อาึง อื นึง โบ เญือะ แตะ ละ ตะ แตะ ตาึก มอเด่ไค ป
มัฮ ปุย เรอึม ปะ เกือฮ โปน ฮา ยุม โฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เญอืม เซ กซัต เซ อฮั เฮ�ี �ตาึก เอนิ โกะ อื ไอฮ
นึง ฮนั เซ เมิฮ�� อฮั เซ�

10 เญือม เซ ปุย ตาึก เนอึม โกะ ฮามัน เซ นึง ฮนั
ฮลาวง ป ยุฮ ฮามัน อาึง ละ ตะ แตะ ตาึก มอเด่ไค
เซ นึง อ�ื เคียง เซ กซัต เซ ไฮ เอนิ รอก พาวม อ�ื

8
กซัต เกือฮ โม ยวิ โฮลฮ ปองกัน ติ แตะ

1 ไน ซเงะ เซ กซัต อาฮาซุเอรตั เซ เกือฮ คาวคอง
ยุฮ ฮามัน ป มัฮ ป เกละยุ โม ยวิ เซ ละ เอซเทอ เซ�
มอเด่ไค โฮลฮ โรฮ เลียก เคะ กซัต เซ� นึง เอจี รโฮ
งะ เอซเทอ ไลลวง มัฮ อื คระ เฌือต โกะ แตะ เซ ละ
อ�ื 2 เญือม เซ กซัต เซ ปอยจ ไฌม ไก ทา ยุฮ แตะ

ป ตุย แตะ ฮา ฮามัน เซ� เกือฮ อื ละ มอเด่ไค� เอซ
เทอ เกือฮ โรฮ มอเด่ไค เซ แปน ป ควป คุม โอเอฮี
ยุฮ ฮามัน เซ ละ แตะ โครยญ เจือ�

3ฟวยจ เซ เอซเทอ เซ นุ่ม ไว กซัต เซ ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ� ปัว เนอมึ ปัว แนม นึง อื ไม่ เยอืม แตะ�
มัฮ ปัว อื กซัต เซ เกือฮ ไลลวง กัน ฆอก ตะ ฮามัน
ยุฮ ละ โม ยวิ เซ โอ แปน ป โกว� ฮามัน เซ มัฮ จัต
เจือ โม อากัก� 4 กซัต เซ ซนาว โคะ ฆิ ไคร ซัมคัน
ยุฮ แตะ เซ ละ เอซเทอ� เญือม เซ เอซเทอ โกฮ ชุง
เอนิ ซองนา กซัต เซ�

5 เอซเทอ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ ปุน เลียก
พาวม นึง อาึ โฮ� ไม่ ปุก โรฮ ป ปัว อาึ เฮี รพาวม
เปอะ� ปัว เปอะ ไซฮ รซอม เปอะ ละ ปุย� นึง ไลลวง
กัน ตะ ฮามัน ยุฮ ไลจ ไม่ โม ยวิ โครยญ จังวตั นึง
เมือง เตียง เปอะ เซ� เมาะ ป ตะ ฮามัน กวน ฮมัเม
ด่าทา ป มัฮ โม อากัก เซ ยุฮ ฮู� ไม่ ป เอจี ไซฮ อื อาึง
แปน นังซื เซ� ปัว เปอะ ครอฮ ละ ปุย เกือฮ รซอม
เซ โอ แปน ป โกว� 6 ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ� อาึ
อมั ซ ปุน ยุ อุ โอต โม คระ เฌือต เตอะ ป โตะ ป ตอง
ป ซ เกิต ละ อื เซ� อาึ อมั ซ ปุน โอต เตอะ กัน ยุฮ
ปุย ไลจ ไม่ โม จัตเจือ แตะ ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ�

7 กซัต อาฮาซุเอรตั อฮั อื ละ เอซเทอ ไม่ มอเด่ไค
ป มัฮ โม ยวิ เซ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี เกือฮ ปุย ตาึก
โกะ ฮามัน เซ นึง ฮนั ฮลาวง เซ� นึง มัฮ อื ป ตะ
ยุฮ ไลจ ไม่ โม ยวิ� อาึ เอจี มอป โรฮ คาวคอง ยุฮ อื
เซ ละ เอซเทอ เฮี โรฮ� 8 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
เมาะ ป ไซฮ ปุย ป มัฮ รซอม กซัต เซ ไม่ ดุฮ อื ทา ยุฮ
กซัต ป ไก นึง ไฌม ซัมคัน ยุฮ อื เซ นึง� ปุย เญาะ
เกียฮ เปียน โตว อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ไลลวง โม ยวิ
นึง อื เฮ�ี อาึ เกือฮ โม เปะ ไซฮ ตอก ปุก อื รพาวม
โม โกะ เปอะ เบือ มอยฮ อาึ เฮ�ี ไม่ ดุฮ เปอะ ทา ซัม
คัน ยุฮ อาึ เซ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9 ฟวยจ เซ มอเด่ไค กอก โม เลคา ยุฮ กซัต เซ
ฮอยจ เคะ แตะ ไน เวลา เซ เอนิ� เญือม เซ ปุก วนั
ที งา่ โรฮ ลอวย เคิ ลอวย ป อฮั ปุย เคิ ซิวนั ไม่ เซ�
เญือม เซ เกือฮ ปุย ไซฮ โจตไม ป เกว ไม่ ไลลวง โม
ยวิ เซ� ไซฮ อื ฮอยจ ละ โม จาวไน ป มัฮ โม จาว
เมือง� ไม่ โม คารตัชกัน เตือง โอยจ อื โครยญ จัง
วตั� เน่อมึ นึง อนิเด่ีย ฮอยจ นึง เอทิโอเปีย� ติ รอย
ไม่ งา่ โรฮ อาแลฮ จังวตั เอนิ� โจตไม ไซฮ อื เซ ไซฮ
อื ตัม นังซื โกว ปุย โครยญ จังวตั ไม่ โครยญ เจือ
ลปุง ปุย นึง อ�ื ละ โม ยวิ นึง อื ไซฮ โรฮ อื ตัม ตัว
นังซื ไม่ ลปุง โกว โม โกะ อื โรฮ� 10 มอเด่ไค เกือฮ
ปุย ไซฮ โจตไม เซ เบือ มอยฮ กซัต อาฮาซุเอรตั� ไม่
ดุฮ อื ทา ซัมคัน ยุฮ กซัต เซ นึง อ�ื ป ตาว โจตไม
เซ บุก ปุ โฮว บรอง ไกลจ ไม่ อ�ื ป มัฮ บรอง กอ โกว
ปุย นึง กัน ลวง�

11 รซอม โจตไม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �กซัต เซ เกือฮ
โม ยวิ ป อาวต โครยญ ยว่ง โครยญ จังวตั เกือฮ อื
โฮลฮ รโจะ ดิ ละ ซ เรอมึ อื ปุ แตะ ปองกัน ไอฮ โกะ
แตะ� ดัฮ ไก ป รุป ไม่ อื ละ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โกะ อื ญุ่ก�
เตือง ปรโปวน เญือะ อื ไม่ โม กวน อื ญุ่ก� ปัง มัฮ
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ปุย เจือ ออฮ เจือ เอฮี ญุ่ก� ปัง มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ
จังวตั ออฮ จังวตั เอฮี ญุ่ก� เกือฮ เอนิ โม ยวิ เซ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื ไม่ ตุย อื คาวคอง อื
ฮา อื เอนิ�� อฮั เซ รซอม โจตไม เซ เยอ� 12 ซเงะ
ซ โฮลฮ โม ยวิ ยุฮ ตอก เซ เยอ� ปุก วนัที กาว ลอวย
เคิ กาว ลอา ป มัฮ เคิ อาด่า เซ� ซ โฮลฮ ยุฮ อื ตอก
เซ เล่ีป เมือง เตียง กซัต อาฮาซุเอรตั เซ� 13 รซอม
เซ เกือฮ เอนิ อื แปน โกตไม ละ ปุย โครยญ จังวตั�
ไม่ ครอฮ อื ละ ปุย เกือฮ ปุย ฮมอง อื โครยญ โฆะ อ�ื
ละ ซ เกือฮ อื โม ยวิ เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ ซ โรก อื
เวน ละ โม ป รุป ไม่ แตะ ไน ซเงะ เซ�

14 ป โฮว ตาว ไลลวง รซอม กซัต เซ บุก ปุ โฮว
บรอง ตึก นึง ไกลจ แตะ ป มัฮ บรอง กอ โกว ปุย ละ
กัน ลวง� เกือฮ บรอง เซ ซไจ โฮว ตัม ป อฮั กซัต เซ
ละ แตะ� รซอม เซ ปุย ครอฮ โรฮ อื เล่ีป เวยีง ซุซา
ป มัฮ เมือง ลวง เซ โรฮ�

15 มอเด่ไค โอก โฮว เน่อมึ นึง เญือะ กซัต เซ�
จาวป ลปิ ดา เกือฮ กซัต เซ ละ แตะ� ป มัฮ ลปิ ซี
ฟะ ไม่ ปิญ อ�ื ไม่ ลปิ ฮอป ก พริ ป มัฮ พา ซี ซุวนั
แนน ไมจ เซ� จาวป โรฮ วอม ไคร ไมจ เซ ไม่ อ�ื เญื
อม เซ โม ป อาวต นึง เวยีง ซุซา เซ รโอง นึง มวน
รพาวม แตะ� 16 เญือม เซ โม ยวิ ไก เนอึม รพาวม
ญันด่ี ปีติ นึง โฮลฮ แตะ อาวต ไมจ มวน เฮน ฮลอง�
17 เญือม เอจี ตัว โอยจ ฮมอง ปุย รซอม กซัต เซ โค
รยญ ยว่ง เงอ� โม ยวิ โฮลฮ ตื รพาวม ไมจ มวน
แตะ ฆาื อ�ื จัต เอนิ กัน กิน เลียง ฆาื อื ไม่ ปุ แตะ
ไม่ ลโล่ะ อื กัน ยุฮ แตะ� เญือม เซ ไก โรฮ ปุย ตัง
เมือง โฮวน ปุย ป ลอต เอนิ เลียก แปน โม ยวิ เยอ�
นึง เอจี ฮลัต ตื ปุย นึง โม ยวิ เซ�

9
โม ยวิ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ แตะ

1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื วนัที กาว ลอวย เคิ กาว ลอา
ป มัฮ เคิ อาด่า เซ� เอจี มัฮ ซเงะ ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ตัม
รซอม ป ซตอก กซัต อื เซ ละ แตะ� ไน ซเงะ เซ โม
ป เกละยุ โม ยวิ เซ แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ แปน ป ระ
ฮา โม ยวิ� ปังเมอ มัฮ โม ยวิ เซ ป โฮลฮ แปน ป ระ
ฮา โม ป เกละยุ อื เซ� 2 เญอืม เซ โม ยวิ รโจะ ดิ ไม่
ปุ แตะ โครยญ ยว่ง โครยญ จังวตั� เมาะ ป อาวต
ไน เคต ตัตเตียง กซัต อาฮาซุเอรตั เซ� ละ ซ เรอึม
อื ปุ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ แตะ เซ� ไก โตว
ติ เนอึม ป ปุน ตอซู ไม่ อ�ื นึง เอจี ฮลัต ปุย นึง โม
ยวิ เซ� 3 เมาะ ป มัฮ ป ระ ป คาว ไน บัน่เมือง เซ
โครยญ จังวตั ป มัฮ โม จาวไน� โม คารตัชกัน� ไม่
โม จาวเมือง� เอจี เรอึม ตื โม ยวิ เซ นึง ฮลัต ปุย
นึง มอเด่ไค เซ� 4 ปุย นึง บัน่เมือง เซ เตือง โอยจ
อื เอจี ยุง อื โฮลฮ มอเด่ไค เซ แปน ป ระ นึง เญือะ
กซัต เซ� ไม่ ยุ อื ไก อมันัต อื ระ ปุๆ�

5 โม ยวิ เซ โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ
แตะ เซ นึง วจิ� โฮลฮ เนอึม ยุฮ ไม่ อื ปอ ฟวยจ
รพาวม แตะ นึง� 6 โม ยวิ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง

เวยีง ซุซา ป มัฮ เมือง ลวง เซ พอน รอย ปุย เอนิ�
7 โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปาชนัด่าทา� ด่าลโฟน� อตัปา
ทา� 8 โปราทา� อาดัน่ยา� อารด่ีาทา� 9ปามัตทา�
อารไีซ� อารไีด่� ไม่ ไวซาทา� 10 ปุย กาว ปุย เซ มัฮ
ตื กวน รเมะ ฮามัน ป มัฮ ปุย เกละยุ โม ยวิ เซ� มัฮ
กวนโซะ ฮมัเมด่าทา เซ� โม ยวิ เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่
อื แกล� คาวคอง อื ปังเมอ โอ ตุย อื ฮา อื เญีย่ะ เนอึ
ม�

11 ไน ซเงะ เซ เยอ� ปุย เอญี รโฮงะ เมาะ ไก เซน
ป ยุม นึง เวยีง ซุซา เซ ละ กซัต� 12 กซัต เซ อฮั อื
ละ เอซเทอ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เดอมึ
มัฮ นึง เวยีง ซุซา เฮี ติ โดฮ โน่ง� โม ยวิ เอจี โฮลฮ
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื พอน รอย ปุย เอนิ� มัฮ เตือง
กวน รเมะ ฮามัน เซ เตือง กาว ปุย อื โรฮ� ปุย นึง
จังวตั ไฮญ นึง อื ซ ยุฮ แม อื ละ อื ตอก เมอ แม�
ปเล่ีย เฮี เมอ ฆวต ไอฮ ลัง่ เปอะ� ปัว เมิฮ� อาึ ซ
เกือฮ ละ เปอะ ตัม ป ตองกัน เปอะ โครยญ เจือ��
อฮั เซ ละ อ�ื

13 เอซเทอ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ป ปุก
รพาวม เปอะ โฮ� ซเงะ ซงา่วป เปอ ปัว เปอะ เกือฮ
ปุย นึง เวยีง ซุซา เฮี ยุฮ แม ตอก เอจี เกือฮ เปอะ
ยุฮ อื ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ ปุย
ตาึก ฆัว ยุม กวน ฮามัน เซ นึง โคะ เตือง กาว ปุย
อ�ื� อฮั เซ�

14กซัต เซ ดวน เนอมึ ปุย ยุฮ อื ตัม ป อฮั เอซเทอ
เซ� โอก โกตไม ละ ปุย นึง เวยีง ซุซา เซ� เกือฮ เนอึ
ม ปุย ตาึก ฆัว ยุม กวน รเมะ ฮามัน เซ เตือง กาว ปุย
อ�ื 15 เญือม เอจี ฮอยจ อื วนัที กาว โรฮ ปาวน เคิ
อาด่า เซ� โม ยวิ ป อาวต นึง เวยีง ซุซา เซ รโจะ ดิ
แม ไม่ ปุ แตะ� โฮลฮ แม ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เวยีง เซ
ลอวย รอย ปุย� ปังเมอ โอ ตุย โรวก คาวคอง อ�ื

16 โม ยวิ ป อาวต นึง จังวตั ไฮญ นึง อ�ื รโจะ โรฮ
ปุ แตะ ละ ซ ปองกัน อื ติ แตะ เกือฮ โปน ฮา ป เกละ
ยุ แตะ เซ� โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ แตะ
เซ อาแลฮ ฮมาึน ไปล พอน เปือน ปุย� ปังเมอ โอ
ตุย โรวก คาวคอง อ�ื 17 เญอืม เกิต กัน เซ ปุก วนัที
กาว ลอวย เคิ อาด่า เซ� เญอืม เอจี มัฮ อื วนัที กาว
โรฮ ปาวน เนอ� ลโล่ะ นึง อื เลียง ปุ แตะ ไน ซเงะ
เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

18 โม ยวิ ป อาวต นึง เวยีง ซุซา เซ ปังเมอ รโจะ
ละ ตอซู อื ไม่ โม ป เกละยุ แตะ เน่อมึ นึง วนัที กาว
ลอวย ฮอยจ ละ วนัที กาว โรฮ ปาวน นึง อ�ื เญือม
เอจี มัฮ อื วนั ที กาว โรฮ พอน นึง อื เดอมึ ลโล่ะ
ฮา กัน รุป แตะ เซ� ไน ซเงะ เซ นึง อื เลียง ปุ แตะ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ลอต เอนิ เกือฮ อื แปน
ซเงะ กอ ชลอง แตะ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ�

19 โม ยวิ ป อาวต นึง ยว่ง แตวะ นึง อ�ื ปังเมอ
ชลอง อื วนัที กาว โรฮ ปาวน นึง เคิ อาด่า เซ� ลอต
เอนิ เกือฮ ซเงะ เซ แปน ซเงะ ซัมคัน ละ แตะ� เลียง
โรฮ ปุ แตะ นึง อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� เกือฮ
โรฮ คองควน ละ ปุ แตะ โรฮ�

กัน ชลอง ปุย ปูรมิ
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20 มอเด่ไค เกือฮ ปุย โจต อาึง ไลลวง เซ เตือง
โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย ตาว โจตไม ละ โม ยวิ
ป อาวต นึง เมือง เตียง กซัต อาฮาซุเอรตั เซ โครยญ
โดฮ เตือง ก ซไง ก ซดิ อ�ื 21ดวน ปุย เมีญ วนัที กาว
โรฮ ปาวน ไม่ กาว โรฮ พอน นึง เคิ อาด่า เซ แปน
ซเงะ ชลอง แตะ โครยญ เนอึม� 22 นึง มัฮ อื ซเงะ
เป โม ยวิ โม ป เกละยุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ มัฮ อื
เคิ เปียน รพาวม ตุก เกือฮ แปน รพาวม บาึง� เปียน
รพาวม กลาึง เกือฮ แปน รพาวม ซไบ่ ละ อ�ื เกือฮ
ปุย จัต กัน เลียง ไน ซเงะ เซ ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� เกือฮ อื แปน ซเงะ เกือฮ ปุย คอง
ควน ละ ปุ แตะ� ไม่ เกือฮ โรฮ อื คองควน ละ โม ป
ตุก ป ญัก โรฮ�

23 โม ยวิ โตกโลง เนอมึ ยุฮ อื ตัม ป เอจี ยุฮ แตะ
ติ โฮน เซ� ตัม รซอม ดวน มอเด่ไค แตะ เซ� 24 กา
เซ ฮามัน กวน ฮมัเมด่าทา จัตเจือ อากัก ป มัฮ ป เก
ละยุ โม ยวิ เซ� งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ยวิ
เซ� โจก เบ่อ นึง อ�ื ป อฮั ปุย �ปูรมิ� ไม่ เซ� นึง
ตะ อื เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ยวิ เซ เตือง
โอยจ อ�ื 25 เญือม เอจี เลียก อู เอซเทอ ไม่ กซัต�
กซัต เซ ปังเมอ เกือฮ เอนิ ปุย ไซฮ รซอม ดวน แตะ
ละ ซ เกือฮ อื ไลลวง กัน ตะ ฮามัน ยุฮ เซ โอ แปน
ป ฟวยจ� กัน ฆอก ตะ อื ยุฮ เซ ลเตือฮ แม ฮอยจ
ละ โกะ อื ไอฮ� ปุก เยอื มัฮ โกะ อื ไม่ โม กวน อื ป
โฮลฮ ปุย ตาึก นึง โคะ เซ� 26-27 มัฮ เซ ป ลอต ปุย
อฮั ปูรมิ ไม่ ซเงะ ชลอง อื เซ ฆาื อ�ื มัฮ อฮั อ�ื �กัน
โจก เบ่อ� ไม่� โม ยวิ ลอต เอนิ ตัง โกต ละ โม โกะ
แตะ� ไม่ โม จัตเจือ แตะ� ไม่ โม ป เลียก แปน โม
ยวิ ไม่ แตะ� ตัม รซอม โจตไม ยุฮ มอเด่ไค ไม่ ตัม ป
เกิต ป ไก ละ โม โกะ อื เซ� ลอต เนอึม เมีญ ซเงะ
ลอา เซ เกือฮ แปน ซเงะ ชลอง แตะ� ตัม ป ไซฮ ปุย
อาึง เซ� ซ ยุฮ อื ตอก เซ โครยญ เนอึม เกือฮ โตว
อื วติ� 28 โม ยวิ ซ เกือฮ ติ แตะ โตก ลอป ละ ซเงะ
เซ� ไม่ ซ ชลอง อื โครยญ เจน ปุย� โครยญ เญือะ�
โครยญ ยว่ง� โครยญ ซฆลาวม� ไม่ โครยญ จังวตั�
ซ เกือฮ โตว ติ แตะ เบีย ซเงะ กัน เลียง ปูรมิ เซ เฟือ
ฮ เอนิ�

29 ฟวยจ เซ เอซเทอ ป มัฮ กวน รโปวน อาบี่ฮา
อนิ เซ� ไม่ มอเด่ไค ป มัฮ โม ยวิ เซ� ไซฮ โรฮ ไล
ลวง เซ เกือฮ แปน ลักทัน� แปน โจตไม ชบัป่ ลอา
นึง อ�ื ป เกว ไม่ ไลลวง กัน เลียง ปูรมิ เซ� 30 เกือฮ
ปุย ตาว โจตไม เซ ละ โม ยวิ เตือง ติ รอย ไม่ งา่ โรฮ
อาแลฮ จังวตั อ�ื ป มัฮ เมือง ตัตเตียง กซัต อาฮาซุ
เอรตั เซ� มัฮ รซอม ปิฮ มุ่น ละ เกือฮ อื ปุย อาวต
ไมจ โซม ญุ่ก� 31 เกือฮ ปุย ชลอง กัน เลียง ป เกว
ไม่ ปูรมิ เซ� ตัม เวลา เอจี กัมโนต อื อาึง� ตัม ป
อฮั มอเด่ไค ไม่ เอซเทอ เซ� เกือฮ เอนิ อื แปน โกต
ละ แตะ ตอก โกต เอจี ตัง ปุย ละ เกือฮ อื ปุย ทื กัน
เออปึ แตะ ป โซม ป ปอน แตะ� ไม่ โกต ซเงะ โตก
ปุย ละ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ปอ เยอืม แตะ เซ�
32 ลปุง ซตอก เอซเทอ ป เกว ไม่ ซเงะ ชลอง ปุย ปู
รมิ เซ เอจี เกือฮ ปุย ไซฮ อาึง อื แปน ไล แปน ลวง

แตะ� ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ไก ลัก ไก ทัน�

10
มอเด่ไค โฮลฮ แปน ป ระ

1 กซัต อาฮาซุเอรตั เซ ดวน ปุย โฮว ซาวป เกป
พาซี โอเอฮี เล่ีป เมือง เตียง แตะ เซ� ฮอยจ ละ ป
อาวต นึง เกาะ เฆียง ปลัฮ รอาวม เซ� 2 ไลลวง กัน
ซัมคัน ไม่ อมันัต ระ ไล ยุฮ อ�ื ไม่ ไลลวง โญตซัก
คึนัก ป เอจี เกือฮ กซัต เซ ละ มอเด่ไค� ไม่ เกือฮ
อื แปน ป ระ ป คาว ตอก เซ� เอจี โจต ปุย อาึง นึง
นังซื ไลลวง กซัต ยุฮ โม เปอเซีย ไม่ โม มีเด่ีย เตื
อง โอยจ อ�ื 3 มอเด่ไค ป มัฮ โม ยวิ เซ โฮลฮ อาวต
นึง ตัมแนง ฆรมึ กซัต อาฮาซุเอรตั เซ เญี่ยะ โน่ง�
เญาะ ไก โตว ปุย ไฮญ ป ระ ฮา อ�ื โฮลฮ เนอึม
แปน ป ระ ป คาว ซน่ะ ลลาึง โม ยวิ เซ� มัฮ เนอึ
ม ปุย โฮลฮ ปุย นัปทื ไม่ ปุก อื รพาวม โม ยวิ เซ เตื
อง โอยจ อ�ื นึง มัฮ อื ปุย ซาวป ตอก ซ เกียฮ เกือฮ
แตะ โม เอียกปุ ยวิ แตะ เซ อาวต ไมจ อาวต มวน�
ไม่ เกือฮ อื โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฮอยจ ละ
โม จัตเจือ อื เตือง โอยจ อ�ื
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โยป
พะทัม โยป มัฮ ไลลวง ปุย ไมจ ไล ป ลอก ป โตะ

ป ตอง โครยญ เจือ� กวน อื ยุม โอยจ� คาวคอง
ยุฮ อื ไฆร โอยจ ฮา อ�ื โนก ฮา เซ อาวม แม ป โซะ
นึง เนะซองั แตะ ป ฆอก ลัมเลือ เอนิ� ป ไซฮ พะทัม
โยป เฮี โกว ลปุง กลอน ละ ซ รโฮงะ แตะ ป อฮั ป
มวยญ โยป ไม่ ปุโฮมว อื ลอวย ปุย ฆาื ป โซะ ป ไซญ
ลอก โยป เซ� ป อฮั ปุย โม เซ ละ ปุ แตะ ไก ลอวย
รอป� ปังเมอ มัฮ ไล ติ ป อฮั อื เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื
พะจาว เปลีฮ ไอฮ ติ แตะ ละ โยป� กา เซ ปุย โม เซ
อู ลอป ไลลวง พะจาว ละ ปุ แตะ ปังเมอ โอ คาวไจ
ไลลวง อื ซโตฮ� ลัก่ ก ลอยจ อื มัฮ พะจาว ไอฮ ป
เกือฮ อื ยุง�
ปุโฮมว โยป แกต ติ แตะ ยุง ควน ฆาื ป โซะ อาวม

โยป เซ� โม เซ แกต พะจาว เกือฮ ลอป ป ไมจ ละ
ปุย ไมจ� เกือฮ โรฮ ป ฆอก เกิต ละ ปุย ฆอก ปุย
เบร� โม เซ แกต โยป มัฮ ปุย ฆอก ฆาื ลอก อื ป โซะ
เซ� โยป ปังเมอ อฮั กัม คิต โม เซ มัฮ ป เยอื ลอน�
อฮั ติ แตะ โอ โซมกวน ไม่ ลอก แตะ ป โซะ ลัมเลือ
เซ� นึง ซาวป ลอป แตะ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ� โยป เกีย
ฮ คาวไจ โตว ตอก ญอม พะจาว เกือฮ แตะ ลอก ป
โซะ ลัมเลือ ตอก เซ� ลอต ตะ พะจาว ละ ซ เกือฮ
พะจาว ฟู มวยญ ไม่ แตะ� โยป โปวฮ โตว รพาวม
เจือ แตะ� ปังเมอ ฆวต เกือฮ พะจาว เปลีฮ มัฮ แตะ
ปุย เนอมึ รพาวม�
พะจาว โลยฮ โตว อื โครยญ เจือ ป ไฮมญ โยป นึง

แตะ� ปังเมอ เปลีฮ ไลลวง ระ อมันัต แตะ ละ โยป
ไม่ ไลลวง กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� โยป ยุง เกือฮ ติ
แตะ ตุเตียม ฆาื อ�ื ยุง เนอึม มัฮ พะจาว ป ระ ป
เกียฮ ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ� โยป เฌาะ รพาวม
แตะ ฮา กัน อฮั แตะ ป เกิน ละ พะจาว�
ลัก่ ก ลอยจ อื พะทัม โยป เกือฮ เอะ ยุง ตอก เกือฮ

แม พะจาว ป ไมจ ละ โยป� เกือฮ อื โฮวน โอเอฮี ยุฮ
ฮา ไพรม แตะ� เกือฮ แม อื โฮลฮ กวน แตะ กาว ปุย
แม� พะจาว เติ ปุโฮมว โยป นึง โอ อื คาวไจ กัน โซะ
อาวม โยป เซ� แปน มัฮ โยป ป ยุง เนอมึ ไลลวง พะ
จาว โฮวน ฮา ปุโฮมว อื เซ�

ซาตัน ลอง รพาวม โยป
1 ไก ปรเมะ ป อาวต นึง เมือง อูต ติ ปุย� มอยฮ

อื มัฮ โยป�* มัฮ ปุย นัปทื พะจาว ไม่ รพาวม เนอมึ
แตะ� ไม่ มัฮ อื ปุย ไมจ ไล โครยญ เจือ� แฮน แนฮ
ติ แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร� 2 ปุย เซ ไก กวน รเมะ อา
แลฮ� ไก กวน รโปวน ลอวย� 3 ไก แกะ ยุฮ อาแลฮ
เปือน ไม่ อุต ลอวย เปือน ไม่ โมวก พอน รอย กู ไม่
บรงั รโปวน พอน รอย� กวนไจ อื โฮวน เนอมึ� มัฮ
ปุย กอย ฮา ปุย นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เตือง โอยจ
อ�ื 4 กวน รเมะ โยป เซ กอ ลล่อยฮ เลียง ปุ แตะ

นึง เญือะ แตะ ไอฮ ติ ปุย ติ โฮน� กอก โรฮ รนัน
แตะ เตือง ลอวย อื เซ ฮอยจ โซม ดิ ไม่ แตะ� 5 โค
รยญ ปวยฮ พริ ฟวยจ กิน เลียง อื ไม่ ปุ แตะ ตอก
เซ� โยป กอ งาวป โกฮ มอก ตอง ทไว ซัตซิง รโตง
โม กวน แตะ เซ โครยญ โฆะ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ซงะ่
ไล ซองนา พะจาว� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ฮลัต อื
กวน แตะ ยุฮ ป พิต โตะ รพาวม แตะ� มัฮ ฮลัต อื
โคะ พามัต พะจาว� โยป ยุฮ ลอป อื ตอก เซ�

6 ไก ติ ซเงะ เญอืม ฮอยจ รโจะ โม เตปดุ่ต เตปด่า
ซองนา พะจาว. ซาตัน ฮอยจ โรฮ ไม่ อ�ื 7 พะจาว
ไฮมญซาตัน ตอก เฮ�ี �ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ��
อฮั เซ ละ อ�ื ซาตัน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ฮอยจ เน่อมึ
โฮว โฌ แตะ นึง ปลัฮเตะ โครยญ ลวง�� อฮั เซ�

8 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ยุ เปอะ โยป ป มัฮ
กวนไจ อาึ อ�ื ปุย ติ ปลัฮเตะ ไก โตว ป ตอก โยป
เซ� มัฮ เนอมึ ปุย ไมจ ไล โครยญ เจือ� นัปทื เนอมึ
อาึ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� แฮน เนอมึ ติ แตะ ฮา ป
ฆอก ป เบร�� อฮั เซ ละ ซาตัน พะจาว เยอ� 9 ซา
ตัน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �นัปทื อื แอฮ� เตอ โพต ปะ
ป ไมจ ละ เซ� มัฮ โอ ปะ โพต ป ไมจ ละ� แจง โอ อื
ซ นัปทื ปะ อา� 10ปะ เอจี เฆีญ เปอะ เญือะ โยป เซ
ฮา ป โอ ไมจ ฮอยจ ละ คอง เลียง คอง ดู่ อื โครยญ
เจือ� เอจี เกือฮ เปอะ กัน ยุฮ อื จเลิน ลอป� คอง
เลียง อื นาวก เอนิ ยุฮ ปลัฮเตะ� 11 มัฮ ตุย ปะ โอ
เอฮี ยุฮ อื ฮา อื โครยญ เจือ� ตึน ซ ซะ เอนิ ปะ ซอง
นา เปอะ�� อฮั เซ�

12พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โอเอฮี ยุฮ อื
เซ อาึ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต ปะ� ตัว โยป ปังเมอ
โอ เปอะ ไมจ ลอก เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญื
อม เซ ซาตัน โอก โฮว ฮา พะจาว.

13 ไก ติ ซเงะ เญือม เลียง กวน โยป ปุ แตะ นึง
เญือะ เอียกระ แตะ� 14 เญือม เซ ไก ป ฮอยจ รโฮ
งะ ละ โยป ตอก เฮ�ี �ลไล ไท เอะ ชจิ นึง โมวก ยุฮ
เปอะ� บรงั ยุฮ เปอะ เปือม โรฮ ไรป ซดิ ไม่ นา เซ�
15 ฮอยจ พราวป โม เซบ่า ติ มู� ลู ตุย โรวก อื เตื
อง โอยจ อ�ื ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม กวนไจ เปอะ� มัฮ
ลัง่ อาึ โน่ง ป ไอม ละ ซ เกียฮ เอญี รโฮงะ แตะ ละ
เปอะ�� อฮั เซ�

16 ลไล โอ ปุย เซ ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ
แม กวนไจ ติ ปุย� อฮั เฮ�ี �โม แกะ ยุฮ เปอะ โตยฮ
ตะ� ฮะ โอยจ เตือง แกะ เตือง โม กวนไจ เปอะ�
มัฮ ลัง่ อาึ โน่ง ป ไอม ละ ซ เกียฮ เอญี รโฮงะ แตะ
ละ เปอะ�� อฮั เซ�

17 ลไล โอ ปุย เซ ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ
แม กวนไจ ติ ปุย แม� อฮั เฮ�ี �ฮอยจ คะมุย โม
เคนเด่ีย ลอวย มู� ลู ตุย โรวก อุต ยุฮ เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม กวนไจ เปอะ� มัฮ ลัง่ อาึ
โน่ง ป ไอม ละ ซ เกียฮ เอญี รโฮงะ แตะ ละ เปอะ��
อฮั เซ�

18 ลไล โอ ปุย เซ ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ
แม กวนไจ ติ ปุย แม� อฮั เฮ�ี �โม กวน เปอะ กัม
ลัง เลียง ปุ แตะ นึง เญือะ เอียกระ แตะ� 19 ฮอยจ

* 1:1 1:1 โยป มัฮ ปุย เมือง อูต� ไก ลวง ลัก่เซฮ เมือง คะนาอนั ติ โดฮ� มัฮ ปุย เจน ติ ไม่ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�
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งอ่ม กาื ระ ละ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ลเลอมึ เอนิ
เญือะ อื เซ� ปุย นึง อื ยุม โอยจ เอนิ� มัฮ ลัง่ อาึ
โน่ง ป ไอม ละ ซ เกียฮ เอญี รโฮงะ แตะ ละ เปอะ��
อฮั เซ�

20 เญือม เซ โยป โกฮ แจฮ เอนิ ไอฮ ลปิ แตะ ฆาื
ตุก รพาวม แตะ� กู ไกญ แตะ ไม่ อ�ื ไอจ รเคอปึ
ลังเตะ� ไววอน ละ พะจาว� 21 อฮั เฮ�ี �เญอืม เกิต
เตอะ เกิต ไม่ โกะ ปลาว แตะ� ดัฮ โอก ฮา ปลัฮเตะ
โฮ ซ โอก โรฮ ไม่ โกะ ปลาว แตะ โรฮ� พะจาว เอจี
เกือฮ โอเอฮี เนิ โครยญ เจือ� เอจี ตุย แม โรฮ อื ฮา
เยอะ โครยญ เจือ� ไมจ ปุย ลืลาว มอยฮ พะจาว,�
อฮั เซ� 22 ปัง เกิต ป โซะ ละ ตอก เซ� โยป ยุฮ โตว
ป พิต ฆาื อ�ื เติ โตว พะจาว นึง อื ติ เจือ เนอมึ�

2
ซาตัน ลอง แม รพาวม โยป

1 ไก แม ติ ซเงะ เญอืม ฮอยจ รโจะ โม เตปดุ่ต เต
ปด่า ซองนา พะจาว. ซาตัน ฮอยจ แม โรฮ ไม่ อ�ื
2 พะจาว ไฮมญ ซาตัน ตอก เฮ�ี �ปะ ฮอยจ เปอะ
เน่อมึ ก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ซาตัน โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �ฮอยจ เน่อมึ โฮว โฌ แตะ นึง ปลัฮเตะ โครยญ
ลวง�� อฮั เซ ละ อ�ื 3พะจาว อฮั เฮ�ี �อมั ยุ เปอะ
โยป ป มัฮ กวนไจ อาึ อ�ื ปุย ติ ปลัฮเตะ ไก โตว ป
ตอก โยป เซ� มัฮ เนอึม ปุย ไมจ ไล โครยญ เจือ�
นัปทื เนอึม อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� แฮน เนอึม
ติ แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร� ปะ เอจี รชุยจ เปอะ อาึ
เกือฮ ป โซะ ฮอยจ ละ อื เตือง โอ อื ไก พิต� โยป ปัง
เมอ เนอมึ ลัง่ รพาวม ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ ละ
อื พะจาว�

4 ซาตัน อฮั เฮ�ี �มัฮ เนะซองั ป ระ ไล ละ ปุย
เยอ� ปุย ตึน ซ ญอม ละ โปวฮ อื โครยญ เจือ โอเอฮี
ละ ซ โฮลฮ แตะ ไอม� 5ปเล่ีย เฮี ดัฮ เปอะ ยุฮ ป โซะ
ละ เนะซองั อื ตึน ซ ซะ เอนิ ปะ ซองนา เปอะ�� อฮั
เซ ละ พะจาว� 6พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ�
อาึ ซ เกือฮ เนะซองั อื อาวต ฆรมึ อมันัต ปะ� ปัง
เมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญื
อม เซ ซาตัน โอก โฮว ฮา พะจาว. เกือฮ โยป ลอก
ปาวม ฆอก เตือง โม่ว แตะ เน่อมึ นึง ลเตือก ชวง อื
ฮอยจ ละ ไกญ อ�ื 8 โยป โอก งาวม ฆาื อื ก โปวฮ
ปุย ครมั รฌุฮ� ตุย ลโลก โดง ม่ะ ไฮจ ติ แตะ นึง
อ�ื 9 เญือม เซ ปรโปวน เญือะ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เม
อยุ เคียต แนฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ นัปทื พะจาว ไม่
รพาวม เนอึม แตะ ตอก เซ� ซะ แปฮ พะจาว เซ�
ยุม แปฮ� ฌักแฟน เดียก ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
10 โยป อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ อฮั โอเอฮี ไอฮ พาวม เปอะ
ตอก เซ� เญือม โฮลฮ ป ไมจ เน่อมึ นึง พะจาว เอะ
รปั ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ดัฮ เม่ะมัก่ ฮอยจ เนิ
โม่ โรฮ ไมจ รปั ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ� ปัง อาวม
เม่ะมัก่ ตอก เซ โยป อฮั โตว ป พิต ฆาื อื ติ มวยญ
เนอมึ�

ปุ โฮมว โยป
11 โยป ไก ปุ โฮมว ลอวย ปุย� ติ ปุย อื มัฮ เอลี

ฟัต เมือง เทมัน� ติ อื มัฮ บิน่ดัต่ เมือง ชูอา� ติ อื

มัฮ โซฟา เมือง นาอาเม� ปุย ลอวย เซ เญอืม ฮมอง
อื อาวม โยป ป โซะ ตอก เซ บะ ปุ แตะ ฮอยจ เกาะ
โลม รพาวม อื ฆาื อ�ื 12 เญือม อาวต ลัง่ อื ก ซไง
อื ชวน โยป� ปังเมอ โอ ยุง มัฮ อื โยป� เญือม เอจี
ยุง อื มัฮ อื โยป เปอ เยอืม เอนิ ฆาื อ�ื รซอม เยอืม
แตะ ไม่ อ�ื แจฮ เครองึ เซอกึ แตะ ฆาื ตุก รพาวม
แตะ� กาวป เจาะ รกาื ไม่ อื เกือฮ ลอก ไกญ โกะ
แตะ� 13 งาวม ไม่ โยป ลังเตะ อาแลฮ ซเงะ อาแลฮ
ซาวม� อฮั โตว โอเอฮี ละ อื ติ มวยญ เนอมึ นึง ยุ อื
โซะ ลัมเลือ ป อาวม อ�ื

3
ป อฮั ป มวยญ โยป

1ฟวยจ เซ โยป อฮั โอเอฮี กา ปุย� ซะ ซเงะ เกิต
แตะ� อฮั เฮ�ี 2-3 �โอ พะจาว� เกือฮ ซเงะ เกิต
อาึ เซ แปน ซเงะ โอยจ นึง ฆอก แตะ� เกือฮ ซาวม
โรวก มะ เกอะ อาึ เซ แปน ซาวม โอยจ นึง โอ แตะ
ไมจ� 4 เกือฮ ซเงะ เซ แปน ป เฟียก� โอ พะจาว�
ปุ เญือะ ไตม ซเงะ เซ เยอ� ปุ เกือฮ ซเปีย ไก นึง
เฟือฮ เอนิ� 5 เกือฮ ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ วุย ปอ เฟียก
แตะ� เกือฮ ชุต รวู เลอึป ปอ เฟียก ตัน อื เอนิ� ปุ
เกือฮ ซเปีย ฮอยจ นึง� 6ซาวม เซ ปุ เญือะ เกือฮ ปุย
เมีญ เลียก ไม่ ซเงะ� ปุ เญือะ เกือฮ ปุย ซเพระ เลีย
ก ไม่ เคิ เนอมึ� 7 ปัว เกือฮ แปน ซาวม ลงอต ลงอย
ไม่ โอ อื ไก ป ไมจ ป มวน นึง ติ เจือ เนอึม� 8 เกือฮ
โม ป เกียฮ ซะ โอเอฮี ฮอยจ ซะ ซเงะ เซ� เกือฮ โรฮ
โม ป เกียฮ โกว อมันัต จเค* ระ เซ ดวน ซเงะ เซ เฟี
ยก� 9 ปุ เกือฮ ซฆรงั ซะ รงั ละ� ปัง รกวน ซาวม
เซ ยุ ซเปีย� ปุ เกือฮ ซเปีย ฮอยจ ละ� เกือฮ ซาวม
เซ โอ เกียฮ ปวยฮ� 10 เกือฮ ซาวม เซ ลอก รซอม
ซะ ฆอก นึง เกือฮ อื อาึ เกิต ละ อาวม แตะ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก ตอก เฮ�ี

11 �มัฮ ยุม เมอะ กไน เวียก มะ เกอะ ไมจ เดียก
เนิ ฮา เฮ�ี มัฮ เกิต ยุม เอนิ เนอะ ฌักแฟน เดียก เนิ
ฮา เฮ�ี 12 มะ เกอะ โอม อาึ นึง เญือะ ดึม แตะ ละ
เมอ� เกือฮ อาึ ปุ ตาึฮ แตะ ละ เมอ� 13 มัฮ ยุม เอนิ
เนอะ เญือม เซ� ปเล่ีย เฮี ตึน ซ โฮลฮ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง� มัฮ ไฆร เอนิ เนอะ เญอืม เซ ปเล่ีย เฮี
ตึน ซ โฮลฮ ไอจ ไมจ ไอจ มวน� 14 ซ โฮลฮ ไอจ นึง
เมือง ป ยุม ตอก กซัต ไม่ ลุกนอง อื ป ยุฮ เญือะ แตะ
ไพรม โฆะ� ซ โฮลฮ ไอจ ดิ ไม่ โม จาวไน ป โก เญือะ
ตัง ยว่ง เจน ไพรม โฆะ โฮ� 15 ซ โฮลฮ อาวต รโจะ
ไม่ โม จาวไน ป โฮวน ไคร มาื ยุฮ ปอ นาวก เญือะ
ม่า อื โฆะ� 16 มัฮ แปน อื ตอก เซ ตึน ซ โฮลฮ โรฮ
ไอจ ซไบ่ ตอก กวนงกั โอ ฮอยจ โฮ�

17 �เญือม ฮอยจ อื โตะ รมอยจ แตะ ปุย ฆอก ไล
เยอ เญือะ ยุฮ โตว ป ฆอก ป เบร� โม ป โซะไมญ
โซะ ปี ซ โฮลฮ โรฮ ลโล่ะ ซไบ่ นึง อ�ื 18 โม ป โฮลฮ
ปุย โฮมวต แปน ครา แตะ เอจี โฮลฮ โรฮ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง นา เซ� เญือะ โฮลฮ โตว ฮมอง บวยจ
ไนกุม ละ แตะ� 19 ปุย เตือง โอยจ อื อาวต ตื นา
เซ� เตือง ป ไก มอยฮ ไม่ ป โอ ไก มอยฮ� ป อาวต

* 3:8 3:8 ตัม ลปุง ไพรม อฮั เลวอีาทัน ไม่ อ�ื มัฮ ซัตซิง ระ ป อาวต นึง ปลัฮ รอาวม�
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นา เซ� ปัง มัฮ ครา ปุย เอจี โปน โรฮ อื แปน แตะ
ครา เยอ�

20 �ปุย เมอยุ จัมเปน อื ไอม ไม่ ยุ ลอน แตะ ป
โซะ ป ไซญ เญอ� เมอยุ โฮลฮ ลัง่ อื ยุ ซเปีย เตือง
ตุก ลอน รพาวม แตะ� 21 ปุย ตอก เซ รกวน ยุ ลัก่
ยุม แตะ ปังเมอ โอ ฮอยจ ละ อื ติ ชวง� มัฮ โตะ รม
อยจ อื ป ไมจ ละ อื ฮา คาว คอง ระ งวยฮ แฮ� 22 ไก
โตว รพาวม ไมจ อื กา เฆียง อาวต อื โตะ รมอยจ
แตะ� 23 พะจาว เมอยุ เกือฮ ลัง่ อื ปุย เซ ไอม เตื
อง โอ อื ยุง ป ซ เกิต ลั่กกา แตะ� เมอยุ คัตคัง อื
ฮา คระ ฆวต โฮว อื เซ� 24 อาึ แงงฮั ลอป เปอะ ตัง
โซม แตะ อาวป� อาึ โฮลฮ ฆิ ซองั ฮนัง รบวต แตะ�
25 โอเอฮี ป ฮลัต เตอะ นึง เอจี เกิต ตื ละ อาึ� โอ
เอฮี ป รไจจ อาึ นึง เอจี ฮอยจ ตื เนิ� 26 อาึ ไก โตว
รพาวม ไมจ มวน เนอะ� โฮลฮ โตว อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ติ ชวง� เม่ะมัก่ อาึ ไก โตว ลอยจ ไม่�� อฮั เซ
โยป เปอ�

4
เอลีฟัต เติ โยป

1 ฟวยจ เซ เอลีฟัต ป มัฮ โม เทมัน เซ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี 2�ดัฮ อาึ ซ ลอง แลน ลปุง ไม่ เปอะ ติ ลอา
มวยญ อมั ซ ปุน งอ่ต เปอะ� ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก
เอฮี� อาึ ปุน คัม โตว โอ แตะ อฮั โอเอฮี ละ เปอะ�
3งอ่ต เมอะ� ปะ เอจี ปุน เพอกึ เนอมึ เปอะ ปุย โฮวน
ปุย� ปะ เอจี ปุน เกือฮ โรฮ เปอะ เรยีง แด่น ละ โม
ป ชุมเรยีง� 4 ปะ เอจี ปุน เกาะ โลม เปอะ รพาวม
โม ป ไลจ รพาวม� เอจี ปุน เกือฮ เปอะ เตะ ชาวง มะ
ฆราวง ชุม อื เซ ไก แม เรยีง แด่น� 5 ปเล่ีย เฮี เมือ
ต เม่ะมัก่ เอจี ฮอยจ ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ปะ ปังเมอ
ชุม เอนิ รพาวม เปอะ ฆาื� เอจี ลอก เอนิ ปะ� ปะ
ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ ฆาื� 6ปะ เอจี นัปทื เปอะ
พะจาว� โม่ มัฮ ปุน อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง� ปะ
โม่ มัฮ ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ
แตะ เซ� 7 งอ่ต ที แลน เมอะ� โม ป โอ ไก พิต อมั
ซ เกียฮ ไลจ โลม� โม ป ซืไซ อมั ไก เญอืม ลอก อื ป
โตะ ป ตอง เงอ� 8 ตัม ป เอจี กอ ยุ อาึ อ�ื โม ป วนั
กัน พิต กัน โฌวะ� ไม่ ซมา อื ป ฆอก ป เบร เยอ� ซ
โฮลฮ โรฮ เกป อื ตัม ป ซมา แตะ เซ โรฮ� 9 ปุย ตอก
เซ ซ ไลจ ซ ไฆร ฆาื รพาวม โอก เน่อมึ โตะ มวยญ
พะจาว� ไม่ ซ ชปิ โอยจ อื ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ อ�ื
10 ปุย ฆอก ปุย เบร รโอง เรยีง ตอก เซียง รเวยี ซิง
โต โฮ� พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื อาวต โฆย ไม่ เกือฮ
เบียง อื โบวก� 11 ป มัฮ รเวยี ป ระ เรยีง แด่น เซ
เอจี ยุม ฆาื วติ ป โซม แตะ� โม กวน รเวยี เซ เอจี
เฮยี ไฮ โรฮ ฆาื อ�ื

12 �ติ โฮน อื ไก ลปุง ติ มวยญ ฮอยจ แปน รซอม
แตะ ละ อาึ ไม่ เซียง ชุม แตะ� อาึ ฮมอง เซียง รแซป
เซ นึง โตะ ฮยวก แตะ� 13 เญอืม เซ อาึ ยุ บลอง โอ
เอฮี เมือ ก ซาวม อื เญอืมญึม ไอจ ปุย� 14อาึ อาวม
เอนิ โพรยฮ ไกญ แตะ รกุฮ รเตียง ไม่� ซองั เงอะ�
รยุ่ รโซยจ โอยจ โรฮ ฆาื อ�ื 15 เญอืม เซ ไก โอเอฮี ติ
เจือ โฮว พา โบ นา อาึ� อาึ โพรยฮ เนะ โพรยฮ ไกญ

ฆาื� 16 โอเอฮี เซ โฮว ลโล่ะ อาวต ติ โดฮ� อาึ ปัง
เมอ โอ เกียฮ ยุ ที ฮุนฮงั อ�ื โอเอฮี ป ยุ บลอง อาึ เซ
อาวต ลัก่กา เยอะ� เญือม ลงอต อื เซ อาึ ฮมอง เซี
ยง อฮั อื เฮ�ี 17 �ปุย ปลัฮเตะ อมั ซ เกียฮ ซืไซ ละ
แลน พะจาว อ�ื ปุย อมั ซ เกียฮ ซงะ่ ละ ยุ พะจาว
ป ซัง แตะ เกิต เซ� 18 ปัง มัฮ กวนไจ ยุฮ อื นึง เมือง
มะลอง� พะจาว ปุน อาึง โตว รพาวม แตะ นึง อ�ื
ปัง มัฮ โม เตปด่า ยุฮ อื พะจาว โฮลฮ โรฮ ลัง่ เติ อ�ื
19 ปุย ป ยุฮ พะจาว นึง เตะ รกาื โม่ ซ เซอปึ แม ฮา
เซ ละ ยุ พะจาว อ�ื ป เกิต เน่อมึ เตะ รกาื เซ มัฮ
ป เยอื ยุม ตอก ม่อยจ เรมี โฮ� 20 ปุย ปัง ไอม เมือ
กซะ อื เกียฮ ยุม โรฮ กา ปู พร�ิ ซ ไลจ ไฆร ลอป เอนิ
ไม่ โอ อื เญาะ ไก ป เครองึ นึง เฟือฮ� 21 ดัฮ พะจาว
ตุย ลปุ อื ซ ยุม พราวป ฆาื อื ตอก ฆลาื พากัง ตอยฮ
ปุย โม่ะ เคิง อื โฮ� ปุย ตอก เซ ยุม เยอื เตือง โอ
แตะ ไก กัมกึต วไิซ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อาึ รซอม เซ
เยอ��

5
1 ฟวยจ เซ เอลีฟัต อฮั แม อื ละ โยป ตอก เฮ�ี

�โยป� กอก แลน ปเล่ีย เฮี เมอะ� มัฮ ปุย ป ซ โลยฮ
ละ เปอะ� ปะ ซ โฮว ซาวป เปอะ ยุ เตปด่า เมอ นึง
อ�ื 2 ปุย ดัฮ งอ่ต ลอน รพาวม ตุก แตะ มัฮ ปุย งาว
ปอ ยุม แตะ� ป เกือฮ ติ แตะ กุยจ ววั รพาวม นึง
ป เกิต ละ แตะ� มัฮ โรฮ ปุย ลโมวะ ปอ ไลจ ไฆร
แตะ� 3 อาึ กอ ยุ ปุย งาว ป ซ ริ จเลิน ยุฮ แตะ�
เญือะ เซ ปังเมอ ไลจ โลม พราวป นึง ลอก อื รซอม
ซะ ฆอก� 4 โม กวน เฌือต อื โฮลฮ โตว อาวต ไมจ
อาวต มวน� เญือม ฟอง ปุย อื นึง ซัน เนอ ไก โตว
ป เรอึม เกือฮ โปน ตุต แตะ� 5 เปลิ ป ซมา ลโลวง
อื นึง ชจิ ยุฮ แตะ เซ� โม ป ฮวิ นึง ฆวต โซม แตะ
เอจี โซม อื ฮา อื ปอ โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ป เอจี ฆรุง
โวง โน่ง อื ไม่ เตือ อื นึง กัต� เอจี ซาวป ตื โรฮ ปุย
ตุย ฮา อื เตือง โอยจ อื โรฮ� โม ป ฆวต ไอฮ ลอน
โอเอฮี� ซาวป งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ แตะ คาวคอง อ�ื
6 กัน ตุก เปละ นัน พาวม ปุย มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง เตะ รกาื� เม่ะมัก่ ซักคระ ปุย ปุ โรฮ มัฮ ป เกิต
เน่อมึ ฆรมึ เตะ� 7 รปอฮ งอ แจง ปอย ฮาวก ฮอยจ
ก ฮลาวง อื ตอก ออฮ� ปุย ปลัฮเตะ แจง โรฮ มัฮ
เกิต อื ละ อาวม แตะ เม่ะมัก่ ตอก เซ โรฮ� 8 มัฮ มัฮ
อื อาึ เฮ�ี อาึ ซ ซาวป ยุ พะจาว� ไลลวง ป เกิต เนิ
อ�ี อาึ ซ มอป โรฮ ละ พะจาว โครยญ เจือ� 9 นึง มัฮ
อื ป เกียฮ ยุฮ กัน ระ เนอมึ โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ เอะ
อ�ื ไม่ เกียฮ ยุฮ อื ป ซัมคัน ปอ โอ เยอะ เญาะ โอยจ
เมีญ� 10พะจาว เอจี เกือฮ รอาวม เฮละ ฮอยจ นึง
ปลัฮเตะ ไม่ เกือฮ อื รอาวม เฮละ เซ ฮอยจ นึง ชจิ
นึง ม่า� 11พะจาว เอจี เกือฮ ปุย ตุ ปุย เตียม โฮลฮ
แปน ป ระ ป คาว� เอจี เกือฮ โรฮ โม ป ไลจ รพาวม
โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ� 12 พะจาว เอจี
คัตคัง โรฮ กัน ยุฮ โม ป เฮยีง บ่วก ละ ซ เกือฮ อื กัน
ยุฮ อื เซ โอ แปน ปฟวยจ� 13ป คิต ป งอ่ต โม ป เฮยี
ง บ่วก เซ� พะจาว เกียฮ เกือฮ อื แปน ตอก แฮวะ
ซราว เคริ โกะ อื ไอฮ� โอเอฮี ป ตะ โม ป ไมจ พันญา
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ยุฮ เซ เกียฮ เกือฮ โรฮ อื แปน ป โอ ไก ป มัฮ� 14 ปุย
ตอก เซ ปัง มัฮ เมือ ซเงะ่ อื ซ เฟียก ละ อื ตอก เมือ
ก ซาวม อื โฮ� ปัง มัฮ เมือ งอ่น ซเงะ ซ ซาวป บู่เบื่อ
โอเอฮี ตอก เมือ งอ่น ซาวม โฮ� 15 โม ป โอ ไก ตัว
เปิง เงอ� พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื โปน ฮา ยุม แตะ�
เกือฮ โรฮ โม ป วติ โซม ม่วยญ จัน โปน ฮา อมันัต
ป โคมเฮง อ�ื 16 มัฮ เซ ป ไก ลัก่ ซโอว รพาวม โม ป
ตุก ป ญัก ฆาื อ�ื กัน โอ ซื โอ ไซ ยุฮ ปุย เยอ� แปน
โรฮ ควน โอ โกะ อื เกียฮ อฮั โอเอฮี ฆาื อ�ื

17 �ปุย เมาะ ป โฮลฮ พะจาว เพอกึ เฟียต เตอ�
เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื มัฮ เซ ป
โอ ไมจ พามัต กัน เพอกึ เฟียต พะจาว ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ เซ ฆาื อ�ื 18 เญือม เกือฮ อื เอะ ไก เบ
ราะ เบิ อ�ี พะจาว เพาะ โรฮ อื เนิ� พะจาว ปัง ปุฮ
เฟียต เอะ เกียฮ เยื่อ แม อื ละ เอะ� 19พะจาว ซ เรอึ
ม เลาะ ลาึน ปะ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ ติ โฮน
ติ โฮน แม� ปไฮะ ปฮอน เญาะ ซ ลอก โตว ปะ ติ
เจือ เนอึม� 20 เญือม เกิต ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ
พะจาว ซ เกือฮ ลัง่ ปะ ไอม� เญือม รุป ปุย ปุ แตะ
พะจาว ซ เกือฮ ปะ โปน ฮา ยุม แตะ� 21 พะจาว ซ
เฆีญ ปะ เกือฮ โปน ฮา โม ป อฮั ลปุง กอยจ ราวม
ละ เปอะ� เญือม ฮอยจ ป โตะ ป ตอง� ปะ เญาะ ซ
โฮลฮ เปอะ โตว ฮลัต นึง� 22 เญือม ฮอยจ ป โตะ ป
ตอง ไม่ ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ เซ� ปะ ซ โฮลฮ ลัง่
เปอะ ญวยฮ ดา ไมจ มวน� ปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว ฮลัต นึง โกะพริ ไฮะฮอน� 23 เญือม ยุฮ เปอะ
ชจิ เญาะ ซ ไก โตว ซโมะ แจ นึง ละ เปอะ� โกะพริ
อาวต เพระด่าวก ปุ โรฮ เญาะ ซ โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ละ
เปอะ� 24 ปะ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง
นึง พากัง ยุฮ แตะ เซ� เญอืม แลน เปอะ คอง เลียง
แตะ ซ วติ โตว ฮา ไพรม แตะ ติ เนอึม� 25 โม จัต
เจือ เปอะ ซ โฮวน เนอึม� โม กวน เฌือต เปอะ ซ
พรุฮแพร ตอก ไรป ป กวยฮ นึง ปลัฮเตะ โฮ� 26 ปะ
ซ ฟวยจ กัน ยุฮ เปอะ เญือม เอจี กวต เนอึม แตะ�
ตอก โรฮ มัก ปุย เฮงาะ เญอืม เอจี เคราะ ไมจ อื โฮ�
27 เมาะ ป เอจี อฮั อาึ ละ เปอะ เซ เอจี มัฮ ป ซาวป
เอะ คิต งอ่ต แลน โตะ รพาวม แตะ� แจง มัฮ อื ป
เนอมึ� ไมจ เปอะ งอ่ต ที ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ยุง�
ละ ซ ไก เนอึม ป มัฮ อื ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ โยป
เอลีฟัต เตอ�

6
โยป เติ ปุโฮมว แตะ

1ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2�เฮฮ เฮฮ� อาึ
ฆวต เกือฮ แลน ปุย แฆ รพาวม ตุก แตะ เฮ�ี ไม่ อาึง
อื แลน เม่ะมัก่ อาวม เมอะ เฮี นึง ไง่ แฆ� 3 รพาวม
ตุก อาึ เฮี เชยีน ลอน เอนิ ฮา ไฮมจ นึง เกาะ เอนิ�
มัฮ เซ ป โคะ อฮั อาึ ลปุง โฮฮ โปน ฆาื อ�ื 4 ตี ทนู ยุฮ
พะจาว ป ระ อมันัต เซ เอจี ลอก อาึ� รอาวม เยื่อ
ปิต นึง อื เซ เอจี เลียก ฮอยจ กไน เยอะ� พะจาว
เอจี เกือฮ ป ฮลัต อาึ นึง ฮอยจ แวต เตอะ ตอก โม
ตฮนั โฮ� 5 บรงั พริ ดัฮ เอจี โฮลฮ โซม ไรป ซงา จัว
อมั ซ แบรฮ ลัง่� โมวก เญือม เอจี ชุง อื เปือม ไรป
กอง ปุย ละ แตะ อมั ซ โบฮ ลัง่� 6 ดัฮ ซ ปอน โตะฮ

งา งา� ดัฮ โอ ดุฮ กิฮ นึง อมั ไก ป ปุน ปอน เนอ�
ดัฮ ปอน ตอม ดัฮ โอ ปอน ไม่ ซโมง อื อมั ซ โลฮ�
7 โอเอฮี ตอก เซ อาึ แจง โอ เกียฮ ปอน เนอ� นึง มัฮ
อื ป โซม ป ปอน เอจี เตือ เอจี ออป อาึ นึง�

8 �เฮฮ� เฮฮ� อาึ ฆวต เกือฮ เนอมึ ติ แตะ โฮลฮ
ตัม ป ปัว แตะ� ปัว เนอมึ พะจาว เกือฮ ละ แตะ ตัม
ป รไม่จ เจอะ โฮลฮ เซ� 9อาึ ฆวต เกือฮพะจาว ลอต
ยุฮ ไลจ ไม่ โกะ โอะ เฮ�ี ฆวต เกือฮ เอนิ ยุฮ แปฮ ยุม
ไม่ เยอะ นึง อมันัต ระ แตะ� 10 มัฮ ยุฮ อื เนิ ตอก
เซ� โฮลฮ เดียก รพาวม บาึง แตะ นึง� ปัง ตึก นึง
โซะ ป อาวม แตะ ญุ่ก อาึ ซ ฟวยจ ลัง่ พาวม นึง�
อาึ อื ไก โตว เญือม เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว ป ซงะ่
ซงอม เซ ละ แตะ ติ ชวง เนอมึ�

11 �อาึ เญือะ ไก โตว เรยีง ปอ ปุน โอต แตะ โอ
เอฮี ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ลัง่ ไอม� มัฮ เมอ ป ซโอว
รพาวม อาึ ไม่ อื ป ไอม อาึ คา ติ แตะ ละ อื ตอก เฮี
เยอ� 12 โกะ อาึ อมั มัฮ ซโมะ ป โอ เกียฮ อาวม ป
โซะ� เนะซองั อาึ อมั มัฮ ไร ซเง�ี 13 ป เนอึม นึง
อื อาึ ไก โตว ตอก เกียฮ เรอึม ไอฮ โกะ แตะ เญี่ยะ
เนอมึ� อาึ เอจี ลอยจ เนอมึ กัมกึต เตอะ�

14�เมาะ ป โอ ไก รพาวม เลียก พาวม นึง ปุโฮมว
แตะ� เอจี มัฮ ปุย โอ ไก รพาวม ฮลัต นึง พะจาว�
ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ� 15-16 โม ปุโฮมว อาึ
ปังเมอ โอ เนอมึ รพาวม ละ อาึ� มัฮ ตอก อื โกลง ป
ปัตๆ โยะๆ โฮ� เญือม ลวยจ นัมแคง ไม่ ฮมิะ นึง
เดือะ อ�ื โกลง เซ ซโกว เอนิ รอาวม นึง ปอ ลอง
แตะ ฆาื อ�ื ระ พราวป เอนิ ปอ วฮิ ฮอง อาวต แตะ�
17 เญือม เอจี กอยจ โอเอฮี ละ อื รอาวม เซ ปังเมอ
เน่ฮ แนฮ ปุ ปุ� เญือม เอจี มัฮ อื เมือ ฮรวน เนอ
รอาวม เซ ไฮจ ซออฮ เอนิ� 18 โม ป โฮว ดิ นึง คระ
โกลง เซ โฮว ซาวป ญุ รอาวม ปอ ไฆร แตะ ฮา คระ�
โฮว ไป โฮว มา นึง ลาึน ซออฮ เซ� ลอต เอนิ ยุม ฆาื
อ�ื 19 โม ป โฮว ดิ นึง คระ ยว่ง เทมา ซาวป รอาวม�
โม ป โฮว นึง คระ เมือง เชบ่า รกวนแนฮ ยุ อ�ื 20 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื โบ โกลง ซออฮ เซ� ปุย โม เซ ตัง
โคน ตัง เงอตึ นึง โอ แตะ โฮลฮ โอเอฮี ตอก รไม่จ
แตะ โฮลฮ� ไลจ เอนิ รพาวม ฆาื อ�ื 21ปเล่ีย เฮี โม
เปะ ตอก โรฮ เปอะ โกลง เซ ละ ยุ อาึ อ�ื เมือต เปอะ
เอจี ฮอยจ ยุ เม่ะมัก่ ซักคระ อาวม อาึ เฮ�ี โม เปะ
เกือฮ เอนิ เปอะ ติ แตะ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื�
22 อาึ อมั ไก เญือม ปัว โม เปะ เกือฮ คาวคอง ยุฮ
เปอะ เนิ อ�ี อมั ปัว โม เปะ นนุ ปุย ไฮญ รโตง โกะ
แตะ� 23 อาึ อมั ปัว โม เปะ เรอึม แตะ เกือฮ โปน
ฮา โม ป เกละยุ แตะ� อมั เอจี ปัว โม เปะ โตฮ แตะ
เกือฮ โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน�

24 �เพอกึ แลน โม เปะ อาึ เฮี เมอะ� อาึ ซ อาวต
โฆย ละ ซ งอ่ต แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ยุง� มัฮ
เมอ ป พิต ยุฮ อาึ อ�ื 25 ลปุง ปุก ลอก ลปุง ซืไซ ไก
เนอึม อมันัต� ลปุง เก โม เปะ อาึ ปังเมอ โอ เกียฮ
ไก ลักทัน แจง แน� 26 โม เปะ อมั แกต เปอะ ติ แตะ
ปุน กัฮ ลปุง อาึ อ�ื เมือต แลน โม เปะ เมีญ เปอะ
ลปุง ปุย ตึก นึง เม่ะมัก่ แตะ เฮี มัฮ เยอื ตอก กาื โฮ�
27 โม เปะ เอจี เมาะ เอนิ เปอะ ป โจก เบ่อ นึง กวน
ดอย ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ครา แตะ� เมาะ โรฮ
เปอะ ป โชะ ปุโฮมว ซดิ แตะ ละ เกือฮ เปอะ แปน
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นัม กา ยุฮ แตะ� 28 ปเล่ีย เฮ�ี แลน ที แลน นา อาึ
เฮ�ี เดอมึ เปอะ ซ ยุ มัฮ อาึ เฮี ปุย โอ อฮั ลปุง จุ
ไล� 29 ปัว เปอะ เฌาะ งอ่ต โคระ แม เญีย่ะ เมิฮ� ปุ
เญือะ ญวต อาึ พิต นึง� ปุ เญาะ เติ อาึ อ�ื อาึ เอจี
แจง นึง โอ แตะ พิต นึง กัน เฮี เยอ� 30 อมั มัฮ โคะ
เปอะ อาึ อฮั ป โอ เนอึม� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ โอ
ยุง ป พิต ไม่ ป ปุก เกอ�� อฮั เซ โยป เปอ�

7
โยป อฮั โอเอฮี ละ พะจาว

1 โยป อฮั แม เฮ�ี �จีวติ เอะ ปุย ปลัฮเตะ เฮี โม่
มัฮ จัมเปน อื อาวม ป โซะ ตอก ตฮนั เกน โฮ� จีวติ
ปุย โม่ มัฮ ลัง คา อื ติ แตะ ตอก ลุกจัง โฮ� 2 มัฮ
โรฮ ตอก อื ครา ปุย ป รกวน ลอป พริ ปู ละ แตะ
โฮ� ตอก โรฮ ลุกจัง ป มอง รปั งวยฮ ซเงะ แตะ โฮ�
3ตอก โรฮ เซ เคิ ติๆ อี ล่อยญ เยอื ละ อาึ เตือง โอ อื
ไก ป มัฮ� ซาวม ติๆ ปวยฮ แนฮ โรฮ เตือง อาวต อาึ
ไม่ เตือ ออป แตะ นึง ตุก พาวม แตะ� 4 เญือม ไอจ
เจอะ อาึ ตอก ซาวม ป ลัง่ ลัมเลือ เนิ� รกวน แนฮ
พริ ปวยฮ� อาึ ลเตือฮ ลตี ไป มา ติ แตะ ฮอยจ ละ
เมือ กซะ อ�ื 5 เนะ อาึ อื เอจี นาวก เอนิ นึง เฆรยีก�
ฮกั อาึ อื เอจี ม่ะ เอจี บอฮ โอก ลาวม นึง ปอ เครอืต
เอนิ อ�ื 6 ซเงะ ซาวม ยุฮ อาึ กัมลัง โฮว ไกลจ ตอก
โฮว โฮว แม แม กอย โคะ ฆัว ไตญ ปุย นึง ฟึม โฮ�
ปวยฮ เยอื แนฮ โรฮ เตือง โอ ไก ลัก่ ซโอว รพาวม�

7 �โอ พะจาว� ปัว เปอะ โอ เบีย มัฮ จีวติ อาึ เฮี
ป ตอก เยอื กาื โฮ� อาึ เญาะ ซ โฮลฮ โตว ยุ ป ไมจ
ป มวน� 8 ปุย เมาะ ป กอ ยุ อาึ เซ� เญาะ ซ โฮลฮ
โตว ยุ แม อาึ� ปะ ปัง ซาวป เปอะ ยุ อาึ ปุ โรฮ เปอะ
เญาะ ซ ยุ� นึง เอจี ซ โฮว อาึ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี 9 ไฆร
ชุต รวู นึง มะลอง ตอก ออฮ� เมาะ ป โฮว นึง เมือง
ป ยุม เญาะ โฮลฮ โตว แม ตอก เซ โรฮ� 10 ปุย เซ
เญาะ โฮลฮ โตว เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� เมาะ
ป มัฮ ปุ เญือะ ปุ ยว่ง อื เญาะ โตก โตว โรฮ ละ ปุย
เซ เฟือฮ�

11 �มัฮ ฆาื เซ ป โอ อาึ คัม โอ แตะ ลปุง ฆาื อ�ื
อาึ ซ อฮั แนฮ โอเอฮี ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ�
อาึ ซ บวยจ แนฮ ฆาื ป เกิต ละ ซองั ไกญ แตะ เฮ�ี
12 อาึ มัฮ โตว ปลัฮ รอาวม� อาึ มัฮ โตว โรฮ เงอืก*
ป จัมเปน ปุย มอง ลอป ตอก เซ� 13 อาึ ตะ เกือฮ ติ
แตะ ปุน ไอจ� ละ ซ เกือฮ ติ แตะ เบีย ป โซะ อาวม
แตะ� แกต โรฮ เตียง ไอจ แตะ เกียฮ กัฮ รพาวม
ตุก แตะ� 14 เญือม เซ ปะ เกือฮ เปอะ อาึ ฮลัต เตีจ
ฆาื รโมะ โอะ� ไม่ เกือฮ โรฮ เปอะ อาึ โตวฮ ฆราึง
ฆาื ป ยุ บลอง เงอะ� 15 เญือม เซ อาึ ฆวต เกือฮ
เอนิ ปุย แม่ต โงก แตะ ปอ ยุม แตะ เอนิ� นึง โกะ อื
เนิ ฮา ซ อาวต แตะ ไม่ ฮกั ปอ ซองั แตะ ตอก เฮ�ี
16 อาึ เญาะ ฆวต ไอม โตว เฟือฮ เอนิ� อาึ เอจี เตือ
ลัมเลือ นึง จีวติ โกะ แตะ เฮ�ี รน่ัก อาึ อื เกือฮ อาวต
ตัม รโตง แตะ เมิฮ� นึง มัฮ จีวติ อาึ เฮี ป โอ เญาะ
ไก ป มัฮ เฟือฮ เอนิ�

17 �โอ พะจาว� ปุย ปลัฮเตะ เฮี มัฮ เมอ� ปะ ปุน
เมีญ บุย เปอะ ซัมคัน ละ แตะ เมอ� ปะ เกือฮ บุย
เปอะ ติ แตะ เครองึ นึง เมอ� 18ปะ เอจี ฮอยจ กวต
ที ทัม เปอะ ปุย โครยญ ซะ� ไม่ ฮอยจ ลอง เปอะ
แลน รพาวม อื โครยญ เวลา� 19 ปัว เปอะ โอ เญาะ
แก ที ลอน อาึ เฮ�ี เกือฮ โรฮ อาึ ไก เวลา อาวต โน่ง�
เดอมึ อาึ ซ ไก โรฮ เวลา ฮา รพาวม แตะ โรฮ� 20 โอ
พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ ป มอง แลน แก ปุย ปลัฮเตะ�
ดัฮ มัฮ ยุฮ อาึ ป พิต โฮ� เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ โซะ
ละ แตะ เมอ� ปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ อาึ แปน ตอก
แล่น โปยญ เปอ� เกือฮ โน่ง เปอะ อาึ แปน รบุยฮ
ลกลอม ละ แตะ เมอ� 21 โอ พะจาว� ปะ เมอยุ
โอ เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อาึ อ�ื ไม่ โอ เปอะ ตุย
โปวฮ ป พิต ป โฌวะ ยุฮ อาึ เซ เนิ อ�ี เญาะ เล่ีญ
โตว ซ โฮลฮ อาึ ไอจ ฆรมึ เตะ รกาื เยอ� ฟวยจ เซ
ปะ ปัง ซาวป เปอะ แลน อาึ� เญาะ ซ ยุ เปอะ โตว
อาึ�� อฮั เซ ละ พะจาว โยป เปอ�

8
ป อฮั ป มวยญ บิน่ดัต่

1ฟวยจ เซ บิน่ดัต่ ป มัฮ โม ชูอา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
2 �ลปุง ปะ ป ตอก เยอื กาื เซ ซ อฮั ลัง่ เปอะ เล่ีญ
เมาะ เมอ� 3 พะจาว อมั เกียฮ รเตีฮ โอเอฮี ตอก
โอ อื ปุก� พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ อมั
ซ เปียน รพาวม ซืไซ แตะ� 4 กวน เปอะ เซ ดัฮ มัฮ
ยุฮ อื ป พิต ละ พะจาว โฮ� ตึน ซ มัฮ รเตีฮ พะจาว
อื ตัม ป พิต ยุฮ อื เซ� 5 ปะ ดัฮ เปอะ ซาวป เนอึม
ยุ พะจาว โครยญ เวลา� ไม่ ไววอน เปอะ ปัว โอเอฮี
นึง พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ� 6 ดัฮ เปอะ
ซงะ่ ซงอม เนอึม โตะ รพาวม ไม่ ซืไซ เนอึม เปอะ�
พะจาว แจง แน ซ เกือฮ อื ละ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ
นึง อื เซ� ไม่ ซ เกือฮ อื เญือะ เปะ อาวต ไมจ มวน
ตอน ฮมัน แม ตอก ไพรม แตะ� 7 โอเอฮี ป ไลจ ป
ไฆร ยุฮ เปอะ เซ มัฮ ป เญีย่ะ โน่ง� ดัฮ ซ แพป ไม่ ป
ระ ป โฮวน ป ซ โพต พะจาว ละ เปอะ เซ�

8 �ไมจ เปอะ ไฮมญ แลน ป อฮั โม จัตเจือ ไพรม
เอะ เซ� ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน ป ยุ ป ยุง ปุย โม
เซ� 9 เอะ มัฮ ตอก ปุย เกิต โฆะเน่ิ โฆะติ เฮ�ี ดิ ยุง
โตว โอเอฮี เฟือฮ� อาญุ เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ เยอื
ตอก ปุ โรม โฮ� 10 ปุย ไพรม โฆะ เซ โม่ ซ เกียฮ เพ
อกึ ปะ ไม่ ซ รโฮงะ อื ป ยุ ป ยุง แตะ ละ เปอะ� ละ ซ
เกือฮ โรฮ อื ปะ ยุง โรฮ� ปุย ไพรม อฮั อื ตอก เฮ�ี
11 �โตะ ฮลอย อมั ซ เกียฮ เกิต นึง โบ่ก เกอ� ลโล
อมั ซ เกียฮ กวยฮ นึง ก โอ รอาวม ไก เยอ� 12 ปัง
จัว ลัง่ ไม่ โอ ปุย ดิ ซอฮ เฟือฮ เอนิ� ดัฮ ไฮจ รอาวม
ฮา มัฮ ลัง่ ป เยอื ตูไต ฮา โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
13 โม ป โอ ญอม งอ่ต พะจาว มัฮ โรฮ ตอก เซ� โม
ป โอ นัปทื เนอึม พะจาว เญาะ ไก โตว ควน ซโอว
รพาวม� 14 ควน ซโอว รพาวม โม เซ ซ ดุต ซ ไฆร�
ป อาึง อื รพาวม แตะ นึง เซ ซ เญื่อฮ ซ ไลจ นึง เช
ลอน อื ตอก เงียง เรฮี โฮ� 15 ปุย ดัฮ น่ักเน่ี เงียง

* 7:12 7:12 เงอืก เซ มัฮ ซัตซิง ป อาวต นึง ปลัฮ รอาวม� ปุย โฆะ แกต อื คาว ละ มอง ลอป เดอมึ โอ ซ โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย�
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เรฮี โฮ� อมั ซ เกียฮ นัน� ปุย ดัฮ โตวก กอย ติ เงี
ยง อมั ซ ปอ ตอน อ�ื 16 โม ป โอ ยุง พะจาว เซ มัฮ
ตอก ไรป กวยฮ นึง ก ลอก อื กอยจ โฮ� ไรป เซ มา
เอนิ เล่ีป รปึม� 17 แรฮ อื ฮลัป ติ แตะ นึง ซโมะ�
ซาึต โรฮ ติ แตะ เลียก ซน่ะ ซโมะ รชุก เซ� 18 เญื
อม เอจี ตอยจ ปุย ไรป เซ� ปังเมอ โอก เอนิ ฮา เบือ
ง อ�ื เญาะ ไก โตว ป ยุง ฮรอย กวยฮ ไรป เซ ติ ตื
เนอมึ� 19 ปุย ตอก เซ เยอ มัฮ เมาะ เซ โน่ง รพาวม
ไมจ มวน ยุฮ อ�ื มัฮ ปุย ไฮญ ป ซ โฮลฮ อาวต นึง
เบือง ก อาวต อื เซ�� อฮั เซ�

20 �พะจาว ละ โปวฮ โตว ปุย เนอึม รพาวม� ปัง
เมอ โอ เกียฮ พาวม ดิ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� 21พะ
จาว ซ เกือฮ โรฮ ลัง่ ปะ โฮลฮ ญวยฮ ดา ไมจ มวน�
ซ เกือฮ โรฮ แม ปะ โฮลฮ รโอง ไม่ รพาวม ญัน ด่ี
แตะ� 22 โม ป เกละยุ ปะ เซ ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะ
กิจ ปิญไง่ แตะ� เญือะ อาวต คราว โซม ปุย บ่วก
ปุย โจวง ซ ไลจ ซ ไฆร โอยจ�� อฮั เซ บิน่ดัต่ เตอ�

9
ป อฮั ป มวยญ โยป

1ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �เออ เนอมึ�
โอเอฮี ตอก เซ อาึ เอจี ยุง โรฮ โฮะ มัฮ อื ป เนอึม
เมอ� เอะ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ปังเมอ โอ ไก ตอก ซ
เกียฮ แปน เนอะ ปุย ซืไซ ละ พะจาว� 3 ไก โตว ป
เกียฮ เก ปุ แตะ ไม่ พะจาว เยอ� ปัง ไฮมญ พะจาว
โอเอฮี นึง ปุย ติ เปือน คอ� ไก โตว ป เกียฮ โลยฮ
ละ อื ติ คอ เนอึม� 4พะจาว มัฮ ป อาวต ไม่ กัมกึต
วไิซ ไมจ� ไม่ อมันัต ระ แตะ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน ตอซู
ปุ แตะ ไม่ อ�ื 5 พะจาว เอจี เกียฮ เกือฮ บลาวง
เฌาะ ติ แตะ เตือง โอ อื รโฮงะ อาึง ละ ปุย ติ เนอึ
ม� เอจี เกือฮ โรฮ บลาวง เซ รเคอปึ ฆาื รพาวม
ฮาวก แตะ� 6 พะจาว เอจี เกียฮ เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี
ดุงเดียง ปอ เฌาะ อื ติ แตะ� ป มัฮ ด่อง ปลัฮเตะ เซ
รยุ่ รโซยจ โรฮ ฆาื อ�ื 7 พะจาว เอจี ปุน คัต ซเงะ
โอ เกือฮ ฮาวก� เอจี ปุน ดวน โรฮ ซโมยญ โอ เกือฮ
รงั� 8 มัฮ พะจาว โน่ง ป ปุน ไลฮ ปลัฮ มะลอง� ไม่
เกียฮ บึน อื ปลัฮ รอาวม พุกเพียก� 9 พะจาว มัฮ
ป ยุฮ ซโมยญ ซัง� ซโมยญ โคะ ลกลอม� ซโมยญ
ตอม แอ� ไม่ ซโมยญ ลวง ลัก่เซฮ เซ เตือง โอยจ
อ�ื 10 กัน ยุฮ พะจาว เซ ระ ลัมเลือ เอนิ ปอ โอ เยอะ
เญาะ เกียฮ คาวไจ� กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ โฮวน
ลัมเลือ โรฮ ปอ โอ เยอะ เญาะ โอยจ เมีญ� 11 พะ
จาว ปัง โฮว พา อาึ� อาึ เกียฮ ยุ โตว� ปัง ลอต แม
ฮา เยอะ� อาึ ปุ โรฮ ยุง� 12 ดัฮ พะจาว ตุย โอเอฮี
ฮา ปุย� มัฮ ปุย ป ซ ปุน คัต เตอ� มัฮ ปุย ซ เกียฮ
ไฮมญ ตอก เฮ�ี �ปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ เซ�� ไก โตว
ป เกียฮ อฮั เซ ละ อ�ื 13 รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว
เญาะ เกียฮ แม โตว� เอจี ปุน ยุฮ ไลจ ไม่ โม ลุก
นอง ราฮปั* ปอ ปุน เกือฮ อื โฮลฮ อาวต ฆรมึ ชวง
แตะ�

14 �ดัฮ งอ่ต เมาะ ระ อมันัต พะจาว โฮ� ซ เกียฮ
โลยฮ ละ อื ตอก เมอ� ซ เลือก โกว ลปุง ตอก เมอ
ละ ซ โลยฮ แตะ ป อฮั พะจาว เซ� 15 ปัง มัฮ อาึ ปุย
โอ ไก พิต ยุฮ� อาึ เกียฮ โลยฮ โตว ป อฮั พะจาว�
มัฮ แนฮ ไมจ ปัว เลียก พาวม นึง แตะ� นึง มัฮ อื
ป รเตีฮ ไลลวง กัน ยุฮ อาึ เฮ�ี 16 อาึ ปัง กอก ปัว
นึง พะจาว� ไม่ เอจี โลยฮ อื เนิ ติ โฮน� อาึ ปุน เจือ
โตว ลัง่ ซ งอ่ต พะจาว ฮมอง ป ปัว อาึ นึง แตะ เซ�
17พะจาว เอจี เกือฮ กาื ระ ปุฮ อาึ ปอ บลวย เยอะ�
เอจี เกือฮ โรฮ อาึ โฮลฮ อาวม เบราะ เบิ เตือง โอ
อื ไก ไล� 18 พะจาว เญาะ เกือฮ โตว อาึ โฮลฮ ฮา
รพาวม แตะ เฟือฮ� มัฮ แนฮ เกือฮ อาึ โฮลฮ โซม ป
ออป ซอป ป ซอง โน่ง� 19 ดัฮ เอะ ซ ลลัฮ่ ไม่ พะจาว
นึง เรยีง แด่น แตะ� อมั ไก ป ซ เกียฮ เป เยอ� ดัฮ
มัฮ กัน ฟู มวยญ เดือ โครวน� อมั ไก ป ซ ปุน กอก
พะจาว ฮอยจ นึง ซัน เนอ� 20 ปัง อฮั อาึ ติ แตะ มัฮ
ปุย ซืไซ� มวยญ อาึ ไอฮ ซ รโฮงะ ไอฮ พิต โฌวะ ยุฮ
อาึ� ปัง อฮั อาึ ติ แตะ ปุก โครยญ เตะ ลอก โครยญ
มวยญ� มัฮ พะจาว ป เกียฮ เปลีฮ ที มัฮ อาึ ปุย พิต
เตอ�

21 �ละ งอ่ต โกะ โอะ อาึ อฮั โรฮ ติ แตะ โอ ไก
พิต โฌวะ ยุฮ� อาึ ปังเมอ โอ โรฮ ยุง ที รพาวม โกะ
แตะ ไอฮ� อาึ เอจี เตือ เนอมึ นึง จีวติ โกะ แตะ เฮ�ี
22 มัฮ เซ ป อฮั อาึ อื ตอก เฮี ฆาื อ�ื ปัง มัฮ ปุย ปุก
ปุย ลอก� ปัง มัฮ ปุย พิต ปุย โฌวะ� พะจาว ซ ยุฮ
ตื ไลจ ไม่ อื ตอก ปุ แตะ� 23 เญือม ยุม พราวป ปุย
โอ ไก พิต ฆาื เกิต ป โตะ ป ตอง ละ แตะ เซ� พะจาว
โล่ ญวยฮ อื ฆาื อ�ื 24ปลัฮเตะ เฮี เอจี มอป อื เกือฮ
อาวต ฆรมึ อมันัต ปุย ฆอก ปุย เบร� โม ป รเตีฮ
รตุม โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี เกือฮ โรฮ ไง่ อื จัก�
ดัฮ โอ มัฮ พะจาว ป ยุฮ ตอก เซ เยอ� มัฮ ปุย ป ยุฮ
ฮู�

25�ปเล่ีย เฮี ซเงะ ซาวม ยุฮ อาึ เฮ�ี ไกลจ ลัมเลือ
โฮว� ไกลจ เอนิ ฮา ตอ โม ป ลลัฮ่ ตอ โฮ� โฮว ลอต
เยอื แนฮ เตือง โอ เยอะ ยุ ไก ป ไมจ นึง อื เญี่ยะ
เนอึม� 26 ไกลจ ลัมเลือ ไฆร ตอก ไฟ ปุย โล่ง ไกลจ
โฮว โฮ� ไกลจ โรฮ โฮว ตอก โปว กลัง ลอง เญือม
เลีฮ โจป อื โอเอฮี โฮ� 27-28 อาึ ปัง ริ ญวยฮ ละ ซ
เกือฮ ติ แตะ เบีย แปฮ รพาวม ตุก แตะ เซ� อาึ ปัง
เมอ รไจจ ลัง่ เงอะ นึง ซ อาวม แตะ ป โซะ โฮฮ ฮา
เฮี แม� นึง เอจี ยุง เงอะ โอ พะจาว ซ เมีญ อาึ มัฮ
ปุย โอ ไก พิต� 29พะจาว เอจี ฟวยจ เมีญ อื อาึ มัฮ
ปุย พิต เตอ� อาึ ซ ซาวป ลัง่ เกือฮ ติ แตะ โซะไมญ
ปลาว นึง กัฮ แตะ ติ แตะ ละ เมอ� 30 อาึ ปัง รไซจ
ติ แตะ นึง ซบู่� ปัง ทู ติ แตะ นึง นัมซัก� ปุ ลัง่ ซ
ซงะ่� 31 พะจาว ตึน ซ น่าึก ลัง่ โปวฮ อาึ นึง โตะ
โกลฮ ก โปวฮ ปุย ครมั� ปัง มัฮ เครองึ เซอกึ เกอะ�
เอจี รแอม โรฮ ฆาื อื นึง อาึ�

32 �พะจาว มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ ตอก อาึ เฮ�ี ละ
ซ โฮลฮ อาึ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ อ�ื 33ป ซ เกียฮ
รเตีฮ โอเอฮี ซน่ะ อาึ ไม่ พะจาว ปุ โรฮ ซ ไก� 34 ปัว
พะจาว เกือฮ ไมะแซ ยุฮ แตะ เซ โฮว ซไง ฮา อาึ เญี่

* 9:13 9:13 ราฮปั เซ มัฮ มอยฮ เงอืก ป อฮั ปุย ไก นึง ปลัฮ รอาวม เซ� มัฮ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว�



โยป 9:35 465 โยป 11:15

ยะ� ปัว โรฮ เกือฮ ป รไจจ อาึ นึง เซ โอ เญาะ ซดิ
ไม่ เยอะ� 35 เดอมึ อาึ ซ โรวต ลปุง ไม่ พะจาว� ไม่
โอ แตะ เญาะ ซ ฮลัต นึง� โตะ รพาวม โด่ะ อาึ อ�ื
อาึ ยุง เงอะ โอ แตะ ไก พิต เตอ��

10
1 �อาึ เอจี เตือ เนอึม นึง ไอม แตะ� อาึ ซ จัก ซ

อู แนฮ ไลลวง รพาวม ตุก แตะ เซ� นึง มัฮ อาึ เฮี ป
โฮลฮ ลอป โซม ป ออป ซอป ป ซอง� 2 อาึ ซ อฮั ละ
พะจาว ตอก เฮ�ี ปัว ปะ โอ เติ อาึ� ไม่ ญวต เปอะ
พิต เนิ� ดัฮ มัฮ ไก พิต อาึ โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ
ยุง� มัฮ ไลลวง เมอ ป พิต อาึ นึง อ�ื 3 อมั มัฮ ป
ปุก ไกป นิป เปอะ อาึ ตอก เซ� ไม่ โอ เปอะ เญาะ
เมีญ โอเอฮี ป ซัง เปอะ เกิต เซ� เมือต แลน แพน
กัน ยุฮ โม ป บ่วก เซ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ แปน ป
ฟวยจ� 4 ปะ อมั แลน โรฮ เปอะ โอเอฮี ตอก แลน
ปุย ปลัฮเตะ อ�ื 5 ซเงะ ซาวม ยุฮ ปะ อมั ตอก โรฮ
ซเงะ ซาวม ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ� อาญุ ปะ เซ อมั เงีย่ง
โรฮ ตอก อาญุ เอะ เฮ�ี 6ปะ เอจี ซาวป เปอะ เจีจ โร
มัป่ ยุฮ อาึ� เอจี มอง โรฮ เปอะ โซวต พิต โฌวะ ยุฮ
ฮุ� 7 ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ มัฮ อาึ เฮี ปุย โอ ไก พิต
เตอ� ไม่ โอ โรฮ อื ไก ป เกียฮ เรอึม อาึ เกือฮ โปน
ฮา อมันัต ระ ยุฮ ปะ เซ�

8 �ปะ เอจี ซัง เปอะ อาึ เกิต� ไม่ เอจี ลวน เปอะ
อาึ นึง เตะ แตะ� ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ ลเตือฮ แม
เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ อาึ� 9 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โตก
ละ เอจี ยุฮ เปอะ อาึ นึง เตะ รกาื� ปะ อมั มัฮ ซ
เกือฮ เปอะ อาึ แม แปน แม เตะ รกาื ตอก ไพรม อ�ื
10ปะ เอจี เกือฮ เปอะ เปือะ เกอะ ไก เรยีง ปอ เกียฮ
แปน อาึ ปุย� ไม่ เกือฮ โรฮ เปอะ โกะ อาึ เฮี รโจะ นึง
โตะ เวียก มะ เกอะ� 11 ปะ เอจี เลอึป เปอะ อาึ นึง
เนะ ไม่ ฮกั เกอะ� เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ซนัก ไม่ ซองั
เงอะ รติต ดิ แปน ปุย ติ โม่ว� 12ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
จีวติ เนิ� ไม่ เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
แตะ เนิ� ปะ เอจี โซะโกะ ฮรกัซา โรฮ เปอะ นึง อาึ
ฮอยจ ละ ลปุ อุ โรฮ�

13�เม่ะมัก่ ป เกิต ละ อาึ เฮี ปังเมอ เอจี มัฮ ป คิต
ป งอ่ต ปะ อาึง โตะ กไน รพาวม แตะ� อาึ เอจี ยุง
โรฮ โฮะ มัฮ อื แพนกัน ยุฮ ปะ อา� 14 ปะ มอง ลอป
เปอะ แก อาึ ละ ซ โซวต เปอะ พิต ยุฮ ฮุ� ดัฮ อาึ ยุฮ
ป พิต โฮ ปะ ญอม เปอะ โตว ยวก เนิ� 15 ดัฮ อาึ ยุฮ
ป ฆอก ป เบร มัฮ เม่ะมัก่ ซ เกิต ละ อาึ ฆาื อ�ื ปัง
ยุฮ อาึ ป ปุก ป ลอก ปุ โรฮ โฮลฮ ป ไมจ นึง โรฮ�
อาึ อาวต ลอป ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื ตุก รพาวม
แตะ� 16 ดัฮ กัน ยุฮ อาึ จเลิน ปะ ซาวป เอนิ เปอะ
ยุฮ ไลจ ไม่ อาึ ตอก ซิงโต ลุ่ โฮ� ไม่ ตอซู เปอะ อาึ
นึง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ เซ� 17 ปะ เอจี ไก ลอป พี
ญัน โคระ ยุฮ เปอะ ละ ซ รโจฮ แตะ อาึ� ไม่ เกือฮ
เปอะ กัน รอก พาวม แตะ นึง อาึ เซ เรยีง ปุๆ� เอจี
เกือฮ ลอป โรฮ เปอะ โม ปุย มู โคระ ฮอยจ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ อาึ�

18 �โอ พะจาว� ปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ อาึ เกิต ไก
เยอ� มัฮ ยุม เมอะ โตะ เวยีก มะ เกอะ ไม่ โอ ปุย ยุ

อุ เฟือฮ� ไมจ เดียก เนิ� 19 มัฮ โรวก มะ เกอะ อาึ
เน่อมึ โตะ เวยีก แตะ ฮอยจ โตะ รมอยจ� โกะ เดีย
ก โรฮ เนิ� 20 ซเงะ ซาวม ยุฮ อาึ เฮี เอจี รมัฮ เนอึ
ม เอจี ซดิ ลัก่ ลอยจ แตะ� ปัว ปะ เกือฮ อาึ อาวต
ตัม รโตง แตะ� เดอมึ อาึ ซ บวยฮ บาึง รพาวม เบือ
อื เญีย่ะ โรฮ� 21 เญาะ เล่ีญ โตว ซ โฮลฮ อาึ โฮว นึง
นา ก โอ แตะ เญาะ ซ เกียฮ แม เยอ� ป มัฮ เมือง เฟี
ยก ลัก่ ยุม ป ฮลัต ปุย นึง เซ� 22 เมือง เซ มัฮ เนอึ
ม เมือง เฟียก ตัน� ตึก เอนิ นึง เฟียก แตะ� มัฮ
เมือง ซุกซัก โอ ไก ระเบี่ยป� ป ซเปีย อฮั ปุย นึง อื
เอจี แปน โอยจ ป เฟียก�� อฮั เซ โยป เปอ�

11
โซฟา เติ โยป

1ฟวยจ เซ โซฟา ป มัฮ โม นาอาเม โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี 2 �เญือม ฮมอง อฮั ปุย ลปุง โอ ไก ป มัฮ ตอก
เซ� อมั คาว ละ โฆย ไม่ เตือง โอ แตะ โลยฮ� ปุย
ดัฮ โฮวน ป อฮั ป มวยญ อมั ซ เกียฮ มัฮ ปุย ปุก ปุย
ลอก ฆาื อ�ื 3 เญือม อฮั ปะ ลปุง โอ ไก ป มัฮ ตอก
เซ� อมั มัฮ แกต เปอะ ปุย ซ อาวต โฆย ฆาื อ�ื เญื
อม อฮั ปะ ลปุง เพียก แฮม ตอก เซ� อมั มัฮ แกต
เปอะ ปุย โอ เกียฮ โลยฮ ละ แตะ� 4ปะ เอจี อฮั เปอะ
ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ป อฮั ป มวยญ อาึ เฮี มัฮ ป
ปุก ป ลอก� โกะ อาึ เฮี เอจี มัฮ โรฮ ปุย ซงะ่ ซงอม
ซองนา ปะ�� อฮั เปอะ ตอก เซ� 5 อาึ ฆวต เกือฮ
แลน พะจาว อฮั ละ เปอะ� ฆวต เกือฮ เอนิ พะจาว
โลยฮ ซื ละ เปอะ� 6 อาึ ฆวต เกือฮ โรฮ พะจาว เปลี
ฮ วซิา พันญา ยุฮ แตะ ป เม่าะ อื อาึง ละ ซ เกือฮ
ปะ โฮลฮ ยุ ที� ป ยุ ป ยุง พะจาว โด่ะ เนอมึ โฮฮ ฮา
เกียฮ คาวไจ ปุย อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ตอก
เฮ�ี เม่ะมัก่ อาวม เปอะ เซ� แตวะ ลัง่ ฮา มัป่ ตุต ป
ลัง ลอก เปอะ เน่อมึ นึง พะจาว�

7 �ปะ อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ เอจี ยุง ที ทัม
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว เยอ� อมั มัฮ แกต
เปอะ ติ แตะ เอจี คาวไจ เตือง โอยจ อื พะจาว ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ� 8 โอเอฮี เซ มัฮ ป ฮลาวง
ฮา มะลอง� ปะ ซ เกียฮ ฮอยจ เปอะ ละ ตอก เมอ�
มัฮ โรฮ ป โด่ะ เอนิ ฮา เมือง ป ยุม� ปะ แจง โอ เปอะ
ซ เกียฮ ยุง เงอ� 9 ไลลวง พะจาว เซ� มัฮ แนต ปุย
ลวง ลัง่ อ�ื ลัง่ เอนิ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี ลวง เวอืฮ อ�ื
เวอืฮ เอนิ โรฮ ฮา ปลัฮ รอาวม�

10 �ดัฮ พะจาว ฮอยจ โฮมวต คัง อาึง ปะ� ไม่
โรวก อื ปะ ละ ซ รเตีฮ อื โฮ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน คัต
เวยีน พะจาว เยอ� 11พะจาว ยุง ป มัฮ ปุย โอ เนอึ
ม รพาวม� เอจี ยุ โรฮ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื เตือง
โอยจ อ�ื 12บรงั พริ แจง โอ อื ซ เกิต กวน แปน ปุย
เยอ� ตอก โรฮ เซ� ปุย งาว ปุย ไงญ แจง โอ อื ซ
โฮลฮ ซติ พันญา แตะ�

13 �ปะ อา ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง รพาวม รโม่ยฮ
แตะ� ไม่ ไววอน เปอะ ละ พะจาว� 14 ดัฮ เปอะ ไก
ป พิต ป โฌวะ ยุฮ� ไมจ เปอะ โปวฮ แปฮ� ปุ เกือฮ
กัน พิต ไก นึง เญือะ เปอะ เฟือฮ เอนิ� 15 ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ งนั มะลอง ไม่ ซดู นา
แตะ� ไม่ โอ เปอะ เญาะ ซ ไก รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ
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แตะ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ โอ
เปอะ ซ ไก ตอก ฮลัต เตีจ� 16ปะ ซ เบีย เปอะ ไลลวง
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ เซ� ซ แปน เอนิ ป ลอต เยอื
ฮา เปอะ ตอก ปัต รอาวม โฮ� 17 จีวติ เปอะ ซ ไก ซ
เปีย นึง ตอก เมือ งอ่น ซเงะ โฮ� ไลลวง เฟียก ยุฮ
เปอะ เซ ซ เปียน ติ แตะ แปน ป ซเปีย ตอก ซเปีย
เมือ กซะ อื โฮ� 18ปะ ซ อาวม เปอะ โปน แตะ ฮา ป
ฆอก� ไม่ ไก ลัก่ ซโอว รพาวม เปอะ� พะจาว ซ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ ไอจ ลโล่ะ ไมจ
มวน� 19 ลไล ไอจ เปอะ เซ� ซ ไก โตว ป ซ เกือฮ
ปะ โฮลฮ โตวฮ ฆราึง เงอ� ซ ไก โฮวน ปุย ป ฮอยจ
ปัว เปิง ปะ อา ไม่ ญันด่ี อื นึง เปอะ� 20 ปุย ฆอก
ปุย เบร ปังเมอ ซ จัก ไง่ ไพ เตะ� ซ ตอ ฮา มัป่ ตุต
ยุฮ แตะ� ปังเมอ โอ ซ ไก ตอก โปน อ�ื ควน ซโอว
รพาวม อื เซ เอจี มัฮ เอนิ ลัก่ ยุม ติ คระ เซ โน่ง��
อฮั เซ โซฟา เยอ�

12
โยป กอก รโฮงะ พะจาว

1ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2�ปุ เญาะ ซอง
ไซ นึง เฟือฮ เอนิ� โม เปะ เอจี มัฮ เนอมึ เปอะ โม ป
ตึก นึง เฮยีง แตะ� ดัฮ โม เปะ เอจี ยุม โฮ� กัมกึต
วไิซ ไมจ เซ ตึน ซ ไฆร โอยจ เอนิ โรฮ ฆาื อ�ื 3 ป ยุ
ป ยุง อาึ เฮี ปังเมอ เมาะ โรฮ ป ยุ ป ยุง โม เปะ โรฮ�
อาึ มัฮ โตว โรฮ ปุย เตียม ป ยุง ฮา โม เปะ เซ� ไล
ลวง โอเอฮี ตอก เซ� มัฮ ปุย บุย ป โอ ซ ยุง เงอ�

4 �อาึ มัฮ เนอึม ปุย โฮลฮ โม ปุโฮมว เยอะ โล่
ญวยฮ แฮะ� เอจี ไก เญือม ไววอน อาึ ปัว นึง พะ
จาว� เญือม เซ พะจาว เอจี โลยฮ เนอึม อื เนิ� อาึ
เอจี มัฮ ปุย ซืไซ ไม่ ปุก ลอก แตะ� ปุย ปังเมอ โฮลฮ
ลัง่ โล่ ญวยฮ อาึ� 5 โม เปะ ป อาวต ไม่ ไมจ ป ยุ เครา
ะ ป ฮมอง แตะ� ซาวป แนฮ เปอะ โล่ ญวยฮ อาึ ป
อาวต ไม่ โซะ ป ยุ ไซญ ป ฮมอง แตะ เฮ�ี เลาะ แม
เปอะ ป เอจี ฌังลา เกือฮ ฆลาื� 6 เญือะ อาวต ป มัฮ
คะมุย� เดียก โอ ไก ป คุย ป คัม� โม ป ซาวป ยุฮ ป
โอ ปุก รพาวม พะจาว� กอ โฮลฮ เดียก โรฮ อาวต
ไมจ มวน� พะจาว ทื โม เซ เอจี มัฮ เอนิ เรยีง แด่น
โกะ อื ไอฮ� 7 ปัง มัฮ ตอก เซ� ลอง แลน ไฮมญ นึง
ซัตซิง� ซ รโฮงะ อื ละ เปอะ� ลอง แลน ไฮมญ นึง
ไซม ไล่� ซ รไต เกือฮ โม เปะ ฮมอง อ�ื 8 ลอง แลน
อู ดิ ไม่ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เฮ�ี ซ เพอกึ เกือฮ โม
เปะ ยุง อ�ื ลอง แลน ไฮมญ นึง กะ อาวต โตะ ปลัฮ
รอาวม� ซ ไก ตอก เกียฮ รโฮงะ อื ละ เปอะ� 9 โอ
เอฮี โม เซ อมั ไก ป โอ ยุง มัฮ พะจาว ป ซัง แตะ
เกือฮ เกิต ไก เบือ อมันัต ระ แตะ เซ� 10 จีวติ โอเอฮี
โครยญ เจือ เมาะ ป ไอม� มัฮ ป อาวต นึง ลเตือก
เตะ พะจาว� เตือง กาื ละ ซ รพาวม ปุย เตือง โอยจ
อ�ื 11ฮยวก เกอ มัฮ ไก อื ละ งอ่ต แตะ แลน ป อฮั ป
มวยญ ปุย� ตอก โรฮ ไก มวยญ ละ ซ จิม แตะ แลน
ป โซม ป ปอน โฮ� โม่ มัฮ อ�ื 12 กัม กึต วไิซ ไมจ
ตึน ลัง อาวต ไม่ โม ป กวต อาญุ� ปุย ลัง่ ไอม เมอ
ตึน ลัง เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต โอเอฮี�

13 �พะจาว ปังเมอ มัฮ ป อาวต ลอป ไม่ กัม กึต
วไิซ ไมจ ไม่ อมันัต ระ แตะ� พะจาว มัฮ ป เกียฮ คิต
เกียฮ งอ่ต อาึง โอเอฮี เน่อมึ กา อื ไม่ เกียฮ ยุฮ อื
เกือฮ ฟวยจ� 14 ดัฮ พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี� ไก
โตว ป ซ เกียฮ ยุฮ โคระ แม� ดัฮ พะจาว คัง อาึง
ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ไก โตว ป ซ เกียฮ พลวย เยอ�
15 ดัฮ พะจาว คัต รอาวม เฮละ โฮ� ปลัฮเตะ ตึน ซ
แพะ แลง ฆาื อ�ื ดัฮ พะจาว พลวย โฮ� รอาวม เซ
ตึน ซ เลอึป เอนิ ปลัฮเตะ เล่ีป อ�ื 16 เรยีง แด่น ไม่
กัมกึต วไิซ ไมจ มัฮ ป ไก ไม่ พะจาว� ป โฮลฮ ปุย
จุ ไม่ ป จุ ปุย มัฮ ตื ป อาวต ฆรมึ อมันัต ระ ยุฮ พะ
จาว� 17พะจาว เกียฮ เกือฮ โม ป ตัตเตียง ปุย ไลจ
โญต เซีย ซัก� เกียฮ เกือฮ โรฮ โม ป รเตีฮ รตุม ปุย
แปน ปุย งาว ปุย ไงญ� 18 พะจาว ปุน ทอต กซัต
เกือฮ โอก ฮา ตัมแนง อาวต อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ อื
จาวป เยอื เครองึ ชุ เครองึ ญู ตอก ป มัฮ ครา ปุย
โฮ� 19 พะจาว เกียฮ เกือฮ โม ซตุ ไลจ โญต เซีย
ซัก� เกียฮ เกือฮ โรฮ ป ระ ป คาว แปน ปุย ตุ ปุย
เตียม� 20พะจาว ปุน เกือฮ โม ป กอ โฮลฮ ปุย เปิง
นึง เกียฮ อฮั เกียฮ อู อื แปน ปุย ดุต ดัก� ปุน ตุย
โรฮ ป ยุ ป ยุง โอก ฮา โม ป กวต ป เฮยีง� 21พะจาว
เกียฮ เกือฮ โม จาวไน แปน ปุย โซะกิจ ปิญไง�่ โม
ป ระ อมันัต เกือฮ โรฮ อื โอ เญาะ ไก เรยีง แด่น�
22 พะจาว เกียฮ โปฮ โอเอฮี อาวต ก ไฆลป อื เกือฮ
โอก� เกียฮ เปียน โรฮ เฟียก ตัน เกือฮ แปน ป ซ
เปีย� 23 พะจาว เกือฮ เมือง ปุย โฮวน เมือง แปน
เมือง ระ เมือง ตอน� ปังเมอ เกียฮ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่
อ�ื พะจาว เกียฮ เกือฮ ปะเทต โฮวน ปะเทต โฮลฮ
อมันัต อานา แตะ� ปังเมอ เกียฮ เกือฮ โรฮ อื ตุเตี
ยม โรฮ� 24พะจาว เกียฮ ตุย ป ยุ ป ยุง อื ฮา โม ฮวั
นา ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เกือฮ โรฮ อื แปน ตอก ป
โฮว ไป โฮว มา นึง ลาึน ซออฮ ไม่ โอ อื ไก คระ โครง
นึง เฟือฮ เอนิ� 25 ปุย โม เซ บูเ่บื่อ ปุ โฮว โอเอฮี นา
ก เฟียก ตัน อ�ื พะจาว เกือฮ อื โฮว จังเจีญ จังบ่อฮ
ตอก โฮว โม ป ญุ่ยจ โฮ��

13
โยป ตอน แนฮ นึง รพาวม ซืไซ โกะ แตะ

1�เมาะ ป อฮั ป อู โม เปะ เซ อาึ เอจี ยุ เอจี ฮมอง
เงอะ� เอจี คาว โรฮ ไจ เยอะ� 2 โอเอฮี ป ยุง โม เปะ
เซ อาึ เอจี ยุง โรฮ โฮะ� อาึ เซอปึ โตว โรฮ ฮา โม
เปะ โรฮ� 3 อาึ ปังเมอ ฆวต อู ไม่ พะจาว ป ตึก นึง
ระ อมันัต แตะ� มัฮ โตว ฆวต อู ไม่ โม เปะ� ฆวต
กัฮ แก โรฮ ติ แตะ ละ นึง ไลลวง โกะ แตะ เฮ�ี 4 โม
เปะ เอ อฮั เปอะ โอเอฮี เตือง โอ แตะ ยุง� ลปุง เปอะ
เซ มัฮ เยอื ลปุง จุ ไล� โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ มัฮ
เปอะ ตอก มอ ป โอ ปุย โฮลฮ โกว โฮ� 5 โม เปะ มัฮ
อาวต โฆย เปอะ ฮา โกะ เดียก� ดัฮ เปอะ ปุน อาวต
โฆย โฮ� ฮงั ซ ไก เดียก ซติ พันญา ไมจ เปอะ ฆาื�
6 ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ งอ่ต แลน เมาะ ปุก ป อฮั อาึ
เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ งอ่ต แลน ป โอก เน่อมึ นึง ดัก
ดอย เยอะ เฮ�ี 7 โม เปะ อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ
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เกียฮ เรอมึ พะจาว นึง อฮั แตะ ป โอ เนอมึ ตอก เซ�
เญือม อฮั เปอะ ลปุง จุ ไล ตอก เซ� อมั แกต เปอะ
ไก ป มัฮ ละ อ�ื 8 โม เปะ อมั มัฮ อฮั เปอะ ติ แตะ
มัฮ บลัฮ ลัก่ พะจาว เบือ ป อฮั เปอะ เซ� อมั มัฮ ฟู
เปอะ มวยญ เดือ เปอะ โครวน รโตง อ�ื 9 ดัฮ พะ
จาว ซาวป แลน กวต โม เปะ โฮ� อมั แกต เปอะ ติ
แตะ มัฮ ป ไมจ ละ พะจาว� โม เปะ อมั ซ เกียฮ จุ
เปอะ พะจาว ตอก จุ ปุย ปลัฮเตะ ปุ แตะ โฮ� 10 ดัฮ
โม เปะ บระ ฮรกั ป ฮรกั� จัง ป จัง แตะ โฮ� พะจาว
แจง ซ เติ อื โม เปะ เอ� 11 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ฮลัต นึง อมันัต ระ ยุฮ พะจาว เซ เฟือฮ� อมั มัฮ โอ
เปอะ รไจจ นึง เฟือฮ� 12 ลปุง จเตียม โม เปะ เซ
มัฮ เยอื ตอก จะ โฮ� โอ อื ไก ป มัฮ ฮา� ลปุง กัฮ เก
เปอะ เซ มัฮ เยอื ตอก เตะ รกาื โฮ�

13�ปัว เปอะ โฆย� เกือฮ อาึ ลปุง นึง โน่ง� เตอมึ
ป เกิต เนิ ฆาื อ�ื เกือฮ เกิต เนิ เมิฮ� 14 อาึ ปเล่ีย เฮี
เอจี มัฮ ญอม เมอะ แฆ ไม่ ไกญ แตะ� เอจี มัฮ โรฮ
ญอม เมอะ ทอย จีวติ แตะ นึง� 15 ปัง ยุฮ พะจาว
ยุม ไม่ เยอะ ฆาื อื ญุ่ก� อาึ เตอ โอ เญาะ ไก ควน
ซโอว รพาวม ตอก ไฮญ� อาึ ซ กัฮ ไอฮ ติ แตะ ซอง
นา พะจาว� 16 ดัฮ ยุฮ ตอก เซ� เมอ เตือง อื พะจาว
ซ เรอมึ โรฮ อาึ เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ ยุง่� เมาะ ป
โอ นัปทื เนอึม พะจาว เยอ� แจง โอ อื ซ โรวต เลีย
ก เคะ พะจาว เยอ� 17 โอ พะจาว� ปัว เปอะ งอ่ต
ที แลน ป อฮั ป มวยญ อาึ เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ
ลปุง รโฮงะ อาึ เฮี เลียก โตะ ฮยวก เปอะ� 18อาึ เอจี
ฟวยจ เพรยีง เงอะ ป ซ อฮั ซ มวยญ แตะ นึง ไลลวง
โกะ แตะ เฮ�ี อาึ เอจี แจง โรฮ นึง มัฮ แตะ ปุย ปุก
เกอ� 19 มัฮ ปุย ป ซ ปุน ฮอยจ ฟึนฟอง อาึ อื นึง
อฮั อื อาึ พิต เตอ� ดัฮ อาึ พิต เนอมึ โฮ� อาึ ซ โฆย
เยอะ� ไม่ ซ ญอม เมอะ ยุม นึง�

20 �โอ พะจาว� อาึ ฆวต ปัว โอเอฮี นึง เปอะ ลอา
เจือ� ฟวยจ เซ อาึ เญาะ ซ เม่าะ โตว ติ แตะ ฮา ปะ�
21ป ปัว เยอะ เซ มัฮ เฮ�ี ปัว เปอะ โอ เญาะ ปุฮ เฟียต
อาึ� ปัว โรฮ ปะ โอ เกือฮ อาึ รไจจ ลอน นึง ซ ยุ แตะ
ปะ� 22 ปัว ปะ กอก อฮั โอเอฮี ละ แตะ� อาึ ซ โลยฮ
ละ เปอะ� โต เซ ปัว ปะ เกือฮ อาึ อฮั ละ เปอะ� ไม่
ปัว ปะ โลยฮ ละ แตะ� 23 มัป่ พิต ยุฮ อาึ เฮี ไก เมาะ
เมอ� ปัว ปะ รโฮงะ เนิ เกือฮ อาึ ยุง� เมอ พิต อาึ
นึง อื ติ ติ� 24ปะ เมอยุ วุต เปอะ นา แตะ ฮา อาึ อ�ื
ไม่ เมีญ เปอะ อาึ มัฮ ป ฆวต รุป ไม่ แตะ� 25ปะ เมอ
ยุ อาื ลอป เปอะ อาึ อ�ื อาึ ตัง โตว ฮา ฮละ โคะ ปอย
กาื� อาึ ตัง โตว โรฮ ฮา เบระ ซออฮ ติ เงยีง� 26 โอ
พะจาว� ปะ เอจี โจต เปอะ อาึง พิต ยุฮ อาึ� เน่อมึ
เญือม กวนดุ ลัง่ เงอะ ละ ซ ฟอง เนอึม ฟอง แนม
เปอะ อาึ� ปะ เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ อาึ ลอก ตุต ฆาื
พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ เซ� 27 ปะ เอจี ไกป เปอะ ชวง อาึ
นึง กา� ไม่ ซาวป เปอะ ตวย ฮรอย อาึ โครยญ คระ
โฮว โครง เอญี เญอะ�

28�ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ป ไลจ ปุๆ ตอก โคะ ฮรมั โฮ�
ตอก โรฮ เครองึ เซอกึ ปุย ป เกียต ม่อยจ ฮาื เรมี
โฮ��

14
โยป โฆว ฆาื เงีย่ง อาญุ แตะ

1 �ปุย เมาะ ป เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เงีย่ง ตื อาญุ
ตอก ปุ แตะ� อาวต ลอป โรฮ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ ไม่ อ�ื 2 จีวติ ปุย มัฮ โรฮ ตอก เตีย โฮ� โพรยฮ
ติ เตะ โน่ง ลอต ตูไต ซออฮ� มัฮ โรฮ ตอก ปุ โรม
โฮ� โอ อื เกียฮ อาวต ลอป เปอ� 3 โอ พะจาว� ปะ
อมั ซ ปุน แก บุย เปอะ ปุย ตอก อาึ เฮ�ี ไม่ นัม เปอะ
เกือฮ ฮอยจ นึง กัน รเตีฮ ยุฮ แตะ เซ� 4 มัฮ ปุย ป
ซ ปุน เกือฮ ป ซงะ่ โอก เน่อมึ ป รแอม เมอ� ไก โตว
ติ ปุย เนอึม� 5 ซเงะ เคิ เนอึม ยุฮ ปุย เอจี กัมโนต
ปะ อาึง ละ อ�ื อาญุ ปุย เมาะ ไก อื มัฮ ป เกว ไม่
ปะ โน่ง� เอจี มัฮ ปะ ป บัก่ ไม อาึง เมาะ ลัง่ เมาะ
เงีย่ง อ�ื ไก โตว ป เกียฮ เพือ เยอ� 6 โอ พะจาว�
เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว เปอะ วุต นา แตะ ฮา อ�ื
เดอมึ ปุย ซ โฮลฮ อาวต ตัม รโตง แตะ� ฮอยจ ละ
เติง เวลา ลัง ลโล่ะ อื ฮา กัน ยุฮ แตะ ตอก ลุกจัง ปุย
โฮ�

7 �ป มัฮ โคะ โอ� ดัฮ ปุย เอจี ฆู โฮ� ซโอว ลัง่
รพาวม ไม่ ซ โอก แม ฆอย โคระ แตะ� ฆอย อื เซ
เกียฮ โอก โคระ แนฮ ลัง่� 8 เน่อมึ โงว เซ ปัง เอจี
ยุม เอจี ซออฮ� แรฮ อื ปัง เอจี กวต ไน่ กไน โตะ
เตะ� 9 ดัฮ เอจี อาวม ซออย ฮงาื รอาวม โฮ� ซ โอก
เอนิ ฆอย ฆาื อ�ื ซ โอก เอนิ ไม่ กัก อื ตอก โคะ กวยฮ
โรง โฮ� 10 ปุย ปลัฮเตะ ดัฮ เอจี ยุม โฮ� ปังเมอ ลอต
เอนิ ไฆร� ปุย ดัฮ เอจี โอยจ รพาวม โฮ� ไฆร ลอป
เอนิ ปอ โอ ปุย เญาะ ยุง นา ก อาวต อ�ื 11 รอาวม
โตะ นอง เกียฮ ไฮจ เกียฮ ซออฮ� รอาวม โตะ โกลง
เกียฮ ไฮจ โรฮ ตอก ปุ แตะ� 12 ตอก โรฮ เซ� ปุย
ปลัฮเตะ ซ ไอจ โรฮ ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ เกียฮ โกฮ�
เญาะ เกียฮ โปวะ โตว ฮอยจ ละ โอ มะลอง เญาะ
ไก� เญาะ ไก โตว โรฮ ป เกียฮ ซอ เกือฮ โกฮ โฮ�

13 �โอ พะจาว� ปะ มัฮ เม่าะ เปอะ อาึ นึง เมือง
ป ยุม เซ ไมจ เดียก เนิ� อาึ ฆวต เกือฮ ปะ ละ อาึง
อาึ นา ก ไฆลป อื ฮอยจ ละ โปน เนอะ รพาวม ฮาวก
ยุฮ เปอะ เซ� อาึ ฆวต เกือฮ โรฮ ปะ พัต อาึง ซเงะ
ซาวม อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ ปัว โรฮ เปอะ โตก ละ
อาึ เฮี โรฮ� 14 ดัฮ ปุย ยุม โฮ� อมั ซ เกียฮ โกฮ
ไอม แม โรฮ� อาึ ซ มอง แนฮ ฮอยจ ละ ลอยจ เวลา
เกือฮ ปะ แตะ อาวม ป โซะ เฮ�ี ซ มอง โรฮ ฮอยจ
ละ ซเงะ พลวย เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ
เฮ�ี 15 เญือม เซ ปะ ซ กอก เปอะ อาึ� อาึ ซ โลยฮ
ละ เปอะ� ปะ ซ เลียก พาวม เปอะ นึง อาึ ป เอจี ซัง
เปอะ เกิต เฮ�ี 16ปะ ซ แลน แก เปอะ คระ โฮว โครง
เอญี เญอะ โครยญ รเดือง� ปังเมอ โอ เปอะ เญาะ
ซ มอง โซวต พิต ยุฮ ฮุ� 17 ปะ ซ ยวก เปอะ โปวฮ
พิต โฌวะ ยุฮ อาึ ก ไฆลป อ�ื ปะ ซ เลอึป โรฮ เปอะ
มัป่ ยุฮ อาึ เซ เตือง โอยจ อ�ื

18 �บลาวง ฌื โม มอยจ เกียฮ ฮราึก เกียฮ บลาึฮ
ไม่ เกียฮ ลวยจ เกียฮ ไน อ�ื ซโมะ รองั เกียฮ เฌาะ
โรฮ ติ แตะ ฮา ก อาวต ไพรม แตะ� 19 รอาวม เกีย
ฮ ฮาื ตื ซโมะ� เกียฮ โรวก โรฮ เตะ� ตอก โรฮ เซ�
ปะ เกียฮ ยุฮ โรฮ เปอะ ไลจ ไม่ ควน ซโอว รพาวม
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ปุย ตอก เซ โรฮ� 20 ปะ เกียฮ เกือฮ เปอะ ปุย ไป
นึง แตะ ปอ เอนิ ไฆร ลอป อ�ื เญือม เกือฮ เปอะ
ยุม เมอ� ปะ เปียน เอนิ เปอะ นา ตา อ�ื 21 ปุย ดัฮ
เอจี ยุม โฮ� ปัง โฮลฮ โม กวน อื รปั โญตซัก แตะ�
เญาะ โฮลฮ โตว ยุ อ�ื ปัง มัฮ โฮลฮ อื แปน ปุย ตุเตี
ยม ญุ่ก� ปุ โรฮ เญาะ ซ ยุง อ�ื 22 ป อาวม ลอป อื
มัฮ แนฮ ป โซะ นึง เนะซองั โกะ อื ไอฮ ติ เจือ โน่ง�
ไม่ เยอืม โฆว แนฮ อื ฆาื ป เกิต ละ จีวติ โกะ แตะ
เซ�� อฮั เซ โยป เปอ�

15
เอลีฟัต อฮั แม โอเอฮี ละ โยป

1ฟวยจ เซ เอลีฟัต โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2ลปุง ปะ เซ
มัฮ เยอื ตอก กาื โฮ� ปุย ไก ซติ พันญา แจง โอ อื ซ
โลยฮ ลปุง ปุย ไอฮ พาวม แตะ ตอก เซ เยอ� 3แจง
โรฮ โอ อื ซ กัฮ ติ แตะ นึง ลปุง โอ แปน ป โกว ตอก
กัฮ ปะ อื เซ� 4 ป อฮั ปะ เซ แปน ควน โอ ปุย เญาะ
ฮลัต ฆาื นึง พะจาว� ไม่ แปน อื ควน โอ ปุย เญาะ
ฆวต ไววอน ละ อ�ื 5 เอจี ที นึง ป อฮั โกะ เปอะ เซ�
มัฮ เปอะ ปุย ฆอก ไล เยอ� มัฮ ฆวต เม่าะ เปอะ ไล
แตะ นึง ลปุง เฮยีง� 6 มัฮ โตว อาึ ป เติ ปะ อา� มัฮ
มวยญ โกะ เปอะ ไอฮ� ดักดอย ปะ เซ เอจี ญวต โรฮ
ตุต ละ โกะ เปอะ ไอฮ โรฮ�

7 �ปะ อมั มัฮ โคะ เปอะ ติ แตะ มัฮ ป ไก รกา ปุย
ไฮญ� ปะ อมั มัฮ อฮั เปอะ ติ แตะ เกิต กา บลาวง
ฌื� 8 ปะ อมั มัฮ โคะ เปอะ ติ แตะ เอจี ฮมอง ซิง
ซา พะจาว โอเอฮี ไม่ โม เตปด่า ยุฮ แตะ เซ� อมั
มัฮ โคะ เปอะ ติ แตะ ไมจ โน่ง กัมกึต วไิซ� 9 โอเอฮี
เมาะ ป ยุง ปะ เซ เอะ ยุง โรฮ โฮะ� โอเอฮี เมาะ ป
คาวไจ ปะ เซ เอะ เอจี คาว โรฮ ไจ เยอะ� 10 ไน โม
เอะ เฮ�ี เอจี ไก โรฮ ป เอจี กวต อาญุ ไม่ ครา ไกญ
แตะ ฮา เปือะ ปะ นึง อ�ื 11 ลปุง เกาะ โลม พะจาว
ป เกือฮ อื เอะ ซึป ละ เปอะ เซ อมั มัฮ อฮั เปอะ มัฮ
ป แตวะ ไล� เอะ เอจี อฮั ไมจ อฮั มวน ละ เปอะ ไม่
จวต ชุม แตะ� 12 ปะ ปังเมอ เปลีฮ เปอะ รพาวม
รอก แตะ ซองนา เอะ� แก โรฮ เปอะ เอะ ไม่ ฮาวก
รพาวม ซาวม ไง่ แตะ� 13ปะ เอจี ตอซู เปอะ ไม่ พะ
จาว โตะ รพาวม แตะ� ปะ เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ลปุง
เก กัมฮอน เซ โอก ฮา โตะ มวยญ แตะ��

14 อมั ไก ปุย ปลัฮเตะ ป ซงะ่ ซงอม เมอ� อมั ไก
ปุย เกิต นึง ปลัฮเตะ ป ซืไซ ละ พะจาว เยอ� แจง
โอ อื ไก เยอ� 15 เลือ โตว โม เตปด่า� พะจาว ปุน
อาึง โตว ลัง่ รพาวม แตะ นึง อ�ื ละ ยุ พะจาว อ�ื
ปัง มัฮ โอเอฮี ป อาวต นึง มะลอง ปุ โรฮ ซงะ่ ละ อื
โรฮ� 16 ปุย ปลัฮเตะ ป มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� ป เยอื
ลัมเลือ ยุฮ มัป่ ละ ตอก เยอื ญุ ปุย รอาวม โฮ� โฮว
ละ โอ แตะ ซงะ่ ละ ยุ พะจาว อ�ื

17งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เมิฮ� อาึ ซ รโฮงะ ที ละ เปอะ�
เมาะ ป ยุ ป ฮมอง เงอะ อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื 18 โอเอฮี เมาะ ป รโฮงะ ปุย ไมจ พันญา อื
ละ ปุย� เน่อมึ เจน โม จัตเจือ ไพรม อ�ื เอจี รโฮงะ
อื ละ อาึ� ไฆลป โตว ฮา เยอะ ติ เจือ เนอมึ� 19 เจน

เซ มัฮ ปุย โม เซ โน่ง ป โฮลฮ รปั ปลัฮเตะ เซ แปน
คอง แตะ� ไก โตว ปุย ตังเมือง นึง อื ป อาวต รไม่
รม่าึก ไม่ อ�ื

20 ปุย บ่วก ปุย โจวง ป โคมเฮง ปุย ไฮญ� แจง ซ
โฮลฮ อื โอต เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� ฮอยจ ละ ล่อ
ยญ ฆอ กุม เจน แตะ� 21 ปุย เซ ซ ฮมอง ลอป เซียง
ป ฮลัต ป เตีจ แตะ นึง� ปัง โฮวน โอเอฮี ยุฮ อ�ื ซ
ฮอยจ ตุย คะมุย ฮา อ�ื 22 ปุย เซ เญาะ ไก โตว ลัก่
ซโอว รพาวม ไม่ ซ โปน แตะ เม่ะมัก่ แตะ� อาวต
แนฮ ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ นึง แกต แตะ ปุย
ยุฮ ไม่ แตะ� 23 ปุย เซ ซ โฮลฮ โฮว ไป โฮว มา ละ ซ
ซาวป อื ป โซม ป ปอน แตะ� ปุย เซ เอจี ยุง อื เอจี
ซดิ ซ ฮอยจ แตะ นึง ลัก่ เฟียก ซ เลียก แตะ นึง ลัก่
ยุม เมอ� 24 รพาวม ตุก ไม่ รพาวม โซะ อื เซ� มัฮ
ป เกือฮ อื ฮลัต เตีจ� ปุย เซ แจง ซ ไป นึง อื ตอก
ไป ปุย นึง กซัต ป เกง ละ กัน รุป โฮ� 25 มัฮ โอเอฮี
ตอก เซ ป ซ เกิต ละ โม ป กอยฮ เตะ องั มวยญ แตะ
ละ ตอซู แตะ พะจาว� ไม่ พามัต อื อมันัต ระ ยุฮ อื
เซ� 26-27 ปุย เซ เกียฮ ฮุน ไม่ เลฮ อื เตียง พะจาว�
เคียต ไปญ โล ยุฮ ฮุน เกง แตะ ตอก ตฮนั โฮ� ตอ
เอนิ เลียก รุป ปุ แตะ ไม่ พะจาว� นึง อวต อื ติ แตะ
แปน ป ระ ป คึ�

28 �ปุย เซ เคียต โฮว อาวต นึง ยว่ง เอจี ฮงั�
อาวต นึง เญือะ ป โอ ปุย เญาะ ลัง อาวต นึง� ป มัฮ
ยว่ง ป เอจี ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่� 29 ลัก่ ก ลอยจ อื ซ
เกียฮ กอย โตว ยุฮ แตะ� คาวคอง อื ซ ไลจ ซ ไฆร
โอยจ เญาะ ซ รโมะ โตว ยุ อื เฟือฮ� 30 ปุย เซ ซ ปุน
ตอ โตว โปน ป เฟียก เซ� ปุย เซ มัฮ โรฮ ตอก โคะ
ววั งอ โฮ� ซออฮ เอนิ ฮละ ฮอยจ ละ ฆอย อื โรฮ�
กาื โอก เน่อมึ โตะ มวยญ พะจาว เซ ซ แทต อื ปอ
ไฆร อ�ื 31 ปุย เซ ไมจ โตว อื อาึง รพาวม แตะ นึง
กัน ยุฮ โกะ แตะ� นึง มัฮ อื ป ไก จุบัน่ โน่ง� ดัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ� ซ แปน จุ อื ไอฮ โกะ แตะ ฆาื อ�ื 32 ปุย
เซ มัฮ ตอก โคะ ป ตูไต ซออฮ กา เฆียง นัน ฮอน แตะ
โฮ� ป มัฮ กัก อื เซ เญาะ ซงา โตว เฟือฮ� 33 ปุย
เซ ตอก โคะ อะงุน ป ราื เปลิ กา เฆียง ตึม อ�ื ตอก
โรฮ โคะ กาวก ป อฮั เตีย กา เฆียง แปน เปลิ อื โฮ�
34 โม ป โอ ไก พะจาว นึง� ซ แปน ปุย ดุต จัตเจือ�
เญือะ ยุฮ ปุย บ่วก นึง มาื นนุ ปุย แตะ� ซ ฮะ ล่อ
ยญ เยอื ฮา อ�ื 35 ปุย ตอก เซ แฮง ป ฆอก ป เบร�
กิฮ ปไฮะ ปฮอน� โตะ กไน รพาวม อื นาวก นึง กัน
รชุยจ อื ปุย ไลจ�� อฮั เซ เอลีฟัต เตอ�

16
ป อฮั ป มวยญ โยป

1 ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �อาึ เอจี กอ
ฮมอง ลัมเลือ เยอะ ไลลวง เซ� กัน เกาะ โลม โม เปะ
อาึ เซ� แปน เยอื ควน ซุกซัก รพาวม เมอะ� 3ป อฮั
ป มวยญ เปอะ ป ตอก เยอื กาื ปลาว เซ� ซ ลอยจ
โรฮ เญือม เมอ แล� โม เปะ มัฮ ตอก เมอ เปอะ�
เกียฮ โลยฮ โน่ง เปอะ เนิ ตอก เซ เมอ� 4 มัฮ อาวม
โม เปะ ป อาวม อาึ เฮ�ี อาึ เกียฮ อฮั โรฮ โฮะ ตอก
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อฮั โม เปะ อื เซ� ไม่ อฮั รติต รเนือง เอนิ เนอะ� ซ
งุฮ่เงฮ่ เอนิ ไกญ แตะ ไม่ ละ เปอะ� 5 อาึ ปังเมอ โอ
ซ ยุฮ ตอก เซ� อาึ ซ นนุ รพาวม โม เปะ นึง ลปุง
โอก ฮา มวยญ แตะ เฮ�ี ไม่ ซ โกว โรฮ โฮะ ดักดอย
แตะ ละ ซ เกาะ โลม แตะ โม เปะ เกือฮ รพาวม ตุก
เปอะ เซ ไฆร�

6�อาึ ปัง ลปุง เงอะ� มัฮ โตว ป เกียฮ เกือฮ ป โซะ
อาวม เมอะ เฮี ไฆร� ปัง โฆย เยอะ ปุ โรฮ ซ ฌักแฟน
ฆาื อื โรฮ� 7 ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เกือฮ อาึ อาวต
ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� เอจี เกือฮ โรฮ อาึ อาวต
โยะ กวน โยะ เฌือต แตะ� 8 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ
รกัรนึ� เกือฮ อาึ ล่อยญ เฆือะ รเกือะ งอ่ม� กัน ตอก
เซ เอจี แปน ตอก พีญัน ป รโจฮ อาึ โฮ� ปุย ไฮญ
ลอต เอนิ เมีญ อาึ มัฮ ปุย พิต ฆาื อ�ื 9พะจาว เอจี
ฮาวก รพาวม ละ อาึ� เอจี ตุยจเตีจ อาึ ปอ บลวย
เยอะ� เกือฮ โรฮ อาึ อาวม ป โซะ นึง เกละ อื ยุ อาึ�
ฆวต ตอซู ไม่ เยอะ แก ซลื อาึ ฆาื อ�ื 10 ปุย เอจี
พาวม ดิ เตะ พรอม ละ อาึ� เอจี กอยฮ เตะ แตะ ละ
เดือฮ อื ซปะ อะ นึง โชะ อื นา เยอะ� เอจี องั โรฮ
มวยญ แตะ นึง ฆวต โล่ อื ญวยฮ แฮะ� 11 พะจาว
เอจี รน่ัก อาึ เกือฮ อาวต ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� เอจี
มอป โรฮ อาึ เกือฮ เลียก อาวต ฆรมึ อมันัต ปุยไฮะ
ปุยฮอน� 12 ไพรม อื อาึ เอจี อาวต ไมจ อาวต มวน
เนอะ� พะจาว ปังเมอ ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ อาึ� พะ
จาว โฮมวต แบต โงก อาึ� บอยฮ อาึ ปอ ลวยจ ไน
เยอะ เอนิ� พะจาว เอจี ยุฮ โรฮ แล่น ยุฮ แตะ นึง
อาึ โรฮ� 13 ตี ยุฮ พะจาว เอจี ฮอยจ ละ อาึ เน่อมึ
โครยญ ลวง� เอจี บวก อาึ ปอ โทง เอนิ อื ฮอยจ ละ
โตม โฮมะ โอะ� นึง โอ อื เลียก พาวม นึง อาึ เฟือ
ฮ� 14พะจาว เอจี เกือฮ เลาะ ลาึน อาึ ลอก บัต่ แพ�
เอจี ตอ โรฮ เลียก รุป ไม่ อาึ� ตอก ตอ ตฮนั โฮว รุป
เซิก โฮ�

15 �อาึ ชญิ เครองึ ฮาื ฆัน ละ ซ จาวป ฟุต แตะ�
อาึ โฮลฮ โรฮ คุกคัก ลลาึง เตะ รกาื โรฮ� 16 นาตา
เยอะ เอจี ซครกั ตื โกวต เยอืม ลอป เยอะ� ไง่ เยอะ
เอจี ออยฮ เอจี เปือ ตื โรฮ ฆาื อ�ื 17 ปัง มัฮ ตอก เซ
เตะ อาึ ซงะ่ ลัง่ ฮา ป ฆอก ป เบร� อาึ ไววอน โรฮ
ลัง่ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�

18 �ปัว ปลัฮเตะ โอ เม่าะ ลไลม ป โซะ ป ไซญ ยุฮ
ปุย ละ อาึ เฮ�ี ปัว พะจาว รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ตัม
ซื อ�ื ปุ เกือฮ รซอม ปัว อาึ เฮี โฮว เยอื แม ปลาว�
19ปเล่ีย เฮี ป มัฮ ซกิ พญีัน ยุฮ อาึ อื อาวต นึง เมือง
มะลอง� ป เรอมึชวย ตูเตอมึ อาึ อื อาวต ลัก่ ก ฮลา
วง อ�ื 20 ป โล่ ญวยฮ อาึ มัฮ เอนิ โม ปุโฮมว เยอะ
ไอฮ� โตะ ไง่ อาึ เอจี นาวก นึง รบวต นึง เยอืม เมอะ
ละ พะจาว� 21 อาึ ฆวต เกือฮ พีญัน ยุฮ แตะ เซ ปัว
รโตง แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� ตอก โรฮ ปัว ปุย อื ละ
ป มัฮ ปุโฮมว แตะ โฮ�

22 �เญาะ ทัน เล่ีญ โตว� เมาะ ติ ลอา เนอึม แม
โน่ง� อาึ ซ โฮว นึง คระ ป โอ แตะ เญาะ ซ เกียฮ ล
เตือฮ แม นึง��
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1 �รพาวม รโม่ยฮ อาึ เอจี ซ โอยจ ลอป เนอึม�

ซเงะ เวลา ยุฮ ฮุ เอจี ซ ลอยจ� โตะ รมอยจ เซ เอจี
โบฮ โรฮ อาึง เนิ� 2 โม ป มอง โล่ ญวยฮ อาึ แวต
ลอป อาึ� ไง่ อาึ จัมเปน แนฮ แก ตอก ยุฮ ปุย ป ววั
รพาวม แตะ เซ�

3�โอ พะจาว� ปัว ปะ ปะกัน อาึ เกือฮ โปน ฮา กัน
ลอก แตะ เฮ�ี ไก โตว ปุย ไฮญ ป ปุน ปะกัน อาึ อ�ื
4 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม ปุโฮมว เยอะ เฮี โอ คาวไจ
โอเอฮี� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปะ ซ เกือฮ เปอะ โตว
โรฮ โม เซ โฮลฮ เป อาึ� 5 ดัฮ ไก ป โชะ โซม ปุโฮม
ว แตะ โฮ� ป มัฮ โม กวน เฌือต อื ซ จัก ไง่ ไพ เตะ
ฆาื อ�ื

6 �พะจาว เอจี เกือฮ อาึ แปน โคะ รญวยฮ ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ เอจี โดยจ โรฮ นา อาึ ฆาื
อ�ื 7 ไง่ ซลอง เงอะ เอจี เฟียก เอจี เปือ เอนิ ฆาื ตุก
รพาวม เมอะ� โกะ โม่ว เยอะ เอจี รเกือะ โรฮ ตอก
เยอื เอนิ ปุ โรม โฮ� 8 โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ปุก ปุย
ลอก เงอตึ ฆาื ป เกิต ละ อาึ เฮ�ี เติ อาึ ฆาื อ�ื อฮั
อาึ โอ นัปทื เนอึม พะจาว� 9 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปุย
ซื ปุย ไซ เยอ ตอน ฮมัน แนฮ ตัม ไล ยุฮ โกะ แตะ�
โม ป ซงะ่ ฮา ป ฆอก เกอ ไก แนฮ โรฮ เรยีง แด่น ระ
ปุๆ�

10 �ปเล่ีย เฮี โม เปะ ลอง แม แลน อฮั เนิ ติ โฮน
แม� ปัง อฮั เปอะ� อาึ แกต ติ แตะ โอ ซ ยุ ปุย ไมจ
พันญา นึง ติ เนอึม� 11 ซเงะ เวลา ยุฮ อาึ เฮี โอยจ
แนฮ ปุ โฮว ปุๆ� แพนกัน ยุฮ ฮุ ป คิต งอ่ต เตอะ โตะ
รพาวม แตะ เซ� เอจี ซ ดุต ซ ไฆร ลอป โรฮ ฆาื อ�ื
12 โม ปุโฮมว เยอะ เซ โคะ เฟียก เกียฮ แปน ป ซ
เปีย� โคะ โรฮ เวลา ซเปีย เซ ซดิ ซ ฮอยจ� อาึ ปัง
เมอ ยุง เงอะ อาวต ลัง่ แตะ นา ก เฟียก อ�ื 13 ควน
ซโอว รพาวม อาึ เฮี เอจี มัฮ เญือะ อะ นึง เมือง ป
ยุม นา ก เฟียก อ�ื อาึ ซ โฮลฮ ไอจ ลอป นา ก เฟี
ยก อื เซ� 14 อาึ ซ โฮลฮ อฮั เปือะ ละ โตะ รมอยจ�
อาึ ซ โฮลฮ โรฮ อฮั มะ อฮั รนัน ละ เฆรยีก� 15 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� ควน ซโอว รพาวม อาึ ไก ก เมอ� ป
มัฮ ควน ซโอว รพาวม อาึ เซ มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ ยุ
อู� 16 ลัก่ ซโอว รพาวม เมอะ เซ ตึน ซ เลีฮ ฮอยจ
นึง เมือง ป ยุม� เญอืม เซ ซ ไฆร ดิ เอนิ ไม่ โกะ โอะ
นึง ฆรมึ เตะ รกาื เซ�� อฮั เซ โยป เปอ�

18
ป อฮั ป มวยญ บิน่ดัต่

1ฟวยจ เซ บิน่ดัต่ ป มัฮ จัตเจือ ชูอา โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี 2 �ปะ เมอยุ โอ เปอะ อาวต โฆย ติ ชวง เงอ�
อาวต โฆย ละ ติ เตะ� เอะ ซ อฮั ละ เปอะ� 3 ปะ
เมีญ โน่ง เปอะ เอะ มัฮ ปุย งาวไงญ ตอก ครกั ตอก
โมวก โฮ เมอ� 4 ปะ เญือม รอก พาวม เปอะ ตอก
เซ� มัฮ เยอื เมาะ โซะ อื ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ปะ อมั
ซ เกือฮ เปอะ ปลัฮเตะ ฮงั เยอื� อมั ซ เกือฮ โรฮ
เปอะ ซโมะ รองั เฌาะ ก อาวต แตะ เดอมึ ซ ปอ นึง
พาวม เปอะ�

5 �งอ่ต แลน� ป ซเปีย ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ซ
ไกลจญึ่ต� ป มัฮ รเออปึ ออม ยุฮ อื เญาะ ซ รงั ลอป
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โตว� 6ป มัฮ ซเปีย ออม อาวต โตะ พากัง ยุฮ อื เอจี
ซ ญึ่ต ลอป� 7 กัน กอยฮ อื รเดือง ลัง่ แตะ เซ เอจี
เงีย่ง ฮา ไพรม แตะ ปุๆ ป คิต ป งอ่ต อื โตะ รพาวม
แตะ เซ� มัฮ โรฮ ป ซ เกือฮ โกะ อื ฆลาื โกวต อื โรฮ�
8 ปุย เซ กอยฮ ชวง แตะ โฮว เลียก นึง แฮวะ� ปอ โอ
แตะ เญาะ เกียฮ โอก� 9 รโฮญก โม่ะ แฮวะ ซ โจก
เอนิ ชวง อ�ื เญาะ เกียฮ บอยจ โตว เฟือฮ เอนิ�
10 ไก ซราว ป ดาวง ปุย อาึง ละ นึง คระ ซ โฮว อ�ื
ไก โรฮ แฮวะ ป เม่าะ ปุย อาึง ละ นึง คระ ซ เอญี อ�ื
11 โอเอฮี ป เกือฮ อื ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เซ ซ อาวต
เอนิ รวติ โกะ อ�ื ไม่ ซ อาื เอนิ อื ตอก อาื โอเอฮี เกีย
ต ล่อยจ ปุย โฮ� 12 เรยีง แด่น อื ซ โอยจ ฆาื โอ อื
เญาะ โฮลฮ โซม� ซ ฮอยจพราวป เอนิ ป โตะ ป ตอง
ละ จุบัน่ ตัน ด่วน เอนิ� 13 ป มัฮ เบราะ ราวก ซ ฮาื
เนะ ฮาื ฮกั อ�ื เตะ ชวง อื ซ ซเออมึ โกวต อื ฮอยจ
ละ ยุม โกะ อ�ื 14 ปุย เซ ซ โฮลฮ ปุย เมือะ โอก ฮา
พากัง ยุฮ อื ป อาึง อื รพาวม แตะ นึง เซ� ซ โฮลฮ
โรฮ ปุย โตวก โรวก ฮอยจ เคะ กซัต เมือง ป ยุม�
15 ปุย ซ ครวย มัต นึง พากัง อาวต อ�ื* ฟวยจ เซ ป
โอ มัฮ จัตเจือ คาวปัน อื ซ โฮลฮ อาวต นึง พากัง ยุฮ
อื เซ� 16 โม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ มัฮ โรฮ ตอก โคะ
โฮ� แรฮ อื เอจี ซออฮ� กัก อื เอจี ตูไต โอยจ โรฮ�
17 ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ เบีย อื เตือง โอยจ แตะ� เญาะ
ซ ไก โตว ป โตก ละ มอยฮ อื ติ ตื เนอมึ� 18ซ โฮลฮ
พะจาว ญุยฮ โอก เน่อมึ เมือง ซเปีย ฮอยจ นึง เมือง
ก เฟียก� ไม่ ซ โครฮ อื เกือฮ โอก ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี
19 ปุย เซ ซ ดุต จัต ดุต เจือ ฮา ปุย ปลัฮเตะ� เญาะ
ซ ไก โตว กวน เฌือต นึง เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต
อื เฟือฮ เอนิ� 20 โม ป อาวต ลัก่ โอก ซเงะ ซ เงอตึ
ฆาื ฮมอง แตะ ไลลวง จีวติ อ�ื โม ป อาวต ลัก่ เลียก
ซเงะ ซ ฆราึง โรฮ ฆาื ฮมอง แตะ ป เกิต ละ อ�ื 21ป
ลัง ละ ปุย ฆอก ปุย เบร แจง เนอึม ซ มัฮ อื ตอก เซ
เยอ� ปุย โอ ยุง พะจาว ตึน ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ
โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ บิน่ดัต่ เตอ�

19
โยป แจง นึง มัฮ แตะ ปุย ปุก

1ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2�โม เปะ ซ คา
ลัง่ เปอะ รพาวม อาึ เล่ีญ เมาะ เมอ แม� เอจี ครติ
เอจี โตฮ เปอะ อาึ ปอ บลวย ปอ เก เยอะ เอนิ� 3 โม
เปะ เอจี อฮั เลาะ อฮั ลาึน เปอะ ลปุง พามัต ดู่แควน
แตะ อาึ� กัน ยุฮ เปอะ ป พิต ละ อาึ เซ โม เปะ อมั
มัฮ โอ เปอะ โซะกิจ นึง เฟือฮ เอนิ� 4 ดัฮ มัฮ เนอึม
อาึ โฮ ป โคะ ยุฮ ป พิต เตอ� ป พิต ยุฮ อาึ เซ เกว ไม่
อาึ ไอฮ� 5 โม เปะ อฮั เปอะ ติ แตะ ไมจ ฮา อาึ� เอจี
แจง เปอะ นึง มัฮ อาึ ปุย พิต ฆาื เม่ะมัก่ ลอก เกอะ
เฮ�ี 6 อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ อื พะจาว ป เกือฮ อาึ
ลอก ป โซะ ตอก เฮ�ี ไม่ เกือฮ อื ซราว ยุฮ แตะ เคริ
อาึ เฮ�ี

7 �อาึ เอจี กอก รโอง นึง โซะ ลอน คัม ตุง ปุย
แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป งอ่ต เนิ� อาึ เอจี กอก ปัว
ปุย เรอึม แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป ญอม รเตีฮ เนิ ตัม
ซืไซ อ�ื 8พะจาว เอจี ปิต กอง ซอง คระ� ละ ซ เกือฮ
อื อาึ โอ เญาะ เกียฮ โฮว� ไม่ เกือฮ อื คระ โฮว เยอะ
เซ แปน คระ เฟียก เตือง โอยจ อ�ื 9พะจาว เอจี ตุย
อมันัต โญตซัก เกือฮ โอก ฮา อาึ� เอจี เกือฮ โรฮ อาึ
ตุเตียม ฮา ปุย เตือง โอยจ อ�ื 10 เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ อาึ
โครยญ ลวง� ปอ เอนิ โอ เยอะ เญาะ ฆวต ไอม ฆาื
เฟือฮ เอนิ� ไม่ เอจี ตอยจ อื ควน ซโอว รพาวม เมอะ
เกือฮ โอก ตอก ตอยจ ปุย โคะ เอาะ โฮ� 11 รพาวม
ฮาวก ยุฮ พะจาว เซ เอจี โตก ฮลาึก อาึ� พะจาว
เอจี เมีญ เอนิ อาึ แปน ป ฆวต รุป ไม่ แตะ� 12 กอง
ตฮนั ยุฮ พะจาว เซ บรุก เลียก เอนิ ละ อาึ� เลียก
เอนิ แปน มู แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ อาึ� ปุย โม เซ
แวต เอนิ นา ก อาวต อาึ โครยญ ลวง อ�ื

13 �พะจาว เอจี เกือฮ โม เอียกปุ อุ แปน ปุย ซไง
ฮา อาึ� เอจี เกือฮ โรฮ โม ป ยุง ไง่ เยอะ โอ เญาะ
แลน ไง่ ลปุง มวยญ ไม่ เยอะ� 14 โม เอียกปุ คระ
เฌือต เตอะ เอจี ละ โปวฮ โอยจ อาึ� โม ป มัฮ โฮมว
เชอื เยอะ เอจี เบีย เยอื เนอึม อาึ� 15 โม ยว่ง ปุย
กอ ฮาวก เญือะ อะ ไม่ กวนไจ รโปวน เนอะ� เอจี
เมีญ อาึ แปน ตอก ปุย ไฮญ ตัง เริ ละ แตะ� เญือม
แลน อื อาึ อ�ื อาึ เอจี แปน เอนิ ตอก ปุย ตังเมือง
ตัง ด่าว ละ อื โฮ� 16 อาึ กอก กวนไจ ยุฮ แตะ ปัง
เมอ โอ โลยฮ อื เนิ เฟือฮ� อาึ เอจี โฮลฮ ไววอน
ออน คอ ละ� ปุ ลัง่ งอ่ต อื เนิ� 17ปรโปวน เญือะ อะ
เอจี รแอม นึง อาึ ฆาื ซออย ลอน โกะ อาึ ละ ฮอยจ
ละ รพาวม เมอะ� โม ปุเลีฮ ฮิ เญาะ ปุน เลียก โตว
โรฮ ซดิ โบ อาึ ฆาื อ�ื 18 ปัง มัฮ โม กวนดุ อาวต ตะ
โบรก เอจี พลิฮ ตื โรฮ อาึ� เมือต เอจี ยุ โกฮ โฮว อาึ
โล่ ญวยฮ อาึ ฆาื อ�ื 19 โม ปุโฮมว มวน อาึ� เอจี เก
ละยุ อาึ เตือง โอยจ แตะ� โม ป ฮรกั อาึ เอจี พัต ตื
นา แตะ ฮา เยอะ� 20อาึ อาวต เนอมึ ไม่ ฮกั ปอ ซองั
แตะ� มัฮ ลัง่ เมาะ ยุ ปุย ไก รพาวม เมอะ โน่ง�

21�โม เปะ ป มัฮ ปุโฮมว อาึ อ�ื อาึ ปัว เนอมึ เปอะ
เลียก พาวม นึง แตะ� นึง มัฮ อาึ เฮี ปุย อาวม เตะ
พะจาว� 22 โม เปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ ป โซะ ละ อาึ
ตอก เอจี ยุฮ พะจาว อื เนิ เซ� เอจี คัม ตุง เปอะ อาึ
เมาะ เฮี อมั มัฮ โอ อื ดิ ปอ ละ เปอะ�

23 �อาึ ฆวต เกือฮ ปุย ไตม อาึง ป อฮั ป มวยญ
แตะ เฮ�ี ฆวต เกือฮ เอนิ ปุย โจต อาึง นึง นังซื�
24 โฮฮ ฮา เซ ฆวต เกือฮ เอนิ ปุย โกว รปอยจ ละ�
ฆวต เกือฮ เอนิ ปอยจ อาึง อื นึง ซโมะ ระ ไม่ ดุฮ อื
บรกั นึง� ละ ซ เกือฮ เอนิ ตัว นังซื เซ ไก ลอป� 25อาึ
อื ปังเมอ ยุง เงอะ� ไก ป ซ เรอมึ* อาึ เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ เจอ� ปุย เซ มัฮ ป ไอม ลอป� ลัก่ ก ลอยจ
อื ซ รเตีฮ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 26 ปัง เอจี ฟวยจ
ไลจ ฮกั เกอะ ตอก เฮ�ี อาึ ซ โฮลฮ ลัง่ ยุ พะจาว ไม่

* 18:15 18:15 ดัฮ ไก เญือะ เอจี ยุม ปุย นึง� ปุย ไพรม โกว มัต แปน เยื่อ ละ ซ เกือฮ เญือะ เซ ซงะ่ ไล� * 19:25 19:25 นึง พะทัม รูต
2:20 มัฮ ลปุง ติ มวยญ ไม่ เฮ�ี อฮั เฌือต ซดิ ป เกียฮ เรอมึ อื ไม่ อ�ื
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โกะ เนอึม แตะ เฮ�ี 27 อาึ ซ โฮลฮ เนอึม ยุ พะจาว
นึง ไง่ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ โตว ตอก ยุ อุ ปุย ไฮญ ป
โอ แตะ ยุง ป มัฮ อื โฮ� รพาวม อาึ รกวน ลัมเลือ ยุ
โอเอฮี ตอก เซ�

28 �โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ
ซาวป อาื ซาวป โวก ตอก เมอ แล� ตอก ซ เกือฮ
แตะ โยป เฮี ยุง ที มัฮ แตะ ปุย พิต เตอ�� ตึน ซ อฮั
เปอะ เซ ละ ปุ แตะ� 29 โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ฮลัต นึง วจิ ยุฮ พะจาว� เอจี มัฮ รพาวม ฮาวก
ยุฮ อื ละ ซ เกือฮ อื ปุย ลอก ตุต แตะ เซ� โม เปะ
ซ ยุง ที เปอะ ไก เนอึม กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว เซ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ โยป เปอ�

20
ป อฮั ป มวยญ โซฟา

1ฟวยจ เซ โซฟา ป มัฮ โม นาอาเม โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี 2 �ป อฮั ปะ เซ แปน ลัมเลือ ควน เกือฮ อาึ ซุก
ซัก โตะ รพาวม� อาึ เญาะ คัม โตว โอ แตะ โลยฮ ป
อฮั ปะ เซ ฆาื อ�ื 3 อาึ ฮมอง แนฮ อฮั ปะ ลปุง เติ
ไม่ ลปุง เพียก แฮม เปอะ เอะ� อาึ ปังเมอ ยุง โรฮ
โฮะ ตอก ซ โลยฮ แตะ ป อฮั ปะ เซ� 4 ปะ ตึน ซ ยุง
เปอะ ไลลวง เฮ�ี เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่� เญือม
ยุฮ โรง พะจาว ปุย ละ ซ เกือฮ อื อาวต นึง ปลัฮเตะ
เอ� 5 กัน อาวต ไมจ โซม ญุ่ก ปุย ฆอก ปุย เบร เซ
ตึน มัฮ ป ไก ติ เตะ โน่ง� รพาวม ไมจ มวน ยุฮ โม ป
โอ ยุง พะจาว เซ ไก โรฮ โล่ว โน่ง� 6 ปัง มัฮ ปุย ระ
ฮลาวง ยุฮ แตะ ปอ เบรยีง อื ไม่ มะลอง� ไม่ เกือฮ อื
ไกญแตะ ฮอยจ ตึต ชุต รวู ญุ่ก� 7 ปุย ตอก เซ ซ ไฆร
เยอื เอนิ ตอก เอยีง โกะ อื ไอฮ� เมาะ ป เอจี ยุง ป
มัฮ ปุย เซ� ซ เงอตึ นึง โอ แตะ เญาะ ยุ อ�ื 8 ซ ไฆร
ไอฮ พาวม แตะ ตอก ป รโมะ ปุย ยุ โฮ� เญาะ ซ ไก
โตว ป ยุ เฟือฮ เอนิ� ซ ตอก เยอื โอเอฮี ป ยุ บลอง
ปุย เมือ ก ซาวม อื โฮ� 9 ปุย เอจี กอ ยุ ปุย เซ เยอ�
เญาะ ซ โฮลฮ โตว ยุ อื เฟือฮ เอนิ� ปัง มัฮ เญือะ
โกะ อื ปุ โรฮ เญาะ ซ โฮลฮ ยุ ปุย เซ โรฮ� 10 โอเอฮี
ป ลู อื ตุย ฮา โม ป ตุก ป ญัก เซ� ซ จัมเปน โม กวน
เฌือต อื รแม่ แม ละ ปุย� ฮอยจ ละ แปน โรฮ โกะ อื
ปุย ตุก ปุย ญัก โรฮ� 11 ปุย เซ ปัง เนะ ชงั ซองั บลึง
ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ� เรยีง ระ อื เซ ปังเมอ ซ
โฮลฮ เยอื ไอจ ไม่ อื ฆรมึ เตะ�

12-13 �ปุย เซ เยอ เกือฮ ป ฆอก ป เบร เด ละ แตะ
ตอก ลเมะ โฮ� อุม แนฮ อาึง อื โตะ มวยญ แตะ�
โบลวต ไน่ อื นึง อฮั อื ญึม ละ แตะ� 14 เญือม เอจี
เลียก ป โซม เซ โตะ เวียก อ�ื ปังเมอ แปน เอนิ ป
ออป ละ อ�ื ตัว เอนิ เล่ีป โกะ อื ตอก ปิต ซโอยญ
มวย โฮ� 15 ปุย เซ เอจี บลวน คาวคอง โฮลฮ แตะ
นึง กัน บ่วก แตะ� ปังเมอ โฮลฮ แม ฮาว อื เกือฮ
โอก� เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื ฮาว โอก เน่อมึ โตะ
เวยีก อื เซ� 16 โอเอฮี ป บลวน ปุย ฆอก เซ ซ ตอก
เอนิ ปิต ซโอยญ มวย โฮ� ซ ยุม เอนิ โกวต อื ตอก
ยุม ปุย นึง ปวก ซโอยญ ปิต แตะ โฮ� 17 ปุย เซ ซ

โฮลฮ โตว ยุ โกลง ป ปัต โกะ แฮ ไม่ นัมโนม นึง�
18 ป โฮลฮ ป ปุน อื นึง ริ ฮา แตะ เซ� ซ โฮลฮ โตว
โซม ไอฮ อ�ื ซ โฮลฮ แม รแม่ อ�ื เมาะ ป โฮลฮ อื
นึง กัมไฮ กัน ยุฮ แตะ เซ� ซ โฮลฮ โตว รพาวม ไมจ
มวน แตะ นึง อื เฟือฮ� 19 มัฮ ฆาื ซาวป ปุย เซ ลู
ตุย โอเอฮี ยุฮ โม ป ตุก� ปุย เซ เอจี ไกป นิป ป ตุก
ป ญัก ไม่ ละ โปวฮ อ�ื เอจี ซาวป โรฮ ลู ไอฮ เญือะ
อาวต ปุย เตือง โอ อื มัฮ ป ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�

20 �ปุย เซ เกือฮ โตว โอเอฮี เคราะ ปอ นึง พาวม
แตะ ติ ชวง� นึง มัฮ อื ปุย ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ
วฮิ ลอน โอเอฮี� 21 เอจี ลู โซม โอเอฮี ยุฮ ปุย ปอ
เอนิ โอ โม เซ เญาะ ไก โอเอฮี ยุฮ เฟือฮ เอนิ� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ กัน จเลิน โกะ อื เซ ซ ดุต ซ ไฆร โรฮ ฆาื
อ�ื 22 ลไล อาวต อื ไม่ ซัก เวยีก โกวง โกะ แตะ� ซ
ฮอยจ พราวป เอนิ ตุกญัก ฮกัฮนิ ละ� ซ ฮอยจ เอนิ
เม่ะมัก่ ซักคระ ละ ปอ ไลจ โลม อื เอนิ� 23 เกือฮ ปุย
ฆอก เซ โซม ปอ ซัก ปอ เตือ แตะ เมิฮ� ฟวยจ เซ
พะจาว ปังเมอ ซ เปลีฮ เนอมึ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ
ละ อ�ื ซ เกือฮ เอนิ รพาวม รอก แตะ ราื ละ อื ตอก
เฮละ โฮ� 24 ปุย เซ ปัง ปุน ตอ ฮา วจิ ไร เฮลีจ� ซ
บวก ลัง่ ตี ไร ซเงี ลัง่� 25 เญอืม เอจี ยุ ปุย เซ บวก ตี
ทนู โกะ แตะ เซ� ไม่ ยุ โรฮ แตะ ลล่อน เอนิ เปือง ตี
ตอฮ เซ โอก เน่อมึ นึง โตะ เวยีก แตะ� ปุย เซ ลอต
เอนิ เกิต รพาวม โตวฮ ฆราึง นึง อาวม อื มัฮ แตะ
ปุย นัม ยุม� 26คาวคอง โฮวน ยุฮ อื ซ ไฆร เยอื ไอฮ
พาวม แตะ� งอ ป โอ ได่ แพรฮ ซ ฮอยจ ฮะ โรฮ ยุฮ
โกะ อื ไม่ เญือะ อาวต อื เตือง โอยจ อ�ื 27 มะลอง
ซ เปลีฮ ที พิต มัป่ ยุฮ ปุย เซ� ปลัฮเตะ ซ โกฮ รโจฮ
โรฮ ปุย เซ โรฮ� 28ซเงะ ฮาวก รพาวม พะจาว ละ อื
เซ� โอเอฮี ระ งวยฮ ระ ตุง ยุฮ อื ซ ไก ป โรวก ฮา อื
แกล เอนิ� ตอก โรวก รอาวม ระ โอเอฮี โฮ� 29 เอจี
มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป มัฮ รโตง ปุย ฆอก ปุย เบร เซ�
เอจี มัฮ โอเอฮี เซ ป อฮั พะจาว ติ แตะ ซ เกือฮ ละ
อ�ื� อฮั เซ โซฟา เยอ�

21
ตอก จเลิน ปุย ฆอก ปุย เบร

1 ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ เปอะ
งอ่ต ที ป ซ อฮั อาึ เฮ�ี มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ เกาะ
โลม เปอะ รพาวม อาึ อ�ื 3 ปัว เปอะ ไอฮ รพาวม ลัง่
แตะ ละ ซ งอ่ต เปอะ ป อฮั อาึ เฮ�ี ดัฮ อาึ เอจี ฟวยจ
อฮั โฮ เตอมึ ตอก ฆวต โล่ เปอะ ญวยฮ แฮะ�

4�อาึ มัฮ โตว ซาวป ตอก ซ เติ แตะ ปุย ปลัฮเตะ�
อาึ มัฮ เงีย่ง ลอน รพาวม ฆาื ป เกิต ละ แตะ เฮ�ี
5 แก ที แลน อาึ เฮี เมอะ� ดัฮ เปอะ แลน ที โฮ ซ ฆ
ราึง เอนิ เปอะ ฆาื ปอ โอ เปอะ เญาะ เกียฮ อฮั ป ติ
ป เตอื ติ� 6 อาึ เญือม งอ่ต เตอะ ไลลวง ป เกิต ละ
แตะ เฮ�ี ปอ เอนิ โอยจ เปละ พาวม เมอะ� รกุฮ ร
เตียง เอนิ ฆาื เตือง โม่ว แตะ เอนิ�

7 �พะจาว� เมอยุ เกือฮ อื ปุย ฆอก ปุย เบร เกียฮ
ไอม ลัง่ เงอ� โฮฮ ฮา เซ เกือฮ โรฮ อื ลัง่ ไอม ไพรม
กอย ไม่ เกือฮ อื ไก โญต ไก ซัก� 8 โม ป มัฮ กวน
เฌือต อื เกียฮ ไอม ตื กอ โอยจ� โกะ อื ไอม โรฮ
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ฮอยจ ละ เตือน อื ยุ กวนโซะ กวนแซะแตะ� 9ป มัฮ
เญือะ อาวต คราว โซม อื โปน ฮา ป โตะ ป ตอง� ไมะ
แซ ยุฮ พะจาว ลอก โตว อื เญี่ยะ เนอึม� 10 เญือม
ติต โมวก โปก ยุฮ อื เกียฮ แปน เอนิ โครยญ โฮน�
เญอืม แฮง โมวก รโปวน ยุฮ อื ฮลอ โตว โรฮ ติ ชวง
เนอึม� 11 โม กวน แตวะๆ อื โอก โฮว รงะ่ ดิ ตอก
กวน แกะ กวน ปิ โฮ� โม กวน ระๆ อื โอก โฮว ฟอน
เจิง ดิ โรฮ ไม่ ปุ แตะ� 12 โม เซ จอยะ เชยี ลเบี่ย
ปาึง ไม่ ปุ แตะ นึง มวน รพาวม แตะ� เตียต พิน�
ดิฮ ครางึ� ปาึง เปี ไม่ เชยี แตะ เซ� 13 ติ เจน ไอม อื
ปุย โม เซ จเลิน เนอึม นึง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ� เญื
อม ยุม อื ยุม เฮน ยุม ฮลอง� โฮลฮ โตว คา ติ แตะ
เญี่ยะ เนอึม� 14 โม เซ อฮั อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี
�โฮว แปฮ ฮา เอะ เอ� เอะ ไก โตว รพาวม ฆวต ยุง
ป มัฮ คระ ยุฮ ปะ� 15พะจาว ป อฮั ปุย ระ อมันัต เซ
มัฮ โอเอฮี ตอก เมอ ตอก โอวน� เอะ ปัง รซอฮ ละ�
ปัง ไววอน ปัว โอเอฮี นึง� เมอ ซ โฮลฮ นึง อ�ื� อฮั
เซ� 16 ปัง อฮั ปุย โม เซ ติ แตะ จเลิน ยุฮ แตะ เบือ
เรยีง แด่น โกะ แตะ ไอฮ� ป คิต ป งอ่ต อื เซ ปังเมอ
ซไง ลัมเลือ ฮา ป คิต ป งอ่ต อาึ�

17 �ออม ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร กอ ไก โตว เญือม
ญึ่ต อ�ื เม่ะมัก่ ซักคระ ปุ โรฮ กอ ฮอยจ ละ อ�ื พะ
จาว กอ ซาวป โตว เกือฮ รพาวม ตุก ฮอยจ ละ อื ฆาื
รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ติ ชวง� 18 ปุย โม เซ อาวต
ตอน แนฮ ยุฮ แตะ� มัฮ โตว ตอก เบระ แทต กาื�
ตอก โตว โรฮ กัม โรวก กาื ระ โฮ� 19 โม เปะ เอจี อฮั
เปอะ ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี ละ อาึง พิต มัป่ ยุฮ อื
ฮอยจ ละ เจน กวน อื ไม่ กวนโซะ อ�ื� อฮั เปอะ เซ�
อาึ ปังเมอ ฆวต เกือฮ พะจาว โรก แตน ละ โม โกะ
อื ไอฮ ตัม พิต มัป่ ยุฮ อื เซ� เดอมึ ซ ยุง พิต แตะ เซ
ฆาื อ�ื 20ฆวต เกือฮ ปุย โม เซ โฮลฮ ยุ ไอฮ ตอก ไลจ
โลม แตะ� ฆวต เกือฮ เอนิ ลอก ไอฮ รพาวม ฮาวก
ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ� 21 ดัฮ เอจี
โอยจ ซเงะ ฮา ปลัฮเตะ เฮี โฮ� แจง โอ อื เญาะ ซ
เกียฮ งอ่ต ไฌม โอเอฮี ละ กวน เฌือต ลุกลัน แตะ
เซ�

22 �อมั ไก ปุย ป เกียฮ เพอกึ ตอม พะจาว เยอ�
เอจี มัฮ พะจาว ป ปุน รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย เตือง
โม เตปด่า โรฮ� 23-24 ไก ปุย งอ่น อาวต ลอป ไม่
กอ โกะ บาึง พาวม แตะ� อาวต ไม่ ไมจ ป ยุ เครา
ะ ป ฮมอง แตะ� อาวต โซม ซนกุ กุก ซไบ่ ฮอยจ ละ
ซเงะ ยุม แตะ� 25 ไก แม ปุย งอ่น อาวต ลอป ไม่
เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ ไม่ ไลจ รพาวม แตะ� ไก โตว
เญอืม อาวม อื ป ไมจ ป มวน ติ ชวง ฮอยจ ละ ซเงะ
ยุม อ�ื 26ฟวยจ ยุม ปุย ลอา มู เซ โฮลฮ ตื ไอจ ฆรมึ
เตะ รกาื ตอก ปุ แตะ� กุก ตื โรฮ เฆรยีก ไม่ อื ตอก
ปุ แตะ�

27 �อาึ เอจี ยุง เงอะ ป คิต ป งอ่ต โม เปะ โตะ
รพาวม แตะ เซ� เอจี งอ่ต ลอป เปอะ เฮยีง แตะ ละ
ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ เป อาึ� 28 โม เปะ ตึน ซ อฮั
เปอะ เนิ ตอก เฮ�ี �ตัว เซ จาวไน กอย ไม่ บ่วก อฮั
เปอะ เซ� เญือะ อาวต อื ไก ก เมอ� อมั ไก ลัง่ ปเล่ีย

เฮ�ี� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ� 29 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ไฮมญ โม ป กอ โฮว คระ อา� อมั มัฮ โอ อื ดิ รโฮงะ
ละ เปอะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ� 30 ตอก เญือม เกิต
ป โตะ ป ตอง ละ ปุย โฮ� ปุย ฆอก ปุย เบร กอ โปน
เดียก อ�ื เญอืม ฮอยจ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ
ปุย กอ โอ เดียก โรฮ ยุ อ�ื 31 ไก โตว ป โรวต เติ กัน
พิต ยุฮ อื ซองนา อ�ื ไก โตว โรฮ ป โรก เวน ละ อื
ตัม กัน ฆอก ยุฮ อื เซ� 32 ปัง มัฮ ตอก เซ� ไก ลัง่
ป กลอม โฮว ตาว ฮอยจ นึง โตะ รมอยจ อ�ื ไม่ ไก
โรฮ ป มอง ญัม นึง โตะ อูโมง ยุฮ อื เซ โรฮ� 33 โม
ป โฮว ตาว ฆัว ยุม อื เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� เญาะ
โอยจ โตว เมีญ เมาะ ไก อ�ื ละ โกะ อื เซ ปัง โฮลฮ
ไอจ ฆรมึ เตะ นึง โตะ โลก เซ� ซไบ่ ลัง่ ละ อ�ื

34�ปะ เญอืม ซ ฮอยจ เกาะ โลม เปอะ อาึ มัฮ เยอื
ป โอ ไก ป มัฮ� ตอก โลยฮ เปอะ ลปุง อาึ เซ ไก โตว
ป เนอมึ นึง เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ โยป เปอ�

22
เอลีฟัต อฮั แม โอเอฮี

1ฟวยจ เซ เอลีฟัต ป มัฮ โม เทมัน เซ โลยฮ แม อื
ตอก เฮ�ี 2 �ปุย แจง โอ อื ซ แปน ป โกว ละ พะจาว
เยอ� ปุย ปัง เฮยีง มัฮ เฮยีง ละ โกะ แตะ ไอฮ� 3 ดัฮ
ปะ มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ โฮ� อมั ซ เกียฮ แปน กุน ละ
พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ� ดัฮ ปะ มัฮ ปุย
ไมจ ปุย ญุ่ก โฮ� มัฮ เมอ ซ มัฮ อื ละ พะจาว เยอ�

4 �ตัม อฮั เปอะ ติ แตะ นัปทื เนอมึ พะจาว� เกีย
ฮ รเตีฮ ลัง่ โน่ง ปะ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ เมอ�
5 เอจี ที นึง เซ โฮวน กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ�
กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ เปอะ เซ เญาะ ไก โตว ลอยจ
นึง� 6 ปะ เอจี ไกป นิป เปอะ เอียกปุ แตะ ไม่ ตุย
เปอะ คาวคอง อื ฆาื ไก รมะ อื นึง เปอะ� เอจี ลู โรฮ
เปอะ ตุย เครองึ เซอกึ อื ฮา อื ปอ เอนิ โฮลฮ อื อาวต
ฆาวง� 7 ปะ ญอม เปอะ โตว เกือฮ รอาวม ละ โม ป
โซะไมญ โซะ ปี� ไม่ โอ โรฮ เปอะ เกือฮ ป โซม ละ โม
ป โอ โฮลฮ โซม� 8 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม ป ไก อมั
นัต โฮลฮ กุม เตะ ลโลวง ยุฮ โม ป ตุก� โม ป ไก นา
ไก ตา เยอ เอจี โฮลฮ อาวต นึง อื ฮา อ�ื 9 ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ โม แมฮงั ป ฮอยจ ปัว นึง แตะ โฮลฮ แม
ปลาว� เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ โม กวน ดอย ยุ รเยอืะ
แตะ ฆาื โอ อื เญาะ ไก ป โซม� 10 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ แฮวะ ไม่ ซราว เอจี อาวต รวติ ปะ ละ ซ เคริ อื
ปะ� ป ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เปอะ นึง เซ เอจี ฮอยจ
ครุป โรฮ ปะ ฆาื อ�ื 11ป เฟียก เอจี ฮอยจ เลอปึ ปะ
ปอ โอ เปอะ เญาะ ยุ โอเอฮี� รอาวม ระ เอจี ฮอยจ
เลอปึ โรฮ ปะ ปอ ไฆลป เปอะ เอนิ�

12 �พะจาว โม่ มัฮ ป อาวต เมือง มะลอง ป ตึก
นึง ฮลาวง แตะ เซ� แก แลน ซโมยญ ป อาวต ก
ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ เมอะ� ฮลาวง เนอึม ฮลาวง
แนม� 13ปะ อฮั โรฮ เปอะ ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ เกีย
ฮ ยุ เกียฮ ยุง โอเอฮี ตอก เมอ� พะจาว อาวต เดีย
ชุต รวู กุ� แจง โอ อื ซ เกียฮ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย
ฆาื อ�ื 14 ชุต รวู กุ เซ เอจี อาวต เอนิ รวติ พะจาว�
เญาะ เกียฮ ยุ โตว โอเอฮี ฆาื อ�ื มัฮ เยอื เมาะ โฮว
อื นึง คระ กัง ฮาว เซ โน่ง�� อฮั เปอะ เซ� 15 ปะ
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อมั ซ โฮว แนฮ ลัง่ เปอะ นึง คระ ไพรม ป มัฮ คระ
กอ โฮว ปุย ฆอก ปุย เบร เซ� 16 ปุย โม เซ มัฮ ป ซ
ไฆร พราวป กา เฆียง ลัง โอยจ อาญุ แตะ� ไลจ เยอื
ตอก เญือะ ป โรวก รอาวม ระ โฮ� 17 ปุย โม เซ ฆวต
เกือฮ โตว พะจาว อาวต ไม่ แตะ� แกต โรฮ พะจาว
ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ โอ ซ ไก ตอก เกียฮ ยุฮ
เกียฮ อฮั โอเอฮี ละ แตะ� 18 ปัง มัฮ ตอก เซ เอจี
มัฮ พะจาว ป เกือฮ ป ไมจ ไก นึง เญือะ อื ปอ นาวก
อ�ื ป คิต ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ปังเมอ ซไง ฮา ป คิต
ป งอ่ต อาึ�

19 �ปุย ซื ปุย ไซ เญือม ยุ อื ลอก ปุย ฆอก ไล เซ
ตุต แตะ� ไมจ รพาวม ไม่ อ�ื ปุย โอ ไก พิต เตอ โล่
โรฮ ญวยฮ อื ฆาื อ�ื 20 อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม ป ฆวต
ยุฮ ไลจ ไม่ เอะ เอจี ไลจ เอนิ โกะ รกา เอนิ� โอเอฮี
เมาะ ป โฮฮ ลัง่ ยุฮ อื ฮะ แม งอ ฮา อื แกล เอนิ��
อฮั เซ�

21�โยป� ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุก ปอ
ปุ แตะ ไม่ พะจาว� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ โพต
พะจาว ป ไมจ ละ เปอะ โครยญ เจือ เยอ� 22 ปัว
เปอะ งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ
พะจาว� ไม่ ไตม เปอะ อาึง ลปุง อื เซ โตะ รพาวม
แตะ� 23 ดัฮ เปอะ เอญี เคะ พะจาว ป ระ อมันัต เซ
ไม่ รพาวม ญิงญอม แตะ� ไม่ โปวฮ เปอะ รพาวม
ฆอก เบร แตะ เกือฮ ซไง ฮา ก อาวต แตะ� ซ ไมจ ป
ยุ เคราะ ป ฮมอง เปอะ เบือ อ�ื 24 ไมจ เปอะ โปวฮ
แปฮ ไคร ระ งวยฮ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ เปอะ น่ากึ แปฮ
ไคร ตึก นึง ไมจ แตะ เซ นึง ลลาึง ซโมะ โตะ งวต�
25 ไมจ เปอะ เกือฮ พะจาว ป ระ อมันัต เซ แปน ละ
แตะ ตอก ไคร โฮ� เกือฮ โรฮ แปน ตอก มาื ระ งวยฮ
ละ เปอะ โรฮ� 26 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปะ ซ โฮลฮ
เนอมึ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ พะจาว ป ตึก
นึง ระ อมันัต แตะ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ พะจาว
ไม่ กาึฮ นา ซดู ตา แตะ� 27 เญือม ไววอน เปอะ ปัว
โอเอฮี นึง อ�ื พะจาว ซ งอ่ต อื ละ เปอะ ฆาื อ�ื ปะ ซ
โฮลฮ โรฮ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป เอจี ซัน
ญา แตะ อาึง ฆาื อ�ื 28 เญือม ตัตซิน เปอะ รพาวม
แตะ นึง ไลลวง ออฮ� ไลลวง เซ ซ ฟวยจ เนอึม ละ
เปอะ ตัม ป รไม่จ เปอะ เซ� ไม่ ซ ซอต ซเปีย พะจาว
นึง คระ ซ โฮว เปอะ� 29 โม ป อวต ติ แตะ ระ อา�
พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ปุย ตุ ปุย เตียม� โม ป ญอม
เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม พะจาว ซ เกือฮ อื โปน ฮา ป
โอ ไมจ� 30พะจาว ตึน กอ เรอมึชวย ตูเตอมึ ปุย โอ
เญาะ ไก พิต ยุฮ� ซ เรอึม โรฮ ปะ ดัฮ ปะ ยุฮ ป ปุก
ป ลอก โฮ�� อฮั เซ เอลีฟัต เตอ�
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โยป ฆวต ฟู มวยญ ไม่ พะจาว

1 ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �ซเงะ เนาะ
เฮี กัน รโฮงะ อาึ รพาวม ตุก แตะ ละ พะจาว เซ เรยีง
ลัมเลือ เอนิ� ป ยุฮ พะจาว ละ อาึ เฮี เชยีน ลอน ปอ
เอนิ ครวก รโอง ลอป ฆาื� 3 อาึ ฆวต ยุง เงอะ นา ก
ซ โฮลฮ แตะ ยุ พะจาว� ฆวต เลียก โรฮ ฮอยจ นา
ก รเตีฮ อื โอเอฮี ละ ปุย� 4 อาึ ซ ลาว ไลลวง ป ยุฮ

ป อฮั แตะ ละ พะจาว ตัม ไล อ�ื อาึ ซ เก ปุ แตะ ไม่
พะจาว ปอ ฟวยจ รพาวม แตะ นึง โครยญ มวยญ�
5 เญือม เซ อาึ ซ ยุง ตอก โลยฮ พะจาว ป อฮั แตะ
เซ� ไม่ ซ คาวไจ เยอะ ป อฮั ป มวยญ อื ละ แตะ
เซ� 6 พะจาว อมั มัฮ ซ โลยฮ อื ละ อาึ ไม่ ลปุง ระ
ซะ โดวต แตะ� มัฮ โตว อ�ื พะจาว ซ ญอม งอ่ต ป
อฮั อาึ� 7 นา เซ อาึ ตึน ซ โฮลฮ ลาว ไลลวง ป ยุฮ
ป อฮั แตะ ละ พะจาว ซโตฮ นึง มัฮ แตะ ปุย ซื ปุย
ไซ� เคียง เซ พะจาว ซ ตัตซิน อื เนิ เกือฮ แปน ป
ฟวยจ� ไลลวง มัฮ อาึ ปุย โอ ไก พิต เตอ�

8�อาึ เอจี โฮว ซาวปพะจาว ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ปัง
เมอ โอ ยุ� อาึ แก โรฮ พะจาว ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ�
ปุ โรฮ ยุ โรฮ� 9พะจาว เอจี ยุฮ กัน ลวง ลัก่ล่าวง�
อาึ ปังเมอ โอ เยอะ ยุ� พะจาว เอจี ยุฮ โรฮ กัน ลวง
ลัก่เซฮ� อาึ ปุ โรฮ โฮะ ชวน โรฮ� 10พะจาว ปังเมอ
ยุง คระ โครง โฮว อาึ โครยญ รเดือง� เญือม เอจี
ฟวยจ ลอง อื แลน อาึ อ�ื อาึ ซ ตอก เอนิ ไคร ซโน
โฮ� 11 อาึ โฮว ฟวต พะจาว ซดิ โบ ชวง อ�ื อาึ เอจี
โฮว ลอป นึง คระ ยุฮ อื เซ� เกือฮ โตว ติ แตะ แพก
ฮา คระ เซ เฟือฮ เอนิ� 12 อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ พิต
โกตไม ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ พะจาว เซ� อาึ ตี
คาโนวน ลปุง โอก ฮา มวยญ พะจาว เซ ระ งวยฮ ฮา
ป โซม ป ปอน โกะ แตะ�

13 �พะจาว เปียน ไป เปียน มา โตว ติ แตะ� ไก
โตว ป ปุน คัตคัง เงอ� พะจาว ฆวต ยุฮ อื ตอก ออฮ�
เกียฮ ยุฮ อื ตอก เซ� 14พะจาว งอ่ต อาึง โอเอฮี ป
ซ เกิต ละ อาึ เซ� แพนกัน ป ซ ยุฮ อื เนิ เซ โฮวน
ลัมเลือ เอนิ� ซ ยุฮ เนอมึ อื เนิ ตัม เซ โครยญ เจือ�
15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เญือม เลียก อาึ ซดิ ไม่ พะ
จาว� อาวม เอนิ ฮลัต เตีจ แตะ นึง พะจาว เซ� เญื
อม งอ่ต ที ไลลวง อ�ื อาึ โฮว ละ รไจจ แตะ นึง ฆาื
อ�ื 16พะจาว เอจี เกือฮ เนอมึ อาึ อฮั เตะ ฮรมั ชวง�
พะจาว ป ระ อมันัต เซ เอจี เกือฮ โรฮ อาึ ฮลัต เตีจ
โตวฮ ฆราึง� 17พะจาว เอจี เกือฮ เฟียก อาวต รวติ
รเวยีง อาึ� เฟียก เซ เอจี เกือฮ เอนิ อาึ ตอก ป จัก
โฮ�

24
1 �พะจาว ป ระ อมันัต เซ เมอยุ โอ อื รโฮงะ ซเงะ

เวลา ยุฮ แตะ ละ ปุย เยอ� โม ป ยุง ป มัฮ พะจาว
เซ เมอยุ โอ อื โฮลฮ ยุ ซเงะ รเตีฮ ยุฮ พะจาว ติ ชวง
เงอ� 2 ปเล่ีย เฮี เอจี ไก งอ่น ป บระ เฌาะ ม่าื พริ
โตฮ โกลง เงอ� ไม่ บระ อื ตุย แกะ ปิ ยุฮ ปุย ละ ซ
โฮว เลียง อื ละ โกะ แตะ ไอฮ แฮ� 3 โม เซ เอจี ลู
ตุย บรงั ยุฮ โม กวน ดอย เซ ฮา อ�ื ไม่ เอจี ตุย โรฮ
อื โมวก ยุฮ โม แมฮงั เซ ฮา อื นึง รมะ อ�ื 4 โม เซ
เอจี วุยฮ ป ลัง โฮลฮ โม ป โซะไซญ ไปลญ เออปึ เซ
ฮา อ�ื โม ป ตุก ป ญัก เซ เอจี โฮลฮ ตื ซาวป ตอ
เม่าะ ฆาื อ�ื 5 โม ป ตุก เซ จัมเปน โฮว ซาวป ป โซม
ป ปอน แตะ ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ� ตอก บรงั พริ
ป ซาวป เปือม นึง ลาึน ซออฮ โฮ� มัฮ ตอก เซ โน่ง
ตอก ซ โฮลฮ อื ป โซม ป ปอน ละ กวน แตะ� 6 โม
เซ จัมเปน โฮว ซาวป ซเพระ เฮงาะ บรอต นึง รบุฮ
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เบระ ยุฮ ปุย� โฮว ซาวป โรฮ เปฮ เปลิ อะงุน ป เอจี
รเชอืฮ ปุย ฆอก ปุย เบร นึง รปึม ยุฮ อื เซ� 7 โม เซ
โฮลฮ ไอจ โยะ เครองึ แปน ซาวม บวยฮ อ�ื ไก โตว
โรฮ พรุ ละ ฮอป อื เตือง โฆยญ บริ ละ อ�ื 8 โม เซ
เอจี ซเกาะ ฌวต เอนิ ฆาื ปุฮ เฮละ เมือ โฆยญ แตะ
เซ� เอจี ซาวป อาวต เฆียป ซโมะ ละ ซ เกือฮ อื แปน
ควน เดีย โกะ แตะ� 9 เอจี ไก งอ่น ปุย ฆอก ไล ปอ
ซาวป อื ตุย โม กวน ดอย โอ ไก เปือะ โอก ฮา เญือะ
ดึม มะ อ�ื ไม่ เอจี ซาวป โรฮ อื ตุย กวน โม ป ตุก
ป ญัก ฮา อื นึง รมะ อ�ื 10 โม ป ตุก เซ โฮลฮ เอนิ
โฮว ฆาวง ฆาื โอ แตะ เญือะ ไก เครองึ� ปัง โฮลฮ
กลอม เฮงาะ ปอ โซะไมญ แตะ โฮลฮ โตว ลัง่ โซม
อ�ื 11 โม เซ โฮลฮ ยุฮ กัน อติ ลออยฮ กาวก นึง กไน
ฆรุง ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� โฮลฮ โรฮ บึน รอาวม
อะงุน นึง ควน บึน อ�ื โกะ อื ปังเมอ โอ โฮลฮ ญุ อื
เญีย่ะ เนอมึ� 12 โม ป กัมลัง ซ ยุม เอจี แงงฮั เน่อมึ
โตะ เมือง� ป เม่ะมัก่ โตะ รพาวม นึง โซะ ป อาวม
แตะ เอจี กอก โรฮ ปัว ปุย เรอึม แตะ� พะจาว ปัง
เมอ ตอก ป โอ เครองึ นึง รซอม ไววอน อื เซ�

13 �ปุย งอ่น อื เกละ ลัมเลือ ยุ ป ซเปีย� ยุง โตว
คระ ซเปีย เซ� ไม่ โอ อื ญอมอาวต นึง อื เฟือฮ เอนิ�
14 ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ งาวป โกฮ� ซาวป ยุฮ ยุม ไม่
โม ป ตุก ป ญัก� ไม่ แปน อื คะมุย ละ ปุย เมือ ก
ซาวม อ�ื 15 ไง่ โม ป เลนจุ เซ มอง แนฮ แก ปู พร�ิ
อฮั เฮ�ี �ไก โตว ป ซ เกียฮ ยุ อาึ อ�ื� อฮั เซ� โฮฮ
ฮา เซ เคียต แม เม่าะ นา แตะ ไม่ อ�ื 16 เญือม เอจี
เฟียก เอจี ซาวม อื โม คะมุย เซ กาวง เตะ ฆรมึ เดีญ
เญือะ ละ เลียก แตะ นึง อ�ื เมือ ซเงะ่ อื ซาวป เม่าะ
ติ แตะ ฮา ซเปีย� 17 ปุย โม เซ โกว เมือ ก ซาวม ตัง
เมือ ซเงะ่ อ�ื นึง มัฮ อื ป เอจี โกย อาวต แตะ นา ก
เฟียก อื ตอก เซ�

18 �ปุย ฆอก ตอก เซ มัฮ ป เยอื ไฆร ตอก โอเอฮี
ตอยฮ ปุ โฮว ราว รอาวม โฮ� คาวคอง อื นึง ปลัฮ
เตะ เฮี เอจี ลอก รซอม ซะ ยุฮ พะจาว� เญาะ โฮลฮ
โตว เลียก ยุฮ แม กัน นึง โตะ รปึม อะงุน ยุฮ แตะ
เซ� 19 ไกลจ ลวยจ นัมแคง ฆาื โซะ กอยจ ฮรวน บริ
ละ แตะ ตอก ออฮ� โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร ซ ไกลจ
โรฮ ไลจ ไฆร ฮา ปลัฮเตะ ตอก เซ โรฮ� 20 ปัง มัฮ
มะ โกะ อื ไอฮ ซ เบีย เยอื โรฮ ปุย เซ โรฮ� ซ โฮลฮ
เฆรยีก กุก โตะ อ�ื เญาะ ซ ไก โตว ป เกียฮ ไตม ลัง่
ป มัฮ ป มอยฮ อ�ื ปุย ฆอก ปุย เบร ซ ไลจโลม ตอก
ลเลอึม โคะ ฆู ปุย โฮ� 21 ปุย โม เซ ซาวป แนฮ คัม
ตุง โม ปรโปวน โอ เกียฮ ไก กวน เฌือต ไม่ โอ อื เลีย
ก พาวม นึง โม แมฮงั แมไม เซ เฟือฮ เอนิ�

22 �พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ระ ป คาว เบือ อมั
นัต ระ ยุฮ แตะ� ปุย โม เซ ปัง ฮงั ซ ตอน ฮมัน ยุฮ
แตะ� แจง โตว ซ ลัง่ ไอม อ�ื 23 พะจาว มัฮ เกือฮ
อื โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ติ วงั� พะจาว ปัง
เมอ แลน ที กัน ยุฮ โม เซ โครยญ เจือ� 24 ปุย โม
เซ จเลิน ไอฮ ยุฮ แตะ ติ เตะ โน่ง ตอก โพรยฮ เตีย

โฮ� ฟวยจ เซ ปังเมอ ตูไต ซออฮ ไม่ ลอต อื ไฆร� ซ
ตอก เอนิ เฮงาะ ซอฮ ปุย โปวฮ โฮ�

25 �ดัฮ โอ มัฮ ตอก เซ โฮ ป อฮั อาึ เฮ�ี มัฮ ปุย ป
แจง แน นึง มัฮ อื ป โอ เนอึม เมอ� ไม่ มัฮ อื ป โอ
ไก ป มัฮ ฮา�� อฮั เซ โยป เปอ�

25
ป อฮั บิน่ดัต่

1ฟวยจ เซ บิน่ดัต่ ป มัฮ โม ชูอา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
2�พะจาว มัฮ ป อาวต ไม่ อมันัต โญตซัก แตะ� โซม
กวน ปุย นัปทื ไม่ ฮลัต แตะ นึง อ�ื พะจาว มัฮ ป ตัต
เตียง โอเอฮี นึง เมือง มะลอง เกือฮ แปน ป เฮน ป
ฮลอง� 3 โม ตฮนั ยุฮ พะจาว โฮวน ลัมเลือ เอนิ�
อมั ไก ป ปุน เมีญ เญอ� รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว เซ
ซอต โครยญ โดฮ� อมั ไก นา ก โอ รงั ซเปีย ยุฮ พะ
จาว เซ ฮอยจ เจอ� 4 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เอะ ปุย
ปลัฮเตะ เฮี ซ เกียฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เซ ตอก
เมอ� เอะ ป มัฮ ปุย ทัมมด่า เฮี อมั ซ เกียฮ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม ซองนา พะจาว� 5 งอ่ต แลน เมอะ� ปัง
มัฮ เคิ มะลอง ไก โตว เญอืม ไมจ รงั อื ละ ยุ พะจาว
อ�ื ปัง มัฮ ซโมยญ ปุ โรฮ ไก เญอืม ซงะ่ ละ อื โรฮ�
6 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ ปุย ปลัฮเตะ เฮี โฮว ละ โอ
แตะ ซงะ่ ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เยอื ตอก เฆรยีก
ตอก บัก่บิฮ่ โฮ�� อฮั เซ�

26
โยป อฮั พะจาว มัฮ ป ระ อมันัต

1ฟวยจ เซ โยป โลยฮ ญอ แม อื ตอก เฮ�ี 2 �เอจี
มัฮ เนอึม ปะ เฮี ป เกียฮ เรอึม เนอึม ปุย ชุมเรยีง
ตอก อาึ เฮ�ี เอจี โตวก เนอึม เปอะ เตะ ตูไต มะ ฆ
ราวง ชุม เมอะ เฮี เกือฮ ไก แม เรยีง แด่น� 3 เอจี
มัฮ เนอมึ ปะ เฮี เซ ป เพอกึ ปุย งาว ตอก อาึ เฮี เกือฮ
เฮยีง เงอ� เอจี เพรยีง เนอึม โรฮ เปอะ ปุย โอ ไก
กัมกึต เฮี เกือฮ ยุง ตอก ซ ยุฮ ซ อฮั แตะ โอเอฮี�
4 มัฮ ปุย บุย ป เกือฮ ปะ อฮั โอเอฮี ตอก เซ� มัฮ ปุย
ป โบว รพาวม เปอะ เกือฮ เปอะ เพอกึ โอเอฮี ตอก
เซ เยอ�

5 �โม ป เอจี อาวต นึง เมือง ป ยุม ป ไก ฆรมึ เตะ
ฆรมึ รอาวม เซ� อาวต ไม่ โตวฮ ฆราึง ไม่ รกุฮ ร
เตียง แตะ� 6 เมือง ป ยุม มัฮ ป ที ลอป ละ แลน พะ
จาว อ�ื ไก โตว ตอก ไฆลป อื ฮา ไง่ พะจาว เยอ�

7�พะจาว กัง ปลัฮ มะลอง ลวง ลัก่ล่าวง อื เกือฮ อื
เลอึป ราว ก ม่าวง เยอื อื เซ� เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต
นึง กังฮาว เตือง โอ อื ไก รตาึก� 8 มัฮ พะจาว ป
เกือฮ ชุต รวู นาวก นึง รอาวม� เกือฮ โตว ชุต รวู เซ
ดอฮ เตือง เชยีน รอาวม ละ อ�ื 9 มัฮ พะจาว ป เม่า
ะ เคิ ดู นึง เกือฮ อื ชุต รวู เดีย อ�ื 10 มัฮ ป ยุฮ เคต
ยุฮ ม่าื ละ ปลัฮ รอาวม ไม่ กังฮาว� เกือฮ โรฮ เคต
ไก ซน่ะ เฟียก ไม่ ซเปีย� 11ป มัฮ ด่อง ดู มะลอง เซ
ดุงเดียง เอนิ� นึง เรยีง ลอยฮ เซียง บวยจ พะจาว
ละ แตะ� 12พะจาว เกียฮ บัง่คัป ปลัฮ รอาวม เกือฮ
อาวต โฆย เบือ อมันัต ระ แตะ� เอจี ปุน ยุฮ โรฮ ไลจ
ไม่ ราฮปั ป มัฮ เงอืก เซ เบือ เฮยีง ยุง แตะ� 13พะ
จาว เกียฮ เกือฮ ปลัฮ มะลอง บวยฮ เบือ รพาวม โอก
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ฮา มวยญ แตะ� เตะ พะจาว เอจี ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ซ
โอยญ ระ ป ริ ตอ ฮา แตะ เซ� 14 งอ่ต ที แลน� กัน
ซัมคัน เมาะ ป เอจี ยุฮ พะจาว ป ยุ ป ฮมอง เอะ นึง
อื เซ� มัฮ เยอื ลัง่ ตอก เฮลาะ ตอก เพลือะ อื โฮ�
มัฮ โรฮ ตอก ฮมอง เงอะ เซียง รแซป โฮ� ป มัฮ อมั
นัต โญตซัก ระ ไล ยุฮ อื เซ มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ ยุง เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ โยป เปอ�

27
เม่ะมัก่ ป ซ ฮอยจ ละ ปุย ฆอก ปุย เบร

1 ฟวยจ เซ โยป อฮั แม โอเอฮี แปน โบ่ต อื ตอก
เฮ�ี 2-3 �พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ญอม โตว
รเตีฮ โอเอฮี ละ อาึ ตัม ซื อ�ื เกือฮ ลอป อาึ โซม ป
ออป ซอป ป ซอง ตอก เฮ�ี ปัง มัฮ ตอก เซ� แจง
ไอม พะจาว ตอก ออฮ ไน ติ เจน เกือฮ พะจาว อาึ
ไอม� ไม่ เกือฮ ลัง่ อื รพาวม แตะ อาวต กไน เยอะ�
4มวยญ อาึ เฮี แจง โรฮ ซ อฮั ป เนอมึ ตอก เซ โรฮ�
ดักดอย เยอะ ปุ โรฮ ซ อฮั ลปุง จุ ไล นึง ละ ปุย�
5 ทัน โตว เญาะ รกวน ฮมอง ซ อฮั อาึ เปอะ มัฮ ปุย
ปุก ปุย ลอก� อาึ ซ อฮั แนฮ ป เนอมึ ฮอยจ ละ ซเงะ
ยุม แตะ� 6 อาึ ซ อาวต ตอน อาวต ฮมัน แนฮ ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ� ซ เกือฮ โตว เบลือฮ ฮา แตะ�
ติ เจน ไอม เมอะ เฮี รพาวม เมอะ รโจฮ โตว ไอฮ ติ
แตะ�

7 �เมาะ โม ป เกละยุ อาึ อ�ื ปัว เกือฮ ลอก ตุต
แตะ ตอก ลอก ปุย ฆอก ปุย เบร อื โฮ� ปัว โรฮ เกือฮ
โม ป รุป ไม่ อาึ เซ โฮลฮ ป ฆอก ตอก โฮลฮ ปุย โอ ซื
โอ ไซ อื เซ โรฮ� 8 โม ป โอ ยุง ป มัฮ พะจาว เยอ� ดัฮ
พะจาว เอจี ตุย จีวติ อื ฮา ปลัฮเตะ เฮี โฮ� มัฮ เมอ
ป ซโอว รพาวม อื ไม่ เยอ� 9 เญือม ฮอยจ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก ละ อื ไม่ กอก อื ปัว พะจาว เรอึม แตะ�
พะจาว อมั ซ เกียฮ งอ่ต อื ละ อ�ื 10 ปุย ฆอก ปุย
เบร เซ อมั ซ เกียฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
พะจาว ป ระ อมันัต เซ� อมั ซ เกียฮ กอก โรฮ ปัว
พะจาว เรอมึ แตะ เญือม ตุก แตะ นึง�

11�อาึ ซ เพอกึ โม เปะ เกือฮ ยุง ไลลวง อมันัต ยุฮ
พะจาว� ไลลวง พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ
อาึ ซ เม่าะ โตว ฮา เปอะ� 12 เคียง เมอ เอจี โฮลฮ
เปอะ ยุ ซโตฮ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� โม เปะ เมอยุ อฮั
ลัง่ เปอะ ลปุง โอ ไก ป มัฮ ฮา�

13 �โอเอฮี ป มัฮ รโตง ปุย ฆอก ปุย เบร� ป ซ
โฮลฮ อื เน่อมึ นึง พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ
เซ มัฮ ตอก เฮ�ี 14 ดัฮ กวน เฌือต อื พรุฮแพร โฮ�
มัฮ เยอื พรุฮแพร อื ละ ซ ยุม แตะ นึง กัน รุป เซิก�
โม จัตเจือ อื ซ โฮลฮ โตว โอเอฮี ปอ โซม แตะ� 15 โม
ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ซ ยุม แม นึง พาญัต ฆอก� ปัง มัฮ ปร
โปวน เญือะ โกะ อื ไอฮ ซ โฮลฮ โตว รไงฮ่ ฆัว ยุม อื
เฟือฮ� 16 ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ปัง ซาวป ริ มาื โฮวน
ปอ โอ แตะ เญาะ โอยจ เมีญ� ไม่ ซาวป อื เครองึ
เซอกึ โฮวน ปอ โอ แตะ เญาะ โอยจ จาวป� ซ โฮลฮ
โตว โกว ไอฮ อื ติ เจือ เนอึม� 17 โม เซ ปัง รโจะ
อาึง คาวคอง แปน กอง แปน โก แตะ ตอก เซ� ซ
มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ ป ซ โฮลฮ จาวป เครองึ เซ ฮา อ�ื
มาื โฮลฮ อื เซ มัฮ โรฮ ปุย โอ ไก พิต ป ซ โฮลฮ ไจ

เยอ� 18 เญือะ ยุฮ อื เซ มัฮ ป เยอื ไลจ ตอก เงียง
เรฮี โฮ� ตอก โรฮ เตอปึ ยุฮ ปุย ละ มอง แตะ รปึม
จุบัน่ โฮ� 19 ปุย กอย เซ เญือม ไอจ อื คาวคอง อื
เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ปังเมอ ฟวยจ ไม่ ซาวม เซ�
เญอืม เอจี โกฮ ไบลญ อื ไง่ แตะ� คาวคอง อื เซ เอจี
ไฆร เอนิ ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื 20ป โตะ ป ตอง ฮอยจ
ครุป พราวป เอนิ อื ตอก ลุป รอาวม โอเอฮี โฮ� เมือ
ก ซาวม อื ฮอยจ แทต กาื ระ กาื กอ ปอ ปอย เอนิ
อ�ื 21 กาื กอ ป อฮั ปุย กาื เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ ไม่
เซ ฮอยจ แทต โรวก อื ฮา ก อาวต อื เซ ปอ ไฆร อื
เอนิ� 22 กาื กอ เซ ซ แทต โปวฮ อื ตอก แทต ปุย
โปวฮ ป โอ แตะ เลียก พาวม นึง โฮ� เญือม เซ ปุย
เซ ซ ซาวป ตอก ซ เกียฮ ตอ แตะ ฮา กาื กอ เซ� ปัง
เมอ โอ โปน อ�ื 23 กาื กอ เซ ลอยฮ เอนิ เซียง ละ
อ�ื ปอ ฮลัต อื นึง�� อฮั เซ โยป เปอ�

28
กัน ซาวป ปุย ปลัฮเตะ ซติ พันญา แตะ

1 �ป มัฮ บ่อ แฮ กาวง ปุย มาื เอจี ไก เนอึม� ป
มัฮ นา ก โล ปุย ไคร เอจี ไก โรฮ ตอก เซ� 2 ป มัฮ
แฮ ไร เซ ปุย ตุย อื เน่อมึ นึง โตะ เตะ� ป มัฮ ไร ซค
รกั นึง อื ปุย ตุย โล อื เน่อมึ นึง ซโมะ� 3 ปัง มัฮ นา
ก โด่ะ ปอ เฟียก ตัน เอนิ อ�ื ปุย โฮว เลียก ลัง่ นึง
อื ละ ซ ซาวป แตะ แฮ ไมจ ลลาึง ซโมะ ป อาวต ก
เฟียก อื เซ� 4 ปุย โม เซ กาวง โตะ เตะ เลียก โด่ะ
ฮอยจ ละ โปน อื นา ก อาวต ปุย� โม ป กาวง โตะ
เตะ เซ อาวต โน่ง เอนิ ฆาื อื ฮา ปุย ไฮญ� โม เซ
ตาึก โลง ติ แตะ นา ก โด่ะ อื ละ ซ ซาวป แตะ กาวง
แฮ เซ� 5 นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ เนอึม นา ก โฮลฮ ปุย
ป โซม ป ปอน แตะ นึง� นึง ฆรมึ เตะ ติ ปลัฮ เซ� ก
โด่ะ อื ปังเมอ รไม่ รม่าึก โอเอฮี นึง ตอก โอเอฮี ล่อ
ยญ นึง ฮะ งอ แตะ โฮ� 6 ลลาึง ซโมะ นา โม เซ มัฮ
นา ก ไก แกว มฮานิน นึง� ลลาึง เตะ รกาื นึง อื มัฮ
โรฮ นา ก ไก โนง ไคร นึง โรฮ�

7 �คระ โฮว ปุย นา เซ เยอ ไก โตว กลัง ฮอยจ นึง
อื ติ ชวง� มัฮ โรฮ นา ก โอ เฆลียง เกียฮ ฮอยจ ชวน
นึง ไง่ แตะ โรฮ� 8 ป มัฮ โกะพริ กอ โฮว โตว ฮอยจ
นา เซ ติ ชวง� ป มัฮ ซิงโต ซวก ปุ โรฮ กอ โฮว พา
นา เซ โรฮ�

9 �ปุย โม เซ กาวง ซโมะ ตึก นึง กอ แตะ� ยุฮ
โรฮ ไลจ ไม่ บลาวง เซ ฮอยจ นึง เน่อมึ อื ก โด่ะ อ�ื
10 โม เซ จาว ซโมะ เซ เลียก แปน ฮอง แปน ฮอง
อ�ื ฟวยจ เซ โฮลฮ เนอึม ยุ โอเอฮี ระ งวยฮ นึง อื
โครยญ เจือ� 11 โม เซ กาวง โตะ เตะ เลียก โด่ะ ปอ
โทง เอนิ อื ละ รอาวม เอนิ� เอจี มัฮ รอาวม เซ ป ปัต
โอก แปน โกลง เงอ� โอเอฮี ป อาวต นา ก ไฆลป อื
เซ ซ ตุย เปลีฮ เกือฮ ปุย ยุ อ�ื

ไลลวง กัมกึต วไิซ ไมจ
12�ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ ปังเมอ โอ ไก ป ยุง เน่

อมึ ก ฮอยจ อ�ื ปุย ซ เกียฮ ซาวป ยุ อื ก เมอ� ป มัฮ
เน่อมึ ป ยุ ป ยุง ปุย เซ ไก นา เมอ� 13 ปุย ปลัฮเตะ
ยุง โตว นา ก ไก กัมกึต วไิซ ไมจ� ปัง ซาวป อื เล่ีป
ปลัฮเตะ นา ก อาวต ปุย� ยุ โตว อื ลัง่� 14 รอาวม
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ปลาึฮ อฮั เฮ�ี �กัมกึต วไิซ เซ ไก โตว นึง อาึ�� อฮั
เซ� ปลัฮ รอาวม อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �นึง อาึ ปุ โรฮ
อาวต�� อฮั เซ� 15 ปัง ซาวป รวี กัมกึต วไิซ ไมจ
เซ นึง ไคร ปุ ลัง่ ซ โฮลฮ� ปัง แฆ มาื ละ เมาะ ออฮ
เมาะ เอฮี ปุ ลัง่ ซ เกียฮ แปน ลัง่� 16 ปัง ริ รตู ไม่
ไคร ซโน ตึก นึง ไมจ แตะ เกียฮ แปน โตว� ปัง มัฮ
แกว โกเมน ไม่ แกว มฮานิน ป ตึก นึง ไมจ แตะ เซ�
ปุ ลัง่ ซ แปน ลัง่� 17 ปัง ซ แพป ไม่ ไคร ไมจ ไม่ แกว
รฮอง ซ บรญิ โตว ไม่ อื เฟือฮ� ปัง ซ รตู ไม่ เครองึ
ไคร ซโน ป เอจี ฟวยจ โล ปุย� ปุ ลัง่ ซ โฮลฮ นึง อ�ื
18 ปัง ซ อู แม ลอก ซโมะ ซัมคัน ไม่ แกว วิเซต ละ
ซ แพป แตะ ไม่ อ�ื เกียฮ แปน โตว ลัง่� กัมกึต วไิซ
ไมจ เซ มัฮ เนอึม ป ระ งวยฮ ฮา แกว ตอม ฮอย�
19 ปัง มัฮ แกว ซเงี นึง เมือง เอทิโอเปีย เซ� ซ เกียฮ
แพป โตว ลัง่ ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ เฟือฮ เอนิ� ปัง
ตี งวยฮ อื เมาะ ไคร ตึก นึง ซโน แตะ ปุ ลัง่ ซ บรญิ
ไม่ อ�ื

20�ดัฮ มัฮ ตอก เซ� กัมกึต วไิซ ไมจ เซ มัฮ ฮอยจ
อื เน่อมึ ก เมอ� ป มัฮ เน่อมึ ป ยุ ป ยุง ปุย เซ มัฮ ไก
อื นา เมอ� 21 มัฮ โอเอฮี ป เม่าะ ติ แตะ ฮา ไง่ เมาะ
ป ไก จีวติ เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ไง่ ไซม ป โปว นึง
กัง ฮาว ปุ โรฮ ซ เกียฮ ยุ อื โรฮ� 22 โม ป อาวต เมือง
ป ยุม เซ มัฮ เมาะ ฮมอง อื ไลลวง อื เญี่ยะๆ โน่ง�

23 �มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุง คระ ป ฮอยจ ละ กัมกึต
วไิซ ไมจ เซ� ยุง โรฮ นา ก อาวต อื โรฮ� 24พะจาว
มัฮ เนอึม ป เกียฮ ยุ โอเอฮี เล่ีป ปลัฮเตะ� มัฮ โรฮ
ป เกียฮ ชวน โอเอฮี ติ ฆรมึ มะลอง โรฮ� 25 เอจี
มัฮ พะจาว ป เกียฮ ตัตซิน เมาะ เรยีง เมาะ ชุม โฮว
กาื เยอ� มัฮ โรฮ ป เอจี ซมอย เมาะ โฮวน เมาะ รมัฮ
รอาวมป ไก นึง ปลัฮ รอาวม โรฮ� 26 เอจี มัฮพะจาว
ป เกือฮ พริ เฮละ นา ก ลัง เฮละ อ�ื มัฮ โรฮ ป เกียฮ
ยุฮ คระ ละ โฮว ปลุกปลัก ไม่ เนอึม บริ โรฮ� 27 เญื
อม เซ พะจาว เอจี ยุ ที ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ�
พะจาว ซาวป โรฮ กวต แลน เมาะ ไมจ อ�ื ฟวยจ เซ
รโฮงะ อื ละ ปุย เกือฮ โรฮ ปุย ยุง ป มัฮ อ�ื 28พะจาว
อฮั เฮี ละ ปุย ปลัฮเตะ� �งอ่ต เมอะ� ปุย ดัฮ ฆวต
ไอฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ไมจ อื ฮลัต นึง พะจาว
ไม่ นัปทื เนอึม แตะ� ดัฮ ฆวต เกือฮ ติ แตะ คาวไจ
โอเอฮี� ไมจ อื ละ โปวฮ ป ฆอก ป เบร�� อฮั เซ��

29
โยป โตก ละ เญอืม กอ โกะ บาึง พาวม แตะ

1ฟวยจ เซ โยป อฮั แม โอเอฮี แปน โบ่ต แตะ ตอก
เฮ�ี 2 �เฮฮ เฮฮ� อาึ รไม่จ ลัง่ เกือฮ ติ แตะ อาวต
ซไบ่ ตอก โฆะ โฮ� ตอก เญือม แลน แก ลัง่ พะจาว
เยอะ ไพรม อื โฮ� 3 เญือม ซอต ลัง่ ซเปีย ออม ยุฮ
พะจาว เนิ โฮ� อาึ เอจี โฮลฮ เนอึม โปน ซไบ่ ป เฟี
ยก เซ เบือ อ�ื 4 ตอก เญือม บุฮ โกะ งอ่น บุย ลัง่
เงอะ โฮ� ไม่ เญือม โฮมว ลัง่ พะจาว ไม่ เยอะ ไม่
เฆีญ อื เญือะ อาวต คราว โซม เมอะ ฮา ป โอ ไมจ
โฮ� 5 เญือม เซ พะจาว ป ระ อมันัต เซ อาวต ลัง่
ไม่ เยอะ� โม กวน เฌือต เตอะ อาวต โรฮ ลัง่ รวติ
รเวยีง เฆียง โบ เยอะ โรฮ� 6 เญือม เซ รอาวม ตาึฮ

โมวก ยุฮ ฮุ โอยจ โตว ญุ� ลออยฮ กาวก โอก เน่อมึ
ซโมะ บึน ปุย อื ปัต เอนิ ตอก รอาวม โตะ โกลง โฮ�

7�เญอืม โอก โฮว อาึ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ เมือง�
ไม่ เญือม ซ เลียก งาวม เมอะ นึง นา ก โพรม ปุย�
8 โม ปรเมะ บุฮ ลัง่ เญือม ยุ อื อาึ อื ซบิฮ่ เอนิ เนิ�
โม ป เอจี กวต อาญุ อู โกฮ ชุง โรฮ ละ รปัคัม แตะ
อาึ� 9 โม ป ระ ป คาว เอจี ปุน อาวต โฆย ตื� เอจี ล
โล่ะ เอนิ ป อฮั ป อู แตะ ฆาื อ�ื 10 ปัง มัฮ เซียง โม
ป มัฮ จาวไน เอจี ไฆร โอยจ โรฮ� เญาะ ไก โตว ป
อฮั ป อู อ�ื 11 เญือม เซ เมาะ ป ยุ ป ฮมอง ไลลวง
อาึ อื อวต ลื โรฮ อาึ โครยญ โฆะ แตะ� 12 อาึ เอจี
โฮลฮ เรอึม โม ป ตุก ป ญัก เญือม กอก อื ปัว ปุย
เรอึม แตะ� ไม่ เรอึม เมอะ โม กวน ดอย นึง โอ อื
ไก ป เรอมึ� 13 โม ป เอจี ซ ไลจ ซ โลม เซ เอจี ปิฮ ตื
มุ่น เนิ นึง เรอมึ อาึ อ�ื โม แมฮงั แมไม เอจี โฮลฮ ตื
โรฮ เชยี ไม่ รพาวม มวน แตะ เบือ เยอะ� 14อาึ เอจี
อาวต ลอป ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ตอก จาวป เปอะ ลปิ
แตะ โฮ� เอจี ยุฮ แนฮ โรฮ ป ปุก ป ลอก ตอก คัต
เตอะ โคะ ไฆญ แตะ โฮ� 15 อาึ เอจี มัฮ ตอก ไง่ ละ
โม ป จัก� เอจี มัฮ โรฮ ตอก ชวง ละ โม ป คาโด่ โฮ�
16 อาึ เอจี โฮลฮ แปน ตอก เปือะ ละ โม ป วติ โซม
ม่วยญ จัน� เอจี โฮลฮ โรฮ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง โม ปุย
ตังเมือง โรฮ� 17 อาึ เอจี ปุน คัต เวยีน โม ปุยไฮะ
ปุยฮอน� เอจี ปุน เรอึม โรฮ โม ป ลอก ป โซะ ฆาื อื
เซ� ตอก เมือะ ปุย แกะ ฮา มวยญ รเวยี โฮ�

18 �อาึ แกต ติ แตะ ซ ลัง่ ไอม ไพรม กอย� แกต
โรฮ ติ แตะ ซ โฮลฮ ยุม ซไบ่ นึง เญือะ โกะ แตะ เญื
อม เอจี กวต แตะ� 19 ไพรม อื อาึ มัฮ ตอก โคะ
กวยฮ โบ โกลง ป ซาึต แรฮ แตะ ฮอยจ ละ รอาวม
โฮ� กัก ยุฮ ฮุ ซเกาะ ลอป นึง รอาวม รน่ะ โครยญ
ซาวม� 20 ปุย เอจี นัปทื อาึ โครยญ โฆะ แตะ� อาึ
เอจี โฮลฮ ลอป เรยีง แด่น โคระ แตะ โครยญ ซเงะ่�

21 �ปุย เตือง โอยจ อื ดาวง ฮยวก แตะ มอง งอ่ต
ป อฮั อาึ� ไม่ อาวต โฆย ตื โรฮ อื นึง งอ่ต แตะ ลปุง
รโฮงะ อาึ ละ แตะ� 22 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อาึ โอ
เอฮี ฮ�ี เญาะ ไก โตว ป โลยฮ ติ ปุย เนอึม� ลปุง ร
โฮงะ อาึ เซ เอจี เลียก ฟา เล่ีป ลลาึง ปุย โม เซ ตอก
รอาวม เฮละ โฮ� 23 โม เซ มอง งอ่ต ลปุง อาึ ตอก
มอง ปุย รอาวม เฮละ โรง โฮ� รกวน โรฮ ฮมอง ป
อฮั อาึ ตอก รกวน ปุย รอาวม เฮละ ฮอยจ ละ ป ซมา
แตะ โฮ� 24ลไล อาวต โม เซ ไม่ โอ แตะ ไก ลัก่ ซโอว
รพาวม เมอ� เญอืม ยุ อื ฮอยจ อาึ ไม่ ซดู นา แตะ�
โม เซ โฮลฮ เอนิ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ซ
เปีย นา อาึ มัฮ ป ระ ไล ละ อ�ื 25อาึ เอจี โฮลฮ แปน
ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย โม เซ� เอจี โฮลฮ โรฮ
แปน ป นัม ละ� ตอก กซัต ป อาวต ซน่ะ ลลาึง โม
ตฮนั ยุฮ อ�ื ไม่ แปน โรฮ โฮะ ป เกาะ โลม รพาวม อื
เญือม อาวต อื ไม่ รพาวม โซะ แตะ��
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1 �เมือต เอจี มัฮ ปเล่ีย เฮ�ี โม ป กวนดุ ลัง่ ฮา

อาึ อื ปังเมอ เอจี โฮลฮ ตื โล่ ญวยฮ อาึ� ไพรม อื ปัง
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มัฮ โม เปือะ ปุย โม เซ� อาึ ปุน อาึง โตว ลัง่ รพาวม
แตะ นึง� ละ ซ เกือฮ ฮะ เรอึม เซาะ ป มอง แลน
แกะ ยุฮ แตะ� 2 ปุย โม เซ มัฮ ป ชุมเช โซะไซญ
ลอน� แปน โตว ป โกว ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ละ อาึ�
3 โม เซ เอจี ตูไต ฮญู เฮญือฮ ตื ฆาื โอ อื เญาะ ไก ป
โซม ป ไอฮ� ซาวป เอนิ โซม แรฮ โคะ โม่ะโรฮ ฆาื อื
นึง นาตี ก แพะ แลง โอเอฮี เซ ฮอยจ ละ เฟียก ละ
ซาวม อ�ื 4 โม เซ โฮว ซาวป เปฮ โซม ฮละ โคะ ไอฮ
พาวม แตะ นึง ลาึน ซออฮ� โฮว ซาวป โรฮ ตอยจ
แรฮ ฮละ ลไปฮ ละ แปน อื ป โซม ละ แตะ� 5 โม เซ
เอจี โฮลฮ ปุย โครฮ เกือฮ โอก ฮอยจ โนก เญือะ โนก
ยว่ง� เอจี ครอฮ รโอง เอนิ ปุย ปุ โฮว ตอก โครฮ ปุย
คะมุย โฮ� 6 เญือม เซ โม เซ โฮลฮ โฮว ซาวป เปิง
โตะ ทัม� ไม่ เฆียป ซโมะ โตะ เตะ นึง นา ก ลงอต
ลงอย อ�ื 7 โม เซ ครวก รกั ลลาึง ไรป ตอก ซัตซิง
โฮ� ซแน่ต เอนิ ปุ แตะ นึง โตะ รปั โตะ รุม� 8 ปุย
โม เซ เอจี โฮลฮ ปุย โครฮ โอก ฮา บัน่เมือง อาวต
อ�ื นึง มัฮ อื ปุย เกียก ชุ ซออย นะ ละ ปุย� ไม่ โอ อื
ไก มอยฮ ไก ตึง�

9 �เมือต มัฮ ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ เอจี แปน เยอื
เยอะ โคะ รญวยฮ ละ กวน ปุย โม เซ� เอจี โล่ เนอมึ
ญวยฮ แฮะ โครยญ ปวยฮ พร�ิ เอจี ไต เนอมึ ฮมอง
เงอะ โครยญ ฮลอง บู� 10 โม เซ เอจี เปลีฮ เนอึม
เมาะ รแอม แตะ นึง อาึ� เอจี โดยจ เลาะ ลาึน เอนิ
นา เยอะ นึง พลิฮ บึน แตะ อาึ� 11 โม เซ เอจี โรวต
เนอึม คัม ตุง อาึ� เอจี เปลีฮ โรฮ เมาะ ปุน ยุฮ ปุน
อฮั แตะ เนิ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว อาึ แปน ปุย ตุ
เตียม ไม่ ชุมเช แตะ� 12 โม ป ปาโล เซ เอจี ฮอยจ
แวต อาึ เตือง มู แตะ� ไกฮ ชวง อาึ ละ ซ เกือฮ อื
อาึ ฆลาื� เอจี ตอซู ไม่ อาึ โครยญ ลวง นึง ฆวต ยุฮ
อื ไลจ ไม่ อาึ� 13 ปุย งอ่น อื ปิต กอง ซอง คระ ฮา
เยอะ� เอจี มัฮ ตื ป ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม
ไม่ เยอะ� ไก โตว ติ เนอึม ป คัต ปุย รมั ยุฮ ป โซะ
เนิ อ�ี 14 ปุย เอจี บรุก ฮอยจ เอนิ แปน มู แตะ ตอก
โม ป ลู เลียก นึง คระ โบฮ ฆรุง โฮ� เลียก เญื่อฮ
เอนิ ฆรุง เซ ปอ ไลจ อ�ื ตอ พราวป เอนิ เลียก ลไล
ลเลอึม ฆรุง เซ� 15 ป ฮลัต เตีจ อาึ นึง เอจี ฮอยจ
ครุป อาึ� โญตซัก ไก ไม่ เยอะ เอจี ไฆร เอนิ แกลต
ตอก แทต กาื ระ โอเอฮี โฮ� ป โฮลฮ ป ปุน เนอะ
เอจี ไฆร โอยจ ตอก ไฆร ชุต รวู โฮ�

16 �ปเล่ีย เฮี จีวติ อาึ ไลจ ไน่ ตอก ไฆร รงั ซเงะ
โฮ� เม่ะ มัก่ รพาวม ตุก เอจี ฮอยจ ปุก เวอืน เนอึม
อาึง อาึ� 17 เมือ ก ซาวม อื ป โซะ นึง เงอะ เซ เอจี
รวต เอนิ อาึ� ซองั อาึ ปอ เอนิ ตอก อื ป ซ ทอต ฮา
โกะ โอะ โฮ� ป โซะ เกียต เกือ อาวม อาึ เฮี เญาะ ล
โล่ะ ลโลวน โตว เฟือฮ เอนิ� 18พะจาว เอจี ซโบรวต
โงก ลปิ อาึ ปอ รวต อื โงก เกอะ� เอจี โตวก เอจี เยยี
ง อาึ ปอ โฌวะ ปอ ลโลยจ เจอะ� 19 เอจี น่าึก โรฮ
อาึ เกือฮ เลียก โตะ บิญ� อาึ ลอต เอนิ รแอม ตอก
รกาื ไม่ ปาื เยอะ ตอก จะ โฮ�

20 �โอ พะจาว� อาึ เอจี กอก ปัว ปะ เรอึม แตะ�
ปะ ปังเมอ โอ เปอะ โลยฮ เนิ� อาึ เอจี ไววอน ชุง
เงอะ� ปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ เครองึ นึง อาึ ฆาื อ�ื
21 ปะ เอจี เปลีฮ เนอึม เปอะ รพาวม ซวก แตะ ละ

อาึ� เอจี โคมเฮง คาเคียน เอนิ โรฮ เปอะ อาึ เบือ
อมันัต ระ ยุฮ แตะ เซ� 22 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ กาื
ระ ยวก โรวก อาึ ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ
เปอะ กาื กอ ไม่ ระ เซียง แตะ เซ เจาะ ไป เจาะ มา
อาึ� 23 ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เงอะ� ปะ เอจี มัฮ ซ
เกือฮ เปอะ อาึ ยุม แปฮ ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โฮว
ฮอยจ นา ก ลัง ฮอยจ ปุย เตือง โอยจ อื นึง เซ�

24 �ปุย ดัฮ คัง ลลาึง ป เญื่อฮ ป ไลจ ไม่ กอก อื
ปุย เรอมึ แตะ โฮ� แจง นึง โอ ปุย ไฮญ ซ ยุฮ แม ป
โซะ ละ อ�ื 25 เญือม ยุ อาึ โม ป ลอก ป โตะ ป ตอง
เซ� อาึ โม่ เอจี โฮลฮ เยอืม ฆาื เลียก พาวม แตะ
นึง� เญือม ยุ อาึ โม ป ตุกญัก ฮกัฮนิ เซ� อาึ โม่
โรฮ เอจี ไลจ รพาวม ฆาื� 26 ปัง มัฮ ตอก เซ เญือม
รกวน อาึ ป ไมจ ฮอยจ ละ แตะ เซ� มัฮ แนฮ ป ฆอก
ป ฮอยจ เนิ อ�ี เญอืม รกวน อาึ ยุ ป ซเปีย เยอ� มัฮ
แนฮ โรฮ ป เฟียก ป ฮอยจ เนิ อ�ี 27 โตะ รพาวม อาึ
เฮี ซุกซัก ลัมเลือ เอนิ� ไก โตว เญือม โฮลฮ อาวต
โฆย� ป มัฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก เซ เอจี ฮอยจ กาวม
ลอป อาึ โครยญ ซเงะ่� 28 อาึ เอจี เฟียก เอจี ตัน โอ
เอฮี เนิ ฆาื โอ ซเปีย เญาะ ฮอยจ ละ รพาวม เมอะ�
อาึ โกฮ ชุง เงอะ ลลาึง ปุย โฮวน เซ� ไม่ ปัว เยอะ ปุย
เรอึม แตะ� 29 อาึ เอจี ตอก ป อาวต โน่ง ชุง เตียง
โฮ� เซียง ปัว อาึ เซ มัฮ เยอื ตอก เซียง วู บราวก
อาวต เพระด่าวก โฮ� ตอก โรฮ รกั โนก กะจอกเทต
อาวต นึง ลาึน โฮ� 30ฮกั อาึ เอจี ลอง โอยจ ไม่ บอฮ
ราื เอนิ อื ฮา โกะ โอะ� ซองั เงอะ กอยจ ราวม เอนิ
ตอก ป ลอก งอ โฮ� 31 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� เซี
ยง พิน ยุฮ ฮุ เอจี ลเตือฮ แปน เซียง แงงฮั เนิ� เซี
ยง เปี ยุฮ ฮุ เอจี ลเตือฮ โรฮ แปน รซอม เยอืม เนิ��

31
โยป กอก รโฮงะ กัน ซืไซ ยุฮ แตะ

1 �อาึ เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี ไม่ โกะ แตะ
ไอฮ� ละ โอ แตะ ซ แลน ปรโปวน ไม่ กัมกุยฮ ฆอก
แตะ� 2 ดัฮ โอ ยุฮ ตอก เซ� มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ อาึ
เน่อมึ นึง พะจาว เยอ� มัฮ เมอ ป มัฮ รโตง อาึ เน่
อมึ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ป อาวต ก ฮลา
วง อื เซ� 3 โม ป ยุฮ ป โอ ปุก โอ ลอก โม่ ลัง ลอก
ป โตะ ป ตอง� โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร โม่ มัฮ ลัง
อาวม อื เม่ะมัก่ แตะ� 4พะจาว มัฮ ป ยุ กัน ยุฮ อาึ
โครยญ เจือ� มัฮ โรฮ ป ยุง คระ โฮว อาึ โครยญ รเดื
อง�

5�ดัฮ อาึ ยุฮ ป โอ ปุก โอ ลอก� ดัฮ อาึ โฮว ซาวป
จุ ปุย โฮ� 6 ปัว พะจาว แฆ แลน อาึ เฮี นึง ลุ่น ซืไซ
ยุฮ แตะ เซ� เดอมึ ซ ยุง ที เมาะ ซืไซ รพาวม อาึ เฮ�ี
7 ดัฮ อาึ โบว ชวง แตะ เกือฮ โอก โฮว โนก คระ ปุก
คระ ลอก� ไม่ เกือฮ รพาวม แตะ โฮว ตัม ป ไมจ ละ
ไง่ แตะ� ไม่ เกือฮ ฮะ เตะ แตะ ติต ป รแอม นึง ยุฮ
แตะ ป ฆอก ป เบร โฮ� 8 ตัม ยุฮ ฮุ ตอก เซ เกือฮ ปุย
ไฮญ โฮลฮ โซม เปลิ ป ซมา เยอะ ฮา เยอะ� เมาะ ป
ซมา ลโลวง เงอะ� เกือฮ โรฮ ปุย โฮลฮ ตอยจ โปวฮ
ฮา เยอะ�
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9 �ดัฮ รพาวม อาึ โคะ โฮว ตัม ไง่ เยอะ นึง แลน
แตะ ปรโปวน� ไม่ บระ อะ มอง ไอฮ พาวม ไม่ เน่
อมึ โบ โตะ รเวอืะ เญือะ อื โฮ� 10 เกือฮ เอนิ ปรโป
วน เญือะ อะ โฮลฮ แปน ครา ปรเมะ ไฮญ นึง กัน
พรี โซม� เกือฮ โรฮ ปรเมะ ไฮญ โฮลฮ ไอจ ไม่ ฆาื อื
โรฮ� 11 เอจี มัฮ เซ ป มัฮ กัน พิต ระ ลัมเลือ เยอ�
ไม่ มัฮ อื มัป่ ตุต ป ไมจ ปุย รเตีฮ ตัตซิน� 12 เอจี มัฮ
กัน เลนจุ เซ ป มัฮ ตอก งอ ป ฮะ ยุฮ โอเอฮี ปอ ชปิ
โอยจ เอนิ อ�ื มัฮ ป ซ ฮะ ยุฮ โอเอฮี ยุฮ ฮุ โครยญ
เจือ�

13 �ดัฮ เนอมึ อาึ โอ เครองึ นึง กวนไจ รเมะ กวน
ไจ รโปวน แตะ เญือม ฮอยจ ปัว อื อาึ ยุฮ ป ซื ละ
แตะ โฮ� 14 เญอืม เซ ดัฮ พะจาว รเตีฮ อาึ โฮ� เมอ
ซ เกียฮ ยุฮ เกียฮ อฮั ฮา� เญอืม เอจี ไฮมญ พะจาว
เยอะ อาึ ซ โลยฮ ละ อื ตอก เมอ� 15พะจาว เอจี ซัง
อาึ เกิต� เอจี ซัง โรฮ โม กวนไจ เยอะ เกิต โรฮ�

16�อมั ไก เญอืม ฮลัก อาึ กอ ป ฆวต ไอฮ โม ป ตุก
ป ญัก เซ นึง เงอ� อมั ไก เญอืม เกือฮ อาึ โม แมฮงั
แม ปลาว เญอืม ฮอยจ ปัว อื โอเอฮี นึง เงอะ� 17 ไก
โตว ติ ชวง เญือม โซม โน่ง เงอะ� เตือง โอ เยอะ
เกือฮ โม กวน ดอย เซ โซม ไม่ แตะ� 18 อาึ เอจี
แลน แก โม กวน ดอย เซ เน่อมึ เญือม แตวะ อ�ื
แปน เอนิ ตอก เปือะ อื โฮ� อาึ โฮลฮ โรฮ เรอึม โม
แมฮงั เน่อมึ เญือม แตวะ แตะ ฮอยจ ปเล่ีย�

19 �อมั ไก เญอืม แลน เยอื อาึ โม ป โอ ไก เครองึ
จาวป อาวป โซม เมอ� ไม่ ยุ อุ โม ป โอ ไก พรุ ฮอป
เตือง โอ แตะ เกือฮ ละ อ�ื 20 อมั ไก เญือม โอ ปุย
โม เซ ปิฮ มุ่น ละ อาึ อ�ื อมั ไก โม ป โอ โฮลฮ จาวป
เครองึ ซโอว เน่อมึ นึง ฮาึก แกะ ยุฮ อาึ อ�ื ไก โตว
ติ ชวง� 21 ดัฮ อาึ โคะ ยุฮ ป บ่วก ละ กวน ดอย นึง
อาวม เมอะ ซ ไก ป พาวม ไม่ เยอะ นึง ซัน โฮ� 22 ตัม
โคะ ยุฮ เนอึม ตอก เซ� เกือฮ เอนิ ซองั เกลีป เปอะ
รกัฮ ฮา ซองัปา เยอะ เฮ�ี เกือฮ โรฮ เตะ เอะ โบวก
โอก ฮา ลฆลอยจ อื โรฮ� 23อาึ โรวต โตว ยุฮ โอเอฮี
ตอก เซ� มัฮ ฆาื ฮลัต ลัมเลือ อาึ นึง ตุต ป ฮอยจ ละ
ปุย เน่อมึ นึง พะจาว เซ�

24 �อมั ไก เญือม เกือฮ อาึ ไคร มาื แปน ตัว เปิง
แตะ� 25 อมั ไก เญือม มวน ลอน รพาวม อาึ ไม่ ไก
คาวคอง โฮวน โฮลฮ แตะ นึง ริ นึง ฮา แตะ เซ�

26 �อมั ไก เญือม นุ่ม อาึ ไกญ แตะ ไว ซเงะ เอ�
อมั ไก เญือม ซตุ อาึ เตะ แตะ ไว เคิ มะลอง เงอ�
27 อาึ อมั บระ อะ นัปทื โตะ รพาวม โด่ะ แตะ� อมั
เกือฮ ฮะ เตะ แตะ จิ มวยญ เญอะ นึง นัปทื แตะ โอ
เอฮี เซ� 28 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เนอมึ ปพิต ป ไมจ ปุย
รเตีฮ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื กัน เปลี
ฮ ที ปุย โอ แตะ เนอมึ รพาวม ละ พะจาว ป อาวต ก
ฮลาวง อื เซ�

29 �อมั ไก เญอืม มาวก อาึ ไม่ ยุ แตะ ไลจโลม โม
ป เกละยุ แตะ เซ� ไม่ มวน รพาวม เมอะ นึง ยุ แตะ
ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ อ�ื 30 อาึ ญอม โตว เกือฮ
มัป่ เลียก โตะ มวยญ แตะ นึง อฮั แตะ ป ฆอก ละ
ปุย� อาึ ซะ ซม่อต โตว ปุย ฆาื ฆวต เกือฮ แตะ ปุย
ลอต ยุม�

31�เมาะ ป มัฮ ลุกจัง เงอะ เอจี ยุง ที อื โอ อาึ เบีย
รปัคัม แคก เลือ เยอ� 32 ปัง มัฮ ยว่ง ปุย ฮอยจ เน่
อมึ ก ไฮญ� ไก โตว เญอืม โฮลฮ อื ไอจ นึง ตะโบรก
เกอ� เอจี รปัคัม ลอป โม ป โฮว คระ เอญี โครง�
เกือฮ ไอจ นึง เญือะ แตะ�

33�อมั ไก เญอืม เม่าะ อาึ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ตอก
เม่าะ ปุย ไฮญ อ�ื 34 อาึ ฮลัต โตว นึง ซ โฮว ปุย โบ
ลปุง ปุย ลอก แตะ� อาึ ไก โตว รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ
แตะ ปอ โอ แตะ โรวต อู ปอ โอ แตะ โรวต โอก ฮา
เญือะ แตะ� ฮลัต โตว นึง ซ เพียก แฮม ปุย แตะ ติ
ชวง�

35 �อาึ ฆวต เกือฮ ลัมเลือ ปุย งอ่ต ป อฮั แตะ เฮี
งอ่น โรฮ� ปุน ลัปลอง เงอะ� ปุน เซน เอนิ มอยฮ
แตะ นึง� ปัว พะจาว ป ระ อมันัต เซ โลยฮ ละ แตะ�
อาึ ฆวต เกือฮ เอนิ ป ฟอง อาึ เซ ไซฮ ไลลวง พิต อาึ
แปน ตัว นังซื� 36 อาึ แจง นึง ซ ปุน ติต เอนิ แตะ
ลปุง ไล เซ นึง ซองัปา แตะ� ไม่ คัต เอนิ เนอะ นึง
ไกญ แตะ ตัง โคะ ไฆญ� ละ ซ เกือฮ ฮะ ปุย ยุ ที�
37 อาึ ซ รโฮงะ ป ยุฮ ป อฮั แตะ ละ พะจาว โครยญ
เจือ� อาึ ซ เลียก เคะ พะจาว ไม่ รพาวม กา แตะ
ตอก จาวไน โฮ�

38�ดัฮ เตะ นา ก ซมา เยอะ โอเอฮี เซ มัฮ เตะ โลป
เยอะ ฮา ปุย ไฮญ โฮ� 39 ดัฮ อาึ โฮลฮ โซม ป ซมา
แตะ นึง เตะ เตือง โอ แตะ กัฮ งวยฮ อ�ื ไม่ เกือฮ ฮะ
กุม เตะ เซ โซะไซญ ไปลญ เออปึ โฮ� 40 เกือฮ เอนิ
ไรป กัต กวยฮ รโตง เฮงาะ ซาลี ยุฮ ฮุ� ไม่ เกือฮ ไรป
ซออย กวยฮ รโตง เฮงาะ บ่าเล ยุฮ ฮุ เซ โรฮ�� อฮั
เซ� ลอยจ เมาะ เซ ป อฮั โยป เปอ�

32
ป อฮั ป มวยญ เอลีฮู

1 เญือม เซ ปุย ลอวย เซ เญือะ โลยฮ โตว อื ละ
โยป� นึง อฮั แนฮ โยป เซ ติ แตะ โอ พิต� 2 เญือม
เซ เอลีฮู ป มัฮ กวน บ่าระเคน อาวต โรฮ นา เซ� เอ
ลีฮู เซ มัฮ โม บุ่ต� จัตเจือ รมั นึง อ�ื ปุย เซ รอก
พาวม นึง โยป� มัฮ ฆาื อฮั โยป เซ ติ แตะ ปุก ฮา
ซ เกือฮ แตะ พะจาว แปน ป ปุก� 3 รอก โรฮ พาวม
นึง ปุโฮมว โยป เตือง ลอวย อื เซ� นึง โอ อื เกียฮ
โลยฮ ละ โยป� ตอก เอนิ พะจาว ป พิต เนอึม ฆาื
โฮ� 4 เอลีฮู มอง อื ฮอยจ ละ ฟวยจ อู ปุย ลอวย เซ
ฮมั นึง มัฮ แตะ ปุย นมุ ฮา ปุย ไฮญ�

5 เญอืม ยุ อื โอ ปุย ลอวย เซ เญือะ โลยฮ เฮ� รอก
พาวม ฆาื อ�ื 6อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ ป นมุ� โม เปะ
เอจี กวต เปอะ� เซ ป โอ อาึ โรวต อฮั โอเอฮี ตัม ป
แกต โกะ แตะ ฆาื อ�ื 7 อาึ แกต มัฮ โม เปะ ป ลัง
อฮั ลัง อู โอเอฮี ฮ�ี ปุก ละ โม เปะ ป เอจี กวต โกะ
ฮลาวง ไกญ ป ไมจ เพอกึ ตอม ปุย ไม่ กัมกึต ไมจ
แตะ� 8 ป เกียฮ เกือฮ ปุย ยุง โอเอฮี ไม่ อาวต อื
กไน ปุย เยอ� ปังเมอ มัฮ ลปุ พะจาว ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ� 9 มัฮ โตว ปุย กวต อาญุ ป เกือฮ ปุย
เฮยีง เงอ� มัฮ โตว ป เล่ีญ ไอม โน่ง ป ยุง ป ปุก ป
ลอก เกอ�
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10 �เซ ป ฆวต เกือฮ โม เปะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี ฆาื
อ�ื เกือฮ อาึ อฮั แลน ตัม ป คาวไจ แตะ เฮ�ี 11 อาึ
งอ่ต ป อฮั โม เปะ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ลไล งอ่ต โม
เปะ เฮยีง แตะ เซ อาึ มอง งอ่ต ตอก ซ โลยฮ เปอะ�
12 อาึ งอ่ต ที ตอก โอ โม เปะ เกียฮ โจต ลปุง โยป�
เกียฮ กัฮ เกียฮ เก เปอะ โตว ป อฮั อ�ื 13 โม เปะ
เกียฮ อฮั เปอะ ติ แตะ โฮลฮ กัมกึต ไมจ แตะ ตอก
เมอ� มัฮ พะจาว โน่ง ป ไมจ อื เก โยป เปอ� โม เปะ
เกียฮ เปอะ โตว� 14 โยป มัฮ อฮั อื ละ โม เปะ� มัฮ
โตว อฮั อื ละ อาึ� อาึ ปังเมอ โอ ซ โลยฮ ตอก โลยฮ
โม เปะ อ�ื� อฮั เซ เอลีฮู�

15 เอลีฮู อฮั แม เฮ�ี �เอียก โยป� โม เฮี เอจี ดุต
ดัก อ�ื เญาะ เกียฮ โลยฮ โตว อื ละ เปอะ� 16 เอจี
โฆย เยอื เอนิ นึง โอ อื เญือะ ยุง ป ซ อฮั แตะ� เคียง
เมอ โฆย โม เฮี อาึ อมั ซ มอง ลัง่ เงอะ� อาึ เญือะ
มอง โตว� 17 อาึ ซ โลยฮ ละ เปอะ ปเล่ีย� ซ อู ละ
เปอะ ตัม ป คาวไจ แตะ โตะ รพาวม แตะ� 18 อาึ
เญือะ ปุน คัม โตว โอ แตะ อฮั ฮา� โตะ รพาวม
เมอะ นาวก นึง ป ฆวต อฮั ฆวต อู เยอะ� 19 อาึ ดัฮ
โอ โฮลฮ อู ละ เปอะ ตึน ซ ลตุฮ เวยีก เกอะ ตอก ปัง
ฮกั ลตุฮ นึง รอาวม อะงุน โคระ โฮ� 20 อาึ จัมเปน
ไมจ อู ละ เปอะ เดอมึ ซ บาึง เนิ� 21 มัฮ โตว พาวม
ลัก่ ป ออฮ ป เอฮี นึง ไล เก เปอะ ปุ แตะ เฮ�ี อาึ มัฮ
โตว ปุย ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� 22 อาึ ดัฮ ลื ญอ
ปุย� พะจาว ป ซัง อาึ เกิต ซ เกือฮ อาึ ลอก ตุต ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

33
เอลีฮู อฮั ลัง่ โอเอฮี

1 �เอยีก โยป� ปัว เปอะ งอ่ต แลน ป ซ อฮั อาึ เฮี
โครยญ เจือ� 2 อาึ เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ อฮั ซ
อู แตะ� 3 ลปุง อาึ เฮี เอจี มัฮ ป โอก เน่อมึ รพาวม
ซืไซ เยอะ� ป อฮั ป อู เยอะ เฮี เอจี มัฮ โรฮ อฮั ไม่
รพาวม เนอึม แตะ� 4 มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ อาึ
เกิต ไก เยอ� รพาวม พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ เซ เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ จีวติ แตะ� 5 ดัฮ เปอะ
เกียฮ โลยฮ ป ซ อฮั อาึ เฮ�ี เพรยีง อาึง ติ เปอะ ละ�
โลยฮ เนิ แปน ไล อื เมิฮ�

6 �ปะ ไม่ อาึ มัฮ ตอก ปุ แตะ ซองนา พะจาว�
เอจี ยุฮ เอะ นึง เตะ นึง รกาื ตอก ปุ แตะ� 7 ทัน
โตว ฮลัต นึง ลปุง อาึ เฮ�ี อาึ มัฮ โตว ฆวต อฮั ป
โซะ ละ เปอะ� 8 อาึ เอจี ฮมอง เงอะ ป อฮั ป มวยญ
เปอะ� 9 อฮั เปอะ ติ แตะ โอ ไก พิต� อฮั เปอะ ติ
แตะ ซงะ่ ซงอม ฮา มัป่ โครยญ เจือ� 10 อฮั เปอะ
พะจาว ซาวป ยุฮ ป โซะ ละ แตะ� อฮั เปอะ พะจาว
ตอซู ไม่ แตะ� 11 อฮั โรฮ เปอะ พะจาว ดุฮ เฮลีจ
นึง ชวง แตะ� อฮั เปอะ พะจาว มอง ลอป โซวต พิต
แตะ นึง ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� อฮั เปอะ
ตอก เซ ปะ อา�

12 �งอ่ต แลน� ซ อฮั แม อาึ ละ เปอะ นึง ไลลวง
เซ� ปะ เอจี พิต เนอึม เปอะ� พะจาว แจง ระ อื ฮา
ปุย เตือง โอยจ อ�ื 13 เกียฮ ญวต โน่ง เปอะ พิต ละ
พะจาว เมอ� เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ พะจาว โอ โลยฮ
ลปุง แตะ เมอ� 14 พะจาว ลปุง เลาะ ลปุง ลาึน ละ
ปุย� ปุย ปังเมอ โอ ฮมอง โอ งอ่ต ป อฮั อ�ื 15 พะ

จาว ไก เญือม ลปุง ไม่ ปุย เมือ ก ซาวม อื นึง รโมะ
อ�ื เกือฮ โรฮ อื ยุ บลอง โอเอฮี� 16 พะจาว โปฮ
ฮยวก โดง ปุย ละ ซ เกือฮ อื ฮมอง ป อฮั แตะ� ปุย
ฮลัต นึง ลปุง ซตอก พะจาว แตะ� 17พะจาว อฮั โอ
เอฮี ละ ปุย ละ ซ เกือฮ อื ปุย ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน
พิต ยุฮ แตะ� มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ อวต ติ
แตะ� 18 พะจาว ฮลักกอ จีวติ ปุย� เรอึม อื เกือฮ
โปน ฮา เมือง ป ยุม�

19 �ติ ติ เลีฮ อื พะจาว เพอกึ เฟียต ปุย เกือฮ อื
อาวม ป โซะ� เนะซองั อื อาวม ป โซะ เตือง โม่ว
แตะ� 20 ป โซะ เซ เญือะ ฆวต โซม โตว� ปัง มัฮ ป
ตึก นึง ญึม แตะ ซออย ละ อ�ื 21ป โซะ อาวม อื เซ ร
เกือะ รโกม เนอมึ ยุฮ ปุย ฮอยจ ละ แปน อื ฮกั เพาะ
ซองั แตะ� 22 รพาวม อื ซดิ ลัก่ ซ ไฆร แตะ� จีวติ อื
ซดิ ไม่ ซ โฮว อื ฮอยจ เมือง ป ยุม� 23 เตปด่า ป ไก
แปน เปือน แปน ฮมาึน แตะ เซ� ดัฮ ไก ติ ป ฮอยจ
เรอึม เมอ� มัฮ เกือฮ อื ยุง คระ ปุก คระ ลอก� ไม่
เกือฮ อื โฮว นึง อ�ื 24 เตปด่า เซ ซ เลียก พาวม นึง
อื ไม่ อฮั อื เฮ�ี �ปุ เญือะ เกือฮ เลียก เมือง ป ยุม�
โอเอฮี เฮี มัฮ ควน โตฮ อื ฮา ลัก่ ยุม แตะ�� ซ อฮั
เซ ละ พะจาว รโตง อ�ื 25 เญือม เซ เนะซองั อื ซ
บุฮ โคระ แม� ซ ปุน แม เรยีง แด่น แตะ� 26 เญื
อม ไววอน อื พะจาว ซ เรอึม ปุย เซ� ซ โฮลฮ ลืลาว
พะจาว ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ฆาื อ�ื พะจาว ซ
เกือฮ แม อื ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง ตอก ไพรม อ�ื
27 ปุย เซ ซ รโฮงะ พิต แตะ ซองนา ปุย โฮวน� ซ อฮั
อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ยุฮ ป โอ ปุก� พะจาว ปังเมอ
โอ เกือฮ อาึ ลอก ตุต ฆาื อ�ื 28 เกือฮ โตว อาึ เลียก
นึง เมือง ป ยุม� อาึ โฮลฮ ลัง่ ไอม ฮอยจ ปเล่ีย�� ซ
อฮั เซ ปุย เซ เยอ�

29 �พะจาว เอจี ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน อื ละ ปุย ตอก
เซ� 30 มัฮ ป เรอึม จีวติ ปุย เกือฮ โปน ฮา เมือง ป
ยุม� เกือฮ ปุย โฮลฮ มวน รพาวม นึง ไอม แตะ�

31 �เอียก โยป� ไมจ เปอะ อาวต โฆย งอ่ต ป อฮั
อาึ อ�ื งอ่ต ที ลปุง เงอะ เฮ�ี 32 ดัฮ เปอะ ไก ตอก
ฆวต อฮั โฮ� อฮั เมิฮ� เกือฮ อาึ ฮมอง� อาึ มัฮ ฆวต
เปลีฮ ที เยอะ โอ ปะ มัฮ ปุย พิต� 33 ดัฮ เปอะ โอ ไก
ป อฮั ป มวยญ โฮ ปัว ปะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี อาวต
โฆย ละ� อาึ ซ เพอกึ ปะ เกือฮ เปอะ ยุง กัมกึต วไิซ
ไมจ�� อฮั เซ เอลีฮู�

34
มัฮ ลัง่ ป อฮั ป มวยญ เอลีฮู

1 เอลีฮู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี 2 �โม เปะ ป มัฮ โม ป
กวต ป เฮยีง เงอ� งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี 3 มวยญ ปุย
เกียฮ อาวม เมาะ ญึม เมาะ งา ป โซม ป ปอน ตอก
ออฮ� ฮยวก ปุย เยอ เกียฮ ซังเกต โรฮ ลปุง เนอึม
ไม่ ลปุง โอ เนอมึ ตอก เซ โรฮ� 4 โอเอฮี โครยญ เจือ
เยอ� ไมจ เอะ เลือก ป ปุก นึง อ�ื ไมจ โรฮ รอยฮ ป
ไมจ นึง อื โรฮ�

5 �โยป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ปุก ปุย ลอก� อฮั พะ
จาว โอ รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ตัม ซื อ�ื 6 อฮั โรฮ ปุย
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เมีญ แตะ มัฮ ป คีอู เตือง โอ อื มัฮ ป เนอึม� อฮั
ติ แตะ โซะ ปอ ซ ยุม แตะ เตือง โอ แตะ ไก พิต ยุฮ
เฟือฮ เอนิ� 7 อมั เอจี ยุ เปอะ ปุย ตอก โยป เปอ ป
โรวต เก พะจาว ไม่ เพยีก แฮม แนฮ อื ตอก เซ เยอ�
8 มัฮ ป โฮมว ดิ ไม่ ปุย ยุฮ ป ฆอก ไม่ พาวม ดิ อื ไม่
ปุย ยุฮ ป พิต� 9 เญอืม ยุฮ ปุย ตัม ปุก อื รพาวม พะ
จาว� อฮั อื โอ ไก ป มัฮ ละ ปุย�

10 �โม เปะ ป คาวไจ โอเอฮี ฮ�ี งอ่ต ป อฮั อาึ อื
เมิฮ� พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ แจง โอ อื ซ
ยุฮ ป ฆอก ป เบร เยอ� แจง โรฮ โอ อื ซ ยุฮ ป พิต ละ
ปุย เยอ� 11พะจาว เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย ตัม กัน ยุฮ
อ�ื โพต โอเอฮี ละ อื ตัม โปง อื โกะ อื ไอฮ� 12พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ยุฮ โตว ป ฆอก ป เบร�
ยุฮ โตว ป โอ ซื ละ ปุย ติ ชวง เนอมึ� 13พะจาว อมั
มัฮ โฮลฮ อื อมันัต แตะ เน่อมึ นึง ปุย ไฮญ� อมั ไก
ป ดุฮ พะจาว แปน ป กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี แจง โอ อื
ไก� 14-15 ดัฮ พะจาว ซ ตุย แม รพาวม แตะ โอก ฮา
ปุย โฮ� ปุย ซ ยุม เอนิ ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� ซ
แม แปน แม เตะ รกาื ตอก ไพรม แตะ�

16�ปเล่ีย เฮี ดัฮ เปอะ มัฮ ปุย ไมจ กัมกึต โฮ� ไมจ
เนอมึ เปอะ งอ่ต ตอก เฮ�ี 17ปะ อมั ปุก ละ เติ เปอะ
พะจาว ป ซื ป ไซ ไม่ ระ อมันัต แตะ เซ� ดัฮ พะจาว
เกละยุ กัน ปุก กัน ลอก อมั ซ เกียฮ แปน ป ตัตเตียง
โอเอฮี� 18 พะจาว เกียฮ เติ โม กซัต ไม่ โม จาวไน
เญือม ยุฮ อื ป โอ ปุก โอ ลอก� ไม่ เญือม ยุฮ อื กัน
ฆอก กัน เบร� 19พะจาว ไก โตว ป ฮรกั ป จัง อ�ื ปัง
มัฮ โม ป กอย ไม่ โม ป ตุก ป ญัก� ปัง มัฮ โม จาวไน
ไม่ ปุย ตุ ปุย เตียม มัฮ ตอก ปุ แตะ ละ อ�ื นึง มัฮ
ปุย เตือง โอยจ อื ป ซัง พะจาว เกิต� 20 ปุย เกียฮ
ยุม ตื ไน ติ เจน เฌียป เลียป ไง่ โน่ง ตอก ปุ แตะ�
ปุย เกียฮ เบฮ เกียฮ ยุม โรฮ เวลา เมือ งอ่น ซาวม�
ปัง มัฮ ปุย ระ ไล เอจี ไก ตื ป ตุย โรวก� เอจี มัฮ พะ
จาว ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ไม่ โอ อื ญัก ละ อื
เฟือฮ เอนิ�

21 �พะจาว มัฮ ป เกียฮ ยุ ป ยุฮ ป อฮั ปุย โครยญ
เจือ� เกียฮ ยุ โรฮ คระ โฮว โครง เอญี ปุย โครยญ
กอยฮ ปุย รเดือง แตะ เอนิ� 22 ไก โตว นา ก เฟียก
ปอ ปุน เม่าะ ปุย ฆอก ปุย เบร ติ แตะ ฮา พะจาว
เยอ� ปัง เฟียก เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ปุ เกียฮ
เม่าะ นึง อ�ื 23 พะจาว จัมเปน โตว พัต อาึง เวลา
ละ ปุย ละ ซ เกือฮ อื ปุย ชุง ซองนา แตะ นึง กัน ร
เตีฮ ยุฮ อ�ื 24 พะจาว จัมเปน โตว ไตซวน โม จาว
ไน กา ซ ทอต แตะ โอก ฮา กัน ยุฮ อื ไม่ ดุฮ แม อื
ปุย ไฮญ ยุฮ กัน รโตง อ�ื 25 พะจาว ยุง ไลลวง กัน
ยุฮ อ�ื เกียฮ เกือฮ อื ดุฮ ฮา ตัมแนง แตะ ลไล ไอจ
อื เมือ ก ซาวม อ�ื ปุย เซ ลอต เอนิ ไลจ โญต เซีย
ซัก ฆาื อ�ื 26 พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม เซ ซองนา
ปุย เตือง โอยจ อ�ื นึง มัฮ ปุย โม เซ ปุย ฆอก ไล�
27 มัฮ ฆาื เอจี ลเตือฮ โม เซ ติ แตะ ฮา กัน ฟวต แตะ
พะจาว� ไม่ โอ อื เญาะ ยุฮ ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง
เซ� 28 มัฮ ฆาื กัน ตอก เซ ป ปัว โม ป ตุก ป ญัก พะ

จาว เรอมึ แตะ ฆาื อ�ื เญอืม ฮมอง อื เซียง กอก โม
ป ตุก ป ญัก ปัว นึง แตะ เซ� พะจาว งอ่ต อื ละ อ�ื

29-30�ดัฮ พะจาว อาวต โฆย โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกีย
ฮ เติ พะจาว เซ ฆาื อ�ื มัฮ อาวต โฆย เนอมึ พะจาว
ตอก เซ� ปุย เกียฮ ยุฮ โตว ป ติ ป เตอื ติ� ปัง มัฮ
ปุย แปนๆ เมือง อ�ื ปัง มัฮ ปุย แปนๆ ปุย อ�ื เกียฮ
โตว อื ติ ตื� ไก โตว ป ปุน คัต ปุย ฆอก ไล ละ โอ อื ซ
เกือฮ ตัตเตียง บัน่เมือง เงอ� ไม่ ซ นัม อื ปุย ฮอยจ
นึง คระ ไลจ แตะ�

31 �มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ กอก อฮั ละ พะจาว ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี อาวม เนอึม กัน เพอกึ เฟียต
เปอะ อาึ� เฆิม เฮี อาึ เญาะ ซ ยุฮ โตว ป พิต ละ
เปอะ� 32 ปัว เปอะ เพอกึ อาึ นึง โอเอฮี ป โอ อาึ ดิ
ยุ ดิ ยุง� ดัฮ อาึ โคะ ยุฮ ป ฆอก ป เบร โฮ� เฆิม เฮี
อาึ เญาะ ซ ยุฮ โตว ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�� ไมจ เปอะ
อฮั เซ ละ� 33 เญอืม โอ ปะ ญอม เปียน ติ แตะ� อมั
แกต เปอะ พะจาว ซ เกียฮ โรก เกียฮ แตน ละ แตะ
ตัม ป รไม่จ เปอะ โฮลฮ เซ� ปะ ไมจ เปอะ เลือก
ไอฮ� มัฮ โตว อาึ ป ลัง เลือก เกอ� เคียง มัฮ อื ตอก
เซ ปะ คาวไจ เปอะ ตอก เมอ� อฮั อู แลน เมอะ�

34 �เมาะ ป ไก กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ป ไก เฮยีง ไก
ยุง เงอ� ดัฮ งอ่ต ป อฮั อาึ โฮ ซ อฮั ตื เฮี ฆาื อ�ื
35 �โยป อฮั โอเอฮี ตอก ป โอ ไก ป ยุ ป ยุง โฮ� ป
อฮั ป มวยญ อื ไก โตว ป มัฮ ป แปน เฟือฮ เอนิ�� ซ
อฮั เซ� 36 อาึ ฆวต เกือฮ แม โยป เซ ลอก กัน รเตีฮ
ฮอยจ ละ นา ก ลอยจ อ�ื นึง โลยฮ อื ลปุง ปุย ตอก
โลยฮ ปุย ฆอก ปุย เบร อื โฮ� 37 โยป เซ เอจี มัฮ ปุย
พิต� บุ แม อื นึง เลฮ แตะ เตียง พะจาว� เอจี โรวต
เพยีก แฮม พะจาว ซองนา เอะ� โฮวน ลอน ป อฮั ป
มวยญ ไม่ อ�ื� อฮั เซ เอลีฮู เยอ�

35
เอลีฮู อฮั ลัง่ โอเอฮี

1 เอลีฮู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี 2 �เอียก โยป� เญือม
อฮั เปอะ ติ แตะ โอ ไก พิต ซองนา พะจาว เซ� อมั
แกต เปอะ มัฮ ป ปุก� 3 ปุก โตว ละ ไฮมญ เปอะ พะ
จาว ตอก เฮ�ี �พิต โฌวะ ยุฮ อาึ อมั เกว ปะ� ดัฮ
โอ พิต เมอ ป โฮลฮ อาึ นึง อ�ื� ปุก โตว ละ อฮั เปอะ
ตอก เซ�

4�อาึ ซ โลยฮ ละ ปะ ไม่ ละ ปุโฮมว เปอะ ตอก เฮ�ี
5 แก แลน มะลอง เงอ� งอ่ต แลน เมาะ ฮลาวง ชุต
รวู นึง อื ฮา โกะ เปอะ� 6 ดัฮ ปะ ยุฮ ป พิต อมั อาวม
พะจาว ป โซะ ฆาื� ปัง ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน เปอะ� พะ
จาว อมั วติ โอเอฮี ยุฮ ฆาื อ�ื 7 ดัฮ เปอะ ยุฮ กัน
ซืไซ โฮ� ซ แปน กุน ละ พะจาว ตอก เมอ� พะจาว
ตุก โตว นึง โอเอฮี ป เกือฮ ปะ ละ แตะ� 8 กัน ฆอก
ยุฮ เปอะ แปน ป โซะ ละ ปุย ปลัฮเตะ� กัน ไมจ ยุฮ
เปอะ แปน โรฮ กุน ละ ปุย ปลัฮเตะ�

9 �ปุย เญือม อาวม อื คัม ตุง ปุย แตะ ครวก รกั
ฆาื อ�ื กอก ปุย ฮอยจ เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา โม
ป คัม ตุง แตะ เซ� 10 ปังเมอ โอ ญอม ปัว พะจาว
ป ซัง แตะ เกิต เซ เรอึม แตะ� เตือง มัฮ พะจาว เซ
ป เกียฮ เปียน รพาวม ตุก แปน รพาวม ไมจ มวน�
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11 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เพอกึ เอะ เกือฮ โฮลฮ กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เอะ เฮยีง ยุง ฮา ซัตซิง
ไซม ไล่ เตือง โอยจ อ�ื 12 ปุย ตอก เซ ปัง กอก ปัว
นึง พะจาว� ปุ ซ โลยฮ อื ละ อื นึง มัฮ อื ปุย ฆอก
ไล ไม่ อวต อื ติ แตะ� 13 รซอม ปัว โม เซ ไก โตว ป
มัฮ� พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เครองึ โตว
นึง อ�ื 14 เอยีก โยป� ปะ ซ เซอปึ แม เปอะ ฮา โม เซ
แม� นึง อฮั เปอะ ติ แตะ โอ ยุ เรอึม พะจาว แตะ�
ไม่ อฮั เปอะ ติ แตะ มอง เอนิ พะจาว รเตีฮ แปฮ กัน
ยุฮ แตะ เซ� 15 เญือม ยุ เปอะ โอ พะจาว เกือฮ ปุย
มัป่ ลอก ตุต แตะ� ปะ แกต เปอะ พะจาว โอ ทัน เค
รองึ นึง ปุย มัป่ ฆาื อ�ื 16 ป อฮั ปะ เซ มัฮ เยอื ลปุง
โอ ไก ป มัฮ� เอจี ที นึง เซ โอ เปอะ เญือะ ยุง ป ซ
อฮั แตะ��
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1-2 เอลีฮู อฮั แม เฮ�ี �ปัว เปอะ ลัง่ รพาวม เญี่
ยะ� งอ่ต แม ป ซ อฮั อาึ อื ติ เจือ แม� อาึ ไก ลัง่
ป ซ อฮั ละ เปอะ ตัง พะจาว� 3ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ
เฮี มัฮ ป ระ ป เวอืฮ ฮา ไพรม แตะ� ซ เปลีฮ ที ละ
เปอะ ซืไซ พะจาว ป ซัง อาึ เกิต เซ� 4ป อฮั ป มวยญ
อาึ ไก โตว ป โอ เนอึม นึง อ�ื เอจี มัฮ ปุย อาวต โบ
เปอะ เฮี ป มัฮ ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ�

5 �พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ระ เรยีง แตะ� เพียก
แฮม โตว ปุย� มัฮ ป ยุง โอเอฮี โครยญ เจือ� 6พะ
จาว ซ พลวย โตว ปุย มัป่ เกือฮ ไอม ลอป� ซ รเตีฮ
โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� 7 พะ
จาว เฆีญ ปุย ซื ปุย ไซ ฮา ป โอ ไมจ� เกือฮ อื โฮลฮ
ตัตเตียง โอเอฮี ตอก กซัต โฮ� เกือฮ โญตซัก อื ไก
ลอป� 8 ดัฮ ปุย อาวต นึง เฮลีจ ไม่ อาวม แตะ ป โซะ
ฆาื กัน ฆอก ยุฮ แตะ� 9 เอจี มัฮ เกือฮ พะจาว อื ยุง
อาวม พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ไม่ กัน อวต อื ติ แตะ เซ�
10พะจาว เกือฮ อื คาวไจ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ แตะ ละ
ซ โฮลฮ อื ลเตือฮ ติ แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร� 11 ดัฮ
ปุย โม เซ นัปทื เนอมึ พะจาว ไม่ เนองึ อื ป อฮั อ�ื พะ
จาว ซ เกือฮ อื ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง ฆาื อ�ื 12 ดัฮ
โอ ญอม โฮ ปังเมอ ซ ยุม ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ ฮอยจ นึง
เมือง ป ยุม ฆาื งาวไงญ แตะ�

13�ป โอ ญอม เปิง พะจาว อาวต แนฮ ไม่ รพาวม
รอก แตะ� ปัง เอจี เฟียต พะจาว ญอม โตว ลัง่ ไว
วอน ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� 14 ปุย โม เซ ยุม เญอืม
นมุ ลัง่ แตะ� ยุม เยอื ไอฮ พาวม แตะ� ไก โตว โญต
ซัก เฟือฮ� 15 พะจาว เกือฮ ปุย อาวม ป โซะ ละ ซ
เกือฮ อื ปุย ยุง คิง แตะ� เกือฮ เม่ะมัก่ ฮอยจ ละ อื
ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ตอฮ ฮยวก บวก ไง่ อ�ื

16 �พะจาว ฆวต เกือฮ ปะ โปน ฮา เม่ะมัก่ อาวม
เปอะ เฮ�ี ฆวต เกือฮ ปะ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง�
ไม่ ฆวต เกือฮ อื ปะ โฮลฮ ป โซม ป ปอน ป ตึก นึง
ญึม แตะ� 17 ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ เอจี ลอก เปอะ
เม่ะมัก่ แตะ ตัม โปง อื โกะ เปอะ� 18 ไมจ เปอะ แฮน
ติ แตะ� ปุ เกือฮ คาวคอง โฮวน โบว รพาวม เปอะ
เกือฮ ซไง ฮา พะจาว� ปุ โรฮ เกือฮ ติ เปอะ ฮนั นึง

มาื นนุ ปุย เปอะ� 19 คาวคอง โฮวน ไม่ ระ เรยีง ระ
แด่น เปอะ เซ� อมั มัฮ แกต เปอะ ซ ปุน เรอมึ แตะ
เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ อาวม เปอะ เซ� 20 ไมจ เปอะ
โตว รกวน เฟียก ซาวม ฮอยจ ละ แตะ� ไมจ เปอะ
โตว ฆวต ยุ เวลา ไลจ เมือง ปุย� 21 ไมจ เปอะ แฮน
โอ แตะ ลเตือฮ เลียก นึง กัน ฆอก� ป โซะ อาวม
เปอะ เฮี เอจี มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ โปน โอ
เอฮี ตอก เซ�

22 �ไมจ เปอะ ไตม เมาะ ระ อมันัต พะจาว� มัฮ
พะจาว ป มัฮ คู เพอกึ ปุย ป ตึก นึง ไมจ แตะ� 23 ไก
โตว ป เกียฮ ดวน พะจาว ยุฮ โอเอฮี ฮ�ี ไก โตว กัน
พิต กัน โฌวะ ยุฮ ละ ซ เกียฮ ฟอง ปุย อ�ื 24 ปุย โค
รยญ เจน ปุย เอจี ลืลาว พะจาว เบือ กัน ระ ไล ยุฮ
อ�ื ปะ ไมจ โรฮ เปอะ ลืลาว พะจาว ตอก เซ โรฮ�
25 กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เอจี มัฮ ป ยุ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื เอะ ชวน โอเอฮี เซ เน่อมึ ก ซไง อ�ื 26 เอะ ปัง
เมอ โอ เกียฮ ยุง โอยจ เมาะ ระ พะจาว เยอ� เกียฮ
เมีญ โตว โรฮ อาญุ อื ติ ตื เนอมึ�

27�มัฮ พะจาว ป ตุย พาวง รอาวม เน่อมึ นึง ปลัฮ
เตะ ละ ซ เกือฮ อื แปน รอาวม เฮละ รอาวม แพร
เยอ� 28 เกือฮ เฮละ ยุฮ แตะ ราื เน่อมึ นึง ชุต รวู�
โซ ปลัฮเตะ นึง อื ละ ซ โฮลฮ ปุย โกว ติ ปลัฮเตะ�
29 ไก โตว ป ยุง ตอก โฮว ชุต รวู เซ� ตอก ลอยฮ
เนอึม บริ นึง มะลอง นา ก อาวต พะจาว เซ ปุ โรฮ
ยุง อื ปุย เยอ� 30พะจาว เกือฮ ปลุกปลัก ยุฮ แตะ ซ
เปีย ยุฮ มะลอง เตือง ปลัฮ อ�ื ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อื
ปังเมอ เฟียก เลิง� 31 มัฮ ตอก เซ ตอก รเตีฮ อื โอ
เอฮี ละ ปุย เยอ� นึง เกือฮ อื ป โซม ป ปอน ละ ปุย
กุมปอ โครยญ เจือ� 32พะจาว โฮมวต ปลุกปลัก นึง
เตะ แตะ� ดวน อื เลีฮ แปน เลีฮ ตะ� เกือฮ อื ลอก
ก ไม แตะ อาึง โตะ รพาวม แตะ� 33 เญอืม ฮมอง อื
เนอมึ บริ ตอก เซ โกะพริ โกะยว่ง ยุง ซ ฮอยจ เฮละ
ฮอยจ กาื ฆาื อ�ื�
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1 �เญือม ฮอยจ กาื ระ เนอึม บริ ตอก เซ� อาึ

โตวฮ รพาวม ฆาื� 2 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ลเลาะ พะจาว� ไมจ เปอะ งอ่ต เนอมึ บริ
ป โอก ฮา มวยญ อ�ื 3 พะจาว เกือฮ ปลุกปลัก ยุฮ
แตะ รงั เล่ีป เตะ เตือ มะลอง� 4 เญอืม เซ ลเลาะ คึ
นัก ยุฮ พะจาว โอก ละ ปุย� เนอึม บริ ระ ซนัน โอก
ดิ ไม่ ปลุกปลัก รงั พราวป นึง มะลอง� 5 เญอืม โอก
รซอม ดวน พะจาว ละ อ�ื โอเอฮี ซัมคัน เอจี เกิต
เนอมึ เบือ อื โครยญ เจือ� กัน ยุฮ พะจาว เซ ระ เนอึ
ม โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อ�ื 6พะจาว ดวน ฮมิะ ราื
ฮอยจ ปลัฮเตะ� เกือฮ เฮละ ระ ฮอยจ ตอก ป โทก ป
โซ โฮ� 7พะจาว เกือฮ ปุย ลโล่ะ กัน ยุฮ แตะ� เปลี
ฮ โรฮ กัน ยุฮ โกะ แตะ ละ ปุย� 8 เญือม เซ โกะพริ
ซาวป เลียก โตะ ก อาวต แตะ� 9กาื ระ กาื กอ โรวก
เฮละ ฮอยจ เน่อมึ ลัก่เซฮ� กาื ฮอยจ เน่อมึ ลัก่ล่าวง
โรวก บาึง โรวก โฆยญ ละ ปุย� โฆยญ เนอมึ โฆยญ
แนม� 10 รพาวม พะจาว กอ ยุฮ รอาวม ระ ปอ เอนิ
แปน อื นัม แคง� ฮลอง โฮฮ ฮลอง วฮิ� 11พะจาว
เกือฮ ชุต รวู กุ นาวก นึง รอาวม� เกือฮ โรฮ ปลุก
ปลัก รงั เฌียป เลียป โอก เน่อมึ ชุต รวู เซ� 12 ชุต
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รวู เซ พะจาว โบว อื เกือฮ โฮว ตัม ปุก อื รพาวม โกะ
แตะ� โฮว เนอึม เล่ีป ปลัฮเตะ ตัม รซอม ดวน พะ
จาว แตะ� 13 พะจาว เกือฮ รอาวม เฮละ ฮอยจ ละ
ซเกาะ อื ยุฮ ปลัฮเตะ� ติ ติ เลีฮ อื ฮอยจ โรฮ ละ ซ
เกือฮ อื ปุย ยุง พิต แตะ� ติ ติ เลีฮ อื แม ฮอยจ ละ
ซ เกือฮ อื ปุย ยุง รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว�

14 �เอียก โยป� ไมจ เปอะ งอ่ต� งอ่ต ไน่ แลน
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เยอ� 15 อมั ยุง เปอะ ตอก
ดวน อื ปลุกปลัก ยุฮ แตะ รงั นึง ชุต รวู เยอ� 16 อมั
ยุง เปอะ ตอก โปว ชุต รวู นึง กัง ฮาว� เอจี มัฮ กัน
ยุฮ พะจาว เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� โม่ มัฮ อ�ื
17 ปะ ยุง เปอะ โตว� เญือม ฮอยจ กาื กอยจ เน่อมึ
ก เซฮ โรวก ฮรวน บริ ละ ปุย� ปะ มัฮ เมาะ อาวม
เปอะ กอยจ นึง อื โน่ง� 18 ปะ อมั เกียฮ ไลฮ เปอะ
ปลัฮ มะลอง ไม่ เกือฮ เอนิ เปอะ กอ ตอก ไร ตอฮ
ตอก เอจี ยุฮ พะจาว อื โฮ�

19 �ไมจ เปอะ เพอกึ เอะ เกือฮ ยุง ตอก ซ ไมจ
แตะ อฮั ละ พะจาว� เอะ มัฮ ป ปึก พันญา� เญือะ
ยุง โตว ตอก ซ อฮั แตะ โอเอฮี ละ� 20 มัฮ ปุย ป ซ
โรวต โลยฮ ป อฮั พะจาว� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ พะจาว
โม่ ซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื 21 เญือม บวยฮ ซเงะ
มะลอง นึง แทต กาื ชุต รวู นึง อ�ื ไก โตว ป ปุน แก
รงั ซเงะ เอ� 22 รอตั รโมก ชวง มะลอง ลวง ลัก่ล่าว
ง� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ� มัฮ เนอึม รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ
พะจาว ป มัฮ ตอก เครองึ ไมจ โฮ� มัฮ เนอึม ป เง
อตึ ไง่ ซลอง เอะ นึง� 23พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ เอจี โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อ�ื อมันัต อื ไม่
กัน ซื กัน ไซ ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ ไม่� ซ รเตีฮ โอเอฮี
ละ ปุย ตัม ซื อ�ื 24 มัฮ เซ ป ฮลัต ปุย ปลัฮเตะ นึง
ไม่ นัปทื อื ฆาื อ�ื ป อฮั ติ แตะ เฮยีง ยุง เงอ� พะ
จาว ปังเมอ โอ ซ แลน แก อ�ื� อฮั เซ เอลีฮู�

38
ป อฮั พะจาว ละ โยป

1 เญือม เซ ไก กาื ระ กาื กอ นึง� เซียง พะจาว
โอก ไม่ กาื เซ อฮั อื ละ โยป ตอก เฮ�ี 2 �ปะ เมอยุ
ซองไซ เปอะ นึง แพนกัน ยุฮ อาึ อ�ื เกียฮ เก โน่ง
เปอะ อาึ นึง ลปุง งาวไงญ แตะ ตอก เซ เมอ� 3 ไมจ
เปอะ เพรยีง ติ แตะ� เกือฮ ติ เปอะ ตอก กวน รเมะ
เปือะ แตะ โฮ� ซ ไฮมญ โอเอฮี นึง เปอะ� โลยฮ เนิ�
4 เญอืม ยุฮ โรง อาึ ปลัฮเตะ ปะ อาวต เปอะ ก เมอ�
ดัฮ เปอะ ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื รโฮงะ เนิ� 5 มัฮ
ปุย ป แนต อาึง ปลัฮเตะ เมาะ ลัง่ เมาะ เวอืฮ อ�ื มัฮ
ปุย ป ไปญ โม่ะ รแนต อ�ื ตัม ยุง เนอมึ เปอะ รโฮงะ
เนิ� 6 มัฮ เมอ ป มัฮ ควน เกือฮ ด่อง ฆรมึ ปลัฮเตะ
อาวต ตอน เนอ� มัฮ ปุย ป ลบุ่ฮ ด่อง โรง อ�ื 7 เญื
อม เซ โม ซโมยญ ป โอก เมือ กซะ อื เชยี ดิ ไม่ ปุ
แตะ� โม เตปดุ่ต เตปด่า รโอง นึง ไมจ มวน รพาวม
แตะ�

8 �เญือม โอก โรง ปลัฮ รอาวม ฮา ปลัฮเตะ ตอก
กิฮ ซัตซิง กวน แตะ โฮ� มัฮ ปุย ป ซอง รเวอืะ ละ อื
นึง โอ อื เกือฮ เลอึป ปลัฮเตะ เอ� 9 มัฮ อาึ ป เกือฮ
ชุต รวู เลอึป ปลัฮ รอาวม ตอก พรุ โฮ� มัฮ อาึ ป

เกือฮ ชุต รวู กุ แปน ตอก พา ออม ป เฮมาะ แฮมะ
อ�ื 10 อาึ ยุฮ อาึง ม่าื เคต ละ ปลัฮ รอาวม เซ� อาึ
คัง อาึง กไน รเวอืะ ตอน ยุฮ แตะ� 11 อาึ ดวน อาึง
ปลัฮ รอาวม ตอก เฮ�ี �ปะ เกียฮ อาวต เปอะ เคียง
เฮี โน่ง� ปุ โฮว พุกเพียก โปน ฮา เฮ�ี� อาึ อฮั เซ
ละ�

12 �เน่อมึ เญือม เกิต โรง เปอะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย
เฮี อมั ไก โรฮ ติ ซเงะ เญือม ดวน เปอะ ซเงะ เกือฮ
โอก เกอ� 13อมั เกียฮ กอก เปอะ ซเปีย เกือฮ ฮอยจ
ซอต รงั แตะ ปอ ไคว อื ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ เกือฮ อื โม
ปุย ฆอก ปุย เบร ตอ ฮา ก เม่าะ แตะ� 14 ซเปีย เซ
ปุน เกือฮ บลาวง ฌื ที ละ ปุย ตอก ปุฮ ปุย ทา โอเอฮี
โฮ� โกลฮๆ ตาวนๆ ตอก บ่วต ชุ รนึ โฮ� 15 เญือม
ฮอยจ ซเปีย เซ ปุย ฆอก ปุย เบร โรวต โตว ยุฮ กัน
พิต ฆาื อ�ื

16 �ปะ อา� อมั เอจี ยุ เปอะ เดือะ โกลง ป อาวต
ฆรมึ ปลัฮ รอาวม เมอ� อมั เอจี โฮลฮ เปอะ โฮว
เลีม นึง ฆรมึ ทะเล เยอ� 17 อมั เอจี ไก ป เปลีฮ โตะ
รเวอืะ เลียก เมือง ป ยุม ละ เปอะ� อมั เอจี โฮลฮ
เปอะ ยุ โตะ รเวอืะ เมือง เฟียก เซ เยอ� 18 อมั ยุง
เปอะ เมาะ ระ เมาะ เวอืฮ ปลัฮเตะ เฮ�ี โลยฮ เนิ ดัฮ
เปอะ ยุง โฮ�� อฮั เซ พะจาว�

19 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �อมั ยุง เปอะ เน่อมึ ก
ฮอยจ รงั ซเปีย ละ ปุย เยอ� อมั คาวไจ เปอะ ตอก
ฮอยจ เฟียก ละ อ�ื 20อมั เกียฮ ตาว เปอะ เฟียก ไม่
ซเปีย เซ เกือฮ โฮว เอญี ฮอยจ นึง เบือง อ�ื ปะ อมั
ยุง เปอะ คระ ไก เญือะ เฟียก ไม่ ซเปีย เซ� 21 ตึน
ซ ยุง่ เปอะ แกต แลน เฮ�ี นึง เอจี ลัง่ อาญุ เปอะ�
ตอก เปอะ ป เอจี ไก เน่อมึ เญือม ยุฮ อาึ ปลัฮเตะ
โฮ�

22 �ปะ อา� อมั เอจี โฮว เลีม เปอะ ฮอยจ ฮอง
เกป อาึ ฮมิะ ไม่ แพร เยอ� 23อาึ เกป อาึง โอเอฮี เซ
ละ ซ โฮลฮ แตะ โกว เญอืม เกิต เม่ะมัก่ ละ ปุย� ไม่
เญอืม ซ รุป ปุย ปุ แตะ� 24 ปะ อมั เอจี ฮอยจ เปอะ
นา ก โอก ซเงะ เอ� อมั เอจี ยุ เปอะ เบือง โอก กาื
ป อฮั ปุย กาื ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ เซ� 25 มัฮ ปุย ป
กาวง ฮอง รอาวม ละ เฮละ ระ อา� ปุย ป เพรยีง คระ
ละ เฮละ เตอมึ ไม่ เนอึม บริ ระ ซนัน เนอ� 26 มัฮ
ปุย ป เกือฮ เฮละ ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ โอ ปุย อาวต
นึง เงอ� 27 มัฮ ปุย ป โซ เตะ ซออฮ ละ ซ เกือฮ อื
ไรป เกียฮ กวยฮ นึง อ�ื 28 รอาวม เฮละ ไม่ รอาวม
รน่ะ อมั ไก มะเปือะ อ�ื 29 นัมแคง มัฮ เกิต อื เน่อมึ
นึง ปุย� รน่ะ กอ มัฮ ปุย ป มัฮ มะ อ�ื 30 มัฮ ปุย
ป เกียฮ เกือฮ รอาวม เปียน ติ แตะ ปอ กอ เอนิ อื
ตอก ซโมะ โอ� ไม่ เกือฮ อื ปลัฮ รอาวม กอ เอนิ เตื
อง ปลัฮ แตะ�

31�ปะ อมั เกียฮ ปุก เปอะ ซโมยญ ตอม แอ เกือฮ
อาวต ดิ อ�ี อมั เกียฮ กัฮ เปอะ โม่ะ ป เกือฮ ซโมยญ
โคะ ลกลอม อาวต แปน ไล แตะ� 32อมั เกียฮ เกือฮ
เปอะ ซโมยญ โอก ตัม เวลา ลัง โอก อ�ื อมั เกียฮ
นัม เปอะ คระ ละ ซโมยญ ซัง ไม่ กวน อื เกือฮ โฮว
ตัม คระ ลัง โฮว อ�ื 33 อมั ยุง เปอะ โกตไม ป บัง่คัป
โอเอฮี อาวต มะลอง เงอ� อมั เกียฮ เกือฮ เปอะ
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โกตไม เซ แปน ป โกว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี แจง นึง โอ
เปอะ ซ เกียฮ ฮา�

34�อมั เกียฮ ดวน เปอะ ชุต รวู เกือฮ โซ โกะ แตะ
นึง รอาวม เฮละ เอ� 35 ดัฮ เปอะ ดวน ปลุกปลัก
เกือฮ รงั นึง มะลอง อมั เนองึ อื ละ เปอะ� อมั ซ อฮั
ติ แตะ มัฮ กวนไจ ปะ� 36 มัฮ ปุย ป เกือฮ พันญา
ไมจ ละ กลัง กะ อา� มัฮ ปุย ป เกือฮ แอ ไฮมญ ยุง
เญือม ซ เฮละ พริ อ�ี 37 มัฮ ปุย ป ไก พันญา ไมจ
ปอ เกียฮ เมีญ แตะ ชุต รวู� มัฮ ปุย ป รเคอปึ ชุต
รวู เซ เกือฮ โซ ปลัฮเตะ เอ� 38 รอาวม เฮละ เซ มัฮ
ป เกือฮ เตะ รกาื ป ไก แปน โม่ว แปน กอน แตะ เซ
โลม�

39 �ปะ อมั เกียฮ ซาวป เปอะ ป โซม ป ไอฮ ละ
รเวยี ซิงโต เยอ� อมั เกียฮ เกือฮ เปอะ กวน อื ซัก
นึง กุก แตะ โตะ โอ� 40 รเวยี เซ อาวต โตะ ทัม�
เม่าะ ติ แตะ นา ก ไฆลป อ�ื 41 มัฮ ปุย ป เลียง รงัก่
เกอ� เญอืม โปว ไป โปว มา อื ซาวป โอเอฮี นึง โอ อื
โฮลฮ โซม เมอ� เญือม เซ กวน อื เซ รกั ละ อาึ นึง
ฆวต โซม แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

39
1 พะจาว อฮั แม เฮี ละ โยป� �ปะ อา� อมั ยุง

เปอะ เวลา กิฮ แกฮ นึง บลาวง เงอ� อมั เอจี โฮลฮ
เปอะ ยุ เญือม เกิต กวน จัก กวน ปอยฮ แฮ� 2 อมั
ยุง เปอะ เมาะ เล่ีญ แฮง อื กวน แตะ� อมั ยุง เปอะ
เวลา ซ กิฮ อ�ื 3 อมั ยุง เปอะ เญือม ซ โมป อื ละ
ซ เกือฮ อื กวน แตะ เกิต นึง ปลัฮเตะ เอ� 4 กวน
อื อาวต เพระด่าวก� ระ ฮอน ปุ ปุ� โฮว โอ เญือะ
เอญี ละ มะ แตะ�

5 �มัฮ ปุย ป เกือฮ บรงั พริ โฮว ตัม รโตง แตะ�
ปุย ป พลวย เกือฮ โฮว เยอ� 6 อาึ เอจี เกือฮ ลาึน
เวอืฮ แปน นาตี อาวต อ�ื เกือฮ อาวต นึง ลาึน นา ก
เออมึ เตะ นึง� 7บรงั เซ ซไง ฮา ยว่ง ปุย� ไก โตว ป
ปุน เกือฮ ฮอยญ ละ ซ โกว อื ละ ยุฮ กัน� 8 โฮว โฌ
นึง บลาวง นึง ฌื ไม่ นึง กังเด่น กังปอย ละ ซ ซาวป
อื ไรป ซงา ละ ซ เปือม แตะ�

9 �มวย อมั ซ ญอม ยุฮ กัน ละ เปอะ� อมั เกียฮ
ปุก เปอะ เกือฮ อาวต โตะ คอก ยุ เปอะ� 10 อมั เกีย
ฮ เมือะ เปอะ นึง โม่ะ โอ� ละ ซ เกือฮ เปอะ ไท ชจิ ละ
แตะ� อมั ซ ญอม เมือะ อื เพือ ละ เปอะ� 11 มวย
เซ ระ เนอมึ เรยีง อ�ื อมั ซ โฮลฮ เปอะ โกว เรยีง อื
เซ� อมั ซ ฟวยจ กัน ยุฮ เปอะ เบือ อ�ื 12 อมั เกียฮ
เกือฮ เปอะ ตัง เฮงาะ ละ แตะ เน่อมึ นึง รบุฮ ฮอยจ
นึง ยว่ง� แจง โอ เปอะ เกียฮ ฮา�

13 �โนก กะจอกเทต เตอ� ปัง ลปลอยฮ โพรยจ
แตะ ไกลจ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� แจง โอ อื เกีย
ฮ โปว ฆาื อื ตอก โปว กลัง กะ โฮ� 14 จัมเปน ตอม
ฆาื อื ลังเตะ เกือฮ เตะ รกาื เนอมึ อื ละ แตะ� 15 ยุง
โตว เครองึ นึง ซ โจฮ ซ บึน โอเอฮี อื ฮา แตะ� ฮอ
โตว โรฮ นึง ซ ม่ะ อื ฆาื บึน โกะพริ อ�ื 16 โนก กะ
จอกเทต เซ เครองึ โตว นึง กวน แตะ เฟือฮ ตอก
ป โอ มัฮ กวน โกะ อื โฮ� กวน อื เซ� ปัง โซะไมญ
ปลาว นึง อื ปุ โรฮ เกีย นึง อ�ื 17 มัฮ อาึ ป เกือฮ งาว
ตอก เซ เยอ� อาึ เกือฮ โตว ไก พันญา� 18 ไซม เซ

เญือม ตอ อื ปังเมอ ไกลจ โฮฮ ไกลจ วฮิ เอนิ� ปอ
เอนิ โฮลฮ อื โล่ ญวยฮ บรอง ไม่ ป บุก อื เซ�

19 �โยป� อมั มัฮ ปะ ป เกือฮ บรอง ไก เรยีง ไก
แด่น เนอ� อมั มัฮ ปะ ป เกือฮ ฮาึก ซกู ไมจ เซ ไก
นึง โงก อ�ื 20 อมั มัฮ ปะ ป เกือฮ อื เกียฮ เตน ตอก
ซดู เยอ� เซียง รพาวม อื ปอ ฮลัต ปุย นึง� 21บรอง
เซ ไฌฮ เตะ ปอ รกาื อื นึง ระ เรยีง แตะ� เญอืม รุป
ปุย ปุ แตะ ตอ เลียก รุป ไม่ เรยีง ระ แตะ� 22 ไก โตว
ตอก ฮลัต ตอก เตีจ เฟือฮ� ราึต โตว ฆาื ยุ แตะ รุป
ปุย� 23 ตฮนั บุก บรอง เซ โรวก เพลียฮ โรวก วจิ�
ตอฮ เฌียป เลียป เอนิ นึง รฌิญ กอยจ แตะ� ตี ทนู
ยุฮ อื ลุ่ฮเล่ฮ โตะ เมีญ อาวต อ�ื 24 บรอง เซ งุงะ
นึง ฆวต เลียก ตอซู แตะ ไม่ ปุย� เญอืม ฮมอง อื เซี
ยง โตวต เตอ เญือะ ปุน อาวต โฆย โตว� 25 เญือม
ปาึง ปุย โตวต เตอ� บรอง เซ แบรฮ เอนิ ฆาื อ�ื ยุง
ซดิ ซ โฮลฮ แตะ รุป นึง เกียฮ ฮงาึต แตะ โอเอฮี�
ฮมอง โรฮ รซอม ดวน โม ฮวันา ตฮนั เซ ปุย นึง ล
เลาะ เรยีง แตะ�

26�กลัง เญอืม ดี อื โพรยจ แตะ โปว เลีฮ ก เซฮ�
อมั มัฮ โปว อื เบือ พันญา ปะ� 27 เญือม โปว กลัง
ลอง ฮาวก ก ฮลาวง อื ไม่ ยุฮ อื รฮมาวม แตะ นึง
รองั ฮลาวง� อมั มัฮ ฮาวก อื เบือ รซอม ปะ� 28กลัง
ลอง เซ ยุฮ รฮมาวม แตะ นึง ไกญ รองั� ไกญ รองั
เซ แปน เอนิ ตอก ปอม ตฮนั ก เปิง อื โฮ� 29แก โอ
เอฮี ลัก่ ก เตียม อื เน่อมึ นึง รฮมาวม แตะ เซ� ชวน
โอเอฮี ซ ปุน แตะ เน่อมึ ก ซไง อ�ื 30กวน กลัง ลอง
เซ โฮลฮ ญุ ฮนัม โอเอฮี ปุน มะ แตะ เซ� ไก ซัตซิง
ยุม นา ออฮ� กลัง เซ รโจะ รเจอมึ นา เซ�� อฮั เซ
พะจาว�
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1 พะ จาว อฮั แม เฮี ละ โยป� 2 �ปะ เอจี เก

กัมฮอน เปอะ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมั นัต แตะ�
ปเล่ีย เฮี อมั ซ ญอม เปอะ� อมั ซ เก ลัง่ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

3 เญอืม เซ โยป อฮั เฮี ละ พะจาว, 4 �โอ พะจาว�
อาึ เอจี ลปุง ตอก ปุย งาว โฮ� อาึ ซ เกียฮ อฮั ลัง่
เงอะ ตอก เมอ� อาึ เญือะ ไก โตว ป เกียฮ อฮั ฮะ�
5 เอจี โฮฮ เอจี เกิน ป อฮั อาึ อ�ื� อฮั เซ โยป เปอ�

6 เญอืม เซ ไก แม กาื ระ กาื กอ นึง� พะจาว ลปุง
ไม่ โยป เน่อมึ นึง กาื เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 7�ไมจ เปอะ
เพรยีง ติ แตะ เกือฮ ติ เปอะ ตอก กวน รเมะ เปือะ
แตะ โฮ� ซ ไฮมญ โอเอฮี นึง เปอะ� โลยฮ เนิ�

8 �อมั ซ เกือฮ เปอะ อาึ มัฮ ปุย พิต� อมั ซ ญวต
เปอะ พิต ละ อาึ นึง ซ เกือฮ เปอะ โกะ แตะ แปน ปุย
ปุก� 9อมั ระ เรยีง ระ แด่น เปอะ ตอก อาึ� อมั เกีย
ฮ โอก เซียง เปอะ ไม่ เนอึม บริ ตอก เซียง อาึ โฮ�
10 ดัฮ เปอะ แกต ติ แตะ ไก โญต ไก ซัก โฮ� แงฮ่
แลน ติ เปอะ ไม่ โญต ไม่ ซัก เปอะ เซ เมิฮ� 11 เปลี
ฮ แลน เมอะ รพาวม ฮาวก ระ ไล ยุฮ เปอะ เซ� ลอง
แลน เกือฮ โม ป อวต ติ แตะ เซ โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื
เมอะ� 12 โม ป อวต ติ แตะ เซ เกือฮ แลน เรจี ติ
แตะ เตียม ตัม เกียฮ ยุฮ เปอะ� ยุฮ แลน ไลจ ไม่ โม
ปุย ฆอก ปุย เบร นา ก อาวต อื เซ ตัม เกียฮ เปอะ�
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13 เกือฮ แลน ปุย ตอก เซ ฮอยจ ละ รมอยจ แตะ�
คัง อาึง นึง เมือง ป ยุม ดัฮ เปอะ เกียฮ ยุฮ โฮ� 14 เญื
อม เซ อาึ ซ เมีญ ปะ มัฮ ปุย เป� ไม่ ซ ลื ปะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

ไลลวง ฮปิโป
15 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง

ฮปิโป�* อาึ เอจี ยุฮ โรฮ ตอก ยุฮ แตะ ปะ โรฮ�
ฮปิโป เซ เปือม ไรป ตอก โมวก โฮ� 16 โกะ ฮปิโป เซ
เรยีง เนอึม เรยีง แนม� เรยีง อื ไก ตื นึง เวียก นึง
ญุง อ�ื 17ซตะ อื เกียฮ กอ ตอก โคะ ฆิ โฮ� เตะ ชวง
อื อาวต ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ� 18 ซองั อื ตอน
ตอก ไร ซเงี โฮ� รเวอืง อื ตอก ด่อง ไร� 19 มัฮ ป เง
อตึ ปุย นึง โฮฮ ฮา โอเอฮี ป ซัง อาึ เกิต เตือง โอยจ
อ�ื ไก โตว ป เป เยอ� มัฮ อาึ ป ซัง อื เกิต โน่ง ป
เป เยอ� 20 ไรป โซม อื ไก นึง บลาวง นา ก รงะ่ โกะ
พริ ไม่ ปุ แตะ� 21 ฮปิโป เซ ไอจ โตะ รปั โตะ รุม�
เม่าะ ติ แตะ ลลาึง ไรป ลโล โตะ โฆละ� 22 รปั รุม
ไม่ โคะ ซเฆล โบ โกลง เซ แปน ป เดีย กอยจ ละ อ�ื
23 ฮปิโป เซ ฮลัต โตว นึง โกลง ดังดอ รอาวม นึง�
ปัง ตัม รอาวม โกลง จอแด่น เซ นา อื เครองึ โตว
นึง อ�ื 24 มัฮ ปุย ป ปุน เกือฮ ไง่ อื จัก ละ ซ โฮมวต
อ�ื มัฮ ปุย ป ปุน เกือฮ รบุม อื เลียก นึง แฮวะ ออ�
แจง โอ อื ไก�� อฮั เซ พะจาว�
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ไลลวง จเค

1 พะจาว อฮั เฮ�ี �อมั ปุน เปอะ จเค* นึง เม่ต
เตอ� อมั เกียฮ ปุก เปอะ ดัก อื นึง โม่ะ โอ� 2 อมั
เกียฮ ชวยฮ เปอะ มาึฮ อ�ื อมั เกียฮ มัก เปอะ รบุม
อื นึง คอ เยอ� 3 อมั ซ ปัว ปะ พลวย แตะ� อมั ซ
ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ ไม่ จวต ชุม แตะ� 4อมั
ซ ญอม ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ เปอะ� ละ ซ ยุฮ อื กัน
ละ เปอะ ฮอยจ ล่อยญ ฆอ กุม เจน แตะ� 5 อมั เกีย
ฮ ปุก เปอะ อาึง ตอก ปุก ปุย กวน ไซม โฮ� อมั เกีย
ฮ รงะ่ เปอะ ไม่ ละ ซ เกือฮ เปอะ โม กวนไจ รโปวน
เปอะ แก แลน� 6 โม ป ซาวป โชะ กะ อมั ซ โต งวยฮ
โตะ จเค เซ นึง ปุ แตะ� โม ปอ กา กะ อมั ซ โฮลฮ
ลัฮ โชะ โตะ อื ละ ปุย� 7อมั ปุน บวก เปอะ ฮกั อื นึง
ซน่อต เตอ� อมั ปุน บวก เปอะ ไกญ อื นึง เพลียฮ
ฮา� แจง โอ เปอะ เกียฮ ฮา� 8 ลอง แลน ลอก ติ
โฮน� แจง โอ เปอะ เญาะ ซ โรวต ยุฮ โคระ แม ละ
อ�ื ซ ไตม ลอป เปอะ ตอก เรยีง อื เญอืม ตอซู อื ไม่
เปอะ ฆาื อ�ื 9 ปุย มัฮ เมาะ ยุ อื จเค โน่ง รพาวม กา
อื เซ ไฆร โอยจ เอนิ� ปอ ฆลาื แตะ ลังเตะ� 10 ไก
โตว ป ลุ่ ปอ โรวต แตะ คุย อ�ื ดัฮ โอ ไก ป โรวต
ตอซู ไม่ จเค เซ� มัฮ ปุย ป ซ โรวต ตอซู ไม่ อาึ อ�ื
11 มัฮ ปุย ป เอจี เกือฮ โอเอฮี ละ อาึ อื ป จัมเปน อาึ
โรก แตน ละ อ�ื โอเอฮี เมาะ ป ไก ฆรมึ มะลอง มัฮ
คอง อาึ เตือง โอยจ อ�ื

12�อาึ ซ รโฮงะ แม ไลลวง ชวง จเค เซ ละ เปอะ�
ซ อู ละ เปอะ เมาะ ระ เรยีง ระ แด่น อ�ื 13 ไก โตว ป
ปุน ปอยจ รปอฮ อ�ื ไก โตว ป ปุน บวก ฮกั อื ป ตอก

ลปิ ไร โฆป ลอา จัน เซ� 14 มัฮ ปุย ป ปุน เกือฮ อื องั
มวยญ แตะ� เบยีง โฮวน อื เซ มัฮ เนอมึ ป ฮลัต ปุย
นึง� 15 ตัง โฆระ อื ตอก เอนิ ควน เฆีญ ตฮนั ติ แตะ
แปน ทอย แปน ทอย แตะ� ติต ปุ แตะ ตอน ตอก
ซโมะ โฮ� 16 รปอฮ อื เซ ติต โบลม ปุ แตะ� ปอ โอ
กาื เญือะ เกียฮ เลียก เฆียป อ�ื 17 รปอฮ อื เซ ติต
ตอน เนอึม� ไก โตว ติ เจือ เนอึม โอเอฮี ป เกียฮ
เกือฮ รกัฮ ฮา ปุ แตะ� 18 เญือม ม่อยฮ อื ปอ เอนิ
โอก รงั ซเปีย นึง� ไง่ อื รงั โรฮ ตอก เญอืม โอก ซเงะ
โฮ� 19 รเออปึ งอ โอก ฮา มวยญ อ�ื ดังเดือต เอนิ ปุ
โอก ตอก งอ ลตวยฮ โฮ� 20 โตะ มาึฮ อื ม่าึต เอนิ�
ตอก พาวง โดง ลลอก รอาวม นึง โฮ� 21 รพาวม อื
ปอ ติต งอ นึง โอเอฮี� รเออปึ งอ ไจจ โอก ฮา มวยญ
อ�ื 22 โงก อื ตอน ไม่ ระ เรยีง แตะ� เมาะ ป รโตฮ
ยุ อู ฮลัต เตีจ ตื� 23 ไก โตว นา ก ชุม นึง ฮกั อื เฟือ
ฮ� กอ ตอก ไร โฮ� ไก โตว ป ปุน ยุฮ โอเอฮี ละ อ�ื
24 ไกญ พาวม อื ตอน ตอก ซโมะ� ตอก ซโมะ ครติ
ปุย เฮงาะ โฮ� 25 เญือม โอก จเค ละ ซ ซาวป แตะ
โอเอฮี� โม ป ระ เรยีง ฮลัต โอยจ� ปัง มัฮ เมาะ ยุ อื
ฟุตฟัต อื ติ แตะ เอจี โตวฮ เอจี ฆราึง ฆาื อ�ื 26 ปัง
ไฌม ปุย ยุฮ ป โซะ ละ นึง วจิ� ปุน ยุฮ โตว อื ละ
อ�ื ปัง โกว แม เพลียฮ ไม่ ตี ไม่ ซน่อต ญุ่ก� ปุน
เป โตว อื ลัง่� 27 ละ จเค เยอ เฮลีจ มัฮ ป เช ละ อื
ตอก เบระ� ไร ซเงี ชุม โรฮ ละ อื ตอก โคะ ฮรมั โฮ�
28 ไก โตว ตี อกั โปยญ ปุย ป เกือฮ อื ตอ� ปัง วตั
ปุย นึง ซลิง เมาะ วตั อื นึง เบระ โน่ง� 29ละ จเค เซ
คอน มัฮ ตอก เบระ ติ โรม ละ อ�ื เญือม ซอต ปุย
อื นึง ซน่อต ญวยฮ ฆาื อ�ื 30 เวยีก อื ลอม ไม่ ครนั
แตะ ตอก ปัง ม่ะ โฮ� ปุน บลวย ยุฮ เตะ ชุม ตอก
เพือ โฮ� 31 จเค ปุน เกือฮ ปลัฮ รอาวม ลลอก ตอก
รอาวม โตวง ปุย โฮ� ลตวยฮ ตอก ลออยฮ ป เดือก
ปุย โฮ� 32 เญือม โฮว อื โตะ รอาวม เมอ� ฮรอย อื
ตอฮ รฌิญ เอนิ� ปุน เกือฮ ปลัฮ รอาวม ปุยฮ ปิญ
เฌียป เลียป� 33 ติ ปลัฮเตะ ปลัฮ รอาวม เมอ� ไก
โตว ป ตอก อ�ื มัฮ ซัตซิง ป โอ ฮลัต นึง โอเอฮี เฟือ
ฮ� 34 ซัตซิง ไฮญ ปัง มัฮ ป ตึก นึง ฆวต อวต อื ติ
แตะ ญุ่ก� จเค เซ ปุน เพยีก อื นึง ระ ไล แตะ ฮา อ�ื
มัฮ เอนิ ตอก กซัต ละ ซัตซิง เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
ละ โยป พะจาว เยอ�

42
โยป โลยฮ ป อฮั พะจาว ละ แตะ

1 เญอืม เซ โยป โลยฮ ป อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก
เฮ�ี 2 �โอ พะจาว� อาึ ยุง เงอะ มัฮ ปะ ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ� เตอมึ ป ฆวต ยุฮ เปอะ ปุน ยุฮ เปอะ
โครยญ เจือ� 3 ปะ เอจี ไฮมญ เปอะ อาึ ตอก เฮ�ี
�ปะ เมอยุ ซองไซ เปอะ นึง แพนกัน ยุฮ อาึ อ�ื� อฮั
เปอะ เซ เนิ นึง มัฮ อาึ ปุย งาว ปุย ไงญ� เอจี ปุก
เนอึม ตอก ไฮมญ เปอะ เซ� อาึ เอจี อฮั โอเอฮี เตื
อง โอ อื คาวไจ แตะ� อาึ เอจี โคะ อู เยอะ ไลลวง ป

* 40:15 40:15 ฮปิโป เซ ตัม ลปุง ฮบีรู อฮั เบ่เฮโมต ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ไม่ ซัตซิง ระ โกะ ไม่ ระ เรยีง อ�ื * 41:1 41:1 ตัม ลปุง ไพรม อฮั
เลวอีาทัน ไม่ อ�ื เอจี มัฮ ติ ไม่ ป ไก นึง โบ่ต 3:8
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ระ ลอน ไล โฮฮ ฮา ป ยุง โกะ แตะ� 4 ปะ เอจี เกือฮ
เปอะ อาึ งอ่ต ป อฮั แตะ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โลยฮ
ลปุง ไฮมญ เปอะ อาึ� 5 ไพรม อื อาึ ยุง ไลลวง เปอะ
เบือ โอเอฮี จัก ปุย เนิ� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ โฮลฮ ยุ
นึง ไง่ โกะ แตะ� 6 อาึ เอจี โซะกิจ ลัมเลือ นึง ป อฮั
แตะ� อาึ ปัว โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ ฆาื อ�ื อาึ งาวม นึง จะ ไม่ รกาื ฆาื อื นึง ซ เปลี
ฮ แตะ ฆวต เปียน แตะ รพาวม แตะ�� อฮั เซ ละ
พะจาว โยป เปอ�

โยป โฮลฮ แม ป ไมจ
7 ฟวยจ ลปุง พะจาว ไม่ โยป ตอก เซ พะจาว อฮั

เฮี ละ เอลีฟัต ป มัฮ โม เทมัน เซ� �อาึ รอก พาวม
นึง ปะ ไม่ ปุโฮมว เปอะ ลอา เซ� โม เปะ อฮั เปอะ
โตว ป เนอมึ นึง ไลลวง อาึ ตอก ป อฮั โยป ป มัฮ กวน
ไจ อาึ เซ� 8ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ ตุย โรวก โมวก โปก
อาแลฮ ตัว ละ โยป ไม่ แกะ ไฮมญ อาแลฮ� มอก
ตอง ทไว ละ อาึ� โยป ซ ไววอน เพือ เปอะ� อาึ ซ
งอ่ต รซอม ไววอน โยป เพือ เปอะ เซ� ซ ยุฮ โตว ป
โซะ ละ เปอะ ตัม โปง อื โม เปะ ฆาื อ�ื โม เปะ อฮั
เปอะ โตว ลปุง เนอึม นึง ไลลวง อาึ ตอก อฮั โยป
อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว� 9 เญอืม เซ เอลีฟัต ป มัฮ
โม เทมัน ไม่ บิน่ดัต่ ป มัฮ โม ชูอา ไม่ โซฟา ป มัฮ โม
นาอาเม เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ�
พะจาว งอ่ต เนอึม รซอม ไววอน โยป เพือ ปุโฮมว
แตะ เซ�

10 เญือม เอจี ไววอน โยป เพือ ปุโฮมว แตะ ตอก
เซ พะจาว เกือฮ แม โยป ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง
ฆาื อ�ื เกือฮ คาวคอง ละ โยป ลอา เตะ ป ไพรม อ�ื
11 เอียกปุ โยป ฮอยจ เลีม เคะ อื ไม่ โม รนัน อื ไม่
ปุโฮมว ไพรม อื เตือง โอยจ อ�ื โยป เกือฮ อื โซม
เญือะ แตะ� โม เซ รโฮงะ รพาวม ฮรกั ไฌม แตะ
โยป� เกาะ โลม รพาวม อื นึง โฮลฮ อื อาวม เม่ะมัก่
แตะ เบือ พะจาว. โม เซ เกือฮ มาื ละ อื ติ ปุย ติ
แพน� เกือฮ โรฮ ไฌม ไคร ละ อื โครยญ โฆะ แตะ�

12 จีวติ โยป กังเคะ เอ พะจาว เกือฮ ป ไมจ ละ อื
โฮฮ ฮา ป ไมจ เกือฮ อื ละ อื โฮน รกา� โยป โฮลฮ
แกะ ติ ฮมาึน ไปล ปาวน เปือน ตัว� โฮลฮ โรฮ อุต
แลฮ เปือน ตัว ไม่ โมวก ติ เปือน กู ไม่ บรงั รโปวน
ติ เปือน ตัว� 13 โฮลฮ แม กวน รเมะ แตะ อาแลฮ
ไม่ กวน รโปวน แตะ ลอวย� 14 กวน รโปวน โรง อื
เซ อฮั เยมีมา ละ อ�ื ป ซน่ะ อื อฮั เคซียา ละ อ�ื
ป รเคะ อื เซ อฮั เคเรน-ฮะปุก ละ อ�ื 15 ปรโปวน ติ
ปลัฮเตะ ไก โตว ป ไมจ นึง อื เมาะ โม กวน รโปวน
โยป เซ� เปือะ อื เกือฮ อื โฮลฮ ดิ คาวคอง แตะ ไม่
โม เพร อื เซ�

16ฟวยจ เซ โยป ไอม ลัง่ ติ รอย ไปล รปาวน เนอึ
ม� โฮลฮ ยุ กวนโซะ แตะ ไม่ กวน แซะ แตะ� 17 ยุม
เญือม เอจี กวต เนอมึ แตะ�
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พะทัม ลืลาว
พะทัม ลืลาว มัฮ นังซื เชยี ไม่ นังซื รซอม ไววอน

ละ โกว ปุย ไน พะจาว� ป ไซฮ รซอม เชยี มัฮ ปุย
โฮวน ปุย� ไซฮ อื ไน โฮวน เจน ปุย ไม่ อ�ื โม อซิรา
เอน ซาวป รโจะ รซอม ลืลาว เฮี ละ ซ โกว แตะ เญื
อม โพรม ซุต ไววอน แตะ ไม่ ลืลาว ดิ อื พะจาว ไม่
ปุ แตะ� กังเคะ เอ โม อซิราเอน ลอต เกือฮ รซอม
ลืลาว โม เฮี อาวต นึง พะทัม ยุฮ แตะ�
พะทัม ลืลาว เฮี มัฮ โบ่ต กลอน โฮวน เจือ� ไก

รซอม เชยี ลืลาว พะจาว นึง งอ่น� ไก รซอม ปัว พะ
จาว เรอึม แตะ นึง งอ่น� มัฮ ปัว อื เฆีญ แตะ ฮา ป
โอ ไมจ ไม่ ปัว อื เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา โม ป รุป ไม่
แตะ งอ่น� มัฮ โรฮ รซอม รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ
งอ่น� มัฮ รซอม ญันด่ี อื นึง พะจาว งอ่น นึง โฮวน
ป โฮลฮ อื เบือ พะจาว� มัฮ โรฮ รซอม ปัว อื พะจาว
โรก เวน ละ โม ป เกละยุ แตะ งอ่น� รซอม โม เฮี
มัฮ ป เกว ไม่ ป คิต ป งอ่ต ปุย ติ ปุย นึง ไลลวง ป
อาวม โกะ แตะ งอ่น� มัฮ โรฮ ป เกว ไม่ ปุย เตือง
ปะเทต อื งอ่น นึง อู อื ไลลวง ป อาวม ปุย ไน พะจาว
เตือง มู อ�ื
พะทัม ลืลาว มัฮ ป กอ โกว พะเยซู เญือม เพอกึ

แตะ ปุย� โม ป ไซฮ พะทัม โคระ กอ โกว โรฮ พะ
ทัม ลืลาว เญือม อาทิไบ่ แตะ โอเอฮี ละ ปุย� โม ป
เจือ พะเยซู โกว ลอป พะทัม ลืลาว เฮี ละ ซ ลืลาว
แตะ พะจาว นึง� ไม่ แปน อื แบ่ปยัง่ นึง กัน ไววอน
แตะ� เน่อมึ เจน ครติซจัก เมือ โรง อ�ื ปุย ไน พะ
จาว เมีญ ลอป อื มัฮ ป ระ ไล ละ แตะ โครยญ เจน
ปุย�

1
คัก ติ
(ลลว� 1-41)

1 ปุย ดัฮ โอ โฮว ตัม ลปุง เพอกึ ตอม ปุย ฆอก ปุย
เบร แตะ� ไม่ โอ อื ชุง นึง คระ ยุฮ ปุย มัป่� ไม่ โอ
อื งาวม นา ก งาวม โม ป เพียก แฮม พะจาว� ซ
โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 2 ปุย
ตอก เซ มัฮ เกือฮ อื ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ
พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว. รนึก รไน ลอป พะทัม เซ
เตือง ซเงะ่ รซาวม� 3 ปุย เซ มัฮ ตอก อื โคะ กวยฮ
โบ โกลง โฮ� เปลิ เญือม เคราะ เปลิ แตะ โครยญ
ลบลอก� ฮละ อื ไก โตว เญอืม ตูไต อ�ื ปุย ตอก เซ
กัน ยุฮ อื โครยญ เจือ จเลิน ปุ โฮว ปุๆ�

4 ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� มัฮ
ตอก อื เฮงาะ แลป ป ปอย ไม่ กาื โฮ� 5 เญือม ตัต
ซิน พะจาว อ�ื ปุย ฆอก ปุย เบร เซ แจง โอ อื ซ โปน
ตุต แตะ� ป ยุฮ ป โอ ปุก โอ ลอก เกอ� ปุ โรฮ ซ
โฮลฮ อาวต นา ก โพรม ดิ โม ป ซื ป ไซ�

6พะจาว แลน แก ปุย ซื ปุย ไซ โครยญ คระ โฮว
โครง เอญี อ�ื ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ ซ ฮอยจ
ละ คระ ไลจ คระ โลม แตะ�

2
1 ปุย ปลัฮเตะ โครยญ เมือง เมอยุ ฆวต เลฮ อื

เตียง พะจาว เยอ� เมอยุ ซาวป อื งอ่ต ปไฮะ ปฮอน
ป โอ ซ ไก ป มัฮ ฮา� 2 โม กซัต ปลัฮเตะ เฮี เกือฮ
ติ แตะ เรยีง รพาวม ไม่ ปุ แตะ� โม ป ตัต ป เตียง
รโจะ รเจอมึ ละ ซ ตอซู แตะ ปุ แตะ ไม่ พะจาว. ตอซู
โรฮ ปุ แตะ ไม่ กซัต ป เอจี เลือก อื อาึง เซ� 3 อฮั เฮี
ละ ปุ แตะ� �ไมจ เอะ โปวต แปฮ โม่ะเฮลีจ ป ปุก
อื อาึง เอะ นึง เซ� ไมจ เอะ เกือฮ แปฮ ติ แตะ โปน
ฮา อมันัต ตัตเตียง อื เอะ�� อฮั เซ� 4 พะจาว ป
งาวม นา ก งาวม คึนัก ยุฮ แตะ นึง มะลอง ญวยฮ
ฆาื อ�ื โล่ โรฮ ญวยฮ แพนกัน ยุฮ อื เซ� 5 พะจาว
คัต เวยีน ป อฮั อื เซ ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ ฆาื อ�ื
เกือฮ อื ฮลัต เตีจ นึง แตะ ฆาื รพาวม รอก แตะ�
6 อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ดุฮ อาึง กซัต ยุฮ แตะ เกือฮ ตัต
เตียง ปุย เน่อมึ นึง บลาวง ซีโยน ป มัฮ บลาวง ซัม
คัน ยุฮ ฮุ เซ�� อฮั เซ พะจาว�

7กซัต ดุฮ อื เซ อฮั เฮ�ี �ป อฮั พะจาว เนิ เซ อาึ ซ
ครอฮ เฮาะ ละ ปุย� เอจี อฮั เฮี เนิ� �ปะ มัฮ เปอะ
กวน อาึ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี แปน เปือะ เปอะ�
8 ไมจ เปอะ ปัว นึง อาึ เดอมึ อาึ ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ
แปน คอง เปอะ โครยญ เมือง ปุย� ปลัฮเตะ เฮี เตื
อง โอยจ อื ซ แปน โรฮ คอง ปะ� 9 ปะ ซ ตัตเตียง
เปอะ ปุย ไม่ คอน ไร� ซ ปุฮ เปอะ เมือง ปุย เกือฮ
บลวย ตอก โดง เตะ โฮ�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ��

10 โม เปะ ป มัฮ กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ปุน คิง แตะ� โม เปะ ป มัฮ ป ตัต ป
เตียง นึง ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง ซตอก อาึ
เปอะ เฮ�ี 11-12 ไมจ เปอะ นัปทื พะจาว ไม่ รพาวม
ฮลัต แตะ นึง� ไมจ เปอะ นุ่ม ไว อื ไม่ รกุฮ รเตียง
แตะ� ไมจ เปอะ นัปทื เนอึม พะจาว เดอมึ โอ ซ
ฮาวก รพาวม ละ เปอะ� รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว
เซ ซ เกียฮ ฮอยจ พราวป ละ เปอะ ละ ซ เกือฮ อื
โม เปะ ลอก ป โซะ นึง คระ โฮว เปอะ ปอ ยุม เปอะ
เอนิ�
โม ป เกือฮ พะจาว แปน ตัว เปิง แตะ ซ โฮลฮ เนอึ

ม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

3
รซอม ไววอน ด่าวติ เญือม ตอ อื ฮา อปัซาโลม

1 โอ พะจาว, โม ป ฆวต รุป ปุ แตะ ไม่ อาึ โฮวน
ลัมเลือ เอนิ� โฮวน เนอึม ป โกฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่
เยอะ� 2 ปุย โม เซ โฮว โบ ลปุง ลอก อาึ ตอก เฮ�ี
�พะจาว แจง โอ ซ เรอมึ อื เกือฮ โปน เอะ เฮ�ี� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ�

3 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ ควน เฆีญ อาึ ติ แตะ�
มัฮ เปอะ โญตซัก ยุฮ ฮุ� มัฮ ปะ ป เกาะ โลม อาึ
เกือฮ โฮลฮ แม รพาวม เรยีง แตะ� 4 อาึ ไววอน
กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว โพต เนอึม โอ
เอฮี เนิ เน่อมึ นึง บลาวง ซัมคัน ยุฮ แตะ ตัม ป ปัว
เยอะ เซ�

5 อาึ โฮลฮ ไอจ ไมจ มวน ติ ซาวม บวยฮ นึง เฆีญ
พะจาว แตะ� 6 อาึ ฮลัต โตว นึง โม ป ซ ฮอยจ คัม
ตุง แตะ� ปัง ฮอยจ แวต อาึ แปน เปือน แปน ฮมาึน
แตะ ญุ่ก�
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7 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ โกฮ เฆีญ
อาึ เกือฮ โปน ฮา ปุย โม เซ� ปัว เปอะ เดือฮ นา โม
ปุย ฆอก ปุย เบร ป เกละยุ อาึ เซ ปอ โบวก เบียง อื
เอนิ� 8 มัฮ พะจาว ป เฆีญ ปุย เกือฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ เจอ� ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ ปุย ไน แตะ เตือง
โอยจ อ�ื

4
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

ป โกว พิน ระ พิน แตวะ
1 โอ พะจาว� เญือม ไววอน ละ เปอะ ปัว ปะ โพต

โอเอฮี เนิ ตัม ป ปัว เยอะ� เญือม ไกป นิป โอเอฮี ฮี
ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา อ�ื ปัว เปอะ เลียก
พาวม นึง แตะ ไม่ งอ่ต เปอะ รซอม ไววอน อาึ เฮ�ี
เดอมึ อาึ ซ ที มัฮ ปุย ซืไซ ฆาื�

2 โม เปะ ป ระ ป คาว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ซ เพียก
แฮม ลัง่ เปอะ อาึ เล่ีญ เมาะ เมอ แล� ซ ฮรกั แนฮ
ลัง่ เปอะ ป โอ ไก ป มัฮ ไม่ ซาวป แนฮ ลัง่ เปอะ ป โอ
เนอมึ เล่ีญ เมาะ เมอ แล�

3 ไมจ เปอะ ไตม มัฮ พะจาว ป เลือก อาึง ปุย ซืไซ
ละ โกะ แตะ ไอฮ� เญือม ไววอน อาึ ละ อ�ื พะจาว
ซ งอ่ต อื เนิ� 4 ดัฮ เปอะ รอก พาวม โฮ ปุ เกือฮ ติ
เปอะ ลอต ยุฮ มัป่ ฆาื รพาวม รอก เปอะ เซ� ฮา
เซ ไมจ เปอะ อาวต โฆย ไม่ งอ่ต ที เปอะ ไลลวง เซ
โตะ รพาวม แตะ ฮอยจ นึง ซัต เบี รฆวง ไอจ เปอะ�
5 ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ปุก อื ไล แตะ�
ไมจ โรฮ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง�

6 ไก โฮวน ป ไววอน ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก� ปัว
เปอะ เลียก พาวม นึง เอะ ไม่ เปลีฮ เปอะ นา ซเปีย
แตะ เซ ละ เอะ�� อฮั เซ ละ พะจาว โม เซ เยอ�
7 อาึ ปังเมอ อฮั เฮี ละ พะจาว� ปะ เอจี โพต เปอะ
รพาวม ไมจ มวน เนิ� มัฮ เซ ป ไมจ เนิ ฮา เฮงาะ
รโกะ โฮวน รอาวม อะงุน บื ป โฮลฮ ปุย โม เซ เยอ�

8 โอ พะจาว, เญอืม ไอจ เจอะ อาึ โฮลฮ เนอมึ ไอจ
ไมจ ไอจ มวน� มัฮ ปะ โน่ง ป เกือฮ อาึ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง ไม่ เกือฮ เปอะ อาึ โปน ฮา โอเอฮี ป คัม
ป ตุง เงอะ โครยญ เจือ�

5
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ� ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

ไม่ ป ปาึง เปี
1 โอ พะจาว, ปัว ปะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ ซ งอ่ต

เปอะ รซอม ไววอน อาึ เฮ�ี ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง ป
ปัว อาึ ไม่ รพาวม ตุก แตะ เฮ�ี 2 ปะ มัฮ เปอะ กซัต
ยุฮ ฮุ� มัฮ โรฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� อาึ ไววอน ปัว
โอเอฮี นึง ปะ� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ
เฮ�ี

3 โอ พะจาว, เมือ กซะ อื ปะ ฮมอง ลอป เปอะ เซี
ยง อาึ� นึง โกฮ ไววอน อาึ ละ เปอะ� อาึ มอง ลอป
ปะ ไม่ รพาวม รกวน แตะ� 4 ปะ เกือฮ เปอะ โตว ติ
แตะ มวน รพาวม นึง กัน ฆอก กัน เบร� โม ป ยุฮ
กัน โอ ปุก โอ ลอก เกียฮ อาวต ดิ โตว ไม่ ปะ� 5 โม
ป อวต ติ แตะ ระ ซ โฮลฮ โตว อาวต ไม่ เปอะ ติ ปุย

เนอมึ� ปะ เกละ เนอมึ เปอะ ยุ โม ป ยุฮ กัน ฆอก กัน
เบร เตือง โอยจ อ�ื 6 ปะ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ โม ป อฮั
ป โอ เนอึม� โม ป ฆวต คัม ตุง ปุย เกือฮ โซะ เกือฮ
ยุม ไม่ โม ป ซาวป จุ ปุย ไลจ เจอ� ปะ รแอม เนอึม
เปอะ นึง�

7 อาึ ปัง เมอ ซ เลียก กไน วิ ฮนั ยุฮ เปอะ เบือ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ป มัฮ ป ระ ไล�
อาึ ซ นุ่ม ติ แตะ ไว ปะ นึง วฮินั ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ
ไม่ รพาวม นัปทื แตะ ปะ� 8 โอ พะจาว, ปัว ปะ นัม
อาึ เกือฮ โฮว นึง คระ ซืไซ ยุฮ เปอะ� นึง โฮวน โม ป
เกละยุ อุ� ปัว ปะ นัม นา แตะ เกือฮ คระ โฮว เยอะ
ซโฆรฮ ซฆรนั� 9ลปุง ป โอก ฮา มวยญ ปุย โม เซ ไก
โตว ป เนอึม นึง� รพาวม รโม่ยฮ อื งอ่ต ลอป ตอก
ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย� โตะ คราวง อื ตอก โตะ รม
อยจ ป โลฮ ปุย โฮ� ดัก อื ซาวป แนฮ อฮั ลปุง ชอม
ละ ซ จุ แตะ ปุย�

10 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เกือฮ ปุย โม เซ ลอก ตุต
ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อื เซ� แพนกัน ป ตะ อื ยุฮ เซ เกือฮ
แปน ตอก ซราว ป ตาวง อื อาึง ละ โกะ แตะ ไอฮ�
ปัว เปอะ โครฮ ปุย โม เซ โอก ฮา เปอะ ฆาื มัป่ โฮวน
ยุฮ อื เซ นึง เลฮ อื เตียง เปอะ� 11 ละ โม ป เลียก
เปิง ปะ นึง อ�ื ปัว ปะ เกือฮ อื โฮลฮ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม� เกือฮ โฮลฮ เชยี ลอป ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� ปัว ปะ เฆีญ อื ฮา ป โอ ไมจ� เดอมึ โม ป ฮรกั
เปอะ เซ ซ ไมจ มวน รพาวม เบือ เปอะ�

12 โอ พะจาว, ละ โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ปะ ปิฮ
เปอะ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ� ปะ เอจี เฆีญ เนอมึ เปอะ
ฮา ป โอ ไมจ� เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ เซ�

6
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

ป โกว พิน ระ พิน แตวะ ตัม ตัมนอง เชมินิต
1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ บวยจ ละ อาึ ไม่ รพาวม

รอก เปอะ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ ฆาื
รพาวม ฮาวก เปอะ� 2 ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง
อาึ� นึง อาวต เตอะ ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� ปัว
เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ ไฮ� นึง อาวต เตอะ ไม่ โซะ ลอน
ป อาวม แตะ� 3 อาึ อาวต ลัมเลือ เอนิ ไม่ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ� โอ พะจาว, ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ
แล ซ โปน เนอ�

4 ปัว เปอะ ฮอยจ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม�
ปัว เปอะ เรอึม อาึ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ� 5 โม ป ยุม อมั ซ เกียฮ โตก ลัง่ ละ ปะ� โม ป
อาวต นึง เมือง ป ยุม เซ อมั ซ เกียฮ ลืลาว ลัง่ ปะ�

6 อาึ ชุม เรยีง เงอะ ฆาื เยอืม ลอป ลอน แตะ�
เตียง ไอจ เจอะ เรจี เอนิ นึง รบวต เตอะ โครยญ
ซาวม� รฆวง เงอะ ซเกาะ โอยจ ฆาื เยอืม ลอป อาึ
นึง� 7 ไง่ เยอะ เอจี เปือ ตื ฆาื เยอืม ลอป เปอะ�
เญือะ ยุ ที โตว โอเอฮี นึง อาวต ลอป ไม่ รพาวม ตุก
แตะ� ฆาื โม ป เกละยุ แตะ เซ�

8 โม เปะ ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร เยอ� ตอ แปฮ
ฮา อาึ อ�ื นึง เอจี ฮมอง พะจาว เซียง เยอืม อาึ เฮ�ี
9 พะจาว เอจี ฮมอง รซอม ไววอน ยุฮ อาึ� ไม่ งอ่ต
อื รซอม ปัว อาึ นึง แตะ� 10 เมาะ ป เกละยุ อาึ อื
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ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง่ ไม่ ซ อาวม อื เม่ะมัก่ แตะ�
โม เซ ซ โฮลฮ ลเตือฮ ตอ แม� ไม่ ซ โฮลฮ อื โชะ นา
แตะ จุบัน่ ตัน ด่วน เอนิ�

7
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ตัม ตัมนอง ชิกกาโยน�

เกว ไม่ ป ยุฮ คุต ป มัฮ โม เบ่นยามิน
1 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ เปิง ฮลอง รอง

ซโอว ปะ� ปัว ปะ เรอึม เนอึม อาึ เกือฮ อาึ โปน ฮา
โม ป อาื ยุฮ ป โซะ ละ แตะ เซ� 2 อาึ ฮอ นึง ซ บัว่
อื โรวก แตะ� ไม่ ซ แจฮ อื อาึ ตอก แจฮ รเวยี ซิง
โต โอเอฮี ปุน แตะ โฮ� ไก โตว ป ซ เกียฮ เรอึม อาึ
เกือฮ โปน ฮา อ�ื

3-4 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ดัฮ อาึ เฮี ยุฮ ป โอ
ปุก ละ ปุย โฮ� ดัฮ ฮะ โอ เนอึม รพาวม ละ ปุโฮมว
แตะ� ไม่ ลู ตุย คาวคอง ยุฮ โม ป เกละยุ แตะ เตือง
โอ อื ไก ไล� ดัฮ อาึ ยุฮ เนอึม ตอก เซ โฮ� 5 เกือฮ
โม ป เกละยุ อุ เซ เครอปึ อาึ เมิฮ� เกือฮ เอนิ บึน
อาึ เฮี ปอ แลป เปอะ ไม่ เตะ ปอ ยุม เอนิ เนอะ�

6 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โกฮ เปลีฮ รพาวม ฮาวก
แตะ� ไม่ โกฮ ตอซู เปอะ ไม่ โม ป ฮาวก รพาวม
ซาวม ไง่ ละ อาึ เซ� ปัว เปอะ ซไจ โกฮ เรอึม อาึ�
ปะ ซ รเตีฮ เปอะ ปุย โม เซ ตัม กัน ซื กัน ไซ ยุฮ
เปอะ� 7 ปัว เกือฮ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ เจือ
ปุย ฮอยจ รโจะ รเจอมึ รวติ เปอะ� ปัว เปอะ งาวม
ก ฮลาวง อื ละ ซ ตัตเตียง เปอะ ปุย โม เซ� 8 โอ
พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ ป รเตีฮ รตุม ละ ปุย โครยญ
ปะเทต โครยญ บัน่ โครยญ เมือง� ปัว ปะ รเตีฮ อาึ
ตัม กัน ซื กัน ไซ กัน ปุก กัน ลอก ป ยุ เปอะ กไน อาึ
เฮ�ี 9 ปะ มัฮ เนอึม เปอะ พะจาว ป ซื ป ไซ ไม่ เนอึ
ม รพาวม เปอะ� ปะ ยุง โอยจ เปอะ ป คิต ป งอ่ต
ปุย โตะ รพาวม แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ กัน ยุฮ โม ปุย
ฆอก ปุย เบร เซ ไฆร ลอป เอนิ� โม ปุย ซื ปุย ไซ นึง
อื เกือฮ โฮลฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ลอป�

10ควน เฆีญ อาึ ติ แตะ เอจี มัฮ เอนิ พะจาว� เอจี
มัฮ ป เรอมึ ปุย เนอมึ รพาวม เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม�
11พะจาว รเตีฮ ปุย ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื เญอืม ยุฮ ปุย ป
ฆอก ป เบร เยอ� พะจาว รเตีฮ อื ละ ซ เกือฮ อื ลอก
ตุต แตะ โครยญ โฮน� 12 ดัฮ โม เซ โอ เฌาะ โกะ
ลโปลฮ พาวม แตะ โฮ� พะจาว เอจี เกลียง อาึง วจิ
ยุฮ แตะ ลอม� เอจี ววยฮ อาึง ทนู ยุฮ แตะ ละ อ�ื
13 พะจาว เอจี เพรยีง อาึง เครองึ รุป ยุฮ แตะ� เค
รองึ รุป ยุฮ อื เซ มัฮ ป ระ รที� ตี ทนู ยุฮ อื มัฮ เอนิ
ตี งอ�

14 งอ่ต แลน เมอะ� ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ แฮง
กัน ฆอก กัน เบร� ป เกิต เน่อมึ นึง อื มัฮ ลปุง จุ ไล
ไม่ ป ฆอก ป เบร โน่ง� 15 ปุย ฆอก ไล เซ กาวง อาึง
โตะ ครุฮ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ดุฮ นึง� กังเคะ เอ ปัง
เมอ มัฮ โกะ อื ไอฮ ป ดุฮ นึง โตะ ครุฮ เซ� 16 กัน
ฆอก กัน เบร ยุฮ อื ลเตือฮ แม เลอปึ โกะ อื ไอฮ� ป
โซะ ป ไซญ ป ยุฮ อื ละ ปุย เยอ แม ดุฮ แม ราว ไกญ
โกะ อื ไอฮ โรฮ�

17 อาึ อื ซ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ พะจาว, นึง
มัฮ พะจาว เซ ป ซื ป ไซ เนอึม� อาึ ซ เชยี ลืลาว
มอยฮ อื นึง มัฮ อื พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลา
วง แตะ�

8
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

ตัม ตัมนอง กิตทิต
1 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� มอยฮ ปะ มัฮ

เนอมึ ป คึ ป นัก ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ� อมันัต โญตซัก
เปอะ เอจี เปลีฮ ติ แตะ เล่ีป มะลอง� 2ปะ เอจี เกือฮ
เปอะ โม กวนดุ ไม่ กวนงกั แตวะ ลืลาว แตะ� เอจี
เป เปอะ โม ป ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ เตือง โอยจ
อื เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� โม ป ตอซู ไม่ เปอะ ไม่
โม ป ยุฮ ปไฮะ ปฮอน� ปะ เอจี ปุน เกือฮ เปอะ อาวต
โฆย�

3 เญือม แก อาึ มะลอง ยุฮ เปอะ� เตือง เคิ ไม่ ซ
โมยญ ป เกือฮ ปะ อื อาวต เบือง แตะ เซ อาึ เงอตึ
เนอึม ฆาื� 4 ปุย ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ซัมคัน อื ละ เปอะ
ตอก เมอ บุย� เกียฮ ดอฮ บุย เปอะ ละ ป แตวะ
ไล ตอก เอะ เฮี เมอ� 5 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ แปน
ป เตียม ไล ฮา เตปด่า เญี่ยะ โน่ง� เอจี เกือฮ เปอะ
โฮลฮ โญตซัก ไม่ ไก นา ไก ตา แตะ ตอก ป โปง ไม่ ป
โฮลฮ กซัต โฮ� 6 เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ปุน ตัตเตียง
โอเอฮี ป ยุฮ เปอะ เบือ อมันัต แตะ โครยญ เจือ�
เอจี เกือฮ เปอะ โอเอฮี เตือง โอยจ อื อาวต ฆรมึ อมั
นัต อ�ื 7 เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ ตัตเตียง ครกั โมวก
ไม่ แกะ ปิ ฮอยจ ละ โกะพริ เตือง โอยจ อ�ื 8 ตัต
เตียง โรฮ อื ไม่ ไซม ไล่ ไม่ กะ ระ กะ แตวะ ฮอยจ ละ
โอเอฮี ป อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม โครยญ เจือ� โอ
เอฮี ตอก เซ มัฮ เนอมึ ป เงอตึ ปุย นึง�

9 โอ เยโฮวา� ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� มอยฮ ปะ
มัฮ เนอมึ ป คึ ป นัก ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ�

9
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี�

ตัม ตัมนอง มุตลัปเบ่น
1 โอ พะจาว, อาึ ปัว ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ ปะ

ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ� อาึ ซ ครอฮ
ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ เกือฮ ปุย ฮมอง โครยญ
เจือ� 2 อาึ ญันด่ี ปีติ นึง ปะ� โอ พะจาว ป ตึก นึง
ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ� อาึ ซ เชยี ลืลาว มอยฮ ปะ�

3 เญอืม เปลีฮ ปะ ติ แตะ ละ อ�ื โม ป ฮอยจ ตอซู
ไม่ อาึ เซ ลเตือฮ เอนิ ตอ แม� โม เซ ฆลาื ปอ ยุม
โอยจ แตะ เอนิ� 4 ปะ เอจี รเตีฮ เปอะ อาึ ตัม ซื ตัม
ไซ อ�ื เอจี เปลีฮ เปอะ มัฮ อาึ ปุย ปุก ปุย ลอก� นึง
มัฮ เปอะ พะจาว ป ซื ป ไซ เนอมึ�

5 ปะ เอจี โครฮ แครต เปอะ ปุย ตัง เมือง เกือฮ
โอก� เอจี ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่
ตุเตือะ เปอะ มอยฮ อื เกือฮ ไฆร ลอป เอนิ� 6 โม
ป ตอซู ไม่ เยอะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ไลจ ปอ ไฆร
โอยจ อื เอนิ� บัน่เมือง อาวต อื เอจี ยุฮ ตื โรฮ เปอะ
ไลจ ไม่� เญือะ ไก โตว ป โตก ละ ติ ตื เนอึม ปุย โม
เซ�
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7 พะจาว ปังเมอ มัฮ กซัต ตัตเตียง ลอป ปุย โอ
เญาะ ไก ลอยจ� เอจี ยุฮ อาึง ก งาวม แตะ ละ ซ ร
เตีฮ แตะ ปุย� 8พะจาว ซ รเตีฮ ปุย ปลัฮเตะ ตัม ปุก
ตัม ลอก อ�ื นึง มัฮ อื ป ซื ป ไซ นึง กัน ตัตซิน แตะ
ปุย โครยญ ปะเทต�

9 พะจาว มัฮ ตอก ซโมะ เดีย รองั เดีญ ละ โม ป
ลอก กัน โคมเฮง ปุย แตะ� มัฮ โรฮ ตัว เปิง ละ โม ป
อาวม เม่ะมัก่ แตะ� 10 โอ พะจาว, ปุย เมาะ ป เอญี
เคะ เปอะ ปะ ละ โปวฮ เปอะ โตว� เมาะ ป ยุง ป มัฮ
ปะ อา เอจี ปุน อาึง เนอมึ รพาวม แตะ นึง เปอะ เบือ
อ�ื

11 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว ป อาวต นึง เมือง
ซีโยน เซ� ไม่ ครอฮ เปอะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื
เกือฮ ปุย ฮมอง โครยญ เจือ ปุย� 12 พะจาว โตก
ลอป ละ โม ป อาวม เม่ะมัก่ แตะ ฆาื โคมเฮง คา
เคียน ปุย อ�ื เบีย โตว รซอม ไววอน ยุฮ อ�ื พะ
จาว ซ โรก เวน ละ โม ป ยุฮ ป โซะ ละ อื เซ รโตง อ�ื

13 โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ� ปัว
เปอะ แก แลน เมาะ โซะ ป ลอก อาึ ฆาื ป ยุฮ โม ป
เกละยุ อาึ เนิ เฮ�ี ปัว ปะ ยวก แตะ เกือฮ โปน ฮา
โตะ รเวอืะ เมือง ป ยุม เซ� 14 เญือม เซ อาึ ซ โฮลฮ
ลืลาว ปะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง เรอึม ปะ
แตะ� ซ โฮลฮ กอก รโฮงะ เรอึม ปะ แตะ ละ ปุย�
นา ก โพรม ปุย นึง เมือง ซีโยน โครยญ โตะ รเวอืะ�

15 โม ปุย ตังเมือง เงอ เอจี โคะ ดุฮ นึง โตะ ครุฮ
ป กาวง โกะ แตะ ไอฮ� แฮวะ ป ตาวง อื อาึง ละ
ปุย เยอ� เอจี เคริ โรฮ ชวง โกะ อื ไอฮ โรฮ� 16 พะ
จาว เอจี เปลีฮ ที ติ แตะ ละ ปุย� นึง กัน รเตีฮ แตะ
ปุย ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื รเตีฮ โรฮ ปุย ฆอก ปุย เบร
เกือฮ อื ไลจ โลม ฆาื กัน ฆอก ยุฮ โกะ อื เซ ไอฮ�

17 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ลัก่ ก ลอยจ อื ซ ฮอยจ
ละ เมือง ป ยุม� ปุย โครยญ ปะเทต ป โอ ญอม เจือ
พะจาว ซ ฮอยจ ตื นา เซ� 18พะจาว ไก โตว เญือม
เบีย ปุย ตุก ปุย ญัก� ลัก่ ซโอว รพาวม ปุย เม่ะมัก่
เกอ ไก โตว เญือม ไฆร อื ติ ชวง�

19 โอ พะจาว, ปัว ปะ โกฮ รเตีฮ โม ป โอ เจือ โค
รยญ เมือง เซ� เกือฮ ลอก ตุต แตะ� ปุ เกือฮ ปุย
โม เซ แปน ป เป� 20 โอ พะจาว, ปัว ปะ ยุฮ ตอก ซ
เกือฮ เปอะ ปุย โม เซ ฮลัต นึง เปอะ� ไม่ เกือฮ เปอะ
อาวม มัฮ เยอื แตะ ปุย ปลัฮเตะ บไ่ด่ะ�

10
1 โอ พะจาว, เมอยุ อาวต เปอะ ซไง ฮา อาึ อ�ื เญื

อม อาวต อาึ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ� เมอยุ เม่าะ เปอะ ติ
แตะ ฮา อาึ อ�ื 2 ปุย ฆอก ปุย เบร อวต ติ แตะ� อาื
แนฮ คัม ตุง โม ป ตุก ป ญัก� ปัว ปะ เกือฮ เพรยี ป
ววยฮ อื อาึง เซ เคริ ไอฮ โกะ อ�ื 3 ปุย ฆอก ปุย เบร
อวต ติ แตะ นึง โอเอฮี ป ฆวต ไอฮ แตะ โตะ รพาวม
แตะ� โม ป ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ โอเอฮี ตอก
เซ เพียก แฮม ลอป พะจาว, ไม่ พามัต ดู่แควน อ�ื
4 ปุย ตอก เซ อวต องั ติ แตะ� อฮั เฮ�ี �ยุ โตว เกือฮ
พะจาว แตะ ลอก ตุต เมอ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ อื โตะ

รพาวมแตะ ตอก เฮ�ี �ไก เนอมึ โตวพะจาว เยอ��
อฮั เซ�

5 กัน ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ตอก ป จเลิน แนฮ ปุ
ปุ� โม เซ ชวน โตว กัน รเตีฮ ยุฮ ปะ นึง ฮลาวง ลอน
อื ฮา ไง่ อ�ื อฮั ลอป ลปุง กุยจ ววั ละ โม ป ตอซู ไม่
แตะ� 6 อฮั อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ไก โตว
ป ฮลัต ป เตีจ อาึ นึง เงอ� อาึ แจง โอ ซ ยุ เม่ะมัก่
แตะ ฮอยจ ละ ล่อยญ ฆอ กุม เจน แตะ�� อฮั เซ�
7 มวยญ อื นาวก นึง รซอม ซะ� ลปุง จุ ไล ไม่ ลปุง
ซฮาว� ดัก อื อฮั ลอป ลปุง ฆอก ลปุง เบร ไม่ อู ลอป
อื ลอก กันไฮะ กันฮอน�

8 ปุย ตอก เซ ซาวป เม่าะ อาึง ติ แตะ เฆียง ยว่ง
ก ไฆลป อ�ื ละ ซ มอง อื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต�
ไง่ อื ซาวป แก โม ป โอ ไก ตัว เปิง� ละ ซ ยุฮ แตะ
ป โซะ ละ อ�ื 9 ปุย ตอก เซ เม่าะ อาึง ติ แตะ ตอก
เม่าะ รเวยี ซิงโต โตะ ทัม โฮ� เญือม ยุ อื ฮอยจ ปุย
ตุก ปุย ญัก เกอ� ดัม เอนิ โฮมวต อ�ื บัว่ โรวก อื นึง
โม่ะ แฮวะ ยุฮ แตะ�

10 ปุย ฆอก ไล เซ ระ เรยีง ระ แด่น� โคมเฮง คา
เคียน ปุย โอ ไก ตัว เปิง เซ� ปอ เอนิ ฆลาื อ�ื 11 ปุย
ฆอก ปุย เบร เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �พะจาว
เอจี เบีย อื ป ยุฮ อาึ เฮ�ี เอจี พัต นา แตะ ลวง ไฮญ�
เญือะ ยุ โตว อื กัน ยุฮ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ�

12 โอ พะจาว, ปัว ปะ โกฮ ละ� เกือฮ แปฮ โม เซ
ลอก ตุต แตะ� ปัว เปอะ โอ เบีย โม ป อาวต ไม่
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� 13 ปุย ฆอก ปุย เบร เซ
พามัต ดู่แควน พะจาว� อฮั พะจาว โอ ซ เกือฮ แตะ
ลอก ตุต� เกียฮ โรวต โน่ง อฮั โอเอฮี ตอก เซ เมอ�

14 โอ พะจาว� ปะ ปังเมอ เอจี ยุ เอจี ฮมอง เปอะ
ป โซะ ป ไซญ ป ยุฮ ปุย ละ ป ตุก ป ญัก เกอ� เอจี
แลน ที เปอะ ละ ซ โรก เปอะ เวน ละ ปุย� ปะ เอจี
มัฮ เปอะ ตัว เปิง ละ โม ป โอ ไก ตัว เปิง� เอจี มัฮ
โรฮ เปอะ เปือะ ละ โม กวน ดอย ม่อย เบีย� 15 ปัว
ปะ ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต โม ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ ปุยไฮะ
ปุยฮอน เซ� ตัม เมาะ โฮวน กัน ฆอก ยุฮ อ�ื ปัว ปะ
รเตีฮ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ลอยจ กัน ฆอก
ยุฮ อื เซ�

16พะจาว แปน ลอป กซัต โอ เญาะ ไก ลอยจ� โม
ป โอ เจือ โครยญ เมือง ปุย� ซ ไลจ ซ โลม โอยจ�
เญือะ ซ ไก โตว นึง บัน่เมือง ยุฮ อื ติ ปุย เนอมึ�

17 โอ พะจาว, เญือม กอก ปุย ปัว นึง เปอะ ไม่
รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ� ปะ งอ่ต เปอะ ละ อ�ื ไม่
เกือฮ เปอะ โฮลฮ รพาวม เรยีง แตะ� ปะดาวง เปอะ
ฮยวก แตะ ละ ซ งอ่ต แตะ ป อฮั อ�ื 18 เญอืม รเตีฮ
เปอะ ปุย ปะ ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม ซืไซ ยุฮ แตะ ละ
โม กวน ดอย ม่อย เบีย� ไม่ ละ โม ป ลอก กัน โคม
เฮง คาเคียน ปุย แตะ� เดอมึ ปุย ปลัฮเตะ เฮี โอ
เญือะ ซ ปุน เกือฮ อื ฮลัต เตีจ�

11
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี
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1 พะจาว เอจี มัฮ เนอึม ตัว เปิง อาึ� โม เปะ เม
อยุ อฮั เปอะ ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตอ ฮอยจ
นึง บลาวง ตอก โปว ไซม โฮ� 2แก แลน เมอะ� ปุย
ฆอก ปุย เบร ววยฮ อาึง ทนู ยุฮ แตะ� เอจี ฟวยจ
ดุฮ อื อาึง ตี นึง อื ละ ซ โปยญ แตะ เน่อมึ ก เฟียก
อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ลอก ปุย ซื ปุย ไซ� 3 ดัฮ โอเอฮี ยุฮ
อื เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ โอยจ โฮ� ปุย ซืไซ ซ เกียฮ ยุฮ
ลัง่ ติ แตะ ตอก เมอ�� เมอยุ อฮั เปอะ ตอก เซ�

4 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� พะจาว อาวต นึง
วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� นา ก งาวม อื อาวต นึง
เมือง มะลอง� ไง่ อื แลน ปุย ปลัฮเตะ� ยุ ที ตอก
มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื 5พะจาว ลอง แลน ปุย ซื ปุย ไซ
ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� พะจาว ปังเมอ เกละ ลัมเลือ
ยุ โม ป โคมเฮง คาเคียน ปุย� ไม่ โม ป มวน ยุฮ กัน
ฆอก ละ�

6 ปุย ฆอก ไล ตอก เซ พะจาว ซ โทก รฆุ งอ ราว
อ�ื ซ เกือฮ งอ รเออปึ ไม่ มัต ราื ราว อื ตอก ราื เฮละ
โฮ� เกือฮ โรฮ กาื กอยจ ปอ ฮุ ฮะ ปุย ฮอยจ ละ อ�ื
เอจี มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป มัฮ รโตง อ�ื 7พะจาว ฮรกั
กัน ซื กัน ไซ นึง มัฮ โกะ อื ป ซื ป ไซ เนอึม� ปุย ซื
ปุย ไซ ซ โฮลฮ เนอมึ ยุ นา พะจาว�

12
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

ตัม ตัมนอง เชมินิต
1 โอ พะจาว, ปัว ปะ เรอมึ แตะ นึง เอจี ไฆร โอยจ

โม ป ฆวต ไอฮ เนอึม จีวติ พะจาว� โม ป เนอึม
รพาวม ลลาึง ปุย ปลัฮเตะ เฮี เญือะ ไก โตว� 2 ปุย
เตือง โอยจ อื อฮั ตื ลปุง โอ เนอึม ละ ปุ แตะ� ดัก
ดอย อื เคียต ซาวป อวต ลื ปุย ละ ซ จุ แตะ ปุย ไลจ�
เนอมึ โตว รพาวม ละ ปุย�

3มวยญ ป ซาวป อวต ลื ปุย ไม่ ดักดอย ป อวต ติ
แตะ ระ ตอก เซ� ปัว พะจาว เกือฮ อื อาวต โฆย�
4 มัฮ อฮั ฮะ ไม่ โม ป อฮั ตอก เฮ�ี �เอะ แจง ซ เป
เยอะ เบือ ดัก แตะ เฮ�ี เอจี มัฮ ดัก ป ยุง ลปุง ป เกีย
ฮ� มัฮ ปุย บุย ป ซ ระ แม ฮา เอะ เอ�� อฮั อื ตอก
เซ โม เซ เยอ�

5พะจาว อฮั อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โกฮ ละ ปเล่ีย
เฮี เอนิ� โม ป ตุก ปญัก ป รกัเริ นึง โคมเฮง ปุย แตะ
เซ� อาึ ซ เรอึม เมอะ� อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ อาวต นา
ก ชุมเยน่ เฮน ฮลอง อ�ื เอจี มัฮ นา ก รไม่จ อื โฮว
อาวต นึง เซ�� อฮั เซ�

6 ลปุง พะจาว มัฮ ป ซงะ่ ซงอม เนอึม� ซงะ่ มาื
ป เอจี โล ปุย นึง เบิง่ อาแลฮ โฮน ตอก ออฮ� ลปุง
พะจาว ซงะ่ ซงอม โรฮ ตอก เซ�

7-8 โอ พะจาว, ปุย ฆอก ปุย เบร โฮว ไร ลอป รวติ ร
เวยีง เอะ� ปุย ปลัฮเตะ เฮี อวต ลื กัน ฆอก กัน เบร�
ปัว ปะ เฆีญ เอะ� ไม่ เรอึม เปอะ เกือฮ เอะ โปน ฮา
ปุย ตอก เซ�

13
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

1 โอ พะจาว, ปะ อมั มัฮ ซ เบีย ลอป เปอะ อาึ� เญื
อม เมอ ซ โตก แม เปอะ ละ อาึ อ�ื ซ เม่าะ ลัง่ เปอะ
ติ แตะ ฮา อาึ เล่ีญ เมาะ เมอ� 2 อาึ ซ โฮลฮ ลัง่ โอต
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ เฮี เล่ีญ เมาะ เมอ แล� อาึ
อาวต ลอป ไม่ รพาวม ตุก แตะ โครยญ ไกลป ซเงะ�
โม ป เกละยุ อาึ เซ ซ โฮลฮ ลัง่ โคมเฮง อาึ เล่ีญ เมาะ
เมอ แล�

3 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ งอ่ต
ไม่ โลยฮ เปอะ เนิ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ ไงฮ
ซวง� เดอมึ อาึ โอ ซ ยุม� 4 เดอมึ โม ป เกละยุ อุ เซ
โอ ซ โฮลฮ อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี เป เยอะ�� เดอมึ โอ
ซ โฮลฮ อฮั เซ� ไม่ โอ อื ซ โฮลฮ กาึฮ นึง ยุ แตะ ไป
อาึ�

5 อาึ ปัง เมอ อาึง รพาวม แตะ นึง รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ ปะ� อาึ เกือฮ รพาวม แตะ มวน นึง
มัฮ ปะ พะจาว ป เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม
แตะ� 6 อาึ ซ เชยี ลืลาว พะจาว นึง เอจี ไมจ เนอึม
ป ยุฮ อื เนิ�

14
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

1 ปุย งาว อฮั อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ไก
เนอมึ โตว พะจาว เยอ�� อฮั เซ� ปุย โม เซ มัฮ ปุย
ฆอก ปุย เบร� ซาวป ลอป ยุฮ กัน คึต กัน ตวยฮ� ไก
โตว ติ ปุย เนอมึ ป ซาวป ยุฮ กัน ไมจ เจอ�

2 พะจาว แก แลน ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ เมือง มะ
ลอง� ละ ซ ซาวป อื แลน ปุย ไมจ พันญา ไม่ ยุง อื
ซาวป ยุ พะจาว นึง อ�ื ดัฮ ไก โฮ� 3 ปุย ปังเมอ เอจี
พัต นา แตะ ฮา พะจาว เตือง โอยจ อ�ื เอจี โฮว ตื
คระ พิต� ไก โตว เฟือฮ ป ยุฮ กัน ไมจ เจอ� ติ ปุย
ปุ ไก�

4 โม ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร เซ อมั มัฮ โอ อื ยุง
โอเอฮี� โม เซ บ่วก โจวง แนฮ� ริ ปุย ไน อาึ ตอก
ริ ปุย ซัตซิง ละ ซ ปอน แตะ โฮ� ยุง โตว ไววอน ละ
อาึ ติ ชวง�

5 ปุย โม เซ ซ โฮลฮ อาวม เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ซ โฮลฮ
อื อาวต นา ก ตึก นึง โซะ แตะ� พะจาว ปัง เมอ
อาวต ไม่ โม ปุย ซื ปุย ไซ� 6 ปุย ฆอก ปุย เบร ยุฮ
ไลจ ไม่ แพนกัน ยุฮ ปุย ตุก ปุย ญัก� พะจาว ปังเมอ
แปน ตัว เปิง ละ ปุย ตุก ปุย ญัก เซ�

7 ปัว เกือฮ ป เรอมึ โม อซิราเอน เซ โอก เน่อมึ นึง
เมือง ซีโยน� เญือม เอจี เกือฮ พะจาว ปุย ไน แตะ
แม อาวต ไมจ อาวต มวน แม ตอก ไพรม แตะ เซ�
โม ยาโคป ซ ไมจ เปละ มวน พาวม� โม อซิราเอน ซ
อาวม ญันด่ี ปีติ แตะ�

15
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, มัฮ ปุย ตอก เมอ ป ซ โฮลฮ เลียก
อาวต นึง พากัง ยุฮ เปอะ� มัฮ ปุย ตอก เมอ ป ซ
โฮลฮ อาวต นึง เมือง ซีโยน ป มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ
เปอะ�



พะทัม ลืลาว 15:2 491 พะทัม ลืลาว 17:15

2 มัฮ ปุย เนองึ ป อฮั พะจาว โครยญ เจือ� ไม่ ยุฮ
อื ป ปุก ป ลอก� มัฮ ป อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื� 3 มัฮ ป
โอ ญอม บรุ เพือ ปุย� ปุย ตอก เซ ยุฮ โตว ป ฆอก ป
เบร ละ ปุ โฮมว แตะ� ซาวป โตว โฮว โบ ลปุง ลอก
ปุ ยว่ง แตะ� 4 ปุย เซ โรวต เนอึม เติ กัน ฆอก ยุฮ
ปุย� คัต เวยีน ป ยุฮ ป พิต� โม ป ฮลัต นึง พะจาว
เยอ� ปุย เซ ปังเมอ นัปทื เนอึม อ�ื ปุย เซ ปัง โซะ
ละ อื เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ยุฮ แนฮ ลัง่ อื ตัม
ป ซันญา แตะ อาึง� 5 ปุย เซ ไอฮ โตว ด่อก นึง โม
ป รมะ รโตว นึง แตะ� ปัง ริ ปุย นนุ นึง มาื โฮวน�
ญอม โตว ไอฮ อ�ื นึง โอ อื ซ ฟอง ปุย โอ ไก พิต เฟือ
ฮ� มัฮ ปุย ตอก เซ ป ซ โฮลฮ อาวต ตอน ฮมัน ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ�

16
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ� ตัมนอง มิกทัม

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง อาึ นึง
ฮอยจ เปิง อาึ ปะ ละ ซ โปน แตะ ป โอ ไมจ� 2 อาึ
อฮั ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ
อาึ� เมาะ ป ไมจ ป ญุ่ก ป โฮลฮ โฮะ โครยญ เจือ มัฮ
ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปะ�� อาึ อฮั เซ ละ� 3 ปุย ไน พะ
จาว ป เนอมึ รพาวม มัฮ เนอมึ ป ตึก นึง ไมจ แตะ�
เญือม อาวต ดิ ไม่ อื มัฮ ป โอยจ นึง มวน แตะ เนิ�
4 โม ป ตอ โฮว ซาวป พะจาว ไฮญ ซ โฮวน เม่ะมัก่
ฆาื อ�ื อาึ ซ ญอม โตว รไม่ รม่าึก ติ แตะ ไม่ ไลลวง
โอเอฮี ตัน อ�ื อาึ ซ ญอม โตว โรฮ นัปทื พะ ยุฮ อ�ื

5 โอ พะจาว, มัฮ ปะ ป รไม่จ อาึ โฮลฮ โฮฮ ฮา โอ
เอฮี ไฮญ เญอ� โอเอฮี เมาะ ป ตุก อาึ นึง โครยญ
เจือ ปะ เอจี โพต เปอะ เนิ� จีวติ อาึ เอจี อาวต นึง
ลเตือก เตะ ปะ� 6นาตี ป เกือฮ เปอะ เนิ เซ มัฮ เนอึ
ม ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ป โฮลฮ อาึ เน่อมึ นึง ปะ ปุก
เนอมึ รพาวม เมอะ�

7 อาึ ซ ลืลาว พะจาว นึง เกือฮ อื ลปุง ซตอก รเง่
อมึ แตะ ละ อาึ� เมือ ก ซาวม อื อาึ ปุน วซิา พันญา
ไมจ แตะ เบือ อ�ื 8อาึ เกือฮ รพาวมแตะ อาวต ลอป
นึง พะจาว. เญือม อาวต พะจาว ไม่ เยอะ ไก โตว ป
เกือฮ อาึ โตวฮ ฆราึง นึง โอเอฮี ฮ�ี 9 มัฮ เซ ป ไมจ
เปละ มวนพาวม อาึ นึง อ�ื เนะซองั เงอะ อาวต ไมจ
อาวต มวน โรฮ เบือ อ�ื 10 ปะ แจง โอ เปอะ ซ ละ
โปวฮ อาึ เกือฮ อาวต นึง เมือง ป ยุม เมอ� ซ เกือฮ
เปอะ โตว โรฮ กวนไจ เนอมึ รพาวม ยุฮ แตะ ซเออมึ
ลโฮก� 11 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ยุง คระ ฮอยจ ละ
จีวติ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ เปอะ อาึ มวน รพาวม กุมปอ
นึง อาวต เปอะ ไม่ เยอะ� เญอืม โฮลฮ อาวต ไม่ ปะ
อา มัฮ เนอมึ ป ไมจ ป มวน โอ เญาะ ไก ลอยจ�

17
รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, ปัว ปะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ�
นึง อฮั ฮะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� ปัว เปอะ งอ่ต
รซอม ไววอน ป โอก เน่อมึ นึง ดักดอย เยอะ� นึง
มัฮ อื ดักดอย ป โอ อฮั ลปุง จุ ไล� 2 เญือม รเตีฮ

เปอะ อาึ� ปัว ปะ เปลีฮ ที ละ ปุย มัฮ อาึ ปุย โอ ไก
พิต ยุฮ ฮู� ปัว เปอะ แลน ที กัน ซื กัน ไซ ยุฮ อาึ เฮ�ี

3 ปะ เอจี ลอง เปอะ แลน รพาวม อาึ� เอจี ฮอยจ
เปอะ เคะ อาึ เมือ ก ซาวม อ�ื เอจี กวต ที เปอะ
รพาวม อาึ� ปะ ยุ เปอะ โตว ป ฆอก นึง เงอะ ติ เจือ
เนอมึ� มวยญ เญอะ ปุ โรฮ อฮั ป โอ ปุก โรฮ� 4 อาึ
เกือฮ โตว ติ แตะ ลเลียก รไม่ ไม่ กัน ฆอก ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ� เบือ งอ่ต แตะปอฮั ปมวยญปะละแตะ�
อาึ เอจี แฮน เวยี คระ โครง ยุฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน�
5 ชวง เงอะ โฮว ลอป นึง คระ โครง ยุฮ ปะ� แพก
โตว ฮา อื ติ รเดือง เนอมึ�

6 โอ พะจาว� อาึ กอก ปัว นึง ปะ นึง ยุง เงอะ ซ
โลยฮ ปะ อื ละ แตะ� ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ
ซ งอ่ต เปอะ ป อฮั อาึ เฮ�ี 7 โอ พะจาว� มัฮ ปะ ป
เรอมึ ปุย� เมาะ ป เอญี เปิง อมันัต ระ ยุฮ เปอะ ละ
ซ เกือฮ อื ติ แตะ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ แตะ เซ� ปัว
เปอะ เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ละ�
8 ปัว เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง อาึ ตอก โซะโกะ ฮ
รกัซา ปุย นึง ซลอง ไง่ แตะ โฮ� ปัว เปอะ เม่าะ อาึ
ฆรมึ โพรยจ เปอะ ตอก เม่าะ แอ กวน แตะ โฮ� 9 ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา ปุย ฆอก ปุย เบร ป ซาวป ยุฮ
ไลจ ไม่ เยอะ เซ� โม เซ อาวต รวติ อาึ โครยญ ลวง
อื ละ ซ มอง อื ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ�

10 ปุย โม เซ ไก โตว รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย
เญี่ยะ เนอึม� มวยญ อื อฮั ลอป ลปุง ฮลาวง นึง
ฆวต อวต อื ติ แตะ� 11 ปุย โม เซ โฮว ตวย ฮรอย
อาึ� เญอืม เอจี เครอปึ อื อาึ อ�ื แวต เอนิ อาึ� ไง่ อื
แลน โอ เญือะ ละ เอนิ อาึ ละ ซ โฮมวต แตะ ลาวป
อาึ ไม่ เตะ� 12 โม เซ ฆวต แจฮ เอนิ อาึ ตอก แจฮ
ซิงโต โอเอฮี ป ปุน แตะ โฮ� ตอก เอนิ ซิงโต บุฮ ลัง่
ป เม่าะ อาึง ติ แตะ ละ ซ มอง แตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
โฮ�

13 โอ พะจาว, ปัว ปะ โกฮ ตอซู ไม่ อ�ื เกือฮ เอนิ
รเคอปึ ลังเตะ� ปัว ปะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ปุย
ฆอก ปุย เบร เซ เบือ วจิ ยุฮ เปอะ� 14 โอ พะจาว, ปัว
ปะ เรอมึ แตะ เกือฮ โปน ฮา ปุย ปลัฮเตะ เฮี เบือ อมั
นัต ระ ยุฮ เปอะ� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ปุย ป เกือฮ รพาวม
แตะ อาวต นึง โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี ตุต ป แฮรน
เปอะ อาึง ละ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ� ปัว ปะ เกือฮ
ฮอยจ เอนิ ละ อ�ื เกือฮ ตุต เซ ซึป ตอ ฮอยจ ละ
กวน อ�ื เกือฮ โรฮ ลัง่ ซึป ตอ ฮอยจ แตะ ละ กวน
โซะ ลุกลัน อื โรฮ� 15 อาึ ปังเมอ ซ โฮลฮ เอนิ ยุ
นา ปะ� นึง เอจี โฮลฮ โฮะ แปน ปุย ซืไซ� เญือม ซ
โปวะ เน่อมึ ไอจ แตะ อาึ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ นึง โฮลฮ แตะ ยุ ปะ�

18
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว�

ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี� เคียง เกือฮ พะจาว อื
โปน ฮา โม ป รุป ไม่ อื เตือง ซาอุน ไม่ ปุย ไฮญ นึง
อ�ื ด่าวติ เชยี นึง รซอม เชยี แตะ ตอก เฮ�ี

(2 ซมอ� 22:1-51)
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1 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ เรยีง แด่น เนิ� อาึ ฮรกั
เนอมึ ปะ� 2พะจาว มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย เนิ� มัฮ
ตอก ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ อาึ โปน
ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� พะจาว ยุฮ อาึ มัฮ ตัว
เปิง อาึ� อาึ โปน ป กอยจ ป ราวม เบือ อ�ื มัฮ ป ปุน
เฆีญ อาึ� มัฮ ป แลน แก อาึ ไม่ ระ เรยีง แด่น แตะ�
มัฮ ป โฮลฮ อาึ เปิง ฮลอง รอง ซโอว อ�ื 3 อาึ กอก
ปัว นึง พะจาว, ป โซมกวน เนอมึ ปุย ลืลาว เซ� เอจี
เกือฮ เนอมึ อาึ โปน ฮา โม ป รุป ไม่ เยอะ เซ เบือ อ�ื

4 อาึ เอจี ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก ป อาวต โตะ
รอาวม พุกเพียก โฮ� กัน ไลจ โลม เอจี โรวก อาึ
ตอก รอาวม ดังดอ โฮ� 5 อมันัต ลัก่ยุม เอจี รวต อาึ
ตอก โม่ะ รโฮญก โฮ� อาึ เอจี ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก
ไซม เคริ แฮวะ โฮ� 6 เญือม อาวต ไม่ ตุก รพาวม
แตะ อาึ กอก ปัว นึง พะจาว. อาึ ไววอน ปัว พะจาว
เรอึม แตะ� พะจาว ฮมอง เซียง อาึ เน่อมึ นึง วฮินั
ยุฮ แตะ� รซอม ปัว อาึ นึง อื เซ เอจี งอ่ต เนอึม อื
เนิ�

7 เญือม เซ ปลัฮเตะ ดุงเดียง ซูซอย เอนิ� ควน
ตอน บลาวง ฌื เซ รกุฮ รเตียง นึง ฮาวก รพาวม พะ
จาว� 8รพาวม โอก เน่อมึ โตะ มาึฮ อื ตอก เอนิ ม่าึต
งอ โฮ� รพาวม โอก เน่อมึ โตะ มวยญ อื ตอก เอนิ
รฆุ งอ รเออปึ ลัง่ โฮ� 9 พะจาว โปฮ มะลอง ละ ซ
เลีฮ แตะ ตอก โปฮ ปุย พากัง โฮ� บึน ปุ เลีฮ ชุต รวู
กุ� 10พะจาว บุก ปุ เลีฮ เตปด่า ไก โพรยจ� โปว ไม่
อ�ื งาวม ปุ ฮอยจ นึง กาื กอ� 11พะจาว เกือฮ ชุต
รวู กุ แปน ตอก พากัง อาวต แตะ� ชุต รวู ป นาวก
นึง รอาวม เซ อาวต รวติ รเวยีง อ�ื 12 เน่อมึ นึง รงั
ซเปีย ป อาวต ลั่กกา พะจาว เซ ไก แม แพร นึง ไม่
ปลุกปลัก� ไจจ ติ แตะ โอก เน่อมึ นึง ชูต รวู กุ เซ�

13พะจาว โอก เซียง แตะ เน่อมึ นึง มะลอง ตอก
เนอึม บริ โฮ� เซียง พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ
เซ ระ ซนัน เอนิ� 14 ตี ทนู ยุฮ พะจาว เกือฮ โม ป
รุป ไม่ อื แตกฟุง เฮยีไฮ� ปลุกปลัก เรยีง ยุฮ อื เกือฮ
โม เซ ตอ เงา่ะ ตอ วู� 15 เตะ ฆรมึ ปลัฮ รอาวม เอจี
เปลีฮ ที ติ แตะ เบือ รซอม ดวน พะจาว อ�ื เตะ ก
ตึก นึง โด่ะ แตะ เอจี ปลาฮึ ตื โรฮ เบือ กาื ป โอก เน่
อมึ โตะ มาึฮ พะจาว เซ�

16 พะจาว ซนาว เตะ แตะ เน่อมึ ก ฮลาวง อื ละ
ซ โตวก แตะ อาึ� เอจี เมือะ โรฮ อาึ โอก ฮา รอาวม
โด่ะ เซ� 17 เกือฮ อาึ โปน ฮา โม ป ระ เรยีง ป ตอซู
ปุ แตะ ไม่ เยอะ เซ� เกือฮ โรฮ อาึ โปน ฮา โม ป เก
ละยุ อาึ ป ระ เรยีง ฮา เยอะ โครยญ โฆะ อ�ื 18 โม
เซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เญอืม อาวต อาึ ไม่ โซะ
ป อาวม แตะ� เญือม เซ พะจาว มัฮ ป เรอึมชวย ตู
เตอมึ อาึ� 19พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน ฮา ป กอยจ
ป ราวม� อาึ โฮลฮ เนอึม อาวต ก ลเบื่อฮ อื นึง ปุก
อาึ รพาวม อ�ื

20พะจาว เกือฮ ลังวนั ละ อาึ ตัม รพาวม ซืไซ ยุฮ
ฮุ� เอจี ปิฮ เนอมึ มุ่น เนิ� นึง มัฮ อาึ ปุย ซงะ่ ซงอม
ยุฮ อ�ื 21 อาึ เอจี ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง ซตอก พะจาว
อาึง ละ แตะ เซ� อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ แพก ฮา
คระ ยุฮ พะจาว ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร�
22 โกตไม ยุฮ พะจาว เซ โครยญ คอ อ�ื เอจี อาวต

ลอป ไม่ อาึ� อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ ซไง ฮา โกตไม
ยุฮ อื เซ� 23 อาึ เอจี แปน เนอึม ปุย ญุ่ก เญาะ เติ
ละ แลน พะจาว อ�ื อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ติ แตะ ซงะ่
ฮา ป ฆอก ป เบร� 24 มัฮ เซ ป เกือฮ พะจาว ลังวนั
เนิ ตัม กัน ซื กัน ไซ ยุฮ ฮุ เซ เบือ อ�ื นึง เอจี มัฮ อาึ
ปุย ซงะ่ ซงอม ละ ยุ พะจาว อ�ื

25 โอ พะจาว, ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ รพาวม เนอึม
แตะ ละ โม ป เนอึม รพาวม� ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ
มัฮ แตะ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ ละ โม ป โฮลฮ แปน ปุย
ญุ่ก เญาะ เติ� 26 ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ มัฮ แตะ ป
ซงะ่ ซงอม ละ โม ป ซงะ่ ซงอม� ปะ เอจี เปลีฮ โรฮ
เปอะ มัฮ แตะ ป ตอซู ไม่ โม ป บ่วก ป โจวง โรฮ�
27ปะ เกือฮ เปอะ ปุย ตุ ปุย เตียม โปน เม่ะมัก่ อาวม
แตะ� ไง่ เปอะ ปังเมอ ชวน ลอป โม ป อวต ติ แตะ�
ไม่ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ เลีฮ อาวต ก เตียม อ�ื

28 โอ เยโฮวา� พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ มัฮ เปอะ ออม
ซเปีย ละ อาึ� เอจี เปียน เปอะ ป เฟียก แปน ป ซ
เปีย เนิ� 29 เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ระ เรยีง ปอ เกีย
ฮ เป เยอะ โม ป รุป ไม่ เยอะ แปน มู แปน กอง อื
เอนิ� เอจี เกียฮ เตน โรฮ ราว ฆรุง ฮลาวง ยุฮ อื
เบือ เปอะ� 30 เญอืม งอ่ต คระ โครง ยุฮ พะจาว มัฮ
เนอึม ป ไมจ เนิ โครยญ เจือ� ลปุง พะจาว ไก โตว
พิต โฌวะ นึง� พะจาว ปุน เฆีญ โม ป เปิง แตะ โค
รยญ โฆะ อ�ื

31 �ไก โตว ติ เนอมึ พะจาว ไฮญ โนก ฮา พะเยโฮ
วา เยอ� ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ ปุย� ไก โตว ก
ไฮญ โนก ฮา พะจาว ยุฮ โม เอะ เอ� 32พะจาว เอจี
มัฮ ป เกือฮ เรยีง แด่น ละ อาึ� เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ
โฮว นึง คระ เฮน คระ ฮลอง ยุฮ แตะ� 33 เอจี เกือฮ
เนอมึ ชวง อาึ เลียน ตอก ชวง ปอยฮ โฮ� เอจี เกือฮ
โรฮ อาึ โฮลฮ ชุง ซไบ่ นา ก ฮลาวง อ�ื 34 เอจี เพอกึ
อาึ เกือฮ เลียน ละ กัน รุป เซิก� เอจี เกือฮ โรฮ เตะ
อาึ เกียฮ ววยฮ ทนู ไร ซเง�ี

35 �โอ พะจาว, ปะ เอจี เฆีญ เปอะ อาึ เกือฮ โปน
ฮา ยุม แตะ� เญอืม เรจี เปอะ ติ แตะ เตียม ละ เรอมึ
เปอะ อาึ เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ เซ� เอจี มัฮ เกือฮ
เปอะ อาึ แปน ปุย ระ ไล� 36 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ
โฮลฮ ชุง นา ก เวอืฮ อ�ื มัฮ เซ ป โอ ชวง อาึ บาึฮ ฆาื
อ�ื

37�อาึ เอจี อาื โม ป รุป ไม่ แตะ เซ� ฮอยจ ละ เค
รอปึ แตะ� อาึ ดิ เอญี โตว กา เฆียง ยุม แตะ ยุฮ ปุย
โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 38 อาึ เอจี โฮลฮ ปุฮ ปุย โม เซ
ปอ ลวยจ อ�ื ฆลาื เอนิ โบ ชวง เงอะ� ปอ เอนิ โอ อื
เญาะ ปุน โกฮ ตอซู ไม่ เยอะ� 39ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
เรยีง แด่น เนิ� แปน ตอก เครองึ รุป ยุฮ ฮุ โฮ� เอจี
เกือฮ โรฮ เปอะ ป รุป ไม่ เยอะ ญอม อาวต ฆรมึ อาึ�
40 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม ป รุป ไม่ เยอะ ลเตือฮ ตอ
ฮา เยอะ� เมาะ ป เกละยุ อาึ เซ� อาึ เอจี โฮลฮ ตื
ยุฮ ไลจ ไม่� 41 ปุย โม เซ ซาวป ป เรอึม แตะ� ปัง
เมอ โอ ไก ป เรอึม อ�ื โม เซ กอก ปัว นึง พะจาว,
ปังเมอ โอ โลยฮ อื ละ อ�ื 42 อาึ เอจี โฮลฮ ตุฮ โม เซ
ปอ บลวย เอนิ อื ตอก รกาื โฮ� อาึ เอจี โฮลฮ โรฮ
บึน ตอก บึน ปุย บิญ ตัม คระ โฮ�
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43�ปะ เอจี เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป เฆ
รอืง ระ ชะ กวต ไม่ เยอะ� ปะ เอจี ปุน โซะโกะ ฮรกั
ซา เปอะ นึง อาึ� ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ แปน ฮวั
นา ละ ปุย โฮวน เมือง� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ป โอ อาึ
ยุง ป มัฮ อื ไพรม อ�ื เอจี ญอม ตื แปน ป รซอฮ ละ
อาึ� 44 ปุย ตังเมือง เอจี เอญี โมป โบ ชวง อาึ� เญื
อม เอจี ฮมอง อื ป อฮั อาึ ละ แตะ� เอจี เนอึง เอนิ
ป อฮั ฮะ เซ� 45 ปุย ตังเมือง โม เซ เญาะ เรยีง โตว
รพาวม� เอจี โอก เน่อมึ นา ก เม่าะ แตะ ไม่ รกุฮ ร
เตียง แตะ� นึง ญอม อื ละ อาึ�

46�เยโฮวา มัฮ ป ไอม ลอป� พะจาว ยุฮ อาึ ป มัฮ
ตอก ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ เซ โปง เนอึม ปุย ลื
ลาว� พะจาว ป เกือฮ อาึ โปน มัป่ เซ โปง เนอมึ ปุย
นัปทื� 47 มัฮ พะจาว ป เอจี โรก เวน ละ ปุย ฆรอ อาึ
อ�ื ไม่ เกือฮ อื ปุย โฮวน เมือง ญอม อาวต ฆรมึ อมั
นัต อาึ� 48 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน ฮา โม ป รุป
ไม่ เยอะ� ไม่ ยวก อื อาึ เกือฮ โฮลฮ อาวต ฮลาวง
ฮา โม ป เกละยุ อุ เซ� พะจาว เอจี เรอึม อาึ เกือฮ
โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ�

49�โอ พะจาว, เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ ลืลาว ปะ
ซองนา ปุย โครยญ เมือง� นึง เอจี เรอึม เปอะ อาึ
ตอก เซ� อาึ ซ เชยี ลืลาว มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ�
50 พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม กซัต ยุฮ แตะ โฮลฮ เป
ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เปลีฮ อื รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ แตะ ละ กซัต เลือก แตะ ป มัฮ ด่าวติ ไม่ โม
จัตเจือ อื เซ� โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ นึง รซอม
เชยี แตะ ด่าวติ เตอ�
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1มะลอง มัฮ ก เปลีฮ ซโตฮพะจาว อมันัต โญตซัก
แตะ นึง ละ ปุย� มัฮ โรฮ ก เปลีฮ อื ฮรอย เตะ เบือ
ง ชวง แตะ ละ ปุย โรฮ� 2 ซเงะ เนาะ เฮี กอก อู ไม่
ซเงะ ซงา่วป� ซาวม เนาะ เฮี รตาึต โรฮ อื ละ ซาวม
ซงา่วป โรฮ� 3 เอจี ไก ป อฮั ป มวยญ อื ปังเมอ โอ
ปุย ฮมอง ลเลาะ อ�ื นึง โอ อื โอก เซียง� 4 ปัง มัฮ
ตอก เซ ลปุง อื เซ โพต ลัง่ ยุฮ แตะ เล่ีป เตะ� ป อฮั
ป มวยญ อื เอจี พรุ เฮอื ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะ
ลอง�
พะจาว เอจี ยุฮ อาึง ก อาวต ซเงะ นึง มะลอง เซ�

5 ซเงะ เซ มัฮ ตอก อื ปรเมะ เดอมึ เญือะ ป โอก ฮา
โตะ ฮอง แตะ โฮ� ตอก โรฮ นัก กีลา ป ตอ ไม่ ระ
เรยีง ระ แด่น แตะ โฮ� 6 ซเงะ เซ ฮาวก เน่อมึ ก
ลอยจ เตะ ติ ลวง โฮว พา มะลอง ฮอยจ ละ ก ลอยจ
เตะ ติ ลวง อื แม� ไก โตว ติ เจือ เนอึม โอเอฮี ป ซ
เกียฮ โปน ฮา กอยจ อ�ื

พะทัม พะจาว
7 พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว มัฮ ป ญุ่ก เญาะ เติ�

เกียฮ เกือฮ ป ไลจ รพาวม โฮลฮ แม รพาวม ไมจ
มวน แตะ� ลปุง ซตอก รเง่อมึ พะจาว มัฮ ป แจง
ป แน� เกียฮ เกือฮ พันญา ไมจ ละ ป งาว ป ไงญ�
8 ลปุง เพอกึ ตอม พะจาว ละ ปุย มัฮ ป ปุก ป ลอก�
มัฮ ป เกือฮ รพาวม ไมจ มวน ละ โม ป เนอึง ป อฮั

อ�ื ป อฮั พะจาว อาึง มัฮ ป เนอึม โครยญ มวยญ�
ซเปีย ยุฮ รพาวม ปุย� 9 รพาวม นัปทื เนอมึ ปุย พะ
จาว เยอ มัฮ ป เกือฮ ปุย ซงะ่ ซงอม� มัฮ ป ไก ลอป�
โอ เญาะ ไก ลอยจ� กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว มัฮ ป ปุก
ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ โครยญ เจือ�

10 โกตไม ยุฮ พะจาว เซ มัฮ ป รไม่จ ปุย ไอฮ โฮฮ
ฮา ญอต ไคร ตึก นึง ไมจ แตะ� เด โรฮ ฮา โกะ แฮ�
ป เฌีย เน่อมึ นึง ไกญ เญือะ แฮ โฮ�

11 โอ พะจาว� พะทัม โกตไม เซ มัฮ ป ซตอก รเง่
อมึ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ� ปุย ดัฮ ยุฮ อื ตัม ป อฮั
อื เซ ซ โฮลฮ ลังวนั ระ แตะ เบือ อ�ื 12 ไก โตว ป
ยุง พิต โฌวะ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง โอยจ อ�ื พิต
โฌวะ ยุฮ ฮุ บุน โอ อาึ ยุง เงอ ปัว ปะ รไซจ ละ แตะ
ซงะ่� 13 ปัว โรฮ ปะ เฆีญ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ
ฮา พิต โฌวะ ซ โฆง แตะ ยุฮ เซ� ปุ เกือฮ โอเอฮี
ตอก เซ โบว รพาวม อาึ� เดอมึ อาึ ซ แปน ปุย ญุ่ก
เญาะ เติ ไม่ โอ แตะ ซ ยุฮ มัป่ ระ ฆาื� 14 โอ พะจาว,
ปะ มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ� มัฮ เปอะ ป โตฮ อาึ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� เมาะ ป อฮั ป มวยญ เญอะ ไม่ ป
คิต ป งอ่ต เตอะ โตะ รพาวม แตะ� ฆวต ปัว เกือฮ
แปน ป ปุก รพาวม เปอะ โครยญ เจือ�
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1 เญอืม อาวต เปอะ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ�
ปัว พะจาว งอ่ต ฮมอง ป ปัว เปอะ� ปัว พะจาว ยุฮ
ยาโคป โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ� 2 ปัว เกือฮ กัน เรอึ
ม ยุฮ พะจาว โอก ละ เปอะ เน่อมึ นึง วฮินั ยุฮ อ�ื ไม่
เกือฮ อื เรยีง แด่น ระ ยุฮ แตะ ปลาึฮ ละ เปอะ เน่
อมึ นึง เมือง ซีโยน� 3 ป ทไว เปอะ ละ พะจาว เซ�
ปัว พะจาว รปั ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี ป
ตอง เปอะ ทไว เซ ปัว เกือฮ แปน ป ปุก รพาวม พะ
จาว� 4 โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ เปอะ ปัว พะจาว
โพต ละ เปอะ� ป คิต ป งอ่ต เปอะ อาึง นึง แพน
กัน ยุฮ แตะ� ปัว พะจาว เกือฮ ฟวยจ ละ เปอะ โค
รยญ เจือ� 5 เดอมึ โม เอะ ซ โฮลฮ ญันด่ี ปีติ นึง เอจี
เป เปอะ� ไม่ ยวก เกอะ โทง เบือ มอยฮ พะจาว ยุฮ
แตะ� ปัว พะจาว โพต ละ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ โค
รยญ เจือ�

6 ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เงอะ� มัฮ พะจาว ป เกือฮ
กซัต เลือก แตะ อาึง เซ เป เยอ� ไม่ โลยฮ อื รซอม
ไววอน อื เน่อมึ นึง เมือง มะลอง ป มัฮ เมือง ซงะ่
ซงอม ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ เกือฮ อื เป เบือ อมั นัต
ตึก นึง ระ ยุฮ แตะ เซ� 7 ปุย งอ่น อื อาึง รพาวม
แตะ นึง เลาะ รุป เซิก โฮวน ยุฮ แตะ� งอ่น อื อาึง
รพาวม แตะ นึง บรอง โฮวน ยุฮ แตะ� เอะ ปังเมอ
อาึง รพาวม แตะ นึง อมันัต ระ ยุฮ เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ยุฮ แตะ� 8 ปุย โม เซ เยอ ซ ฆลาื� เญือะ ซ
เกียฮ โกฮ โตว� เอะ ปังเมอ ซ โกฮ ชุง แม เยอะ�
ไม่ โฮลฮ โฮะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน�

9 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ กซัต ยุฮ เอะ เซ เป�
เญอืม ปัว เอะ นึง เปอะ ปัว ปะ งอ่ต ละ แตะ�
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1 โอ พะจาว, กซัต ยุฮ เอะ เซ ญันด่ี เนอึม เบือ
เรยีง แด่น ป เกือฮ ปะ ละ แตะ� รพาวม อื มวน
เนอึม นึง เรอึม ปะ อื เกือฮ เป� 2 ปะ เอจี โพต เนอึ
ม เปอะ ละ อื ตัม ป ฆวต ไอฮ อ�ื เอจี เกือฮ เนอึม
เปอะ ละ อื ตัม ป ปัว อ�ื

3 ปะ เอจี โพต เปอะ กุนมุ่น ตึก นึง ระ ยุฮ แตะ
ละ� เอจี จาวป โรฮ เปอะ วอม ไคร ตึก นึง ไมจ แตะ
นึง ไกญ อ�ื 4 เญือม ปัว อื จีวติ นึง เปอะ� ปะ เอจี
เกือฮ เนอมึ เปอะ จีวติ ลัง่ ไอม ละ� ไม่ ไมจ ป ยุ เครา
ะ ป ฮมอง แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

5 มัฮ ปะ ป เรอึม อื เกือฮ พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง
เงอ� ไม่ เกือฮ เปอะ ไก โญต ไก ซัก ไม่ รงัซเปีย คึ
นัก� 6 ป ไมจ ป ญุ่ก ป เกือฮ เปอะ ละ อื มัฮ ป ไก
ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� มัฮ เซ ป โฮลฮ กซัต เซ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื นึง อาวต ปะ ไม่ อ�ื

7 กซัต เซ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ป มัฮ พะ
จาว ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ เบือ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮพะจาว ป เกือฮ กซัต เซ ปุน อาวต
ตอน อาวต ฮมัน เนอ�

8กซัต เซ ซ โฮมวต โม ป ตอซู ไม่ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื เมาะ ป เกละยุ อื ซ โฮมวต อื โครยญ โฆะ อ�ื
9 เญือม ฮอยจ เปลีฮ กซัต เซ ติ แตะ� ซ เกือฮ ป
กอยจ ป ราวม ตอก งอ ระ ฮอยจ ละ ปุย โม เซ� พะ
จาว ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ อ�ื เกือฮ อื
ไลจ โลม เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ อื ฮะ ล่อยญ โอยจ
เอนิ� 10 กซัต เซ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม กวนโซะ ลุกลัน อื
ปอ ไฆร โอยจ อื ฮา ปลัฮเตะ เอนิ�

11 ปุย โม เซ ปัง ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ
ไม่ กซัต เซ� ซ โฮลฮ โตว ยุฮ ป ตะ แตะ ยุฮ เซ ละ
อ�ื 12 กซัต เซ ซ โปยญ ปุย โม เซ นึง ทนู ยุฮ แตะ�
โม เซ ซ ลเตือฮ ตอ แม ฆาื อื นึง ไป แตะ� 13 โอ พะ
จาว, เอะ ลืลาว ปะ นึง มัฮ เปอะ ป ตึก นึง ระ เรยีง ระ
แด่น แตะ� เอะ ซ เชยี ลืลาว อมันัต ระ ยุฮ เปอะ�
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ตัม ตัมนอง ปอยฮ โฌ เมือ กซะ อื
1พะจาว ยุฮ อาึ� พะจาว ยุฮ อาึ� เมอยุ ละ โปวฮ

เปอะ อาึ อ�ื อาึ ปัว เนอึม ปัว แนม ปะ เรอึม แตะ�
เมอยุ โอ เปอะ เครองึ นึง เงอ� 2 โอ พะจาว ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ อาึ� เมือ ซเงะ่ อื อาึ ปัว นึง เปอะ ไม่ เยอืม
แตะ� ปะ ปังเมอ โอ เปอะ โลยฮ เนิ� เมือ ก ซาวม อื
อาึ ปัว แนฮ ลัง่ เงอะ� อาึ เญาะ ลโล่ะ โตว ปัว แตะ�
3ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ซงะ่ ซงอม� งาวม เปอะ นา ก
คึ ก นัก อื ตอก กซัต โฮ� โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อื เอจี ลืลาว เนอมึ ปะ� 4 จัตเจือ ไพรม เอะ เอจี อาึง
โรฮ รพาวม แตะ นึง ปะ� เคียง อาึง อื รพาวม แตะ
นึง เปอะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โปน ฮา ลัก่ยุม แตะ�
5 เญือม ไววอน อื ปัว นึง เปอะ ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
โปน ฮา ป โตะ ป ตอง� เญือม อาึง อื รพาวม แตะ
นึง เปอะ โฮลฮ โตว โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื อ�ื

6 ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ โอ เญือะ มัฮ ตอก ปุย� อาึ
มัฮ เยอื เอนิ ตอก เฆรยีก โฮ� ปุย เตือง โอยจ อื เพี
ยก แฮม อาึ� พามัต ดู่แควน อาึ� 7 เมาะ ป ยุ อาึ
เอจี โล่ ญวยฮ อาึ� วอยจ ดอย แตะ ละ อาึ� งุฮ่เงฮ่
ไกญ แตะ เนิ ไม่ อ�ื 8 อฮั เฮี เนิ� �ปุย เฮี เอจี อฮั
ติ แตะ มอป โกะ ทไว ตัว แตะ ละ พะจาว. เกือฮ พะ
จาว เรอมึ แปฮ เกือฮ โปน อื เมิฮ� ดัฮ มัฮ เนอมึ ปุย
ปุก รพาวม พะจาว โฮ� เกือฮ พะจาว เรอึม เกือฮ
เอะ ยุ เอนิ�� เพยีก แฮม อาึ ตอก เซ�

9 โอ พะจาว� เอจี มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ เกิต เน่อมึ
โตะ เวยีก มะ เกอะ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โปน ฮา ป
โอ ไมจ เน่อมึ เญือม อาวต ลัง่ เงอะ เญือะ ดึม อ�ื
10 อาึ เอจี เปิง ปะ เน่อมึ เญือม เกิต โรง แตะ� เอจี
มัฮ ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ เน่อมึ กา เกิต เตอะ ลัง่�
11 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ซไง ฮา อาึ� ป โตะ ป ตอง เอจี
ซดิ ไม่ ซ ลอก อื อาึ� ไก โตว ปุย ไฮญ ป ซ เกียฮ เรอึ
ม เมอะ�

12 โม ป เกละยุ อาึ เซ อาวต รวติ รเวยีง เงอะ ตอก
โมวก โปก ฆวต ลอ โฮ� มัฮ ตอก โมวก ลุ่ เมือง บ่า
ชนั ป ซ ลอ อาึ เน่อมึ โครยญ ลวง� 13 ปุย โม เซ องั
ปุ เลียก มวยญ แตะ ละ อาึ ตอก รเวยี ซิงโต โฮ� เบ
รอมึ เนิ ตอก รเวยี ปุน โอเอฮี ซ กุก แตะ โฮ�

14 เรยีง แด่น อาึ เอจี โอยจ ตอก รอาวม โทก ปุย
ลังเตะ โฮ� ซองั เงอะ เญือะ ปุก โตว ตอก อาวต
แตะ� รพาวม เมอะ เอจี ลวยจ เอจี ไน โอยจ� ตอก
ญู แฮ ป ลอก กอยจ โฮ� 15 โตะ คราวง เงอะ ซออฮ
ตอก ลโลก โดง ม่ะ โฮ� ดัก เกอะ ติต โรฮ รตัว
เยอะ� ปะ เอจี ละ โปวฮ เปอะ อาึ ก เตะ ก โบรก
ตอก โอเอฮี นัม ยุม โฮ� 16 ปุย ฆอก ไล เอจี ราวม
อาึ โครยญ ลวง ตอก เซาะ ฆวต เกียต โฮ� เอจี บวก
โรฮ เตะ ชวง อาึ� 17 ซองั อาึ เอจี เปลีฮ ที ติ แตะ
ปอ เกียฮ เมีญ เญอะ โครยญ ซี อ�ื โม ป เกละยุ อาึ
เซ ชุง แก อาึ ไม่ ฟวยจ พาวม อื นึง� 18 โม เซ รฆุ
เครองึ เซอกึ อาึ ไม่ ปุ แตะ� เครองึ จาวป อาึ ลลัฮ่
ลอง แลน นามุ่น แตะ นึง อื ไม่ ปุ แตะ�

19 โอ พะจาว, ปุ เกือฮ ติ เปอะ ซไง ฮา อาึ� ปะ มัฮ
เปอะ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ อาึ� ปัว เปอะ ซไจ ฮอยจ
เรอึม อาึ� 20 ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา วจิ
ลอม� ปัว เปอะ เรอึม จีวติ อาึ เฮี เกือฮ โปน ฮา โม
เซาะ ซวก� 21 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา มวยญ โม
รเวยี ซิงโต เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ เฆีญ อาึ ฮา โด่วง มวย
โฮวน ป ฮอยจ คัม ตุง อาึ เฮ�ี

22 อาึ ซ กอก รโฮงะ มอยฮ เปอะ ละ โม อซิราเอน
ป มัฮ เอียกปุ แตะ� เญือม โพรม ปุย ไม่ ปุ แตะ อาึ
ซ ลืลาว ปะ เกือฮ ปุย ฮมอง� 23 โม เปะ ป นัปทื เนอึ
ม พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ ลืลาว มอยฮ อ�ื โม เปะ ป
มัฮ จัตเจือ ยาโคป เปอ� ไมจ เปอะ ทไว โญตซัก ละ
พะจาว� โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เตือง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ไม่ นัปทื เปอะ ไม่
รพาวม เนอึม แตะ� 24พะจาว เพียก แฮม โตว ปุย
ตุก ปุย ญัก� เบีย โตว โม ป อาวม ป โซะ� พัต โตว
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นา แตะ ฮา อ�ื เญอืม กอก อื ปัว พะจาว เรอมึ แตะ
เอจี โลยฮ อื ละ อ�ื

25 โอ พะจาว� เญือม โพรม ปุย ไม่ ปุ แตะ อาึ ซ
ลืลาว ปะ เบือ กัน ยุฮ เปอะ� อาึ ซ ทไว เนอมึ โอเอฮี
ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ละ เปอะ ซองนา โม ป นัปทื
เนอมึ ปะ�

26 ปุย ตุ ปุย เตียม ซ โฮลฮ โซม ซัก กุก เตือ� เมาะ
ป ซาวป เนอมึ ยุ พะจาว ซ โฮลฮ เนอมึ ลืลาว อ�ื ปัว
เกือฮ โม เซ จเลิน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 27 ปุย ซ
ไตม กัน ยุฮ พะจาว ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�
ซ เอญี ฆาื อื เคะ พะจาว� ปุย โครยญ เจือ โครยญ
ปะเทต ซ นุ่ม ติ แตะ ไว พะจาว ฆาื อ�ื 28พะจาว มัฮ
กซัต ตัตเตียง ปุย โครยญ ปะเทต� 29 โม ป เกียฮ
ฮุน ติ ปลัฮเตะ เฮี ซ จัมเปน อื นุ่ม ไว พะจาว� โม ป
เอจี ยุม แปน เตะ แปน รกาื ซ โฮลฮ ตื โรฮ นุ่ม ไว อื
โครยญ โฆะ ปุย� 30 จัตเจือ เอะ เฆียง เฮี ซ นัปทื พะ
จาว� ปุย เจน โคระ ป โอ ดิ เกิต ปเล่ีย� เฆียง เฮี ซ
ไก ป อู ไลลวง พะจาว ละ� 31 ปุย เจน โคระ เซ ซ ไก
ป ครอฮ ไลลวง ตอก เกือฮ พะจาว ปุย โปน ลัก่ ยุม
ละ� ซ อฮั อื มัฮ พะจาว ป ยุฮ กัน ระ ไล ตอก เซ�
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 พะจาว มัฮ ป เลียง ป แลน อาึ ตอก เลียง ปุย
แกะ ยุฮ แตะ โฮ� อาึ ซ ไก โตว ป วติ ป วงั เนิ ติ
เจือ เนอึม� 2 พะจาว เกือฮ อาึ ลโล่ะ นา ก ไก ไรป
ซงา จัว� ตาว อาึ โฮว ญุ รอาวม ซงอม นึง โกลง
ชุม รอาวม นึง� 3 เกาะ โลม โรฮ รพาวม อาึ เญือม
โอ อื มวน� พะจาว ตาว อาึ โฮว นึง คระ โฮลฮ โฮะ
รพาวม ซืไซ แตะ ตัม ลปุง ซันญา อื อาึง เบือ มอยฮ
แตะ� 4 โอ พะจาว, ปัง โฮว เยอะ คระ โตะ งวต เฟี
ยก ตัน ซดิ ไม่ ลัก่ ยุม แตะ ญุ่ก� อาึ ฮลัต โตว นึง
โอเอฮี ป ซ เกิต ละ แตะ นึง อาวต ปะ ไม่ แตะ� ปะ
เรอึมชวย ตูเตอมึ ลอป เปอะ อาึ นึง โคะ ฆิ ไม่ คอน
ยุฮ เปอะ�

5 ปะ เอจี เพรยีง เปอะ อาึง ป โซม ป ปอน เนิ�
เลียง เปอะ อาึ ซองนา ปันตา โม ป เกละยุ อุ� ปะ
เอจี รปัคัม เปอะ อาึ ตอก แคก เลือ ไก โญต ไก ซัก
โฮ� โอเอฮี ป เกือฮ เปอะ เนิ เอจี โฮวน เอจี โฮฮ ตอก
เปียง นาวก ลโมก ปอ วฮิ แตะ โฮ� 6 ป ไมจ ป ญุ่ก
ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว แจง ซ อาวต
ไม่ อาึ เตือง ซเงะ่ รซาวม ฮอยจ ล่อยญ ฆอ กุม เจน
เนอะ� อาึ ซ โฮลฮ อาวต ลอป นึง เญือะ คึนัก ยุฮ
พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โอเอฮี เมาะ ป อาวต นึง อื มัฮ
คอง พะจาว โครยญ เจือ� ปลัฮเตะ ไม่ ปุย อาวต นึง
อื มัฮ ป ซัง พะจาว เกิต เตือง โอยจ อ�ื 2 มัฮ พะจาว
ป ยุฮ ปลัฮเตะ เกือฮ อาวต ตอน ราว ปลัฮ รอาวม

เมอ� มัฮ เกือฮ อื ปลัฮเตะ เกียฮ อาวต ราว รอาวม
โด่ะ ป อาวต ฆรมึ อื เซ�

3 มัฮ ปุย ป ซ โฮลฮ ฮาวก นึง บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว? มัฮ ปุย ป ซ โฮลฮ เลียก กไน วฮินั ซงะ่ ซงอม
ยุฮ อ�ื 4 มัฮ ป ซงะ่ ซงอม นึง กัน ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ
ป คิต ป งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ� มัฮ ป โอ นัปทื พะ
โอ เนอมึ ไม่ ป โอ ซันญา ป โอ เนอมึ ป ซ โฮลฮ เลีย
ก นึง เงอ� 5 ปุย ตอก เซ ซ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ
พะจาว. พะจาว ป เกือฮ อื โปน มัป่ เซ ซ อฮั อื มัฮ
ปุย โอ ไก พิต� 6 โม ป เอญี เนอมึ เคะ พะจาว ซ มัฮ
ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื มัฮ โม เซ ป ซาวป เลียก
ซดิ ไม่ พะจาว ทื ยาโคป เปอ�

7 ไมจ เปอะ โปฮ รเวอืะ ฆรุง เซ เกือฮ โบฮ� เกือฮ
รเวอืะ ไพรม เซ โบฮ เวอืฮ� เดอมึ กซัต ป อาวต ไม่
รงั ซเปีย คึนัก เซ ซ โฮลฮ เลียก นึง� 8 กซัต อาวต
ไม่ รงั ซเปีย คึนัก เซ มัฮ ปุย� เอจี มัฮ พะจาว ป ตึก
นึง ระ อมันัต ป นัน นึง ระ รที แตะ� เอจี มัฮ พะจาว
เซ ป เป โม ป รุป ไม่ แตะ เตือง โอยจ อ�ื 9 ไมจ เปอะ
โปฮ รเวอืะ ฆรุง เซ เกือฮ โบฮ� เกือฮ รเวอืะ ไพรม
เซ โบฮ เวอืฮ� เดอมึ กซัต ป อาวต ไม่ รงั ซเปีย คึนัก
เซ ซ โฮลฮ เลียก นึง� 10 กซัต อาวต ไม่ รงั ซเปีย คึ
นัก เซ มัฮ ปุย� เอจี มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�
เอจี มัฮ พะจาว เซ ป มัฮ กซัต อาวต ไม่ รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ แตะ�

25
รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, อาึ เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ แตะ โตก ละ
ปะ� 2 โอ พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ วุก เปละ อาึง พาวม
แตะ นึง เปอะ� ปุ เกือฮ อาึ โซะกิจ ปิญไง�่ ปุ เกือฮ
โม ป เกละยุ อาึ เซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง เป แตะ
อาึ� 3 โม ป ซโอว รพาวม ไม่ ปะ เซ แจง โอ ซ โฮลฮ
โซะกิจ ปิญไง�่ มัฮ โม ป โอ เนอมึ รพาวม ป ซ โฮลฮ
โชะ นา แตะ� 4 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ
ยุง คระ โครง ยุฮ เปอะ� ไม่ เพอกึ เปอะ อาึ เกือฮ
โฮว นึง คระ โครง ยุฮ เปอะ เซ� 5 ปัว เปอะ เพอกึ
อาึ เกือฮ อาึ ปุน ยุฮ ตัม ลปุง เนอึม ยุฮ เปอะ� นึง
มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ� มัฮ เปอะ พะ
จาว ยุฮ ฮุ� อาึ อาึง ลอป รพาวม แตะ นึง ปะ เตือง
ซเงะ่ รซาวม�

6 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ เบีย รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่ ตอก เลียก พาวม เปอะ นึง ปุย เน่
อมึ นึง เจน ปุย ไพรม โฆะ ลัง่� 7 ปัว เปอะ โอ ทื พิต
โฌวะ ยุฮ อาึ ป ยุฮ ฮุ เญือม นมุ ลัง่ แตะ� โอ พะ
จาว, ปัว เปอะ โตก ละ อาึ ไม่ เลียก พาวม เปอะ นึง
เงอะ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ�

8 พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ไม่ ป โอยจ นึง
ซืไซ แตะ� มัฮ ป เพอกึ ปุย มัป่ เกือฮ ยุง คระ ไมจ
แตะ โฮว� 9 มัฮ ป นัม ปุย ปึกๆ ออนๆ เกือฮ ยุง ป
ปุก ป ลอก� เพอกึ โรฮ อื เกือฮ ยุง คระ โครง ยุฮ
แตะ� 10 ละ โม ป เนอึง ป อฮั อื ไม่ ป ยุฮ ตัม ลปุง
ซันญา ยุฮ อ�ื พะจาว นัม คระ ละ อื ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ�
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11 โอ พะจาว, ป พิต ป โฌวะ ยุฮ อาึ โฮวน เนอมึ�
ปัว เปอะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ เนิ ละ ซ แปน อื โญต
ซัก ละ มอยฮ เปอะ� 12 อมั ไก งอ่น ป ไก รพาวม
ฆวต นัปทื เนอึม พะจาว เยอ� ดัฮ ไก โฮ� พะจาว
ซ เพอกึ ปุย เซ เกือฮ ยุง คระ ไมจ อื โฮว� 13 โม เซ
ซ จเลิน กัน ยุฮ เบือ อ�ื ฟวยจ เจน โกะ อื โม กวน
เฌือต อื ซ โฮลฮ ลัง่ กุม นาตี อื นึง ปลัฮเตะ� 14พะ
จาว แปน ปุ โฮมว โม ป นัปทื เนอึม แตะ� เพอกึ อื
เกือฮ ยุง ลปุง ซันญา แตะ ไม่ อ�ื 15 อาึ มอง แนฮ
แก พะจาว, นึง มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป
กอยจ ป ราวม�

16 โอ พะจาว, ปัว เปอะ พัต นา แตะ ละ ซ แลน
แก เปอะ อาึ� ไม่ เลียก พาวม เปอะ นึง เงอะ� นึง
อาวม อาึ โคมเฮง ปุย แตะ โฮวน เจือ� อาวต โน่ง ชุง
เตียง ไม่� 17 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา ตุก เปละ
นัน พาวม แตะ� เกือฮ อาึ โปน ฮา เม่ะมัก่ อาวม
แตะ เฮ�ี 18 ปัว เปอะ งอ่ต ตอก อาวม อาึ ป โซะ ป
ไซญ ไม่ ตอก โฮลฮ โฮะ อาวต ไม่ ตุก รพาวม แตะ
เฮ�ี ปัว เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ฮุ เตือง โอยจ อ�ื

19 ปัว เปอะ งอ่ตแลน เมาะ โฮวนป เกละยุ อาึ เซ�
ไม่ เมาะ เรยีง เกละ อื ยุ อาึ เซ� 20 ปัว เปอะ เฆีญ อาึ
เกือฮ โปน ฮา โม เซ� อาึ เปิง องิ น่ักเน่ี ลอป ปะ�
ปุ เกือฮ อาึ โชะ นา แตะ� 21 เกือฮ รพาวม เนอมึ ไม่
รพาวม ซืไซ แปน ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง อาึ นึง อาึง
อาึ รพาวม แตะ นึง ปะ� 22 โอ พะจาว� ปัว เปอะ
เกือฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ โปน ฮา
เม่ะมัก่ แตะ โครยญ เจือ�
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1 โอ พะจาว, เญอืม รเตีฮ เปอะ ปุย� ปัว ปะ เปลีฮ
ที มัฮ อาึ ปุย โอ ไก พิต� นึง ยุฮ อาึ กัน ปุก กัน ลอก�
ไม่ อาึง ลอป รพาวม แตะ นึง เปอะ� 2 โอ พะจาว,
ปัว ปะ กวต ที แลน โตะ รพาวม อาึ� ลอง แลน อาึ
อื ฮอยจ ละ ป คิต ป งอ่ต เตอะ โตะ รพาวม แตะ�
3 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ อาวต ลอป ซอง
นา อาึ� อาึ เกือฮ ลอป ติ แตะ เนอมึ รพาวม ละ ปะ�

4 อาึ ซาวป โตว รโจะ ดิ ไม่ โม ป อฮั ลปุง โอ เนอึ
ม� อาึ โฮมว ดิ โตว ไม่ โม ป ไล โกะ ไล เอยีง� 5 เญื
อม รโจะ รเจอมึ ปุย ตอก เซ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ เนอึม
ป เกละ อาึ ยุ� อาึ ญอม โตว พาวม ดิ ไม่ ปุย ฆอก
ไล ตอก เซ�

6 โอ พะจาว, อาึ รไซจ เตะ แตะ เกือฮ ซงะ่ ละ ซ
เปลีฮ ที มัฮ แตะ ปุย ซงะ่ ซงอม� อาึ ฮอยจ ลอป โรฮ
โบ คัน ทไว ยุฮ เปอะ ละ ซ ไว แตะ ปะ� 7 อาึ เชยี ไม่
รพาวม ญันด่ี แตะ นึง กุนมุ่น ยุฮ เปอะ� อาึ กอก
โรฮ รโฮงะ กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื

8 โอ พะจาว, อาึ ฮรกั เนอมึ วฮินั ป มัฮ นา ก อาวต
ปะ เซ� มัฮ นา ก เปลีฮ เปอะ โญตซัก ไม่ รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ แตะ ละ ปุย� 9 ปัว ปะ โอ เกือฮ อาึ ไลจ โลม
ดิ ไม่ โม ปุย มัป่� ปุ โรฮ เกือฮ อาึ ลอก ดิ ตุต ไม่ โม
ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โรฮ� 10 ปุย ตอก เซ ซาวป

ลอป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร� ฆวต เกือฮ ลอป ปุย นนุ
แตะ นึง มาื�

11 อาึ อื ปังเมอ ซาวป ลอป ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก�
ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ ไม่ เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ�

12 ชวง อาึ โฮลฮ โฮว นึง คระ ไมจ คระ มวน� อาึ
ซ ลืลาว พะจาว นา ก โพรม โม ปุย ไน อ�ื
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1 พะจาว มัฮ รงั ซเปีย ยุฮ อาึ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ
อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ� อาึ อมั ทา เยอะ ฮลัต นึง ปุย
ปลัฮเตะ� พะจาว เฆีญ อาึ ฮา ป กอยจ ป ราวม โค
รยญ เจือ� มัฮ เซ ป โอ อาึ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื 2 ปุย
ฆอก ปุย เบร� เญือม ฮอยจ คัม ตุง อื อาึ นึง ตะ อื
ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� ฌังลา ฮอยจ ละ ฆลาื แตะ ฆาื อ�ื
3 ปัง ฮอยจ แวต ตฮนั อาึ แปน กอง แตะ เอนิ� อาึ
ซ ฮลัต โตว นึง� ปัง ฮอยจ ตอซู ปุย โฮวน ไม่ เยอะ�
อาึ ซ อาึง แนฮ ลัง่ รพาวม แตะ นึง พะจาว�

4 อาึ เอจี ปัว โอเอฮี นึง พะจาว ติ เจือ โน่ง� มัฮ
เซ โน่ง ป ฆวต ไอฮ แฮ� มัฮ ฆวต อาวต นึง เญือะ
ยุฮ พะจาว ติ เจน ไอม เมอะ ละ ซ โฮลฮ ยุ ที ป ไมจ
ป ญุ่ก ยุฮ พะจาว นึง อ�ื ไม่ ปัว เยอะ พะจาว รโฮ
งะ ป ปุก รพาวม แตะ เนิ� 5 เญอืม อาวต ไม่ เม่ะมัก่
แตะ พะจาว ซ เฆีญ อาึ ฆรมึ พรงั ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ
อาึ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง พากัง ยุฮ แตะ� ไม่ ซ
เกือฮ อื อาึ อาวต ตอน ฮมัน ราว ซโมะ ระ� 6 อาึ ซ
เป โม ป ตอซู ไม่ แตะ ฆาื อ�ื อาึ ซ ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว ยุฮ แตะ นึง พากัง ยุฮ อ�ื ซ รโพ มอยฮ พะ
จาว นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� อาึ ซ เชยี ไม่ ลืลาว เยอะ
พะจาว ยุฮ แตะ�

7 โอ พะจาว, เญือม ไววอน อาึ ปัว นึง เปอะ� ปัว
ปะ งอ่ต ละ แตะ� ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง เงอะ�
ไม่ โลยฮ เปอะ เนิ� 8ปะ เอจี อฮั เปอะ เฮี เนิ� �เอญี
เคะ อาึ อ�ื� อฮั เปอะ เซ� โอ พะจาว, อาึ ซ เอญี
เนอึม เคะ เปอะ ฆาื อ�ื 9 ปัว เปอะ โอ เม่าะ ติ แตะ
ฮา อาึ� ปัว โรฮ เปอะ โอ รอก พาวม นึง เงอะ� ปุ
เกือฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ แม ปลาว� เอจี
แปน เปอะ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ อาึ� โอ พะจาว� ปุ
ละ โปวฮ อาึ โอะ� มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ
ไมจ เจอ� 10 ปัง ละ โปวฮ มะเปือะ เกอะ อาึ� พะจาว
แจง ซ แลน แก ลัง่ อื อาึ อ�ื 11 โอ พะจาว, ปัว ปะ
เพอกึ แตะ เกือฮ อาึ ยุง คระ โครง ยุฮ เปอะ� นัม
อาึ อื โฮว นึง คระ เฮน คระ ฮลอง� นึง โฮวน ป เก
ละยุ อาึ� 12 โม ป ตอซู ไม่ อาึ เซ� พระ อาึ ไม่ ฟึน
ฟอง อื อาึ นึง ลปุง โอ เนอึม� ปัว เปอะ โอ มอป อาึ
เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต ปุย โม เซ�

13 อาึ แจง นึง ซ โฮลฮ แตะ ยุ ยุฮ พะจาว ป ไมจ
ละ ปุย ไน แตะ เญือม ไอม ลัง่ เงอะ� 14 ไมจ เปอะ
มอง พะจาว. เกือฮ ติ เปอะ อาวต ตอน ฮมัน นึง�
ไมจ เปอะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ไมจ เนอึม
เปอะ มอง พะจาว.
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1 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ� อาึ กอก ปัว
นึง เปอะ� ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ นึง เปอะ�
ดัฮ เปอะ โอ งอ่ต เนิ โฮ� อาึ ตึน ซ ดุฮ โรฮ ฮอยจ
ละ เมือง ป ยุม ตอก ปุย โม เซ โรฮ� 2 เญือม ยวก
อาึ เตะ แตะ ซืนา นาตี ซัมคัน ยุฮ เปอะ� ไม่ ไววอน
เนอะ ปัว ปะ เรอมึ แตะ� ปัว ปะ งอ่ต รซอม ปัว เยอะ
เซ� 3 ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ ไลจ โลม ดิ ไม่ โม ปุย
ฆอก ปุย เบร� ไม่ โม ป ยุฮ กัน โอ ซื โอ ไซ เซ� ปุย
ตอก เซ เคียต อฮั ป ไมจ ป มวน ละ ปุย� โตะ รพาวม
อื ปังเมอ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย�

4 ยุฮ อื ละ ปุย ตอก ออฮ ปัว ปะ โรก ละ อื ตอก เซ
โรฮ� ปัว ปะ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ฆอก กัน
เบร ยุฮ อ�ื เกือฮ โปง ไม่ กัน ยุฮ โกะ อื เซ�

5 ปุย โม เซ นัปทื โตว พะจาว, เมีญ โตว กัน ยุฮ อื
มัฮ ป ระ ไล ละ แตะ� พะจาว ซ เกือฮ อื ลอก ตุต
แตะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ อื ไลจ โลม ลอป เอนิ�

6 ไมจ ปุย ลืลาว พะจาว นึง งอ่ต ฮมอง อื ป ปัว อาึ
นึง แตะ� 7 อาึ โฮลฮ เนอมึ เรยีง แด่น แตะ เบือ พะ
จาว, มัฮ พะจาว ป เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ
เจอ� อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว� มัฮ พะจาว
ป เรอึมชวย ตูเตอมึ เมอ� อาึ โฮลฮ เนอึม รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื อาึ ซ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ
ละ พะจาว นึง รซอม เชยี แตะ�

8พะจาว เกือฮ เรยีง แด่น ละ ปุย ไน แตะ� เฆีญ
โรฮ ป มัฮ กซัต เลือก แตะ อาึง เซ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ� 9 โอ พะจาว� ปัว ปะ เรอึม ปุย ไน เปอะ
เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� ไม่ ปิฮ เปอะ กุนมุ่น ละ นึง
มัฮ อื คอง เปอะ� ปัว ปะ เลียง ตอก เลียง ปุย แกะ
โฮ� ไม่ แลน แก ลอป เปอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

29
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โม เปะ ป มัฮ โม เตปด่า เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ ลืลาว พะจาว. ลืลาว โญตซัก อื ไม่ อมันัต ระ
ไล ยุฮ อ�ื 2 ไมจ เปอะ ทไว โญตซัก ละ พะจาว เกือฮ
โปง ไม่ มอยฮ อ�ื ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว นึง มัฮ อื
ป ตึก นึง ซงะ่ ซงอม แตะ�

3 ปุย ฮมอง เซียง พะจาว นึง ปลัฮ รอาวม� เซี
ยง อื เซ ระ ซนัน ตอก เนอึม บริ โฮ� เซียง อื เซ
ลอยฮ เอนิ เล่ีป ราว ปลัฮ รอาวม เซ� 4 เซียง พะ
จาว ระ เนอมึ อมันัต� เซียง พะจาว มัฮ ป ตึก นึง คึ
นัก แตะ�

5 เซียง พะจาว โบวก ยุฮ โคะ โซน ซีด่า นึง บลาวง
เลบ่านอน� ปัง มัฮ โคะ โซน ตึก นึง ระ แตะ โบวก
ตื ยุฮ อ�ื 6พะจาว เกือฮ บลาวง เลบ่านอน ดุงเดียง
เรยีง ตอก เอนิ กวน โมวก เญอืม เตน อื โฮ� บลาวง
เฮอโมน ดุงเดียง โรฮ ตอก เอนิ โรฮ กวน มวย เจิง
โฮ�

7 เซียง พะจาว เกือฮ โรฮ ปลุกปลัก ฮอยจ พราวป
นึง ปลัฮเตะ� 8 เซียง พะจาว เซ รยุ่ ยุฮ ลาึน เวอืฮ�
เกือฮ โรฮ ลาึน คาเด่ต ดุงเดียง โรฮ� 9 เซียง พะจาว

เกียฮ ดุงเดียง ยุฮ โคะ ระ โคะ ฮลาวง� โคะ นึง เพ
ระด่าวก ราื โอยจ เอนิ ฮละ ฆาื อ�ื โม ป อาวต นึง
วฮินั ยุฮ อื อฮั ตื เฮ�ี �ลืลาว พะจาว เยอ เออ�� อฮั
เซ�

10 มัฮ พะจาว ป ตัตเตียง ปลัฮ รอาวม ป ตึก นึง
โด่ะ แตะ เซ� นึง มัฮ อื กซัต ป ตัตเตียง ลอป โอเอฮี
โอ เญาะ ไก ลอยจ� 11 มัฮ พะจาว ป เกือฮ เรยีง
แด่น ละ โม ปุย ไน แตะ� ไม่ ปิฮ อื กุนมุ่น ละ� เกือฮ
อื โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง�

30
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ� เชยี เญอืม ทไว วฮินั

1 โอ พะจาว, อาึ ฆวต ลืลาว ปะ นึง ยวก เปอะ อาึ
เกือฮ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ เยอะ� ปะ เกือฮ เปอะ
โตว โม เซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง เป แตะ อาึ� 2 โอ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ กอก ปัว ปะ เรอมึ แตะ�
ปะ เรอึม เนอึม เปอะ อาึ เกือฮ เปอะ อาึ ไฮ ป โซะ
อาวม� 3ปะ เอจี ยวก เปอะ อาึ โอก ฮา เมือง ป ยุม�
เอจี เกือฮ แม เปอะ อาึ โฮลฮ แม จีวติ แตะ� มัฮ เซ
ป โปน อาึ ฮา ลัก่ยุม เบือ อ�ื

4 โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เยอ� ไมจ เนอึม
เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว. ไมจ เปอะ ทไว รซอม ญันด่ี
แตะ ละ พะจาว ซงะ่ ซงอม เซ� เบือ กัน ระ ไล ป เอจี
ยุฮ อื ละ เปอะ เซ� 5 พะจาว รอก พาวม ละ เอะ ติ
เตะ โน่ง� กัม ฮรกั กัม แปง ยุฮ อื ปังเมอ อาวต ลอป
ไม่ เอะ ติ เจน เนอะ� ปัง เยอืม เมอะ เมือ ก ซาวม
อ�ื เมือ กซะ อื เอะ โฮลฮแม รพาวม ไมจมวนแตะ�

6 เญือม อาวต เตอะ ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง
แตะ� อาึ อฮั ฆาื อื ละ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ แจง
ซ อาวต ตอน ฮมัน ลอป เปอะ�� อฮั เซ� 7 โอ พะ
จาว, ไพรม อื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน� ตอก บลาวง ระ บลาวง ตอน โฮ�
กังเคะ เอ เญือม เม่าะ ปะ ติ แตะ ฮา เยอะ� อาึ ปัง
เมอ อาวม ตุก ลัมเลือ รพาวม แตะ ฆาื�

8 โอ พะจาว, อาึ ไววอน ละ ปะ� อาึ กอก ปัว ปะ
เรอึม แตะ ตอก เฮ�ี 9 �ดัฮ อาึ ยุม โฮ� ซ ไก ป มัฮ
ละ ปะ ตอก เมอ� ดัฮ อาึ เอจี แปน เตะ รกาื โฮ� อาึ
อมั ซ เกียฮ ลืลาว ลัง่ ปะ� เตะ รกาื เซ อมั ซ เกียฮ
กอก รโฮงะ ไลลวง รพาวม เนอมึ ยุฮ เปอะ� แจง โอ
อื เกียฮ ฮา� 10 โอ พะจาว, ปัว ปะ งอ่ต ป ปัว แตะ ไม่
เลียก พาวม ลัง่ เปอะ นึง เงอะ� ปัว ปะ เรอมึชวย ตู
เตอมึ แตะ�� อาึ เอจี อฮั เซ ละ เปอะ�

11 ปะ เอจี เปียน เปอะ รพาวม ตุก อาึ แปน กัน
จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง� เอจี ปอยจ เปอะ เครองึ ฮาื
ฆัน ฮา เยอะ� เอจี จาวป ฟุต เปอะ รพาวม ไมจ มวน
เนิ รโตง อ�ื 12 รพาวม รโม่ยฮ อาึ เญือะ ปุน อาวต
โฆย โตว นึง ฆวต ลืลาว แตะ ปะ� โอ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ อาึ� อาึ ซ ทไว ลอป รซอม ญันด่ี แตะ ละ
เปอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

31
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

1 โอ พะจาว, อาึ ฮอยจ เปิง ปะ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ
อาึ โซะกิจ ปิญไง่ เฟือฮ เอนิ� ปัว ปะ เรอึม แตะ
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เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ�
2 ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ นึง เปอะ� ปัว เปอะ
ซไจ ฮอยจ เรอมึ อาึ ปเล่ีย เฮี เอนิ� ปัว ปะ แปน ลอป
ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ แตะ� ไม่ แปน โรฮ เปอะ ตอก
ปอม ตอน ฮมัน ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ โรฮ�

3 ปะ เอจี มัฮ เนอึม เปอะ ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ
อาึ� ไม่ มัฮ เปอะ ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ� ปัว ปะ ตาว
แตะ โฮว ไม่ นัม เปอะ อาึ ตอก เอจี ซันญา เปอะ อาึง
เนิ เซ� 4 ปัว ปะ ยวก อาึ เกือฮ โปน ฮา แฮวะ ป ตาวง
ปุย อาึง เนิ เซ� นึง เอจี มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ� 5 อาึ
ปัว มอป อาึง ลปุ แตะ นึง รดุม ซบราวก เปอะ� โอ
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว เนอึม รพาวม� ปะ เอจี โตฮ
เนอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม�

6 โม ป นัปทื พะจาว โอ เนอึม เซ� มัฮ เนอึม ป
เกละ อาึ ยุ� อาึ ปังเมอ อาึง รพาวม แตะ นึง ปะ�
7อาึ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� นึง ยุ เปอะ รพาวม ตุก อาึ�
ไม่ ยุง โรฮ เปอะ เม่ะมัก่ ป ฮอยจ ละ อาึ� 8 ปะ รน่ัก
เปอะ โตว อาึ ละ โม ป เกละยุ อุ� เอจี ตาว เปอะ อาึ
ฮอยจ นึง คระ ติญ โบง ซัง�

9 โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียกพาวม นึง แตะ นึง อาวต
เตอะ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุกแตะ� ไง่ เยอะ เญาะ ปุน
ไบลญ โตว นึง เรยีง ลอน ตุก พาวม เมอะ� รพาวม
รโม่ยฮ เฮะ ไม่ โกะ เนอึม เมอะ ชุมเช โรฮ ฆาื อ�ื
10 จีวติ เตอะ เอจี ซ ไฆร� เคิ เนอึม ยุฮ ฮุ เอจี ซ ล่อ
ยญ นึง อาวต ลอป เปอะ ไม่ รพาวม ตุก แตะ� เรยีง
แด่น เนอะ โอยจ ปุๆ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ� ซองั เงอะ
ตอก เอนิ ป เอจี ฮรมั โฮ�

11 โม ป เกละยุ อาึ เซ โฮลฮ โฮว โบ ลปุง ลอก อาึ�
โม ปุ ยว่ง เงอะ รไจจ นึง ซ ยุ แตะ อาึ� โม ป รโตฮ
ยุ อาึ นึง คระ อา ลเตือฮ ตอ ฮา เยอะ� 12 ปุย เญือะ
โตก โตว ละ อาึ� ตอก เอนิ อาึ ป เอจี ยุม ละ โฮ�
ตอก โรฮ โฮะ ลโลก โดง ม่ะ ป โอ ไก ป มัฮ ละ โฮ�
13 อาึ ฮมอง รแซป ปุย รวติ รเวยีง แตะ� ปุย โม เซ
มัฮ งอ่ต อื อาึง แพนกัน ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อาึ�
ป ฮลัต ป เตีจ เจอะ นึง เอจี ฮอยจ เนิ เน่อมึ โครยญ
ลวง�

14 โอ พะจาว, อาึ ปังเมอ อาึง รพาวมแตะ นึง ปะ�
นึง มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� 15 จีวติ อาึ เอจี อาวต นึง
รดุม ซบราวก ปะ� ปัว ปะ เรอมึ แตะ เกือฮ โปน ฮา
โม ป ตอซู ไม่ เยอะ ไม่ โม ป โคมเฮง คาเคียน เนอะ
เซ� 16 ปัว เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง อาึ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ� ไม่ เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน เบือ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� 17 โอ พะจาว, เญื
อม ปัว อาึ นึง เปอะ ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ โซะกิจ
ปิญไง�่ ปัว เปอะ เกือฮ โม ปุย ฆอก ไล เซ โฮลฮ โชะ
นา แตะ� เกือฮ โอ เญือะ ไก ตอก เกียฮ อฮั เกียฮ
มวยญ โอเอฮี ฮอยจ ละ ดุฮ แตะ เมือง ป ยุม� 18 โม
ป กอ อฮั ลปุง โอ เนอึม ไม่ ระ ตวก ซวก ซฮาว แตะ
ละ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ปัว ปะ เกือฮ อื ดุต ดัก�

19ละ โม ป ไก รพาวม นัปทื เนอมึ ปะ อา� ปะ เอจี
รโจะ เปอะ อาึง ป ไมจ ป ญุ่ก ป กุม ป ปอ ยุฮ แตะ
ละ� โอเอฮี ป แฮรน เปอะ อาึง ละ โม ป ฮอยจ เปิง

เปอะ เซ มัฮ เนอึม ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ปุย เตือง
โอยจ อื ยุง โรฮ เมาะ ไมจ เปอะ เบือ อ�ื 20 ปะ เอจี
เม่าะ เปอะ โม เซ ฮา โม ป เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ
แตะ ป โซะ ละ อื นึง อาวต ปะ ไม่� เอจี ตาว เปอะ
ฮอยจ นา ก ตอน ก ฮมัน อ�ื เกือฮ เปอะ โปน ฮา โม
ป ซาวป ฟึนฟอง อ�ื

21 เญอืม ฮอยจ แวต โม ป ตอซู ไม่ เยอะ เซ เมือง
อาวต เตอะ� พะจาว เอจี เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ แตะ ละ อาึ� อาึ ลืลาว พะจาว เบือ อ�ื
22 เญือม อาวต เตอะ ไม่ รพาวม โตวฮ ฆราึง แตะ
อาึ เอจี โคะ เอนิ มัฮ ละ โปวฮ พะจาว แตะ� ปังเมอ
โอ มัฮ ตอก เซ� เญือม กอก อาึ ปัว พะจาว เรอึม
แตะ� พะจาว ฮมอง ลัง่ อื เนิ�

23 โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ เปอะ�
ไมจ เปอะ ฮรกั พะจาว. พะจาว เยอ โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง ปุย เนอึม รพาวม� ปังเมอ ซ เกือฮ โม ป ระ
ตวก ซวก ซฮาว ลอก ตุต แตะ ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ
อ�ื 24 โม เปะ ป ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว เยอ� ไมจ
เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ�

32
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 ปุย ดัฮ พะจาว ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื ไม่ เลอปึ
อื อาึง พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื 2 ปุย ดัฮ พะจาว โอ เญือะ เมีญ
มัป่ ยุฮ อื ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ซไง ฮา รพาวม โอ เนอึ
ม โฮ� ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

3 เญอืม โอ เยอะ ดิ รโฮงะ มัป่ ยุฮ แตะ� อาึ อาวม
ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ ฆาื� อาึ เยอืม เมอะ เน่อมึ
เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื 4 โอ พะจาว� ปะ บวยจ
เฟียต เปอะ อาึ เตือง ซเงะ่ รซาวม� เรยีง แด่น อาึ
ไฆร ฆาื อื ตอก ไฮจ รอาวม เญอืม เรยีง โซะ กอยจละ
อื โฮ� 5 เคียง เซ อาึ รโฮงะ มัป่ ยุฮ แตะ ละ เปอะ�
เม่าะ โตว พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ฮา เปอะ� อาึ โปวต
รพาวม แตะ รโซะ ติ แตะ ละ ปะ� ปะ เอจี ยวก เนอึ
ม เปอะ มัป่ ยุฮ อาึ ฆาื อื โครยญ เจือ� 6 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� โม ป ฆวต ไอฮ เนอึม จีวติ พะจาว เซ�
ไมจ อื ไววอน ละ เปอะ ฆาื อ�ื ปุย ตอก เซ ปัง อาวต
ไม่ ตุก รพาวม แตะ� ปัง ฮอยจ ป กอยจ ป ราวม ละ
ตอก รอาวม ระ โฮ� ซ ปุน เลอปึ โตว อื ฆาื อ�ื

7 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ ก เม่าะ อาึ ติ แตะ ฮา
ป ตอซู ไม่ เยอะ� ปะ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โปน เม่ะมัก่
แตะ� อาึ ซ เชยี ลืลาว ปะ ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ นึง
เฆีญ เปอะ อาึ ฮา โอเอฮี โม เซ�

8พะจาว อฮั เฮี เนิ� �อาึ ซ เพอกึ ปะ เกือฮ เปอะ
ยุง คระ ไมจ แตะ โฮว� อาึ ซ ซตอก รเง่อมึ ปะ ไม่
เพอกึ ตอม แตะ ปะ นึง กัน ไมจ เปอะ ยุฮ� 9 ปุ เกือฮ
ติ เปอะ ลโมวะ ตอก บรอง ตอก บรงั โฮ� บรอง บรงั
เซ จัมเปน ปุย อาึง ไร โตะ มวยญ อื ไม่ ปุก อื อาึง
รบุม อื เดอมึ ซ เนอึง ป อฮั กุม แตะ�� อฮั เซ เนิ�
10 ปุย ฆอก ปุย เบร ซ อาวม ป โซะ โฮวน เจือ� ป
อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว เยอ พะจาว ปังเมอ ซ
เฆีญ อื เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ�
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11 โม เปะ ป ซื ป ไซ เยอ� ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ ไม่
เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ พะจาว.
โม เปะ ป ซโฆรฮ รพาวม เมอ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะ
จาว นึง ลเลาะ เรยีง แตะ�
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1 โม เปะ ป มัฮ ปุย ซืไซ เยอ� ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว

พะจาว ไม่ รพาวม ญัน ด่ี แตะ นึง� โม ป ซโฆรฮ
รพาวม โซมกวน เนอึม ละ ซ ลืลาว แตะ พะจาว�
2 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว ไม่ พิน แตวะ� ไมจ เปอะ
เชยี ละ อื ไม่ พิน ระ� 3 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว
นึง รซอม เชยี โคระ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ เกง
นึง เตียต แตะ พิน ไม่ อ�ื ไมจ เปอะ เชยี เรยีง ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ�

4 ลปุง พะจาว มัฮ ป เนอึม ป แนม ไม่ ป ปุก ป
ลอก� เมาะ กัน ยุฮ อื โค รยญ เจือ� เอจี ยุฮ อื
ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 5 พะจาว ฮรกั กัน ซื กัน
ไซ� ฮรกั โรฮ กัน รเตีฮ โอเอฮี ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื นาวก ยุฮ ปลัฮเตะ�

6 พะจาว ยุฮ ปลัฮ มะลอง เบือ ลปุง แตะ� ลปุง
ป โอก ฮา มวยญ อื มัฮ ป เกือฮ ซเงะ ไม่ เคิ ไม่ ซ
โมยญ อาวต เบือง แตะ� 7 พะจาว รโจะ รอาวม
เกือฮ อาวต ติ โดฮ ตอก ตุง ระ โฮ� ปลัฮ รอาวม โด่ะ
เซ รโจะ อื ตอก แฮรน ปุย คาวคอง ไมจ ยุฮ แตะ โฮ�
8 โม เปะ ปุย ติ ปลัฮเตะ ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว.
โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ พะ
จาว เซ� 9 เญือม โอก พะจาว ลปุง แตะ� ปลัฮเตะ
เกิต เอนิ เบือ อ�ื เญือม ดวน อื โอเอฮี ไก� ไก เนอึ
ม เบือ อ�ื 10 แพนกัน ป คิต ป งอ่ต ปุย โฮวน เมือง
เงอ� พะจาว ปุน เกือฮ อื ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� ป
ตะ อื ยุฮ เซ� เอจี ปุน คัต เวยีน อื เกือฮ โอ แปน ป
ฟวยจ� 11แพนกัน ยุฮ พะจาว ปังเมอ โอ เกียฮ ไฆร
ติ ชวง� ป ตะ อื ยุฮ ฮู� ซ ยุฮ เนอมึ อื เกือฮ ฟวยจ�
ซ แปน ป ตอน ป ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ�

12 เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ เกือฮ เยโฮวา
แปน พะจาว ยุฮ แตะ� ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื ปุย เมาะ ป เลือก พะจาว อื ละ
แปน อื ปุย ไน แตะ ซ ไมจ มวน เนอึม� 13 พะจาว
แก ปุย เน่อมึ นึง มะลอง� ชวน ปุย โครยญ โฆะ อ�ื
14 เมาะ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื พะจาว
ยุ อื เน่อมึ นึง ก อาวต แตะ� 15พะจาว ป ยุฮ ไกญ
เปละ ไกญ พาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื ยุง โรฮ ป ยุฮ
ป อฮั อื โครยญ เจือ�

16 ไก โตว กซัต ป เป โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ
เบือ ตฮนั โฮวน ยุฮ แตะ� ไก โตว โรฮ ตฮนั เกง ป
โปน ฮา ยุม แตะ เบือ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ� 17 ปัง
เปิง ปุย บรอง รุป เซิก โฮวน ยุฮ แตะ� ซ เป โตว เบือ
อ�ื ปัง ระ เรยีง อ�ื เกียฮ เกือฮ โตว ปุย โปน ฮา ยุม
แตะ� 18 มัฮ พะจาว ป แลน แก โม ป นัปทื เนอึม
แตะ� พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม ป อุนไจ ไม่
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� 19 พะจาว เกือฮ
โม เซ โปน ฮา ลัก่ยุม แตะ� ปัง ไปลญ เออปึ ปุย�
ปุน เกือฮ ลัง่ อื ไอม�

20 เอะ ซ มอง พะจาว ไม่ ซโอว รพาวม แตะ นึง�
พะจาว มัฮ ป เรอึม เอะ� เฆีญ โรฮ เอะ ฮา ป โอ
ไมจ� 21 รพาวม เอะ ไมจ มวน เบือ อื นึง อาึง เงอะ
รพาวม แตะ นึง มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื 22 โอ พะ
จาว, ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม ฮรกั ตอนฮมัน ยุฮ เปอะ
อาวต ลอป ไม่ เอะ นึง ซโอว รพาวม เอะ นึง เปอะ�
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รซอม ลืลาว ด่าวติ พะจาว เญอืม เคียต อื เกือฮ

ติ แตะ เงา่ะ ซองนา อาบีเ่มเลก� โฮลฮ ปุย โครฮ โอก
ฆาื อื

1 อาึ ซ ลืลาว พะจาว โครยญ เวลา� มวยญ อาึ ซ
อฮั ลอป ลปุง ลืลาว พะจาว� 2 รพาวม รโม่ยฮ อาึ
ฆวต อวต แนฮ พะจาว. ฆวต เกือฮ โม ป ญิงญอม
ฮมอง เดอมึ ซ ไมจ รพาวม เบือ อ�ื 3 ไมจ เปอะ ลื
ลาว ดิ พะจาว ไม่ อาึ ไม่ ยอ่ง ดิ มอยฮ อื แปน ป ระ
ป คาว�

4 อาึ เอจี ไววอน เนอึม แนม ละ พะจาว, พะจาว
โลยฮ อื เนิ� เกือฮ อาึ โปน ป ฮลัต ป เตีจ เจอะ นึง
โครยญ เจือ� 5 โม ป ลอก กัน โคมเฮง เงอ ดัฮ แก
พะจาว โฮ� ซ ซดู นา ฆาื อ�ื ไม่ โอ อื ซ โซะกิจ ปิญ
ไง�่ 6อาึ ป มัฮ ปุย เม่ะมัก่ เกอ� กอก ปัว นึง พะจาว,
ฮมอง อื เนิ� เกือฮ อาึ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ โครยญ
เจือ� 7 เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ อาวต รวติ รเวยีง
โม ป นัปทื เนอมึ พะจาว� เฆีญ อื ฮา ป โอ ไมจ�

8 ลอง แลน เจือ เดอมึ เปอะ ซ ยุง มัฮ เนอึม พะ
จาว ป ไมจ� โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื ซ โฮลฮ
เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 9 โม เปะ ป มัฮ
ปุย ไน พะจาว� ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ พะจาว. เมาะ
ป ยุฮ ตอก เซ ไก โตว ป วติ ป วงั ละ อ�ื 10 ดัฮ งอ่ต
ที โฮ� ปัง มัฮ รเวยี ซิงโต ตึน ซ ไก เญอืม วติ ป โซม
ละ อ�ื โม ป ซาวป ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว, ปังเมอ
โอ วติ ป ไมจ ละ อื ติ เจือ เนอมึ�

11 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� เอญี งอ่ต ป อฮั อาึ อื
นา เฮ�ี ซ เพอกึ ไลลวง ตอก นัปทื เนอมึ ปุย พะจาว
ละ เปอะ� 12 โม เปะ� อมั ไก ป ฆวต ไอฮ จีวติ ไมจ
มวน เนอ� อมั ไก ป ฆวต ไอฮ จีวติ ลัง่ เล่ีญ ฮอยจ ละ
ซ โฮลฮ แตะ ป ไมจ เจอ� 13 ดัฮ ไก โฮ� ไมจ เปอะ
แฮน ดัก แตะ ฮา อฮั แตะ ป ฆอก ป เบร� ไมจ โรฮ
เปอะ แฮน ดอย แตะ ฮา ลปุง จุ ไล� 14 เวยี ป ฆอก
เกอ� ยุฮ ป ไมจ เจอ� ไมจ เปอะ ซาวป เนอมึ ซาวป
แนม งอ่ต ตอก ซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง เปอะ ไม่
ปุ แตะ�

15พะจาว แลน แก ลอป ปุย ซื ปุย ไซ� งอ่ต เซียง
กอก โม เซ ปัว นึง แตะ� 16พะจาว ปังเมอ ตอซู ไม่
ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร� ฟวยจ ยุม อ�ื เญือะ เกือฮ โตว
ปุย โตก ละ อ�ื 17 เญือม กอก ปุย ซื ปุย ไซ ปัว นึง
อ�ื พะจาว ฮมอง อ�ื เกือฮ อื โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ
โครยญ เจือ� 18 พะจาว อาวต ซดิ ไม่ ป ตุก เปละ
นัน พาวม� เรอึม โรฮ โม ป อาวต ไม่ ไลจ รพาวม
แตะ�

19 ปุย ซื ปุย ไซ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ�
พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ อื โปน อื โครยญ เจือ� 20พะ
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จาว โซะโกะ นึง ซองั อื เตือง โอยจ อ�ื ไก โตว ติ ซี
เนอมึ ซองั โบวก อ�ื

21 ปุย ฆอก ปุย เบร ซ ยุม โกวต ป ฆอก ป เบร ยุฮ
แตะ เซ� เมาะ ป เกละยุ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ ลอก
ตุต แตะ ฆาื อ�ื 22พะจาว ปังเมอ เกือฮ กวนไจ ยุฮ
แตะ โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� เมาะ ป เปิง
พะจาว เยอ เญาะ ซ ลอก โตว ตุต แตะ ติ ปุย เนอมึ�
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รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, ปัว ปะ คัต เวยีน โม ป ฮอยจ รุป ปุ
แตะ ไม่ อาึ เซ� ปัว ปะ ตอซู ไม่ โม เซ รโตง อาึ� 2 ปัว
ปะ จาวป ลปิ ไร ไม่ ไปญ เปอะ โล ระ ยุฮ แตะ� ละ
ซ ฮอยจ เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม เซ� 3 ตุย
โรวก ไม่ เพลียฮ ไม่ กวาน ยุฮ เปอะ ละ ซ ตอซู เปอะ
ไม่ โม ป อาื อาึ เซ� ปัว เปอะ ซันญา อาึง ละ อาึ นึง
ซ เรอมึ เปอะ อาึ�

4 โม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เซ� ปัว เปอะ เกือฮ อื
โซะกิจ ปิญไง�่ โม ป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ อาึ
เซ� ปัว เปอะ เกือฮ อื โฮลฮ ลเตือฮ ตอ แม ไม่ โชะ อื
นา แตะ� 5 เกือฮ เตปด่า ยุฮ พะจาว โฮว โครฮ ครปั
เกือฮ ตอ� เกือฮ เอนิ ปอย ตอก กัม โรวก กาื โฮ�
6 เกือฮ คระ โฮว อื เฟียก ไม่ ญัว่ แตะ� เกือฮ เตปด่า
ยุฮ พะจาว โฮว อาื เกือฮ ฆลาื เกือฮ พลวน นึง คระ
ตอ อื เซ�

7 โม เซ เอจี ดาวง อาึง แฮวะ ซราว ละ อาึ เตือง
โอ อื ไก ไล� ไม่ กาวง อื อาึง คื ละ ซ เกือฮ แตะ อาึ
ดุฮ นึง เตือง โอ อื ไก ลวง� 8 ปัว เปอะ เกือฮ ป โตะ
ป ตอง ฮอยจ พราวป เอนิ ละ� ไม่ เกือฮ เปอะ แฮวะ
ซราว ยุฮ อื เซ เคริ ไอฮ โกะ อื ปอ ยุม อ�ื

9 เญือม เซ อาึ ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ พะจาว. รพาวม อาึ มวน เนอึม นึง เรอึม
พะจาว เยอะ� 10 ไกญ เปละ ไกญ พาวม เมอะ เตือง
โอยจ อื อฮั เฮี ละ พะจาว ฆาื อ�ื โอ พะจาว, ไก โตว
ติ เนอมึ ป เกียฮ เรอมึ ปุย ตอก ปะ อา� ปะ เอจี เรอึ
ม เปอะ ป ชุมเรยีง เกือฮ โปน ฮา กัน โคมเฮง ป ระ
เรยีง ฮา อ�ื เรอึม เปอะ ปุย ตุ ปุย เตียม ไม่ ตุกญัก
แตะ เกือฮ โปน ฮา ป ชะ ลู คาวคอง อ�ื

11 ไก โม ป แปน พญีัน โอ เนอมึ งอ่น� โม เซ โกฮ
ไฮมญ อาึ นึง ไลลวง ป โอ อาึ ยุง� นึง ฆวต ญวต อื
พิต ละ อาึ� 12 กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ อาึ ละ อ�ื โม เซ
ลเตือฮ โรก อื เนิ นึง ป ฆอก� มัฮ เซ ป โซะ ลอน ละ
รพาวม อาึ อ�ื 13 ไพรม อื เญอืม ยุ อุ อาวต โม เซ ไม่
โอ แตะ กอ เยอ� อาึ จาวป เครองึ ฮาื ฆัน ฆาื� อาึ
ญอม เออปึ ป โซม แตะ ไม่ นุ่ม ไกญ แตะ ละ ไววอน
แตะ รโตง อ�ื 14 อาึ เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม นึง�
ตอก เอนิ ตุก พาวม ปุย นึง ปุโฮมว ฮรกั แตะ� ไม่
ตอก ปุเลีฮ แตะ โฮ� อาึ เยอืม นึง โซะ รพาวม แตะ
รโตง อื ตอก เยอืม ปุย มะ แตะ โฮ�

15 เญือม อาวต อาึ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ�
โม โกะ อื ปังเมอ เกือฮ ติ แตะ มวน โมฮ รโอฮ รออง
ฆาื อ�ื พาวม ดิ เตะ พรอม ละ ซ ตอซู แตะ อาึ� โม

ปุย ฆอก ไล ป โอ อาึ ยุง ป มัฮ ป มอยฮ อื อฮั ลอป
โรฮ ป โซะ ละ อาึ� 16 ซาวป อฮั ลปุง ฆอก ไม่ ลปุง
กุยจ ววั เนิ� ครติ เบียง เตียง รญี แตะ เนิ ไม่ อ�ื

17 โอ พะจาว, ปะ ซ โฆย ลัง่ เปอะ เล่ีญ เมาะ เมอ
แล� ปัว ปะ โกฮ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป ซวก
ตอก รเวยี ซิงโต เซ� นึง ฆวต ยุฮ อื ป โซะ ละ อาึ�
18 ฟวยจ เซ อาึ ซ รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง ปะ
ซองนา ปุย นึง กัน โพรม ระ� ซ ลืลาว ปะ ซองนา
ปุย โฮวน ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ฮมอง�

19 ปัว เปอะ โอ เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ อาึ เตือง โอ อื
ไก ไล เซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง อาึ� ปุ เกือฮ โม ป
เกละยุ อาึ เซ โฮลฮ โล่ ญวยฮ อาึ นึง โซะ ป อาวม
เมอะ�

20 ปุย โม เซ อฮั โตว ลปุง ไมจ ลปุง มวน� ซาวป
แนฮ งอ่ต ตอก ซ รชุยจ แตะ ปุย เกือฮ ยุฮ ป โซะ
ป ไซญ ละ โม ป อาวต ตัม รโตง แตะ� 21 โม เซ องั
มวยญแตะ ละ ซ ฟึนฟอง แตะ อาึ� อฮั เฮี เนิ เรยีง�
�ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ� เอะ เอจี ชวน เนอะ ปะ อา��
อฮั เซ เนิ� 22 โอ พะจาว, ปะ เอจี ยุ เอจี ฮมอง เปอะ
ไอฮ� ปัว เปอะ โอ อาวต โฆย ไม่� ปัว โรฮ เปอะ โอ
โฮว ซไง ฮา อาึ� 23 โอ พะจาว ป มัฮ กุม อาึ� ปัว
เปอะ ซไจ โกฮ ละ ซ เรอึม เปอะ อาึ� ปัว เปอะ โกฮ
รเตีฮ แปฮ เนิ ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื 24 โอ พะจาว
ป มัฮ กุม อาึ� ปัว เปอะ เปลีฮ ที มัฮ อาึ ปุย ปุก ปุย
ลอก� นึง มัฮ โกะ เปอะ ป ซื ป ไซ เนอึม� ปุ เกือฮ
ปุย โม เซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง อาึ� 25 ปุ เกือฮ
โฮลฮ บลวน อาึ ไม่ อฮั อื เฮ�ี �งาว ฟวยจ พาวม นึง
เมอ�� ปุ เกือฮ โฮลฮ อฮั อื ตอก เซ� 26 โม ป เกือฮ
ติ แตะ ฟวยจ พาวม ฆาื อาวม อาึ เม่ะมัก่ แตะ เซ�
ปัว ปะ เกือฮ อื โซะกิจ ปิญไง่ ไม่ อาวม โรฮ อื เม่ะมัก่
แตะ� โม ป อวต ติ แตะ ไม่ ตอซู อื อาึ เซ� เกือฮ
โฮลฮ ฮอป รพาวม โซะกิจ แตะ ตัง พรุ�

27 โม ป ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ อาึ นึง ฆวต ยุ อื เป
อาึ เซ� เกือฮ โฮลฮ รโอง นึง มวน รพาวม แตะ ไม่
อฮั ลอป อื ตอก เฮ�ี �พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ระ นัน นึง
ฮลาวง แตะ� เญอืม อาวต ปุย ไน อื ไม่ รพาวม เฮน
ฮลอง แตะ มวน โรฮ รพาวม ฆาื อ�ื� เกือฮ โฮลฮ
อฮั เซ� 28 โอ พะจาว� อาึ ซ กอก รโฮงะ ไลลวง
รพาวม ซืไซ ยุฮ ปะ ละ ปุย� ซ ลืลาว โรฮ ปะ โครยญ
ไกลป ซเงะ�
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ละ ฮวันา โม ป เชยี
1 มัป่ มัฮ ป รแซป ลอป ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร นึง

โตะ กไน รพาวม โด่ะ อ�ื ปุย ตอก เซ ไก โตว รพาวม
ฮลัต นึง พะจาว เฟือฮ� 2 มัฮ ป ลื ไอฮ ติ แตะ� แกต
พะจาว โอ ยุ โอ ฮมอง ไม่ โอ อื เกละยุ กัน ฆอก ยุฮ
แตะ เซ� 3 ลปุง โอก เน่อมึ นึง ดักดอย อื มัฮ ลปุง
ฆอก ไม่ ลปุง จุไล โน่ง� กัน ไมจ กัน ญุ่ก กัน ปุก กัน
ลอก ตอก ยุฮ ปุย ไมจ พันญา อ�ื เญือะ ฆวต ยุฮ โตว
อื เฟือฮ� 4 ปุย ตอก เซ งอ่ต ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ
กัน ฆอก กัน เบร ฮอยจ นึง ซัต เบี รฆวง ไอจ แตะ�
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เอจี โปวต รพาวม แตะ โฮว คระ พิต� ญอม โตว ละ
โปวฮ ป ฆอก ป เบร ติ ชวง�

5 โอ พะจาว, รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่
รพาวม เนอึม เปอะ ฮลาวง ฮอยจ มะลอง� 6 กัน
ซื กัน ไซ ยุฮ เปอะ ฮลาวง โรฮ ตอก เปือง โม เปือง
มอยจ เอนิ� กัน รเตีฮ รตุม เปอะ โอเอฮี มัฮ ป โด่ะ
ตอก ปลัฮ รอาวม โฮ� โอ พะจาว, มัฮ ปะ ป โซะโกะ
ฮรกัซา นึง ปุย ไม่ ซัตซิง เตือง โอยจ อ�ื 7 รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ เญือะ ไก โตว ป เกียฮ คิต
เมาะ ระ งวยฮ ระ ตุง อ�ื ปุย โฮลฮ เปิง ฮลอง รอง
ซโอว ปะ เตือง ป ระ ป แตวะ ตอก เปิง กวน แอ โพ
รยจ มะ แตะ โฮ� 8 โม ป ฮอยจ นึง วิฮนั ยุฮ เปอะ
โฮลฮ โซม ญึม ไอจ ไมจ เบือ โอเอฮี ป กุม ป ปอ ยุฮ
เปอะ� ปะ เกือฮ เปอะ โฮลฮ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ
ตอก โฮลฮ ปุย ญุ รอาวม ซงอม นึง โกลง โฮ�

9 โอ พะจาว� เดือะ โกลง ป เกือฮ จีวติ ละ ปุย เอจี
อาวต ไม่ ปะ� เอะ โฮลฮ ยุ ป มัฮ ซเปีย เนอึม เบือ
รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ� 10 ปัว เปอะ เปลีฮ ลอป รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ละ โม ป ยุง ป มัฮ เปอะ�
เกือฮ โมปซโฆรฮ รพาวม โฮลฮป ไมจปมวน� 11 ปุ
เกือฮ ปุย เกียฮ ฮุน โฮลฮ พลิฮ บึน อาึ� ปุ เกือฮ ปุย
ฆอก ปุย เบร โฮลฮ โครฮ อาึ เกือฮ ตอ�

12 งอ่ต แลน เมิฮ� ปุย ฆอก ปุย เบร เอจี ไก ป
ญุยฮ เกือฮ ฆลาื� ลอต เอนิ โอ เญือะ เกียฮ โกฮ�
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1 ปุ เกือฮ ติ เปอะ กลาึง รพาวม นึง โม ป ยุฮ ป
ฆอก ป เบร� ปุ โรฮ ลเลียก นึง ป โฮลฮ ป ปุน อ�ื
2 เญือะ เล่ีญ โตว ซ ตูไต อื ตอก ไรป เปอ� ซ ซออฮ
ตอก พักเญือ เจียก ปุย โฮ�

3 ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว, ไม่ ยุฮ
เปอะ กัน ไมจ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ
อาวต ไมจ อาวต มวน ฆาื นึง บัน่เมือง อาวต เปอะ
เฮ�ี 4 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ
พะจาว. ซ เกือฮ อื ละ เปอะ ตัม ป ฆวต ไอฮ เปอะ
โตะ รพาวม แตะ�

5 รโฮงะ ป ซ ยุฮ ซ อฮั เปอะ ละ พะจาว. อาึง โรฮ
รพาวม เปอะ นึง โรฮ� พะจาว ซ ยุฮ อื ละ เปอะ
เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ� 6 พะจาว ซ เกือฮ กัน ซื
กัน ไซ ยุฮ เปอะ ที ละ ปุย ตอก รงั ซเปีย โฮ� ซ เกือฮ
กัน ปุก กัน ลอก ยุฮ เปอะ รงั ตอก เญอืม งอ่น ซเงะ
โฮ�

7 ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว. เกือฮ
ติ เปอะ ปุน มอง ป ซ ยุฮ ซ อฮั อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ
กลาึง รพาวม นึง ป โฮว โฮลฮ รโตฮ โปยญ นึง คระ
โฮว แตะ� ปุ โรฮ เกือฮ ติ เปอะ กลาึง รพาวม นึง โม
ป ยุฮ โอเอฮี ตัม แพนกัน ฆอก ยุฮ แตะ�

8 เคราะ แปฮ อื รพาวม รอก เปอะ เซ� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ กลาึง รพาวม นึง โอเอฮี� ซ เกิต ป โอ ไมจ ฆาื
โน่ง� 9 ปุย ฆอก ปุย เบร พะจาว ซ ตุย แปฮ โปวฮ

อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ปังเมอ ซ โฮลฮ
อาวต ไมจ อาวต มวน นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ�

10 ไก ลัง่ ติ เตะ โน่ง ซ ไก ป ฆอก ป เบร เยอ� เฆี
ยง เฮี เยอ ปัง ซาวป โม เปะ ยุ ปัง รกู โม เปะ ปุน�
ปุ เปอะ เญาะ ซ ยุ� 11 โม ป ปึกๆ ออนๆ� ปังเมอ ซ
โฮลฮ บัน่เมือง ยุฮ แตะ แปน คอง แตะ� ซ โฮลฮ
อาวต ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ ป กุม ป ปอ ยุฮ
แตะ�

12 ปุย ฆอก ปุย เบร งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป โซะ
ละ ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ ครติ อื เบยีง เตียง อื รญี แตะ ละ
อ�ื 13พะจาว ปังเมอ ญวยฮ เอนิ ละ ปุย ฆอก ไล เซ
นึง เอจี ยุง อื ซดิ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุม อ�ื

14 ปุย ฆอก ปุย เบร ลวต วจิ แตะ� ววยฮ ทนู ยุฮ
แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ป ไซญละ ปุย ตุก ปุยญัก�
ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ซโฆรฮ รพาวม� 15 วจิ ยุฮ อื เซ
ปังเมอ ซ แม บวก จักพาวม โกะ อื ไอฮ� ทนู ยุฮ อื
เซ ซ โปวก โรฮ พะจาว ฮา อ�ื

16 รมัฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย ซื ปุย ไซ ติ ปุย โน่ง ไมจ ฮา
โฮวน โอเอฮี ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร โฮวน ปุย� 17 เรยีง
แด่น ปุย ฆอก ปุย เบร พะจาว ซ เกือฮ อื ไฆร� ปุย
ซื ปุย ไซ พะจาว ปังเมอ ซ เรอมึชวย ตูเตอมึ อ�ื

18 พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม ป โอ ยุฮ กัน
พิต� โอเอฮี ซ โฮลฮ อื เน่อมึ นึง พะจาว มัฮ ป ซ ไก
ลอป� 19 เญอืมญัก โอเอฮี ละ ปุย ไฮญ เญอ� โม เซ
ซ โฮลฮ โตว โซะกิจ ปิญไง�่ เญอืม ไปลญ ปุย เยอ ซ
โฮลฮ ลัง่ โซม ไมจ ไอจ มวน�

20 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซ ฮอยจ เนอึม ละ คระ
ไลจ คระ โลม แตะ� ป เกละยุ พะจาว เยอ เอจี ตอก
เตีย ไรป นึง กัง เด่น โฮ� ซ ไฆร พราวป เอนิ ตอก
ม่าึต งอ โฮ� 21 ปุย ฆอก ปุย เบร รอม โอ เญือะ โรก�
เวยี โอ เญือะ ตาว� โม ป ซื ป ไซ ปังเมอ ซเปือฮ
รพาวม ละ ปุย� 22 โม ป ปิฮ พะจาว มุ่น ละ อ�ื ซ
โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ�
โม ป โปง พะจาว ป โซะ ละ อ�ื ซ ไลจ โลม เนอมึ ฆาื
อ�ื

23-24 ดัฮ พะจาว นัม คระ นัม โครง ละ ปุย� ไม่
เกือฮ อื อาวต ตอน นึง ปุก อื รพาวม อ�ื ปุย ตอก เซ
ปัง ฌังลา แจง โอ ซ ฆลาื� นึง โตวก พะจาว เตะ อ�ื
25อาึ ดิ ยุ โตว ละ โปวฮ พะจาว ปุย ซื ปุย ไซ ติ ชวง�
เน่อมึ เญอืม แตวะ แตะ ปอ กวต เตอะ เมาะ เฮ�ี อาึ
ดิ ยุ โตว โรฮ โฮลฮ จัตเจือ อื ซาวป ปัว โซม นึง ปุย
ติ ชวง� 26 ปุย ซืไซ เซ เลียก พาวม ลอป นึง ปุย�
เกือฮ อื รอม เวยี โอเอฮี ยุฮ แตะ� โม กวน เฌือต อื
ซ โฮลฮ ป ไมจ เบือ พะจาว�

27 เวยี ป ฆอก เกอ� ยุฮ ป ไมจ เจอ� เดอมึ เปอะ
ซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ลอป นึง บัน่เมือง
ยุฮ แตะ� 28 พะจาว ฮรกั กัน ซื กัน ไซ� ละ โปวฮ
โตว ปุย ไน แตะ ติ ชวง� เฆีญ ลอป อื ฮา ป โอ ไมจ�
จัตเจือ ปุย ฆอก ปุย เบร พะจาว ปังเมอ ซ ตุย แปฮ
โปวฮ อ�ื 29 ปุย ซื ปุย ไซ ซ โฮลฮ ปลัฮเตะ เฮี แปน
คอง แตะ� ซ โฮลฮ เอนิ อาวต ลอป นึง อ�ื
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30 ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ นาวก นึง กัมกึต
วไิซ ไมจ� ดัก อื อฮั ลอป ป ปุก ป ลอก� 31 โกตไม
ยุฮ พะจาว ทื อื เอจี อาวต โตะ รพาวม อ�ื ไก โตว
เญือม พิต อื ฮา คระ พะจาว ฆาื อ�ื

32 ปุย ฆอก ปุย เบร บระ ซาวป ปุย ซื ปุย ไซ ละ ซ
พอง อื ยุฮ ยุม ไม่� 33 พะจาว ปังเมอ โอ ซ เกือฮ อื
ปุน ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ซื ปุย ไซ เซ� เญือม ฮาวก ปุย
ซื ปุย ไซ เซ นึง ซัน� พะจาว ซ เกือฮ โตว อื ลอก ตุต
แตะ�

34 ไมจ เปอะ มอง พะจาว. เนอึง โรฮ ป อฮั อ�ื ซ
วุฮ ปะ ระ จอง ปะ ฮลาวง� ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ปลัฮ
เตะ เฮี แปน คอง เปอะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ เญอืม
ยุฮ อื ไลจ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร�

35 อาึ เอจี ยุ ปุย ฆอก ปุย เบร ติ ปุย� กอ โคมเฮง
คา เคียน ปุย� อวต ติ แตะ ระ ตอก โคะ ฆิ เมือง เล
บ่านอน โฮ� 36 กัง เคะ เอ เญอืม โฮว แม เยอะ คระ
เซ เมือต เตอะ แลน ปังเมอ โอ เญือะ ไก� อาึ เอจี
ซาวป เปอะ ปังเมอ โอ เญือะ ยุ�

37 ไตม อาึง ปุย ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก เกอ� แลน
ที ปุย ซโฆรฮ รพาวม เซ� ปุย ป ซาวป อาวต เฮน
อาวต ฮลอง ไม่ ปุย ซ ดุต โตว จัตเจือ อ�ื 38 ปุย พิต
ปุย มัป่ ปังเมอ ซ ไลจ ซ โลม� ฮอยจ ละ จัตเจือ อ�ื

39 มัฮ พะจาว ป เกือฮ ปุย ซื ปุย ไซ โปน ฮา ป โอ
ไมจ เจอ� เญือม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ แตะ เอจี มัฮ
พะจาว ตัว เปิง อ�ื 40พะจาว เรอึมชวย ตูเตอมึ อ�ื
เกือฮ อื โปน ฮา ปุย ฆอก ปุย เบร� มัฮ ยุฮ อื ละ อื
ตอก เซ นึง เกือฮ อื พะจาว แปน ตัว เปิง แตะ�

38
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ มัฮ เญอืม ปัว พะจาว โตก

ละ แตะ
1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ บวยจ ละ อาึ ไม่ รพาวม

รอก เปอะ� ปัว เปอะ โอ เพอกึ เฟียต อาึ ไม่ รพาวม
ฮาวก เปอะ� 2 ตี ทนู ยุฮ เปอะ เอจี ลอก อาึ โทง เอนิ
ฮอยจ กไน เยอะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ อาวม เตะ
แตะ�

3 ปะ ฮาวก รพาวม เปอะ ละ อาึ� เกือฮ เปอะ อาึ
อาวม ป โซะ นึง เนะซองั แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ�
4 มัป่ พิต ยุฮ อาึ อื โฮวน ลัมเลือ ปอ เอนิ ไฆลป อื ยุฮ
โกะ โอะ� เชยีน โรฮ ตอก รบุยฮ ระ ป โฮฮ ฮา ปุน
ปุยฮ เยอะ�

5 มัฮ ฆาื งาวไงญ อาึ เฮี ป บัต่ ป เบราะ เอาะ ฆาื
อื ปอ ซออย ซเออมึ เมอะ ตอก เฮี เยอ� 6 เนะซองั
เงอะ รเกือะ รโกม� อาึ แงงฮั ลอป โครยญ ซเงะ่ ฆาื
โซะ ป อาวม แตะ� 7 เนะซองั เงอะ เรยีง กอยจ นึง
ฮอยจ โซะ โอะ� เญาะ อาวม โตว ป ไมจ ป มวน นึง
ติ เจือ เนอมึ� 8 เรยีง แด่น เนอะ โอยจ� ลวยจ ไซญ
เตือง โม่ว แตะ� ครวก รกั ลอป นึง โซะ ป อาวม
แตะ�

9 โอ พะจาว� ปะ ยุง เปอะ ป ตองกัน อาึ โครยญ
เจือ� ฮมอง โรฮ เปอะ เซียง ฮมอยจ อาึ นึง ตุก
รพาวม แตะ โครยญ โฮน� 10 ไกญ พาวม เมอะ
เรยีง โตฮ� เรยีง แด่น เนอะ โอยจ� ไง่ เยอะ เปือ

โรฮ ปุๆ� 11 ปุ โฮมว เยอะ ไม่ เอียกปุ คระ เฌือต
เตอะ ละ โปวฮ โอยจ อาึ� นึง ยุ อื อาวม อาึ ป โซะ�
ปุย ไน เญือะ โกะ โอะ ตอ ตื โรฮ ฮา เยอะ� 12 โม ป
ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เซ ดาวง อาึง แฮวะ ววยฮ อาึง
ซราว เนิ� โม ป ฆวต ยุฮ ป โซะ เนิ เซ� ซาวป แนฮ
ตอก ซ ญวต แตะ พิต ละ อาึ� ไม่ งอ่ต ลอป อื ตอก
ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เยอะ�

13-14อาึ ปังเมอ เคียต เกือฮ ติ แตะ โอ ฮมอง ตอก
ปุย ฮลาึต โฮ� อาึ อาวต โฆย แนฮ ไม่ ตอก ปุย โอ
เกียฮ ลปุง โฮ� เกือฮ โรฮ ติ แตะ แปน ตอก กวนงกั
ป โอ ยุง ป อฮั ปุย ละ แตะ โฮ ไม่ โอ อื เกียฮ โลยฮ�

15 โอ พะจาว, อาึ ปังเมอ อาึง เงอะ รพาวม แตะ
นึง ปะ� ปะ มัฮ เนอึม เปอะ พะจาว กุม อาึ� ปะ ซ
เกือฮ โรฮ เปอะ เนิ ตัม ป ปัว อาึ นึง เปอะ� 16อาึ เอจี
ไววอน ปัว นึง เปอะ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ โอ เกือฮ
โม ป ตอซู ไม่ อาึ เซ โฮลฮ ญวยฮ อาึ� ปุ เกือฮ โฮลฮ
ฟวยจพาวม นึง ยุ แตะ ฆลาื อาึ�� 17อาึ เอจี ซ ฆลาื
เนอมึ เมอะ� นึง โซะ ลอป ป อาวม แตะ�

18 อาึ รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ละ ปะ� อาึ อาวม
ตุก รพาวม แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ� 19 โม ป ตอซู ไม่
อาึ เซ โกลยญ โม่ว ไม่ ระ เรยีง แตะ� โม ป เกละยุ
อาึ เตือง โอ อื ไก ไล เซ โฮวน โรฮ ไม่ อ�ื 20 โม เซ
ยุฮ ป โซะ ละ อาึ เตือง ยุฮ อาึ ป ไมจ ละ� ตอซู ไม่
อาึ ฆาื ซาวป แนฮ อาึ ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก�

21 โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ โอ ละ โปวฮ อาึ�
ปัว เปอะ โอ อาวต ซไง ฮา เยอะ� 22 โอ พะจาว� มัฮ
ปะ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ� ปัว ปะ ซไจ
ฮอยจ ละ ซ เรอมึ เปอะ อาึ�

39
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ เยดู่ทุน ป มัฮ

ฮวันา โม ป เชยี
1 อาึ อฮั เฮ�ี �อาึ ซ แฮน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก กัน

เบร� ซ แฮน โรฮ ดัก ดอย แตะ ฮา ลปุง โอ ปุก โอ
ลอก� เญือม อาวต เตอะ ซองนา ปุย ฆอก ไล เยอ
อาึ ซ รโพ โตว ป ยุฮ ป อฮั อ�ื ซ ดุป มวยญ แตะ
ฮา�� อาึ อฮั ตอก เซ� 2 อาึ อาวต โฆย เนอึม เมอะ
ตอก ปุย โอ เกียฮ ลปุง โฮ� ปัง มัฮ ป ไมจ ปุ โรฮ
อฮั� รพาวม ตุก เกอะ ปังเมอ เรยีง แนฮ ปุๆ� 3 โตะ
รพาวม เมอะ กอยจ ราวม� ลไล งอ่ต เตอะ โอเอฮี
โตะ รพาวม แตะ ตอก เอนิ งอ ป รเออปึ กไน เยอะ�
อาึ อฮั เฮี ฆาื� 4 โอ พะจาว, จีวติ อาึ ซ ไอม ลัง่ เล่ีญ
เมาะ เมอ แล� เญือม เมอ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุม เมอ�
ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ยุง ตอก ไกลจ ลอยจ จีวติ เตอะ
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี

5 ปะ เกือฮ เปอะ อาึ ไอม นึง ปลัฮเตะ เฮี ติ เตะ
โน่ง� จีวติ อาึ ละ งอ่ต ปะ อื มัฮ โตว ป ลัง่ ป เล่ีญ
ละ เปอะ� ปุย เตือง โอยจ อื อาวต ตื ติ เตะ โน่ง ตอก
พาวง โดง โฮ� 6 ปุย ปลัฮเตะ เฮี เปียน ไป เปียน มา
ตอก ปุโรม โฮ� เกือฮ กัน โจน ละ แตะ นึง ซาวป
แตะ ริ ฮา คาวคอง โอ ไก เนอึม ป มัฮ� รโจะ อาึง
อ�ื ลัก่ ก ลอยจ อื ปังเมอ โอ ยุง ป ซ โฮลฮ กุม คาว
คอง ยุฮ แตะ เซ�
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7 โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี มัฮ เมอ ป รกวน อาึ ยุ อู�
เอจี มัฮ ปะ ป มัฮ ลัก่ ซโอว รพาวม อาึ อ�ื 8 ปัว ปะ
เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ ฮุ�
ปัว เปอะ โอ เกือฮ โม ปุย งาว เซ โฮลฮ เพียก แฮม
เมอะ� 9 อาึ เญือะ ปุน องั โตว มวยญ แตะ� เญือะ
เกียฮ ลปุง โตว� เอจี มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ อาวม ป
โซะ ตอก เฮี เยอ� 10 กัน เกือฮ เปอะ อาึ ลอก ตุต
เซ เคราะ แปฮ อื เนิ� อาึ เอจี ซ อฮั ซ ราื เนอึม ฆาื
อาวม แตะ เตะ ปะ� 11 เญอืม เพอกึ เฟียต เปอะ ปุย
ฆาื มัป่ ยุฮ อ�ื ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ โอเอฮี ป ฮรกั
อื ตอก เอนิ โปว เมะ ตาวก เลียก โตะ งอ โฮ� ป เนอึ
ม นึง อื ปุย ปลัฮเตะ เอ มัฮ ตื ตอก พาวง โดง โฮ�

12 โอ พะจาว, ปัว ปะ ดาวง ฮยวก แตะ งอ่ต รซอม
ปัว อาึ นึง เปอะ� ปัว เปอะ ฮอยจ เรอึม อาึ เญือม
ฮมอง เปอะ เยอืม เมอะ� อาึ อาวต นึง ปลัฮ เตะ
ยุฮ ปะ ละ แตะ ตอก อาวต แคก เลือ� ตอก ปุย ตัง
เมือง� ตอก โรฮ อาวต โม จัตเจือ ไพรม เมอะ โฮ�
13 ปัว เปอะ พลวย อาึ เกือฮ อาวต ตัม รโตง แตะ
เมิฮ� เดอมึ เมอะ ซ ซดู นา� เกือฮ อาึ โฮลฮ รพาวม
บาึง แตะ กา ซ โอก เกอะ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี

40
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

1 อาึ เอจี มอง พะจาว เรอึม แตะ ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� พะจาว ฮมอง รซอม ปัว อาึ นึง แตะ� งอ่ต
โรฮ เซียง เยอืม อาึ� 2 เอจี ยวก อาึ โอก ฮา โตะ ครุฮ
โด่ะ� เมือะ อาึ โอก ฮา โตะ ชู� เกือฮ โรฮ ชวง อาึ
โฮลฮ บึน ซโมะ ตอน� เกือฮ อาึ ชุง นา ก ตอน ก
ฮมัน อ�ื 3 เอจี ดุฮ โรฮ รซอม เชยี โคระ โตะ มวยญ
อาึ� มัฮ รซอม เชยี ลืลาว พะจาว ยุฮ เอะ� โม ป ยุ
อาึ อื โฮวน ป ซ นัปทื พะจาว เบือ อ�ื ซ อาึง โรฮ
รพาวม แตะ นึง อ�ื

4 เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ซ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื โม เซ มัฮ โม ป โอ
ซาวป เปิง ปุย เกียฮ ฮุน� ซาวป โตว โรฮ เลียก ดิ ไม่
โม ป ไว พะจาว โอ เนอมึ� 5 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ เอะ� กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ ละ เอะ โฮวน ลัมเลือ
เอนิ� ป คิต ป งอ่ต เปอะ อาึง ละ ซ ยุฮ เปอะ ละ เอะ
โฮฮ ฮา เกียฮ งอ่ต ปุย อ�ื ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป
ตอก ปะ อา� อาึ มัฮ ซ อู ลอก กัน ไมจ ยุฮ เปอะ เอจี
เกิน เอนิ ฮา เกียฮ อู เยอะ นึง โฮวน ลัมเลือ อ�ื

6 ปะ ฆวต ไอฮ เปอะ โตว โอเอฮี ทไว ปุย ละ เปอะ
ไม่ โอเอฮี ตอง ปุย ทไว� ป ตอง ปุย ทไว เตือง ตัว
อื ไม่ ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื ปะ ฮนั
เปอะ โตว นึง� ปะ ปังเมอ เอจี ตอฮ เปอะ ฮยวก อาึ
ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ แปน ลอป กวนไจ แตะ� 7 เญื
อม เซ อาึ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ อาวต นา
เฮ�ี เอจี ตอก โรฮ ไซฮ ปุย อาึง ไลลวง เงอะ นึง นังซื
โกตไม ยุฮ เปอะ โฮ� 8 อาึ มวน เนอึม รพาวม นึง ซ
ยุฮ แตะ ตัม ปุก อื รพาวม เปอะ� โกตไม ยุฮ เปอะ
เอจี อาวต โตะ รพาวม เมอะ�� อาึ อฮั เซ ละ�

9 โอ พะจาว, เญอืม โพรม ปุย ไน ปะ ไม่ ปุ แตะ อาึ
เอจี รโฮงะ ไลลวง ตอก เรอมึ เปอะ เอะ เกือฮ โปน ฮา

ป โอ ไมจ เกือฮ ปุย ฮมอง� ปะ เอจี ยุง เปอะ โอ อาึ
เญือะ ปุน อาวต โฆย นึง ฆวต รโฮงะ ลอป แตะ ละ
ปุย� 10 อาึ เม่าะ โตว กัน ซืไซ ยุฮ เปอะ โตะ รพาวม
แตะ� อาึ อู เยอะ ละ ปุย เกือฮ ฮมอง ตอก เนอึม
รพาวม เปอะ� ไม่ ตอก เกือฮ เปอะ ปุย โปน ฮา ป โอ
ไมจ� อาึ เม่าะ โตว ไลลวง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ ไม่ ลปุง เนอมึ ยุฮ เปอะ ฮา โม ป โพรม เซ�

11 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ ฮ ลักกอ กุน มุ่น ยุฮ
เปอะ ฮา อาึ� ปัว รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ
ไม่ ลปุง เนอมึ ยุฮ เปอะ เฆีญ ลอป อาึ ฮา ป โอ ไมจ�
12 เม่ะมัก่ ป เกิต ละ อาึ เฮี โฮวน ปอ แวต เอนิ อื อาึ�
ปอ โรฮ โอ ปุย เญาะ ปุน เมีญ� มัป่ พิต ยุฮ อาึ อื เอจี
อาื อาึ โจน เครอปึ อื อาึ� ปอ เอนิ โอ เยอะ เญาะ เกีย
ฮ ชวน โอเอฮี นึง โฮวน ลอน อ�ื โฮวน เอนิ ฮา ฮาึก
นึง ไกญ เญอะ� มัฮ เซ ป ชุม รพาวม เมอะ ฆาื อ�ื

13 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน� เกือฮ
อาึ โปน ปเล่ีย เฮี เอนิ� 14 โม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ
เซ� ปัว เปอะ เกือฮ โซะกิจ ปิญไง่ ไม่ ซุกซัก รพาวม
แตะ� โม ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ อาึ เซ� เกือฮ โฮลฮ
ลเตือฮ ตอ แม ไม่ โชะ อื นา แตะ� 15 โม ป อฮั ป
กุยจ ป ววั ไม่ เพียก แฮม อื อาึ เซ� เกือฮ โฮลฮ เง
อตึ นึง ไป แตะ� 16 โม ป ซาวป เนอึม ยุ ปะ อา�
เกือฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ เปอะ� โม
ป เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง อาวม อื เรอึม ปะ
แตะ� เกือฮ โฮลฮ อฮั ลอป เฮ�ี �พะจาว มัฮ เนอึม
ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ�� เกือฮ โฮลฮ อฮั
เซ�

17 อาึ มัฮ ปุย ตุก ปุย ญัก� ไม่ วติ โซม ม่อยญ จัน
แตะ� ปัง มัฮ ตอก เซ� พะจาว โตก ลอป ละ อาึ�
โอ พะจาว ยุฮ อาึ� เอจี มัฮ ปะ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ
อาึ อ�ื ปัว เปอะ โอ เญือะ มอง เล่ีญ โอะ�

41
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี�

1 โม ป เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ป ตุก ป ญัก เกอ
โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื เญือม
เกิต ปญัก ป นอ ละ อ�ื พะจาว ซ เรอมึ อ�ื 2พะจาว
ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปุย ตอก เซ� เรอมึ อื เกือฮ โปน
ฮา ยุม แตะ� ซ เกือฮ โรฮ อื ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง
นึง บัน่เมือง อาวต อ�ื ซ เกือฮ โตว โม ป เกละยุ อื
โฮลฮ เป อ�ื 3 เญือม อาวต อื ไม่ ชุมเรยีง แตะ พะ
จาว ซ เรอมึชวย ตูเตอมึ อ�ื เญอืม โอ อื กอ เยอ พะ
จาว ซ เรอมึ อื เกือฮ ไฮ�

4 อาึ อฮั ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, อาึ เอจี
ยุฮ เนอมึ ป พิต ละ ปะ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ
ไม่ เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ ไฮ�� อาึ อฮั เซ ละ� 5 โม
ป เกละยุ อาึ เซ ซาวป อฮั ลปุง ฆอก เนิ� ซะ ซม่อต
อาึ� อฮั เฮ�ี �เญือม เมอ ซ ยุม อื แปฮ แฮ� ไม่ ซ
ไฆร ลอป มอยฮ อื ฮา ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ� 6 เญื
อม ฮอยจ อื เคะ อาึ อื เคียต อฮั ลปุง มวน เนิ� ญัน
ได่ ปังเมอ มัฮ ฮอยจ ซาวป อื โซวต พิต อาึ� เญือม



พะทัม ลืลาว 41:7 504 พะทัม ลืลาว 44:3

โอก โฮว อื ฮา เยอะ ซาวป บรุ เพือ อาึ โครยญ คระ
โฮว แตะ�

7 เมาะ ป เกละยุ อาึ เซ บระ โฮว โบ ลปุง ลอก อาึ�
แกต ป ตึก นึง ฆอก แตะ ซ เกิต ละ อาึ� 8 โม เซ
อฮั อาึ ลอก ป โซะ ฆอก� อฮั โรฮ อาึ โอ เญาะ ซ ปุน
โกฮ ฮา ก ไอจ แตะ� 9 ปัง มัฮ ปุโฮมว ซดิ ไม่ เยอะ ป
อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง� ไม่ โซม อื อาวป ยุฮ ฮุ�
ลเตือฮ ลัง่ เดีฮ อาึ นึง ล่อยจ แตะ�

10 โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ� เกือฮ
แม อาึ ปุน โกฮ ไม่ ไก เรยีง แด่น แตะ� เดอมึ อาึ
ซ โฮลฮ โรก เวน ละ โม เซ� 11 ตอก ซ ยุง เงอะ มัฮ
แตะ ปุย ปุก รพาวม ปะ อา มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน โอ
โม ป เกละยุ อาึ เซ โฮลฮ เป อาึ� 12 ปะ เรอึม เปอะ
อาึ นึง เนอมึ รพาวม อาึ ละ เปอะ� ซ เกือฮ เปอะ อาึ
โฮลฮ อาวต ลอป ไม่ แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

13 ไมจ ปุย ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน� เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก
ลอยจ� อาเมน� อาเมน�

42
คัก ลอา
(ลลว� 42-72)

รซอม เชยี ยุฮ โม โครา ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป
เชยี

1 โอ พะจาว� ซาวป เนอึม ซาวป แนม จัก ปอยฮ
ญุ รอาวม นึง โกลง ฮลอง ตอก ออฮ� รพาวม รโม่
ยฮ อาึ ซาวป โรฮ ปะ ตอก เซ โรฮ� 2 รพาวม รโม่
ยฮ อาึ ฆวต ซดิ เนอึม ไม่ ปะ ป มัฮ พะจาว ป ไอม
ลอป� เญอืม เมอ ซ โฮลฮ อาึ เอญี เลียก เคะ ปะ นึง
วฮินั ยุฮ เปอะ� 3 อาึ เยอืม เตือง ซเงะ่ รซาวม� อาึ
เอจี โซม รบวต แตะ ตัง อาวป� โม ป เกละยุ อาึ เซ
ไฮมญ แนฮ อาึ ตอก เฮ�ี �ตัว เซ อาวต ก เมอ พะ
จาว ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เลาะ อฮั ลาึน เซ เนิ� 4 เญื
อม โตก อาึ ละ ไล ไพรม ยุฮ แตะ อาึ โซะ รพาวม
ฆาื� ไพรม อื อาึ กอ ฮาวก ดิ ไม่ ปุย ฮอยจ นึง วฮินั
ยุฮ พะจาว� กอ นัม โรฮ ปุย โฮวน เซ เชยี ลืลาว พะ
จาว� เชยี ดิ ปุ ฮาวก ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ เตื
อง โอยจ แตะ�

5 อาึ อฮั ละ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ เกือฮ ติ
แตะ อาวต แนฮ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ� เม
อยุ เกือฮ ติ แตะ ไลจ ลอป รพาวม เมอ� ไมจ อาึ
เกือฮ ติ แตะ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว� ซ ไก ติ ซเงะ
เญือม ซ โฮลฮ แม เยอะ ลืลาว พะจาว ยุฮ แตะ� ป
เกือฮ อาึ โปน ป โอ ไมจ เซ�� อาึ อฮั เซ โตะ รพาวม
แตะ�

6-7 อาึ อาวต ก ซไง อื ฮา เมือง ไพรม แตะ� ตุก
เปละ นัน พาวม ฆาื� รพาวม ตุก เกอะ ตอก เอนิ
รอาวม ระ พุกเพียก ปอ ซ เลอึป อื ไกญ อาึ� ตอก
รอาวม นึง จาื ระ โฮ� ตอก โรฮ รอาวม โด่ะ ไม่ เรยีง
แตะ โฮ� อาึ โตก ละ เมือง แตะ ฆาื อ�ื โตก ละ ฮอง
โกลง จอแด่น� ซฆลอย โรฮ เปือง โม เฮอโมน ไม่ บ
ลาวง มิซา เตือง โอยจ อ�ื เซ ป เกือฮ ติ แตะ โตก
ละ พะจาว ฆาื อ�ื

8 เมือ ซเงะ่ อื พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอนฮมัน
ยุฮ แตะ ละ ปุย� เมือ ก ซาวม อื รซอม เชยี ยุฮ อื
อาวต ไม่ อาึ� เอจี มัฮ รซอม ไววอน ฮอยจ ละ พะ
จาว ป กุม จีวติ อาึ�

9 พะจาว มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย ยุฮ ฮุ� อาึ อฮั
เฮี ละ� �โอ พะจาว� เมอยุ เบีย เปอะ อาึ อ�ื เมอยุ
โฮลฮ อาึ โอต ลอป ป โซะ นึง คัม ตุง โม ป เกละยุ อุ
เซ� 10 โม ป ตอซู ไม่ อาึ เซ โล่ ญวยฮ อาึ� อฮั ลอป
เฮี เนิ� �ตัว เซ อาวต ก เมอ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ��
อฮั เซ เนิ�� ป อฮั อื เซ� ตอก เอนิ ป ไกป นิป อาึ
ปอ ม่ะ ซองั เงอะ�

11 อาึ อฮั ละ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ เกือฮ ติ
แตะ อาวต แนฮ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ� เม
อยุ เกือฮ ติ แตะ ไลจ ลอป รพาวม เมอ� ไมจ อาึ
เกือฮ ติ แตะ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว� ซ ไก ติ ซเงะ
เญือม ซ โฮลฮ แม เยอะ ลืลาว พะจาว ยุฮ แตะ ป
เกือฮ อาึ โปน ป โอ ไมจ เซ�� อาึ อฮั เซ โตะ รพาวม
แตะ�

43
1 โอ พะจาว� โม ป โอ ไก พะจาว ยุฮ เซ ซาวป ฟึน

ฟอง อาึ� ปัว ปะ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ โม เซ
รโตง แตะ� ไม่ เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป
ซาวป จุ ปุย ไม่ บ่วก โจวง แตะ เซ� 2 ปะ มัฮ เนอึม
เปอะ พะจาว ป โฮลฮ อาึ เปิง ลอป� เมอยุ ละ โปวฮ
เปอะ อาึ อ�ื เมอยุ เกือฮ เปอะ อาึ อาวต ไม่ เม่ะมัก่
แตะ ฆาื โคมเฮง โม ป เกละยุ อุ เซ� 3 ปัว ปะ เกือฮ
รงั ซเปีย ไม่ ลปุง เนอึม ยุฮ เปอะ โฮว ลัก่กา เยอะ�
เกือฮ นัม อาึ ฮอยจ นึง บลาวง ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ�
ป มัฮ วิฮนั นา ก อาวต เปอะ เซ� 4 เญือม เซ อาึ ซ
ฮาวก ฮอยจ นึง คัน ทไว ยุฮ เปอะ� ฮอยจ เคะ พะ
จาว ยุฮ แตะ ป มัฮ เนอึม ควน มวน รพาวม เมอะ�
โอ พะจาว� ป มัฮ พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ ซ ทไว รซอม
ลืลาว ละ เปอะ ไม่ เตียต แตะ พิน ไม่�

5 อาึ อฮั ละ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ เกือฮ ติ
แตะ อาวต แนฮ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ� เม
อยุ เกือฮ ติ แตะ ไลจ ลอป รพาวม เมอ� ไมจ อาึ
เกือฮ ติ แตะ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว� ซ ไก ติ ซเงะ
เญือม ซ โฮลฮ แม เยอะ ลืลาว พะจาว ยุฮ แตะ ป
เกือฮ อาึ โปน ป โอ ไมจ เซ�� อาึ อฮั เซ โตะ รพาวม
แตะ�
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เชยี
1 โอ พะจาว� เอะ เอจี โฮลฮ ฮมอง นึง ฮยวก โกะ

แตะ� โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ เอจี รโฮงะ โรฮ อื
เนิ� ไลลวง กัน ระ ไล ป ยุฮ เปอะ นึง เจน โม โกะ อื
ไพรม อื เซ� 2 ปะ เอจี โครฮ เปอะ ปุย โฮวน เมือง
โอก ฮา อื เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� เอจี เกือฮ เปอะ
จัตเจือ ไพรม เอะ เซ โฮลฮ อาวต เบือง อ�ื เกือฮ
โรฮ เปอะ ปุย ตังเมือง เซ อาวม เม่ะมัก่ แตะ� ปัง
เมอ เกือฮ เปอะ โม จัตเจือ เอะ เซ โฮลฮ อาวต ไมจ
อาวต มวน� 3 กัน โฮลฮ อื ปลัฮเตะ เซ แปน คอง
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แตะ มัฮ โตว โฮลฮ อื เบือ วจิ ยุฮ โกะ แตะ� มัฮ โตว
เบือ เรยีง แด่น โกะ อื ไอฮ� มัฮ เบือ อมันัต ระ ยุฮ
ปะ ไม่ เบือ อาวต ปะ ไม่� ป เป อื เบือ อ�ื เอจี ที นึง
เซ ฮรกั ปะ โม เซ เยอ�

4ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อาึ ไม่ มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ
ฮุ� มัฮ ปะ ป เกือฮ โม อซิราเอน เป เยอ� 5 เอะ เอจี
ปุน โครฮ โม ป ตอซู ไม่ แตะ เซ โอก ฮา แตะ เบือ
เรอมึ ปะ แตะ� เอะ เอจี โฮลฮ บึน โม ป รุป ไม่ แตะ
เซ เบือ มอยฮ ปะ� 6 อาึ ซโอว พาวม โตว ไม่ ทนู ยุฮ
แตะ� วจิ ยุฮ ฮุ ปุ โรฮ เกียฮ เรอึม อาึ� 7 มัฮ ปะ ป
เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ เยอะ เซ� เอจี
เกือฮ เปอะ โม ป เกละยุ เอะ เซ โซะกิจ ปิญไง�่ 8 เอะ
เอ ซ อวต ลื ลอป พะจาว� ซ ทไว โรฮ รซอม ญันด่ี
แตะ ละ พะจาว ยุฮ แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

9 ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ ละ โปวฮ เปอะ เอะ� เกือฮ
เปอะ เอะ โซะกิจ ปิญไง�่ เญอืม โฮว รุป เอะ เอ� ปะ
โอก โฮว เปอะ โตว ไม่ เอะ� 10 พลวย เปอะ เอะ ไป
ปอ โฮลฮ โฮะ ลเตือฮ ตอ แม ฮา โม ป รุป ไม่ แตะ�
โม ป เกละยุ เอะ เซ โฮลฮ ลู ตุย คาวคอง ยุฮ ฮุ ฆาื
อ�ื 11 เอจี เกือฮ เอนิ เปอะ เอะ ตอก แกะ ป เมือะ
ปุย โรวก ละ ซ โฮว มอก แตะ ปอน โฮ� เอจี เกือฮ
โรฮ เปอะ เอะ โฮลฮ อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ปุย
ตัง เมือง� 12 ปะ เอจี โชะ โทวก ลัมเลือ เอนิ เปอะ
ปุย ไน แตะ เมาะ เอนิ เปอะ ป เกือฮ เยอื โฮ� ไก โตว
ป โฮลฮ เปอะ นึง เฟือฮ เอนิ�

13 เอจี เกือฮ เปอะ ปุย เมือง ป ซดิ ไม่ เยอะ โฮว
โบ โล่ ญวยฮ เอะ� โม ป อาวต รวติ รเวยีง เงอะ เอจี
พามัต ดู่แควน โรฮ เอะ ฆาื อ�ื 14 เกือฮ โรฮ เปอะ
ปุย ตังเมือง โฮลฮ งุฮ่เงฮ่ ไกญ แตะ ละ เอะ นึง เพี
ยก แฮม อื เอะ� เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ เอะ แปน โคะ
รญวยฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 15 อาึ โชะ ลอป นา
แตะ� อาวต ลอป ไม่ โซะ กิจ ปิญไง่ แตะ โครยญ
ไกลป ซเงะ� 16 อาึ ฮมอง ลอป ลปุง เพียก แฮม ไม่
ลปุง พามัต ดู่แควน ปุย แตะ� เน่อมึ นึง โม ป ตอซู
ไม่ เยอะ ไม่ โม ป เกละยุ อุ เซ�

17 โอเอฮี ตอก เซ เอจี เกิต เนอึม ละ เอะ เตือง
โอ เยอะ เบีย ปะ� ไม่ โอ เยอะ แพก ฮา ลปุง ซันญา
แตะ อาึง ไม่ เปอะ� 18 รพาวม เมอะ ลเตือฮ โตว ติ
แตะ ฮา เปอะ� ชวง เงอะ ปุ โรฮ เกือฮ แพก ฮา คระ
โครง ยุฮ เปอะ� 19 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปะ เกือฮ ลัง่
เปอะ เอะ ไลจ โลม ตอก ซัตซิง ป อาวต ลลาึง บรา
วก โฮ� เกือฮ โรฮ เปอะ เอะ ฮอยจ นึง ลัก่ เฟียก เลีย
ก นึง ลัก่ ยุม�

20 มัฮ เบีย เนอมึ เอะ มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่
นุ่ม แตะ ไว พะจาว ไฮญ� 21ปะ โม่ เปอะ ซ ยุง ป ยุฮ
เอะ เอ� แจง ซ ยุง เปอะ นึง มัฮ เปอะ ป ยุง โอเอฮี
ฮอยจ ละ ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ โครยญ
เจือ� 22 เอะ อาวต ซดิ ไม่ ลัก่ ยุม แตะ เน่อมึ เมือ
กซะ ฮอยจ เมือ กปู อื เบือ ทื แตะ ปะ� ปุย เอจี ยุฮ
ไม่ เอะ ตอก ยุฮ อื ไม่ แกะ ซ มอก ปุย โฮ�

23 โอ พะจาว� เมอยุ ไอจ ลัง่ เปอะ� ปัว เปอะ โกฮ
แปฮ� ปุ ละ ปุ โปวฮ ลอป เอะ เอ โอะ� 24 เมอยุ เม่า
ะ เปอะ ติ แตะ ฮา เอะ เอ� ปัว เปอะ โอ เบีย ตอก
อาวต เอะ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� ไม่ โคมเฮง
คาเคียน ปุย เยอะ เฮ�ี

25 รพาวม เอะ ไลจ โลม ปอ รโกม เมอะ ฮอยจ ลัง
เตะ� เนะซองั เงอะ เอจี ซ แลป เนอมึ ไม่ เตะ รกาื�
26 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โกฮ แปฮ� ฮอยจ เรอึม
แปฮ เอะ เอ� ปัว เปอะ เรอึ ม เอะ เกือฮ โปน ฮา
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ�
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เชยี� ตัม ตัมนอง เตีย พลัปพลึง� มัฮ รซอม เชยี
เญอืม เญือะ กซัต�

1 รพาวม ร โม่ ยฮ อาึ นาวก นึง ลปุง ไมจ ลปุง
มวน� เญือม ไซฮ อาึ ทไว รซอม เฮี ละ กซัต เตอ�
ดัก อาึ เลียน เอนิ ตอก ปากกา ยุฮ โม ป เลียน ละ
ไซฮ แตะ นังซื โฮ�

2อาึ อฮั ละ กซัต ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี ปะ ไมจ ฮุนฮงั
เปอะ ฮา กวน ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื เกียฮ อฮั
เกียฮ อู เนอึม เปอะ ไม่ มวน ลเลาะ เคราะ รซอม
แตะ� นึง เอจี ปิฮ พะจาว มุ่น ละ เปอะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 3 โอ กซัต ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� ปัว
เปอะ ปุม วจิ ยุฮ แตะ ไม่ ญวย เปอะ� ไม่ เปลีฮ เปอะ
โญตซัก คึนัก ยุฮ แตะ� 4 ปัว เปอะ บุก ปุ โฮว บรอง
ไม่ โญตซัก คึนัก ยุฮ เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
เป� ละ ซ เฆีญ เปอะ โม ป อฮั ป เนอึม ไตม ป ซื�
ปัว เปอะ ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง เบือ อมันัต
ระ ยุฮ เปอะ� 5 ตี ทนู ยุฮ เปอะ ลอม� ลล่อน เอนิ
ฮอยจ ละ ไกญ พาวม โม ป รุป ไม่ เปอะ� ปุย โฮวน
เมือง ฆลาื เนฮ ฆลาื ไนจ โบ ชวง เปอะ� 6 บัน่เมือง
ป เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เซ� มัฮ ป ตอน ฮมัน ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปะ ตัตเตียง เปอะ ปุย ไน แตะ
ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� 7ปะ ฮรกั เปอะ กัน ซื กัน ไซ�
ปังเมอ เกละ เปอะ ยุ กัน ฆอก กัน เบร� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ พะจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� เอจี เลือก
ปะ ละ ซ เกือฮ อื ปะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ
โฮฮ ฮา โม กซัต ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 8 เครองึ จาวป
เครองึ ฟุต เปอะ ฟา ซออย ฮงาื โมตญอป นึง ไม่ อา
โลเอ ไม่ วนั ฮอม� เญือะ อาวต เปอะ แงฮ่ ฆัว ปุย
นึง พลุก ซัง เล่ีป อ�ื ลอยฮ ลอป เซียง โด่นตรี นึง
เกือฮ ปะ มวน รพาวม เบือ อ�ื 9 โม ปรโปวน ป ไก
โญต ไก ซัก ป อาวต เญือะ เปอะ เซ� มัฮ กวน เค
รฮี กซัต เน่อมึ โฮวน เมือง� ปรโปวน เญือะ เปอะ ป
งาวม ลวง ดอม เปอะ เซ แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ
ไคร ป มัฮ ไคร ตึก นึง ไมจ แตะ�

10ปะ ป มัฮ ปเครฮี ยุฮ กซัต เตอ� งอ่ต ที แลน ป
อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ปุ เญือะ งอ่ต เญือะ ไฌม ปุย นึง
ยว่ง เกิต เมือง ไก เปอะ� ไม่ เญือะ เปือะ เปอะ เซ�
11กซัต ยุฮ เปอะ เซ เอจี ไมจ เนอมึ ปะ ละ� ปุก เนอึ
ม เปอะ รพาวม อ�ื เอจี มัฮ จาวไน ยุฮ เปอะ� ไมจ
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เปอะ นัปทื ไม่ ญิงญอม เปอะ ละ� 12 ปุย เมือง ไทระ
ซ ฮอยจ ตาว คาวคอง ไมจ ละ เปอะ� โม ป กอย นึง
อื ซ ฮอยจ ปัว เปิง อมันัต โญตซัก เปอะ� 13 ปเครฮี
ยุฮ กซัต ป อาวต โตะ ฮอง แตะ เซ� แงฮ่ ฆัว ติ แตะ
นึง เครองึ คึ เครองึ นัก ป ยุฮ ปุย นึง ไคร� 14 จาวป
เครองึ ไมจ ด่อก ไมจ ไซฮ ป ไก โฮวน ซี� ปุย โฮว
ตาว อื ละ กซัต� โม ปเครฮี ม่อง ป โฮว ดิ ไม่ อื เซ
โฮว ฟวต อื แปน ไล แตะ� 15 ปุย โม เซ โฮลฮ เนอึ
ม เลียก ฮอยจ นึง เญือะ ยุฮ กซัต เซ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ โครยญ โฆะ แตะ�

16 โอ กซัต ยุฮ อาึ� ปัว เกือฮ เปอะ ไก กวน รเมะ
โฮวน� เกือฮ โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ จัตเจือ ไพรม
เปอะ� เกือฮ โรฮ โฮลฮ ตัต เตียง ปุย เล่ีป เตะ�
17 รซอม เชยี ยุฮ อาึ เฮี ซ แปน ควน เกือฮ ปุย โตก
ละ มอยฮ ปะ โครยญ เจน ปุย� ไม่ เกือฮ โรฮ อื ปุย
โครยญ ปะเทต ลืลาว ลอป ปะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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เชยี ตัม ตัมนอง อาลาโมต
1 พะจาว มัฮ ตัว เปิง เอะ� แปน เรยีง แด่น เนิ�

อาวต ลอป ไม่ เอะ ละ ซ เรอมึ แตะ เอะ เญอืม อาวต
เตอะ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ� 2 มัฮ เซ ป โอ เอะ ฮลัต ฆาื
อ�ื ปัง ลเตือฮ เตะ� ไม่ ดุงเดียง บลาวง ปอ เฌาะ อื
ติ แตะ ฮอยจ บัก่บ่วน ปลัฮ รอาวม� 3 ปัง เรยีง พุก
เพียก รอาวม เซ ปอ ลอยฮ ซนัน อ�ื ไม่ รกุฮ รเตียง
บลาวง นึง เรยีง ซุกซัก แตะ� เอะ ฮลัต โตว ฆาื�

4 ไก โกลง ติ� รอาวม โกลง เซ เกือฮ ไมจ มวน
รพาวม ละ ปุย ไน เวยีง ระ ยุฮ พะจาว� นา เซ มัฮ
นาตี ซัมคัน ก อาวต พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ
นึง� 5 พะจาว อาวต นึง เวยีง ระ เซ� ไก โตว ป ซ
ปุน ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื พะจาว ซ เรอมึ อื เน่อมึ เมือ กซะ
งาวป อ�ื 6 เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ เอ ซุกซัก ลุงลัง�
ปะเทต ออฮ ปะเทต เอฮี ญุญะ ตื� เญอืม โอก เซียง
พะจาว ละ อื ปลัฮเตะ ลวยจ ไน เอนิ�

7 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อาวต ไม่ เอะ� พะ
จาว ทื ยาโคป มัฮ ตัว เปิง เอะ�

8 โม เปะ เอ� เอญี แลน กัน ยุฮ พะจาว เมิฮ� เอญี
แลน แลน ตอก ยุฮ อื กัน ระ ไล นึง ปลัฮเตะ เฮี ปอ
เงอตึ ปุย นึง� 9 โม ป รุป ปุ แตะ ปุน เกือฮ อื เลิก
โครยญ เมือง เล่ีป เตะ� ทนู ไม่ เพลียฮ ปุน โปวก อื
เกือฮ บลวย� โล* ควน เฆีญ ตฮนั โกะ แตะ ปุน โตก
โรฮ อื เกือฮ ฮะ ล่อยญ เตือง โอยจ อ�ื 10พะจาว อฮั
เฮ�ี �ไมจ เปอะ อาวต โฆย� เกือฮ ติ เปอะ ยุง มัฮ
อาึ พะจาว� ซ ไก ป วุฮ อาึ ระ ลลาึง เมือง ปุย� ซ ไก
ป จอง อาึ ฮลาวง นึง เมือง ปุย เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี�
อฮั เซ พะจาว�

11พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อาวต ไม่ เอะ� พะ
จาว ทื ยาโคป มัฮ ตัว เปิง เอะ�
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รซอม ลืลาว ยุฮ โม โครา ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป

เชยี
1 โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ ปซา เยอ�

ไมจ เปอะ ดิฮ เตะ แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ�
2 ไมจ ปุย ฮลัต นึง พะจาว, นึง มัฮ อื ป ตึก นึง ระ นัน
นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ โรฮ กซัต ระ ป ตัตเตียง ปุย
ติ ปลัฮเตะ� 3 เอจี เกือฮ เอะ เป ปุย โฮวน เมือง ไม่
เกือฮ อื เอะ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย โฮวน ปะเทต� 4 เอจี
เลือก ปลัฮเตะ นา ก อาวต เอะ เฮี ละ เอะ� เกือฮ อื
แปน คอง เงอะ� มัฮ เนอมึ ป ปอ นึง รพาวม โม อซิ
ราเอน ป มัฮ ป ฮรกั อื เซ�

5พะจาว ฮาวก นึง ก งาวม คึนัก ยุฮ แตะ� ฮาวก
ไม่ เซียง จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง� ไม่ เซียง ปาึง ปุย
โตวต ลอยฮ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� 6 ไมจ เปอะ
เชยี ลืลาว พะจาว� ไมจ เนอึม เปอะ เชยี ลืลาว พะ
จาว ป มัฮ กซัต ยุฮ เอะ� 7 นึง มัฮ พะจาว เซ กซัต
ป ตัตเตียง ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ลื
ลาว มอยฮ อื นึง รซอม เชยี เปอะ� 8พะจาว งาวม
นึง ก งาวม ซัมคัน ยุฮ แตะ� ไม่ ตัตเตียง อื ปุย โค
รยญ ปะเทต โครยญ เจือ ปุย� 9 โม ป ตัตเตียง นึง
ปลัฮเตะ เฮี รโจะ ดิ โพรม ไม่ โม ปุย ไน พะจาว ป มัฮ
พะจาว ทื อปัราฮมั เซ� โม กซัต ติ ปลัฮเตะ เฮี มัฮ
คอง พะจาว� มัฮ เนอมึ พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง
ฮลาวง แตะ�

48
รซอม ลืลาว ยุฮ โม โครา

1 พะจาว มัฮ เนอึม ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง
แตะ� โซมกวน เนอึม ปุย ลืลาว มอยฮ อื นึง โตะ
เวยีง ระ ยุฮ พะจาว ยุฮ เอะ ป อาวต นึง บลาวง ซัม
คัน เซ� 2 บลาวง ซีโยน ป มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว เซ ไมจ เนอึม� แปน ควน มวน รพาวม ละ ปุย
ติ ปลัฮเตะ� นึง มัฮ อื บลาวง ก อาวต เวยีง ระ ยุฮ
กซัต ตึก นึง ระ แตะ� บลาวง เซ มัฮ บลาวง ซีโยน
ป ไก ลวง ลั่กล่าวง นึง อ�ื 3 พะจาว เปลีฮ มัฮ แตะ
ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ โม ป เลียก เปิง โตะ กไน ปอม
ตฮนั นึง เวยีง เซ�

4 โม กซัต โฮวน เมือง รโจะ ดิ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่
เมือง ซีโยน� 5 เญือม เอจี ชวน อื เวยีง ระ เซ� ปัง
เมอ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื ลเตือฮ เอนิ ตอ
แม ฆาื อื นึง ฮลัต ลอน แตะ� 6 เญือม เอจี ฮอยจ
อื นา เซ� กซัต โม เซ ฮลัต ปอ โอ อื เญือะ ยุง คิง
คา แตะ� โซะ ป อาวม ตอก เอนิ โซะ ปรโปวน เญื
อม เติง เคิ รอาวม อื โฮ� 7ตอก เอนิ โรฮ โล่ง ระ นึง
ปลัฮ รอาวม ป ไลจ ฆาื ตัม กาื ระ กาื กอ อื โฮ�

8 เอะ เอจี ฮมอง ไลลวง กัน ยุฮ พะจาว นึง ฮยวก
แตะ� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮลฮ เอนิ ยุ นึง ไง่ แตะ นึง กไน
เวยีง ระ ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� ป มัฮ เวยีง
ยุฮ พะจาว ทื เอะ เซ� พะจาว ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง
เวยีง เซ� เกือฮ อื อาวต ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก
ลอยจ�

* 46:9 46:9 โล ป โกว ปุย เจน เซ มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง โคะ ไม่ ฮกั�
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9 โอ พะจาว� เญือม อาวต เตอะ กไน วิฮนั ยุฮ
เปอะ� เอะ โตก ละ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ� 10 มอยฮ ปะ เอจี พรุ เฮอื ฮอยจ เล่ีป เตะ
เตือ มะลอง� รซอม ลืลาว ปุย เปอะ เอจี พรุ เฮอื
โรฮ ตอก เซ� กัน ตัตเตียง เปอะ ปุย มัฮ เนอึม ป
ซื ป ไซ� 11 ปัว เกือฮ ปุย นึง บลาวง ซีโยน อาวม
รพาวม ญัน ด่ี แตะ� เกือฮ ปุย นึง เมือง ยู ด่า โค
รยญ ยว่ง โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง มัฮ ปะ ป
รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื

12 โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เยอ� โฮว กูแก
แลน เมือง ซีโยน เนอ ปอ ไคว อ�ื เมีญ แลน เมาะ
ไก ปอม ตฮนั นึง อ�ื 13 แลน ที แลน เมาะ ฮลาวง
ฆรุง นึง อ�ื แลน โรฮ เมาะ ระ เมาะ ตอน ปอม ตฮนั
นึง อ�ื เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ รโฮงะ ละ ปุย เจน โคระ
เฆียง เฮี ตอก เฮ�ี 14 �มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ เฮี ป มัฮ
พะจาว เนอึม เมอ� มัฮ ป ตึน ไก ลอป โอ เญาะ ไก
ลอยจ� มัฮ โรฮ ป ซ นัม ลอป เอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ
โรฮ�� ซ โฮลฮ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เซ�

49
รซอม เชยี ลืลาว ยุฮ โม โครา ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1 โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ ปซา� ไมจ

เปอะ งอ่ต ที ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี โม เปะ ปุย ปลัฮ
เตะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ
งอ่ต 2 เตือง โม ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต� ฮอยจ ละ
โม ป กอย ไม่ โม ป ตุก ป ญัก โรฮ� 3 มวยญ อาึ ซ
รโฮงะ ไลลวง กัมกึต วไิซ ไมจ� ป คิต ป งอ่ต เตอะ
โตะ รพาวม แตะ� ซ รโฮงะ โรฮ ละ ปุย เกือฮ ปุย ปุน
คิง แตะ เบือ อ�ื 4 อาึ ซ ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต
แตะ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ� ซ อาทิไบ่ โรฮ ลปุง ปันฮา
ยุฮ แตะ ละ ปุย นึง รซอม เชยี รซอ ไม่ เซียง พิน�

5 ปัง ไก เญื อม ฮอยจ เม่ะมัก่ ซัก คระ เนิ� ปัง
ฮอยจ แวต โม ป โคมเฮง คาเคียน เนอะ เน่อมึ โค
รยญ ลวง� อาึ ฮลัต โตว นึง� 6 โม เซ มัฮ โม ป อาึง
รพาวม แตะ นึง คาวคอง ยุฮ แตะ� อวต โรฮ ติ แตะ
นึง โฮวน คาวคอง ยุฮ แตะ� 7 ปังเมอ โอ ไก ป ปุน
โตฮ เอยีกปุ แตะ นึง คาวคอง ละ ซ เกือฮ อื โปน ฮา
ยุม แตะ� ไก โตว ป ปุน รวี จีวติ แตะ นึง พะจาว ละ
ซ เกือฮ อื ติ แตะ โอ ยุม เมอ� 8 นึง มัฮ จีวติ เซ ป ตึก
นึง ระ งวยฮ ระ ตุง แตะ� ปัง โกว แม ปุย คาวคอง
มาื ไคร ละ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ปอ โตว ลัง่ ละ
ซ โตฮ อื ติ แตะ นึง� 9มาื ไคร เซ ปอ โตว โรฮ ละ ซ
เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ จีวติ ไอม ลอป นึง� ปอ โตว โอ
อื เญือะ ซ โฮลฮ เลียก เมือง ป ยุม เบือ อ�ื 10 เอจี
ที โรฮ นึง เฮ�ี ปัง มัฮ ปุย ตึก นึง ไมจ พันญา แตะ�
ปัง มัฮ ปุย งาว ปุย ไงญ� ยุม ตื โรฮ ตอก ปุ แตะ�
คาวคอง ยุฮ อื เซ ละ เยอื อาึง อื ละ ปุย ไฮญ� 11 ปัง
ดุฮ อาึง มอยฮ แตะ นึง เตะ ยุฮ แตะ� ลัก่ ก ลอยจ
อื ปังเมอ มัฮ เยอื โตะ รมอยจ โกะ อื ป มัฮ รโตง อ�ื
เอจี มัฮ เซ เญือะ ป โฮลฮ อื อาวต ลอป นึง โครยญ
เจน ปุย เยอ�

12 ปุย ปลัฮ เตะ เฮี ปัง กอย ไม่ ไก โญต ไก ซัก
แตะ� ซ เกียฮ ไอม ลอป โตว เบือ อ�ื ซ ยุม ตื โรฮ
ตอก ซัตซิง โรฮ�

13 มัฮ โอ เอฮี ตอก เซ ป ซ เกิต ละ โม ป อาึง
รพาวม แตะ นึง โกะ แตะ ไอฮ แฮ� ปุย โม เซ ลัก่
ก ลอยจ อื ซ มัฮ ตอก เฮ�ี 14 ซ ตอก แกะ ป เมือะ
ปุย โรวก ละ ซ มอก แตะ โฮ� เอจี อาวต ฆรมึ อมั
นัต ลัก่ ยุม ตอก อาวต แกะ ฆรมึ อมันัต ป เลียง แตะ
โฮ� เนะซองั อื ซ ซเออมึ ลโฮก� มัฮ เมือง ป ยุม ป
มัฮ เญือะ อาวต ลอป อ�ื เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อี โม
ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย โม เซ� 15พะ
จาว ปังเมอ ซ โตฮ อาึ เกือฮ โปน ฮา อมันัต ลัก่ ยุม�
ไม่ ซ รปัคัม อื อาึ�

16 เญอืม ยุ เปอะ กอย ปุย ปุๆ อู� ไม่ ยุ เปอะ โฮวน
คาวคอง เญือะ อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลเลียก นึง�
17 เญือม เอจี ยุม อื ปุย โม เซ เกียฮ โรวก โตว อื
ไม่ แตะ คาวคอง ยุฮ แตะ เซ� มอยฮ คึนัก อื เซ ซ
โฮว ฟวต โตว โรฮ โกะ อ�ื 18 ปัง อฮั ติ แตะ ซไบ่ เญื
อม ไอม แตะ� ปัง อวต ปัง ลื ปุย นึง กอย เตอมึ เนอึ
ม รโอฮ อื ยุฮ แตะ ญุ่ก� 19 โม เซ ซ ยุม โรฮ ตอก ยุม
โม จัตเจือ ไพรม แตะ โรฮ� ไม่ โอ อื เญาะ ซ โฮลฮ
ยุ รงั ซเปีย เฟือฮ เอนิ�

20 ปุย ปัง โฮลฮ โญตซัก แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
เกียฮ ไอม ลอป โตว เบือ อ�ื ซ ยุม ตื โรฮ ตอก ซัต
ซิง โรฮ�

50
รซอม ลืลาว ป ไซฮ อาซัป

1พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ มัฮ เยโฮวา� มัฮ
พะจาว เซ ป ลปุง ไม่ ปุย� ไม่ กอก อื ปุย เล่ีป เตะ เน่
อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลัก่ เลียก ซเงะ เกือฮ
อื เอญี เคะ แตะ� 2พะจาว เกือฮ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ
โอก เน่อมึ นึง เมือง ซีโยน ป มัฮ เมือง ตึก นึง ไมจ
แตะ เซ� 3พะจาว ยุฮ เอะ เซ เอจี ซ ฮอยจ เนอึม�
มัฮ โตว ซ อาวต โฆย อ�ื งอ ระ� งอ เรยีง เงอ โฮว
ลั่กกา อ�ื กาื ระ กาื กอ เยอ อาวต รวติ รเวยีง อ�ื
4 พะจาว กอก มะลอง ไม่ ปลัฮเตะ แปน พีญัน ยุฮ
แตะ� นึง ซ รเตีฮ รตุม อื โอเอฮี ละ ปุย ไน แตะ�
5 พะจาว อฮั เฮ�ี �เกือฮ ปุย เนอึม รพาวม ยุฮ อาึ
รโจะ รเจอมึ ละ อาึ� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ โม ป เอจี ซันญา
อาึง โอเอฮี ไม่ แตะ นึง ทไว อื โอเอฮี เนิ�� อฮั เซ�
6 โอเอฮี ป อาวต นึง มะลอง มัฮ ป รโฮงะ มัฮ พะจาว
ป ซื ป ไซ� มัฮ พะจาว ป ซ รเตีฮ โอเอฮี โครยญ เจือ
ละ ปุย เยอ�

7พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื งอ่ต
เมิฮ� อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ� โม อซิราเอน� อาึ ซ ร
โฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ ละ เปอะ� อาึ มัฮ พะจาว�
มัฮ เนอมึ พะจาว ยุฮ เปอะ� 8อาึ มัฮ โตว เติ โม เปะ
นึง ไลลวง ป ทไว เปอะ� ป ตอง เปอะ ทไว เซ เอจี
อาวต ลอป ซองนา อาึ� 9 ป เนอมึ นึง อื อาึ มัฮ โตว
ฆวต ไอฮ โมวก โปก เลียง โม เปะ� มัฮ โตว โรฮ ตุก
นึง ปิ โปก อาวต นึง คอก ยุฮ เปอะ� 10 โกะพริ อาวต
เพระด่าวก โครยญ ตัว อื มัฮ ป ยุฮ อาึ� ครกั โมวก



พะทัม ลืลาว 50:11 508 พะทัม ลืลาว 52:2

แกะ ปิ อาวต นึง บลาวง ติ เปือน ฆุง เงอ มัฮ ตื คอง
อาึ� 11 ไซม ไล่ มัฮ ตื ป ยุฮ อาึ� อาึ ยุง ตื เยอะ ป มัฮ
อ�ื โอเอฮี ป รซอฮ อาวต กังเด่น มัฮ ตื คอง เงอะ�
12 มัฮ ฆวต โซม ฆวต ปอน เนอะ ทัน โตว อาึ รโฮงะ
ละ โม เปะ� ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โอเอฮี ป อาวต นึง อื
มัฮ ป ยุฮ อาึ โครยญ เจือ� 13 อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ
ฆวต ปอน โตะ โมวก โปก� อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ
ฆวต ญุ ฮนัม ปิ� มัฮ โตว อื ติ ตื� 14 มัฮ รซอม ญัน
ด่ี ป ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ ยุฮ
เนอมึ ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ พะจาว ป ตึก
นึง ฮลาวง แตะ เซ� 15 เญอืม ฮอยจ เม่ะมัก่ ซักคระ
ละ เปอะ� ไมจ เปอะ กอก ปัว อาึ เรอึม แตะ� อาึ ซ
เรอมึ เนอมึ โม เปะ� เญอืม เซ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
ลืลาว อาึ ฆาื�� อฮั เซ พะจาว�

16 ละ โม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ พะจาว ปังเมอ
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ เคียต เปอะ ทอง พะทัม
โกตไม ยุฮ อาึ อ�ื เมอยุ เคียต เปอะ กอก รโฮงะ ลปุง
ซันญา ยุฮ อาึ อ�ื 17 โม เปะญอม เปอะ โตว เกือฮ อาึ
เพอกึ แตะ� ลปุง ซตอก รเง่อมึ อาึ เปอะ� โม เปะ
เอจี ละ โปวฮ เยอื เปอะ� 18 ดัฮ เปอะ ยุ คะมุย เอจี
เกือฮ เปอะ ติ แตะ เลียก ดิ ไม่� พาวม ดิ เตะ พรอม
โรฮ เปอะ ไม่ โม ป เลน จุ� 19 โม เปะ เอจี พลวย
เปอะ มวยญ แตะ อฮั ลอป ป ฆอก ป เบร� พลวย
โรฮ เปอะ ดัก ดอย แตะ อฮั ลอป ป โอ เนอมึ� 20 โม
เปะ ซาวป เปอะ ฟึนฟอง เอียกปุ โกะ แตะ� ซาวป
โรฮ เปอะ บรุ เพือ ไม่ อ�ื 21 เญือม ยุฮ เปอะ โอเอฮี
ตอก เซ เยอ บุน เอจี ฟวยจ อื อาึ อาวต โฆย ลัง่ ไม่�
โม เปะ แกต เปอะ อาึ มัฮ ปุย ตอก โกะ แตะ ฆาื อ�ื
ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ไก ตอก ฆวต เติ โม เปะ� ฆวต
เกือฮ ไลลวง เฮี ซโตฮ ละ เปอะ�

22�โม เปะ ป เอจี เกือฮ ติ แตะ เบีย พะจาว เยอ�
ไมจ เปอะ งอ่ต� ดัฮ เปอะ โอ งอ่ต โฮ� อาึ ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ เปอะ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ซ เกียฮ เรอึม
เปอะ� 23 มัฮ กัน ทไว ปุย รซอม ญันด่ี แตะ ป โฮลฮ
อาึ โญตซัก แตะ นึง เงอ� โม ป โฮก ลปุง เนอึง ป
อฮั อาึ อื อาึ แจง ซ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ อ�ื�
อฮั เซ พะจาว�
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เญอืม ฮอยจ นาทัน เคะ ด่าวติ ฟวยจ ยุฮ อื ป พิต ไม่
บัต่เชบ่า

1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง อาึ� นึง
มัฮ เปอะ ป อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน แตะ�
ปัว เปอะ ตุเตือะ ลูลา มัป่ ยุฮ อาึ ซงะ่� นึง มัฮ เปอะ
ป เลียก พาวม โซะ ไง่ ลอป นึง ปุย� 2 ปัว เปอะ พัก
ป ฆอก ป เบร ยุฮ อาึ โครยญ เจือ� เกือฮ อาึ ซงะ่ ฮา
มัป่ ยุฮ ฮุ�

3 อาึ เอจี ยุง เงอะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ� มัป่ ยุฮ ฮุ
อาึ เอจี อาวม ลอป โตะ รพาวม แตะ� 4 อาึ เอจี ยุฮ
ป พิต ละ ปะ� มัฮ ปะ โน่ง ป ยุง ที เมาะ ระ พิต อาึ
อ�ื อาึ เอจี ยุฮ ป ฆอก ป เบร ซองนา เปอะ� เอจี
ปุก เนอึม รเตีฮ เปอะ อาึ เกือฮ ลอก ตุต ฆาื อ�ื เญื

อม เกือฮ เปอะ อาึ ลอก ตุต เตอ เอจี มัฮ เปลีฮ เปอะ
ซืไซ เนอึม แตะ นึง� 5 อาึ เอจี ตึน มัฮ ปุย ฆอก ปุย
เบร เน่อมึ เญอืม เกิต โรง แตะ� อาึ เอจี ตึน มัฮ ปุย
มัป่ เน่อมึ โตะ เวยีก มะ แตะ ลัง่� 6 มัฮ รพาวม เนอึ
ม ป ปุก ละ ปะ อา� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮลฮ กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ โตะ รพาวม โด่ะ แตะ�

7 ปัว เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อาึ� เดอมึ อาึ
ซ ซงะ่� ปัว เปอะ พัก อาึ� เดอมึ อาึ ซ ปิญ ตอก
ฮมิะ โฮ� 8 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮลฮ มวน รพาวม นึง
ฮมอง เงอะ ยวก ปะ พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ� เญือม เซ ปัง
เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ อาวม ป โซะ โฮวน เจือ� อาึ ซ
โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ ติ โฮน แม� 9 ปัว
เปอะ โอ เญือะ แก มัป่ ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ รไซจ ป
ฆอก ป เบร ยุฮ ฮุ เกือฮ ซงะ่�

10 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เฌาะ ยุฮ โคระ รพาวม
อาึ เกือฮ ซงะ่ ซงอม� ปัว เปอะ ดุฮ รพาวม รโม่ยฮ
โคระ นึง เงอะ� เดอมึ อาึ ซ เนอึม รพาวม ละ ปะ�
11 ปัว เปอะ โอ โครฮ อาึ โอก ฮา ก อาวต เปอะ� ปัว
เปอะ โอ ตุย ลปุ ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ ฮา เยอะ� 12 ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ อาวม แม รพาวม ไมจ มวนแตะ ตอก
เญือม เอจี ยวก เปอะ มัป่ กัฮ เปอะ ตุต ยุฮ ฮุ� ปัว
เปอะ เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ อาึ ญอม เนอึง ลอป ป
อฮั เปอะ�

13 ฟวยจ เซ อาึ ซ เพอกึ ปุย มัป่ เกือฮ ยุง คระ
โครง ยุฮ เปอะ� โม เซ ซ เอญี แม เคะ เปอะ ฆาื อ�ื
14 โอพะจาว� ป มัฮพะจาว ป เกือฮ อาึ โปน มัป่� ปัว
เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ อาึ โปน ฮา ตุต แตะ นึง เกือฮ
เยอะ ฮนัม ปุย ปัต� เญือม เซ อาึ ซ เชยี ลืลาว ปะ
นึง ลเลาะ เรยีง แตะ นึง เรอึม เปอะ อาึ� 15 โอ พะ
จาว� ปัว เปอะ โปฮ ดัก ดอย อาึ เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ลื
ลาว เนอมึ เปอะ� 16ปะ มัฮ โตว ฆวต ไอฮ เปอะ ซัต
ซิง ทไว ปุย ละ แตะ� มัฮ ฆวต ไอฮ เปอะ ซ ทไว เนอึ
ม ละ เปอะ� มัฮ โตว โอเอฮี ป ตอง ปุย ทไว ป ปุก
รพาวม เปอะ� 17 โอ พะจาว� ป ทไว ปุย ละ เปอะ ป
ปุก เนอมึ รพาวม เปอะ มัฮ รพาวม ญอม อาวม พิต
แตะ� ป โซะ รพาวม นึง อาวม อื พิต แตะ� ปุย ตอก
เซ ปะ แจง โอ เปอะ ซ ละ โปวฮ เยอ�

18 โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง เมือง ซี
โยน� ปัว เปอะ ยุฮ โคระ ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ
ตอน� 19 เญือม เซ ปะ ซ มวน รพาวม เปอะ นึง โอ
เอฮี ป ทไว ปุย ละ เปอะ ตัม ปุก อื ไล แตะ เซ� ไม่ ป
ตอง ปุย ทไว เตือง ตัว อ�ื เญอืม เซ ปุย ซ ทไว โมวก
โปก นึง คัน ทไว ยุฮ เปอะ โฮวน ตัว�
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ป โกว อื เญือม ฮอยจ โด่เอก ปุย เมือง เอโด่ม เคะ
ซาอุน ไม่ อฮั อื เฮ�ี �ด่าวติ เอจี ฮอยจ นึง เญือะ อา
ฮเิมเลก��

1ปะ ป มัฮ ปุย ระ ไกญ ติญ มอยฮ แฮ� เมอยุ อวต
เปอะ ติ แตะ นึง กัน ฆอก กัน เบร เยอ� อมั มัฮ โอ
เปอะ ยุง� รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว เยอ มัฮ ป ไก ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ� 2ปะ งอ่ต เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ
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ไลจ ไม่ ปุย� ดัก เปอะ ลอม ตอก มีต คุต โฮ� ซาวป
แนฮ จุ ปุย ไลจ� 3 ปะ ฮรกั เปอะ กัน ฆอก ฮา กัน
ไมจ� มวน คีอู ละ เปอะ ฮา อฮั ป เนอมึ� 4 มัฮ ลปุง
ป ไลจ ยุฮ ปุย ป มวน ละ ปะ อา� ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ
ปุย ไล โกะ ไล เอยีง�

5 พะจาว ปังเมอ ซ เมือะ ปะ โอก ฮา พากัง ยุฮ
เปอะ� ไม่ ซ ตอยจ อื ปะ ตอก ตอยจ ปุย ไรป โฮ�
เกือฮ ปะ ไลจโลม ปอ ไฆร ลอป เอนิ เปอะ ฮา เมือง
ป ไอม� 6 โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ ยุ ปะ� ซ ฮลัต ฆาื
อ�ื เญือม เซ ซ ญวยฮ ปะ ไม่ อฮั อื ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี 7 �แก แลน เมอะ ปุย โอ ญอม เกือฮ พะจาว
แปน ตัว เปิง แตะ เซ� เอจี มัฮ อาึง อื รพาวม แตะ
นึง คาวคอง โฮวน ยุฮ แตะ� ซาวป ยุฮ กัน ฆอก กัน
เบร นึง แกต อื ติ แตะ ซ โฮลฮ เปิง คาวคอง ยุฮ แตะ
เซ��

8 อาึ อื ปังเมอ มัฮ เยอะ ตอก โคะ กาวก เกลอึม
ฮละ ป อาวต นึง เญือะ ยุฮ พะจาว โฮ� อาึ อาึง ลอป
รพาวม แตะ นึง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว
โอ เญาะ ไก ลอยจ� 9 โอ พะจาว� อาึ ซ ญันด่ี ลอป
ไม่ ปะ เบือ กัน ระ ไล ป เอจี ยุฮ เปอะ เซ� อาึ ซ
ครอฮ ไลลวง มัฮ ปะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ซองนา ปุย
ไน เปอะ เตือง โอยจ อ�ื
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1 ปุย งาว อฮั อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ไก
เนอมึ โตว พะจาว เยอ�� อฮั เซ� ปุย โม เซ มัฮ ปุย
ฆอก ปุย เบร� ซาวป ลอป ยุฮ กัน คึต กัน ตวยฮ�
ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ซาวป ยุฮ กัน ไมจ เจอ�

2 พะจาว แก แลน ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ เมือง มะ
ลอง ละ ซ ซาวป แตะ แลน ไก ปุย ไมจ พันญา นึง
อ�ื ไม่ ซาวป อื ยุง พะจาว� ดัฮ ไก โฮ� 3ญันได่ ปุย
เอจี พัต นา แตะ ฮา พะจาว เตือง โอยจ อ�ื เอจี ยุฮ
ตื ป ฆอก ป เบร� ไก โตว ป ยุฮ กัน ไมจ เจอ� ติ ปุย
ปุ ไก�

4พะจาว อฮั เฮ�ี �โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เซ อมั
มัฮ โอ อื ยุง โอเอฮี� โม เซ บ่วก โจวง แนฮ ละ ปุย
ไน อาึ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ไก ป โฮลฮ นึง อ�ื ยุง
โตว ไววอน ละ อาึ ติ ชวง�� อฮั เซ� 5 โม เซ ซ ฮลัต
เตีจ โตวฮ ฆราึง ปอ ซ เบฮ แตะ โฮฮ ฮา ป เอจี กอ
อาวม อื ไพรม อ�ื พะจาว ซ เกือฮ ซองั โม ป เกละ
ยุ ปุย ไน แตะ เซ อาวต เฮยี ไฮ ไอฮ พาวม แตะ� ซ
เกือฮ โม เซ โซะกิจ ปิญไง่ นึง โอ พะจาว เญาะ ไอฮ
เฟือฮ เอนิ�

6อาึ ปัว ลอป เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ เป โม ป เก
ละยุ แตะ� ปัว อมันัต พะจาว ฮอยจ ละ อื เน่อมึ นึง
เมือง ซีโยน� เญือม เซ พะจาว ซ เกือฮ ปุย ไน แตะ
โฮลฮ อาวต ไมจ มวน แม ตอก ไพรม อ�ื ซ เกือฮ โม
อซิราเอน ญันด่ี ปีติ เตือง มู อ�ื
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ป โกว พิน ระ พิน แตวะ� ไซฮ อื เญือม โฮว รโฮงะ
โม ยว่ง ซิป อื ละ ซาอุน ตอก เฮ�ี �ด่าวติ เม่าะ ติ
แตะ ซน่ะ ลลาึง โม เอะ��

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� ไม่ เบือ รที เรยีง
ยุฮ เปอะ� 2 โอ พะจาว� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไว
วอน เนอะ� ปัว เปอะ ดาวง ฮยวกแตะ ละ งอ่ต เปอะ
รซอม ป ปัว อาึ นึง เปอะ� 3 โม ป อวต ติ แตะ โกฮ
ตอซู ไม่ เยอะ� โม ปุยไฮะ ปุยฮอน ซาวป โรฮ ยุฮ ยุม
ไม่ เยอะ� ปุย โม เซ เกือฮ โตว พะจาว แปน ป ระ
ไล ละ แตะ� 4พะจาว ปังเมอ มัฮ ป เรอึมชวย ตูเต
อมึ อาึ� ไม่ มัฮ อื ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง จีวติ เตอะ�
5 ปัว พะจาว เกือฮ กัน ฆอก ยุฮ โม ป เกละยุ อาึ เซ
แม ลอก ไอฮ โกะ อ�ื
โอ พะจาว� ปัว เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม เซ� นึง

มัฮ เปอะ ป เนอึม รพาวม� 6 อาึ ซ ทไว โอเอฮี ละ
เปอะ ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ� โอ พะจาว, ซ ทไว
โรฮ รพาวม ญันด่ี แตะ ละ เปอะ� นึง มัฮ เปอะ พะ
จาว ป ตึก นึง ไมจ แตะ� 7 ปะ เอจี เรอึม เปอะ อาึ
เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ รพาวม ตุก เกอะ โครยญ เจือ�
อาึ เอจี โฮลฮ เนอึม ยุ นึง ไง่ แตะ ไป โม ป เกละยุ
แตะ เซ�
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ป โกว พิน ระ พิน แตวะ
1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน อาึ เฮ�ี

ปัว เปอะ โอ เม่าะ ติ แตะ ฮา เยอะ เญือม ปัว อาึ นึง
เปอะ� 2 ปัว เปอะ งอ่ต ไม่ โลยฮ เปอะ เนิ� อาึ เอจี
ซ ไป เยอะ นึง เม่ะมัก่ ป เกิต ละ แตะ เฮ�ี 3 อาึ เอจี
ซ เงา่ะ ซ บ่า เนอมึ เมอะ นึง โคมเฮง คาเคียน โม ป
เกละยุ แตะ เซ� โม เซ เกือฮ ลอป เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก ฮอยจ ละ อาึ นึง เกละ อื ยุ อาึ� ฮาวก รพาวม
ซาวม ไง่ เนิ ไม่ อ�ื

4 อาึ อาวต ไม่ รพาวม รไจจ แตะ� โอยจ เปละ
โอยจ พาวม เมอะ นึง เอจี ซดิ แตะ ไม่ ลัก่ ยุม�
5 รพาวม ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เอจี ฮอยจ เลอปึ อาึ�
ปอ เอนิ รกุฮ รเตียง เงอะ� 6 อาึ อฮั ฆาื อื ละ โกะ
แตะ ตอก เฮ�ี �มัฮ ไก โพรยจ เจอะ ตอก รโกะ เกอื
โฮ� อาึ ซ โปว เยอะ โฮว อาวต ฮา นา ก ซ โฮลฮ โฮะ
รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� 7 ซ โปว เยอะ ฮอยจ ก
ซไง อ�ื ซ โฮว อาวต เตอะ นึง โตะ เพระด่าวก� 8 ซ
ซไจ เยอะ โฮว ฮอยจ นึง นา ก ไก ป เดีย ป เดีญ แตะ
เกือฮ โปน ฮา เฮละ ระ กาื กอ�� อาึ อฮั ตอก เซ�

9 โอ พะโองจาว� ปัว ปะ เกือฮ ปุย โม เซ ไลจ โลม�
เกือฮ ป อฮั ป มวยญ อื ซุกซัก ลุงลัง� อาึ เอจี ยุ
ฮอยจ กัน โคมเฮง ไม่ ป ซุกซัก กไน เวยีง� 10 โม ปุย
ฆอก ไล เซ โฮว ไร ราว ฆรุง เวยีง เซ ปอ ไคว อื เตือง
ซเงะ่ รซาวม� กันไฮะ กันฮอน ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก นาวก เอนิ กไน เวยีง เซ� 11 กัน ซาวป ยุฮ ไลจ
ไม่ ปุย� กัน โคมเฮง คาเคียน ไม่ กัน บ่วก กัน โจวง
ไก ลอป ตัม กอง เวยีง เซ�
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12 ป พามัต ดู่แควน อาึ เซ� มัฮ มัฮ อื โม ป ตอซู
ไม่ เยอะ� อาึ ปุน โอต ลัง่ เงอะ� ป อวต ติ แตะ ละ
อาึ เซ� มัฮ มัฮ อื โม ป รุป ไม่ เยอะ� อาึ เกียฮ ตอ ลัง่
เม่าะ ฮา� 13 ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� มัฮ เอนิ ปะ ป
มัฮ ปุโฮมว ซดิ ไม่ เยอะ� ไม่ มัฮ เปอะ ปุโฮมว ป ยุง
ป โกย ปุ แตะ ไม่ เยอะ� 14 ไพรม อื เอะ โกย อู รไต
ดิ แตะ ไม่ ปุ แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� โกย
โรฮ ฮาวก ดิ แตะ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว ตอก ปุโฮมว
ฮรกั ปุ แตะ โฮ�

15 ปัว เปอะ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ พราวป เอนิ
ละ โม ป ตอซู ไม่ อาึ เซ� เกือฮ เอนิ ปุย โม เซ ฮอยจ
นึง เมือง ป ยุม เตือง ไอม ลัง่ แตะ� นึง นาวก เญือะ
ม่า อื ไม่ โตะ รพาวม อื นึง ป ฆอก ป เบร�

16 อาึ อื ปังเมอ กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะ
จาว ซ เรอึม เนอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�
17 อาึ กอก รโฮงะ รพาวม ตุก แตะ ละ พะจาว ไม่
เยอืม แตะ� เตือง เมือ ก ซะ� เมือ ซเงะ่ ฮอยจ ละ
เมือ ก ซาวม อ�ื พะจาว แจง ซ งอ่ต อื เนิ� 18 โม
ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เยอะ เซ โฮวน เนอึม� พะ
จาว ปังเมอ เรอมึ อาึ� เกือฮ โตว อาึ ลอก ป โซะ นึง
กัน ตอซู เยอะ เซ� 19 พะจาว ป มัฮ ป ตัตเตียง โอ
เอฮี เน่อมึ ไพรม อื เซ� ซ งอ่ต ป ปัว อาึ นึง แตะ� ซ
เกือฮ โม เซ ไป� นึง โอ อื ญอม เฌาะ ไล ยุฮ แตะ�
ไม่ โอ อื ไก รพาวม ฮลัต นึง พะจาว�

20 ป มัฮ ปุโฮมว ไพรม อาึ เซ เอจี กอยฮ เตะ แตะ
ละ ตอซู แตะ ไม่ โม เอะ ป มัฮ ปุโฮมว แตะ� ยุฮ เนอึ
ม โตว อื ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ไม่ เอะ� 21 เญื
อม ลปุง อื ไม่ เยอะ เคียต อฮั ป ไมจ ป มวน เนิ�
รพาวม กไน อื ปังเมอ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่
เยอะ� ป อฮั ป มวยญ อื เด แม ฮา โกะแฮ� ปังเมอ
มัฮ ตอก วจิ ลอม ป เอจี ลวต ปุย โอก ฮา รเฆือง อื
โฮ�

22 โอเอฮี ป ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ นึง เซ� ไมจ
เปอะ ละ อาึง ไม่ พะจาว. มัฮ พะจาว ป ซ เรอึมชวย
ตูเตอมึ เปอะ� ซ ญอม โตว เกือฮ ปุย ซืไซ ยุฮ แตะ
ลุ่ฮเล่ฮ ดุงเดียง� 23 โอ พะจาว� ละ โม ป ซาวป ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย� ไม่ ซาวป อื จุ ปุย ไลจ เซ� ปะ ปังเมอ
ซ น่าึก เปอะ ฮอยจ นึง โตะ รมอยจ� ซ เกือฮ เปอะ
โตว ไอม ฮอยจ ละ งอ่น มัฮ อื ปุย� อาึ ปังเมอ ซ อาึง
เงอะ รพาวม แตะ นึง ปะ�
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ตัม ตัมนอง รโกะ เกอื จัป นึง โคะ� เญอืม โฮมวต โม
ฟีลิซเตีย อื นึง เมือง กัต

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง อาึ นึง พลิฮ
บึน ลอน ปุย เยอะ� โม ป เกละยุ อาึ เซ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ อาึ เตือง ซเงะ่ รซาวม� 2 โม ป เกละยุ อาึ เซ พลิฮ
บึน ลอป อาึ โครยญ ไกลป ซเงะ� โม ป ตอซู ปุ แตะ
ไม่ เยอะ ไม่ อวต อื ติ แตะ เนิ เซ โฮวน เนอมึ�

3 เญือม อาวต เตอะ ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ�
อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง ปะ� 4อาึ ลืลาว พะจาว เบือ
ลปุง ซันญา ยุฮ อ�ื อาึ เญือะ ไก โตว ควน ฮลัต เตีจ
เจอะ� นึง อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง พะจาว� ปุย

ปลัฮเตะ ป มัฮ เนะซองั บไ่ด่ะ เซ มัฮ เมอ ป ซ ปุน ยุฮ
อื ละ อาึ อ�ื

5 ปุย เยอ เติ ชฮิ วฮิ ฆอก ลอป อาึ โครยญ ไกลป
ซเงะ� โตะ รพาวม อื งอ่ต ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ
ไม่ เยอะ� 6 ปุย โม เซ พาวม ดิ เตะ พรอม ละ มอง
แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ อาึ� มอง อาึ นึง คระ โฮว เยอะ ตอก
มอง ปุย โปยญ ซัตซิง โฮ�

7 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ฆาื
กัน พิต ยุฮ อื เซ� ปัว เปอะ เกือฮ ปุย โฮวน เมือง
เซ ลอก ตุต แตะ เบือ รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ� 8ปะ
เอจี ยุง เปอะ เม่ะมัก่ ป เกิต ละ อาึ เตือง โอยจ อ�ื
รบวต อาึ โครยญ เฌีย ปะ เอจี แฮรน เปอะ อาึง โตะ
ปัง ยุฮ แตะ� เอจี โจต โรฮ เปอะ อาึง เมาะ ไก อื นึง
บัน่ชี ยุฮ แตะ�

9 ซเงะ ซ กอก อาึ ปัว นึง เปอะ� ปะ ซ เกือฮ เปอะ
โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เยอะ เซ ลเตือฮ ตอ แม นึง ไป
แตะ� อาึ ยุง เงอะ พาวม ปะ ไม่ แตะ� 10 อาึ ลืลาว
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว, เอจี มัฮ ลปุง ซันญา ยุฮ เย
โฮวา เซ ป ลืลาว อาึ อ�ื 11 อาึ เญาะ ไก โตว ควน
ฮลัต เตีจ เจอะ� นึง อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง พะ
จาว� ปุย ปลัฮเตะ ป มัฮ เนะซองั บไ่ด่ะ เซ� มัฮ เมอ
ป ซ ปุน ยุฮ อื ละ อาึ อ�ื

12 โอ พะจาว� โอเอฮี เมาะ ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง เซ อาึ ซ ยุฮ เนอึม เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ�
อาึ ซ ทไว โอเอฮี ละ ปะ นึง ญันด่ี แตะ นึง เปอะ�
13 ปะ เอจี เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม�
เกือฮ เปอะ อาึ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� ละ ซ เกือฮ
เปอะ อาึ โฮลฮ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ เปอะ นึง รงั
ซเปีย ป เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ�
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ตัม ตัมนอง โซะโกะ ฮรกัซา� ปุก เญือม ตอ อื โฮว
เม่าะ ฮา ซาอุน นึง โตะ ทัม โฮ

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ นึง
ฮอยจ เปิง อาึ เปอะ� อาึ ปัว เม่าะ ติ แตะ ฆรมึ โพ
รยจ เปอะ ฮอยจ ละ ไฆร โอยจ ป โตะ ป ตอง ป มัฮ
ตอก เฮละ ระ กาื กอ โฮ�

2 อาึ กอก ปัว นึง พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลา
วง แตะ� เกือฮ เนอมึ อื เนิ ตัม ป ตุก ป นัน เยอะ นึง
โครยญ เจือ� 3 พะจาว โลยฮ อื เนิ เน่อมึ มะลอง�
ไม่ เรอึม อื อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� เกือฮ โรฮ
โม ป พลิฮ บึน อาึ เซ โซะกิจ ปิญไง�่ พะจาว ซ เปลี
ฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ เนิ� อาวต ลอป
ไม่ เนอมึ รพาวม แตะ ละ อาึ�

4 อาึ อาวต ซน่ะ ลลาึง ปุยไฮะ ปุยฮอน ปุย กอยจ
ปุย ราวม ป ตอก เอนิ รเวยี ด่าวก บราวก ซวก โฮ�
ปุย โม เซ เยอ� เบียง อื ตอก เพลียฮ ไม่ ตี ทน�ู ดัก
อื มัฮ เอนิ ตอก วจิ ลอม โฮ�

5 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เปลีฮ เมาะ ระ อมันัต แตะ
นึง มะลอง� ไม่ เปลีฮ เปอะ อมันัต โญตซัก ยุฮ แตะ
เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี

6 ปุย โม เซ ตาวง อาึง แฮวะ� ววยฮ อาึง ซราว
นึง คระ โฮว อาึ� อาึ อาวต ไม่ ชุมเช รพาวม แตะ
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ฆาื� กาวง โรฮ อาึง โตะ ครุฮ นึง คระ ซ โฮว เยอะ�
ปังเมอ มัฮ โกะ อื ไอฮ ป ดุฮ นึง อ�ื 7 โอ พะจาว�
รพาวม รโม่ยฮ อาึ เอจี ตอน ฮมัน� อาึ ซ เชยี ลืลาว
เยอะ พะจาว เบือ อ�ื 8 โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ โกฮ
เออ� พิน ระ พิน แตวะ ไมจ โรฮ เปอะ โกฮ� อาึ ซ
งาวป โกฮ ละ ลืลาว แตะ พะจาว�

9 โอ พะจาว� อาึ ซ รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง
ปะ ลลาึง ปุย โฮวน เมือง� ซ เชยี ลืลาว มอยฮ เปอะ
เกือฮ ปุย ฮมอง โครยญ เจือ ปุย� 10 รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป ระ ฮา บลาวง ฮลาวง ฮา
ซเงะ� รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ เวอืฮ โรฮ ฮา ปลัฮเตะ
ไม่ ปลัฮ มะลอง� 11 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เปลีฮ
เมาะ ระ อมันัต แตะ นึง มะลอง� ไม่ เปลีฮ เปอะ อมั
นัต โญตซัก ยุฮ แตะ เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี
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ตัม ตัมนอง โซะโกะ ฮรกัซา
1 โม เปะ ป มัฮ โม ป ตัต ป เตียง ปุย เยอ� ป อฮั

ป มวยญ เปอะ เซ อมั มัฮ อื ป ปุก ป ลอก เกอ� กัน
รเตีฮ รตุม เปอะ ปุย อมั มัฮ เนอมึ อื ป ซื ป ไซ เยอ�
2 มัฮ โตว อื เฟือฮ� โตะ รพาวม เปอะ งอ่ต แนฮ ตอก
ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก� เตะ เปอะ ซาวป ยุฮ กันไฮะ กัน
ฮอน นึง ปลัฮเตะ� 3 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ เอจี แพก
ยุฮ แตะ เน่อมึ โตะ เวียก มะ แตะ� ดัก อื อฮั ลปุง
จุไล เน่อมึ ซเงะ เกิต โรง แตะ� 4 ปุย โม เซ นาวก
นึง ปิต แตะ ตอก ปิต ซโอยญ โฮ� เกลาะ ฮยวก แตะ
เกือฮ ฮลาึต ตอก ซโอยญ มวย ฮลาึต โฮ� 5 มัฮ เซ
ป โอ อื ฮมอง เซียง กุม แตะ ฆาื อ�ื ปัง มวน เซียง
ป อฮั ป อู ปุย ละ ญุ่ก� ปุ โรฮ เกียฮ ฮมอง อ�ื

6 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โปวก เบียง กอฮ ฮรงั โตะ
มวยญ รเวยี ด่าวก เซ� 7 เกือฮ เอนิ ลอต ไฆร ตอก
รอาวม ปัต โฮ� เกือฮ เอนิ ลอต ลาึน ตอก ไรป นึง
คระ โฮว ปุย โฮ� 8 เกือฮ โรฮ แปน ตอก ลัก เลาะ
ปิต ป ลวยจ ป ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� ไม่ ตอก อื กวน
ไลจ ปุย ป โอ โฮลฮ ยุ รงั ซเงะ เฟือฮ เอนิ โฮ�

9 กา ยุง อื คิง แตะ� ปะ ซ ซอฮ เปอะ ตอก ไรป
โฮ� เญือม ไอม ลัง่ อื ปะ ซ แพรฮ เปอะ ไม่ รพาวม
ฮาวก แตะ ปอ ไฆร อื เอนิ�* 10 โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ
ซ มวน เนอมึ รพาวม นึง ยุ แตะ โรก ปะ เวน ละ ปุย
โม เซ� ซ โฮลฮ เอนิ รไซจ ชวง แตะ นึง ฮนัม ปุย
ฆอก ปุย เบร เซ� 11 เญือม เซ ซ ไก ป อฮั ตอก เฮ�ี
�โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ โฮลฮ เนอมึ ลังวนั ไมจ แตะ�
เอจี ที นึง เซ ไก พะจาว ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ�� ซ อฮั อื ตอก เซ�
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ตัม ตัมนอง โซะโกะ ฮรกัซา� ปุก เญอืม ดวน ซาอุน
ปุย โฮว มอง ยุฮ ยุม ไม่ นึง เญือะ อื โฮ�

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป
เกละยุ อุ เซ� ปัว เปอะ เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป
โกฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เยอะ เซ� 2 ปัว เปอะ เรอึม อาึ
เกือฮ โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน� ปัว เปอะ เฆีญ อาึ ฮา
โม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ เซ�

3งอ่ต แลน� โม เซ เม่าะ อาึง ติ แตะ เฆียง คระ ละ
ซ มอง แตะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ� พาวม ดิ เตะ พรอม ละ
ซ ตอซู แตะ ไม่ อาึ� โอ พะจาว, มัฮ โตว ฆาื ไก กัน
พิต กัน โฌวะ ยุฮ อาึ ละ� 4อาึ ยุฮ โตว โรฮ ป โอ ปุก
ละ� ปุย โม เซ ปังเมอ เอจี เพรยีง อาึง ติ แตะ� ตอ
โฮว ละ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ อาึ� ปัว ปะ โกฮ แก แลน
ไม่ ฮอยจ เรอึม เปอะ อาึ� 5 โอ พะจาว, ป มัฮ กุม
ตฮนั มะลอง� เอจี มัฮ ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน เนอ� ปัว เปอะ โกฮ ยุฮ แปฮ ไลจ ไม่ เมือง
ปุย ไฮญ� นึง โอ อื เนอึม รพาวม ละ เอะ� ไม่ คิต
ลอป อื ป ฆอก โตะ รพาวม แตะ� ปุ เญือะ เกือฮ ติ
เปอะ เลียก พาวม นึง ติ ปุย เนอมึ�

6 โม เซ เอญี โครยญ บู� วู ตอก เซาะ โฮ� ซาวป
โฌ ไม่ อื เล่ีป โบรก เวยีง� 7มวยญ อื อฮั แนฮ ลปุง
ระ ซะ โดวต� ลปุง โอก ฮา ดัก ดอย อื ตอก วจิ ลอม
โฮ� แกต ปุย โอ ยุ โอ ฮมอง ป ยุฮ ป อฮั แตะ� 8 โอ
พะจาว, ปะ ปังเมอ ญวยฮ เปอะ ปุย โม เซ� ปะ โล่
เปอะ ญวยฮ เมือง ป โอ นัปทื แตะ� 9 โอ พะจาว ป
มัฮ เรยีง แด่น อาึ� อาึ ซ มอง แนฮ ปะ ไม่ รพาวม
รกวน แตะ� นึง มัฮ เปอะ ตัว เปิง เงอะ�

10 พะจาว ยุฮ อาึ อื ซ ฮอยจ เคะ อาึ ไม่ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุ ไป
โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เยอะ เซ� 11 โอ พะจาว� ปะ
มัฮ เปอะ ป เดีย เดีญ เฆีญ ดู โม เอะ� ทัน โตว ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย โม เซ� ฮา เซ เยอ เกือฮ โฮลฮ อาวต เฮยี
อาวต ไฮ� เกือฮ ตอ ไป ตอ มา ฮา อื ปอ ฆลาื แตะ
เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� เดอมึ ปุย ไน อาึ โอ ซ เบีย
กัน ยุฮ เปอะ� 12-13 ลปุง ฆอก ลปุง เบร ป โอก เน่
อมึ โตะ มวยญ อื เซ� เกือฮ แปน ตอก แฮวะ ซราว
ละ อื ลไล อาวต อื ไม่ รพาวม เกียฮ ฮุน แตะ เซ�
ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ ป ตอก งอ เซ
ฮอยจ ละ� เกือฮ ฮะ ล่อยญ ปอ ไฆร ลอป เอนิ อ�ื
ฆาื ลปุง ซะ ซม่อต ไม่ ลปุง จุไล อื เซ� เดอมึ ปุย ซ
ยุง เนอมึ มัฮ เปอะ ป ตัตเตียง นึง เมือง อซิราเอน�
ไม่ ตัตเตียง เปอะ ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�

14 โม เซ เอญี โครยญ บู� วู ตอก เซาะ โฮ� ซาวป
โฌ ไม่ อื เล่ีป โบรก เวยีง� 15 โฮว ซาวปป โซมแตะ�
ดัฮ โอ โฮลฮ โซม ปอ ซัก แตะ โฮ ซาวป แม เบรอมึ
ละ พระ แตะ ปุย� 16 อาึ ปังเมอ ซ เชยี นึง ไลลวง
อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� ซ เชยี โรฮ นึง ไลลวง รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ โครยญ ซะ� ปะ เอจี มัฮ
เปอะ ซโมะ เปิง รองั เดีย เนิ� เญือม อาวต อาึ ไม่
เม่ะมัก่ แตะ ปะ เอจี มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ�

17 โอ พะจาว ป มัฮ เรยีง แด่น อาึ� อาึ ซ เชยี ลื
ลาว ปะ นึง มัฮ เปอะ โคะ เดีย รองั เดีญ อาึ� มัฮ

* 58:9 58:9 นึง ลปุง ฮบีรู เยอ� คอ 9 เฮี ทัน ซโตฮ เนอมึ โตว ควมัไม อ�ื
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เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� ป เปลีฮ ลอป รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ แตะ ละ อาึ�
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เชยี� ตัม ตัมนอง ซู ซัน-เอ ดุ่ต� โกว อื ละ เพอกึ
แตะ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ปุย โตก ละ เญือม รุป อื ปุ
แตะ ไม่ อารมั-นาฮะราอมิ ไม่ อารมั-โซบ่า� เญือม
เซ เยอ ลวง เอญี อื โยอปั ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม เอโด่ม
12,000 ปุย นึง โตะ โลก ป อฮั ปุย �โลกกิฮ� ไม่�

1 โอ พะจาว� เญอืม รอก พาวม เปอะ นึง เอะ เอ�
ปะ เอจี ละ โปวฮ เนอึม เปอะ เอะ ฆาื� เอจี พลวย
เนอึม เปอะ เอะ ไลจ โลม� ปัว ปะ เรอึม แม เอะ
ตอก ไพรม อื โฮ� 2ปะ เอจี เกือฮ เปอะ บัน่เมือง ยุฮ
ฮุ ญุญะ ดุงเดียง ปอ ไลจ อื เอนิ� ปัว แม เปอะ เฌาะ
เพรยีง เกือฮ ไมจ แม เกือฮ รติต แม ตอก ไพรม
แตะ� นึง เอจี เกือฮ เปอะ ชุ เมือง ฮราึก เตะ เกิต
ละ เอะ� 3 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ปุย ไน แตะ อาวม
เม่ะมัก่ แตะ� เอจี เกือฮ เปอะ เอะ จังเจีญ จังบ่อฮ
ตอก ป ญุ่ยจ นึง ไปล อะงุน โฮ�

4 ปะ เอจี ยวก เปอะ โทง ละ ซ เกือฮ เปอะ โม ป
นัปทื เปอะ โฮว รโจะ ติ โดฮ� ซ โฮลฮ โปน ฮา ตี ทนู
ยุฮ โม ป รุป ไม่ แตะ เบือ อ�ื 5 ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง
ป ปัว เยอะ� ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ เป เบือ อมั
นัต ระ ยุฮ เปอะ� เดอมึ โม เอะ ป มัฮ ปุย ฮรกั เปอะ
เฮี ซ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

6 ปะ เอจี อฮั เปอะ นึง วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ รฆุ เมือง เชเคม ละ ปุย ไน แตะ นึง
เอจี เป แตะ� ซ รฆุ โรฮ ลโลวง นึง เมือง ซุกโคต ละ
โรฮ� 7 กิเลอัต ไม่ มะนาเซ เอจี มัฮ คอง อาึ� เอฟ
ราอมิ มัฮ ตอก วอม ไร เฆีญ ไกญ เญอะ� ยูด่า มัฮ
ตอก โคะ ฆิ ซัมคัน ไปญ เญอะ� 8 โมอปั มัฮ ตอก
ควน อาึง เงอะ รอาวม รไซจ ชวง แตะ� อาึ ซ วตั
เกิป แตะ ราว เมือง เอโด่ม� อาึ ซ รโอง เงอะ นึง
เอจี เป แตะ โม ฟีลิซเตีย�� อฮั เซ พะจาว�

9 โอ พะจาว� มัฮ ปุย ป ซ นัม อาึ ฮอยจ นึง เวยีง
ระ เวยีง ตอน เซ� มัฮ ปุย ป ซ นัม อาึ ฮอยจ นึง
เมือง เอโด่ม เมอ� 10 เมอยุ โอ เปอะ เญาะ โอก โฮว
เรอมึ รุป ดิ ไม่ โม เอะ เอ� อมั มัฮ เอจี ละ โปวฮ เปอะ
เอะ� 11 ปัว เปอะ เรอมึ เอะ ละ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม
ป ฮอยจ รุป ไม่ เยอะ เซ� ปัง ปัว เยอะ ปุย ปลัฮเตะ
เรอึม แตะ� แจง โอ ซ ไก ป มัฮ เนิ� 12 เญือม เปิง
เงอะ พะจาว� เอะ ปุน อาวต ตอน อาวต ฮมัน ฆาื�
มัฮ พะจาว ป เป โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ�
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ป โกว พิน ระ พิน แตวะ
1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ งอ่ต เซียง กอก อาึ ปัว นึง

เปอะ ไม่ งอ่ต เปอะ รซอม ไววอน อาึ เฮ�ี 2 อาึ กอก
ปัว นึง ปะ เน่อมึ ก ซไง อื ฮา เญือะ ฮา ยว่ง แตะ�
เญือม อาวต อาึ ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� ปัว ปะ
ตาว อาึ ฮอยจ นึง ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ�

3 ปะ มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ� มัฮ เปอะ ตอก ปอม
ตอน ฮมัน ป เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่
เยอะ� 4 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ อาวต ลอป นึง พากัง
ยุฮ เปอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� เกือฮ อาึ เลียก เปิง
ฆรมึ โพรยจ เปอะ ละ ซ โปน เนอะ ฮา ป โอ ไมจ�
5 โอ พะจาว� ปะ เอจี ฮมอง เปอะ รซอม ซันญา อาึ
อาึง ละ เปอะ� โอเอฮี ป มัฮ รโตง โม ป นัปทื เนอึม
ปะ เซ� ปะ เอจี เกือฮ เนอมึ เปอะ ละ อาึ�

6 ปัว เปอะ ซึป ตอ อาญุ ละ กซัต เกือฮ ลัง่ ไอม
ไพรม กอย� เกือฮ ซเงะ เคิ เนอึม ยุฮ อื ลัง่ เล่ีญ
โฮวน เจน ปุย� 7 เกือฮ โฮลฮ แปน ลอป กซัต ตัต
เตียง ปุย ซองนา พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ� เกือฮ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ไม่ รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ
แปน ป มอง เฆาะ เกาะ โลม อ�ื

8 เญือม เซ อาึ ซ เชยี ลืลาว ลอป มอยฮ เปอะ�
ไม่ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ เปอะ โครยญ ซเงะ่� ตัม ป
เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ เปอะ เซ�
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ฮวันา โม ป เชยี
1 รพาวม รโม่ยฮ อาึ อื อาวต โฆย ไม่ มอง แตะ พะ

จาว โน่ง� มัฮ พะจาว ป เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ เจอ� 2 มัฮ พะจาว โน่ง ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั
เดีย เยอ� มัฮ ป เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�
ไม่ มัฮ อื ตัว เปิง เงอะ� อาึ เญาะ ไก โตว ควน ฮลัต
เตีจ โตวฮ ฆราึง เงอ�

3 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� เญือม เมอ ซ เคราะ
แปฮ เปอะ ตอซู แตะ ไม่ อาึ ป มัฮ ปุย ตอก ฆรุง ซ
ไลจ ไม่ ลุ่ฮเล่ฮ แตะ เฮ�ี 4 โม เปะ งอ่ต เปอะ ตอก
ซ ญุยฮ แตะ อาึ เกือฮ ดุฮ ฮา โญตซัก แตะ� มวน
รพาวม เปอะ นึง อฮั แตะ ป โอ เนอมึ� มวยญ เปอะ
เคียต ปิฮ มุ่น ละ ปุย� โตะ รพาวม เปอะ ปังเมอ ซะ
ซม่อต เปอะ ปุย�

5 รพาวม รโม่ยฮ อาึ อื อาวต โฆย ไม่ มอง แตะ พะ
จาว โน่ง� นึง มัฮ พะจาว ลัก่ ซโอว รพาวม เมอะ�
6 มัฮ พะจาว โน่ง ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอ�
มัฮ ป เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ ไม่ มัฮ อื ตัว
เปิง เงอะ� อาึ เญาะ ไก โตว ควน ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆ
ราึง เงอ� 7 ป เรอึม อาึ ไม่ โญตซัก ยุฮ ฮุ เอจี มัฮ
เอนิ พะจาว� ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ ไม่ ตัว เปิง
เงอะ� เอจี มัฮ เนอมึ พะจาว� 8 โม เปะ ป มัฮ ลุก จุ
ไพเมือง เงอะ� ไมจ เปอะ อาึง ลอป รพาวม แตะ นึง
พะจาว� ไมจ เปอะ รไปฮ รโมะ รโฮงะ รพาวม เปอะ
ละ� นึง มัฮ อื ตัว เปิง เอะ�

9 ปุย ตุ ปุย เตียม ไม่ ปุย ไก โญต ไก ซัก นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี มัฮ ตื ตอก กาื รพาวม ปุย โฮ� อาวต ติ เตะ
โน่ง� เญือม แฆ ปุย อื ไก โตว นัมนัก เฟือฮ� ปัง
รโจะ แม เตือง โอยจ อ�ื ชาวง ลัง่ ฮา กาื รพาวม
ปุย ลัง่� 10 โอเอฮี ป โฮลฮ เปอะ นึง ไกป นิป เปอะ
ปุย เซ� ปุ อาึง รพาวม เปอะ นึง� โอเอฮี ป โฮลฮ
เปอะ นึง ซะ เต เปอะ ปุย เซ� ปุ โรฮ ซโอว รพาวม
ไม่ โรฮ� ดัฮ เปอะ โฮวน คาว โฮวน คอง ยุฮ ปุๆ โฮ�
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ไมจ เปอะ โตว โรฮ อาึง รพาวม แตะ นึง โอเอฮี โม
เซ�

11 อาึ เอจี ฮมอง อฮั เลาะ อฮั ลาึน พะจาว อื ตอก
เฮ�ี อมันัต อนันา เตือง โอยจ อื มัฮ ป ไก ไม่ พะจาว�
12 โอ พะจาว� ปะ อาวต ลอป เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน แตะ� ปะ ซ เกือฮ เปอะ ปุย โฮลฮ โอเอฮี
ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ โกะ อื ไอฮ โครยญ โฆะ อ�ื
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เวอืฮ เมือง ยูด่า
1 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ

ซาวป เนอึม ซาวป แนม ปะ� รพาวม รโม่ยฮ อาึ
ฆวต ซดิ เนอึม ไม่ ปะ� ฆวต ญุ เนอึม ฆวต ญุ แนม
ปุย รอาวม นึง ลาึน ซออฮ ซอวยญ ตอก ออฮ� อาึ
ฆวต ซดิ เนอมึ ไม่ ปะ ตอก เซ โรฮ�

2 เญือม ฮาวก อาึ นึง พากัง ซัมคัน ยุฮ เปอะ อาึ
เอจี โฮลฮ ยุ ปะ� อาึ โฮลฮ ยุ ที อมันัต เปอะ ไม่ รงั
ซเปีย ยุฮ เปอะ� 3 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ
ระ ไล เนิ ฮา จีวติ โกะ โอะ� ดัก ดอย อาึ ฆวต ลื
ลาว เนอึม ปะ ฆาื อ�ื 4 อาึ ซ ลืลาว ปะ ติ เจน ไอม
แตะ� อาึ ซ ยวก เตะ แตะ ละ ปะ นึง ซ ไววอน แตะ
ละ เปอะ� 5 รพาวม รโม่ยฮ อาึ ซ มวน ฆาื อื ตอก
ปุย ซัก นึง โซม แตะ ป ตึก นึง ญึม แตะ โฮ� อาึ ซ
เชยี ลืลาว ปะ นึง รซอม เชยี ตึก นึง มวน แตะ�

6 อาึ โตก ละ ปะ ฮอยจ ละ เญือม อาวต เตอะ นึง
ซัต เบี รฆวง ไอจ แตะ� อาึ รนึก รไน ไลลวง ปะ โค
รยญ ซาวม บวยฮ� 7 มัฮ ปะ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ
ลอป อาึ อ�ื อาึ โฮลฮ เปิง เดีย ฮลอง ปะ ตอก เปิง
กวน แอ โพรยจ มะ แตะ โฮ� มัฮ เซ ป เชยี เยอะ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 8อาึ เกือฮ ติ แตะ
อาวต ซดิ ไม่ ปะ� เตะ ดอม เปอะ ยวก อาึ เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ�

9 โม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ซ ไลจ ซ โลม ฆาื อ�ื
ซ โฮลฮ เลีฮ ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม ก โด่ะ อ�ื 10 ซ
ยุม ฆาื มอก ปุย แตะ นึง กัน รุป อ�ื ซ โฮลฮ บราวก
กุก โตะ อ�ื 11กซัต เมือง เอะ ซ ญันด่ี ปีติ เบือ เกือฮ
พะจาว อื เป� โม ป ซันญา อาึง โอเอฮี เบือ มอยฮ
พะจาว ซ ลืลาว พะจาว� มวยญ โม ป อฮั ป โอ เนอึ
ม ปังเมอ ซ ไก ป ดุป ฮา อ�ื
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1 โอ พะจาว� ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ นึง เปอะ
ไม่ รพาวม ตุก แตะ เฮ�ี อาึ อาวต ไม่ รพาวม ฮลัต
เตีจ แตะ นึง โม ป เกละยุ แตะ เซ� ปัว เปอะ เรอึม
อาึ เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ�

2 โม ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ บระ ซิงซา ตอก ซ ยุฮ แตะ
ไลจ ไม่ อาึ� ปัว ปะ เม่าะ อาึ เกือฮ โปน ฮา ปุย โม
เซ� 3 โม เซ เกลียง ดัก แตะ เกือฮ ลอม ตอก เกลียง
ปุย วจิ แตะ โฮ� ลปุง โซะ ป โอก ฮา ดักดอย อื ตอก
ตี ทนู ป แน ปุย ละ ซ โปยญ อื อาึ นึง� 4ตอก ตี ทนู
ป โปยญ ปุย เน่อมึ นา ก ไฆลป อื เกือฮ อื ลอก ปุย

โอ ไก พิต ยุฮ� โปยญ พราวป เอนิ อ�ื ฮลัต โตว นึง
อื เฟือฮ�

5 ปุย โม เซ ซาวป อฮั ควน เรยีง รพาวม ปุ แตะ
ละ ยุฮ แตะ กัน ฆอก� บระ ซิงซา ตอก ซ ตาวง แตะ
อาึง แฮวะ ละ ปุย นา ก ไฆลป อ�ื แกต ปุย โอ ซ ยุ
ซ ฮมอง ป ยุฮ ป อฮั แตะ เซ� 6 โม เซ แกต อื โอ ไก
ป เกียฮ ซาวป ยุ กัน พิต ยุฮ แตะ� ซาวป แนฮ งอ่ต
เฮยีง แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ป ไซญ ละ ปุย ฆาื
อ�ื ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ มัฮ เนอึม ป
โด่ะ� ไก โตว ป ยุง เงอ�

7พะจาว ปังเมอ ยุง โอยจ อ�ื ซ โปยญ โรฮ โม เซ
นึง ตี ทนู ยุฮ แตะ� เญือม เซ โม เซ ซ บัต่ ซ เบราะ
พราวป เอนิ ฆาื อ�ื 8 พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฆาื ป
อฮั ป มวยญ โกะ อื ไอฮ� เมาะ ป โฮลฮ ยุ อื ซ งุฮ่เงฮ่
ไกญ แตะ ละ อื ฆาื อ�ื 9 เญอืม เซ ปุย เตือง โอยจ อื
ซ ไก รพาวม ฮลัต ฆาื อื นึง พะจาว� ซ กอก รโฮงะ
กัน ป เอจี ยุฮ พะจาว เซ ละ ปุ แตะ� ไม่ รนึก รไน อื
โตะ รพาวม แตะ�

10 โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ ไมจ
มวน รพาวม ไม่ เปิง ลอป แตะ พะ จาว. โม ปุย
ซโฆรฮ รพาวม เมอ ไมจ อื ลืลาว พะจาว�
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1 โอ พะจาว� โซมกวน เอะ ลืลาว ปะ นึง เมือง ซี
โยน� เอะ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง
ละ เปอะ� 2-3 ปะ เอจี โลยฮ เปอะ รซอม ไววอน ยุฮ
โม เอะ� ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ ฮอยจ เคะ ปะ ฆาื มัป่ ยุฮ
แตะ� กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ ฮุ เอจี คัม ตุง เอะ� ปะ
ปังเมอ ยวก เปอะ เนิ� 4 เมาะ ป เลือก ปะ เกือฮ เลีย
ก ซดิ ไม่ แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ เลียก อาวต นึง เญือะ
ยุฮ แตะ� โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื เอะ ซ กุมปอ นึง ป ไมจ ป ญุ่ก ป ไก นึง เญือะ ยุฮ
เปอะ� ป มัฮ วฮินั ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ เซ�

5 โอ พะจาว ป เรอึม เอะ เกือฮ โปน มัป่� ปะ เอจี
โลยฮ เปอะ รซอม ปัว เอะ นึง เรอึม เปอะ เอะ เบือ
กัน ระ ไล ปอ เงอตึ ปุย นึง� ปะ มัฮ เปอะ ลัก่ ซโอว
รพาวม ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ� ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ
มะลอง� 6 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ บลาวง ฌื โม มอยจ
อาวต เบือง แตะ เบือ เรยีง แด่น ระ แตะ� เอจี เปลี
ฮ เปอะ อมันัต ระ ไล ยุฮ แตะ ละ ปุย� 7 เซียง ปลัฮ
รอาวม ปะ เอจี ไฆร เปอะ ยุฮ ปอ ลงอต อ�ื เซียง
ลอยฮ รอาวม พุกเพียก นึง ปลัฮ รอาวม� ปะ เอจี
ปุน เกือฮ เปอะ อาวต โฆย� เซียง ซุกซัก ยุฮ ปุย
โฮวน ปะเทต� ปะ เอจี ปุน เกือฮ โรฮ เปอะ แปน ป
เฮน ป ฮลอง� 8 ปุย ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ก ตึก อื นึง
ซไง แตะ� เงอตึ นึง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ� ปุย เน่อมึ
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ปุย ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ
จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

9 ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ รพาวม ไฌม แตะ ปลัฮเตะ
เฮี นึง เกือฮ เปอะ รอาวม เฮละ ราื ฮอยจ นึง ปลัฮ
เตะ� เกือฮ เปอะ เตะ นึง อื ไมจ� โกลง ยุฮ เปอะ
นาวก นึง รอาวม� เอจี เกือฮ เปอะ เฮงาะ รโกะ ไก
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นึง ปลัฮเตะ� มัฮ ตอก เซ ตอก เพรยีง เปอะ อาึง
ปลัฮ เตะ เอ� 10 ปะ เกือฮ เปอะ รอาวม เฮละ ราื
ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ ป เอจี ไท เอจี เพรยีง ปุย อาึง� ละ
ซ เกือฮ เปอะ เตะ เซ ชุม ปอ เกียฮ ซมา ปุย โอเอฮี
นึง� มัฮ ปะ ป ปิฮ มุ่น ละ ป ซมา ลโลวง ปุย เกือฮ
ไมจ เจอ� 11 มัฮ ปะ ป เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี นาวก นึง
ป โซม ป ปอน โครยญ เฟือฮ เบระ รงั แก เยอ� โค
รยญ คระ โฮว เปอะ โอเอฮี นึง อื ตึม โครยญ โคะ
โกะ โครยญ โกลง เบือ เปอะ� 12 เตะ ลโลวง นึง เพ
ระด่าวก เกอ นาวก เอนิ นึง ไรป ซงา จัว� ตู เตียม
นึง อื กวยฮ ไรป ไมจ นึง เล่ีป อ�ื 13 นึง กังเด่น นาวก
เอนิ นึง ซัตเลียง คอง ดู่ ปุย� โตะ โลก เตะ ลโลวง
ไฆลป โรฮ นึง เฮงาะ รโกะ� โอเอฮี โม เซ รโอง รออฮ
จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง นึง มวน รพาวม แตะ�
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รซอม เชยี ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

1 โม เปะ ปุย ปลัฮ เตะ เตื อง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
2 ไมจ เปอะ ลืลาว มอยฮ พะจาว ป อาวต ไม่ โญต ไม่
ซัก แตะ เซ� ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว� 3 ไมจ
เปอะ อฮั ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �กัน ยุฮ เปอะ มัฮ เนอึ
ม ป ระ ไล ปอ เงอตึ ปุย นึง� อมันัต เปอะ ระ เนอึ
ม� โม ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ
ซองนา เปอะ� 4 ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื ซ นุ่ม ไว
ปะ ไม่ รพาวม นัปทื แตะ� ซ เชยี ลืลาว ปะ ไม่ อวต
องั อื มอยฮ เปอะ��

5 ไมจ เปอะ ฮอยจ แลน กัน ป เอจี ยุฮ พะจาว ล
ลาึง ปุย ปลัฮเตะ เซ� มัฮ เนอึม กัน ระ ไล ปอ เง
อตึ ปุย นึง� 6พะจาว เอจี เปียน ปลัฮ รอาวม แปน
เตะ ซออฮ� โม จัตเจือ ไพรม เอะ โฮลฮ เนอึม บึน
เตะ ซออฮ ซน่ะ รอาวม เซ� นา เซ เยอ โม เอะ โฮลฮ
เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ พะจาว ยุฮ แตะ�
7 พะจาว ตัตเตียง โอเอฮี นึง อมันัต ระ ยุฮ แตะ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� ไง่ อื แลน แก ลอป ปุย ปลัฮเตะ โค
รยญ เมือง ปุย� ปุ เกือฮ โม ป เลฮ เตียง เซ โฮลฮ
อวต ติ แตะ�

8 โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ ปซา� ไมจ
เปอะ ลืลาว พะจาว ยุฮ เอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
ฮมอง เซียง ลืลาว เปอะ พะจาว� 9 มัฮ พะจาว เซ
ป เกือฮ เอะ ไอม กอ ไก จีวติ เตอ� เกือฮ โตว เอะ
ดุฮ ราื ฆลาื พลวน� 10 โอ พะจาว� ไพรม อื ปะ เอจี
ลอง เปอะ แลน รพาวม เอะ� เอจี ลอง เปอะ แลน
เอะ ตอก ลอง ปุย มาื นึง งอ โฮ� 11 เอจี นัม เปอะ
เอะ เกือฮ เลียก นึง แฮวะ� เอจี อาึง เปอะ รบุยฮ ระ
ลกลอม เชยีน นึง ตัง โฆระ โอะ� 12 เอจี เกือฮ เปอะ
โม ป เกละยุ เอะ เซ โฮลฮ บึน ไกญ เอะ� เกือฮ โรฮ
เปอะ เอะ อาวม เม่ะมัก่ แตะ ตอก ป รมัม่ โตะ งอ
โตะ รอาวม โฮ� กัง เคะ เอ ปะ ปังเมอ ตาว แม โรฮ
เปอะ เอะ ฮอยจ นา ก โฮลฮ โฮะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ�

13 อาึ ซ ฮอยจ ตอง ทไว โอเอฮี ละ เปอะ นึง วฮินั
ยุฮ เปอะ� ซ ทไว เนอึม ละ เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา
แตะ อาึง� 14 เญือม อาวต เตอะ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ โฮ� อาึ เอจี อฮั ติ แตะ ซ ยุฮ ตอก เซ� อาึ ซ

ยุฮ เนอึม ตัม ป เอจี ซันญา แตะ เซ� 15 อาึ ซ โรวก
ตอง ทไว แกะ โปก โกลยญๆ นึง คัน ยุฮ เปอะ เซ�
ซ บรุก ทไว โรฮ ละ เปอะ ไม่ โมวก โปก ไม่ ปิ โรฮ�
ม่าึต อื เซ ซ ฮาวก เอนิ ฮอยจ มะลอง�

16 โม เปะ ป นัปทื เนอมึ พะจาว เยอ� ฮอยจ งอ่ต
แลน ป ซ อฮั อาึ เฮ�ี อาึ ซ รโฮงะ โอเอฮี เมาะ ป เอจี
ยุฮ พะจาว ละ แตะ เกือฮ โม เปะ ยุง� 17มวยญอาึ อื
เอจี กอก ปัว นึง พะจาว� ดัก ดอย เยอะ อวต ลื โรฮ
พะจาว� 18 ดัฮ อาึ เม่าะ ลไลม อาึง ป ฆอก ป เบร
โตะ รพาวม แตะ โฮ� พะจาว ตึน โอ เญือะ ซ งอ่ต
รซอม ไววอน เนอะ� 19 พะจาว ปังเมอ เอจี งอ่ต อื
เนิ� นึง โอ อาึ มัฮ ตอก เซ� เอจี ฮมอง อื รซอม ไว
วอน อาึ อ�ื 20 พะจาว เกลาะ โตว ฮยวก แตะ ฮา
รซอม ไววอน เนอะ� คัต เวยีน โตว โรฮ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ฮา เยอะ� มัฮ เซ ป ฆวต ลืลาว
เยอะ พะจาว ฆาื อ�ื
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โกว พิน ระ พิน แตวะ�
1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง เอะ�

ปัว เปอะ ปิฮ มุ่น ละ เอะ� ปัว เปอะ แลน แก เอะ ไม่
นา ซเปีย แตะ� 2 เดอมึ ปุย ปลัฮเตะ ซ ยุง คระ โครง
ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ ปุย� ไม่ ซ ยุง ปุย โครยญ ปะ
เทต ตอก เกือฮ เปอะ ปุย โปน มัป่�

3 โอ พะจาว� ไมจ ปุย โค รยญ เจือ ปุย ลื ลาว
เปอะ� ไมจ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ ปซา อวต
องั เปอะ� 4 ปุย โครยญ เมือง เงอ ไมจ อื เกือฮ ติ
แตะ ไมจ เปละ มวนพาวม ไม่ เชยี อื ไม่ รพาวม มวน
แตะ� นึง มัฮ ปะ ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ� มัฮ โรฮ เปอะ ป นัม เมือง ปุย
ปลัฮเตะ ตัม ปุก อ�ื 5 โอ พะจาว� ไมจ เนอึม ปุย
ลืลาว เปอะ� ไมจ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ ปซา
อวต องั เปอะ�

6ปลัฮเตะ เอจี โอก ป โซม ป ปอน นึง ละ ปุย โฮวน
เจือ� พะจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ เซ เอจี ปิฮ มุ่น ละ
เอะ� 7พะจาว เอจี ปิฮ เนอึม มุ่น ละ เอะ� ไมจ ปุย
โครยญ ปะเทต ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง ฮลัต
นึง พะจาว ไม่ นัปทื เนอมึ แตะ�

68
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1 ปัว พะจาว โกฮ เปลีฮ อมันัต แตะ� เกือฮ โม ป
ตอซู ไม่ อื เซ แตกฟุง เฮยีไฮ� เกือฮ โม ป เกละยุ
อื เซ ตอ ฮา อื ซองนา อื เอนิ� 2 ปอย ม่าึต งอ นึง
โรวก กาื อื ตอก ออฮ� ปัว เกือฮ โครฮ โม เซ เกือฮ
ปอย เอนิ ตอก เซ โรฮ� ลวยจ ญู นึง ลอก อื งอ ตอก
ออฮ� ปัว โรฮ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ไลจโลม
ซองนา พะจาว ตอก เซ โรฮ� 3 โม ปุย ซืไซ เยอ ไมจ
อื เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม� ไม่ ญันด่ี ปีติ อื
ซองนา พะจาว�

4 ไมจ เปอะ ทไว รซอม เชยี ละ พะจาว ไม่ ลืลาว
เปอะ มอยฮ อ�ื ไมจ เปอะ วุฮ อื ระ จอง อื ฮลาวง นึง
มัฮ อื พะจาว ป บุก ชุต รวู� มอยฮ อื มัฮ เยโฮวา�
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ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ลอป รพาวม ซอง
นา อ�ื 5พะจาว ป อาวต นึง วฮินั ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ
เซ� แปน โรฮ เปือะ ละ โม กวน ดอย ม่อย เบีย� ไม่
แปน โรฮ อื โคะ เดีย รองั เดีญ ละ โม แมฮงั แมไม�
6 โม ป อาวต โน่ง ชุง เตียง เอจี เกือฮ อื โฮลฮ เญือะ
ม่า ฮอ เฮอืน แตะ� โม ป อาวต โตะ คอก เอจี เกือฮ
อื โอก อาวต ไมจ มวน� โม ป เลฮ เตียง เงอ ปังเมอ
เกือฮ อื โฮลฮ อาวต นึง ปลัฮเตะ ซออฮ ซอวยญ�

7 โอ พะจาว� เญือม โอก โฮว ปะ ลั่กกา โม ปุย
ไน เปอะ� เญือม โฮว เปอะ นึง ลาึน ซออฮ ซอวยญ
เซ� 8 ปลัฮเตะ ดุงเดียง เอนิ ฆาื อ�ื ปลัฮ มะลอง โท
กโซ โรฮ รอาวม เฮละ ฆาื อื ซองนา ปะ ป มัฮ พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน� เอจี มัฮ พะจาว ป เปลีฮ ติ แตะ
นึง บลาวง ซีไน โฮ� 9 โอ พะจาว� มัฮ ปะ ป โทก
โซ รอาวม เฮละ ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ เอ� เญือม เกิต
แพะ แลง ไลจ โลม ละ ปลัฮเตะ ป มัฮ คอง เปอะ เซ�
ปะ เอจี รโซก รเงอ่มึ แม เปอะ เกือฮ ไมจ� 10 ปุย ไน
เปอะ โฮลฮ ฮอยจ อาวต ไมจ อาวต มวน นา เซ� ปะ
เอจี เพรยีง เปอะ อาึง โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก� นึง
มัฮ เปอะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ�

11พะจาว เอจี เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เอะ� เอจี
เกือฮ โม ปรโปวน ติ มู ระ ครอฮ ไลลวง ไมจ ละ ปุย�
12 โม เซ อฮั เฮ�ี �โม กซัต โฮวน ปุย ป ฮอยจ ไม่ ตฮนั
โฮวน ยุฮ แตะ เซ เอจี ตอ โอยจ�� อฮั เซ� โม ปรโป
วน ป อาวต นึง ยว่ง เงอ โฮลฮ รฆุ คาวคอง ป โฮลฮ
ป ปุน ปุย นึง กัน รุป แตะ เซ ไม่ ปุ แตะ� 13 โฮลฮ
แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ ไมจ ตอก เอนิ โพรยจ
รโกะ เกอื ป อปั ปุย นึง ไคร นึง มาื โฮ� (ซเงะ โฮว
รุป ปุย� โม เปะ เมอยุ อาวต ลัง่ เปอะ โบ คอก แกะ
เซ�� 14 เญือม โครฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ โม กซัต เกือฮ แตกฟุง เฮยีไฮ นึง บลาวง ชนั
โมน เซ� เญือม เซ เยอ ฮมิะ ราื เอนิ�

15 บลาวง ระ บลาวง ฮลาวง เมือง บ่าชนั� ป มัฮ
บลาวง โฮวน โม มอยจ นึง� 16 เมอยุ แก เปอะ บ
ลาวง เลือก พะจาว เซ ไม่ รพาวม ลเลียก เปอะ นึง
เงอ� พะจาว เอจี เลือก อื ละ ซ เกือฮ อื แปน นา ก
อาวต ลอป แตะ นึง โอ เญาะ ไก ลอยจ� 17พะจาว
เยอ ฮอยจ เน่อมึ บลาวง ซีไน� ฮอยจ ไม่ เลาะ รุป
เซิก ยุฮ แตะ แปน เปือน แปน ฮมาึน อื เอนิ� เลียก
ฮอยจ นึง วฮินั ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� 18 เญอืม ฮาวก
พะจาว ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื เอจี เมือะ โรวก โม ป ไป
นึง แตะ ฮาวก ไม่ แตะ โฮวน� รปั โรฮ คองควน เน่
อมึ นึง ปุย ปลัฮเตะ โฮวน เจือ� ปัง มัฮ เน่อมึ นึง โม
ป เลฮ เตียง อื รปั ตื โรฮ อ�ื พะจาว เยโฮวา ซ อาวต
นา เซ�

19 พะจาว มัฮ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ เอะ โครยญ
ซเงะ่� มัฮ ป เรอึม เอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�
เอะ ลืลาว เนอมึ เมอะ พะจาว เบือ อ�ื 20พะจาว ยุฮ
เอะ เอ มัฮ เนอึม ป เกียฮ เรอึม ปุย เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ� ป เกียฮ เรอึม ปุย เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม
เมอ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ โน่ง�

21 โม ป ตอซู ไม่ อื พะจาว ปังเมอ ลาวป ไกญ อื
เกือฮ ม่ะ� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ โม ป ยุฮ ลอป ตัม กัมกุย

ฮ ฆอก แตะ เซ� 22 พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ
ตาว แม โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ เซ ฮอยจ เน่อมึ
นึง เมือง บ่าชนั� ซ กอก โรฮ โอก เน่อมึ นึง ปลัฮ
รอาวม โด่ะ เซ ละ ซ ฮอยจ อื เคะ เปอะ� 23 ซ เกือฮ
โม เปะ โฮลฮ รไซจ ชวง แตะ นึง ฮนัม อ�ื เซาะ ยุฮ
เปอะ ซ โฮลฮ โรฮ เคลือก ฮนัม โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่
โม เปะ เซ�� อฮั เซ�

24 โอ พะจาว� เอะ ยุ เอญี ปะ เน่อมึ นึง กัน เป
แตะ ไม่ โม ปุย ไน เปอะ แปน เด่ีจ แปน แทว แตะ�
ปุย โม เซ ฟวต ปุ เอญี ปะ แปน ไล อ�ื พะจาว ป มัฮ
กซัต ยุฮ อาึ อื เลียก นึง นาตี ซัมคัน ยุฮ แตะ� 25 โม
ป เชยี โฮว ลัก่กา อ�ื โม ป เลน โด่นตรี ฟวต ลัก่เคะ
อ�ื โม ป โฮว ซน่ะ นึง อื มัฮ โม ปเครฮี ป ดิฮ ปุ โฮว
รมัมะนา� 26 เชยี ปุ โฮว ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ จัต
เจือ อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว� โม
เปะ ป รโจะ โพรม ไม่ ปุ แตะ แปน มู ระ แตะ� ไมจ
เนอึม เปอะ ลืลาว เยโฮวา�� อฮั เซ� 27 ตึต แตะ
เจอ เบ่นยามิน ป มัฮ มู แตวะ ฮา ปุย เอจี โฮว รกา�
จาวไน ยุฮ โม ยูด่า ติ มู ระ ฟวต โรฮ ลัก่เคะ อ�ื โนก
ฮา เซ มัฮ แม โม จาวไน ยุฮ โม เซบู่ลุน ไม่ จาวไน
ยุฮ โม นัปทาลี�

28 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เปลีฮ อมันัต ระ ยุฮ แตะ�
ป มัฮ อมันัต ป เอจี เรอึม เปอะ เอะ นึง เซ� 29 โม
กซัต โฮวน ซ ตาว คาวคอง ไมจ ยุฮ แตะ ละ เปอะ�
เบือ อาวต เปอะ นึง วิฮนั ยุฮ แตะ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� 30 ปัว เปอะ เกือฮ เมือง อยีปิ ป มัฮ ตอก ซัตซิง
ป อาวต ลลาึง ไรป ลโล โบ โกลง เซ ลอก ตุต แตะ�
ปัว เปอะ เกือฮ ปุย โฮวน เมือง ป ตอก โมวก โปก
อาวต ลลาึง กวน โมวก แตวะ เซ ลอก โรฮ ตุต แตะ�
ฮอยจ ละ ซ ญอม อื นุ่ม ไว เปอะ� ไม่ ทไว อื มาื ยุฮ
แตะ ละ เปอะ� โม ป เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง
รุป แตะ เซ เกือฮ แตกฟุง เฮยีไฮ� 31 โม ตัวแตน ปุย
ซ ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง อยีปิ� ปุย เมือง เอทิโอเปีย
ซ ยวก เตะ แตะ ไววอน ละ พะจาว โฮวน ปุย�

32 โม เปะ ปุย โครยญ เมือง โครยญ ปะเทต� ไมจ
เปอะ เชยี ละ พะจาว� ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว�
33 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป โฮว ราว โอเอฮี ป ไก นึง มะ
ลอง� มะลอง เซ มัฮ ป ตึน ไก เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ
ลัง่� พะจาว เกือฮ เซียง แตะ โอก� มัฮ เนอมึ เซียง
ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� 34 ไมจ เปอะ ลืลาว อมั
นัต โญตซัก ยุฮ พะจาว� โญตซัก คึนัก ยุฮ อื อาวต
ราว เมือง อซิราเอน� อมันัต อื เอจี เปลีฮ ติ แตะ นึง
ปลัฮ มะลอง� 35พะจาว โอก เน่อมึ นาตี ซัมคัน ยุฮ
แตะ ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ปอ เงอตึ ปุย นึง� มัฮ เนอมึ
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� พะจาว เกือฮ เรยีง แด่น
ไม่ อมันัต ละ โม ปุย ไน แตะ� ไมจ เนอึม ปุย ลืลาว
พะจาว�

69
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

ตัม ตัมนอง เตีย ด่อก ลีลา�
1 โอ พะจาว� รอาวม เอจี ฮาวก ฮอยจ เคียง โงก

อาึ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา รอาวม เซ�
2 อาึ อื พลวน นึง โตะ ชู� ไก โตว นา ก เกียฮ ชุง
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เงอะ� อาึ ดุฮ โตะ รอาวม โด่ะ� รอาวม เซ เอจี เลอึ
ป อาึ ปอ ไฆลป เปอะ� 3อาึ กอก ลอป ปัว นึง ปะ ปอ
ชุมเรยีง แตะ� คราวง เงอะ เอจี ซออฮ� ไง่ เยอะ
เอจี เปือ� อาึ มอง พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม รกวน
แตะ� 4 โม ป เกละยุ อาึ เตือง โอ อื ไก ไล เซ โฮวน
เนอมึ� โฮวน เอนิ ฮา ฮาึก ไก นึง ไกญ เญอะ� โม ป
เกละยุ อาึ เซ ฟอง อาึ นึง ป โอ เนอึม นึง ฆวต ยุฮ
อื ไลจ ไม่ เยอะ� ลู ตุย คาวคอง ยุฮ ฮุ นึง อฮั อื อาึ
บระ ฮา แตะ�

5 โอ พะจาว� ปะ เอจี ยุง เปอะ เมาะ งาวไงญ อาึ
อ�ื กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ ฮุ เซ อาึ เกียฮ เม่าะ โตว
ฮา เปอะ� 6 โอ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� ปุ เกือฮ
โม ป ซโอว พาวม ไม่ เปอะ เซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง่
ฆาื อาึ� โอ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ปุ เกือฮ โม ป
ซาวป เปิง ปะ เซ โฮลฮ โชะ นา แตะ ฆาื อาึ� 7 อาึ
ญอม โอต โฮว ปุย โบ โล่ ปุย ญวยฮ แตะ� โอต โรฮ
โซะกิจ แตะ นึง ฮนั แตะ นึง ปะ� 8 เอียกปุ คระ
เฌือต เตอะ เอจี เมีญ อาึ ตอก ยว่ง ปุย ละ แตะ� ปุ
เลีฮ ฮิ เอจี เมีญ โรฮ อาึ ตอก ปุย ตังเมือง โฮ� 9 โอ
พะจาว� รพาวม แด่น เนอะ นึง ฮรกั แตะ วิฮนั ยุฮ
เปอะ� ซ ฮะ ยุฮ โกะ โอะ ตอก งอ โฮ� ลปุง เพียก
แฮม ปุย ปะ� เอจี มัฮ เนอึม ป ลอก อาึ เฮ�ี 10 เญื
อม เรจี อาึ ติ แตะ เตียม ละ ไววอน แตะ ไม่ เออปึ
เปอะ ป โซม แตะ� แปน แม ควน เพียกแฮม ปุย
เยอะ ฆาื อ�ื 11 เญือม จาวป อาึ เครองึ ฮาื ฆัน นึง
ตุก รพาวม แตะ� เอจี แปน โรฮ เอนิ ควน โฮว ปุย
โบ โล่ ปุย ญวยฮ แฮะ ฆาื อ�ื 12 โม ป งาวม นึง โตะ
รเวอืะ เมือง เงอ อู โรฮ อาึ โรฮ� โม ป ญุ่ยจ เจอ ดุฮ
เอนิ กัน โล่ แตะ ญวยฮ อาึ เซ นึง รซอม เชยี แตะ�

13 โอ พะจาว, อาึ ปัง เมอ ไววอน ปัว ปะ เรอึม
แตะ� ปัว เปอะ โลยฮ เนิ ตัม เวลา ป ปุก อื ละ โกะ
เปอะ ไอฮ� ปัว เปอะ เรอึมชวย ตู เตอมึ อาึ เบือ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน กุมปอ ยุฮ เปอะ เซ� 14 ปัว
เปอะ โอ เกือฮ อาึ พลวน โตะ ชู เซ� เกือฮ อาึ โปน
ฮา โม ป เกละยุ อุ เซ� โม เซ ฆวต ยุ ไลจ อาึ ตอก
โจม ปุย โตะ รอาวม โด่ะ โฮ� 15 ปัว เปอะ โอ เกือฮ
รอาวม โด่ะ เซ เลอปึ อาึ� ไม่ โอ เปอะ เกือฮ อาึ โจม
นึง� ปุ เกือฮ เมือง ป ยุม เซ ปุน บลวน อาึ� 16 โอ พะ
จาว, ปัว เปอะ โลยฮ ละ แตะ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ เซ� ปัว เปอะ
ลเตือฮ นา ลวง อาึ ไม่ เลียก พาวม เปอะ นึง เงอะ�
17 ปัว เปอะ โอ เม่าะ นา แตะ ฮา อาึ ป มัฮ กวนไจ ปุย
โจฮ เปอะ� นึง อาวต เตอะ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม
แตะ� ปัว เปอะ โลยฮ เนิ ไกลจๆ เอนิ� 18 ปัว ปะ
ฮอยจ อาวต ซดิ ไม่ แตะ ไม่ โตฮ เปอะ อาึ เกือฮ โปน
ฮา โม ป เกละยุ อุ เซ�

19 ปะ เอจี ยุง โอยจ เปอะ ตอก โฮว อื โบ โล่ อื
ญวยฮ อาึ อ�ื ยุง โรฮ เปอะ ตอก อาวต อาึ ไม่ โซะ
กิจ ปิญไง่ แตะ� โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ ปะ ยุง
ตื เปอะ ป มัฮ อ�ื 20 อาึ ไลจ รพาวม เมอะ ฆาื โฮว
ปุย โบ โล่ ปุย ญวยฮ แตะ� ชุม โกะ ลปิ พาวม ฆาื�
อาึ ซาวป แก ป ซ เลียก พาวม นึง แตะ� ปัง เมอ โอ

ไก� ซาวป ยุ ป เกาะ โลม รพาวม แตะ� ปังเมอ โอ
ยุ� 21 เญอืม ฆวต โซม เมอะ ปุย เกือฮ ป ออป ป ซอง
เนิ ตัง ป โซม� เญือม ฆวต ญุ อุ รอาวม เกือฮ โรฮ
รอาวม อะงุน นะ เนิ�

22 ปัว เปอะ เกือฮ ตวก โซม อื แปน ตอก แฮวะ
ละ โกะ อ�ื กัน โซม เลียง อื ปุ แตะ นึง กัน ไว อื
พะ ทื แตะ เซ� เกือฮ โรฮ แปน ตอก ววยฮ อื เพรยี
ละ โกะ แตะ� 23 ปัว เปอะ เกือฮ ไง่ อื เปือ เดอมึ โอ
เญาะ ซ เกียฮ ยุ โอเอฮี� เกือฮ โรฮ ตังโฆระ อื รโกม
ลอป ไม่ อ�ื 24 ปัว เปอะ โทก โซ รพาวม ฮาวก ยุฮ
เปอะ ป กอยจ ตอก งอ เซ ราว อ�ื 25 ปัว เปอะ เกือฮ
เบือง ก อาวต อื เซ ลอต ฮงั� เตน ยุฮ อื ปุ เญือะ
เกือฮ ปุย อาวต นึง� 26 โม เซ มัฮ โม ป โคมเฮง คา
เคียน โม ป เอจี โฮลฮ ปะ เพอกึ เฟียต� ไม่ ซาวป อื
โฮว โบ โล่ ญวยฮ โม ป เอจี เกือฮ ปะ อื อาวม ป โซะ�
27 ปัว เปอะ บุ ตุต อื เกือฮ นาวก� รน่าวก ตุต อื เกือฮ
โฮวน� ปุ ยวก ละ อื เฟือฮ เอนิ� 28 ปัว เปอะ ตุเตือะ
มอยฮ อื โอก ฮา นังซื จีวติ ยุฮ เปอะ� ปุ เกือฮ มอยฮ
อื รโจะ ดิ ไม่ โม ปุย ซื ปุย ไซ�

29 โอ พะจาว� อาึ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ ไม่ โซะ
ป อาวม แตะ� ปัว ปะ ยวก อาึ เกือฮ โปน ฮา โอเอฮี
โม เซ�

30อาึ ซ ลืลาว มอยฮ พะจาว นึง รซอม เชยี แตะ�
อาึ ซ วุฮ พะจาว ระ จอง พะจาว ฮลาวง� นึง ญันด่ี
แตะ นึง� 31 มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป ปุก เนอมึ รพาวม
พะจาว เยอ� ปุก รพาวม อื ฮา ซัตซิง ป ทไว ปุย ละ
อ�ื ไมจ โรฮ ละ อื ฮา ทไว ปุย โมวก โปก ระ ละ อ�ื
32 เญอืม ยุ โม ปุย ตุก เปละ นัน พาวม โอเอฮี ไล เซ�
ซ มวน เนอมึ รพาวม เบือ อ�ื โม ป ซาวป เนอมึ เปิง
พะจาว ซ โฮลฮ แม เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื 33 พะ
จาว งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ ปุย เม่ะมัก่ ซักคระ� เพี
ยกแฮม โตว โรฮ โม ปุย ไน แตะ ป คัง ปุย อื โตะ
คอก�

34 โอเอฮี เมาะ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ไม่ ป อาวต
นึง ปลัฮ มะลอง เตือง โอยจ อื ไมจ อื ลืลาว พะจาว�
ฮอยจ ละ ซัตซิง ไซม ไล่� ไม่ โอเอฮี ป ไอม ไง่ ไก จีวติ
ป อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม เตือง โอยจ อ�ื ไมจ ตื อื
ลืลาว พะจาว� 35พะจาว เซ ซ เรอึม เนอึม เมือง ซี
โยน เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� ไม่ ซ เฌาะ ยุฮ อื ยว่ง
ระ ยว่ง แตวะ นึง ยูด่า ป เอจี เญื่อฮ เซ เกือฮ แปน
เมือง ระ เมือง ตอน� ปุย ไน อื ซ โฮลฮ เลียก อาวต
นึง อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ ลอป อื แปน คอง แตะ� 36 โม
กวนโซะ ลุกลัน โม ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว ซ โฮลฮ
นา เซ แปน คอง แตะ� เมาะ ป ฮรกั พะจาว เยอ ซ
โฮลฮ โรฮ อาวต นา เซ เตือง โอยจ อ�ื

70
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

ละ ปัว อื โอเอฮี นึง พะจาว
1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป

โอ ไมจ� เรอมึ อาึ อื ปเล่ีย เฮี เอนิ� 2 โม ป ซาวป ยุฮ
ยุม ไม่ อาึ เซ� ปัว เปอะ เกือฮ โซะกิจ ปิญไง่ ไม่ ซุก
ซัก รพาวม แตะ� โม ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ อาึ เซ�
เกือฮ โฮลฮ ลเตือฮ ตอ แม ไม่ โชะ อื นา แตะ� 3 โม
ป อฮั ป กุยจ ป ววั ไม่ เพียก แฮม อื อาึ เซ� เกือฮ
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โฮลฮ เงอตึ นึง ไป แตะ� 4 โม ป ซาวป เนอึม ยุ ปะ
อา� เกือฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ เปอะ�
โม ป เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง อาวม อื เรอมึ ปะ
แตะ� เกือฮ โฮลฮ อฮั ลอป เฮ�ี �พะจาว มัฮ เนอึม
ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ�� เกือฮ โฮลฮ อฮั
เซ�

5 โอ พะจาว� อาึ มัฮ ปุย ตุก ปุย ญัก� ไม่ โฮวน
เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ� ปัว เปอะ ซไจ ฮอยจ เคะ อาึ�
โอ พะจาว, เอจี มัฮ ปะ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ อาึ อ�ื
ปัว เปอะ โอ เญือะ มอง เล่ีญ โอะ�
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1 โอ พะจาว, อาึ เปิง องิ น่ักเน่ี ปะ� ปุ เกือฮ อาึ

โซะกิจ ปิญไง่ นึง ปุย� 2 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา
ป โอ ไมจ นึง มัฮ เปอะ ป ซื ป ไซ เนอึม� ปัว เปอะ
งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ� ไม่ เกือฮ เปอะ อาึ โปน
ฮา ป ฆอก โครยญ เจือ� 3 ปัว เปอะ แปน ซโมะ เปิง
รองั เดีย ละ อาึ� ไม่ แปน โรฮ เปอะ ตอก ปอม ตฮนั
ละ ซ เฆีญ เปอะ อาึ� ปะ เอจี มัฮ เนอึม เปอะ ซโมะ
เปิง อาึ ไม่ ป เฆีญ อาึ ฮา ป โอ ไมจ� 4 โอ พะจาว กุม
อาึ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา อมันัต ปุย ฆอก ปุย
เบร� ปัว เปอะ เฆีญ อาึ ฮา ปุย บ่วก ปุย โจวง ปุยไฮะ
ปุยฮอน�

5 โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ มัฮ เปอะ ควน ซโอว
รพาวม อาึ� อาึ เอจี อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง ปะ
เน่อมึ เญือม กวนดุ แตะ ลัง่� 6 อาึ เอจี เปิง ปะ เน่
อมึ เญือม เกิต โรง แตะ� มัฮ ปะ ป นัม จีวติ อาึ เน่
อมึ โตะ เวียก มะ เกอะ� อาึ ซ ลืลาว ลอป ปะ เบือ
อ�ื 7 โฮวน ป ปุน คิง แตะ นึง ยุ แตะ จีวติ อาึ อ�ื
นึง มัฮ ปะ ตัว เปิง ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ� 8 ดักดอย อาึ ซ
อฮั ลอป ลปุง ลืลาว ปะ� มวยญ อาึ ซ อวต องั ลอป
โญตซัก เปอะ โครยญ ไกลป ซเงะ�

9 ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี กวต เตอะ� ปัว เปอะ โอ ละ
โปวฮ อาึ� เญือม โอ อาึ เญือะ ไก เรยีง แด่น เนอ
ปัว เปอะ โอ เกือฮ ติ เปอะ ซไง ฮา เยอะ� 10 โม ป
เกละยุ อาึ เซ โฮว โบ ลปุง ลอก อาึ� ซาวป ซิงซา ดิ
ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เยอะ� 11 โม เซ อฮั เฮี ละ ปุ
แตะ� �พะจาว เอจี ละ โปวฮ อ�ื ไมจ เอะ อาื โฮม
วต� เญือะ ไก โตว ป ซ เลียก เรอมึ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� 12 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โอ เกือฮ ติ เปอะ ซไง
ฮา อาึ� โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ ซไจ ฮอยจ ละ
ซ เรอึม เปอะ อาึ� 13 ปัว เปอะ เกือฮ โม ป ตอซู ไม่
อาึ เซ ไลจ โลม ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� เกือฮ โม ป
ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ อาึ เซ โชะ ไอฮ นา แตะ ปอ โอยจ
อ�ื

14 อาึ ปังเมอ ซ ไก แนฮ ควน ซโอว รพาวม เมอะ
เบือ ปะ� อาึ ซ ลืลาว เนอมึ ปะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ
ปุๆ� 15 อาึ ซ อู ไลลวง กัน ซืไซ ยุฮ เปอะ ละ ปุย�
ปัง โอ อาึ เกียฮ คาวไจ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ อวต
ตอก เกือฮ ปะ ปุย โปน ฮา ป โอ ไมจ� เน่อมึ เมือ
กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื 16 โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ ซ
ครอฮ กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ ละ ปุย� ซ ลืลาว โรฮ กัน
ซืไซ ยุฮ เปอะ� อาึ ซ ลืลาว ปะ โน่ง� 17 ปะ เอจี เพ
อกึ ตอม เปอะ อาึ เน่อมึ เญือม กวนดุ อุ ลัง่� อาึ ร

โฮงะ แนฮ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ เปอะ ฮอยจ ปเล่ีย�
มัฮ กัน ระ ไล ปอ เงอตึ ปุย นึง� 18 โอ พะจาว� ปัง
เอจี กวต อาึ ปอ ครา ไกญ แตะ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ
ติ เปอะ ซไง ฮา อาึ� ปัว เปอะ อาวต ไม่ อาึ ฮอยจ ละ
โฮลฮ อาึ ครอฮ ไลลวง อมันัต ระ ไล ยุฮ เปอะ ละ ปุย
เจน โคระ เฮ�ี ฮอยจ โรฮ ละ เกือฮ โม ป ซ เกิต กัง
เคะ โครยญ เจน ปุย ยุง เมาะ ระ เรยีง ระ แด่น เปอะ
เตือง โอยจ อ�ื

19 โอ พะจาว� กัน ซืไซ ยุฮ เปอะ ฮลาวง ฮอยจ มะ
ลอง� ระ เนอึม กัน ยุฮ เปอะ เซ� มัฮ ปุย บุย ป ซ
ตอก ปะ อา� แจง โอ อื ไก� 20 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
อาึ ลอก เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ป โตะ ป ตอง โฮวน เจือ�
ปังเมอ ซ เกือฮ แม เปอะ อาึ ยุ ป ไมจ ป มวน ลัก่กา
แตะ� อาึ ปัง ฮอยจ โตะ ครุฮ ลัก่ ยุม ก โด่ะ อื นึง
ปลัฮเตะ� ปะ ซ ยวก แม เปอะ อาึ เกือฮ โอก ฮา นา
เซ� 21 ปะ ซ บุ เปอะ โญตซัก ละ อาึ� ซ เกาะ โลม
แม เปอะ อาึ เกือฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

22 โอ พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ ซ ลืลาว ปะ ไม่ เซียง
พิน ระ นึง มัฮ เปอะ ป เนอึม รพาวม� โอ พะจาว ป
มัฮ ป ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน� อาึ ซ เชยี ลืลาว
โรฮ ปะ ไม่ เซียง พิน แตวะ โรฮ� 23 ดักดอย อาึ ซ ลื
ลาว ปะ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� ไม่ ไมจ มวน รพาวม
แตะ� เญือม เชยี เยอะ อาึ เชยี ฮอยจ นึง รพาวม
รโม่ยฮ แตะ� นึง เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โปน ฮา ป โอ
ไมจ โครยญ เจือ� 24 อาึ ซ อู ฮอยจ ละ กัน ซื กัน ไซ
ยุฮ เปอะ โครยญ ไกลป ซเงะ� โม ป ริ ยุฮ ป โซะ ละ
อาึ เซ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ โชะ นา แตะ� ไม่
โซะ กิจ ปิญ ไง่ แตะ� มัฮ เซ ป ลืลาว อาึ ปะ ฆาื อ�ื

72
รซอม เชยี ยุฮ ซาโลมอน

1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เกือฮ กซัต เกียฮ รเตีฮ โอ
เอฮี ละ ปุย ตอก รเตีฮ ปะ อ�ื เกือฮ รพาวม ซืไซ ยุฮ
เปอะ ละ ป มัฮ กวน รเมะ อื เซ� 2 เดอมึ ซ เกียฮ ร
เตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ไน เปอะ ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื ไม่ รเตีฮ
อื ละ ปุย ตุก ปุย ญัก ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื 3 ปัว เปอะ
เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ อื จเลิน� ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง� เกือฮ โรฮ ปุย นึง อื ยุฮ กัน
ปุก กัน ลอก โครยญ เจือ� 4 ปัว เปอะ เกือฮ กซัต เซ
รเตีฮ โอเอฮี ละ โม ปุย ตุก ปุย ญัก ตัม ซื อ�ื ไม่ เรอึ
ม อื โม ป เม่ะมัก่ ซักคระ เกือฮ โปน อ�ื โม ป ซาวป
โคมเฮง คาเคียน ปุย เยอ� เกือฮ ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื

5 ติ เจน ไก ลัง่ เคิ ไม่ ซเงะ เอ� ปัว โรฮ เกือฮ ปุย
ไน เปอะ นัปทื อื เล่ีญ เมาะ เซ โรฮ� ปัว โรฮ เกือฮ
แปน ตอก เซ ฮอยจ ละ โครยญ เจน ปุย� 6 ปัว เปอะ
เกือฮ กซัต เซ แปน ป ชุม ป เยน่ ตอก รอาวม เฮละ
ป ราื ราว ไรป นึง กังเด่น โฮ� ตอก โรฮ รอาวม เฮละ
ป โซ ปลัฮเตะ โรฮ� 7 ไน เจน กซัต เซ เกือฮ กัน ซื
กัน ไซ นึง อื จเลิน� เกือฮ โรฮ บัน่เมือง ยุฮ อื อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ลอป ตอก เล่ีญ อาวต เคิ นึง มะ
ลอง โฮ�

8 เกือฮ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย เน่อมึ ปลัฮ รอาวม ลัก่
เอฮี ฮอยจ ละ ลัก่ เติต� เน่อมึ นึง โกลง ยูฟะเร ตี
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ฮอยจ ละ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง� 9 โม ป อาวต นึง
ลัก่ ลาึน เวอืฮ ซ ฮอยจ ไว กซัต เซ� โม ป ตอซู ปุ
แตะ ไม่ อื ซ โฮลฮ นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
10 ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ โม กซัต เมือง ทาระชติ ไม่
เกาะ โฮวน โดฮ เซ โฮลฮ ฮอยจ ตาว คาวคอง ยุฮ
แตะ ละ� เกือฮ โรฮ โม กซัต เมือง เชบ่า ไม่ เซบ่า
ตาว คาวคอง ไมจ ยุฮ แตะ ละ� 11 โม กซัต เตือง
โอยจ อื ซ นุ่ม ติ แตะ ไว กซัต เซ� ปุย โครยญ ปะ
เทต ซ รซอฮ โรฮ ละ อ�ื 12 เญือม ปัว โม ป ตุก ป
ญัก อื เรอมึ แตะ� กซัต เซ เอจี เรอมึ เนอมึ อ�ื เรอึ
ม โรฮ โม ป เม่ะมัก่ ไม่ โม ป โอ ไก ป แลน แก โรฮ�
13 กซัต เซ เลียก พาวม โซะไง่ นึง โม ป ชุมเรยีง ชุม
แด่น� ไม่ โม ป วติ โซม ม่อยญ จัน� เรอึม อื เกือฮ
โปน ฮา ยุม แตะ� 14 เรอมึ อื เกือฮ โปน ฮา กัน ไกป
นิป ไม่ กัน โคมเฮง คาเคียน ปุย อ�ื เมีญ โรฮ จีวติ
ปุย โม เซ มัฮ ป ระ ไล ละ แตะ�

15 ปัว พะจาว เกือฮ กซัต เซ ลัง่ ไอม ไพรม กอย�
ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ� เกือฮ ปุย โรวก
ทไว ไคร เมือง เชบ่า ละ� เกือฮ โรฮ ปุย ไววอน ลอป
เพือ อื ไม่ ปิฮ อื มุ่น ละ โครยญ ไกลป ซเงะ� 16 ปัว
เปอะ เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต อื โฮวน เฮงาะ บื รโกะ
นึง� เกือฮ เฮงาะ นึง อื นาวก ยุฮ บลาวง โครยญ
โดฮ� เกือฮ ป ซมา ลโลวง นึง อื ไมจ� ตอก ป ซมา
ปุย นึง บลาวง เลบ่านอน โฮ� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย นึง
บัน่เมือง ยุฮ อื พรุฮแพร ตอก ไรป นึง กังเด่น โฮ�
17 ปัว เปอะ เกือฮ มอยฮ กซัต เซ ไก ลอป โอ เญาะ
ไก ลอยจ� เกือฮ มอยฮ อื เซ พรุ เฮอื ลอป ตอก รงั
ซเงะ โฮ� ปุย โครยญ เมือง ซ โฮลฮ รปั ป ไมจ เบือ
กซัต เซ� ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื ซ อฮั กซัต เซ
มัฮ ปุย โฮลฮ รปั กุนมุ่น เน่อมึ นึง พะจาว�

18 ปัว ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน� มัฮ พะจาว เซ โน่ง ป เกียฮ ยุฮ กัน ซัมคัน กัน
ระ ไล เยอ� 19 อาึ ลืลาว มอยฮ อื นึง มัฮ อื มอยฮ
คึนัก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปัว เกือฮ โญตซัก
ไม่ รงั ซ เปีย ยุฮ อื นาวก ยุฮ ปลัฮ เตะ� อาเมน�
อาเมน� 20 รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ กวน เจซี
ลอยจ เมาะ เซ�
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คัก ลอวย
(ลลว� 73-89)
รซอม เชยี ยุฮ อาซัป

1พะจาว โพต เนอมึ ป ไมจ ละ โม อซิราเอน� มัฮ
โพต อื ละ โม ป เนอมึ รพาวม นึง อ�ื

2 อาึ อื ปังเมอ เอจี ซเปี โคะ ซดุฮ ฮุ� ชวง เงอะ
เอจี ซ พลวน เนอมึ� 3 มัฮ ฆาื โคะ ลเลียก เกอะ นึง
โม ป อวต ติ แตะ� อาึ ยุ โม ปุย ฆอก ปุย เบร� จเลิน
แนฮ ปุๆ� 4 โม เซ โฮลฮ โตว อาวม ป โซะ� เนะซองั
อื ตอน ฮมัน กอ บาึง� 5 ปุย โม เซ อาวม โตว เม่ะมัก่
ตอก ปุย ไฮญ� ฮอยจ โตว ป โตะ ป ตอง ละ ตอก ปุย
ไฮญ� 6 มัฮ เซ ป อวต ลื อื ติ แตะ ฆาื อ�ื เกือฮ เอนิ
อื แปน ควน แงฮ่ อื ติ แตะ นึง ตอก ฮนัง เบล โฮ�

จาวป โรฮ กันไฮะ กันฮอน ตอก จาวป ปุย เครองึ เซ
อกึ แตะ โฮ� 7 ไง่ อื กาึฮ นึง ซัก เวยีก โกวง โกะ อ�ื
โตะ รพาวม อื งอ่ต ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก
กัน เบร� 8 ดัก อื อฮั ลปุง กุยจ ววั� ไม่ ลปุง ป ซ
ไลจ ยุฮ ปุย� อฮั ลปุง ฮลาวง� ซาวป พระ ปุย เกือฮ
ฮลัต� นึง ตะ อื ยุฮ ป โซะ ละ ปุย� 9 เกือฮ ติ แตะ
โรวต เติ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง� ซาวป โรฮ
ไกล ดัก แตะ ละ ปุย เล่ีป เตะ โรฮ� 10 ปัง มัฮ ปุย
ไน พะจาว� ลเตือฮ โรฮ ติ แตะ ฮา พะจาว โคะ โฮว
ฟวต โรฮ ปุย โม เซ� เจือ โรฮ ป อฮั ปุย โม เซ ละ
แตะ โครยญ เจือ� 11 โม เซ อฮั เฮ�ี �พะจาว ซ เกีย
ฮ ยุง อื ตอก เมอ� พะจาว ป ระ ป ฮลาวง เซ แจง โอ
อื ซ เกียฮ ยุง ป ยุฮ เอะ เฮ�ี� กอ อฮั อื ตอก เซ ปุย
ฆอก ปุย เบร เยอ�

12 โนก ฮา เซ� ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ กอ โฮลฮ
อาวต ไมจ โซม ญุ่ก ไม่ โฮวน คาวคอง ยุฮ อื ปุๆ�

13 กัน โซะโกะ อาึ นึง รพาวม แตะ เกือฮ ซงะ่ อา�
ไม่ แฮน เตะ แตะ ฮา ยุฮ อื กัน ฆอก เกอ� ตอก ป โอ
ไก ป มัฮ เนิ� 14 นึง ฮอยจ แนฮ กัน กอยจ กัน ราวม
เนิ โครยญ ไกลป ซเงะ� ไม่ โฮลฮ แนฮ ลัง่ โอต กัน
เฟียต ปุฮ พะจาว แตะ โครยญ ซะ โครยญ บู�

15 ดัฮ อาึ ซ อฮั ตอก อฮั โม เซ อื โฮ� อาึ ซ แปน
โรฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม ละ โม ป มัฮ กวน พะจาว
ฆาื อ�ื 16 เญือม งอ่ต เตอะ ตอก ซ คาวไจ แตะ ไล
ลวง เฮี โตะ รพาวม แตะ� อาึ อาวม โรฮ มัฮ อื ป ญัก
ป นอ ละ แตะ� โซะ ไมญ เญอะ ฆาื� 17 เญือม เอจี
โฮลฮ โฮะ เลียก นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว� อาึ ปังเมอ
โฮลฮ โฮะ งอ่ต ที� เญอืม เซ อาึ ยุง ซโตฮ โฮะ ลัก่ ก
ลอยจ คระ โฮว โม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ�

18 โอ พะจาว� ปะ เอจี อาึง เปอะ ปุย โม เซ นา ก
ญัว่ อ�ื ไม่ เกือฮ เปอะ ฆลาื ฮอยจ ละ ไลจ โลม อ�ื
19ปะ ยุฮ พราวป เอนิ เปอะ ไลจ ไม่ อ�ื เกือฮ เปอะ ป
โตะ ป ตอง ฮอยจ พราวป ละ ปอ ไลจ ปอ ไฆร โอยจ
อ�ื 20 โอ พะจาว� เญือม เอจี โกฮ รเตีฮ ปะ อ�ื ปุย
โม เซ ไฆร โอยจ เอนิ� ตอก ไฆร ป รโมะ ปุย ยุ เคะ
ไอจ แตะ� เญอืม เอจี โกฮ อื เมือ กซะ อื ปังเมอ ไฆร
เยอื ไอฮ พาวม แตะ�

21 เญื อม เกือฮ ติ แตะ โซะ รพาวม� อาึ ไลจ
รพาวม ฆาื� 22 อาึ มัฮ เนอึม ปุย งาว ปุย ไงญ ละ
เปอะ ตอก เอนิ ซัตซิง โฮ�

23 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปะ โตวก ลัง่ เปอะ เตะ ดอม
อาึ� เกือฮ ลัง่ เปอะ อาึ อาวต ซดิ ลอป ไม่ แตะ�
24 ปะ เอจี รโฮงะ เปอะ คระ โครง ยุฮ แตะ ละ อาึ�
ลัก่ ก ลอยจ อื ปะ ซ รปัคัม เปอะ อาึ� ซ เกือฮ โรฮ
เปอะ อาึ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ� 25 ปัง มัฮ นึง เมือง
มะลอง ญุ่ก� ปัง มัฮ นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� อาึ เญือะ ไก
โตว ป ระ ไล เนิ โฮฮ ฮา ปะ อา� มัฮ ปะ โน่ง ป ปุก
รพาวม เมอะ� 26 เนะซองั เงอะ ไม่ รพาวม รโม่ยฮ
เฮะ ตึน ซ ไก เญือม ชุมเช อ�ื ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ
ฮุ� ปังเมอ มัฮ เปอะ เรยีง แด่น เนอะ� ไม่ มัฮ โรฮ
เปอะ รโตง เงอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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27 โอ พะจาว� ปุย เมาะ ป เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา
ปะ อา ซ ไลจ โลม ฆาื อ�ื โม ป โอ เนอมึ รพาวม ละ
เปอะ� ปะ ซ เกือฮ เปอะ ญึ่ต ตอก งอ โฮ� 28ป มวน
ละ อาึ นึง อื ปังเมอ มัฮ กัน เลียก ซดิ ไม่ พะจาว� อาึ
เอจี เกือฮ พะจาว เยโฮวา แปน ตัว เปิง แตะ� อาึ ซ
ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

74
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1 โอ พะจาว� ปะ เกียฮ ละ โปวฮ ลอป โน่ง เปอะ
เอะ ตอก เฮี เมอ� อมั มัฮ ซ รอก พาวม ลอป เปอะ
นึง เอะ ป มัฮ ตอก แกะ นึง กังเด่น ยุฮ เปอะ เฮ�ี
2 ปัว เปอะ โตก ละ เอะ ป มัฮ ปุย ไน เปอะ� ป เอจี
เลือก เปอะ อาึง เน่อมึ ไพรม อ�ื ปะ เอจี โตฮ เปอะ
เอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ แปน คอง แตะ� ปัว เปอะ
โตก ละ บลาวง ซีโยน ป มัฮ นา ก กอ อาวต เปอะ
โฮ�

3 ปัว เปอะ โฮว โพกแลน วฮินั เซ� เอจี แปน โอยจ
ครมั รฌุฮ� โอเอฮี เมาะ ป ไก นึง วิฮนั เซ เอจี ยุฮ
โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ ไลจ ไม่ เตือง โอยจ อ�ื 4 โม ป
ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปะ เซ เอจี โฮลฮ ยวก อาึง โทง ยุฮ
แตะ นึง วิฮนั เซ� รโอง รออฮ ไม่ อ�ื มวน รพาวม
นึง อาวม อื เป แตะ� 5 ปุย โม เซ โบว แนฮ โบว แนฮ
ม่อย ยุฮ แตะ ตอก ปุย เกง ละ ฆู แตะ โคะ โฮ� 6มะ
รเวอืะ ป แกะ ซลัก ปุย ลวต ไล อื ไมจๆ เซ� ปวก อื
นึง ม่อย ไม่ กวาน ยุฮ แตะ เกือฮ อื ไลจ โอยจ เอนิ�
7 โตก แม วฮินั ยุฮ เปอะ เซ นึง งอ� ละ ซ เกือฮ อื นา
ก ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ เซ แปน ป โอ เญือะ ซัมคัน
ละ ปุย� 8 โม เซ อฮั อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี
�เอะ ซ เกือฮ ติ แตะ เป ลอป เอนิ โม เฮ�ี� อฮั เซ�
เมาะ ป มัฮ นาตี ซัมคัน ยุฮ เปอะ เล่ีป บัน่เมือง เฮ�ี
เอจี โตก อื นึง งอ โครยญ โดฮ�

9 เอะ เญือะ โฮลฮ โตว ยุ ป มัฮ เคืองไม ซัมคัน ยุฮ
แตะ� ป ซึป ลปุง พะจาว ลลาึง โม เอะ ปุ โรฮ เญือะ
ไก� ซ มัฮ ลัง่ ตอก เซ เล่ีญ เมาะ เมอ� ไก โตว ป
ยุง เงอ� 10 โอ พะจาว� โม ป เกละยุ เอะ เซ ซ โล่
ลัง่ ญวยฮ เอะ เล่ีญ เมาะ เมอ แล� อมั มัฮ ซ เกือฮ
เปอะ โม เซ เพยีก แฮมลอป เอนิ มอยฮ เปอะ� 11 เม
อยุ แกลน เยอื เปอะ เตะ แตะ เซ� ปัว เปอะ กอยฮ
เตะ แตะ ละ โม เซ เกือฮ ไลจ โลม โอยจ เอนิ�

12 โอ พะจาว� ปะ เอจี ตึน มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ เอะ
เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่� เอจี เรอึม ลอป เปอะ
เอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� 13 ปะ เอจี รกัฮ เปอะ
ปลัฮ รอาวม เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� เอจี ปุฮ เปอะ
ไกญ เงอืก ป อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม เซ ปอ บลวย
อ�ื 14 ปะ เอจี ปุน ตุยจเตีจ เปอะ ไกญ โฮวน เลวอีา
ทัน* เซ� ไม่ เกือฮ เปอะ ซัตซิง อาวต นึง ลาึน เวอืฮ
เซ โฮลฮ กุก โตะ อ�ื 15 เอจี มัฮ ปะ ป เกือฮ รอาวม
จาึฮ โอก เน่อมึ ฆรมึ เตะ เอ� ไม่ เกือฮ เปอะ โกลง
ปัต รอาวม นึง� ปะ เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ โกลง ระ
ไฮจ ซออฮ โรฮ� 16 เมือ ซเงะ่ ไม่ เมือ ก ซาวม อื เอจี
มัฮ ปะ ป ยุฮ ฮู� ซเงะ ไม่ เคิ เอจี มัฮ ปะ ป เกือฮ อื

อาวต นึง เบือง แตะ� 17 มัฮ ปะ ป ยุฮ เคต ยุฮ ม่าื
ละ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ รอาวม เมอ� ไม่ ยุฮ เปอะ เมือ
ฮรวน ไม่ เมือ โฆยญ โรฮ�

18 โอ พะจาว, ปัว ปะ โตก ละ ไล เฮ�ี โม ป ตอซู ปุ
แตะ ไม่ ปะ เซ เอจี โฮว โบ โล่ ญวยฮ ปะ เมาะ เมอ�
โม เมือง ป โอ ยุง พะจาว เซ เอจี เพียก แฮม ปะ
เมาะ เมอ� 19 ปัว เปอะ โอ มอป เอะ ป มัฮ ปุย จวต
ปุย ชุม ตอก รโกะ เกอื เฮี ละ โม ป ฆอก ไล ตอก โกะ
พริ ซวก เซ� ปัว เปอะ โอ เบีย ลอป เอะ ป มัฮ ปุย ยุฮ
เปอะ ป ลอก กัน โคมเฮง ตอก เฮ�ี 20 ปัว เปอะ โตก
ละ ลปุง ซันญา เปอะ อาึง ไม่ จัตเจือ ไพรม เอะ โฮ�
นา ก ไฆลป นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก เอนิ กันไฮะ กันฮอน
นึง โครยญ โดฮ� 21 ปัว เปอะ โอ เกือฮ เอะ โซะกิจ
ปิญไง่ นึง พลิฮ บึน ปุย เยอะ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ ป
มัฮ ปุย ตุ ปุย เตียม ไม่ ตุกญัก แตะ เฮี โฮลฮ ลืลาว
มอยฮ เปอะ�

22 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โกฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย
โม เซ� งอ่ต แลน� โม ป โอ ยุง พะจาว เซ โล่ ลอป
ญวยฮปะ โครยญ ไกลป ซเงะ� 23 ปัว เปอะ โอ เคียต
เบีย เซียง เบรอมึ โม ป เกละยุ เปอะ เซ� เซียง รโอง
รออฮ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ เซ เอจี ฮาวก ลอป
ฮอยจ ละ ปะ�
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ตัมนอง โซะโกะ ฮรกัซา
1 โอ พะจาว� เอะ ปัว ทไว รซอม ญันด่ี ละ เปอะ�

เอะ ญันด่ี เนอึม นึง ปะ นึง อาวต ลอป เปอะ ซดิ ไม่
เอะ� ปุย เอจี อู ลอก กัน ซัมคัน ป เอจี ยุฮ ปะ เซ�

2 พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม เอจี เติง เวลา ป พัต
เตอะ อาึง เซ� อาึ ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ตัม ซื ตัม
ไซ อ�ื 3 เญือม ดุงเดียง ปลัฮเตะ ไม่ รกุฮ รเตียง
โอยจ โอเอฮี ป ไก จีวติ ป อาวต นึง อ�ื มัฮ อาึ ป โซะ
โกะ นึง ปลัฮเตะ เซ เกือฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
เนอ� 4 อาึ อฮั ละ โม ป เกียฮ ฮุน เซ ตอก เฮ�ี �ปุ
เญือะ อวต ติ เปอะ�� อฮั เซ ละ� อฮั โรฮ ละ โม
ปุย ฆอก ปุย เบร ตอก เฮ�ี �ทัน โตว ยวก ไอฮ โกะ
เปอะ� 5 ทัน โตว วุฮ ติ เปอะ ระ จอง ติ เปอะ ฮลา
วง� ปุ โรฮ เญือะ อฮั ลปุง ซฮาว เยอ� � อฮั โรฮ เซ
ละ�

6 กัน วุฮ ระ จอง ฮลาวง เซ มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่อมึ
ลัก่ โอก ซเงะ เน่อมึ ลัก่ เลียก ซเงะ� มัฮ โตว โรฮ ป
ฮอยจ เน่อมึ ลัก่เซฮ ลั่กล่าวง� 7 มัฮ พะจาว ป มัฮ
ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย เยอ� เกือฮ ปุย แปน ป
ระ ป คาว งอ่น� เกือฮ โรฮ อื แปน ปุย ตุ ปุย เตียม
งอ่น� 8พะจาว ไปญ จอก ติ� โตะ จอก เซ นาวก นึง
ไปล อะงุน เรยีง ป มัฮ ตอก รพาวม ฮาวก ยุฮ อื เซ�
พะจาว เรฮ ไปล อะงุน เซ� เกือฮ โม ปุย ฆอก ปุย
เบร นึง ปลัฮเตะ เฮี โฮลฮ เอนิ ญุ อื ฮอยจ ละ ชวต
อ�ื 9 อาึ ปังเมอ ซ ครอฮ ลอป ไลลวง เฮี ละ ปุย� อาึ
ซ เชยี ลืลาว พะจาว ทื ยาโคป� 10 มัฮ พะจาว เซ ป

* 74:14 74:14 เลวอีาทัน เซ มัฮ ตอก เงอืก ป โฮวน ไกญ� ป เมีญ ปุย มัฮ อมันัต ฆอก�



พะทัม ลืลาว 76:1 520 พะทัม ลืลาว 78:4

ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ละ
โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ อื โฮลฮ
อมันัต แตะ ระ ปุๆ�
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ป โกว พิน ระ พิน แตวะ
1 ปุย นึง เมือง ยูด่า เยอ ยุง ป มัฮ พะจาว� เอจี

มัฮ มอยฮ พะจาว เซ ป ระ ไล ละ โม อซิราเอน เนอ�
2 เมือง เยรูซาเลม ป อาวต นึง บลาวง ซีโยน เซ� มัฮ
ก อาวต พะจาว� 3 มัฮ นา เซ นา ก โปวก พะจาว ตี
งอ ยุฮ โม ป ตอซู ไม่ แตะ� ไม่ ยุฮ โรฮ อื ไลจ ไม่ โล
ไม่ วจิ ไม่ เครองึ รุป ไฮญ ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

4 โอ พะจาว� มัฮ ปะ ป คึ ป นัก เกอ� โญตซัก
เปอะ มัฮ ป ระ ฮา บลาวง ตอน ฮมัน นา ก เป เปอะ
โม ป รุป ไม่ แตะ เซ� 5 ปัง มัฮ ตฮนั เกง เลือ� เอจี
ปุน ลู ปุย ตุย คาวคอง ยุฮ อื ฮา อ�ื โกะ อื ยุม เฮยี
ไอฮ พาวม แตะ� โม ปรเมะ ระ เรยีง ระ แด่น เตือง
โอยจ อื เญือะ โฮลฮ โตว เปลีฮ เกง เลือ แตะ� นึง
เอจี ไอจ โอ เญาะ โกฮ อ�ื 6 โอ พะจาว ป มัฮ พะจาว
ทื ยาโคป� เญอืม โอก ปะ เซียง เทีจ แตะ ละ อ�ื โม
ป บุก บรอง ไม่ บรอง บุก อื เซ ยุม โอยจ เอนิ� 7 โอ
พะจาว� อมันัต ยุฮ เปอะ ระ เนอมึ ปอ ฮลัต ปุย นึง�
เญือม เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮาวก แตะ ไก โตว ติ ปุย
เนอมึ ป ซ ปุน อาวต ลัง่ ซองนา เปอะ� 8-9 กัน รเตีฮ
ยุฮ เปอะ เอจี เปลีฮ ติ แตะ เน่อมึ มะลอง� เญือม
โกฮ รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ละ ซ เรอึม เปอะ โม ป ลอก
กัน โคมเฮง คาเคียน ปุย แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี เกือฮ
โปน เนอ� ปุย ปลัฮเตะ เอ ฮลัต เตีจ ไม่ อาวต โฆย
เอนิ แตะ� 10 รพาวม ฮาวก ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ ซ ล
เตือฮ แม แปน รซอม ลืลาว ละ ปะ� โม ป โฮฮ ลัง่
นึง กัน รุป แตะ เซ ซ นัปทื ปะ นึง ซเงะ ชลอง ซัมคัน
ยุฮ เปอะ�

11 ไมจ เปอะ ซันญา โอเอฮี ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ�
ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ เนอมึ ตัม ป ซันญา เปอะ อาึง เซ�
เมือง ปุย ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ ไมจ อื โรวก ทไว
โอเอฮี ละ อื นึง มัฮ พะจาว เซ ป ไมจ ปุย ฮลัต นึง�
12 มัฮ พะจาว ป ปุน เกือฮ รพาวม โม จาวไน เซ ตุเตี
ยม เมอ� ไม่ ปุน เกือฮ อื โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก
รพาวม ฮลัต เตีจ นึง แตะ�
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โม ป เชยี� ตัมนอง เยดู่ทุน
1 อาึ ไววอน ละ พะจาว ไม่ เซียง เรยีง แตะ� กอก

ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� พะจาว งอ่ต อื เนิ� 2 เญือม
อาวต เตอะ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ อาึ กอก ปัว
พะจาว เรอมึ แตะ� อาึ ไววอน ยวก เตะ แตะ ละ พะ
จาว ติ ซาวม บวยฮ� อาึ ปังเมอ อาวต แนฮ ลัง่ ไม่
รพาวม ตุก แตะ�

3 อาึ โตก ละ พะจาว ยุฮ แตะ� อาึ แงงฮั นึง ตุก
รพาวม แตะ� เญือม รนึก รไน โอเอฮี โตะ รพาวม
แตะ� รพาวม เมอะ ชุมเช ฆาื อ�ื 4พะจาว เกือฮ ไง่

อาึ เปลียง ลอป� เกือฮ โตว อาึ ปุน ไอจ� อาึ อาวม
ตุก ลัมเลือ รพาวม แตะ ปอ เอนิ โอ เญือะ เกียฮ อฮั
เกียฮ อู� 5อาึ โตกฆาื ละ ซเงะ เคิ เนอมึ เอจี ฟวยจ�
โตก ละ เคิ เนอึม ไพรม โฆะ� 6 อาึ งอ่ต ไน่ โอเอฮี
โตะ รพาวม แตะ เญือม โด่ะ ซาวม� อาึ รนึก รไน
แลน โอเอฮี โตะ รพาวม แตะ� อาึ ไฮมญ ไอฮ โกะ
แตะ ฆาื ตอก เฮ�ี

7 �พะจาว อมั มัฮ เอจี ละ โปวฮ ลอป อื เอะ แล�
โม เอะ อมั มัฮ โอ เยอะ เญาะ ซ เกียฮ ปุก รพาวม
อ�ื 8พะจาว อมั มัฮ โอ อื เญือะ ฮรกั เญือะ ไฌม เอะ
แล� ลปุง ซันญา ยุฮ อื อมั มัฮ ซ ดุต ซ ไฆร ลอป อ�ื
9 พะจาว อมั มัฮ เบีย อื รพาวม เลียก พาวม แตะ
นึง เอะ โฮ� อมั มัฮ ฆาื รอก พาวม อื นึง เอะ ป โอ
อื เญือะ เปลีฮ รพาวม เลียก พาวม แตะ ละ เอะ ฆาื
อ�ื� อาึ อฮั ตอก เซ�

10ฟวยจ เซ อาึ อฮั แม เฮ�ี �ป เรยีง ตุก รพาวม
อาึ ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลา
วง แตะ เซ เญือะ เปลีฮ อมันัต แตะ เนิ ตอก ไพรม
อ�ื� 11 โอ พะจาว, อาึ ซ โฆง เกือฮ ติ แตะ โตก ละ
กัน ยุฮ ปะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ ไตม โรฮ กัน ซัมคัน
ป ยุฮ ปะ โฆะ� 12 อาึ ซ รนึก รไน กัน ยุฮ ปะ เตือง
โอยจ อ�ื ซ ดอฮ ลอป ละ กัน ยุฮ ปะ เบือ อมันัต ระ
ยุฮ เปอะ�

13 โอ พะจาว� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ มัฮ ป ซงะ่
ซงอม โครยญ เจือ� ไก โตว พะ ไฮญ ป ระ อมันัต
ตอก พะจาว ยุฮ เอะ เอ� 14 ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ป
เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน� เอจี เปลีฮ เปอะ อมันัต ระ ไล
ยุฮ แตะ ลลาึง ปุย โฮวน เมือง� 15ปะ เอจี โตฮ เปอะ
ปุย ไน แตะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� เอจี มัฮ จัต
เจือ ยาโคป ไม่ โยเซป ป โตฮ เปอะ เซ�

16 โอ พะจาว� ปัง มัฮ รอาวม� เญือม ยุ อื ปะ
ฮลัต ตื นึง เปอะ ปอ ราึต แตะ� รอาวม ก โด่ะ อื
รกุฮ รเตียง ตื� 17 ชุต รวู โทก โซ รอาวม เฮละ ละ
ปลัฮเตะ� เซียง เนอึม บริ ลอยฮ ซนัน เน่อมึ มะ
ลอง� ปลุกปลัก ยุฮ เปอะ รงั เฌียป เลียป เน่อมึ โค
รยญ ลวง� 18 เซียง เลีฮ ตะ ยุฮ เปอะ โอก เน่อมึ นึง
กาื บังบอย� รงั ปลุกปลัก ยุฮ เปอะ ซเปีย ยุฮ ปลัฮ
เตะ� ปลัฮเตะ เอ รกุฮ รเตียง ไม่ ดุงเดียง แตะ ฆาื
อ�ื 19 คระ โครง โฮว เปอะ อาวต นึง ปลัฮ รอาวม�
รอาวม ระ เตือง โอยจ อื มัฮ โรฮ คระ โฮว เปอะ� ปัง
มัฮ ตอก เซ� ไก โตว ป ยุ ฮรอย ชวง เปอะ นึง อ�ื

20ปะ เอจี นัม เปอะ ปุย ไน แตะ ตอก นัม ป เลียง
แกะ โม แกะ ยุฮ แตะ โฮ� เอจี โกว เปอะ ไอ โมเซ
ไม่ อาโรน ละ แปน อื ป นัม อ�ื
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1 โม เปะ ป มัฮ ลุกจุ ไพเมือง อาึ อ�ื ไมจ เปอะ
ดาวง ฮยวก แตะ ละ ซ งอ่ต เปอะ รซอม เพอกึ ตอม
อาึ เปอะ เฮ�ี งอ่ต ที แลน ป อฮั อาึ เฮ�ี 2 อาึ ซ ร
โฮงะ ลปุง ปันฮา ละ เปอะ� ซ รตาึต ลปุง โด่ะ เน่
อมึ โฆะ เน่อมึ ไพรม อื ละ เปอะ� 3 ซ รโฮงะ โรฮ ป
เอจี โฮลฮ เอะ ยุ ฮมอง เน่อมึ นึง โม จัตเจือ ไพรม
เอะ ละ เปอะ� 4 ไลลวง กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ พะจาว
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ไม่ เมาะ ระ อมันัต อ�ื เตือง กัน ซัมคัน ป ยุฮ อื เซ�
เอะ ซ รโฮงะ ละ โม กวนโซะ ลุกลัน แตะ ป เกิต กัง
เคะ เซ� ซ เม่าะ โตว ฮา อ�ื 5 มัฮ พะจาว ป เกือฮ
ลปุง ซตอก แตะ ละ จัตเจือ ยาโคป เปอ ไม่ เกือฮ อื
โกตไม ยุฮ แตะ ละ โม อซิราเอน เนอ� พะจาว เอจี
ดวน โรฮ โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ รโฮงะ ซึป ตอ แม
อื ละ โม กวนโซะ ลุกลัน แตะ� 6 ละ ซ เกือฮ อื โม
ปุย เจน โคระ ป เกิต กังเคะ เซ ยุง ไลลวง อ�ื ไม่ ซ
ลอต โรฮ อื รโฮงะ ละ โม กวน เฌือต ลุกลัน แตะ
โรฮ� 7 เดอมึ ปุย โม เซ ซ ยุง ซโอว รพาวม นึง พะ
จาว� ไม่ โอ อื ซ เบีย กัน ยุฮ อื เซ� ซ ยุง ยุฮ อื ตัม
โกตไม ยุฮ อื ฆาื อ�ื 8 เดอมึ โอ ซ ยุฮ อื ตอก โม จัต
เจือ ไพรม แตะ� ป มัฮ โม ป ลึง รพาวม ไม่ เลฮ อื
เตียง พะจาว โฮ� โนก ฮา เซ รพาวม รโม่ยฮ โม จัต
เจือ ไพรม อื เซ ตอน ฮมัน โตว นึง พะจาว� เนอึม
โตว โรฮ รพาวม ละ อ�ื

9 ป มัฮ โม เอฟราอมิ เมอ เอจี ไปญ โรฮ ทนู ไม่
ตี ยุฮ แตะ� เมือต เอจี เติง ซเงะ โฮว รุป ปุย� ปัง
เมอ ลเตือฮ เยอื แม ฮา อ�ื 10 ปุย โม เซ ยุฮ เนอึ
ม โตว อื ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ไม่ พะจาว�
ญอม โตว โรฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ อ�ื 11 ปุย โม เซ
เอจี เบีย กัน ยุฮ พะจาว� ไม่ เบีย โรฮ อื ป ซัมคัน
ป เอจี เปลีฮ อื ละ แตะ� 12 พะจาว เอจี ยุฮ ป ซัม
คัน ซองนา ปันตา โม จัตเจือ ไพรม อ�ื มัฮ ยุฮ อื นึง
เตะ ลโลวง ป อฮั ปุย โซอนั ไม่� ป ไก นึง เมือง อี
ยปิ เซ� 13พะจาว เอจี รกัฮ รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม
ละ อ�ื เกือฮ อื โฮลฮ โฮว ซไบ่ ซน่ะ อ�ื เกือฮ รอาวม
เซ อาวต รโจะ ละ อื ตอก เดีญ โฮ� 14 เมือ ซเงะ่ อื
พะจาว เกือฮ ชุต รวู นัม คระ ละ อ�ื เมือ ก ซาวม
อื เกือฮ โรฮ งอ ยุฮ แตะ ซอต ซเปีย ละ อื ติ ซาวม
บวยฮ โครยญ ซาวม� 15 พะจาว ลกิฮ ซโมะ ระ ละ
อื นึง ลาึน ซออฮ ซอวยญ� เกือฮ รอาวม โอก ละ อ�ื
เกือฮ อื โฮลฮ ญุ อื ปอ ซัก แตะ� ตอก เอนิ รอาวม
ป จาึฮ โอก เน่อมึ ก โด่ะ อื โฮ� 16พะจาว เกือฮ เนอึ
ม รอาวม โอก ละ อื เน่อมึ นึง ซโมะ� ปอ ปัต เอนิ อื
ตอก โกลง ระ โฮ�

17 ปุย โม เซ ปังเมอ ยุฮ แนฮ ลัง่ มัป่ ละ พะจาว�
ติ เจน อาวต อื นึง ลาึน ซออฮ เซ โม เซ เลฮ ลัง่ เตียง
พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ เซ� 18 ปุย
โม เซ คนัป พะจาว เกือฮ ป โซม ป ปอน ละ แตะ ตัม
ป ฆวต โซม ฆวต ปอน แตะ� มัฮ โฆง อื ลอง รพาวม
พะจาว� 19 เติ โรฮ พะจาว ไม่ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว
ซ เกียฮ เกือฮ ป โซม ป ปอน ละ เอะ นึง ลาึน ซออฮ
ซอวยญ เฮี ตอก เมอ� 20 พะจาว เอจี ปุฮ ซโมะ ระ
เกือฮ เนอึม รอาวม จาึฮ โอก นึง อื ปอ แปน เอนิ อื
โกลง� อมั ซ เกียฮ เกือฮ โรฮ อื เนิ ไม่ คโนมปัง เงอ�
อมั ซ เกียฮ เกือฮ โรฮ ลัง่ โตะ ละ ปุย ไน แตะ เฮ�ี�
อฮั เซ� 21 พะจาว เญือม เอจี ฮมอง อื ป อฮั โม เซ
เยอ� ฮาวก รพาวม เอนิ ฆาื อ�ื เกือฮ เอนิ งอ ยุฮ
แตะ โอก ละ โม ยาโคป� เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ
ละ โม อซิราเอน� 22 มัฮ ฆาื โอ อื เจือ ซ ปุน เรอึม
พะจาว แตะ� อาึง โตว โรฮ รพาวม แตะ นึง อมันัต
ระ ยุฮ อ�ื 23 เญอืม เซ พะจาว ดวน มะลอง ป อาวต
ก ฮลาวง อ�ื เกือฮ อื โปฮ ติ แตะ ละ อ�ื 24 เกือฮ

มานา ราื ละ อ�ื เกือฮ อื โฮลฮ โซม อ�ื มัฮ เกือฮ อื
ป โซม เมือง มะลอง ละ� 25 ปุย ปลัฮเตะ เอจี โฮลฮ
โซม ป โซม ยุฮ โม เตปด่า� พะจาว เกือฮ ป โซม ละ
อื โฮวน ปอ เอนิ โอ อื เญาะ โอยจ โซม� 26 พะจาว
เกือฮ กาื เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ บาึง นึง กังฮาว�
เกือฮ โรฮ กาื เน่อมึ ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ เบือ อมันัต
ระ ยุฮ แตะ� 27 เกือฮ โตะ ฮอยจ ละ อื โฮวน ตอก
รกาื โฮ� มัฮ ไซม ป ฮอยจ ละ อื เซ� โฮวน เอนิ ตอก
ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� 28 เกือฮ อื เลีฮ จัป ละ อื นึง ซน่ะ
ลลาึง ไคะ อาวต อื เซ ปอ เล่ีป อื เอนิ� 29 พะจาว
เกือฮ อื โฮลฮ ปอน ป ฆวต ปอน แตะ� โฮลฮ เนอึม
ปอน อื ปอ ซัก แตะ� 30 ปัง มัฮ ตอก เซ� เญือม โอ
อื ดิ เตือน ซัก นึง เงอ� ลไล อาวต ลัง่ ป ปอน อื เซ
โตะ มวยญ อ�ื 31 เญือม เซ พะจาว เปลีฮ พราวป
เอนิ รพาวม ฮาวก แตะ ละ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ระ
เรยีง ระ แด่น ลลาึง อ�ื ฮอยจ ละ โม ป บุฮ ป บาึง
ไน โม อซิราเอน เซ�

32 ปัง เอจี เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ� ไม่ เอจี ยุ อื กัน
ซัมคัน ยุฮ พะจาว� โม เซ ยุฮ แนฮ ลัง่ มัป่� ญอม
โตว ลัง่ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว� 33 มัฮ เซ ป
เกือฮ พะจาว อื เงีย่ง ซเงะ ฆาื อื ตอก เอนิ รพาวม
ปุย ติ รพาวม โน่ง โฮ� เกือฮ เคิ เนอึม ยุฮ อื ล่อยญ
พราวป เอนิ ปอ ฮลัต ปุย นึง� 34 เญือม เอจี ยุฮ
พะจาว ยุม ไม่ อื ตอก เซ งอ่น เนอ� ปุย ไฮญ นึง
อื ยุง โรฮ ซาวป ยุ พะจาว ฆาื อ�ื ลเตือฮ โรฮ ติ
แตะ ลัก่ พะจาว ละ ซ ซาวป อื ยุ พะจาว ไม่ รพาวม
เรยีง แตะ� 35 โตก โรฮ ฆาื อื ละ พะจาว ป มัฮ ซโมะ
เปิง รองั เดีย แตะ� ไม่ มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน
นึง ฮลาวง แตะ เซ ป เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ� 36 โม เซ ปังเมอ มัฮ เคียต อื อวต ลื พะจาว
นึง มวยญ แตะ โน่ง� ญันได่ มัฮ เยอื อฮั อื ลปุง โอ
เนอึม ละ พะจาว� 37 รพาวม รโม่ยฮ อื เนอึม โตว
ละ พะจาว� เมีญ โตว ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่
แตะ แปน ป ซัมคัน ละ แตะ� 38 ปัง มัฮ ตอก เซ�
พะจาว ปังเมอ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ อ�ื ยุฮ โตว ไลจ
ไม่ อื นึง เลียก พาวม แตะ นึง� ไก โฮวน โฮน ตะ อื
เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ อ�ื ปังเมอ โอต อ�ื เปลี
ฮ เนอมึ โตว อื ละ อ�ื 39พะจาว โตก ละ มัฮ เยอื โม
เซ เนะซองั บ่ได่ะ� ไม่ มัฮ โรฮ อื ตอก กาื ติ รพาวม
โน่ง ป โอ เญือะ เกียฮ ลเตือฮ แม โฮ�

40 ติ เจน อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� ปุย โม เซ เลฮ
แนฮ เตียง ป อฮั พะจาว ละ แตะ โฮวน โฮน� ยุฮ
ลอป ควน เกือฮ แตะ พะจาว ไลจ รพาวม� 41 โฮฮ
ฮา เซ ลอง เลาะ ลาึน แม รพาวม พะจาว� ยุฮ โรฮ
ควน เกือฮ แตะ พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน
เซ โซะ รพาวม� 42 ปุย โม เซ เญือะ โตก โตว ละ
อมันัต ระ ยุฮ พะจาว� โตก โตว โรฮ ละ ซเงะ โตฮ
พะจาว แตะ เกือฮ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ แตะ เซ�
43 ตอก เญือม ยุฮ พะจาว กัน ซัมคัน นึง เมือง อียปิ
นึง เตะ ลโลวง โซอนั โฮ� 44 เญือม เซ พะจาว เปีย
น รอาวม โตะ โกลง ละ อื เกือฮ แปน ฮนัม� โม อี
ยปิ เญือะ เกียฮ ญุ โตว รอาวม เซ ฆาื อ�ื 45พะจาว
เกือฮ โรฮ โรป ฮอยจ ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื เกือฮ แม
บัก่ ฮอยจ คัม ตุง อ�ื 46 โฮฮ ฮา เซ เกือฮ แม ซดู
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ฮอยจ โซม พักเญือ ยุฮ อ�ื เกือฮ โรฮ ซฆลา ฮอยจ
โซม ป ซมา ลโลวง อ�ื 47พะจาว เกือฮ แพร ราื ละ
โคะ อะงุน ยุฮ อื ปอ ไลจ อ�ื เกือฮ โรฮ รน่ะ กอ ราื
นึง โคะ เม ยุฮ อื โรฮ� 48แพร เซ ราื โรฮ ราว โมวก
โฮวน ยุฮ อ�ื เกือฮ แม ตะ โตยฮ แกะ ปิ ยุฮ อื โรฮ�
49พะจาว เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ อ�ื
เตือง รพาวม กุยจ ววั� รพาวม รอก� ไม่ เม่ะมัก่ ซัก
คระ� มัฮ เกือฮ อื โม เตปด่า ยุฮ แตะ ฮอยจ ยุฮ ไลจ
ไม่ อ�ื 50 พะจาว เกือฮ รพาวม ฮาวก ระ ยุฮ แตะ
ฮอยจ ละ อ�ื เกือฮ โตว อื โปน ฮา ยุม แตะ� เกือฮ
ฮา ฮอยจ ละ อ�ื 51พะจาว ยุฮ ยุม ไม่ ป มัฮ กวน โรง
โม อยีปิ เตือง โอยจ อ�ื กวน โรง อื เซ เอจี มัฮ ตอก
เปลิ โคะ โรง ลลาึง โม จัตเจือ ฮาม เซ� 52 ละ โม ป
มัฮ ปุย ไน อื พะจาว ปังเมอ ตาว อื โอก ตอก ตาว
ป เลียง แกะ โม แกะ ยุฮ แตะ โฮ� ตาว อื โฮว นึง
ลาึน เวอืฮ ตอก ตาว ปุย แกะ ปิ โฮ� 53พะจาว ตาว
ปุย ไน แตะ เซ เกือฮ อื โฮลฮ โฮว ไมจ โฮว มวน� โม
เซ ฮลัต โตว ฆาื อ�ื ละ โม ป ตอซู ไม่ อื เซ พะจาว
ปังเมอ เกือฮ อื รมัม่ โตะ ปลัฮ รอาวม� 54ป มัฮ ปุย
ไน อื เซ ตาว อื ฮอยจ นึง เมือง ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ�
เกือฮ อื ฮอยจ นึง บลาวง ป ปุน อื เบือ อมันัต ระ ยุฮ
แตะ� 55 เอจี โครฮ โรฮ ปุย โฮวน เมือง โอก ลั่กกา
อ�ื รฆุ โรฮ ปลัฮเตะ อาวต ปุย โฮวน เมือง เซ ละ ปุย
ไน แตะ เกือฮ แปน คอง อ�ื เกือฮ โม อซิราเอน เซ
โครยญ เจอ โฮลฮ อาวต นึง เญือะ นึง ยว่ง อ�ื

56 ปัง เอจี ยุฮ พะจาว ละ อื ตอก เซ� โม อซิราเอน
เซ ลอง แนฮ ลัง่ รพาวม พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง
ฮลาวง แตะ เซ� ไม่ เลฮ อื เตียง อ�ื ญอม โตว ยุฮ อื
ตัม ลปุง ซตอก อื ละ แตะ� 57 เอจี พัต นา แตะ ฮา
พะจาว� เนอึม โตว โรฮ รพาวม ละ อ�ื ยุฮ อื ตอก
เอจี กอ ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม แตะ โฮ� มัฮ ตอก อื ตี
ทนู โอ ซื โฮ� 58 ซาวป ยุฮ ป ววั รพาวม พะจาว นึง
ทไว อื โอเอฮี ราว คัน นึง นาตี ฮลาวง โฮวน โดฮ เซ�
เกือฮ พะจาว รอก พาวม นึง แตะ ฆาื ฮุป ไว แตะ�
59พะจาว เญือม ยุ อื ป ยุฮ ป อฮั อื ตอก เซ� ฮาวก
รพาวม เนอึม ละ อ�ื ละ โปวฮ เนอึม โม อซิราเอน
ฆาื อ�ื 60พากัง ระ ป มัฮ นา ก อาวต อื ลลาึง ปุย ป
ไก นึง เมือง ชโิล เซ� พะจาว เอจี ละ โปวฮ โรฮ อ�ื
61พะจาว ญอม เอนิ เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ แตะ โรวก
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ� ป มัฮ ควน เปลีฮ อื อมันัต
โญตซัก ยุฮ แตะ นึง� 62 เอจี พลวย โรฮ ปุย ไน แตะ
เกือฮ ยุม นึง วจิ� เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม
ป มัฮ คอง แตะ เซ� 63 โม ปรเมะ นมุ นึง อื เอจี ยุม
นึง กัน โฮว รุป แตะ� โม ปเครฮี นึง อื เญือะ ไก โตว
ปรเมะ ละ ซ โฮลฮ อื เอญี ละ� 64 โม ซตุ นึง อื ยุม
โรฮ นึง วจิ� โม ปรโปวน เญือะ อื โฮลฮ โตว เยอืม
อื ตัม ไล อ�ื

65 กัง เคะ เอ พะจาว โกฮ ตอก โกฮ ปุย เน่อมึ ไอจ
แตะ โฮ� ตอก เอนิ ปรเมะ ระ เรยีง ป โฮลฮ แม
รพาวม เรยีง แตะ เบือ ไปล โฮ� 66พะจาว โครฮ โม
ป รุป ไม่ แตะ เซ ปอ ลเตือฮ อื ตอ แม� ไม่ เกือฮ
ลอป อื โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ 67 พะจาว ญอม โตว

รปั จัตเจือ โยเซป� เลือก โตว โรฮ เจอ เอฟราอมิ�
68 ปังเมอ เลือก เจอ ยูด่า� ไม่ บลาวง ซีโยน ป มัฮ ป
ฮรกั อื เซ� 69 เกือฮ ปุย ยุฮ วฮินั คึนัก นึง อ�ื ตอก
เอนิ เญือะ อาวต อื นึง มะลอง โฮ� เกือฮ อื ตอน
ฮมัน ลอป ตอก ปลัฮเตะ โฮ� 70 พะจาว เอจี เลือก
โรฮ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ เซ� ตาว อื โอก เน่
อมึ นึง คอก แกะ� 71 เกือฮ อื โอก ฮา กัน แลน แก
อื แกะ จัว กวน� เกือฮ แม อื แปน ป เลียง ป แลน
โม ยาโคป ป มัฮ ปุย ไน แตะ ตอก เลียง ปุย แกะ โฮ�
เอจี มัฮ โม อซิราเอน ป มัฮ คอง พะจาว เซ� 72 ด่า
วติ เซ เลียง อื ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� ไม่ มัฮ แตะ
ปุย เกง ละ นัม แตะ ปุย�
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1 โอ พะจาว� โม ปุย ตังเมือง ป โอ นัปทื ปะ เซ
เอจี เลียก นึง นาตี ป มัฮ คอง ปะ� โม เซ เกือฮ วิ
ฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ ปะ เซ แปน ป รแอม ไล� ไม่ ยุฮ
โรฮ อื ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม ปอ เอนิ แปน อื ครมั
รฌุฮ� 2 ปุย โม เซ เอจี เกือฮ ไซม โฮลฮ กุก โตะ โม
กวนไจ ปุย โจฮ ปะ� เอจี เกือฮ โรฮ ซัตซิง ป อาวต
นึง เพระด่าวก โฮลฮ กุก อื ตอก เซ โรฮ� 3 โม เซ
เอจี เกือฮ ฮนัม ปุย ไน เปอะ เซ ปัต เล่ีป เวยีง เยรู
ซาเลม� ตอก เอนิ ปัต รอาวม โฮ� เญือะ ไก โตว ป
ไอม ลัง่ ละ ซ โฮว รมอยจ อื ป ยุม เซ� 4 โม ป อาวต
รวติ รเวยีง เอะ เอจี เพียก แฮม เอะ� ไม่ อฮั อื ลปุง
พามัต ดู่แควน เนิ�

5 โอ พะจาว, ปะ ซ รอก พาวม ลัง่ เปอะ นึง เอะ
เล่ีญ เมาะ เมอ� อมั มัฮ ซ รอก ลอป เอนิ พาวม
เปอะ� รพาวม ฮาวก เปอะ ละ ปุย ไน แตะ เซ ตอก
เอนิ งอ ป ฮะ ยุฮ เอะ โฮ� เญอืม เมอ ซญึ่ต อ�ื 6 ปัว
เปอะ โทก โซ รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ ละ โม ปุย โฮวน
เมือง ป โอ ยุง ป มัฮ ปะ เซ� เกือฮ ฮอยจ ละ ปุย
โฮวน ปะเทต ป โอ ญอม กอก ปัว ปะ เรอมึ แตะ เซ�
7 ปุย โม เซ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ โม อซิราเอน� ไม่ เกือฮ
โรฮ อื เมือง อาวต อื ลอต แปน เมือง ฮงั� 8 ปัว เปอะ
โอ เญาะ เกือฮ เอะ ลอก ตุต ฆาื มัป่ พิต ยุฮ โม จัต
เจือ ไพรม เมอะ� ปัว เปอะ ซไจ ฮอยจ เปลีฮ รพาวม
เลียก พาวม โซะ ไง่ เปอะ นึง เอะ� เอะ เอจี ซดิ เนอึ
ม ลัก่ ซ ไลจ ซ ไฆร แตะ�

9 โอ พะจาว ป มัฮ ตัว เปิง เอะ� ปัว ปะ เรอึม เอะ
เบือ ฮนั เปอะ นึง มอยฮ ไก โญต ไก ซัก แตะ เซ�
ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ไม่ ยวก เปอะ มัป่ กัฮ
เปอะ ตุต ยุฮ ฮุ เนิ� 10 ปัว เปอะ โอ เกือฮ ปุย ตัง ปะ
เทต โม เซ โฮลฮ อฮั เฮ�ี �พะจาว ทื โม เซ อาวต ก
เมอ� ตัว เซ ตัม เกียฮ เรอมึ ปุย ไน แตะ�� ปุ เกือฮ
โฮลฮ อฮั เซ� ปัว เปอะ โรก เวน ละ ปุย ตังเมือง ตัง
ปะเทต โม เซ รโตง ฮนัม ปุย ไน เปอะ ป เอจี ยุฮ โม
เซ ยุม ไม่ เซ� เกือฮ เอะ โฮลฮ เอนิ ยุ นึง ไง่ แตะ�
11 ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง เซียง รกัเริ โม ปุย ไน เปอะ
ป โฮมวต ปุย โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ เซ� โม เซ
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เอจี ซ ยุม ลอป เนอมึ� ปัว เปอะ เรอมึ เกือฮ โปน ฮา
ยุม แตะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ�

12 โอ พะจาว� ปัว ปะ โรก เวน ละ โม ป เพียก
แฮม เปอะ เซ อาแลฮ เตะ ป ยุฮ โม โกะ อื เซ เอนิ�
นึง มัฮ อื โม ป พามัต ดู่แควน ปะ� 13 เญือม เอจี
ฟวยจ ยุฮ เปอะ ตอก เซ� โม เอะ ปุย ไน เปอะ ป มัฮ
ตอก แกะ นึง กังเด่น ยุฮ เปอะ� ซ ญันด่ี ปีติ ลอป
นึง ปะ� เอะ ซ ลืลาว ลอป ปะ โครยญ เจน ปุย โอ
เญาะ ไก ลอยจ�
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ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี
1 โอ พะจาว� ป มัฮ ป แลน แก โม อซิราเอน� ปะ

เอจี นัม เปอะ จัตเจือ โยเซป ตอก นัม ปุย แกะ ยุฮ
แตะ โฮ� ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว เยอะ� ปะ ป
งาวม ราว โม เตปด่า ไก โพรยจ เจอ� ปัว เปอะ ซอต
รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ ละ เอะ� 2 ปัว เปอะ เปลีฮ อมันัต
ระ ยุฮ เปอะ ซองนา โม เอฟราอมิ� โม เบ่นยามิน�
ไม่ โม มะนาเซ� ปัว เปอะ ฮอยจ เรอึม เอะ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ�

3 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ แม ไมจ
แม ตอก ไพรม แตะ� ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง เอะ
เดอมึ เอะ ซ โปน เนอมึ�

4 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปะ ซ รอก พาวม
ลัง่ เปอะ นึง รซอม ไววอน เอะ ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เฮี
เล่ีญ เมาะ เมอ แล� 5 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ เอะ โซม
รบวต แตะ ตัง อาวป� เกือฮ โรฮ เปอะ เอะ ญุ รบวต
แตะ ตัง รอาวม� 6 เอจี เกือฮ เปอะ ปุย เมือง รวติ ร
เวยีง เอะ เซ รเจ รไซญ ฆาื เฆรอืง แตะ บัน่เมือง ยุฮ
เอะ� โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ เอจี เพยีก แฮม เอะ�

7 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปัว เปอะ เรอึม
เอะ เกือฮ แม ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ� ปัว เปอะ
เลียก พาวม นึง เอะ เดอมึ เอะ ซ โปน เนอมึ�

8 ปะ เอจี โรวก เปอะ โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง
อียปิ ตอก โรวก ปุย โคะ อะงุน โฮ� เอจี โครฮ เปอะ
ปุย โฮวน เมือง เกือฮ โอก ฮา ก อาวต อ�ื ฟวยจ เซ
ซมา เปอะ โคะ อะงุน ยุฮ แตะ เซ นึง เบือง อ�ื 9 เอจี
ไท เอจี เพรยีง เปอะ เตะ ละ โคะ อะงุน เซ� เกือฮ
เปอะ เกียฮ ซาึต แรฮ แตะ โด่ะ ไม่ มา อื ปอ เล่ีป อื
ยุฮ เมือง เซ� 10 ปุ โรม อื ปอ เอนิ ไฆลป อื ยุฮ บลา
วง� กัก อื ระ ปอ เลอึป เอนิ อื โคะ โซน ซีด่า โรฮ�
11 กัก อื เซ ซนาว ติ แตะ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ�
มา โรฮ ฮอยจ นึง โกลง ยูฟะเรตี�

12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ ตอ เญื่อฮ โน่ง เปอะ
ฆรุง อื เมอ� ปุย เมาะ ป โฮว พา คระ เซ เยอ เอจี
โฮลฮ เปฮ เยอื เปลิ อื ฆาื อ�ื 13 เลีจ พริ ป โอก เน่อมึ
โตะ น่อง� ฮอยจ โจฮ ฮอยจ บึน อ�ื ซัตซิง ป อาวต
นึง กังเด่น กังปอย ฮอยจ โซม โรฮ อ�ื 14 โอ พะจาว
ป กุม ตฮนั มะลอง� ปัว เปอะ เฌาะ รพาวม แตะ
ฮา กัน เซ� ปัว เปอะ แก แลน เน่อมึ ก อาวต เปอะ
เมือง มะลอง ไม่ โตก เปอะ ละ โคะ อะงุน ยุฮ เปอะ
เฮ�ี 15 เอจี มัฮ ปะ ไอฮ ป ซมา เยอ� เอจี เกือฮ โรฮ
เปอะ กัก อื ระ ฮอน ตอน ฮมัน ละ โกะ เปอะ ไอฮ�

16 กังเคะ เอ ปังเมอ ไก ป ฮอยจ ฆู เกือฮ ลเลอึ
ม� ฟวยจ เซ โตก แม อื นึง งอ เกือฮ ฮะ ล่อยญ�
ปัว เปอะ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ ปุย โม เซ ไม่
เกือฮ เปอะ ไลจ โลม เอนิ� 17 ปัว เปอะ เรอมึ ปุย ไน
เปอะ ป เอจี เลือก เปอะ อาึง เซ� เอจี มัฮ ปะเทต
ป เกือฮ เปอะ ระ ฮอน ตอน ฮมัน ละ โกะ เปอะ ไอฮ
เซ� 18 ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ ไอม� เดอมึ เอะ ซ
โฮลฮ ลืลาว มอยฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม
เอะ เญือะ ซ ลเตือฮ โตว ติ แตะ ฮา เปอะ ฆาื อ�ื

19 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� ปัว
เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ แม ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ�
ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง เอะ เดอมึ เอะ ซ โปน เนอึ
ม�
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ตัม ตัมนอง กิตทิต
1 ไมจ เปอะ เชยี ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� เกือฮ

แปน ป ทไว เปอะ ละ พะจาว ป เกือฮ เรยีง แด่น ละ
โม เอะ� ไมจ เปอะ รโอง ไม่ เซียง เรยีง แตะ ละ รโพ
แตะ มอยฮ พะจาว ยุฮ ยาโคป� 2 ไมจ เปอะ เชยี ไม่
เลน เปอะ โด่นตรี เกือฮ มวน โฮ� ไมจ เปอะ ดิฮ ไม่
รมัมะนา� เตียต แม ไม่ พิน ระ พิน แตวะ โรฮ�

3 ไมจ เปอะ ปาึง โตวต เญือม ฮาวก เคิ โคระ ติ
ซาวม โครยญ เคิ� ไม่ เญือม ดู เคิ นึง มัฮ อื ซเงะ
โซม เลียง เปอะ ไม่ ปุ แตะ� 4 มัฮ พะจาว ป ดวน โม
อซิราเอน ยุฮ ตอก เซ� เอจี มัฮ โกตไม ยุฮ พะจาว
ทื โม ยาโคป� 5พะจาว เอจี ดวน โม จัตเจือ โยเซป
ยุฮ อื ตัม เซ� เญอืม เกือฮ พะจาว ป โตะ ป ตอง เกิต
ละ เมือง อยีปิ โฮ�
อาึ ฮมอง เซียง ป โอ แตะ ดิ กอ ฮมอง ติ ชวง�

6 เซียง เซ อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี เฟือก รบุยฮ ระ เซ ฮา
ตัง โฆระ เปอะ� เอจี บลาึฮ โรฮ ลกลอม เชยีน เซ
ฮา ซองัปา เปอะ� 7 เญือม อาวต เปอะ ไม่ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ� โม เปะ เอจี กอก เปอะ ปัว อาึ เรอึ
ม แตะ� อาึ เอจี เรอึม เนอึม โม เปะ� เอจี โลยฮ
รซอม ปัว เปอะ เน่อมึ กไน ชุต รวู นา ก ลอยฮ เซียง
เนอมึ บริ เซ� อาึ เอจี ลอง โรฮ แลน รพาวม โม เปะ
นา ก ปัต รอาวม นึง นาตี เมรบี่า โฮ�

8�โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง
ซตอก อาึ เปอะ เฮ�ี โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� อาึ
ฆวต เกือฮ โม เปะ งอ่ต เนอึม ป อฮั แตะ เฮ�ี 9 ปุ
เกือฮ พะจาว ไฮญ ไก ละ เปอะ ซน่ะ ลลาึง เปอะ�
ปุ โรฮ นุ่ม ไว พะ ป ทื ปุย ตังเมือง เงอ เฟือฮ เอนิ�
10 อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� มัฮ ป นัม เปอะ
โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ� องั มวยญ เปอะ ละ เวอืฮ เด
อมึ อาึ ซ เกียฮ เทาะ ป โซม ละ เปอะ ปอ ซัก เปอะ�
อาึ เอจี อฮั เซ ละ�

11 �ปุย ไน อาึ เซ ปัง เมอ โอ งอ่ต ป อฮั อาึ ละ
แตะ� โม อซิราเอน เนอ เญือะ ญอม โตว รปัคัม
อาึ� 12 มัฮ เซ ป พลวย อาึ อื เกือฮ โฮว ตัม รพาวม
ลึง อื เซ ฆาื อ�ื เกือฮ ยุฮ อื ตัม รพาวม ฆวต ยุฮ โกะ
อื ไอฮ�

13�โม ปุย ไน อาึ อื ตึน ลัง งอ่ต ป อฮั อาึ� โม อซิ
ราเอน เนอ ตึน ลัง ยุฮ อื ตัม ป เอจี ดวน อาึ แตะ ยุฮ
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โครยญ เจือ� 14 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ โม
ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เซ ไป นึง อื ไกลจๆ เอนิ� อาึ ซ
เกือฮ เป โม ป เกละยุ อื เซ เตือง โอยจ อ�ื 15 เมาะ
โม ป เกละยุ อาึ อ�ื ซ โฮลฮ ตื นุ่ม ไว อาึ นึง ไป แตะ�
อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 16 อาึ
ปังเมอ ซ เลียง เงอะ โม เปะ นึง เฮงาะ ซาลี ตึก นึง
ไมจ แตะ� ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ ซัก นึง โซม แตะ โกะ
แฮ ป ตึก นึง เด แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

82
รซอม เชยี ลืลาว ยุฮ อาซัป

1พะจาว งาวม ตัตเตียง ลลาึง โม เตปดุ่ต เตปด่า�
แปน โรฮ ป รเตีฮ โอเอฮี ละ โม พะ โม จาว เตือง
โอยจ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื

2 �โม เปะ เมอยุ รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ละ ปุย ตอก
โอ อื ซืไซ เยอ� เคราะ แปฮ อื พาวม ดิ เปอะ ไม่ โม
ปุย ฆอก ไล เซ� 3 ไมจ เปอะ เรอึม รเตีฮ โอเอฮี ละ
โม ป ชุมเช ไม่ โม กวนดอย ตัม ซื อ�ื เรอึม โรฮ โม
ป ตุก ป ญัก เกอ ไม่ โม ป เม่ะมัก่� เกือฮ โฮลฮ โอ
เอฮี ตัม ป ลัง โฮลฮ อ�ื 4 โม ป ชุมเรยีง ชุม แด่น ไม่
โม ป ตุก ป ญัก เซ� ไมจ เปอะ เรอึม เกือฮ โปน ฮา
คัม ตุง ปุย ฆอก ไล อ�ื

5 �โม เปะ งาวไงญ เปอะ� คาว โตว โรฮ โอเอฮี
ไจ เปอะ� โม เปะ เอจี ยุฮ ลอป เปอะ โอเอฮี ตอก ป
อาวต นึง ก เฟียก อ�ื เกือฮ เปอะ โตว กัน ปุก กัน
ลอก ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี เฟือฮ เอนิ�

6 �อาึ เอจี อฮั เฮ�ี �โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ตอก
พะจาว� มัฮ เปอะ กวน พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง
แตะ�� 7 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ซ ยุม โรฮ เปอะ
ตอก ปุย ปลัฮเตะ โรฮ� ซ ลอยจ โรฮ จีวติ เปอะ ตอก
โม จาวไน นึง ปลัฮเตะ โรฮ�� อฮั เซ�

8 โอ พะจาว� ปัว เปอะ ฮอยจ รเตีฮ แปฮ โอเอฮี
ละ ปุย ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง มัฮ ปุย โครยญ ปะเทต คอง
เปอะ�

83
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1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โอ อาวต โฆย ไม่� ปุ เคียต
โอ ยุ โอ ฮมอง� 2 โม ป เกละยุ ปะ เซ เอจี งอ่ต ตอก
ซ ยุฮ แตะ ป ซุกซัก� ปุย โม เซ เอจี โกฮ ไกญ แตะ
ตอก ซโอยญ มวย โฮ� ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ เปอะ�
3 ปุย โม เซ งอ่ต อาึง แพนกัน ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ปุย
ไน เปอะ� ซิงซา ดิ ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ป โซะ
โกะ ฮรกัซา ปะ นึง เซ� 4 อฮั โรฮ ติ แตะ ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ โม เอะ� เตือง บัน่เมือง อาวต เตอะ เฮ�ี ซ เกือฮ
เอะ ไลจโลม ปอ โอ ปุย เญือะ ซ โตก ละ มอยฮ โม
อซิราเอน เฮี เฟือฮ เอนิ�

5 โม เซ พาวม ดิ เตะ พรอม ละ งอ่ต แตะ แพน
กัน ฆอก� ซันญา ดิ อื ไม่ ปุ แตะ ละ ซ ตอซู อื ไม่
เปอะ� 6 ปุย โม เซ มัฮ โม เอโด่ม� โม อิชมาเอน�
ปุย เมือง โมอปั� ไม่ โม ฮากา� 7 มัฮ แม โม เกบัน่�

โม อมัโมน� โม อามาเลก� โม ฟีลิซเตีย� ไม่ ปุย
เมือง ไทระ� 8 โม อตัซีเรยี พาวม ดิ โรฮ ไม่ อ�ื ละ
ซ เรอึม แตะ โม อมัโมน ไม่ โม โมอปั ป มัฮ จัตเจือ
โลต เซ�

9 โอ พะจาว� ปัว เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก เอจี ยุฮ เปอะ
ละ ปุย เมือง มีเด่ียน โฮ� ตอก โรฮ ยุฮ เปอะ ละ ซิ
เซรา ไม่ ยาบิน่ นึง ฮอง โกลง คีโชน โฮ� 10ตอก เอจี
เกือฮ เปอะ ไลจโลม นึง นาตี เอนโด่ โฮ� เนะซองั อื
ซเออมึ ลอต เอนิ แปน เตะ รกาื นา เซ� 11 ปัว เปอะ
เกือฮ โม ป ระ ป คาว ยุฮ อื ไลจ ตอก โอเรป ไม่ เซ
เอป โฮ� เกือฮ โม จาวไน ยุฮ อื เตือง โอยจ อื ยุม
ตอก เซบ่า ไม่ ซันมุนนา โฮ� 12 โม เซ เอจี มัฮ โม
ป อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ ลู ตุย นาตี ยุฮ พะจาว เซ เกือฮ
แปน คอง โม เอะ ไอฮ�� อฮั เซ�

13 โอ พะจาว� ปัว ปะ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม เซ เกือฮ
บลวย เอนิ ตอก รกาื โฮ� เกือฮ ปอย เอนิ ตอก เฮ
งาะ แลป โรวก กาื โฮ� 14 เกือฮ ไลจโลม เอนิ ตอก
เญือม ฮะ งอ ยุฮ พริ เบรอมึ โฮ� ตอก เญือม ฮาวก
งอ นึง บลาวง ปอ ฮะ โอยจ โคะ เอาะ นึง อื โฮ� 15 ปัว
เปอะ เกือฮ กาื ระ กาื กอ ยุฮ เปอะ โครฮ อื เกือฮ ตอ�
เกือฮ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื 16 โอ พะจาว, ปัว
เปอะ เกือฮ อื โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง่ ปอ โอ อื เญือะ
โรวต เปลีฮ นา แตะ� เดอมึ ซ ยุง เมีญ มอยฮ ปะ
แปน ป ระ ไล ฆาื อ�ื

17 เกือฮ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ ไม่ ฮลัต เตีจ
ลอป แตะ� เกือฮ ไลจ โญต เซีย ซัก โอ เญาะ เกียฮ
แม� ฮอยจ ละ ยุม อื เตือง โอยจ แตะ� 18 เกือฮ ยุง
มัฮ ปะ เยโฮวา พะจาว เนอึม ติ โตน โน่ง� ไม่ ยุง อื
มัฮ ปะ ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ ป ตัตเตียง ปลัฮเตะ
เฮ�ี
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เชยี� ตัมนอง กิตทิต
1 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� อาึ ฮงา เนอึม

นึง วิฮนั ยุฮ เปอะ� 2 รพาวม รโม่ยฮ อาึ โตก ลอป
ละ วฮินั ยุฮ พะจาว. อาึ รไม่จ อาวต นา เซ� ดักดอย
เยอะ ไม่ รพาวม รโม่ยฮ เฮะ เชยี ละ พะจาว ป ไอม
ลอป ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

3 โอพะจาว ป กุมตฮนั มะลอง� ปะ มัฮ เปอะ กซัต
ยุฮ ฮุ� มัฮ เปอะ พะจาว ทื อาึ� ปัง มัฮ ไซม ยว่ง เอจี
โฮลฮ ก อาวต แตะ� ปัง มัฮ ซวจิ เอจี โฮลฮ ยุฮ รฮ
มาวม แตะ นึง ควง วฮินั ก ซดิ โบ คัน ยุฮ เปอะ� ซ
โฮลฮ เอนิ เนอึม ตอม กิฮ กวน แตะ นา เซ� 4 โม
ป โฮลฮ อาวต ลอป นึง วิฮนั ยุฮ เปอะ ตอก เซ� ซ
โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ซ โฮลฮ
ลอป เชยี ลืลาว พะจาว ฆาื อ�ื

5 โม ป โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ เบือ รโจะ ดิ อื
รพาวม แตะ ไม่ ปะ อา� ซ โฮลฮ โรฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื มัฮ โม ป ไก ลอป รพาวม ฆวต
ฮาวก ไววอน นึง เมือง ซีโยน� 6 เญือม โฮว พา อื
โตะ โลก ซออฮ ซอวยญ ก เยอืม ปุย* โฮ� เอจี เปียน
ติ แตะ แปน เดือะ โกลง โฮวน ละ อ�ื รอาวม เฮละ

* 84:6 84:6 ตัม ลปุง ไพรม อฮั บ่าคา ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ไม่ กัน เยอืม ปุย�
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โรง เอจี เกือฮ นา เซ ชุมเยน่ เฮน ฮลอง� 7 โม เซ
โฮว ไม่ โฮลฮ อื เรยีง แด่น แตะ ปุ ปุ� ฮอยจ ละ ซ
ฮอยจ แตะ เคะ พะจาว นึง เมือง ซีโยน� พะจาว เซ
มัฮ ป ระ ฮา พะ ฮา จาว ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื

8 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปัว เปอะ งอ่ต
รซอม ไววอน ยุฮ ฮุ� พะจาว ทื ยาโคป� ปัว เปอะ
งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ� 9 โอ พะจาว� ปัว เปอะ
ปิฮ มุ่น ละ กซัต ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ โพต ป ไมจ ละ
กซัต เลือก เปอะ อาึง เซ�

10 เญอืม อาวต เอะ นึง ควง วฮินั ยุฮ เปอะ ปัง มัฮ
ติ ซเงะ โน่ง� ไมจ เนิ ฮา อาวต เตอะ ก ไฮญ ติ เปือน
ซเงะ� อาึ ดัฮ โฮลฮ แปน ป มอง ญัม โตะ รเวอืะ วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ไมจ เนิ ฮา ซ อาวต ซไบ่
เยอะ นึง เญือะ ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� 11พะจาว เย
โฮวา แปน ซเปีย เนิ ตอก รงั ซเงะ โฮ� แปน โรฮ
กซัต ยุฮ ฮุ� พะจาว โพต กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ เอะ ไม่
โญต ไม่ ซัก� ดัฮ ไก ปุย ป โฮว นึง คระ ซื คระ ไซ ยุฮ
อ�ื พะจาว แจง โอ อื ซ ฮลักกอ ป ไมจ ฮา อื ติ เจือ
เนอมึ�

12 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปุย เมาะ ป อาึง
รพาวม แตะ นึง ปะ อา ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อื โครยญ โฆะ ปุย�
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โม ป เชยี
1 โอ พะจาว, ปะ เอจี เลียก พาวม เปอะ นึง บัน่

เมือง ยุฮ เปอะ เฮ�ี เอจี เกือฮ เปอะ จัตเจือ ยาโคป
แม ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ� 2 ปะ เอจี ยวก เปอะ
มัป่ กัฮ เปอะ ตุต ละ ปุย ไน แตะ� เอจี ตุเตือะ ลูลา
เปอะ พิต โฌวะ ยุฮ อื ละ อ�ื 3 ปะ เอจี เฌาะ เปอะ
รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮา อ�ื ป ตะ เปอะ ยุฮ ละ อื
ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ เซ เอจี เปียน เนอมึ เปอะ
รพาวม แตะ ฮา�

4 โอ พะจาว ป มัฮ ป เรอึม เอะ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ� ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ จเลิน แม ตอก
ไพรม แตะ� ปัว เปอะ โอ เญือะ รอก พาวม นึง เอะ�
5อมั มัฮ ซ รอก พาวม ลอป เปอะ นึง เอะ� อมั มัฮ ซ
เกือฮ เปอะ ติ แตะ รอก พาวม ลอป ละ เอะ โครยญ
เจน ปุย� ปัว เปอะ โอ เกือฮ แปน ตอก เซ� 6 ปัว
เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ ปุน โกฮ แม� เดอมึ เอะ ป มัฮ
ปุย ไน เปอะ เฮี ซ โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ เปอะ� 7 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เปลีฮ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ละ เอะ� ไม่ เรอึม เปอะ
เอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

8 อาึ ซ งอ่ต ป อฮั พะจาว เยโฮวา ละ แตะ� พะ
จาว เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ เอะ ป มัฮ ปุย ซงะ่
ซงอม ยุฮ แตะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� เอะ ปังเมอ
โอ เยอะ เญาะ ไมจ ลเตือฮ แม ละ รพาวม งาว ไม่
ลึง แตะ เซ� 9 โม ป ไก รพาวม ฮลัต นึง พะจาว ไม่
นัปทื เนอึม อ�ื พะจาว แจง ซ เรอึม อื เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ เจอ� เดอมึ ปุย ซ โฮลฮ ยุ ลอป อมันัต
โญตซัก อื นึง ปลัฮเตะ นา ก อาวต เอะ เฮ�ี

10 เญือม เซ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว
ไม่ รพาวม เนอมึ ยุฮ ปุย ซ ฮอยจ เคะ ปุ แตะ� กัน ซื
กัน ไซ ไม่ ป เฮน ป ฮลอง ซ รโจะ อาวต ดิ ไม่ ปุ แตะ�
11รพาวม เนอมึ ซ กวยฮ เน่อมึ นึง ปุย ปลัฮเตะ ตอก
โคะ เอาะ โฮ� กัน ซื กัน ไซ ยุฮ พะจาว ซ แก อื เน่
อมึ เมือง มะลอง� 12พะจาว ซ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก
ละ ปุย� ปลัฮเตะ อาวต เอะ ซ ไมจ ป ซมา ลโลวง
ปุย นึง� 13 กัน ซืไซ ซ โฮว ลัก่กา พะจาว� ซ เพรยีง
อาึง คระ ละ ซ โฮว อื นึง�
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รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ ป มัฮ ปุย
ตุก ปุย ญัก ไม่ โซะไซญ แตะ เฮ�ี ปัว เปอะ เกือฮ เนิ
ตัม ป ปัว เยอะ� 2 ปัว ปะ เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา ยุม
แตะ� นึง มัฮ อาึ ปุย เนอมึ รพาวม ละ เปอะ� ปะ มัฮ
เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง ปะ�
ปัว ปะ เรอมึ อาึ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ เฮ�ี 3 โอ
พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ� นึง ปัว ลอป
อาึ นึง เปอะ โครยญ ไกลป ซเงะ� 4 ปัว เปอะ เกือฮ
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� โอ พะจาว� รพาวม รโม่ยฮ อาึ อื อาวต นึง
ปะ โน่ง� 5 เอจี มัฮ ปะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ เนิ อ�ี
ปะ ทื โซะ โระ โกลยจ เปอะ โตว เอะ� เปลีฮ ลอป
เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน กุมปอ ยุฮ แตะ ละ ป
ปัว นึง เปอะ� 6 โอ พะจาว, ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไว
วอน ยุฮ อาึ� ไม่ งอ่ต เปอะ รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ�
7ซเงะ ฮอยจ เม่ะมัก่ ซักคระ เนิ� อาึ กอก ปัว ปะ เรอึ
ม แตะ� ปะ เรอมึ เนอมึ เปอะ อาึ�

8 โอ พะจาว, โอเอฮี เมาะ ป อฮั ปุย มัฮ พะ มัฮ จาว
เยอ� ไก โตว ติ เนอมึ ป ตอก อื ปะ อา� กัน เมาะ ป
ยุฮ ปุย เตือง โอยจ อื ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป ตอก อื
กัน ยุฮ ปะ อา� 9 ปุย โครยญ ปะเทต เมาะ ป เอจี ซัง
ปะ อื เกิต เซ� ซ ฮอยจ นุ่ม ไว ปะ� ไม่ ซ นัปทื เนอมึ
อื มอยฮ เปอะ� 10 ปะ มัฮ เปอะ ป ตึก นึง ระ แตะ�
กัน ยุฮ เปอะ มัฮ กัน ตึก นึง ซัมคัน แตะ� มัฮ ปะ ติ
โตน โน่ง ป มัฮ เนอมึ พะจาว เยอ�

11 โอ พะจาว, ปัว ปะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง คระ โครง
ยุฮ เปอะ� เดอมึ จีวติ อาึ ซ อาวต แนฮ นัม ลปุง เนอึ
ม ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ นัม รพาวม อาึ เกือฮ อาวต
นึง ปะ ไม่ นัปทื แตะ ปะ โน่ง� 12 โอ พะจาว ยุฮ อาึ�
อาึ ญันด่ี เนอึม นึง ปะ ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ
พาวม แตะ� อาึ ซ อวต องั มอยฮ ปะ ฮอยจ ละ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 13รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ ป เปลีฮ เปอะ เนิ เซ ระ เนอึม ไล เนิ� ปะ
เอจี เรอมึ เปอะ จีวติ อาึ เกือฮ โปน ฮา เมือง ป ยุม�

14 โอ พะจาว� โม ป อวต ติ แตะ โกฮ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ อาึ� โม ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ เยอะ� ปุย โม เซ เกือฮ โตว ปะ แปน ป ซัมคัน
ละ แตะ� 15 โอ พะจาว� ปะ ปังเมอ มัฮ เปอะ พะจาว
ป นาวก นึง กุนมุ่น ไม่ รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง
ปุย� ไน่ ซ ฮาวก รพาวม เปอะ ละ ปุย� รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม เปอะ เอจี กุม
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ปอ เนอมึ โครยญ เจือ� 16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว
เปอะ แลน แก อาึ ไม่ เลียก พาวม เปอะ นึง เงอะ�
ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ ไก แม เรยีง
แด่น� ปัว เปอะ เรอึม จีวติ อาึ นึง มัฮ อาึ กวน มะ
เกอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ� 17 โอ พะจาว, ปัว
เปอะ เปลีฮ ที ไล ฮรกั เปอะ อาึ เซ� เกือฮ โม ป เกละ
ยุ อาึ เซ โฮลฮ ยุ� ไม่ ซ โฮลฮ อื โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื�
เกือฮ โฮลฮ ยุ ที ตอก เรอมึ เปอะ อาึ� ไม่ ตอก เกือฮ
เปอะ อาึ โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ�

87
รซอม เชยี ลืลาว ยุฮ โม โครา

1ป มัฮ เวยีง ระ เมือง ตอน ยุฮ พะจาว เยอ� อาวต
นึง บลาวง ซัมคัน� 2 พะจาว ฮรกั เมือง ซีโยน โฮฮ
ฮา ฮรกั แตะ เมือง ไฮญ นึง ปลัฮเตะ อาวต โม ยา
โคป เฮี เตือง โอยจ อ�ื 3 ปะ ป มัฮ เมือง ยุฮ พะจาว
เยอ� ปุย เอจี ลืลาว ปาว อตั เนอึม ปะ� พะจาว อฮั
เฮ�ี 4 �เญือม โจต อาึ เซน โม ป ยุง ป มัฮ อาึ เซ อาึ
โจต มอยฮ โม อียปิ ไม่ บ่าบี่โลน� โม ฟีลิซเตีย� โม
ไทระ� ไม่ โม เอทิโอเปีย� ปุย โม เซ ซ อฮั เฮ�ี �ปุย
เฮี เยอ เกิต นึง เมือง ซีโยน�� ซ อฮั เซ ละ ปุ แตะ��

5 ปุย เยอ ซ อู ลอก เมือง ซีโยน ตอก เฮ�ี �ปุย เซ
ไม่ ปุย เซิต เตอ เกิต นึง เมือง ซีโยน�� อฮั เซ� มัฮ
พะจาว ป ตึก นึง ระ แตะ ป เลือก เมือง เซ� ละ ซ
เกือฮ อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน� 6 เญือม โจต พะ
จาว มอยฮ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ ปซา เยอ� ซ
โจต อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี เกิต นึง เมือง ซีโยน�� อฮั
เซ� 7 โม นักรอง ไม่ โม ป เตนลัม อฮั อื ตอก เฮ�ี
�รอาวม ปลาึฮ ป เกือฮ เอะ เตือง โอยจ เจอะ โฮลฮ
มวน รพาวม เซ เอจี อาวต กไน เวยีง ซีโยน เซ�� อฮั
เซ�
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รซอม เชยี ยุฮ โม โครา� ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป

เชยี� มัฮ รซอม ไววอน ยุฮ เฮมัน ป มัฮ จัตเจือ เอซ
รา

1 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อาึ� มัฮ ปะ
ป เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ� อาึ กอก
ปัว นึง ปะ เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื 2 ปัว
เปอะ เกือฮ รซอม ไววอน ยุฮ อาึ เซ ฮอยจ ซองนา
เปอะ� ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ นึง เปอะ เฮ�ี

3อาึ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� จีวติ เตอะ
เอจี ซดิ เนอึม ไม่ ซ ฮอยจ แตะ เมือง ป ยุม� 4 ปุย
เอจี เมีญ อาึ มัฮ ปุย นัม ยุม� อาึ มัฮ ตอก ปุย ป โอ
เญือะ ไก เรยีง แด่น โฮ� 5ตอก เกอะ ปุย เอจี โปวฮ
ปุย ลลาึง โม ป ยุม โฮ� ตอก โรฮ โฮะ ปุย เอจี ยุฮ
ปุย ยุม ไม่� ป เอจี โปวฮ ปุย โตะ รมอยจ โฮ� ปุย โม
เซ เยอ ปะ เญือะ โตก เปอะ โตว ละ เฟือฮ� นึง เอจี
รกัฮ เปอะ เกือฮ โอก ฮา แตะ�

6 ปะ เอจี ละ เปอะ อาึง อาึ นึง เมือง ป ยุม ลัก่
ก โด่ะ อื ไม่ เฟียก ตัน อ�ื 7 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
อาึ อาวม เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ฆาื รพาวม ฮาวก
เปอะ� เอจี ทุ เอจี เทอมึ เปอะ อาึ นึง ปอ ซ ไฆลป
เอนิ เนอะ ตอก เญือม เลอึป รอาวม ปุย โฮ� 8 เอจี

เกือฮ เปอะ โม ปุโฮมว เยอะ โอ เญือะ แลน ไง่ ลปุง
มวยญ ไม่ เยอะ� เกือฮ เปอะ รแอม นึง อาึ� โอเอฮี
ป เกิต ละ อาึ เซ เอจี คัง อาึ ปอ เอนิ โอ เยอะ เญาะ
เกียฮ โอก ยุฮ แตะ� 9 ไง่ เยอะ เอจี เปือ เอจี เฟี
ยก ฆาื ตุก รพาวม เมอะ� โอ พะจาว, อาึ ยวก เตะ
แตะ ไววอน ละ ปะ� กอก ปัว ปะ เรอมึ แตะ โครยญ
ซเงะ่�

10ปะ เญอืม ยุฮ เปอะ กัน ซัมคัน เนอ� อมั มัฮ ยุฮ
เปอะ ละ โม ป ยุม� โม ป เอจี ยุม เซ อมั ซ เกียฮ โกฮ
ลืลาว ลัง่ ปะ� 11 โม ป เอจี อาวต นึง โตะ รมอยจ
เซ� แจง โอ อื เญือะ ซ เกียฮ ครอฮ ไลลวง รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� แจง โรฮ โอ อื เญาะ ซ
กอก รโฮงะ รพาวม เนอึม ยุฮ เปอะ นึง เมือง ป ยุม
เมอ� 12 โม ป อาวต ลัก่ ก เฟียก อื อมั ยุง อื ป มัฮ
กัน ระ ไล ยุฮ ปะ อา� โม ป อาวต นึง เมือง ป โอ
ปุย เญือะ โตก ละ เซ� อมั ยุง อื ไลลวง ตอก เรอึม
เปอะ ปุย เยอ� แจง โอ อื ยุง เงอ� 13 โอ พะจาว, อาึ
ปังเมอ กอก ปัว นึง ปะ� เมือ กซะ อื รซอม ไววอน
เนอะ ฮาวก ฮอยจ เคะ ปะ� 14 โอ พะจาว, ปะ เมอยุ
ละ โปวฮ เปอะ อาึ อ�ื เมอยุ เม่าะ เปอะ ติ แตะ ฮา
อาึ อ�ื

15 อาึ มัฮ ปุย เอจี กอ อาวม เม่ะมัก่ เน่อมึ เญือม
นมุ ลัง่ แตะ� ติ ติ เลีฮ อื เอจี ซเปี เนอมึ ยุม เมอะ�
โฮลฮ โอต ลอป ป โอ มวน ไม่ โอ เยอะ เญาะ ไก ควน
ซโอว รพาวม� 16 รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ เอจี โรวก
อาึ ตอก รอาวม ระ โฮ� ป ฮลัต ป เตีจ เจอะ นึง� ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ฮอยจ เนิ ปอ ไลจ เจอะ� 17 โอเอฮี
โม เซ เอจี แวต เอนิ อาึ โครยญ ไกลป ซเงะ ตอก
รอาวม ระ โฮ� เอจี ไกป นิป เอนิ อาึ เน่อมึ นึง โค
รยญ ลวง� 18 เมาะ โม ป มัฮ ป ฮรกั เกอะ ไม่ โม ปุ
โฮมว ซดิ อ�ิ ปะ เอจี เกือฮ ตื เปอะ ซไง ฮา เยอะ�
เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ โฮมว ไม่ เฟียก รโตง อ�ื

89
รซอม เชยี ยุฮ เอทัน ป มัฮ จัตเจือ เอซรา�
(1 กซต� 4:31)

1 โอ พะจาว, อาึ ซ เชยี ลอป นึง ไลลวง รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� อาึ ซ ครอฮ เกือฮ ปุย
ฮมอง ไลลวง ตอก เนอึม รพาวม เปอะ โครยญ เจน
ปุย� 2อาึ เอจี ยุง เงอะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ เซ ซ ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� รพาวม เนอึ
ม ยุฮ เปอะ ตอน ฮมัน ลอป ตอก มะลอง โฮ� 3 ปะ
เอจี ซันญา ดิ เปอะ อาึง โอเอฮี ไม่ ปุย ป เลือก เปอะ
อาึง เซ� ไม่ เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ อาึง ละ ด่าวติ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ โรฮ� 4 เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ
เกือฮ จัตเจือ อื โฮลฮ แปน กซัต โครยญ เจน ปุย�
ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�

5 โอ พะจาว, เกือฮ โม ป อาวต นึง เมือง มะลอง
ลืลาว ปะ เบือ กัน ซัมคัน ระ ไล ยุฮ เปอะ� ไม่ ลืลาว
อื ไล เนอึม รพาวม เปอะ นา ก โพรม โม ปุย ซงะ่
ซงอม� 6 เมาะ ป อาวต นึง เมือง มะลอง เงอ� อมั
ไก ป เมาะ พะจาว เยอ� ลลาึง โม เตปดุ่ต เตปด่า
อมั ไก ป ตอก พะจาว นึง อ�ื แจง โอ อื ไก� 7 โม
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เตปด่า ป โพรม ไม่ ปุ แตะ อาวต ตื ไม่ รพาวม ฮลัต
ไม่ นัปทื แตะ ปะ เตือง โอยจ แตะ� อาวม ตื นาไอ
เกีย บาึง ปะ ละ แตะ ฮา ป ไฮญ โครยญ เจือ� 8 โอ
พะจาว ป มัฮ กุม ตฮนั มะลอง� มัฮ ปุย ป ระ อมั
นัต ตอก ปะ อา� ไก โตว ติ เนอึม� ปะ เอจี เนอึม
รพาวม เปอะ นึง กัน ยุฮ แตะ โครยญ เจือ�

9 มัฮ ปะ ป ปุน ตัตเตียง ปลัฮ รอาวม ระ ป เบรอมึ
เอนิ เซ� รอาวม พุกเพยีก เรยีง เซ ปะ เอจี ปุน เกือฮ
เปอะ อาวต โฆย� 10ปะ เอจี ปุน ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ รา
ฮปั* ป มัฮ ซัตซิง ซวก เซ� เอจี เกือฮ เปอะ ป ตอซู
ไม่ เปอะ แตกฟุง เฮยีไฮ เบือ อมันัต ระ ไล ยุฮ เปอะ�
11 ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เอจี มัฮ คอง ปะ� ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ไม่ โอเอฮี เมาะ ป ไก นึง อื เอจี มัฮ ปะ ป ยุฮ
ฮู� 12 ลวง ลั่กล่าวง ไม่ ลวง ลัก่เซฮ เอจี มัฮ ปะ ป
เกือฮ อื ไก เยอ� บลาวง ทาโบ่ ไม่ บลาวง เฮอโมน
ลืลาว มอยฮ ปะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 13 ปะ
อาวต เปอะ ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ� อมันัต เปอะ
มัฮ เนอมึ ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ�

14ปะ ตัตเตียง เปอะ โอเอฮี ไม่ รพาวม ซืไซ ไม่ ยุฮ
ลอป เปอะ ป ปุก ป ลอก� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม เปอะ เอจี ที นึง ป ยุฮ
ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� 15 โอ พะจาว, โม ป เชยี
ลืลาว มอยฮ ปะ อา โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื โม เซ มัฮ โม ป โฮว นึง คระ ซเปีย
ยุฮ ปะ� 16 มัฮ โรฮ ป เกือฮ รพาวม แตะ มวน เบือ
มอยฮ ปะ โครยญ ไกลป ซเงะ� ปุย โม เซ เอจี ลืลาว
เนอมึ ปะ เบือ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ เปอะ� 17 เอจี มัฮ
เบือ โญตซัก ปะ ป โฮลฮ โม เอะ เรยีง แด่น แตะ เบือ
อ�ื มัฮ โรฮ เบือ เลียก พาวม ปะ นึง เงอะ� ป โฮลฮ
เอะ เป เบือ อ�ื 18 โอ พะจาว, ปะ เอจี เลือก เปอะ
ป แปน ควน เฆีญ เอะ เนิ ติ ปุย� ปะ ป มัฮ พะจาว
ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน� เอจี เลือก เปอะ กซัต
ละ เอะ�

19 เจน ไพรม โฆะ โอ ปะ เอจี เกือฮ เปอะ กวนไจ
เนอึม รพาวม ยุฮ แตะ ยุ บลอง โอเอฮี ไม่ อฮั เปอะ
เฮี ละ� �อาึ เอจี ยวก ปรเมะ นมุ ติ ปุย เกือฮ แปน ป
ระ เรยีง ระ แด่น� ปุย เลือก แตะ อาึง เซ อาึ เอจี วุฮ
ระ จอง ฮลาวง� เกือฮ แปน ป ตัตเตียง ปุย� 20 อาึ
เอจี โฮลฮ ยุ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ แตะ เซ�
อาึ เอจี ไม เยอะ อาึง นึง ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ แตะ�
21 มัฮ ยุฮ ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อมันัต ยุฮ แตะ อาวต
ลอป ไม่ อ�ื อมันัต อาึ เซ ซ แปน ควน เกือฮ อื โฮลฮ
เรยีง แด่น แตะ� 22 โม ป ตอซู ไม่ อื ซ ปุน จุ โตว อ�ื
โม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ แจง โอ ซ เป อ�ื 23 อาึ ซ
ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ตอซู ไม่ อื เซ ซองนา ปันตา อ�ื โม
ป เกละยุ อื เซ อาึ ซ เกือฮ เยอะ ไลจ โลม� 24 รพาวม
เนอมึ ยุฮ ฮุ ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ ซ อาวต
ลอป ไม่ ปุย เซ� ปุย เซ ซ โฮลฮ เป เบือ มอยฮ อาึ�
25 อาึ ซ เกือฮ เมือง เตียง อื เวอืฮ� เน่อมึ นึง ปลัฮ
รอาวม ระ ฮอยจ ละ โกลง ยูฟะเรตี� 26 ด่าวติ เซ ซ
อฮั เฮี เนิ� �ปะ มัฮ เปอะ เปือะ อาึ� มัฮ เปอะ พะ
จาว ยุฮ ฮุ� มัฮ โรฮ เปอะ ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ
ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ�� อฮั เซ� 27 อาึ ซ

เกือฮ โรฮ ปุย เซ แปน ตอก กวน รเมะ โรง แตะ� ซ
เกือฮ แปน กซัต ระ ฮา โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เตือง
โอยจ อ�ื 28 อาึ ซ เกือฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
แตะ ละ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ลปุง ซันญา ยุฮ ฮุ ซ
ตอน ฮมัน ลอป ไม่ ปุย เซ� 29 อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ อื
โฮลฮ แปน ลอป กซัต� บัน่เมือง ยุฮ อื ซ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน ตอก มะลอง โฮ�

30 �ดัฮ โม กวน เฌือต อื ละ โปวฮ โกตไม ยุฮ อาึ
โฮ� ไม่ โอ อื ญอม โฮว นึง คระ โครง ยุฮ ฮุ� 31 ดัฮ
ปุย โม เซ โอ เนองึ ป อฮั อาึ อาึง� ไม่ โอ อื ญอม ยุฮ
ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง ละ อื โฮ� 32อาึ ซ เกือฮ ลอก
ตุต แตะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ อาวม ไมะแซ ยุฮ แตะ� ซ
เฟียต เตอะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ อื เซ� 33 รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ เซ อาึ ปังเมอ โอ ซ ตุย ฮา ด่าวติ
เซ� ซ เปลีฮ ลอป ลัง่ รพาวม เนอึม ยุฮ แตะ ละ�
34 อาึ ซ เฌาะ ซ เปียน โตว ลปุง ซันญา ดิ แตะ ไม่
อื เซ� ซ ลเตือฮ ลตี โตว โรฮ ลปุง ป เอจี โอก ฮา
มวยญ แตะ โรฮ� 35 อาึ เอจี ฟวยจ ซันญา ซโตฮ
โฮะ เบือ มอยฮ ซงะ่ ซงอม แตะ� อาึ อฮั โตว ป โอ
เนอึม ละ ด่าวติ� 36 จัตเจือ อื ซ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� ซ โฮลฮ แปน ลอป กซัต
ซองนา อาึ ตอก อาวต ลอป ซเงะ ซองนา อาึ โฮ�
37 อาึ ซ เกือฮ โรฮ โฮะ อาวต ตอน ฮมัน ลอป ตอก
เคิ ป อาวต นึง มะลอง โฮ� พีญัน ป อาวต นึง มะ
ลอง เซ มัฮ ป แจง ป แน�� ปะ เอจี อฮั เปอะ ตอก
เซ�

38 โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ เอจี ละ เอจี
โปวฮ เปอะ กซัต ป เอจี ไม เปอะ อาึง เซ� เอจี เปลี
ฮ เปอะ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ� 39 ปะ เอจี เลิก
เอจี ลา เปอะ ลปุง ซันญา ดิ เปอะ ไม่ ป มัฮ กวนไจ
ปุย โจฮ เปอะ เซ� เอจี เกือฮ เปอะ วอม คึ ยุฮ อื เซ
รแอม นึง ลอก อื เตะ รกาื� 40 เอจี เญื่อฮ เปอะ ฆรุง
รวติ เวยีง อาวต อ�ื ป มัฮ ปอม ตอน ฮมัน ป โฮลฮ อื
เปิง เซ ปะ เอจี ยุฮ โอยจ เปอะ ไลจ ไม่ ฮา อ�ื 41 ปุย
เมาะ ป โฮว พา คระ เซ เยอ เลียก ซะ เต ตื กซัต เซ�
ปุย เมือง ป อาวต โบ อื โฮว โรฮ โบ โล่ โรฮ ญวยฮ
กซัต เซ โรฮ� 42 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม ป เกละยุ อื
เซ ระ เรยีง ฮา อ�ื เกือฮ เปอะ โม ป ตอซู ไม่ อื เซ
โฮลฮ มวน รพาวม นึง เป แตะ� 43 ปะ เอจี ลเตือฮ
เปอะ แน วจิ แตะ ลวง ลัก่ ปุย เลือก เปอะ เซ� เญื
อม โฮว รุป อื ปะ เกือฮ เปอะ โฮลฮ ลเตือฮ ตอ แม นึง
ไป แตะ� 44 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ไลจ โญต เซีย ซัก�
เอจี บลาึฮ เปอะ ฮา กัน แปน อื กซัต เซ� 45 เอจี
ลิต เปอะ ซเงะ ยุฮ อื เกือฮ เงีย่ง� เกือฮ เปอะ โฮลฮ
อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ�

46 โอ พะจาว, ปะ อมั มัฮ ซ เม่าะ ลอป เอนิ เปอะ
ติ แตะ ฮา เยอะ� รพาวม ฮาวก เปอะ มัฮ ป กอยจ
ตอก งอ� เญือม เมอ ซ เคราะ เปอะ ฮาวก รพาวม
แตะ เซ� 47 ปัว เปอะ โตก ละ มัฮ อาึ เฮี ปุย เงีย่ง
อาญุ� ปุย เมาะ ป ซัง ปะ อื เกิต เซ� ซ อาวต นึง
ปลัฮเตะ เฮี ติ เตะ โน่ง� ฟวยจ เซ ยุม ตื� 48 อมั ไก

* 89:10 89:10 ราฮปั เซ มัฮ มอยฮ เงอืก ป อฮั ปุย ไก นึง ปลัฮ รอาวม เซ� มัฮ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว�
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งอ่น ปุย ปลัฮเตะ เฮี ป โอ อื ซ ยุม เมอ� อมั ไก ป เกีย
ฮ เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา ลัก่ ยุม เมอ� แจง โอ อื ไก�
49 โอ พะจาว� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� ป
เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ อาึง ละ ด่าวติ โฮ� ปเล่ีย เฮี
มัฮ อาวต อื ก เมอ� 50 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โตก ละ
ตอก โฮลฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ อาวต ไม่ โซะ
กิจ ปิญไง่ แตะ� ไม่ ตอก โฮลฮ โฮะ โอต เพยีก แฮม
ปุย โฮวน เมือง แตะ เซ� 51 โอ พะจาว, โม ป เกละ
ยุ เปอะ พามัต ดู่แควน กซัต เลือก เปอะ เซ� เพียก
แฮม อื โครยญ คระ โฮว โครง เอญี อ�ื

52 อาึ ปัว ลืลาว ลอป พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ�
อาเมน� อาเมน�

90
คัก ปาวน
(ลลว� 90-106)

รซอม ไววอน ยุฮ ไอ โมเซ ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะ
จาว

1 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ ตอก เญือะ อาวต คราว
โซม เมอะ โครยญ เจน ปุย� 2 เน่อมึ ไพรม โฆะ ลัง่�
กา ไก บลาวง ฌื โม มอยจ� กา ยุฮ เปอะ ปลัฮเตะ
ปะ เอจี ตึน มัฮ เปอะ พะจาว เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ
ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�

3 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม เอะ แม แปน แม เตะ
รกาื ตอก ไพรม แตะ� �โม เปะ ปุย ปลัฮเตะ� ล
เตือฮ แม� แปน แม เตะ รกาื�� อฮั เปอะ เซ� 4 ละ
งอ่ต ปะ อ�ื ติ เปือน เนอึม เมอ� เมาะ โรฮ ติ ซเงะ
ละ เปอะ� ตัง โตว ละ เปอะ ฮา โฆะเน่ิ เญือม เอจี
โปน อ�ื ตัง โตว โรฮ ละ เปอะ ฮา ติ เจน มอง ปุย
ญัม เมือ ก ซาวม อ�ื 5ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ปุย อาวต
ติ เตะ โน่ง� ฟวยจ เซ ตุย เปอะ เกือฮ เปอะ ไฆร ฮา
ปลัฮเตะ ตอก รโมะ ปุย โฮ� ไอม โรฮ ติ เตะ โน่ง
ตอก เตีย ไรป ป กวยฮ เมือ กซะ อื โฮ� 6 เมือ กซะ
อื ระ ฮอน ยุฮ แตะ� เตีย อื โพรยฮ� เมือ กปู อื ปัง
เมอ ตูไต ซออฮ� ฮอยจ ละ อฮั โอยจ แตะ�

7ปะ เอจี ฮาวก รพาวม เปอะ ละ เอะ ปอ เอนิ ไลจ
ไฆร เยอะ� เอะ อาวม ฮลัต เตีจ แตะ ฆาื รพาวม
ฮาวก ยุฮ เปอะ เซ� 8 มัป่ พิต ยุฮ เอะ เอ เอจี อาวต
ซองนา เปอะ� มัป่ พิต ป บระ เอะ ยุฮ เอจี ที ละ
ปะ� 9ซเงะ เวลา ยุฮ ฮุ ล่อยญ เยอื แนฮ ฆาื รพาวม
ฮาวก ยุฮ ปะ� เคิ เนอมึ ยุฮ ฮู ล่อยจ เยอื ไอฮ พาวม
แตะ ตอก ฮมอยจ ปุย โฮ� 10 อาญุ เอะ เอ มัฮ เมาะ
อาลแฆลฮ เนอึม โน่ง� ดัฮ ไมจ เนะซองั โฮ ตึน ซ
ฮอยจ โรฮ เมาะ รเตะ เนอึม โรฮ� ไน ติ เจน ไอม
เมอะ เซ� เอะ ยุ ลอป เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� จี
วติ เอะ มัฮ ติ เตะ โน่ง� ฟวยจ เซ เอะ โฮว เยอะ ฮา
ปลัฮเตะ เฮ�ี

11 มัฮ ปุย ป ยุง โอยจ เมาะ เรยีง รพาวม ฮาวก ยุฮ
เปอะ� มัฮ ปุย ป ยุง เมาะ ซ ฮลัต ปุย ฆาื อื เญือม
เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ ปุย� 12 ปัว
ปะ เพอกึ เอะ เกือฮ ยุง งอ่ต มัฮ จีวติ เอะ เฮี ป ซ
อาวต ติ เตะ โน่ง� เดอมึ เอะ ซ แปน ปุย ไก กัมกึต
วไิซ ไมจ�

13 โอ พะจาว, เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ ซ ฮาวก รพาวม
เปอะ ละ เอะ เอ� ปัว เปอะ เฌาะ รพาวม แตะ�
ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง โม เอะ ป มัฮ กวนไจ ปุย
โจฮ เปอะ� 14 ปัว เปอะ เกือฮ เอะ อาวม กุมปอ โตะ
รพาวม แตะ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ
โครยญ ซะ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ เชยี ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ ติ เจน ไอม แตะ เฮ�ี 15 ไพรม อื เอะ
เอจี โฮลฮ อาวม เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� เอจี เกือฮ
เปอะ เอะ โฮลฮ อาวต ไม่ รพาวม ตุก แตะ โฮวน เนอึ
ม ตอก ออฮ� ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ อาวต ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ ลัง่ เล่ีญ ตอก เซ โรฮ� 16 ปัว
เปอะ เปลีฮ กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ ละ เอะ ป มัฮ กวนไจ
เปอะ� ไม่ เกือฮ เปอะ โม กวนโซะ กวน แซะ เยอะ
โฮลฮ ยุ อมันัต คึนัก ยุฮ เปอะ�

17 โอ พะจาว� ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� ปัว เปอะ
เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ เปอะ อาวต ไม่ เอะ� ปัว เปอะ เรอึ
ม เอะ เกือฮ กัน ยุฮ ฮุ จเลิน ไม่ แปน อื ป ตอน ป
ฮมัน�
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1ป ชุง เดีย พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เอจี มัฮ

ปุย เซ ป โฮลฮ ลโล่ะ เดีย ปุโรม พะจาว ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ� 2 ปุย เซ ซ อฮั อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี
�ปะ มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ� มัฮ โรฮ เปอะ ปอม ตอน
ฮมัน เนิ� มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� อาึ อาึง รพาวม
แตะ นึง ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 พะจาว แจง ซ เกือฮ ปะ โปน ฮา แฮวะ ตาวง
ปุย� ซ เกือฮ โตว โรฮ ปะ ลอก พาญัต ฆอก� 4 ซ
เฆีญ ปะ นึง โพรยจ แตะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ เปิง
โพรยจ อื ตอก เปิง กวน แอ โพรยจ มะ แตะ โฮ�
รพาวม เนอมึ อื ซ แปน ตอก โล ไม่ ควน เฆีญ เปอะ
ติ แตะ� 5 ซ โฮลฮ เปอะ โตว ฮลัต นึง โอเอฮี ป โฮว
ไร เมือ ก ซาวม อ�ื ตี ทนู โปยญ ปุย เมือ ซเงะ่ อื ปุ
โรฮ เปอะ ซ ฮลัต นึง� 6 ฮา โซะ ลอน ป ฮอยจ งอ่ม
เมือ ก ซาวม อื ซ โฮลฮ เปอะ โตว โรฮ ฮลัต นึง� พา
ญัต ฆอก ป ไลจ ยุฮ ปุย เมือ งอ่น ซเงะ เอ ปุ โรฮ
เปอะ ซ ฮลัต นึง ฆาื อ�ื 7-8 ปัง ฆลาื ปุย โบ เปอะ
แปน เปือน อ�ื ปัง เบฮ โบ เตะ ดอม เปอะ แปน ฮ
มาึน อ�ื ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ นึง ไง่ แตะ โน่ง� ป โซะ
เซ ปังเมอ โอ ซ ลอก ปะ� ซ โฮลฮ เปอะ ยุ ตอก ลอก
ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ตุต แตะ ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อ�ื

9 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ พะจาว แปน ตัว เปิง แตะ�
เอจี เกือฮ เปอะ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ แปน
ควน เฆีญ เปอะ ติ แตะ� 10 ซ ไก โตว ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ พราวป ละ เปอะ� ซ เกิต โตว ปไฮะ ปฮอน
ละ เปอะ นึง เญือะ เปอะ ฆาื อ�ื 11 พะจาว ซ เกือฮ
โม เตปด่า ยุฮ แตะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปะ� ซ เฆีญ
ปะ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี เปอะ� 12 โม เตปด่า
เซ ซ มอง รปั ปะ นึง เตะ แตะ นึง โอ อื ซ เกือฮ ชวง
เปอะ ลอก ซโมะ� 13 ปะ ซ โฮลฮ เปอะ บึน รเวยี ซิง
โต ไม่ ซโอยญ มวย� รเวยี ซิงโต ด่าวก เซ ไม่ ซโอย
ญ ปิต เซ ซ ปุน ยุฮ โตว ป โซะ ละ เปอะ�

14 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ปุย โม เซ โปน
เม่ะมัก่ แตะ นึง ฮรกั อื อาึ� อาึ ซ เฆีญ เญอะ ฮา
ป โอ ไมจ เซ นึง ยุง อื มัฮ อาึ พะจาว� 15 ปุย โม
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เซ เญือม ปัว อื อาึ เรอึม แตะ อาึ ซ โลยฮ ละ อ�ื
เญือม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ แตะ อาึ ซ อาวต ดิ ไม่�
อาึ ซ เกือฮ ฮะ โปน อ�ื ซ เกือฮ โญตซัก ละ ไม่ อ�ื
16 อาึ ซ เกือฮ โรฮ จีวติ ลัง่ เล่ีญ ละ แปน ลังวนั อ�ื
ซ เกือฮ โรฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ�� อฮั เซ
พะจาว�
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รซอม เชยี ลืลาว ป เชยี ปุย นึง ซเงะ ลโล่ะ

1 โอ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ดัฮ ปุย ญัน
ด่ี นึง ปะ� ไม่ เชยี ลืลาว อื มอยฮ เปอะ มัฮ เนอึม ป
ไมจ� 2 ดัฮ ปุย ครอฮ ไลลวง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ โครยญ ซะ� ไม่ กอก แตะ รโฮงะ มัฮ พะ
จาว ป เนอึม รพาวม โครยญ ซาวม� 3 ดัฮ เชยี ไม่
เลน แตะ โด่นตร�ี ไม่ โกว อื พิน ระ พิน แตวะ โฮ�
โอเอฮี ไล เซ มัฮ เนอมึ ป ไมจ�

4 โอ พะจาว, กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ มัฮ ป เกือฮ อาึ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� เญอืม งอ่ต เตอะ กัน
ซัมคัน ยุฮ เปอะ อาึ เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 5 โอ พะจาว, กัน ยุฮ ปะ เซ
มัฮ เนอมึ กัน ตึก นึง ระ ไล แตะ� ป คิต ป งอ่ต เปอะ
มัฮ เนอมึ ป ตึก นึง โด่ะ แตะ� 6 ปุย งาว ปุย ไงญ เกีย
ฮ ยุง โตว อ�ื ปุย โอ ไก กัมกึต เกียฮ คาว โตว ไจ อื
โอเอฮี ไล เฮี เยอ� 7 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปัง จเลิน
ยุฮ แตะ ตอก ระ ฮอน ไรป โฮ� ลัก่ ก ลอยจ อื ปัง
เมอ ซ ไลจ โลม ลอป เอนิ� 8 โอ พะจาว, ปะ ปังเมอ
อาวต ลอป เปอะ ก ฮลาวง อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�

9 โอ พะจาว, โม ป ตอซู ไม่ เปอะ แจง ซ ไลจ ซ
โลม� เมาะ โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เยอ แจง ซ แตก
ฟุง เฮยีไฮ� 10 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ เรยีง
แด่น แตะ ตอก มวย ลอง โฮ� ปะ เอจี ปิฮ เปอะ
มุ่น ละ อาึ� เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� 11 อาึ เอจี โฮลฮ เนอมึ ยุ นึง ไง่ แตะ ไป โม ป
ตอซู ไม่ เยอะ เซ� เอจี โฮลฮ โรฮ ฮมอง นึง ฮยวก
แตะ� ตอก ไลจ โลม โม ป โกฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ
เซ�

12 โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ มัฮ ตอก อื โคะ อนิทะพะ
ลัม ป ไกลจ ระ ไกลจ ฮอน โฮ� จเลิน โรฮ ปุๆ ตอก
โคะ โซน ซีด่า นึง บลาวง เลบ่านอน โฮ� 13ตอก โรฮ
โคะ ป ซมา ปุย นึง วฮินั ยุฮ พะจาว โฮ� ระ ฮอน ยุฮ
แตะ นึง ควง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ เอะ เซ� 14 ปัง เอจี
กวต อาญุ อื เปลิ แนฮ ลัง่� เกียฮ ไมจ แนฮ ไม่ ซงา
ฮละ แตะ โครยญ เวลา� 15 เอจี ที นึง เซ มัฮ พะจาว
ป ซื ป ไซ เยอ� เอจี มัฮ เนอึม ซโมะ เปิง รองั เดีย
ละ อาึ� พะจาว มัฮ ป โอ ไก ตอก พิต ตอก โฌวะ เญี่
ยะ เนอมึ�
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1 พะจาว มัฮ กซัต ป ตัตเตียง โอเอฮี เตือง โอยจ

อ�ื อาวต ลอป ไม่ อมันัต คึนัก แตะ� อมันัต ระ รที
เรยีง ตึน มัฮ ป ไก ลอป ไม่ อ�ื ปลัฮเตะ เฮี เอจี เกือฮ
อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง เบือง แตะ� มัฮ ป โอ
เญาะ เกียฮ เปียน ติ แตะ� 2 เบือง ก งาวม คึนัก ยุฮ

เปอะ เอจี ตึน ไก เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่� ปะ มัฮ
เปอะ พะจาว ป ตึน ไก ลอป เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ละ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 3 โอ พะจาว, รอาวม
ระ นึง ปลัฮ รอาวม เมอ เอจี โอก เซียง แตะ� เซียง
อื เซ ลอยฮ เรยีง ตอก เซียง เบรอมึ โอเอฮี โฮ� 4พะ
จาว ป อาวต ลัก่ ก ฮลาวง อื เซ มัฮ ป ตัตเตียง โอ
เอฮี โครยญ เจือ� พะจาว เซ ระ แม อมันัต ฮา เซี
ยง รอาวม ระ เซ แม� เรยีง โรฮ รที ฮา รอาวม พุก
เพยีก นึง ปลัฮ รอาวม เซ โรฮ�

5 โอ พะจาว, โกตไม ยุฮ เปอะ มัฮ ป ตอน ป ฮมัน�
วฮินั ยุฮ เปอะ มัฮ ป ซงะ่ ซงอม โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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1 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ป เกียฮ เกือฮ

ปุย ลอก ตุต แตะ� ปัว เปอะ เปลีฮ รที แตะ ละ ซ
เกือฮ เปอะ ปุย โม เซ ลอก เนอึม ตุต แตะ� 2 ปะ
มัฮ เปอะ ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อ�ื
ปัว เปอะ โกฮ ละ ซ เกือฮ เปอะ โม ป อวต ติ แตะ เซ
ลอก ตุต ป โปง ไม่ โกะ อ�ื 3 โอ พะจาว, ปะ ซ พลวย
ลัง่ เปอะ โม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ เกือฮ อาวต เล่ีญ
เมาะ เมอ� ซ เกือฮ ลัง่ เปอะ มวน โมฮ รโอฮ รออง
เล่ีญ เมาะ เมอ�

4 ปุย โม เซ อฮั ลปุง ระ ลปุง ฮลาวง� โม ปุย ฆอก
ไล เซ อวต ติ แตะ� 5 โอ พะจาว, ปุย โม เซ โคมเฮง
คาเคียน โม ปุย ไน เปอะ� เอจี เกือฮ โรฮ ปุย ป มัฮ
คอง เปอะ เซ อาวม ป โซะ โรฮ� 6 ยุฮ โรฮ ยุม ไม่
แมฮงั แมไม� ไม่ ปุย ตัง เมือง� ยุฮ โรฮ อื ละ โม
กวน ดอย ม่อย เบีย ตอก เซ โรฮ� 7ฟวยจ เซ อฮั อื
ตอก เฮ�ี �พะจาว ยุ โตว อื ป ยุฮ เอะ เซ� พะจาว ทื
ยาโคป ยุง โตว อ�ื� อฮั เซ�

8 โม เปะ ป มัฮ ปุย ลโมวะ ลัมเลือ เยอ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ คาวไจ� โม เปะ โม ป งาว เยอ� เญอืม
เมอ ซ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต เปอะ โอเอฮี ฮ�ี 9 มัฮ
พะจาว ป ยุฮ ฮยวก ปุย เยอ� ตอก เมอ โอ อื ซ เกียฮ
ฮมอง โอเอฮี ฮ�ี มัฮ โรฮ ป ยุฮ ไง่ ปุย� ตอก เมอ โอ
อื ซ เกียฮ ยุ โอเอฮี โครยญ เจือ เยอ� 10 มัฮ พะจาว
ป เพอกึ ป เฟียต ปุย โฮวน เมือง เงอ� อมั มัฮ โคะ
เปอะ โอ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ� มัฮ พะจาว
ป เพอกึ ปุย เกือฮ ไก ป ยุ ป ยุง เงอ� อมั มัฮ แกต
เปอะ พะจาว โอ ยุง โอเอฮี� 11ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ
รพาวม แตะ พะจาว ยุง โอยจ อ�ื ยุง โรฮ มัฮ อื ป
โอ ไก ป มัฮ โรฮ� ลอต เยอื ไอฮ พาวม แตะ ตอก กาื
โฮ�

12 โอ พะจาว, ปุย เมาะ ป อาวม เพอกึ เฟียต ปะ
แตะ� ไม่ ป โฮลฮ ปะ เพอกึ เกือฮ ยุง พะทัม โกตไม
ยุฮ เปอะ� โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื 13 ปะ ซ เกือฮ เปอะ ปุย โม เซ โปน ฮา เวลา
ฮอยจ เม่ะมัก่ ลอก ปุย� ฮอยจ ละ ซเงะ ซ เกือฮ
เปอะ ปุย ฆอก ปุย เบร ลอก ตุต แตะ� 14 พะจาว
ละ โปวฮ โตว ปุย ไน แตะ� ซ เกือฮ โตว โม ป มัฮ
คอง แตะ โฮลฮ อาวต โน่ง ชุง เตียง� 15ซ ไก ติ โฮน
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เญือม ซ รเตีฮ เนอึม อื โอเอฮี ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื
โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ รโพ โรฮ อ�ื

16 มัฮ ปุย ป ซ คัต เวยีน ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ ตัง
อาึ อ�ื มัฮ ปุย ป ตอซู ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร รโตง
อาึ อ�ื 17 มัฮ โอ อื มัฮ พะจาว ป เรอึม อาึ อ�ื อาึ
แจง เอจี โฮลฮ อาวต โตะ รมอยจ เจอ� 18 โอ พะ
จาว, อาึ เอจี ซเปี เนอึม ดุฮ โตะ ครุฮ โด่ะ� ปะ ปัง
เมอ เอจี โตวก เปอะ อาึ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ� 19 เญอืม โฮวน ตอก เด่ือต เนือะ ฮอน ไจ
อาึ อ�ื ปะ เอจี เกาะ โลม เปอะ รพาวม เมอะ� เกือฮ
เปอะ อาึ บวยฮ บาึง รพาวม�

20 โม ป ตัตเตียง ปุย ไม่ รพาวม ฆอก รพาวม เบร
แตะ� ปะ แจง โอ เปอะ ซ พาวม ดิ ไม่ เยอ� ปุย โม
เซ โกว โกตไม แปน คระ โบฮ ละ ซ ยุฮ แตะ กัน โอ
ซื โอ ไซ� 21 ปุย โม เซ พาวม ดิ เตะ พรอม ละ ซ ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ ปุย ซืไซ� รเตีฮ โรฮ ปุย โอ ไก พิต เกือฮ
ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม อ�ื 22 พะจาว ปังเมอ มัฮ ป
เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา อ�ื พะจาว ยุฮ ฮุ เอจี แปน
เอนิ ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ� ป เกือฮ อาึ โปน ฮา
ป โอ ไมจ� 23 กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ ปุย โม เซ เยอ�
พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื ลเตือฮ แม ละ โกะ อื ไอฮ�
ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฆาื มัป่ ยุฮ อ�ื พะจาว ยุฮ เอะ ซ ยุฮ
เนอมึ ไลจ ไม่ อ�ื

95
1 เอญี นา เฮ�ี ไมจ เอะ เชยี ลืลาว ดิ พะจาว ไม่

รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไมจ เอะ กอก รโพ มอยฮ
พะจาว ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย เอะ ป เกือฮ เอะ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� 2 ไมจ เอะ เอญี เคะ อื ไม่ รพาวม
ญัน ด่ี แตะ นึง� ไมจ เอะ เชยี ลื ลาว พะจาว ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ�

3 เยโฮวา มัฮ พะจาว ระ เนอมึ� มัฮ กซัต ตัตเตียง
พะ ตัตเตียง จาว เตือง โอยจ อ�ื 4พะจาว ตัตเตียง
ปลัฮเตะ โครยญ โดฮ เน่อมึ นึง โตะ ทัม ก โด่ะ อื
ฮอยจ ละ เปือง โม เปือง มอยจ ก ตึก นึง ฮลาวง
แตะ� 5 ตัตเตียง โรฮ ปลัฮ รอาวม นึง มัฮ อื ป ยุฮ
แตะ อาึง� ปลัฮเตะ มัฮ โรฮ ป ลวน อื นึง เตะ โกะ
แตะ ไอฮ�

6 เอญี� ไมจ เอะ นุ่ม ติ แตะ นึง นัปทื เนอึม แตะ
พะจาว. ไมจ เอะ ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ นุ่ม ไววอน
ซองนา พะจาว ป ซัง เอะ เกิต� 7พะจาว เซ มัฮ พะ
จาว ยุฮ ฮุ� เอะ มัฮ ปุย ไน ลวงั บัง่คัป อ�ื มัฮ แกะ
นึง กังเด่น ยุฮ อ�ื
ซเงะ เนาะ เฮี ฆวต เกือฮ โม เปะ งอ่ต ป อฮั อื ละ

เปอะ เฮ�ี 8 �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลึง รพาวม ตอก ยุฮ
จัตเจือ ไพรม เปอะ นึง นาตี เมรบี่า โฮ� ปุ โรฮ ลึง
รพาวม ตอก ยุฮ อื นึง มัตซา นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� 9 จัต
เจือ ไพรม เปอะ เอจี ลอง แลน รพาวม อาึ นา เซ�
ปัง เอจี ยุ อื กัน ซัมคัน ยุฮ ฮุ� ลอง ลัง่ รพาวม เมอะ�
10 ไน ติ เจน รปาวน เนอึม เมอ� อาึ รอก พาวม นึง
ปุย โม เซ� อาึ อฮั เฮี ฆาื� ปุย โม เฮี มัฮ ปุย ไก ลอป
รพาวม ฆวต ไฆร ฮา คระ� ญอม โตว เนอึง ป อฮั
อาึ ติ ชวง� 11 อาึ ซันญา ฆาื อื ไม่ รพาวม รอก แตะ
ตอก เฮ�ี โม เฮี เญือะ ซ โฮลฮ โตว เลียก ลโล่ะ อาวต

เฮน อาวต ฮลอง นึง นาตี ป เพรยีง อาึ อาึง เซ�� อฮั
เซ พะจาว�

96
1 ไมจ เปอะ เชยี ลื ลาว พะ จาว นึง รซอม เชยี

โคระ� ไมจ ปุย ติ ปลัฮเตะ เชยี ลืลาว อื โครยญ
โฆะ ปุย� 2 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว. ไมจ เปอะ
รโพ มอยฮ อ�ื ไมจ เปอะ ครอฮ ไลลวง เกือฮ อื ปุย
โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ ซเงะ่� 3 ไมจ เปอะ ครอฮ
ไลลวง อมันัต โญตซัก ยุฮ พะจาว ไม่ กัน ระ ไล ยุฮ
อื เกือฮ ปุย ฮมอง โครยญ เจือ ปุย�

4 พะจาว มัฮ เนอึม ป ระ ไล� โปง เนอึม ปุย ลื
ลาว มอยฮ อ�ื ไมจ โรฮ ปุย ฮลัต นึง ไม่ นัปทื แตะ�
โฮฮ ฮา โอเอฮี ป อฮั ปุย มัฮ พะ มัฮ จาว เตือง โอยจ
อ�ื 5 พะ ทื ปุย เมือง ไฮญ เญอ มัฮ เยอื ฮุป ยุฮ ปุย
ไอฮ นึง โกะ แตะ� พะจาว ปังเมอ มัฮ ป ยุฮ ปลัฮ มะ
ลอง� 6 พะจาว อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ� รงั ซ
เปีย อาวต รวติ รเวยีง อ�ื วฮินั ยุฮ อื มัฮ นา ก เปลี
ฮ อื อมันัต แตะ ไม่ ป คึ ป นัก ยุฮ อ�ื

7 โม เปะ ปุย โครยญ เจือ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ ทไว
รซอม ลืลาว ละ พะจาว. ไมจ เปอะ ลืลาว อมันัต
โญตซัก ยุฮ อ�ื 8 ไมจ เปอะ ลืลาว มอยฮ พะจาว
เกือฮ โปง ไม่ โญตซัก คึนัก ยุฮ อื เซ� ไมจ เปอะ
โรวก โอเอฮี ทไว เปอะ� เลียก ไม่ นึง ควง วิฮนั ยุฮ
อ�ื 9 ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว ป อาวต ไม่ รงัซเปีย
ไม่ ซงะ่ ซงอม เนอึม แตะ เซ� โม เปะ ปุย ปลัฮเตะ
เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ พะจาว ปอ
รกุฮ รเตียง แตะ�

10 ไมจ เปอะ ครอฮ ละ ปุย โครยญ เมือง ปุย ตอก
เฮ�ี �พะจาว มัฮ เนอึ ม กซัต� ปลัฮ เตะ เฮี เกีย
ฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง เบือ ง แตะ เบือ อ�ื
พะจาว ซ ร เตีฮ โอ เอฮี ละ ปุย โครยญ เมือง ปุย
ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ�� ไมจ เปอะ อฮั ตอก เซ�
11 เกือฮ ปลัฮ เตะ ปลัฮ มะ ลอง โฮลฮ อาวต ไมจ
อาวต มวน� เกือฮ ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี ป อาวต
นึง อื โอก เซียง เรยีง แตะ� 12-13 เกือฮ โรฮ พริ เตะ
เบระ เบรอมึ ไม่ โอเอฮี ป อาวต นึง อื โฮลฮ มวน โมฮ
รโอฮ รออง โรฮ� เญอืม เซ เยอ โคะ เอาะ โตะ เพระ
ด่าวก เกอ ซ เชยี ตื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ซองนา
พะจาว. พะจาว ซ ฮอยจ ละ ซ ตัตเตียง แตะ ปลัฮ
เตะ� ซ ตัตเตียง ปุย โครยญ เจือ ปุย ไม่ รพาวม ซืไซ
แตะ� ซ อาวต ลอป ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ ไม่ อ�ื

97
1พะจาว มัฮ กซัต ป ตัตเตียง โอเอฮี� ปุย ปลัฮเตะ

เตือง โอยจ อื ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม
เบือ อ�ื ฮอยจ ละ โม ป อาวต เฆียง ปลัฮ รอาวม ลัก่
ซไง อ�ื

2 ชุต รวู กุ อาวต รวติ รเวยีง พะจาว� ป ระ ไล นึง
กัน ตัตเตียง ยุฮ อื มัฮ รพาวม ซืไซ ไม่ รพาวม เนอมึ
นึง กัน รเตีฮ อื โอเอฮี� 3 งอ ระ รเออปึ โฮว ลั่กกา
อ�ื งอ เซ ฮะ ยุฮ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เซ โครยญ
ลวง อ�ื 4 รงั ปลุกปลัก ยุฮ พะจาว ซเปีย ยุฮ ปลัฮ
เตะ� ปุย ปลัฮเตะ เฮี เงอตึ เนอึม ฆาื อื ปอ รกุฮ ร
เตียง แตะ� 5 บลาวง ฌื โม มอยจ เอจี ลวยจ ไน ตื
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ซองนา พะจาว ตอก ญู ลอก กอยจ โฮ� มัฮ ซองนา
พะจาว ป มัฮ กุม ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื 6 มะลอง
ไม่ โอเอฮี ป อาวต นึง อื ครอฮ ไลลวง รพาวม ซืไซ
ยุฮ พะจาว� ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ ปซา โฮลฮ
ยุ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อ�ื

7 โม ป นุ่ม ไว ฮุป โอเอฮี เตือง โอยจ อื เซ� ไม่ อวต
อื พะ โอ เนอึม เซ� โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ พะ โม เซ
เตือง โอยจ อื ซ นุ่ม ติ แตะ ไว พะจาว เนอึม ติ โตน
เซ�

8 ปุย เมือง ซี โยน ญัน ด่ี เบือ อ�ื ปุย ไน ยว่ง ยู
ด่า ไมจ มวน รพาวม นึง ฮมอง อื ตอก รเตีฮ พะจาว
ปุย� 9 โอ พะจาว, มัฮ ปะ ป ตัตเตียง ปลัฮเตะ เฮี
เยอ� มัฮ ปะ ป ระ ป ฮลาวง ฮา โม พะ ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื

10 พะจาว ตึน ฮรกั เนอึม โม ป เกละยุ กัน ฆอก
กัน เบร� พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง จีวติ โม ป
มัฮ ปุย ไน แตะ� เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา อมันัต ปุย
ฆอก ปุย เบร� 11 โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซอต รงัซเปีย
ยุฮ พะจาว ละ� โม ปุย ซโฆรฮ รพาวม เมอ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 12 โม เปะ ป มัฮ ปุย
ซืไซ เยอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม
เบือ พะจาว. ไมจ โรฮ เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง เบือ มอยฮ
ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื

98
รซอม เชยี ลืลาว

1 ไมจ เปอะ ทไว รซอม เชยี โคระ ละ พะจาว, นึง
ยุฮ อื กัน ซัมคัน ระ ไล โฮวน เจือ� มัฮ เบือ อมันัต
ระ ยุฮ อื ป เป อื เบือ อ�ื 2พะจาว เอจี เปลีฮ ที อื ละ
ปุย มัฮ แตะ ป เป เยอ� เอจี เกือฮ โรฮ ปุย โครยญ
เมือง โฮลฮ ยุ ตอก เรอึม แตะ ปุย เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ� 3 พะจาว โตก ลอป ละ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ไม่ รพาวม เนอึม ยุฮ แตะ ละ โม อซิราเอน�
ปุย ป อาวต ลอยจ เตะ เตือ มะลอง เอจี โฮลฮ ยุ มัฮ
พะจาว ยุฮ เอะ ป เป�

4 โม เปะ ปุย ปลัฮ เตะ เตื อง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ เชยี เรยีง� ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� 5 ไมจ เปอะ ทไว รซอม เชยี
ลืลาว ละ พะจาว ไม่ เตียต เปอะ พิน ไม่� เตียต พิน
เซ ไม่ รซอ แม นึง รซอม เชยี เปอะ� 6 ไมจ โรฮ เปอะ
รโพ นึง เซียง โตวต ไม่ เซียง กวย� ไมจ เปอะ เชยี
ไม่ เซียง ไมจ ลเลาะ มวน แตะ ละ ทไว เปอะ ละ กซัต
ระ ป มัฮ พะจาว เซ�

7 ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื ไมจ อื เชยี
เรยีง� เตือง ปลัฮเตะ ไม่ ปุย ป อาวต นึง อื ไมจ โรฮ
อื เชยี ตอก เซ โรฮ� 8-9 เกือฮ โกลง ระ โกลง แตวะ
ดิฮ เตะ แตะ� เกือฮ โรฮ บลาวง ฌื โม มอยจ เชยี ดิ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ซองนา พะจาว, นึง มัฮ พะ
จาว เซ ป ซ ฮอยจ รเตีฮ ปลัฮเตะ เฮ�ี ซ รเตีฮ ปลัฮ
เตะ เฮี ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� ซ รเตีฮ ปุย โครยญ
บัน่ โครยญ เมือง ตอก ปุก ตอก ลอก อ�ื

99
1พะจาว มัฮ เนอมึ กซัต� ไมจ ปุย โครยญ เจือ ปุย

นัปทื ปอ รกุฮ รเตียง แตะ� ก งาวม คึ ยุฮ อื อาวต ฮ

ลาวง ฮา โม เตปด่า ไก โพรยจ� เกือฮ โรฮ ปลัฮเตะ
ดุงเดียง ฆาื โรฮ นึง นัปทื แตะ� 2 พะจาว ป อาวต
เมือง ซีโยน มัฮ เนอมึ ป ระ ป คาว� มัฮ ป ระ ไล ฮา
ปุย โครยญ เจือ ปุย� 3 ไมจ ปุย ลืลาว มอยฮ ระ ไล
ยุฮ อื นึง มัฮ อื ป คึ ป นัก� พะจาว มัฮ เนอมึ ป ซงะ่
ซงอม�

4 โอ กซัต ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� ปะ ฮรกั เปอะ
กัน ปุก กัน ลอก� ปะ เกือฮ เปอะ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ
แตะ ตอน ฮมัน� ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ป ปุก ป ลอก ป
ซื ป ไซ นึง เมือง อซิราเอน� 5 โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ ลืลาว เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ�
ไมจ เปอะ นุ่ม ติ แตะ ไววอน โบ ก โบลวง อื ชวง
แตะ� พะจาว มัฮ เนอมึ ป ซงะ่ ซงอม�

6 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน มัฮ ซตุ ยุฮ อ�ื ซามูเอน มัฮ
โรฮ ป ไววอน ปัว นึง มอยฮ อ�ื ปุย โม เซ กอก ปัว
พะจาว เรอมึ แตะ� พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื 7พะจาว
ลปุง ไม่ อื เน่อมึ นึง ด่อง ชุต รวู เซ� ปุย โม เซ เนอึ
ง ป อฮั โกตไม ยุฮ อ�ื ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง�

8 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� ปะ โลยฮ เนอึ
ม เปอะ รซอม ปัว โม ปุย ไน เปอะ ละ อ�ื ปะ ปัง
เกือฮ เปอะ ปุย ไน แตะ ลอก ตุต ฆาื ยุฮ อื ป พิต ละ
เปอะ� ปะ เปลีฮ ลัง่ เปอะ มัฮ แตะ พะจาว ป โอ ทื
โซะ โระ โกลยจ พิต ยุฮ อื เซ ละ อ�ื

9 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เนอึม เปอะ ลื
ลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� ไมจ เปอะ นุ่ม
ไววอน นึง บลาวง ซัมคัน ยุฮ อ�ื เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เอะ มัฮ เนอมึ ป ซงะ่ ซงอม�

100
รซอม ลืลาว เญือม ญันด่ี ปุย นึง พะจาว

1 โม เปะ ปุย ปลัฮ เตะ เตื อง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ เชยี เรยีง ละ พะ จาว ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� 2 ไมจ เปอะ นุ่ม ติ แตะ ไววอนละ อื ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� ไมจ เปอะ เอญี เคะ อื ไม่ รซอม เชยี
ไมจ มวน แตะ� 3 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง มัฮ เย
โฮวา พะจาว� เอจี มัฮ พะจาว ป ซัง เอะ เกิต� เอะ
มัฮ คอง อ�ื มัฮ โรฮ ปุย ไน อ�ื มัฮ แกะ นึง กังเด่น
ยุฮ อ�ื

4 ไมจ เปอะ เลียก โตะ รเวอืะ ฆรุง วิฮนั ยุฮ อื ไม่
รพาวม ญันด่ี แตะ นึง� เลียก นึง ควง วฮินั เซ ไม่ ลื
ลาว เปอะ พะจาว� ไมจ เปอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว� ลื
ลาว โรฮ มอยฮ อ�ื 5พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง� มัฮ
ป เนอึม ลอป รพาวม โครยญ เจน ปุย โอ เญาะ ไก
ลอยจ�

101
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, อาึ ฆวต เชยี นึง ไลลวง รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่ ไลลวง กัน รเตีฮ ซืไซ ยุฮ
เปอะ� อาึ ซ ทไว รซอม เชยี ละ เปอะ� 2 อาึ ซ
เพรยีง ติ แตะ ละ ซ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ แปน
ป ปุก ป ลอก� เญอืม เมอ ซ ฮอยจ เปอะ เคะ อาึ อ�ื
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อาึ ซ อาวต นึง เญือะ โกะ แตะ ไม่ จีวติ ซงะ่ ซงอม
แตะ� 3 อาึ ซ อาึง โตว โอเอฮี ฆอก ไล ซองนา ซอง
ตา แตะ ติ เจือ เนอมึ�
อาึ เกละยุ กัน ยุฮ ปุย ป แพก ฮา คระ ยุฮ พะจาว�

อาึ ญอม โตว รไม่ รม่าึก ไม่ กัน ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�
4 อาึ ซ เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา กัน บ่วก กัน โจวง� ซ
เกือฮ โตว ติ แตะ เกว ไม่ กัน ฆอก กัน เบร�

5 ดัฮ ไก ป บระ บรุ เพือ ปุ ยว่ง แตะ ละ ซ เกือฮ
อื ไลจ เจอ อาึ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปุย เซ� โม ป อวต
ลอน ติ แตะ ไม่ ป เกียฮ ฮุน อาึ ซ ญอม โตว เกือฮ
อาวต ไม่ แตะ�

6 โม ป เนอึม รพาวม นึง เมือง อาวต เตอะ อาึ ซ
ยวก เกอะ เกือฮ อาวต นึง เญือะ โกะ แตะ� ปุย ดัฮ
ซืไซ นึง กัน ยุฮ แตะ อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ ยุฮ กัน ละ
แตะ�

7 โม ป จุ ปุย ไลจ อาึ ซ เกือฮ โตว อาวต นึง เญือะ
แตะ� โม ป ไล โกะ ไล เอยีง ซ เกือฮ โตว อาวต ไม่
แตะ ติ ตื เนอมึ�

8อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ฆอก ป เบร นึง เมือง แตะ
โครยญ ซเงะ่� อาึ ซ โครฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน โอก ฮา
เวยีง ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื

102
รซอม ไววอน ยุฮ ปุย อาวม เม่ะมัก่ แตะ� ไม่

ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� มัฮ รโฮงะ อื รพาวม โซะ
แตะ ละ พะจาว�

1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ อาึ
เนิ� เกือฮ รซอม ปัว อาึ เฮี ฮาวก ฮอยจ เคะ เปอะ�
2 ปัว เปอะ โอ เม่าะ ติ แตะ ฮา เยอะ� เญือม อาวต
อาึ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง
ป ปัว อาึ นึง เปอะ� เญือม กอก อาึ ปัว นึง เปอะ�
ปัว เปอะ ซไจ เอนิ โลยฮ เนิ� 3 ซเงะ ยุฮ อาึ อื ไฆร
ปุๆ ตอก ม่าึต งอ โฮ� เนะซองั อาึ อื กอยจ ราวม
ปอ ซ ฮะ แตะ ตอก งอ โตะ จะ โฮ� 4 รพาวม เมอะ
ซออฮ ซอวยญ ตอก ไรป ซออฮ นึง ตอง กอยจ แตะ
โฮ� เญือะ ไก โตว รพาวม ฆวต โซม เมอะ� 5อาึ แง
งฮั ลอป นึง โซะ ป อาวม แตะ� รเกือะ รโกม เมอะ
ไม่� มัฮ ลัง่ ฮกั เพาะ ซองั เงอะ โน่ง� 6 จีวติ อาึ มัฮ
เอนิ ตอก ไซม ป อาวต นึง ลาึน ซออฮ โฮ� ตอก โรฮ
โฮะ ปลักโปลฮ ป อาวต นึง ยว่ง ฮงั โรฮ� 7 อาึ ปุน
โตว ไอจ� อาึ ตอก เกอะ ไซม ป จัป โน่ง นึง รกู เญือะ
โฮ� 8 โม ป เกละยุ อาึ อื เพยีก แฮม ลอป อาึ โครยญ
ซเงะ่� โอเอฮี ป เกิต ละ อาึ เฮี ปุย ซ ดุฮ เอนิ อื นึง
รซอม ซะ ซม่อต แตะ ปุย� นึง ฆวต เพียก แฮม อื
อาึ� 9 อาึ โฮลฮ โซม จะ ตัง โซม แตะ อาวป� โฮลฮ
ญุ รบวต แตะ ตัง รอาวม� 10 ปะ เอจี ยวก เปอะ
โปวฮ อาึ ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ นึง รอก พาวม
เปอะ นึง อาึ� 11 ซเงะ ยุฮ อาึ อื มัฮ ติ เตะ โน่ง ตอก
ปุโรม โอเอฮี เมือ กปู อื โฮ� อาึ เอจี ตูไต เยอะ ตอก
ไรป โฮ�

12 โอ พะจาว, ปะ ปังเมอ แปน ลอป เปอะ กซัต โอ
เญาะ ไก ลอยจ� มอยฮ เปอะ อาวต ตอน ฮมัน ลอป
โครยญ เจน ปุย� 13 ปะ แจง ซ เลียก พาวม แม
เปอะ นึง เมือง ซีโยน� เอจี เติง เวลา เปลีฮ เปอะ

กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ อ�ื เอจี มัฮ เอนิ ปเล่ีย เฮ�ี 14 โม
เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� เอะ ฮรกั ลัมเลือ เยอะ
เมือง ป เอจี ไลจ เอจี เญื่อฮ เซ� เอะ โซะ รพาวม นึง
ยุ แตะ เบือง ฮงั อ�ื 15 ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ
เจือ ปุย ซ ฮลัต นึง มอยฮ พะจาว. โม กซัต นึง ปลัฮ
เตะ เฮี เตือง โอยจ อื ซ ฮลัต โรฮ นึง โญตซัก คึนัก
ยุฮ อ�ื 16 มัฮ ฆาื ซ เฌาะ โก โคระ แม พะจาว เมือง
ซีโยน� ไม่ ซ เปลีฮ อื ติ แตะ ไม่ โญตซัก คึนัก ยุฮ
แตะ� 17พะจาว ซ มี ไจ ไก พาวม นึง รซอม ไววอน
ยุฮ โม ป ตุก ป ญัก� ซ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ อื เซ
ละ อ�ื

18 ไมจ ปุย ไซฮ อาึง ไลลวง ป ยุฮ พะจาว เฮี ละ
ปุย ป ซ เกิต แม กังเคะ� ละ ซ เกือฮ ปุย โม เซ ยุง
ลืลาว พะจาว เบือ อ�ื 19 ไมจ อื ไซฮ ตอก เฮ�ี �พะ
จาว แก โอเอฮี เน่อมึ ก ฮลาวง อ�ื ป มัฮ นา ก ซงะ่
ซงอม อื เซ� แก ปลัฮเตะ เฮี เน่อมึ เมือง มะลอง ก
อาวต แตะ เซ� 20 มัฮ แก อื ละ ซ งอ่ต แตะ เซียง
แงงฮั โม ป โฮมวต ปุย โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ�
ไม่ เรอึม อื โม ป เอจี มัฮ ปุย นัม ยุม เซ เกือฮ โปน
ฮา ยุม อ�ื 21 มัฮ โรฮ ละ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ กอก ร
โฮงะ มอยฮ พะจาว นึง เมือง ซีโยน� ไม่ เกือฮ อื ปุย
ลืลาว มอยฮ อื เซ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 22 โอเอฮี
ไล เซ มัฮ ซ ยุฮ อื เญือม ฮอยจ รโจะ รเจอมึ ปุย โค
รยญ เมือง โครยญ ปะเทต ไม่ ปุ แตะ ละ ซ นุ่ม อื ไว
พะจาว,� อฮั เซ�

23 พะจาว เอจี ตุย เรยีง แด่น อาึ ฮา เยอะ เน่อมึ
เญือม นมุ ลัง่ เงอะ� เอจี เกือฮ โรฮ ซเงะ เคิ เนอึม
ยุฮ ฮุ เงีย่ง โรฮ� 24 โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ มัฮ เปอะ
ป ไอม ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปัว เปอะ โอ ดิ ตุย
จีวติ อาึ เญอืม นมุ ลัง่ เงอะ เฮ�ี 25 โอ พะจาว� เมือ
โรง อื โฆะ โอ ปะ ยุฮ เปอะ ปลัฮเตะ� ปลัฮ มะลอง
เอจี มัฮ โรฮ ป ยุฮ ปะ นึง เตะ โกะ เปอะ ไอฮ� 26 เตะ
ไม่ มะลอง เซ ซ ไฆร� ปะ ปังเมอ ซ อาวต แนฮ ลัง่
เปอะ� โอเอฮี โม เซ ซ ไพรม ตอก เครองึ จาวป ปุย
โฮ� ฟวยจ เซ ซ ลอต เอนิ ไฆร� 27 ปะ ปังเมอ ซ
ตอก แนฮ ลัง่ เปอะ ไพรม แตะ� เคิ เนอมึ ยุฮ เปอะ
ไก โตว ลอยจ ไม่� 28กวน เฌือต ลุกลัน ยุฮ โม กวน
ไจ เปอะ ซ อาวต ตอน อาวต ฮมัน โรฮ� โม จัตเจือ
อื ปะ ซ เกือฮ โรฮ เปอะ โฮลฮ อาวต ลอป ไม่ แตะ�
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว
พะจาว. โอเอฮี อาวต กไน เยอะ โครยญ เจือ เยอ�
ไมจ เปอะ ลืลาว โรฮ มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื 2 โอ
รพาวม รโม่ยฮ อาึ� ลืลาว พะจาว เยอ� ปุ เบีย ติ
เจือ เนอึม กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เซ� 3 มัฮ พะจาว ป
ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ฮุ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ พะจาว ป
เกือฮ ป โซะ ป คระ นึง เงอะ ไฮ โครยญ เจือ� 4 มัฮ
พะจาว ป โตฮ จีวติ อาึ ฮา ลัก่ ยุม เมอ� มัฮ พะจาว ป
เปลีฮ กัม ฮรกั กัม แปง แตะ ละ อาึ ไม่ เลียก พาวม อื
นึง เงอะ� 5 เอจี เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก เนิ กุมปอ ติ เจน
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ไอม เมอะ� เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ จีวติ โคระ แตะ� อาึ
แม บุฮ โคระ แม เยอะ ตอก กลัง ลอง โฮ�

6พะจาว รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ตอก ปุก ตอก ลอก
อ�ื รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ป เม่ะมัก่ นึง คัม ตุง ปุย
อื ตัม ซื อ�ื 7 พะจาว รโฮงะ คระ โครง ยุฮ แตะ ละ
ไอ โมเซ� รโฮงะ โรฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ ละ โม อซิรา
เอน� 8 พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย� เปลีฮ
ลอป กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ อ�ื อาวต ลอป ไม่ รพาวม
ลัง่ แตะ� กุมปอ นึง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ
ละ ปุย� 9 เติ ลอป โตว ปุย� พะจาว เยอ� มัฮ โตว
ป รอก ลอป รพาวม นึง ปุย� 10 พะจาว เกือฮ โตว
เอะ ลอก ตุต ตัม เมาะ ไก พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ� โรก โตว
เวน ละ เอะ ตัม เมาะ ไก มัป่ ยุฮ ฮุ� 11 ซไง มะลอง
ฮา ปลัฮเตะ โฮฮ ฮา เกียฮ แกต ปุย อื ตอก ออฮ� กัม
ฮรกั กัม แปง ยุฮ พะจาว ละ โม ป ทื เนอมึ อื ระ โรฮ
โฮฮ ฮา เกียฮ แกต ปุย อื ตอก เซ โรฮ� 12 ซไง ลัก่
โอก ซเงะ ฮา ลัก่ เลียก ซเงะ เมาะ ออฮ� พิต โฌวะ
ยุฮ เอะ เอ พะจาว เอจี โปวฮ โรฮ อื ซไง ฮา เอะ เมาะ
เซ โรฮ� 13 เลียก พาวม โซะ ไง่ เปือะ นึง กวน แตะ
ตอก ออฮ� พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ โรฮ นึง โม
ป นัปทื เนอมึ แตะ ตอก เซ โรฮ�

14พะจาว ยุง อื ไลลวง เนะซองั เอะ เอ� ไตม ลัง่
อื มัฮ เอะ เตะ รกาื เยอ� 15 ไลลวง ปุย ปลัฮเตะ มัฮ
ตอก เฮ�ี อาญุ อื เงีย่ง ตอก อาญุ ไรป โฮ� โพรยฮ
ไมจ ติ เตะ โน่ง ตอก เตีย ไรป นึง กัง เด่น โฮ� 16 เญื
อม เซ ฮอยจ กาื ละ� อฮั โอยจ เอนิ ฮอยจ ละ ไฆร
อ�ื เบือง ก อาวต อื เซ ปุย เญือะ ไตม โตว ก ไก อ�ื
17-18 กัม ฮรกั กัม แปง ยุฮ พะจาว ละ โม ป นัปทื เนอึ
ม อื ปังเมอ โอ ไก ลอยจ นึง� ดัฮ ไก ป ปุน ยุฮ ตัม
ลปุง ซันญา พะจาว ละ แตะ� ไม่ โอ อื เบีย ยุฮ ตัม ป
เพอกึ ป ตอม อื อาึง ละ แตะ� พะจาว ซ เกือฮ ป ไมจ
ป ญุ่ก ยุฮ แตะ ละ อื ฮอยจ ละ กวนโซะ กวน แซะ อื
เฆียง เฮ�ี

19 พะจาว เอจี ยุฮ อาึง เบือง ก งาวม แตะ นึง
เมือง มะลอง� มัฮ ป ปุน ตัตเตียง โอเอฮี โครยญ
เจือ�

20 โม เปะ ป มัฮ เตปด่า ป ระ เรยีง ระ แด่น ยุฮ อ�ื
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. โม เปะ ป มอง ยุฮ ตัม ป อฮั
อื ไม่ มอง งอ่ต ลเลาะ อ�ื ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว�
21 โม เปะ ป มัฮ ตฮนั มะลอง เตือง โอยจ เปอะ� ป
รซอฮ ละ อื ตัม รพาวม โกะ อ�ื ไมจ เปอะ ลืลาว พะ
จาว. 22 โอเอฮี ป ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื เล่ีป บัน่
เมือง ยุฮ อื อาวต ก ออฮ ก เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ลื
ลาว พะจาว.
โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะ

จาว.
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1 โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว

พะจาว. โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ มัฮ เปอะ ป
ตึก นึง ระ แตะ� มัฮ เปอะ ป อาวต ไม่ อมันัต โญต
ซัก คึนัก ยุฮ แตะ� 2 รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ ซอต ติ แตะ
โอก รวติ รเวยีง เปอะ� เอจี มัฮ ปะ ป เคิง ปลัฮ มะ

ลอง ตอก เคิง ปุย พากัง โฮ� 3 ปะ ยุฮ เปอะ เญือะ
อาวต แตะ ราว รอาวม ก ล่าวง� โกว โรฮ เปอะ ชุต
รวู แปน โลต บุก แตะ� เกียฮ โฮว โรฮ เปอะ นึง กาื
ตอก โปว ไซม นึง โพรยจ แตะ โฮ� 4ปะ เกือฮ เปอะ
กาื แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ� เกือฮ เปอะ งอ
แปน ตอก กวนไจ ยุฮ เปอะ�

5ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ปลัฮเตะ ตอก ป ไก แรฮ โด่ะ
โฮ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เกียฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
ลอป� โอ เญาะ เกียฮ เปียน ติ แตะ� 6 เอจี เกือฮ
โรฮ เปอะ รอาวม เลอึป ปลัฮเตะ เล่ีป อื ตอก โอเอฮี
ป เลอึป ปุย นึง พรุ โฮ� รอาวม เซ โด่ะ ปอ ไฆลป อื
ยุฮ เปือง โม ฮลาวง� 7 เญือม ดวน ปะ อ�ื รอาวม
เซ โฮว เนอมึ ตัม คระ ดวน ปะ อื โฮว� เญอืม ฮมอง
อื ลอยฮ เนอมึ บริ ยุฮ เปอะ� รอาวม เซ ตอ เอนิ โฮว
ฆาื อ�ื 8รอาวม เซ เลีฮ เน่อมึ นึง โม มอยจ ก ฮลาวง
อ�ื เลีฮ ฮอยจ นึง โตะ โลก เตะ ลโลวง ก เตียม อ�ื
โฮว ฮอยจ นึง นา ก เพรยีง ปะ อาึง ละ อ�ื 9ปะ เอจี
ยุฮ เปอะ อาึง ม่าื เคต ละ อ�ื นึง โอ เปอะ ซ เกือฮ
ฮอยจ เลอปึ แม ปลัฮเตะ�

10ปะ เอจี เกือฮ เปอะ รอาวม จาึฮ โอก เน่อมึ โตะ
โลก เดือะ โกลง� รอาวม เซ ปัต เลีฮ ซน่ะ บลาวง�
11 เกือฮ เปอะ โม โกะพริ โฮลฮ ญุ� เกือฮ โรฮ เปอะ
บรงั พริ ซัก นึง ญุ แตะ รอาวม เซ� 12 โม ไซม โอเอฮี
โฮลฮ โรฮ ยุฮ รฮมาวม แตะ นึง โคะ ป อาวต เฆียง
โกลง เซ� ไซม เซ รกั ลลาึง กัก โคะ กัก เอาะ โม เซ�
13 ปะ เกือฮ เปอะ รอาวม เลีฮ เน่อมึ ก อาวต แตะ ก
ฮลาวง อ�ื โซ เปอะ บลาวง ฌื โม มอยจ นึง� ปลัฮ
เตะ เฮี นาวก นึง โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ป ยุฮ เปอะ เซ�
14 ปะ เกือฮ เปอะ ไรป กวยฮ นึง ปลัฮเตะ ละ เปือม
ซัตซิง อ�ื เกือฮ โรฮ เปอะ พักเญือ เคือ ไมะ ละ ปุย�
เดอมึ ปุย ซ เกียฮ ซมา ลโลวง โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี 15 เดอมึ ซ โฮลฮ รอาวม อะงุน ป เกือฮ รพาวม
ปุย มวน เซ� ฮอยจ ละ ลออยฮ กาวก ป เกือฮ นา
ปุย ตอฮ� ไม่ คโนมปัง ป เกือฮ ปุย ไก เรยีง แด่น
เซ� 16 โคะ ยุฮ พะจาว เซ ซัก นึง รอาวม� เอจี มัฮ
โคะ โซน ซีด่า เมือง เลบ่านอน ป เอจี ซมา พะจาว
อาึง เซ� 17 โม ไซม ฮอยจ ยุฮ รฮมาวม แตะ นึง โคะ
เซ� กลัง กะ ยุฮ โรฮ ก อาวต แตะ นึง โคะ ฆิ รจวง
โรฮ� 18 นึง บลาวง ฮลาวง เซ มัฮ ก อาวต แกฮ�
ซโมะ รองั นึง อื แปน โรฮ ก อาวต ครอย ตัม โรฮ�

19 โอ พะจาว� ปะ เกือฮ โรฮ เปอะ เคิ มะลอง แปน
ควน ยุง ปุย เวลา นึง� ซเงะ ยุง โรฮ เวลา เญอืม ลัง
เลียก แตะ� 20 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ เฟียก ไก� เอจี
มัฮ ป อฮั ปุย เมือ ก ซาวม อื ไม่ เซ� โม ซัตซิง ป
อาวต เพระด่าวก โอก ไร นึง อ�ื 21 รเวยี ซิงโต โฮว
ไร ละ ซาวป อื ป โซม แตะ� อาวม ปุ โฮว ไม่ อ�ื มัฮ
ซาวป อื ป โซม ป เอจี เพรยีง พะจาว อาึง ละ แตะ�
22 เญอืม เอจี โอก ซเงะ ละ อื เอญี แม ฮอยจ เบือง ก
อาวต แตะ� ลอต ไอจ นา เซ� 23 เมือ ซเงะ่ อื เซ มัฮ
แม เวลา โอก โฮว ปุย ละ ซ ยุฮ อื กัน เกียง แตะ�
ปุย ยุฮ กัน แตะ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื

24 โอ พะจาว, โอ เอฮี ป ยุฮ ปะ เซ มัฮ ป โฮวน
ลัมเลือ เอนิ� ปะ ยุฮ เปอะ โอเอฮี เตือง โอยจ อื เซ
เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ เปอะ� ปลัฮเตะ เอจี นาวก
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นึง โอเอฮี ป ยุฮ ปะ อาึง� 25ปลัฮ รอาวม ระ ไม่ เวอืฮ
แตะ เซ มัฮ โรฮ ปะ ป ยุฮ ฮู� โตะ ปลัฮ รอาวม เซ
นาวก โรฮ นึง ซัตซิง ป ไก จีวติ เตือง ป ระ ป แตวะ
อ�ื โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย เญาะ เกียฮ เมีญ� 26ซปาว
รอาวม โฮว โรฮ นึง ปลัฮ รอาวม เซ โฮวน� เลวีอา
ทัน ป ยุฮ ปะ เซ รงะ่ โรฮ โตะ ปลัฮ รอาวม เซ�

27 โอเอฮี โม เซ ซโอว พาวม ไม่ ปะ� ละ ซ มอง
อื ปะ โพต ป โซม ละ แตะ ตัม เวลา อ�ื 28 เญือม
เกือฮ ปะ ป โซม ละ อื โฮลฮ เนอึม โซม เบือ อ�ื เญื
อม กอยฮ ปะ โอเอฮี ละ อื โฮลฮ เนอึม โซม ปอ ซัก
แตะ เบือ อ�ื 29 เญอืม เม่าะ ปะ ติ แตะ ฮา อ�ื โอเอฮี
โม เซ ไลจ รพาวม ฆาื อ�ื เญอืม ตุย เปอะ รพาวม อื
ฮา อ�ื โอเอฮี โม เซ ยุม ฆาื อ�ื ลอต เอนิ แม แปน
เตะ รกาื ฆาื อื ตอก ไพรม แตะ� 30 เญอืม เกือฮ ปะ
รพาวม แตะ ละ อ�ื โอเอฮี โม เซ ไอม เนอมึ เบือ อ�ื
ปะ เอจี เกือฮ เปอะ จีวติ โคระ เกิต นึง ปลัฮเตะ�

31 ปัว เกือฮ พะจาว ไก ลอป โญตซัก โอ เญาะ ไก
ลอยจ� ปัว เกือฮ พะจาว โฮลฮ มวน รพาวม เบือ โอ
เอฮี ป ยุฮ อื เซ� 32 มัฮ เมาะ แก พะจาว อ�ื ปลัฮ
เตะ ดุงเดียง เอนิ ฆาื อ�ื มัฮ เมาะ ลอก พะจาว อ�ื
บลาวง เงอ โอก เอนิ ม่าึต นึง ฆาื อ�ื

33 ไน ติ เจน ไก ลัง่ รพาวม เมอะ� อาึ ซ ทไว รซอม
เชยี ละ พะจาว. ไน ติ เจน ไอม ลัง่ เงอะ� อาึ ซ เชยี
ลืลาว พะจาว ยุฮ แตะ� 34 ปัว เกือฮ รซอม เชยี ยุฮ
ฮุ เซ แปน ป ปุก รพาวม อ�ื อาึ โฮลฮ เนอมึ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ พะจาว. 35 ปัว เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่
โม ปุย มัป่ ปอ ไฆร เอนิ อื ฮา ปลัฮเตะ� โม ปุย ฆอก
ปุย เบร ปัว โรฮ เปอะ โอ เญือะ เกือฮ ไก�
โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะ

จาว.
ไมจ เนอมึ เปอะ ทไว รซอม ลืลาว ละ พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว. ไมจ เปอะ กอก รโฮ

งะ มอยฮ อื ละ ปุย� ไมจ เปอะ รโฮงะ กัน ระ ไล ยุฮ
อื ละ ปุย โครยญ ปะเทต�

2 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว� ไมจ โรฮ เปอะ อู
ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ อ�ื

3 ไมจ เปอะ ญันด่ี นึง ยุง แตะ มอยฮ ซงะ่ ซงอม
ยุฮ อ�ื โม ป ซาวป เนอมึ พะจาว เซ เกือฮ โฮลฮ ญัน
ด่ี ปีติ ไม่ อ�ื

4 ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะจาว ไม่ เปิง เปอะ อมันัต
ระ ไล ยุฮ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซดิ ลอป
ไม่ อ�ื

5-6 โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ พะจาว� โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป ป มัฮ ปุย
เอจี เลือก พะจาว อาึง เซ� ไมจ เปอะ ไตม กัน ซัม
คัน ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ เปอะ ไตม
ตอก รเตีฮ รตุม อื โอเอฮี ละ ปุย โรฮ�

7 เยโฮวา เยอ เอจี มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� ลปุง ซตอก
อื เซ ปุก ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ�

8พะจาว โตก ลอป ละ ลปุง เอจี ซันญา แตะ อาึง
ไม่ ปุย� นึง มัฮ อื ลปุง ซันญา ตอน ฮมัน แปน เปือน
เจน ปุย อ�ื

9พะจาว ซ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซันญา ดิ แตะ อาึง ไม่
อปัราฮมั� ไม่ ซันญา ซโตฮ โรฮ อื ละ ยซิฮกั�

10 พะจาว เกือฮ โรฮ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ไม่ ยา
โคป� แปน ป ซโตฮ ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 11 มัฮ
อฮั อื เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ เมือง คะนาอนั ละ
เปอะ� ซ แปน คอง ปะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

12 ไพรม อื ปุย ไน พะจาว เยอ มัฮ ปุย รมัฮ� อาวต
นึง เมือง คะนาอนั ไม่ โอ แตะ ไก เญือะ อาวต คราว
โซม� 13 โฮลฮ ลอป ตอ ไป ตอ มา เน่อมึ นึง เมือง เฮี
ฮอยจ ละ เมือง เซิต� เน่อมึ นึง ปะเทต เฮี ฮอยจ ละ
ปะเทต เซิต� 14 พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ ปุย ไฮญ
โฮลฮ โคมเฮง อ�ื คัต เวยีน โรฮ โม กซัต เกือฮ โอ
ปุน ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื 15 อฮั อื ละ โม กซัต เซ ตอก
เฮ�ี �โม เฮี เยอ มัฮ ป เลือก อาึ อาึง� ปุ ลอก เฟือ
ฮ เอนิ� ปุ คัม ตุง โม ป ซึป ลปุง อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื

16 ติ โฮน อื พะจาว เกือฮ เมือง อาวต อื เซ แควะ
คัต� เกือฮ ปุย นึง อื ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ� 17 กา
เซ ปังเมอ เอจี เกือฮ ปุย โฮว รกา อื ติ ปุย� มัฮ โย
เซป ป โชะ ปุย อื เกือฮ แปน ครา ปุย โฮ� 18 ชวง
โยเซป เซ อาวต นึง โม่ะเฮลีจ ปอ เบราะ อ�ื โงก อื
ลอก โรฮ โวง ไร� 19 อาวต ตอก เซ ฮอยจ ละ เกิต
โอเอฮี ละ ปุย ตัม ป อฮั แตะ อาึง ซ เกิต เซ� เญื
อม เซ ลปุง พะจาว เปลีฮ ที มัฮ อื ปุย อฮั ป เนอึม�
20 เญอืม เซ กซัต เมือง อยีปิ เกือฮ ปุย โฮว พลวย อื
โอก ฮา คอก� ป เกือฮ อื โปน ตอก เซ มัฮ กซัต ตัต
เตียง ปุย โฮวน เมือง� 21 เกือฮ อื โฮลฮ กุม โอเอฮี
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ตัตเตียง เมือง แตะ
เล่ีป อ�ื 22 เกือฮ อื ไก อมันัต เกียฮ ดวน โม จาวไน
ยุฮ แตะ� เกียฮ เพอกึ ตอม โรฮ โม ป กวต ป เฮยีง
นึง อ�ื

23 กังเคะ เอ ยาโคป แปน เลีฮ อาวต นึง เมือง อี
ยปิ� โม อซิราเอน แปน แคก เลือ อาวต ไม่ จัตเจือ
ฮาม ฆาื อ�ื 24พะจาว เกือฮ ปุย ไน แตะ พรุฮแพร�
ไก กวน เฌือต โฮวน� เกือฮ อื ไก เรยีง แด่น โฮฮ
ฮา โม ป โคมเฮง อ�ื 25 พะจาว เกือฮ โม อียปิ เก
ละยุ ปุย ไน แตะ� เกือฮ อื บะ ปุ แตะ ซาวป คัม ตุง
กวนไจ เลือก แตะ� 26 เญือม เซ พะจาว เกือฮ โรฮ
ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ แตะ ฮอยจ ไม่ อาโรน ป เลือก
แตะ อาึง� 27 ปุย ลอา เซ เปลีฮ กัน ซัมคัน ลลาึง
โม อียปิ� ยุฮ โอเอฮี ปอ เงอตึ ปุย นึง ละ ป มัฮ จัต
เจือ ฮาม เซ� 28พะจาว เกือฮ เฟียก ฮอยจ ละ เมือง
เซ� โม อียปิ ปังเมอ โอ ญอม เจือ ลปุง พะจาว�
29พะจาว เกือฮ รอาวม เปียน แปน ฮนัม ละ อ�ื กะ
นึง อื ยุม ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื 30 เมือง อื นาวก นึง
บัก่� ฮาวก ตื นึง ฮอง ไอจ กซัต เซ� 31 เมาะ อฮั พะ
จาว อื ติ มวยญ โน่ง� ฮอยจ เอนิ โรป ไม่ ลลอง ละ
ฆาื อ�ื ราวม ปุย ติ เมือง เซ� 32 เกือฮ ตะ เลีฮ ไม่
เกือฮ อื แพร ราื ตัง เฮละ ละ ปุย� 33 ยุฮ ไลจ ไม่ โคะ
อะงุน ไม่ โคะ เม ยุฮ อ�ื โคะ เอาะ เมือง เซ บลวย
เอนิ เตือง โอยจ อ�ื 34พะจาว ลปุง แม� ฮอยจ แม
ซดู นึง� โฮวน เนอึม ปอ โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ�
35 ซดู โม เซ โซม โอเอฮี ป ซมา ปุย โครยญ เจือ�
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เมาะ โอเอฮี ป ไอม นึง อื โอยจ เอนิ แกล� 36ฟวยจ
เซ พะจาว ยุฮ ยุม ไม่ กวน รเมะ โรง ปุย� โครยญ
เญือะ เล่ีป เมือง อยีปิ เซ�

37 เญอืม เซ พะจาว ตาว เนอมึ โม อซิราเอน โอก�
โฮลฮ โรวก มาื ไคร ไม่ แตะ� ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป
ชุม โกะ ลปิ พาวม นึง อ�ื 38 เญือม โฮว อื โม อียปิ
บาึง เอนิ รพาวม อื นึง ฮลัต ลอน แตะ นึง โม อซิรา
เอน เซ� 39พะจาว เกือฮ ชุต รวู ยุฮ แตะ ฮอยจ ครุป
ปุย ไน แตะ� เมือ ก ซาวม อื เกือฮ งอ ละ อื แปน
ควน ซเปีย ละ อ�ื 40 เญือม กอก อื ปัว� พะจาว
เกือฮ กึต ละ อื โฮวน� เกือฮ โรฮ อื ซัก นึง ป โซม
ป ปอน ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง� 41 โปฮ โรฮ
ซโมะ ละ อื เกือฮ รอาวม ปัต โอก เน่อมึ นึง อ�ื ปัต
เอนิ ละ อื ตอก โกลง เญือม อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ
เซ� 42 พะจาว ยุฮ อื ละ อื ตอก เซ นึง ไตม อื ลปุง
ซันญา ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ ป เอจี เกือฮ อื ละ อปัรา
ฮมั ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� 43 เกือฮ ปุย ไน แตะ เซ
โอก โฮว ตอก เซ ไม่ รพาวม ญันด่ี ปีติ แตะ� โม ป
เลือก พะจาว เซ โฮลฮ รโอง ไม่ ไมจ รพาวม แตะ�
44 พะจาว เกือฮ เมือง ปุย ไฮญ ละ อ�ื เกือฮ อื กุม
ชจิ โดว โลว นา� นา ก ยุฮ ปุย ไฮญ กัน นึง� 45 มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื เนอึง ลปุง โกตไม ยุฮ
แตะ ไม่ เกือฮ อื ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก แตะ อาึง�
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว, ไมจ โรฮ เปอะ ญันด่ี

ปีติ ไม่� นึง มัฮ อื ป ตึก นึง ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั
ยุฮ อื ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 2 ไก โตว
ติ ปุย เนอมึ ป เกียฮ รโฮงะ กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เตื
อง โอยจ อ�ื ป เกียฮ รโฮงะ โอยจ เมาะ ระ โญตซัก
อื ปุ โรฮ ไก� 3 โม ป ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ�
ไม่ ยุฮ ลอป อื กัน ปุก กัน ลอก เกอ� โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 4 โอ พะจาว, เญือม เปลีฮ
เปอะ รพาวม เลียก พาวม แตะ ละ ปุย ไน เปอะ เซ�
ปัว โรฮ เปอะ โตก ละ อาึ� เญือม เรอมึ เปอะ โม เซ
เยอ� ปัว โรฮ เปอะ เรอมึ อาึ ไม่� 5 เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ
ยุ ตอก จเลิน โม ป เอจี เลือก เปอะ เกือฮ แปน ปุย
ไน แตะ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ โฮะ มวน ดิ รพาวม ไม่ โม
ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ เปอะ� ไม่ ซ โฮลฮ โรฮ โฮะ มาวก
ฆาว คาว เบื่อ ดิ ไม่ โม ป มัฮ คอง เปอะ เซ�

6 เอะ เอจี ยุฮ โรฮ มัป่ ตอก ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ โฮ� เอะ เอจี ยุฮ เนอึม ป พิต ไม่ ป ฆอก ป
เบร� 7 โม จัตเจือ ไพรม เอะ เอ� เญือม อาวต ลัง่
อื นึง เมือง อยีปิ โฮ� เมีญ โตว กัน ซัมคัน ป ยุฮ พะ
จาว เซ แปน ป ระ ไล ละ แตะ� เอจี เบีย โรฮ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ป เอจี เปลีฮ ลอป อื ละ แตะ� ปุย
โม เซ เอจี เลฮ เตียง พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง
ฮลาวง แตะ นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ� 8 ปัง มัฮ
ตอก เซ� พะจาว ปังเมอ เรอึม ลัง่ อื เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ นึง ฮนั อื นึง มอยฮ โกะ แตะ� มัฮ โรฮ
ฆวต เกือฮ อื ปุย โม เซ ยุง เมาะ ระ เนอึม อมันัต
แตะ� 9พะจาว เอจี ดวน ปลัฮ รอาวม ซครกั รกัฮ�

รอาวม เซ รกัฮ เนอมึ ปอ ไฮจ ซออฮ เอนิ อ�ื ฟวยจ
เซ นัม โม ปุย ไน แตะ เซ เกือฮ เตือง ซน่ะ รอาวม
โด่ะ เซ นึง เตะ ซออฮ� 10 เญือม เซ พะจาว เรอมึ อื
เกือฮ โปน ฮา โม ป เกละยุ อื เซ� เกือฮ โตว โม ป
ฆวต ตอซู ไม่ อื เซ โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื 11พะจาว
เกือฮ โรฮ รอาวม ระ เซ เลอปึ โม ป อาื รุป ไม่ อื เซ�
ปุย โม เซ ยุม โอยจ เอนิ� เญือะ โฮฮ โตว ติ ปุย เนอึ
ม� 12ฟวยจ เซ โม ปุย ไน อื เซ อาึง รพาวม แตะ นึง
ลปุง ซันญา ยุฮ อื ฆาื อ�ื ลืลาว โรฮ พะจาว ไม่ อื นึง
รซอม เชยี แตะ�

13ฟวยจ เซ แม ติ เตะ โน่ง� ปังเมอ เบีย เอนิ แม
อื กัน เรอมึ พะจาว แตะ เซ� ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม
โกะ แตะ� มอง โตว งอ่ต ป ซ อฮั พะจาว ละ แตะ�
14 เญอืม อาวต อื นึง ลาึน ซออฮ เซ� ปุย โม เซ ลอง
แลน รพาวม พะจาว ฆาื ฆวต ปอน ลอน แตะ โตะ
กะ โอเอฮี� 15พะจาว เกือฮ เนอมึ อื ละ อื ตัม ป ปัว
อ�ื ฟวยจ เซ พะจาว ปังเมอ เกือฮ ป โซะ ตอก ฮา
ฮอยจ ละ อื ฆาื อ�ื

16 ติ โฮน อื ไก ปุย งอ่น� ลเลียก นึง ไอ โมเซ ไม่
นึง อาโรน ป มัฮ ปุย ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ� 17 เญื
อม เซ พะจาว เกือฮ ปลัฮเตะ องั มวยญ แตะ บลวน
เญือะ ด่าทัน ฆาื อ�ื ไม่ เกือฮ โรฮ อื เตะ เทอมึ เญือะ
อาบี่รมั เตือง เญือะ อื เอนิ� 18ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ
งอ ยุฮ แตะ โอก ละ โม ป มัฮ ดิ ไม่ โม เซ� งอ เซ ฮะ
ยุฮ โม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ปอ ยุม โอยจ อ�ื

19 โม อซิราเอน เซ ยุฮ ฮุป กวน โมวก โปก นึง ชวง
บลาวง ซีไน เซ� ฟวยจ เซ นุ่ม ไว ฮุป ป โล แตะ เซ�
20ฮา ซ นุ่ม แตะ ไว พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลา
วง แตะ เซ� โม เซ นุ่ม ไว ฮุป โมวก ป มัฮ เยอื ซัตซิง
เปือม ไรป เซ ฮา อ�ื 21 เอจี มัฮ เบีย อื พะจาว ป เรอึ
ม แตะ เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา นึง เมือง อยีปิ
เบือ อมันัต ระ ยุฮ อื โฮ� 22 พะจาว เอจี ยุฮ ป ซัม
คัน ละ อื นึง เมือง อียปิ ป มัฮ จัตเจือ ฮาม เซ� ยุฮ
โรฮ กัน ระ ไล ละ อื นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั ปอ เงอตึ
ปุย นึง� 23 พะจาว อฮั ติ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไน
แตะ ฆาื อ�ื เญือม เซ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ เลือก
พะจาว เซ� ปังเมอ ปัว พะจาว โอ ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่
อื ฆาื รพาวม ฮาวก อื เซ� พะจาว ยุฮ เนอึม โตว อื
ฆาื อ�ื

24 โนก ฮา เซ� โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ เพียก
แฮม โรฮ ปลัฮเตะ ไมจ เซ� นึง โอ อื เจือ ลปุง ซัน
ญา พะจาว ละ แตะ� 25 โม เซ ปุปิ ลอป โตะ กไน
พากัง อาวต แตะ� ญอม โตว งอ่ต ป อฮั พะจาว ละ
แตะ� 26 เญอืม เซ พะจาว ซันญา ซโตฮ อื ละ อ�ื อฮั
ติ แตะ ซ เกือฮ ปุย โม เซ ยุม เฮยี นึง ลาึน เวอืฮ เซ
ฆาื อ�ื 27 อฮั โรฮ ติ แตะ ซ โครฮ โม จัตเจือ อื เกือฮ
โฮว อาวต เฮยีไฮ ลลาึง ปุย ตัง เมือง� ไม่ เกือฮ โรฮ
อื ยุม นึง เมือง ป โอ มัฮ เมือง โกะ อ�ื

28 กัง เคะ เอ� โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ เอจี ไว แม
พะบ่าอนั นึง เมือง เปโอ� โซม โรฮ โอเอฮี ป ตัน ปุย
ละ พะ ป โอ ไก จีวติ เซ� 29 เอจี มัฮ ยุฮ อื ป กุยจ ววั
ละ พะจาว, มัฮ เซ ป ฮาวก รพาวม พะจาว ละ อื ฆาื
อ�ื เกือฮ พาญัต ฆอก ตอก ฮา ฮอยจ ละ อ�ื 30 เญื
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อม เซ ฟีเนฮตั เตอ โกฮ จัต กัน ไม่ โม ป ยุฮ กัน พิต
เซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ
เอนิ พาญัต ฆอก เซ ไฆร ฮา อื ฆาื อ�ื 31 กัน ยุฮ พี
เนฮตั เซ มัฮ เนอมึ ป ปุก รพาวม พะจาว� แปน โรฮ
ควน โตก ลอป พะจาว ละ ฆาื อื โครยญ เจน ปุย โอ
เญาะ ไก ลอยจ� 32 โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ ยุฮ แม
ควน เกือฮ แตะ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ แตะ นึง ก
ไก รอาวม ปลาึฮ ป อฮั ปุย เมรบี่า ไม่ เซ� ไอ โมเซ
เยอ ไลจ โรฮ ยุฮ แตะ ฆาื ปุย โม เซ โรฮ� 33 ปุย โม
เซ ยุฮ โรฮ ควน ไลจ รพาวม ไอ โมเซ โรฮ� มัฮ เซ ป
โคะ อฮั ไอ โมเซ ป โอ แตะ ลัมเปิง อฮั ฆาื อ�ื

34 โนก ฮา เซ� โม เซ ยุฮ โตว โรฮ ยุม ไม่ โม ปุย
โฮวน เมือง ตัม ป เอจี ดวน พะจาว แตะ ยุฮ เซ�
35 ฮา ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ อ�ื โฮว ซาวป แม เญือะ เอญี
ละ ปุ แตะ ไม่ อ�ื โฮฮ ฮา เซ ซาวป แม เฮยีน ไล
ยุฮ ปุย โม เซ แม� 36 ซาวป โรฮ นุ่ม ไว ฮุป ไว ปุย
โม เซ โรฮ� กัน ยุฮ อื เซ เอจี แปน เอนิ ตอก แฮวะ
ซราว ละ โม โกะ อื ฆาื อ�ื 37 โฮฮ ฮา เซ เยอ� เอจี
มอก โรฮ ตอง ทไว กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ ละ
พี โรฮ� 38 ปุย โม เซ เอจี เกือฮ ฮนัม ปุย โอ ไก พิต
ปัต� เอจี มัฮ เอนิ ฮนัม กวน รเมะ กวน รโปวน โกะ
อื ไอฮ� ป เอจี มอก อื ตอง ทไว ละ ฮุป ป ทื โม ปุย คะ
นาอนั เซ� ปลัฮเตะ อาวต อื เซ เอจี แปน ป รแอม
ไล ละ พะจาว ฆาื ฮนัม เซ� 39 โม โกะ อื เอจี แปน
โรฮ ปุย รแอม ละ พะจาว ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อื เซ� กัน
ยุฮ อื เซ เอจี เมาะ เอนิ กัน เลนจุ ละ งอ่ต พะจาว อ�ื

40 มัฮ ฆาื เซ ป ฮาวก รพาวม พราวป พะจาว ละ
ปุย ไน แตะ เซ ฆาื อ�ื พะจาว เอจี รแอม นึง โม ป
เอจี มัฮ คอง แตะ เซ ฆาื อ�ื 41พะจาว เกือฮ อื โฮลฮ
อาวต ฆรมึ อมันัต โม ปุย โฮวน เมือง โฮวน ปะเทต�
เกือฮ โรฮ โม ป เกละยุ อื เซ โฮลฮ ตัตเตียง อ�ื 42 โม
ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เซ เอจี โฮลฮ โคมเฮง คาเคียน
อ�ื โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ จัมเปนญอม อาวต ฆรมึ
อมันัต อื โครยญ เจือ� 43พะจาว เอจี เรอมึ อื โฮวน
โฮน� โม เซ ปังเมอ เลฮ ลอป เตียง อ�ื ยุฮ แนฮ อื
ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� พลวย ติ แตะ เลียก โด่ะ
ปุๆ นึง มัป่ ยุฮ แตะ เซ�

44 ปัง เอจี มัฮ ตอก เซ� เญอืม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ ไม่ กอก อื ปัว พะจาว เรอึม แตะ�
พะจาว งอ่ต ลัง่ อื ละ อ�ื 45พะจาว เลียก พาวม นึง
อ�ื โตก โรฮ ละ ลปุง ซันญา ป เอจี ซันญา แตะ อาึง
ไม่ อ�ื แม เลียก พาวม แม นึง อื ฆาื อื เบือ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� 46พะจาว เกือฮ โรฮ โม ป
โฮมวต อื เกือฮ แปน ครา แตะ เซ แม เลียก พาวม
นึง อ�ื

47 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ� ปัว เปอะ เรอมึ เอะ
เกือฮ โปน� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ เอญี ฮา เมือง
ปุย ตังเมือง โฮวน เมือง เซ� เญือม เซ เอะ ซ โฮลฮ
ทไว ลอป รพาวม ญันด่ี แตะ ละ เปอะ� ไม่ ซ โฮลฮ
โรฮ ลืลาว มอยฮ ซัมคัน ยุฮ เปอะ�

48 ไมจ ปุย ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน� เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ฮอยจ ปเล่ีย� ฮอยจ

ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไมจ ปุย เตือง โอยจ
อื อฮั �อาเมน�
ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะญันด่ี นึง พะจาว, นึง มัฮ
อื ป ตึก นึง ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื
มัฮ ป ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 2 ปุย เมาะ ป เอจี
โปน ฮา ป ตอซู ไม่ อื เบือ เรอึม พะจาว อื เซ� ไมจ
เนอึม อื อฮั ตอก เซ นึง รซอม ลืลาว แตะ พะจาว�
3พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ โฮลฮ แม เอญี เน่อมึ นึง
ปะเทต ยุฮ ปุย ตัง เมือง� เอจี รโจะ แม โม เปะ เน่
อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ ลัก่ เลียก ซเงะ� เน่อมึ นึง
ลวง ลัก่เซฮ ไม่ ลัก่ล่าวง�

4 งอ่น อื โฮว ไป โฮว มา นึง ลาึน ซออฮ ซอวยญ�
นึง โอ อื ยุง คระ ป ซ ฮอยจ ละ เวยีง ก ซ เกียฮ อาวต
แตะ นึง� 5 ฆวต โซม� ฆวต ญุ รอาวม� รพาวม อื
ชุมเช โรฮ ฆาื อ�ื 6 เญอืม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ ตอก เซ� กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะ
จาว เรอึม เนอึม อื เกือฮ โปน อ�ื 7 พะจาว ตาว อื
โฮว นึง คระ ซื� เกือฮ อื ฮอยจ นึง เวยีง ป ซ เกียฮ
อาวต อื นึง� 8 ปุย โม เซ ไมจ เนอมึ อื ญันด่ี นึง พะ
จาว, เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื เซ� ไม่ เบือ
กัน ซัมคัน ป เอจี ยุฮ อื ละ ปุย ปลัฮเตะ เซ� 9 โม ป
ฆวต ญุ รอาวม เมอ พะจาว เอจี เกือฮ เนอมึ อื โฮลฮ
ญุ อื ปอ ซัก แตะ� โม ป ฆวต โซม� เอจี เกือฮ โรฮ
อื ซัก นึง โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ แตะ�

10 งอ่น อื เอจี งาวม นึง ก เฟียก ตัน อ�ื โฮลฮ
อาวต ไม่ รพาวม ตุก แตะ นึง คัง ปุย อื โตะ คอก�
อาวม เนอึม ป โซะ นึง ลอก อื โม่ะเฮลีจ� 11 มัฮ ฆาื
เลฮ อื เตียง ป อฮั พะจาว ละ แตะ� เมีญ โตว ลปุง
ซตอก พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ มัฮ ป ซัมคัน
ละ แตะ� 12 โฮลฮ ยุฮ กัน โซะ ปอ โซะไมญ โซะ ปี
แตะ� โม เซ เยอ ฆลาื ปังเมอ โอ ไก ป เรอมึ� 13 เญื
อม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ�
กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว เรอึม เนอึม อื
เกือฮ โปน อ�ื 14 เกือฮ อื โปน ฮา ลัก่ เฟียก เซ� ยุฮ
โรฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ป โจก ป คัง อื เซ เกือฮ ดุต บลวย
เอนิ� 15 ปุย โม เซ ไมจ เนอึม อื ญันด่ี นึง พะจาว
เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื เซ� ไม่ เบือ กัน
ซัมคัน ป เอจี ยุฮ อื ละ ปุย ปลัฮเตะ เซ� 16 เอจี มัฮ
พะจาว เซ ป ยุฮ ไลจ ไม่ รเวอืะ ไร ซเงี ป ระ ป ตอน
เซ� ไม่ กิต โรฮ อื ซีโกรง ไร เซ�

17 ปุย งอ่น อื แปน ปุย งาว ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ� มัฮ
ฆาื มัป่ พิต ยุฮ อื เซ ป โฮลฮ อื โอต เม่ะมัก่ แตะ ฆาื
อ�ื 18 เอจี เกละยุ ป โซม ป ปอน โครยญ เจือ� เอจี
ซดิ เนอึม ไม่ โตะ รเวอืะ ลัก่ ยุม� 19 เญือม อาวต
อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ� กอก ปัว พะ
จาว เรอึม แตะ� พะจาว เรอึม เนอึม อื เกือฮ โปน
อ�ื 20พะจาว เอจี เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อ�ื ละ
เรอมึ อื เกือฮ ไฮ� ไม่ เกือฮ อื โปน ฮา โตะ รมอยจ อื
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เซ� 21 ปุย โม เซ ไมจ เนอมึ อื ญันด่ี นึง พะจาว เบือ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื เซ� ไม่ เบือ กัน ซัมคัน
ป เอจี ยุฮ อื ละ ปุย ปลัฮเตะ เซ� 22 ไมจ โรฮ อื ทไว
โอเอฮี ละ� ละ ซ เปลีฮ อื รพาวม ญันด่ี แตะ นึง�
ไมจ โรฮ อื กอก รโฮงะ กัน ยุฮ พะจาว เซ นึง รซอม
เชยี มวน แตะ�

23 ปุย งอ่น อื โฮว ไม่ โล่ง ระ นึง ปลัฮ รอาวม�
ริ ฮา ป โซม ป ปอน แตะ นึง ปลัฮ รอาวม ระ เซ�
24 โม เซ โฮลฮ โรฮ ยุ กัน ยุฮ พะจาว, เอจี มัฮ กัน ซัม
คัน ป ยุฮ พะจาว นึง ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อ�ื 25 พะ
จาว ดวน กาื เกือฮ อื ฮอยจ บาึง ราว ปลัฮ รอาวม�
รอาวม เซ พุกเพียก ฆาื อื เรยีง� 26 โล่ง บุก ปุย โม
เซ เยอ ฮาวก ไม่ รอาวม พุกเพียก เซ ฮอยจ ก ฮลา
วง อ�ื ฟวยจ เซ เลีฮ แม ฮอยจ ก เตียม อ�ื ปุย
โม เซ โอยจ เปละ พาวม� ฮลัต เตีจ ฆาื ป เกิต ละ
แตะ เซ� 27 ปุย โม เซ จังเจีญ จังบ่อฮ ตอก ป ญุ่ยจ
โฮ� ลอยจ โรฮ กัมกึต ไม่ อ�ื 28 เญือม อาวต อื
ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ� กอก ปัว พะ
จาว เรอึม แตะ� พะจาว เรอึม เนอึม อื เกือฮ โปน
อ�ื 29 พะจาว เกือฮ กาื ระ เซ ลโล่ะ ละ อ�ื เกือฮ
โรฮ รอาวม พุกเพียก เซ อาวต โฆย โรฮ� 30 ปุย โม
เซ มวน รพาวม นึง เอจี เฮน ฮลอง โอเอฮี ละ แตะ�
ฟวยจ เซ พะจาว ตาว อื ฮอยจ นึง ตา เฮอื นา ก ฆวต
ฮอยจ อ�ื 31 ปุย โม เซ ไมจ เนอึม อื ญันด่ี นึง พะ
จาว เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื เซ� ไม่ เบือ
กัน ซัมคัน ป เอจี ยุฮ อื ละ ปุย ปลัฮเตะ เซ� 32 ไมจ
อื รโฮงะ ไลลวง โญตซัก อื ละ ปุย นึง กัน โพรม ระ
ยุฮ โม ลัปซด่อน� ไม่ ลืลาว อื พะจาว นึง กัน โพรม
ยุฮ โม ป ระ ป คาว�

33พะจาว เปียน โกลง ระ เกือฮ แปน ลาึน ซออฮ�
เปียน โรฮ รอาวม ปลาฮึ เกือฮ แปน เตะ ซออฮ โรฮ�
34 ปลัฮเตะ ไมจ ไม่ นาวก อื นึง เปลิ ป ซมา ลโลวง
ปุย� เอจี เกือฮ อื แปน เตะ ฮงั เยอื ไม่ เออมึ แตะ�
มัฮ ฆาื กัน ฆอก ยุฮ ปุย โตะ เมือง เซ ป แปน อื ตอก
เซ ฆาื อ�ื 35 พะจาว เอจี เปียน โรฮ ลาึน ซออฮ
เกือฮ อื แปน ตุง รอาวม ระ� ปลัฮเตะ ซออฮ ซอ
วยญ เกือฮ โรฮ อื แปน รอาวม ปลาึฮ� 36ฟวยจ เซ
เกือฮ โม ป วติ โซม ม่อยญ จัน โฮลฮ อาวต นา เซ�
ปุย โม เซ ลอต ยุฮ เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต แตะ
นึง อ�ื 37 โม เซ ยุฮ ชจิ� ยุฮ รปึม อะงุน� เกลอึม
เนอึม เปลิ ละ อ�ื 38 พะจาว ปิฮ มุ่น ละ อ�ื ปุย โม
เซ พรุฮแพร เนอึม เบือ อ�ื คอง เลียง คอง ดู่ อื พรุ
ฮแพร โรฮ ละ อื โฮวน ปุ ปุ�

39 ติ ติ โฮน อ�ื เญอืม ไก ป ยุฮ ไลจ ไม่ อื ปอ รมัฮ
อ�ื ไม่ แปน อื ปุย ตุ ปุย เตียม ฆาื อ�ื นึง โคมเฮง คา
เคียน ปุย อื เกือฮ อาวม เม่ะมัก่ แตะ ไม่ เกือฮ อื ไลจ
รพาวม เมอ� 40 เญือม เซ พะจาว เกือฮ โม จาวไน
ป โคมเฮง อื เซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ เกือฮ อื โฮลฮ
ตอ ไป ตอ มา นึง ปลัฮเตะ ฮงั นา ก โอ คระ ไก นึง
ฆาื อ�ื 41พะจาว ปังเมอ ยวก โม ป ตุก ป ญัก เกือฮ
โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ� เกือฮ โรฮ จัตเจือ อื พรุฮแพร
โฮวน ตอก แกะ ตอก ปิ โฮวน โฮ� 42 โม ปุย เนอึม

รพาวม เมอ โฮลฮ ยุ อ�ื มวน รพาวม เบือ อ�ื โม
ปุยไฮะ ปุยฮอน เนอ ปังเมอ เกือฮ อื โอ เญือะ เกียฮ
ลปุง�

43 มัฮ ปุย ป มัฮ ปุย ไมจ พันญา เยอ� ไมจ อื งอ่ต
โอเอฮี ไล เซ� ไมจ อื งอ่ต ที ไลลวง รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว.

108
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว� รพาวม รโม่ยฮ อาึ เอจี ตอน ฮมัน�
อาึ ซ เชยี ลืลาว เยอะ พะจาว เบือ อ�ื รพาวม รโม่
ยฮ อาึ โกฮ เออ� 2พิน ระ พิน แตวะ ไมจ โรฮ เปอะ
โกฮ� อาึ ซ งาวป โกฮ ละ ลืลาว แตะ พะจาว�

3 โอ พะจาว, อาึ ซ รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง
ปะ ลลาึง ปุย โฮวน เมือง� ซ เชยี ลืลาว ปะ เกือฮ ปุย
ฮมอง โครยญ เจือ ปุย� 4รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ มัฮ ป ระ ฮา บลาวง ฮลาวง ฮา ซเงะ� รพาวม
เนอมึ เปอะ เวอืฮ โรฮ ฮา ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง�
5 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เปลีฮ เมาะ ระ อมันัต แตะ
นึง มะลอง� ไม่ เปลีฮ เปอะ อมันัต โญตซัก ยุฮ แตะ
เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี 6 ปัว เปอะ โลยฮ รซอม ปัว เยอะ
เฮ�ี ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ เป เบือ อมันัต ระ ยุฮ
เปอะ� เดอมึ โม เอะ ป มัฮ ปุย ฮรกั เปอะ เฮี ซ โปน
ฮา ป โอ ไมจ�

7 ปะ เอจี อฮั เปอะ นึง วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ รฆุ เมือง เชเคม ละ ปุย ไน แตะ นึง
เอจี เป แตะ� ซ รฆุ โรฮ ลโลวง ซุกโคต ละ โรฮ� 8 กิ
เลอัต ไม่ มะนาเซ เอจี มัฮ คอง อาึ� เอฟราอมิ มัฮ
ตอก วอม ไร เฆีญ ไกญ เญอะ� ยูด่า มัฮ ตอก โคะ
ฆิ ซัมคัน ไปญ เญอะ� 9 โมอปั มัฮ ตอก ควน อาึง
เงอะ รอาวม รไซจ ชวง แตะ� อาึ ซ วตั เกิป แตะ
ราว เมือง เอโด่ม� อาึ ซ รโอง เงอะ นึง เอจี เป แตะ
โม ฟีลิซเตีย�� อฮั เปอะ เซ�

10-11 โอ พะจาว� มัฮ ปุย ป ซ นัม อาึ ฮอยจ นึง
เวยีง ป ไก ปอม ตฮนั นึง โฮวน เซ� มัฮ ปุย ป ซ นัม
อาึ ฮอยจ นึง เมือง เอโด่ม เมอ� โอ พะจาว� เมอยุ
โอ เปอะ เญาะ โอก โฮว เรอึม รุป ดิ ไม่ โม เอะ เอ�
อมั มัฮ เอจี ละ โปวฮ เปอะ เอะ� 12 ปัว เปอะ เรอึม
เอะ นึง กัน ตอซู เยอะ ไม่ โม ป ฮอยจ รุป ไม่ เยอะ
เซ� ปัง ปัว เยอะ ปุย ปลัฮเตะ เรอึม แตะ� แจง โอ
ซ ไก ป มัฮ เนิ� 13 เญอืม เปิง เงอะ พะจาว� เอะ ปุน
อาวต ตอน อาวต ฮมัน ฆาื� มัฮ พะจาว ป เป โม ป
ตอซู ไม่ เอะ เซ�

109
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

1 โอ พะจาว ป โฮลฮ อาึ ลืลาว ลอป� ปัว เปอะ โอ
อาวต โฆย� 2 โม ปุย ฆอก ปุย เบร เอจี องั มวยญ
แตะ ละ ซ จุ แตะ อาึ เกือฮ ไลจ� ดัก อื ซาวป ญวต
พิต ละ อาึ นึง ลปุง โอ เนอึม� 3 ปุย โม เซ เอจี อฮั
ลปุง ฆอก ละ อาึ นึง เกละ อื ยุ อาึ� เอจี ตอซู ไม่ อาึ
เตือง โอ อาึ ยุฮ ป พิต ละ� 4ซาวป ฟึนฟอง อาึ เตือง
เอจี เปลีฮ ลอป อาึ รพาวม ฮรกั ละ� ไม่ ไววอน ลอป
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เยอะ เพือ อ�ื 5 กัน ไมจ ป ยุฮ อาึ ละ อ�ื ลเตือฮ โรก
อื เนิ นึง ป ฆอก� รพาวม ฮรกั ยุฮ อาึ เซ ลเตือฮ โรฮ
โรก อื เนิ นึง รพาวม เกละ อื ยุ อาึ�

6 โอ พะจาว� ปัว เปอะ ดุฮ ปุย โอ ซื โอ ไซ ละ ซ ร
เตีฮ อื ปุย เกละยุ อาึ เซ� เกือฮ ปุย ฟอง ปอ โฮลฮ
เอนิ อื ฮาวก นึง ซัน� 7 เญือม รเตีฮ ปุย อ�ื ปัว
เปอะ เกือฮ ปุย ยุ ที มัฮ อื ปุย พิต� ปัว เปอะ ลเตือฮ
รซอม ไววอน ยุฮ อื เกือฮ แปน ควน ลอก อื ตุต ฆาื
อ�ื 8 ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ ซเงะ อื เงีย่ง� เกือฮ โรฮ
ปุย ไฮญ โฮลฮ งาวม นึง เบือง ก งาวม อื ฮา อ�ื 9 ปัว
เปอะ เกือฮ กวน อื ดอย เปือะ แตะ� เกือฮ โรฮ ปร
โปวน เญือะ อื ลอต แปน แมฮงั โรฮ� 10 เกือฮ กวน
อื โฮลฮ ไร ซาวป ปัว โซม นึง ปุย� เกือฮ ปุย โครฮ
โอก ฮา เญือะ ฮงั นา ก อาวต อื เซ� 11 เกือฮ โม กุม
รมะ อื เซ ฮอยจ ตุย คาวคอง ยุฮ อื ฮา อื เตือง โอยจ
อ�ื เกือฮ ปุย เมือง ไฮญ ฮอยจ ลู ตุย ป โฮลฮ ป ปุน
อื ฮา อ�ื 12 ปุ เญือะ เกือฮ ปุย เลียก พาวม นึง ติ
ปุย เนอึม� โม กวน อื ปัง เอจี ดอย� ปุ โรฮ เกือฮ
ปุย เลียก พาวม นึง โรฮ� 13 ปัว เปอะ เกือฮ จัตเจือ
อื ดุต ไฆร� เกือฮ กวน เฌือต อื ยุม โอยจ เอนิ� ปุ
เญือะ เกือฮ ปุย เจน โคระ ยุง ป มัฮ อ�ื 14 ปัว เกือฮ
พะจาว ไตม ลอป กัน พิต ยุฮ เปือะ อื ละ อ�ื มัป่ ยุฮ
มะ อื เซ ปัว พะจาว โอ ตุเตือะ ลูลา ละ อ�ื 15 ปัว
เกือฮ มัป่ ยุฮ อื เซ อาวต ลอป ซองนา พะจาว. โม
โกะ อื เซ เกือฮ ปุย เบีย� ปุ เญือะ เกือฮ ปุย โตก ละ
เฟือฮ เอนิ�

16 ปุย เซ มัฮ ปุย โอ ไก รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย
เฟือฮ เอนิ� โฮฮ ฮา เซ ซาวป แม โคมเฮง คาเคียน
ปุย ตุก ปุย ญัก� ไม่ ปุย ไลจ รพาวม ละ ซ ยุฮ อื ยุม
ไม่� 17 ปุย เซ มวน รพาวม นึง โฮลฮ แตะ ซะ ซม่อต
ปุย� ปัว เปอะ เกือฮ รซอม ซะ เซ แม ฮอยจ ละ โกะ
อ�ื ปุย เซ ฆวต ปิฮ โตว มุ่น ละ ปุย� ปัว โรฮ เปอะ
เกือฮ ปุย ไฮญ โอ ปิฮ มุ่น ละ โกะ อื โรฮ� 18 ปุย เซ
เกือฮ รซอม ซะ ซม่อต เซ แปน ตอก เครองึ จาวป
แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ รซอม ซะ ยุฮ อื เซ แม เลียก
นึง เนะซองั โกะ อื ตอก รอาวม โฮ� เกือฮ โรฮ ฟา
เลียก ฮอยจ ละ ฆัว โตะ ซองั อื ตอก ลออยฮ โฮ�
19 เกือฮ โรฮ เลอึป เอนิ โกะ อื ปอ ไฆลป อื ตอก เค
รองึ จาวป อื โฮ� เกือฮ โรฮ ตอก โม่ะฮุต ป รวต ลอป
เอนิ โกะ อ�ื

20 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ โม ป ซาวป ฟึนฟอง
อาึ เซ ลอก ตุต แตะ ตอก เซ� โม ป ซาวป ญวต พิต
ละ อาึ เซ ปัว เนอมึ เปอะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� 21 โอ
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ เรอมึ อาึ นึง
ฮนั เปอะ นึง มอยฮ โกะ แตะ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ
เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ เซ�

22 อาึ มัฮ ปุย ตุกญัก� รพาวม เมอะ เอจี เบราะ
เอจี บัต่ กไน เยอะ� 23 อาึ เอจี ซ ลอยจ ซ ไฆร เนอมึ
เมอะ ตอก ปุโรม โอเอฮี เมือ กปู อื โฮ� เอจี ซพรอต
ปุย เยอะ โอก ฮา แตะ ตอก ซดู ซฆลา โฮ� 24มะฆรา
วง เงอะ เอจี ชุมเช ฆาื ไปลญ เออปึ เปอะ� เนะซองั

เงอะ เอจี รเกือะ รโกม ฆาื อ�ื 25 อาึ เอจี แปน เยอื
โคะ รญวยฮ ละ ปุย� ปุย เมือต ยุ อาึ งุฮ่เงฮ่ ไกญ
แตะ เนิ� นึง ฆวต ยุฮ อื ป กุยจ ป ววั เนิ�

26 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ เรอมึ อาึ�
ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� 27 โอ พะจาว, เกือฮ ปุย
โม เซ ยุ ที มัฮ อื อมันัต ปะ ป เรอมึ อาึ อ�ื นึง มัฮ เนอึ
ม อื ปะ ป ยุฮ เนิ ตอก เซ เยอ� 28 ปัง ซะ ซม่อต ปุย
เยอะ� ปัว ปะ ปิฮ มุ่น เนิ รโตง อ�ื โม ป ตอซู ปุ แตะ
ไม่ อาึ เซ ปัว เปอะ เกือฮ อื โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� 29 โม ป ซาวป ฟึนฟอง อาึ เซ ปัว เปอะ
เกือฮ อื โฮลฮ โชะ นา แตะ� เกือฮ โฮลฮ จาวป ฟุต
รพาวม โซะกิจ แตะ� ตอก จาวป ปุย ลปิ ดา โฮ�

30อาึ อื ซ รโฮงะ รซอมญันด่ี แตะ นึง พะจาว. อาึ
ซ ลืลาว พะจาว ซองนา ปุย โฮวน� 31พะจาว อาวต
ซดิ ไม่ โม ปุย ตุก ปุย ญัก� ละ ซ เรอมึ อื เกือฮ โปน
ฮา โม ป ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 พะจาว อฮั อื ละ จาวไน ยุฮ อาึ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ งาวม ลวง ดอม อาึ ฮอยจ ละ เกือฮ อาึ โม ป
รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ�� อฮั เซ พะจาว.

2 บัน่เมือง เตียง เปอะ ปุย ไม่ อมันัต ระ แตะ เซ�
พะจาว ซ เกือฮ อื เวอืฮ ปุ ปุ เน่อมึ นึง เมือง ซีโยน เซ
ฮอยจ ละ ก ไฮญ� พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตัต
เตียง โม ป รุป ปุ แตะ ไม่ เปอะ� อฮั เซ ละ เปอะ�
3ซเงะ ซ รุป เปอะ ปุ แตะ ตฮนั ยุฮ เปอะ ซ ซมัก โฮว
รุป ไม่ ปุย� ปะ ซ จาวป เปอะ เครองึ ซัมคัน คึนัก
ยุฮ แตะ� อมันัต เปอะ ซ ฮอยจ โคระ แม ละ เปอะ
โครยญ ซเงะ ตอก รอาวม รน่ะ เมือ กซะ อื โฮ�� อฮั
เซ�

4 พะจาว เอจี ซันญา อาึง อื ซโตฮ ตอก เฮี ไม่ โอ
อื ซ เปียน รพาวม แตะ� �ปะ ซ แปน เปอะ ซตุ โอ
เญาะ ไก ลอยจ ตอก ไลลวง ซตุ เมละคีซเด่ก โฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื

5 จาวไน ยุฮ อาึ ป อาวต ลวง ดอม เปอะ เซ� เญื
อม เติง ซเงะ ซ ฮาวก รพาวม อื ซ เป โม กซัต เกือฮ
อื ไลจ โลม เตือง โอยจ อ�ื 6 ซ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ
เมือง ปุย� เบือง รุป ปุย ปุ แตะ ซ นาวก นึง ป ยุม�
ซ เป กซัต เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ� 7จาวไน เซ ซ โฮลฮ
ญุ รอาวม นึง โกลง โบ คระ โฮว แตะ� ซ โฮลฮ เรยีง
แด่น แตะ เบือ อ�ื ซ ชุง ไม่ กาึฮ นา ซดู ตา แตะ นึง
เอจี เป แตะ โอเอฮี โครยญ เจือ�
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. อาึ ซ ญันด่ี ไม่ พะจาว

ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� อาึ ซ รโฮงะ ละ ปุย ซอง
นา ก โพรม ปุย ไน พะจาว ไม่ ปุ แตะ�

2 กัน ยุฮ พะจาว มัฮ เนอึม ป ตึก นึง ระ ไล แตะ�
เมาะ ป ฮงา เนอึม นึง กัน เซ ซ ซาวป แนฮ ตอก ซ
ยุง แตะ ไลลวง อื โฮวน ปุ ปุ� 3 กัน ยุฮ พะจาว มัฮ
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ป คึ ป นัก ไม่ เปลีฮ อื โญตซัก ระ ไล ยุฮ อ�ื กัน ซื
ไซ ยุฮ อื อาวต ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�
4 พะจาว เกือฮ โตว เอะ เบีย กัน ซัมคัน ยุฮ แตะ�
พะจาว มัฮ ป อาวต ไม่ กุนมุ่น� เลียก พาวม ลอป
นึง ปุย� 5 โพต โรฮ ป โซม ป ปอน ละ โม ป นัปทื
เนอึม แตะ� ไตม ลอป ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่
ปุย� 6พะจาว เอจี เปลีฮ อมันัต ระ แตะ ละ ปุย ไน
แตะ� เอจี เกือฮ เมือง ปุย ไฮญ ละ อื แปน คอง อ�ื
7 กัน ยุฮ พะจาว นึง อมันัต แตะ มัฮ ป เนอมึ ป แนม
ไม่ ป ปุก ป ลอก� ลปุง ซตอก รเงอ่มึ อื ปุย มัฮ เนอึ
ม ป ปุน อาึง ปุย รพาวม แตะ นึง� 8 ลปุง พะจาว
เซ มัฮ ป ตอน ป ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� เญือม
เกือฮ อื ละ ปุย มัฮ เกือฮ อื ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ� 9พะจาว โตฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ
โอก ฮา แปน อื ครา� เกือฮ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ไม่
ปุย ตอน ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� มอยฮ พะจาว เซ
มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� โปง เนอึม ปุย ฮลัต นึง ไม่ นัปทื
แตะ�

10 ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� กา โอ
เอฮี ไฮญ ไมจ อื นัปทื เนอมึ พะจาว. เมาะ ป ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก อื อาึง ซ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี ฆาื อ�ื ไมจ
ปุย ลืลาว พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. ป นัปทื เนอึม พะจาว

ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ ลปุง อฮั พะ
จาว อาึง� ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

2 จัตเจือ อื ซ โฮลฮ แปนป ระ ป คาว นึง ปลัฮเตะ�
กวน เฌือต อื ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง� 3 เญือะ
เซ ซ โฮวน คาวคอง� กัน ซื กัน ไซ ยุฮ ปุย เซ ไก โตว
ลอยจ ไม่� 4 ป ซโฆรฮ รพาวม ปัง อาวต ก เฟียก
อื ซ โอก ซเปีย ละ� โม เซ ฮรกั เวือง ปุย ไม่ เลีย
ก พาวม โซะ ไง่ แตะ นึง อ�ื อาวต แนฮ ไม่ รพาวม
ซืไซ แตะ� 5 ป ซเปือฮ รพาวม นึง เกือฮ แตะ ปุย
รอม เวยี โอเอฮี ไม่ ซืไซ อื นึง กัน ยุฮ แตะ โครยญ
เจือ� ซ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน ฆาื อ�ื 6 ปุย ซื
ปุย ไซ ไก โตว เญือม เด่ือต เนือะ ฮอน ไจ อื นึง โอ
เอฮี ฮ�ี ปุย ไฮญ ซ โตก ลอป ละ อื ฮอยจ เฆียง เฮ�ี
7 ปุย ตอก เซ ไก โตว ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง ฮมอง
แตะ ป กอยจ ป ราวม� รพาวม อื อาวต ตอน ฮมัน
แนฮ นึง อาึง อื รพาวม แตะ นึง พะจาว. 8 รพาวม อื
อาวต แนฮ นัม ตัว เปิง แตะ� ไก โตว รพาวม ฮลัต�
แจง ซ โฮลฮ อื ยุ เญือม ไป โม ป เกละยุ แตะ เซ�
9 โม เซ ปุน ซเปือฮ รพาวม ละ เกือฮ แตะ โอเอฮี ละ
ป ตุก ป ญัก� กัน ซื กัน ไซ ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ ไม่�
พะจาว ซ เกือฮ อมันัต โญตซัก ละ โม เซ� เกือฮ อื
พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง�

10 ปุย ฆอก ปุย เบร เญือม ยุ อื ปุย ตอก เซ ววั
รพาวม อ�ื ครติ เบียง เตียง รญี แตะ ละ อ�ื กัง
เคะ เอ โกะ อื ปังเมอ ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� ปุย ฆอก
ปุย เบร ซ โฮลฮ โตว ยุฮ อื ตัม กัมกุยฮ แตะ�
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. โม เปะ ป มัฮ กวนไจ

ยุฮ พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ ลืลาวพะจาว. ไมจ เนอมึ
เปอะ ลืลาว มอยฮ อ�ื 2 ไมจ เนอมึ ปุย ลืลาว มอยฮ
อื เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
3 เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ� เอจี มัฮ มอยฮ พะจาว เซ ป ไมจ ปุย ลืลาว
เยอ� 4 มัฮ พะจาว ป ตัตเตียง ปุย โครยญ ปะเทต
โครยญ ปซา เยอ� อมันัต โญตซัก ยุฮ อื มัฮ เนอึม
ป ฮลาวง ฮา มะลอง� 5-6 เมาะ ป อฮั ปุย มัฮ พะ มัฮ
จาว เยอ� ไก โตว ติ เนอมึ ป เมาะ อื พะจาว ยุฮ เอะ
เอ� มัฮ เนอึม ป อาวต ก ตึก นึง ฮลาวง แตะ� พะ
จาว นุ่ม แก มะลอง ไม่ ปลัฮเตะ เน่อมึ นึง ก อาวต
แตะ เซ�

7 เอจี มัฮ พะจาว ป ยวก โม ป ตุก ป ญัก โอก ฮา
เตะ รกาื เยอ� ไม่ ยวก อื โม ป เม่ะมัก่ ซักคระ โอก
ฮา เม่ะมัก่ อาวม อื เซ� 8 เกือฮ อื โฮลฮ งาวม ไม่
โม จาวไน� ป มัฮ จาวไน ลลาึง โม ปุย ไน แตะ เซ�
9 ปรโปวน ป โอ ไก กวน� พะจาว เอจี เกือฮ อื โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง เญือะ แตะ� นึง เกือฮ อื
กวน อื ละ อ�ื
ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไพรม อื เญือม โอก โม อซิราเอน ฮา เมือง อยีปิ

โฆะ โฮ� มัฮ เญือม โอก จัตเจือ ยาโคป ฮา โม ปุย
ตังเมือง ป ตัง ลปุง ฮา โม โกะ อื เซ� 2 โม ยูด่า เยอ
โฮลฮ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว� โม อซิราเอน
เนอ โฮลฮ แปน ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ อ�ื

3 ปลัฮ รอาวม ซครกั เญือม ยุ อื โม เซ เยอ� ตอ
เอนิ ฮา อ�ื โกลง จอแด่น เนอ ลเตือฮ โรฮ ตอ แม
ฆาื อ�ื 4 โม มอยจ เจาะ ติ แตะ ฆาื อื ตอก ปิ โปก
โฮ� ตู เตียม เตน ฆาื อื ตอก กวน แกะ โฮ� 5 เออ�
ปลัฮ รอาวม� มัฮ ฆาื เมอ ป ตอ เปอะ ฆาื อ�ื โกลง
จอแด่น� มัฮ ฆาื เมอ ป ลเตือฮ เปอะ ตอ แม ฆาื อ�ื
6 เออ� โม มอยจ� เมอยุ เจาะ เปอะ ติ แตะ ตอก ปิ
โปก เกอ� ตูเตียม� เมอยุ เตน เปอะ ตอก กวน แกะ
แอ�

7 เออ� ปลัฮเตะ� ไมจ เปอะ รกุฮ รเตียง ซองนา
พะจาว. มัฮ ซองนา พะจาว ยุฮ ยาโคป� 8 เอจี มัฮ
พะจาว เซ ป เปียน ซโมะ เกือฮ แปน ตุง รอาวม ระ
อา� เปียน โรฮ ซโมะ งอ เกือฮ แปน รอาวม ปลาึฮ
โรฮ�*

115
1 โอ พะจาว, มัฮ ปะ โน่ง ป ไมจ โฮลฮ โญตซัก

แตะ� เอะ ปุย ปลัฮเตะ โปง โตว โฮลฮ� รพาวม
ฮรกั เปอะ ตอน ฮมัน� รพาวม เปอะ เนอึม โครยญ
เจือ� มัฮ เซ ป โปง เปอะ โฮลฮ โญตซัก แตะ ฆาื อ�ื

2 ปุย ตังเมือง อมั ทา ลัง่ อื ไฮมญ ตอก เฮ�ี �พะ
จาว ยุฮ เปอะ ไก ก เมอ�� อมั ทา อื อฮั เซ� 3 พะ
จาว ยุฮ เอะ อาวต เมือง มะลอง� โอเอฮี เมาะ ป
ฆวต ยุฮ อื ปุน ยุฮ อื โครยญ เจือ� 4พะจาว ทื โม เซ

* 114:8 114:8 มัฮ อฮั อื ไม่ เญือม เกือฮ พะจาว รอาวม โอก เน่อมึ นึง ซโมะ ละ โม อซิราเอน โฮ� ลอา โมเซ 17:1-7



พะทัม ลืลาว 115:5 540 พะทัม ลืลาว 118:7

มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง มาื นึง ไคร� มัฮ ป แตม ปุย นึง เตะ
โกะ แตะ ไอฮ� 5 ปัง ไก มวยญ อื เกียฮ ลปุง โตว�
ปัง ไก ไง่ อื เกียฮ ยุ โตว โอเอฮี นึง อ�ื 6 ฮยวก อื ไก
ปังเมอ โอ เกียฮ ฮมอง โอเอฮี� มาึฮ อื ไก โรฮ ปัง
เมอ โอ เกียฮ ฮงาึต โอเอฮี นึง อ�ื 7 ปัง ไก เตะ เกีย
ฮ ไปญ โตว โอเอฮี นึง อ�ื ชวง อื ไก โรฮ ปังเมอ โอ
เกียฮ โฮว เกียฮ เอญี� เกียฮ โอก โตว ลเลาะ เน่อมึ
โตะ คราวง อื ติ มวยญ เนอึม� 8 โม ป ยุฮ ฮุป ตอก
เซ ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง อื ซ ตอก โรฮ ฮุป ยุฮ
แตะ เซ โรฮ�

9 โม เปะ โม อซิ รา เอน เนอ� ไมจ เปอะ อาึง
รพาวม แตะ นึง พะจาว. มัฮ พะจาว ป เรอึมชวย
ตูเตอมึ เปอะ ไม่ เฆีญ เดีย อื โม เปะ� 10 โม เปะ ป
มัฮ ซตุ ยุฮ พะจาว� ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง
พะจาว. มัฮ พะจาว ป เรอึมชวย ตูเตอมึ เปอะ ไม่
เฆีญ เดีย อื โม เปะ� 11 โม เปะ ป นัปทื เนอึม พะ
จาว� ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว. มัฮ
พะจาว ป เรอมึชวย ตูเตอมึ เปอะ ไม่ เฆีญ เดีย อื โม
เปะ�

12 พะจาว ไฌม ลอป เอะ� ซ ปิฮ มุ่น ละ เอะ� ซ
ปิฮ มุ่น ละ โม อซิราเอน ไม่ โม ซตุ ยุฮ พะจาว เตือง
โอยจ อ�ื 13พะจาว ซ ปิฮ มุ่น ละ โม ป ฮลัต นึง แตะ
ไม่ นัปทื เนอมึ แตะ เตือง ป ระ ป แตวะ�

14 ปัว พะจาว เกือฮ เปอะ พรุฮแพร� เตือง โกะ
เปอะ ฮอยจ ละ กวน เปอะ ไม่ กวนโซะ กวน แซะ
เปอะ� 15 ปัว กุนมุ่น เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ พะจาว
ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เซ ฮอยจ ละ เปอะ�

16 มะลอง เงอ มัฮ คอง พะจาว. ปลัฮเตะ เอ พะ
จาว ปังเมอ เกือฮ อื ละ ปุย� 17 โม ป เอจี ยุม เญาะ
เกียฮ ลืลาว โตว พะจาว. โม ป เอจี อาวต นึง เมือง
ป ยุม เมอ มัฮ ตื ตอก เซ� 18 โม เอะ ป ไอม ลัง่ เงอ
ปังเมอ ซ ลืลาว เยอะ พะจาว, เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ ละ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว
พะจาว.

116
1 อาึ ฮรกั พะจาว นึง ฮมอง อื ป ปัว อาึ นึง แตะ�

มัฮ งอ่ต อื รซอม ไววอน ยุฮ อาึ� 2 พะจาว ดาวง
ฮยวก แตะ ละ งอ่ต แตะ ป อฮั อาึ� มัฮ เซ ป ซ กอก
อาึ ปัว พะจาว เรอมึ แตะ ติ เจน ไอม เมอะ ฆาื อ�ื

3 ลัก่ ยุม ตอก ป ซ ฮอยจ ริ โฮม วต ปุก อาึ�
รพาวม ฮลัต ฮอยจ เน่อมึ เมือง ป ยุม ตอก ป ซ ริ
โจก อาึ� อาึ อาวต ไม่ โซะ แตะ ไม่ ตุก รพาวม แตะ�
4 เญอืม เซ อาึ กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ ตอก เฮ�ี
�โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ ไอม�� อฮั เซ
ละ�

5 พะจาว เซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย� มัฮ ป
นาวก นึง กุนมุ่น ไม่ กัน ซื กัน ไซ� 6 พะจาว มัฮ ป
แลน แก ป รมัฮ ป ยุง� เญือม โฮลฮ อาึ แปน ปุย ตุ
ปุย เตียม พะจาว เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม�

7 โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� เกือฮ ติ เปอะ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน� นึง เกือฮ พะจาว ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ
โฮวน เจือ�

8 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน ฮา ยุม แตะ� เกือฮ
อาึ โอ เญือะ โฮลฮ โอก รบวต� เรอึม อาึ เกือฮ โอ
ลอต ฆลาื ลอป เอนิ� 9 มัฮ เซ ป ซ โฮลฮ อาึ รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ฆาื อื ติ เจน ไอม เมอะ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี 10 ปัง แกต ติ แตะ โอ เญือะ ไก ตอก
โปน� อาึ เจือ แนฮ ลัง่ ซ โปน แตะ� 11 อาึ อฮั ฆาื อื
ตอก เฮ�ี �ปุย เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป จุ ปุย� อาึ อฮั
ตอก เซ เญอืม ตึก นึง ตุก รพาวม แตะ�

12 เญือม เกือฮ พะจาว ป ไมจ เนิ ตอก เซ� มัฮ
เมอ ป ปุน ทไว อาึ ละ อื รโตง อ�ื 13 อาึ ซ ยวก เปีย
ง รอาวม อะงุน ทไว ละ อื นึง โฮลฮ อาึ โปน ฮา ป
โอ ไมจ� อาึ ซ กอก รโฮงะ มอยฮ พะจาว เซ ไม่ อ�ื
14 เญือม โพรม ปุย ไน พะจาว ไม่ ปุ แตะ อาึ ซ ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว ซองนา ปุย โฮวน เซ ตัม ป เอจี ซัน
ญา แตะ อาึง�

15 ดัฮ ปุย ไน พะจาว ยุม โฮ� ปัง มัฮ ติ ปุย โน่ง มัฮ
ป ระ เนอมึ ไล ละ งอ่ต พะจาว อ�ื 16 โอ พะจาว, อาึ
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� ตอก โรฮ มัฮ มะ เกอะ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ ไพรม อื โฮ� มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ เบลือฮ
ฮา อมันัต ลัก่ ยุม เมอ� 17 อาึ ซ รโฮงะ รซอม ญัน
ด่ี แตะ เกือฮ แปน ป ทไว แตะ ละ เปอะ� อาึ ซ กอก
รโฮงะ มอยฮ พะจาว. 18-19 เญือม โพรม ปุย ไน พะ
จาว ไม่ ปุ แตะ นึง ควง วิฮนั นึง เวยีง เยรูซาเลม
เมอ� อาึ ซ ทไว โอเอฮี ละ เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา
แตะ อาึง โครยญ เจือ�
ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว.

117
1 โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต ไมจ เปอะ ลืลาว พะ

จาว. โม เปะ ปุย โครยญ จัต โครยญ เจือ ไมจ เปอะ
วุฮ อื ระ จอง อื ฮลาวง� 2 มัฮ ป ฮรกั เอะ ไม่ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน เนอึม แตะ� ระ เนอึม รพาวม ฮรกั
อื เอะ เอ� รพาวม เนอึม ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ ไม่�
ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว.

118
1 ไมจ เปอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง มัฮ อื ป ตึก นึง

ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ ไม่� 2 โอ เมือง อซิราเอน� ไมจ เปอะ ครอฮ
ตอก เฮ�ี �รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว ไก
โตว ลอยจ ไม่�� 3 โม เปะ ป มัฮ ซตุ ยุฮ พะจาว
เยอ� ไมจ เปอะ ครอฮ ตอก เฮ�ี �รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ พะจาว ไก โตว ลอยจ ไม่�� 4 โม เปะ ป
ฮลัต เนอึม นึง พะจาว ไม่ นัปทื เปอะ� ไมจ เปอะ
ครอฮ ตอก เฮ�ี �รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว
ไก โตว ลอยจ ไม่�� ไมจ เปอะ อฮั ตอก เซ�

5 เญือม อาวต ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ อาึ
กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว โลยฮ อื เนิ�
เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ� 6 พะจาว มัฮ ป อาวต
ไม่ อาึ� อาึ ซ ฮลัต โตว นึง โอเอฮี� ปุย แจง โอ ซ
เกียฮ ยุฮ ป โซะ เนิ ฆาื อ�ื 7 มัฮ พะจาว ป เรอึม อาึ
อ�ื เญือม ไป โม ป ตอซู ไม่ อาึ นึง เงอะ อาึ ซ โฮลฮ
ยุ ที�
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8 ปุย ดัฮ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว, ไมจ ฮา เปิง
อื ปุย ปลัฮเตะ� 9 ดัฮ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว
ไมจ ฮา เปิง อื โม จาวไน นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี

10 โม ป ตอซู ไม่ อาึ โฮวน เมือง ฮอยจ แวต เอนิ
อาึ� อาึ ปังเมอ ยุฮ ไลจ ไม่ เบือ อมันัต พะจาว. 11 โม
เซ แวต เอนิ อาึ โครยญ ลวง� อาึ ปังเมอ ยุฮ ไลจ ไม่
เบือ อมันัต พะจาว. 12 โม เซ ราวม โรฮ อาึ ตอก แฮ
ฆวต ตาวต โฮ� อมันัต อื ปังเมอ ไกลจ โอยจ ตอก
กัต ซออฮ โตก ปุย นึง งอ โฮ� อาึ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่
เบือ อมันัต ยุฮ พะจาว.

13 โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ คัม ตุง อาึ โซะ
ลัมเลือ เอนิ� อาึ ซเปี ไป เยอะ� พะจาว ปัง เมอ
เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา อ�ื 14พะจาว มัฮ เรยีง แด่น
อาึ� มัฮ ป เกือฮ อาึ โฮลฮ เชยี นึง เป แตะ� มัฮ ป
เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ�

15 งอ่ต เมิฮ� ซ ฮมอง เปอะ เซียง รโพ ปุย ไน พะ
จาว กุม แตะ เน่อมึ นึง พากัง อาวต แตะ ไม่ เซียง
เรยีง แตะ นึง เอจี เป แตะ ตอก เฮ�ี �เอะ เป เบือ
อมันัต ระ ยุฮ พะจาว. 16 อมันัต พะจาว เกือฮ เอะ
ปุน ตอซู ไม่ ป เกละยุ แตะ� อมันัต พะจาว เกือฮ
เอะ เป โอเอฮี โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

17 อาึ ซ ยุม โตว� ซ ไอม เมอะ ละ ซ รโฮงะ แตะ
ไลลวง ป ยุฮ พะจาว ละ ปุย� 18 โซะ เนอมึ เฟียต พะ
จาว อาึ อ�ื ปังเมอ โอ ปอ ยุม เมอะ�

19 ไมจ เปอะ โปฮ รเวอืะ วฮินั ละ อาึ� อาึ ซ เลียก
รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ ละ พะจาว. 20 โตะ รเวอืะ
เฮี มัฮ โตะ รเวอืะ ยุฮ พะจาว. มัฮ ปุย ซืไซ ละ พะ
จาว โน่ง ป โฮลฮ เลียก นึง อ�ื 21 โอ พะจาว, อาึ ญัน
ด่ี ไม่ ปะ นึง ฮมอง เปอะ ป อฮั อาึ� เอจี เกือฮ เปอะ
อาึ เป โม ป ตอซู ไม่ เยอะ�

22 ด่อง ซโมะ โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี โซวต พะ
จาว แปน ด่อง โรง� 23 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ กัน ยุฮ
พะจาว. เงอตึ เนอมึ ไง่ ซลอง เอะ นึง� 24ซเงะ เนาะ
เฮี มัฮ ซเงะ เกือฮ พะจาว ละ เอะ� ไมจ เอะ เกือฮ ติ
แตะ ญันด่ี ปีติ นึง อ�ื

25 โอ พะจาว, ปัว ปะ เกือฮ เอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ�
ปัว เปอะ เกือฮ กัน ยุฮ เอะ จเลิน� 26 ปัว เกือฮ ซนกุ
ซุกบัน่ ละ ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว. เอะ ลืลาว ปะ
เน่อมึ นึง วิฮนั ยุฮ เปอะ� 27 มัฮ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว เนอมึ เมอ� มัฮ ป เกือฮ รงั ซเปีย ละ เอะ� ไมจ
เอะ โรวก กัก โคะ นึง กัน เลียง ยุฮ อื ไม่ โฮว ดิ แตะ
ฮอยจ นึง กัน ชลอง ยุฮ พะจาว นา ก เปลีฮ อื อมันัต
แตะ เซ�

28 โอ พะจาว� มัฮ ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ� อาึ
ญันด่ี เนอมึ ไม่ เปอะ� อาึ ซ วุฮ ปะ ระ จอง ปะ ฮลา
วง�

29 ไมจ เปอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง มัฮ อื ป ตึก นึง
ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ ไม่�

119
คัก ติ

1 โม ป ยุฮ ลอป ป ปุก ป ลอก ตัม โกตไม ยุฮ พะ
จาว เยอ� โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ

อ�ื 2 โม ป เนอึง ลปุง ซตอก รเง่อมึ พะจาว เยอ�
ไม่ ซาวป อื ยุ พะจาว ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ ซ โฮลฮ
โรฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 3 โม เซ ยุฮ โตว
ป พิต� มัฮ ป โฮว แนฮ นึง คระ ยุฮ พะจาว�

4 โอ พะจาว� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ พะทัม โกตไม
ยุฮ เปอะ ละ เอะ� เอจี เกือฮ เปอะ เอะ ยุฮ ตัม
โกตไม เซ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 5 อาึ ฆวต เกือฮ
เนอึม ติ แตะ ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ อาึง ไม่ รพาวม ตอน
ฮมัน แตะ� 6 ดัฮ อาึ ฮงา วตึ ดึต ฆราึง นึง ลปุง
ซตอก เปอะ อาึง โครยญ เจือ โฮ� อาึ แจง โอ ซ
โฮลฮ โซะ กิจ ปิญ ไง่ ฆาื อ�ื 7 เญอืม ซาวป อาึ เกือฮ
ติ แตะ ยุง โกตเกน ซืไซ ยุฮ เปอะ� อาึ ซ โฮลฮ ลืลาว
ปะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เบือ อ�ื 8 อาึ ซ เนอึง ป
อฮั ปะ อาึง โครยญ เจือ� ปัว เปอะ โอ ละ โปวฮ อาึ�

คัก ลอา
9 ปรเมะ นมุ ซ เกือฮ จีวติ แตะ ซงะ่ ซงอม ตอก

เมอ� มัฮ เบือ เนอึง อื ป อฮั ป มวยญ ปะ โครยญ
เจือ� 10 อาึ ซาวป ยุ ปะ ฮอยจ นึง รพาวม รโม่ยฮ
แตะ เตือง โอยจ อ�ื ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ โฮว ซไง
ฮา ลปุง ซตอก เปอะ อาึง� 11อาึ เอจี ไตม อาึง ป อฮั
เปอะ โตะ รพาวม แตะ ตอก แฮรน ปุย อาึง คาวคอง
ไมจ แตะ โฮ� เดอมึ อาึ โอ ซ ยุฮ ป พิต ละ เปอะ�
12 โอ พะจาว, อาึ ลืลาว เนอึม ปะ� ปัว เปอะ เพ
อกึ อาึ เกือฮ ยุง ป อฮั เปอะ อาึง เตือง โอยจ อ�ื
13 โกตเกน ป อฮั เปอะ อาึง เนิ เซ� อาึ ซ เกือฮ ติ
แตะ ปุน อฮั ลอป� 14 อาึ เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม
นึง ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ซตอก รเง่อมึ เปอะ� โฮฮ ฮา
มวน รพาวม แตะ นึง โฮลฮ แตะ คาวคอง โฮวน�
15 อาึ ซ รนึก รไน ลอป พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� อาึ
ซ แลน ที เยอะ คระ โครง ยุฮ เปอะ� 16 อาึ ซ เกือฮ
ติ แตะ มวน ลอป รพาวม เบือ ป อฮั ปะ อาึง� อาึ ซ
เกือฮ โตว ติ แตะ เบีย ป อฮั ปะ ละ แตะ เซ�

คัก ลอวย
17 ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง อาึ ป มัฮ กวนไจ ปุย

โจฮ เปอะ� เดอมึ อาึ ซ ไอม ละ ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ ตัม
ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 18 ปัว เปอะ โปฮ ไง่ อาึ เกือฮ
ซเปีย� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ ยุ ป ซัมคัน นึง โกตไม
ยุฮ เปอะ� 19 อาึ มัฮ ปุย ซ อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี ติ
เตะ โน่ง� ปัว เปอะ โอ เม่าะ ลปุง ซตอก เปอะ อาึง
เซ ฮา เยอะ� 20 รพาวม รโม่ยฮ อาึ อื เญือะ อาวต
โฆย โตว� นึง โตก ลอป แตะ ละ โกตเกน ยุฮ เปอะ�
21 ปะ เอจี คัต เวยีน เปอะ โม ป อวต ติ แตะ� โม ป
เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา ลปุง ซตอก เปอะ อาึง เซ� ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� 22 อาึ
เอจี ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ซตอก รเง่อมึ เปอะ เนิ� ปัว ปะ
เกือฮ อาึ โปน ฮา กัน พลิฮ บึน ไม่ กัน เพยีก แฮม ปุย
เยอะ ฆาื อ�ื 23 ปัง รโจะ โม จาวไน ไม่ ปุ แตะ ละ ซ
ตอซู อื ไม่ เยอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ ซ รนึก รไน
แนฮ ลัง่ พะทัม ป อฮั ปะ อาึง� 24 ลปุง ซตอก รเง่
อมึ ยุฮ เปอะ มัฮ ป มวน ยุฮ รพาวม อาึ� แปน โรฮ
ที ปึกซา ยุฮ ฮุ�
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คัก ปาวน
25 อาึ เอจี ฆลาื เยอะ ลังเตะ� เอจี คุกคัก ลลาึง

เตะ รกาื� ปัว เปอะ เรอึม อาึ� ตัม ป อฮั ป มวยญ
เปอะ� 26 อาึ เอจี รโฮงะ คระ โฮว โครง เอญี แตะ
ละ เปอะ� ปะ เอจี เรอึม เนอึม เปอะ อาึ� ปัว เปอะ
เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง ไลลวง ป อฮั ปะ อาึง� 27 ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ คาวไจ พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� เด
อมึ อาึ ซ รนึก รไน ลอป ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ
ฆาื อ�ื 28 รพาวม เมอะ เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ นึง โซะ
ป ลอก เกอะ� ปัว เปอะ บุ เรยีง ตาว แด่น เนิ ตัม ป
อฮั ป มวยญ เปอะ� 29 ปัว เปอะ เกือฮ กัน โอ ปุก โอ
ลอก เซ ซไง ฮา อาึ� ปัว โรฮ เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ
ยุง โกตไม ยุฮ เปอะ เบือ เลียก พาวม เปอะ นึง อาึ�
30 อาึ เอจี เลือก โฮว นึง คระ ซืไซ ยุฮ เปอะ� อาึ
เอจี เกือฮ โกตเกน ยุฮ เปอะ แปน ป นัม จีวติ แตะ�
31อาึ เอจี เกือฮ รพาวม แตะ ติต นึง ลปุง ซตอก รเง่
อมึ เปอะ� โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ โซะกิจ
ปิญไง�่ 32 อาึ เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ลปุง
ซตอก ปะ อาึง ละ แตะ� นึง เกือฮ เปอะ อาึ คาวไจ
ไม่ ยุง คระ โครง ยุฮ เปอะ โฮวน ปุๆ�

คัก พอน
33 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง ตอก ซ

ไมจ แตะ ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ อาึง� เญอืม เซ อาึ ซ ยุฮ
ลอป ตัม เซ� ฮอยจ ซลอยจ ซเลียง� 34 ปัว เปอะ
เกือฮ อาึ คาวไจ� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ ยุฮ ตัม โกตไม
ยุฮ เปอะ� ไม่ ซ ปุน ยุฮ เนอมึ เมอะ ตัม เซ ฮอยจ นึง
ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ� 35 ปัว เปอะ เรอึม อาึ
เกือฮ ปุน ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก ปะ อาึง� เอจี มัฮ เบือ
ป อฮั ปะ เซ ป โฮลฮ อาึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื 36 ปัว เปอะ โบว รพาวม อาึ เกือฮ ปุน งอ่ต ลอป
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ โฮฮ ฮา งอ่ต แตะ คาวคอง
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 37 ปัว เปอะ วุยฮ ไง่ อาึ ฮา กัน แก
เยอะ โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ� ไม่ เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ จี
วติ เตอะ อาวต ลอป นึง คระ โครง ยุฮ เปอะ� 38 ปัว
เปอะ ยุฮ เนิ ตัม ลปุง ซันญา เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ
กวนไจ เปอะ� นึง มัฮ อื ลปุง ฮอยจ ละ โม ป นัปทื
เนอึม ปะ เซ� 39 ปัว เปอะ เกือฮ ลปุง เพียก แฮม ป
ฮลัต อาึ นึง เซ โฮว เวยี เอญี โปน เนอะ� นึง มัฮ โกต
เกน ยุฮ เปอะ เซ ป ตึก นึง ไมจแตะ� 40อาึ โตก ลอป
เยอะ ละ พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ
โฮลฮ จีวติ เบือ รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ�

คัก แลฮ
41 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม ฮรกั ตอน

ฮมัน ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ อาึ� ไม่ เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง เซ�
42 เญอืม เซ อาึ ซ ไก ตอก เกียฮ โลยฮ ละ โม ป เพยีก
แฮม แตะ เซ� มัฮ เบือ อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง
ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 43 ปัว เปอะ เกือฮ มวยญ อาึ
ปุน อฮั ลอป ลปุง เนอึม ยุฮ เปอะ� นึง ซโอว ลอป
รพาวม อาึ ไม่ โกตเกน ยุฮ เปอะ เซ� 44 อาึ ซ ยุฮ
ลอป ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ
เญาะ ไก ลอยจ� 45 อาึ ซ ไก โตว ตอก เคิก ตอก นัน

เนอะ� เบือ ฆวต ยุฮ ลอป แตะ ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ
เปอะ� 46 อาึ ซ รโฮงะ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ยุฮ เปอะ
ละ โม กซัต โฮวน ปุย� อาึ ซ โฮลฮ โตว โซะกิจ ปิญ
ไง่ ฆาื ป อฮั แตะ เซ� 47 อาึ ฮงา เนอึม เมอะ นึง
ลปุง ซตอก เปอะ อาึง� เอจี มัฮ ลปุง เซ ป โฮลฮ อาึ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 48 อาึ ฮรกั ไม่ นัปทื
เนอมึ เมอะ ลปุง ซตอก ปะ อาึง ละ แตะ� อาึ ซ รนึก
รไน ลอป รซอม ป อฮั ปะ อาึง เซ�

คัก อาแลฮ
49 ปัว เปอะ โตก ละ ป อฮั เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ

กวนไจ ยุฮ เปอะ� เอจี มัฮ ลปุง ซันญา เซ ป ซโอว
พาวม อาึ ไม่ เยอ� 50 ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ มัฮ ป
เกือฮ จีวติ ละ อาึ� มัฮ ลปุง เซ ป แปน ควน เกาะ
โลม รพาวม อาึ เญอืม โอ อื มวน เนอ� 51 โม ป อวต
ติ แตะ เซ เพียก แฮม ลัมเลือ อาึ� อาึ ปังเมอ โอ
เกือฮ ติ แตะ ซไง ฆาื ฮา โกตไม ยุฮ เปอะ� 52 โอ พะ
จาว, เญือม โตก อาึ ละ โกตเกน ยุฮ เปอะ ไพรม อ�ื
อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 53 เญอืม ยุ
อุ ปุย ฆอก ปุย เบร ป เลฮ เตียง โกตไม ยุฮ ปะ เซ�
อาึ กอยจ ราวม โตะ รพาวม ฆาื นึง รอก พาวม แตะ
นึง� 54 เอะ อาวต เตอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี ติ เตะ โน่ง�
ติ เจน อาวต เตอะ เซ อาึ เชยี ลอป นึง ไลลวง ป อฮั
ปะ อาึง� 55 โอ พะจาว, เมือ ก ซาวม อื อาึ โตก ละ
ปะ� อาึ ฆวต ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 56 เญือม
ยุฮ ฮุ ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� อาึ โฮลฮ เนอึม
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

คัก ซเตะ
57 โอ พะจาว, เอจี มัฮ ปะ ป ตองกัน อาึ โฮฮ ฮา โอ

เอฮี ไฮญ เญอ� อาึ เอจี ซันญา อาึง ละ ซ ยุฮ แตะ
ตัม ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 58 อาึ ปัว เนอมึ ปัว แนม
นึง ปะ ไม่ เตม รพาวม แตะ� ปัว เปอะ เลียก พาวม
นึง เงอะ ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ เนิ เซ� 59 เญือม
งอ่ต เตอะ คระ โครง ยุฮ เปอะ� อาึ โปวต รพาวม
แตะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ โครยญ เจือ�
60 อาึ ลบลี โตว ซ ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ซตอก ปะ อาึง
ละ แตะ� อาึ ซไจ เอนิ ยุฮ ตัม เซ� 61 ปัง ตาวง โม
ปุย ฆอก ปุย เบร เซ อาึง แฮวะ เนิ� อาึ เกือฮ โตว ติ
แตะ เบีย โกตไม ยุฮ เปอะ ฆาื� 62 อาึ โกฮ เมือ งอ่น
ซาวม ละ ลืลาว แตะ ปะ� นึง มัฮ โกตเกน ยุฮ ปะ
เซ ป ซื ป ไซ เนอึม� 63 ปุย เมาะ ป นัปทื เนอึม ปะ
ไม่ ฮลัต อื นึง เปอะ� ไม่ ยุฮ อื ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ
เปอะ เซ� อาึ โฮมว ดิ ไม่ โครยญ โฆะ อ�ื 64 โอ พะ
จาว, ปลัฮเตะ เฮี นาวก นึง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ ปะ� ปัว ปะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง ป อฮั เปอะ อาึง�

คัก ซไตม
65 โอ พะจาว, ปะ เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ป ไมจ ละ อาึ

ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ� ตัม ป เอจี อฮั เปอะ อาึง
เนิ� 66 ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ ไก กัมกึต วไิซ ไม่
ซติ พันญา ไมจ� นึง อาึง อาึ รพาวม แตะ นึง ลปุง
ซตอก เปอะ อาึง� 67 กา เฆียง อาวม เมอะ ป โซะ
โอ� อาึ ไฆร ฮา คระ ยุฮ ปะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ
ยุฮ ฮุ ตัม ป อฮั เปอะ เซ� 68 ปะ มัฮ เนอึม เปอะ ป
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ตึก นึง ไมจ แตะ� กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป ปุก ป ลอก โค
รยญ เจือ� ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง ลปุง ป อฮั
เปอะ อาึง เซ� 69 โม ปุย เกียฮ ฮุน เซ ซาวป ญวต
พิต ละ อาึ นึง ป โอ เนอมึ� อาึ ปังเมอ ยุฮ แนฮ แฮะ
ตัมพะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ ไม่ เตม รพาวมแตะ นึง�
70 โตะ รพาวม ปุย โม เซ มัฮ ป ปู เยอื เอนิ� คาว โตว
โอเอฮี ไจ อ�ื อาึ ปังเมอ เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม
เบือ โกตไม ยุฮ เปอะ� 71ป โซะ ป เกิต ละ อาึ เซ มัฮ
ป ไก ป มัฮ เนิ� มัฮ ป เพอกึ อาึ เกือฮ คาวไจ ป อฮั
ปะ อาึง� 72 โกตไม ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ ปะ เซ
มัฮ เนอึม ป ไมจ ละ อาึ� ไมจ เนิ ฮา มาื ไคร แปน
เปือน แปน ฮมาึน แทป อื เอนิ�

คัก กาว
73 มัฮ ปะ ป ซัง อาึ เกิต เตอ� ไม่ โซะโกะ ฮรกัซา

เปอะ นึง เงอะ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ คาวไจ โอ
เอฮี� เดอมึ อาึ ซ ยุง ลปุง ซตอก เปอะ อาึง� 74 โม
ป นัปทื ปะ อา� เญอืม ยุ อื อาึ อื ซ ไมจ มวน รพาวม
เบือ อ�ื มัฮ ฆาื ซโอว รพาวม อาึ ไม่ ป อฮั ป มวยญ
ปะ� 75 โอ พะจาว, อาึ เอจี ยุง เงอะ� กัน รเตีฮ ยุฮ
เปอะ เซ มัฮ เนอึม ป ปุก ป ลอก� อาึ ยุง โรฮ โฮะ
ตอก เฮ�ี เญือม เกือฮ เปอะ อาึ อาวม ป โซะ โอ�
เอจี ที นึง เซ ซืไซ เนอึม เปอะ� 76 ปัว เปอะ เกาะ
โลม อาึ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� ตัม
ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ� 77 ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง แตะ� เดอมึ อาึ
ซ เกียฮ ไอม ลัง่� อาึ เอจี เกือฮ รพาวม แตะ ไมจ
มวน เบือ โกตไม ยุฮ เปอะ� 78 โม ปุย เกียฮ ฮุน เซ
ซาวป บรุ เพือ อาึ นึง ฆวต ยุฮ อื ไลจ ไม่ เยอะ� ปัว
เปอะ เกือฮ อื โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ อาึ อื ซ รนึก รไน
ลอป พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 79 ปัว เปอะ เกือฮ โม
ป นัปทื เนอึม ปะ เซ ฮอยจ เคะ อาึ� เดอมึ ซ โฮลฮ
ยุง ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ปุย� 80 ปัว เปอะ เกือฮ
อาึ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ เติ นึง ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั ปะ
อาึง� เดอมึ อาึ โอ ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่

คัก กาว โรฮ ติ
81 อาึ อาวต ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� รกวน

ปะ ฮอยจ เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� อาึ
ซโอว พาวม ไม่ ป อฮั ป มวยญ ปะ� 82 ไง่ เยอะ เอจี
โซะไมญ ปอ เฟียก แตะ นึง มอง เงอะ ป ซันญา ปะ
ละ แตะ� อาึ ไฮมญ ปะ ตอก เฮ�ี �เญือม เมอ ซ
เรอึม เปอะ อาึ อ�ื� อาึ อฮั เซ� 83 อาึ เอจี มัฮ ปุย
โอ เญือะ แปน ป โกว� ตอก ปัง ฮกั ป เอจี ไลจ โฮ�
อาึ ปังเมอ โอ เยอะ เบีย ป อฮั ปะ อาึง� 84 อาึ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ� ซ ไมจ ลัง่ เงอะ โอต เล่ีญ เมาะ
เมอ� เญอืม เมอ ซ รเตีฮ เปอะ โม ป โคมเฮง อาึ เซ
เกือฮ ลอก ตุต แตะ� 85 โม ปุย เกียฮ ฮุน ป โอ ยุฮ
ตัม โกตไม ยุฮ ปะ เซ� เอจี กาวง อาึง คื ละ ซ เกือฮ
อื อาึ ดุฮ นึง� 86 ลปุง ซตอก เปอะ อาึง มัฮ เนอึม ป
ปุก ป ลอก โครยญ เจือ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ นึง ไก
ป โคมเฮง เงอะ นึง ลปุง โอ เนอมึ� 87 ปุย โม เซ เอจี
ซเปี เนอมึ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ� อาึ ปังเมอ โอ เยอะ
ซลัฮ นึง พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 88 ปัว เปอะ เรอมึ

จีวติ อาึ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� เด
อมึ อาึ ซ โฮลฮ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ยุฮ เปอะ�

คัก กาว ลอา
89 โอ พะจาว, ป อฮั ป มวยญ ปะ เกียฮ ไฆร โตว

ติ ชวง� มัฮ ป อาวต ตอน ฮมัน นึง เมือง มะลอง
โอ เญาะ ไก ลอยจ� 90 รพาวม เนอึม ยุฮ เปอะ ไก
ลอป โครยญ เจน ปุย� มัฮ ปะ ป เกือฮ ปลัฮเตะ เกีย
ฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง เบือง อ�ื 91 โอเอฮี
โครยญ เจือ เยอ เกียฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ลัง่
ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮี เบือ โกตเกน ยุฮ ปะ� โอ
เอฮี โม เซ เยอ มัฮ ตื กวนไจ ยุฮ ปะ� 92 มัฮ เบือ
โกตไม ยุฮ ปะ ป โฮลฮ ลัง่ อาึ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื มัฮ โอ อื มัฮ ตอก เซ อาึ ตึน ซ เอจี เล่ีญ ยุม
ฆาื ป โซะ อาวม แตะ เฮ�ี 93 อาึ ซ เกือฮ โตว ติ แตะ
เบีย พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� นึง เอจี เรอึม เปอะ จี
วติ อาึ เกือฮ ไอม เบือ ลปุง เซ� 94อาึ อื เอจี มัฮ คอง
ปะ� ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� อาึ
ซาวป ลอป เกือฮ ติ แตะ ยุฮ ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ
เปอะ� 95 โม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ เม่าะ อาึง ติ แตะ
นึง มอง อื ยุฮ ยุม ไม่ อาึ� อาึ ปังเมอ รนึก รไน ลอป
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ� 96 ตัม ป เอจี ยุ เอจี ฮมอง
อาึ อื โอเอฮี เมาะ ป อฮั ปุย มัฮ ป ไมจ เจอ� ไก ตื ลัง่
ตอก วติ ตอก วงั� ลปุง ซตอก เปอะ อาึง ปังเมอ มัฮ
ป กุม ป ปอ โครยญ เจือ เอนิ�

คัก กาว ลอวย
97อาึ ฮงา ลัมเลือ เอนิ นึง โกตไม ยุฮ ปะ� ไม่ รนึก

รไน ลอป เปอะ โครยญ ไกลป ซเงะ� 98 ลปุง ซตอก
เปอะ อาึง อาวต ลอป ไม่ อาึ� มัฮ ป เพอกึ อาึ เกือฮ
ไก กัมกึต วไิซ ไมจ โฮฮ ฮา โมป เกละยุ อุ� 99อาึ คาว
ไจ เยอะ โอเอฮี โฮฮ ฮา โม คู ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
มัฮ เบือ รนึก รไน ลอป ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปะ แตะ�
100อาึ คาวไจ โรฮ โอเอฮี โฮฮ ฮา โม ป กวต ป เฮยีง�
มัฮ เบือ ยุฮ ฮุ ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 101 เมาะ
ป มัฮ คระ โอ ปุก เซ อาึ ญอม โตว โฮว นึง� มัฮ ฆาื
ฆวต เกือฮ ติ แตะ ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ ละ แตะ� 102อาึ
เกือฮ โตว ติ แตะ แพก ฮา โกตเกน ยุฮ เปอะ� เอจี
มัฮ เอนิ ปะ ป มัฮ คู เพอกึ อาึ อ�ื 103ป อฮั ป มวยญ
ปะ เซ อาึ เอจี จิม เมอะ� มัฮ ป ญึม ป เด ลัมเลือ
เนิ� เด แม ฮา โกะ แฮ เอนิ� 104 อาึ โฮลฮ กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ เบือ พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� มัฮ เซ
ป เกละ อาึ ยุ กัน โอ ปุก โอ ลอก โครยญ เจือ ฆาื อ�ื

คัก กาว โรฮ ปาวน
105 ป อฮั ป มวยญ ปะ มัฮ ตอก ออม ละ อาึ� มัฮ

โรฮ ซเปีย ป รงั นึง คระ ซ โฮว เยอะ� 106อาึ เอจี ซัน
ญา ซโตฮ อาึง นึง ซ ยุฮ แตะ ตัม โกตเกน ซืไซ ยุฮ
เปอะ� 107 โอ พะจาว, อาึ อาวต ไม่ โซะ ลัมเลือ ป
อาวม แตะ� ปัว เปอะ เรอมึ จีวติ อาึ เกือฮ ไอม เบือ
ป อฮั ป มวยญ เปอะ เซ� 108 โอ พะจาว, ปัว เปอะ
รปั รซอม ญันด่ี ป ทไว อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ปัว เปอะ
เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง โกตเกน ยุฮ เปอะ� 109 จีวติ อาึ
อื ซดิ ลอป ไม่ ลัก่ ซ ไลจ ซ โลม แตะ� อาึ ปังเมอ
โอ เกือฮ ติ แตะ เบีย โกตไม ยุฮ เปอะ ฆาื� 110 ปุย
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ฆอก ปุย เบร เยอ ตาวง อาึง แฮวะ� ววยฮ อาึง ซราว
เนิ� อาึ ปังเมอ โอ เกือฮ ติ แตะ โฮว ซไง ฮา พะทัม
โกตไม ยุฮ เปอะ� 111 อาึ เอจี รปั ลปุง ซตอก รเง่
อมึ ยุฮ ปะ เกือฮ แปน คอง แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ลปุง ซตอก ปะ โครยญ เจือ มัฮ ป มวน ยุฮ รพาวม
เมอะ� 112อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ
ตัม ป อฮั ปะ อาึง ฮอยจ ละ ซเงะ ลัก่ ก ลอยจ จีวติ
แตะ�

คัก กาว โรฮ พอน
113 อาึ เกละยุ ปุย โอ เนอึม รพาวม ละ ปะ� อาึ

ปังเมอ ฮงา เยอะ นึง โกตไม ยุฮ เปอะ� 114 ปะ มัฮ
เปอะ ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ อาึ� มัฮ เปอะ โล ยุฮ ฮุ�
อาึ ซโอว พาวม ไม่ ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 115 โม เปะ
ป มัฮ ปุย ฆอก ไล เยอ� ตอ แปฮ ฮา อาึ อ�ื อาึ ซ ยุฮ
ฮุ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ยุฮ แตะ� 116 ปัว เปอะ เรอึ
ม อาึ เกือฮ ปุน อาวต ตอน อาวต ฮมัน ตัม ลปุง ซัน
ญา ยุฮ เปอะ� เดอมึ อาึ ซ ไอม� ปุ เกือฮ อาึ โฮลฮ
โชะ นา แตะ นึง โอเอฮี ป ซโอว พาวม เมอะ นึง เซ�
117 ปัว เปอะ ยวก อาึ� เดอมึ เมอะ ซ โปน ฮา ป โอ
ไมจ� เญอืม เซ อาึ ซ เมีญ ลอป ป อฮั ปะ อาึง แปน
ป ซัมคัน ละ แตะ� 118 โม ป ละ โปวฮ ลปุง ซตอก
รเง่อมึ เปอะ� ปะ ซ ละ โปวฮ โรฮ เปอะ โม โกะ อ�ื
แพนกัน ฆอก ป ตะ อื ยุฮ เซ มัฮ เยอื ป โอ ไก ป มัฮ�
119 โม ปุย ฆอก ปุย เบร นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปะ โปวฮ
เปอะ ตอก โปวฮ ปุย ครมั รฌุฮ โฮ� มัฮ เซ ป ฮงา
อาึ นึง ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ฆาื อ�ื 120 อาึ ฮลัต
เนอึม นึง ปะ ปอ รกุฮ รเตียง แตะ เอนิ� กัน รเตีฮ
ยุฮ เปอะ มัฮ ป ฮลัต เนอมึ อาึ นึง�

คัก กาว โรฮ แลฮ
121 อาึ เอจี ซาวป ลอป ยุฮ กัน ไมจ� ไม่ กัน ปุก

กัน ลอก� ปัว เปอะ โอ พลวย อาึ ละ โม ป โคมเฮง
อาึ เซ� 122 ปัว เปอะ ซันญา อาึง ซ เรอมึ แตะ อาึ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ โม ป เกีย
ฮ ฮุน เซ โฮลฮ โคมเฮง อาึ� 123 อาึ รกวน แนฮ ยุ
ฮอยจ เรอึม ปะ แตะ ปอ โซะไมญ ไง่ เยอะ� รกวน
ปะ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา เปอะ ละ แตะ ละ ซ เกือฮ
เปอะ อาึ โปน� 124 ปัว เปอะ ยุฮ เนิ ตัม รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� ไม่ เพอกึ เปอะ อาึ เกือฮ ยุง ป
อฮั ปะ อาึง ละ แตะ� 125 อาึ มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ�
ปัว เปอะ เกือฮ กัมกึต ไมจ พันญา ดอยฮ เนิ� เด
อมึ อาึ ซ ยุง ลปุง ซตอก รเง่อมึ ยุฮ เปอะ� 126 โอ
พะจาว, เอจี เติง เวลา ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ลอก ตุต
แตะ นึง โอ อื ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 127 อาึ ฮรกั
เกอะ ลปุง ซตอก เปอะ อาึง โฮฮ ฮา ไคร� โฮฮ ฮา
ญอต ไคร ป อฮั ปุย ตึก นึง ไมจ แตะ� 128 อาึ โกว
เยอะ พะทัม โกตไม ยุฮ ปะ เซ� เกือฮ แปน ป นัม
จีวติ แตะ� อาึ เกละยุ กัน โอ ปุก โอ ลอก โครยญ
เจือ�

คัก กาว โรฮ อาแลฮ
129 ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ มัฮ ป ตึก นึง ซัมคัน

แตะ� อาึ ยุฮ ตัม ลปุง เซ ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง�

130 กัน อาทิไบ่ ปุย ป อฮั ป มวยญ ปะ� มัฮ ป ซเปีย
ยุฮ รพาวม ปุย� โม ป รมัฮ ป ยุ ป ยุง โฮลฮ เนอึม
กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ เบือ อ�ื 131 อาึ ฆวต งอ่ต ฆวต
ฮมอง เนอมึ ลปุง ซตอก เปอะ อาึง� ตอก เอนิ ปุย ป
ฮวิ ปอ ซออฮ คราวง แตะ นึง ฆวต ญุ อื รอาวม โฮ�
132 ปัว เปอะ ลเตือฮ เอญี เคะ อาึ ไม่ เลียก พาวม
เปอะ นึง เงอะ� ตอก เอจี กอ ยุฮ เปอะ ละ โม ป ฮรกั
เนอึม ปะ โครยญ โฆะ อื โฮ� 133 ปัว เปอะ เรอึม อาึ
เกือฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ตัม ลปุง ซันญา เปอะ�
ปัว เปอะ โอ เกือฮ กัน พิต กัน มัป่ เซ ปุน โบว รพาวม
อาึ� 134 ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป โคม
เฮง เงอะ เซ� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ยุฮ ตัมพะทัม โกตไม
ยุฮ เปอะ� 135 ปัว เปอะ เปลีฮ กัม ฮรกั กัม แปง ยุฮ
เปอะ ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ� ไม่ เพอกึ
เปอะ อาึ เกือฮ ยุง ป อฮั ปะ อาึง� 136 อาึ เยอืม เนอึ
ม เยอืม แนม เมอะ� ไลจ รพาวม นึง โอ ปุย ยุฮ ตัม
โกตไม ยุฮ เปอะ�

คัก กาว โรฮ ซเตะ
137 โอ พะจาว, ปะ ซืไซ เนอมึ เปอะ� กัน รเตีฮ ยุฮ

เปอะ มัฮ โรฮ ป ปุก ป ลอก โครยญ เจือ� 138 ลปุง
ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ปุย เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เนอึม ป
ปุก ป ลอก ไม่ ป เนอมึ ป แนม โครยญ เจือ� 139 อาึ
กอยจ ราวม โตะ รพาวม เมอะ ฆาื รอก พาวม แตะ
นึง โม ป เกละยุ แตะ เซ� มัฮ ฆาื โอ อื เมีญ ป อฮั ป
มวยญ ปะ� 140 ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ เอจี ที มัฮ อื
ป เนอึม เมอ� อาึ ฮรกั เนอึม เมอะ ลปุง เซ ฆาื อ�ื
141อาึ มัฮ ปุย ตุ ปุย เตียม ไม่ เพยีก แฮม ปุย เยอะ�
อาึ ปังเมอ โอ เบีย พะทัม โกตไม ยุฮ ปะ� 142รพาวม
ซืไซ ยุฮ ปะ มัฮ ป ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� โกตไม
ยุฮ เปอะ มัฮ ป เนอึม ป แนม� 143 เม่ะมัก่ ซักคระ
ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม เอจี ฮอยจ ละ อาึ� ลปุง
ซตอก ปะ อาึง ปังเมอ เกือฮ อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� 144 ลปุง ซตอก รเง่อมึ เปอะ มัฮ ลอป
ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปัว
เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ คาวไจ ลปุง เซ� เดอมึ อาึ ซ
ไอม เบือ อ�ื

คัก กาว ซไตม
145 โอ พะจาว, อาึ กอก ปัว นึง ปะ ไม่ รพาวม เนอึ

ม แตะ� ปัว เปอะ โลยฮ เนิ� อาึ ซ ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ
อาึง ละ แตะ� 146อาึ กอก ปัว นึง ปะ� ปัว เปอะ เรอึ
ม อาึ เดอมึ อาึ ซ ปุน ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปะ
ละ แตะ� 147 อาึ งาวป โกฮ กา ปวยฮ พร�ิ ไววอน
ปัว ปะ เรอมึ แตะ� อาึ ซโอว รพาวม ไม่ ลปุง ซันญา
ยุฮ เปอะ� 148 อาึ ไตป โปวะ อุ เมือ ก ซาวม อื โค
รยญ ซาวม� อาึ รนึก รไน เยอะ ป อฮั ป มวยญ ปะ
โครยญ มวยญ� 149 ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ
นึง เปอะ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� โอ
พะจาว, ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ ไอม เบือ กัน ซืไซ
ยุฮ เปอะ� 150 โม ป โคมเฮง อาึ นึง ฆวต ยุฮ อื ไลจ
ไม่ เยอะ เซ� เอจี เลียก ซดิ ไม่ เยอะ� ปุย โม เซ
เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา โกตไม ยุฮ เปอะ� 151 โอ พะ
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จาว, ปะ ปังเมอ อาวต เปอะ ซดิ ไม่ อาึ� ลปุง ซตอก
เปอะ อาึง มัฮ ป เนอึม โครยญ เจือ� 152 ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ ลปุง ซตอก รเง่อมึ เปอะ แปน ป ตอน
ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไล เซ เยอ อาึ เอจี
ยุง เงอะ เน่อมึ ไพรม อ�ื

คัก งา่
153 ปัว เปอะ แก แลน เม่ะมัก่ ป อาวม อาึ เฮี ไม่

เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน� อาึ เบีย โตว โกตไม ยุฮ
เปอะ ติ ชวง� 154 ปัว ปะ แปน ป รเตีฮ โอเอฮี ละ อาึ
ไม่ เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน� ปัว เปอะ เรอึม อาึ
เกือฮ ไอม ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ� 155 ปุย ฆอก
ปุย เบร เยอ ปะ แจง โอ เปอะ ซ เรอมึ เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ เจอ� มัฮ ฆาื โอ อื ซาวป ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ
อาึง� 156 โอ พะจาว, กุนมุ่น ยุฮ เปอะ ระ เนอมึ� ปัว
เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ ไอม เบือ กัน ซืไซ ยุฮ เปอะ�
157 โม ป โคมเฮง อาึ ไม่ เกละ อื ยุ อาึ เซ โฮวน เนอึ
ม� อาึ ปังเมอ โอ เกือฮ ติ แตะ แพก ฆาื ฮา ลปุง
ซตอก รเง่อมึ ยุฮ เปอะ� 158 เญือม รโตฮ ยุ ปุย โอ
เนอึม รพาวม เมอ� อาึ เกละ ลัมเลือ ยุ� มัฮ ฆาื โอ
อื ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ ละ แตะ� 159 โอ พะจาว, ปัว เปอะ
งอ่ต ที แลน เมาะ ฮงา อาึ นึง พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ
เซ� ปัว เปอะ เรอึม จีวติ อาึ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ� 160ป อฮั ป มวยญ เปอะ มัฮ ป เนอึ
ม โครยญ มวยญ� โกตเกน ซืไซ ยุฮ เปอะ โครยญ
คอ อื อาวต ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�

คัก งา่ โรฮ ติ
161 โม จาวไน เอจี โคมเฮง อาึ เตือง โอ อาึ ยุฮ

ป พิต ละ� อาึ ปังเมอ นัปทื เยอะ ป อฮั ป มวยญ
เปอะ� 162อาึ มวน รพาวม เบือ ป อฮั ป มวยญ เปอะ
เซ� ตอก มวน รพาวม ปุย นึง รโตฮ แตะ ยุ คาวคอง
โฮวน โฮ� 163 อาึ เกละยุ ลปุง โอ เนอึม� ไม่ รแอม
แตะ นึง� อาึ ปังเมอ ฮงา เยอะ นึง โกตไม ยุฮ เปอะ�
164 เญอืม งอ่ต ไลลวง โกตเกน ซืไซ ยุฮ เปอะ เซ� อาึ
ทไว รซอม ญันด่ี ละ ปะ เบือ อื ติ ซเงะ อาแลฮ โฮน
เอนิ� 165 ปุย เมาะ ป ฮงา นึง โกตไม ยุฮ ปะ อา�
โฮลฮ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ เบือ อ�ื ไก โตว โอ
เอฮี ป ซ ปุน เกือฮ อื ไลจโลม เมอ� 166 โอ พะจาว,
อาึ ซโอว พาวม ไม่ ซ เรอมึ ปะ แตะ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ� อาึ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ซตอก ปะ อาึง� 167 อาึ
ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก รเง่อมึ ปะ ละ แตะ� อาึ ฮงา
ลัมเลือ นึง ลปุง เซ� 168 อาึ ยุฮ ฮุ ตัม พะทัม โกตไม
ไม่ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปะ ละ แตะ� ปะ เอจี ยุ เปอะ
ป ยุฮ ป อฮั อาึ โครยญ เจือ�

คัก งา่ ลอา
169 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ รซอม ปัว อาึ ฮาวก

ฮอยจ เคะ เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ คาวไจ โอเอฮี�
ตัม ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 170 ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง
รซอม ไววอน ยุฮ ฮุ� ไม่ เรอมึ เปอะ อาึ ตัม ลปุง ซัน
ญา ยุฮ เปอะ เซ� 171 มวยญ อาึ ซ ลืลาว ลอป ปะ
เบือ เพอกึ เปอะ พะทัม โกตไม ยุฮ แตะ เนิ� 172 ดัก

ดอย เยอะ ซ เชยี นึง ไลลวง ป อฮั ป มวยญ ปะ�
นึง มัฮ ลปุง ซตอก ปะ อาึง เซ ป ปุก ป ลอก โครยญ
เจือ� 173 ปัว ปะ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ เรอึม เปอะ
อาึ� นึง เอจี เลือก อาึ ฟวต พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ�
174 โอ พะจาว, อาึ รกวน เนอมึ ปะ ฮอยจ เรอมึ แตะ
เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� โกตไม ยุฮ เปอะ เซ แปน
ควน ไมจ มวน รพาวม เมอะ� 175 ปัว เปอะ เกือฮ
อาึ ไอม กอ ไก จีวติ� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ลืลาว เปอะ�
ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ โกตเกน ยุฮ เปอะ เซ แปน ป เรอึ
ม อาึ� 176 อาึ เอจี ไฆร เยอะ ตอก แกะ ไฆร ฮา กุม
แตะ โฮ� ปัว เปอะ ซาวป อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ�
นึง โอ อาึ เบีย ลปุง ซตอก เปอะ อาึง�
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รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 เญอืม อาวต เตอะ ไม่ ตุก รพาวม แตะ� อาึ กอก
ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว โลยฮ เนอึม อื เนิ�
2 อาึ อฮั เฮี ละ� �โอ พะจาว, ปัว ปะ เรอึม อาึ เกือฮ
โปน ฮา โม ป อฮั ลปุง โอ เนอึม ไม่ โม ป อฮั ลปุง จุ
ไล�� อฮั เซ�

3 โม เปะ ป ซาวป จุ ปุย เยอ� มัฮ เมอ ป ซ ยุฮ พะ
จาว ละ เปอะ� มัฮ ตุต ตอก เมอ ป ซ เกือฮ อื ปะ
ลอก เกอ� 4 มัฮ ตี ทนู ลอม ยุฮ โม ป เกง ละ รุป
แตะ� ไม่ งอ ระ รเออปึ ป ซ ลอก โม เปะ เอ� โม่
เปอะ ยุง�

5 กัน อาวต เตอะ ไม่ โม เปะ เซ มัฮ ปญัก เนอมึ ละ
อาึ� เมาะ เอนิ โรฮ อาวต เตอะ ลลาึง โม เมเชก�*
รดู โรฮ ไม่ อาวต เตอะ ลลาึง โม เคด่า โรฮ� 6 เอจี
เล่ีญ ลัมเลือ เอนิ อาวต อาึ ลลาึง โม ป เกละยุ ป เฮน
ป ฮลอง เซ� 7 อาึ อื มัฮ ปุย ฆวต ยุ ป เฮน ป ฮลอง�
เมือต อาึ อู ไลลวง ป เฮน ป ฮลอง� ปุย โม เซ ปัง
เมอ อู ไลลวง กัน กอยจ กัน ราวม�

121
รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 อาึ แก แนฮ บลาวง ฌื ก ซไง อ�ื ป ซ เรอึม อาึ
เซ ซ ฮอยจ เน่อมึ ก เมอ แล� 2 มัฮ พะจาว ป ซ เรอึ
ม อาึ อ�ื มัฮ เอนิ พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะ
ลอง ป ซ เรอึม เมอ� อฮั เซ� 3พะจาว ซ เกือฮ โตว
ปะ บาึฮ ชวง ปอ ฆลาื แตะ� พะจาว ป แลน แก ปะ
เซ ไก โตว เญือม ไฆญ อ�ื 4 พะจาว ป แลน แก โม
อซิราเอน เนอ ไอจ ปุ ไอจ ไฆญ ปุ ไฆญ�

5 มัฮ พะจาว ป แลน แก ปะ อา� อาวต ลอป ซดิ
ไม่ เปอะ ละ ซ เดีย อื กอยจ ละ เปอะ� 6 พะจาว ซ
แลน แก โม เปะ เตือง ซเงะ่ รซาวม� ซเงะ เญาะ ซ
ปุน ยุฮ โตว ป โซะ ละ เปอะ� เคิ ปุ โรฮ เญาะ ซ ปุน
เกือฮ ป โซะ ฮอยจ ละ เปอะ�

7พะจาว ซ เฆีญ โม เปะ ฮา ป โตะ ป ตอง โครยญ
เจือ� ซ แลน แก โซะ โกะ ฮรกัซา นึง จีวติ เปอะ�
8พะจาว ซ แลน แก โม เปะ โครยญ คระ โฮว โครง
เอญี เปอะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก
ลอยจ�

* 120:5 120:5 โม เมเชก ไม่ เคด่า เซ มัฮ เมือง ป อาวต ซไง ลัมเลือ ฮา เมือง อซิราเอน� มัฮ โม ปุย พริ ป ฆอก รพาวม�
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122
รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 อาึ มวน เนอมึ รพาวม เมอะ เญอืม บะ ปุย แตะ
ตอก เฮ�ี �ฮาวก ดิ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว และ�� 2 โอ
เย รูซาเลม� ปเล่ีย เฮี ชวง เอะ เอ กัมลัง ชุง กไน
รเวอืะ ฆรุง ยุฮ เปอะ�

3 เยรูซาเลม เซ ปุย เอจี ยุฮ อื เกือฮ แปน เวยีง ระ
ไม่ ตอน ฮมัน เนอึม อ�ื 4 นา เซ มัฮ นา ก ฮาวก โม
อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ โครยญ เจอ อ�ื
มัฮ ฮาวก ทไว อื รพาวม ญันด่ี แตะ ละ พะจาว ตัม
ป เอจี ดวน พะจาว อื ยุฮ เซ� 5 มัฮ นา เซ ก งาวม
โม กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เตอ�
มัฮ งาวม อื ละ ซ รเตีฮ อื โอเอฮี ละ ปุย ไน แตะ�

6 ไมจ เปอะ ไววอน ปัว เกือฮ เย รูซาเลม โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ไม่ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ปุย
เมาะ ป ฮรกั ไฌม เยรูซาเลม เมอ� เกือฮ ไมจ ป ยุ
เคราะ ป ฮมอง เบือ อ�ื 7 ปัว เกือฮ กไน ฆรุง เวยีง
เซ นาวก นึง ป เฮน ป ฮลอง� ปัว โรฮ เกือฮ ป อาวต
กไน เญือะ กซัต เซ โปน ฮา ป โอ ไมจ�� 8 อาึ ฮรกั
ไฌม เนอึม เมอะ โม เอียกปุ คระ เฌือต แตะ� อาึ
อฮั เฮี ฆาื� �เออ เยรูซาเลม� ปัว พะจาว เกือฮ เปอะ
นาวก นึง ป เฮน ป ฮลอง� 9 มัฮ ฆาื ฮรกั ไฌม เมอะ
วฮินั ยุฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม เอะ เซ� มัฮ เซ
ป ปัว อาึ ป ไมจ ละ เปอะ ตอก เซ ฆาื อ�ื�

123
รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 โอ พะจาว� ป อาวต เมือง มะลอง� อาึ แก แนฮ
ปะ ไม่ ไววอน แตะ� 2 แก โม กวนไจ รเมะ เตะ ปอ
เลียง แตะ ตอก ออฮ� ไม่ แก โม กวนไจ รโปวน เตะ
แมเลียง แตะ ตอก ออฮ� ไง่ เอะ เอ แก ลอป ปะ ป
มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ ตอก เซ โรฮ� ฮอยจ ละ ซ เลียก
พาวม เปอะ นึง เอะ�

3 โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียก พาวม นึง โม เอะ� เอะ
ปัว เนอึม เปอะ เลียก พาวม นึง แตะ� เอะ เอจี ซัก
เตือ เบื่อ ออป เนอึม นึง เพียก แฮม ลอป ปุย แตะ�
4 รพาวม โม เอะ เอ เอจี ซัก เตือ เนอมึ นึง กัน เพยีก
แฮม โม ป กอย แตะ เซ� เอจี เบื่อ เอจี ออป เนอึม
นึง พามัต ดู่แควน โม ป เกียฮ ฮุน แตะ เซ�

124
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ� ป โกว ปุย เญือม ฮาวก

อื นึง วฮินั
1 มัฮ โอ พะจาว อาวต บลัฮ ลัก่ เอะ� ซ แปน ตอก

เมอ� โม อซิราเอน โลยฮ แลน เมอะ� 2 มัฮ โอ พะ
จาว อาวต บลัฮ ลัก่ เอะ� เญือม โกฮ ตอซู ปุย ไม่
เยอะ� เอะ ซ แปน ตอก เมอ� 3 ปุย โม เซ ตึน ซ กุก
ซ บลวน เอนิ โม เอะ เตือง ไอม ลัง่ เงอะ� นึง เรยีง
ลัมเลือ เอนิ ฮาวก รพาวม อื ละ เอะ� 4 รอาวม ระ เซ
ตึน เอจี ซ เลอึป เอนิ เอะ� รอาวม ดังดอ นึง โกลง
เซ ตึน เอจี ซ โรวก เอนิ โรฮ เอะ� 5 เอะ แจง ซ รมัม่
เมอะ โตะ รอาวม ดังดอ เซ ปอ ยุม แตะ เอนิ�

6 โอ พะจาว, เอะ ญันด่ี เนอมึ ไม่ ปะ� นึง โอ เปอะ
เกือฮ ปุย โม เซ โฮลฮ กุก โฮลฮ บลวน เอะ� 7 โปน
ไซม ฮา แฮวะ ตาวง ปุย ละ แตะ ตอก ออฮ� ปะ เอจี

เกือฮ โรฮ เปอะ เอะ โปน ตอก เซ โรฮ� เอจี โปวก
เปอะ แฮวะ เซ� เอะ เอจี โฮลฮ ตอ โปน อื ฆาื อ�ื
8 ป เรอึม โม เอะ เอ� เอจี มัฮ เอนิ พะจาว ป ยุฮ
ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง�

125
รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 ปุย เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว เยอ� ซ
ตอก โรฮ บลาวง ซีโยน โฮ� ซ รยุ่ ดุงเดียง โตว� ซ
อาวต ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 2อาวต บ
ลาวง รวติ เวยีง เยรูซาเลม ตอก ออฮ� พะจาว อาวต
โรฮ รวติ ปุย ไน แตะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ ละ เฆียง เฮี
โอ เญาะ ไก ลอยจ ตอก เซ โรฮ�

3 โม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซ โฮลฮ โตว ตัตเตียง
ลอป เมือง ป เอจี มอป พะจาว ละ โม ปุย ซื ปุย ไซ�
ดัฮ แปน ตอก เซ โฮ� ปุย ซืไซ ซ โคะ ยุฮ ปลาว ป
ฆอก ป เบร ฆาื อ�ื 4 โอ พะจาว, โม ป ยุฮ กัน ปุก กัน
ลอก ไม่ ซโฆรฮ รพาวม อื เซ� ปัว ปะ ยุฮ โรฮ ป ไมจ
ละ� 5 โม ป ซาวป โฮว นึง คระ โอ ซื โอ ไซ เยอ� ปะ
ปังเมอ ซ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ ตอก ลอก โม ป
ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร อื โรฮ� ปัว เกือฮ โม อซิราเอน
โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ลอป�

126
รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 เญอืม เกือฮ พะจาว เอะ แม อาวต แม นึง เมือง
ซีโยน ตอก ไพรม อื เซ� เอะ ตอก เยอื ป มัฮ รโมะ
รมาว เนิ โฮ� 2 เญอืม เซ มวยญ เอะ โฮลฮญวยฮ เต
มที แตะ� ดักดอย เยอะ โฮลฮ โรฮ เชยี ไม่ รพาวม
ไมจมวนแตะ� เญอืม เซ เยอ ปุย ปะเทต ไฮญ โฮวน
ปะเทต เตอ อู ไลลวง เอะ ตอก เฮ�ี �มัฮ พะจาว ป
ยุฮ กัน ระ ไล ละ อื ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ� 3 มัฮ เนอึ
ม พะจาว ป ยุฮ กัน ระ ไล ละ เอะ ตอก เซ เยอ� เอะ
มวน เนอมึ รพาวม เบือ อ�ื

4 โอ พะจาว, ปัว ปะ เกือฮ เอะ โฮลฮ อาวต ไมจ
อาวต มวน แม ตอก ไพรม อ�ื ตอก โรฮ เกือฮ เปอะ
รอาวม เฮละ ฮอยจ ละ งวต ซออฮปอ ปัตแม รอาวม
นึง อื โฮ� 5 โม ป โฮลฮ โอต ป โซะ ปอ ราื รบวต แตะ
นึง ซมา แตะ เฮงาะ เซ� ปัว เปอะ เกือฮ อื โฮลฮ มัก
เฮงาะ ยุฮ แตะ เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 6 โม
ป เยอืม ปุ โฮว ไม่ โรวก อื เฮงาะ ละ ซ วนั แตะ�
ซ โฮลฮ แม โรวก เฮงาะ เคราะ ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง
เญือะ แตะ ไม่ เชยี อื ปุ เอญี ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ�

127
รซอม เชยี เญือม ฮาวก นึง วฮินั ป ไซฮ ซาโลม

อน
1 ดัฮ โอ มัฮ พะจาว ป ยุฮ เญือะ อา� ปุย ปัง ลบุ่ฮ

ด่อง จอง โน่วก อ�ื มัฮ โซะไมญ ปลาว โอ ไก ป มัฮ�
ดัฮ โอ มัฮ พะจาว ป มอง เวยีง เงอ� ป มอง ญัม มัฮ
โรฮ เปลียง ปลาว โอ ไก ป มัฮ โรฮ� 2 ปัง งาวป โกฮ
เปอะ� ปัง เดอมึ เปอะ ไอจ� ริ เปอะ โซม ปอ โซะ
ไมญ โซะ ปี แตะ� โนก ฮา พะจาว มัฮ ป ปลาว โอ ไก
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ป มัฮ� มัฮ พะจาว ป เกือฮ โอเอฮี ละ ป ฮรกั แตะ
ไม่ เกือฮ อื โฮลฮ ไอจ ไมจ มวน เนอ�

3 กวน ปุย มัฮ ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ อ�ื กวน
รเมะ กวน รโปวน มัฮ ลังวนั เกือฮ พะจาว ละ ปุย�
4กวน ปุย ป เกิต เญอืม นมุ ลัง่ อ�ื มัฮ ตอก อื ตี ทนู
ไปญ ตฮนั โฮ� 5ป โฮลฮ ตี ทนู โฮวน ปอ นาวก เมีญ
ยุฮ แตะ แปน เนอึม ด่ี ละ อ�ื ปุย เซ เญือม ลปุง อื
ไม่ ป ฟู มวยญ ไม่ แตะ นา ก รเตีฮ รตุม ปุย โอเอฮี�
แจง โอ อื ซ โซะกิจ ปิญไง�่

128
รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 ปุย เมาะ ป นัปทื เนอมึ พะจาว เยอ� โฮลฮ เนอึ
ม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ปุย ตอก เซ มัฮ
ปุย โฮว ลอป นึง คระ โครง ยุฮ พะจาว� 2 ปะ ซ
โฮลฮ เปอะ โซม เบือ กัน ยุฮ เปอะ ไอฮ� ซ โฮลฮ
เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ไม่ รพาวม เฮน
ฮลอง แตะ� 3 ปรโปวน เญือะ เปอะ ซ โฮวน กวน
ตอก โคะ อะงุน เกลอึม เปลิ โฮ� โม กวน เปอะ ซ
รวติ เอนิ ตวก โซม เปอะ ตอก ฆอย โคะ กาวก โฮ�
4 โม ป นัปทื เนอึม พะจาว เยอ� มัฮ ป ไมจ ตอก เซ
ป ซ โฮลฮ อ�ื

5 ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ เน่อมึ นึง เมือง ซี
โยน� ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ ยุ ตอก จเลิน เวยีง เยรู
ซาเลม ติ เจน ไอม เปอะ� 6 ปัว พะจาว เกือฮ เปอะ
โฮลฮ ยุ โม กวนโซะ กวนแซะ เปอะ� ปัว เกือฮ โม
อซิราเอน โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ลอป�

129
รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 เกือฮ โม อซิราเอน อฮั ตอก เฮ�ี �โม ป เกละยุ
อาึ เซ เอจี ยุฮ ลอป ป โซะ ป ไซญ ละ อาึ เน่อมึ เญื
อม กวนดุ ลัง่ เงอะ� 2 ปุย โม เซ เอจี โคมเฮง คา
เคียน ลัมเลือ เอนิ อาึ เน่อมึ เญอืม กวนดุ ลัง่ เงอะ�
ปังเมอ โอ โรฮ ปุน เป อาึ� 3 ปุย โม เซ เอจี เฟียต ตัง
โฆระ อาึ ปอ ไก ฮรอย อื เอนิ� ตอก ฮรอย ไท ปุย ชจิ
โฮ�� 4พะจาว ปังเมอ มัฮ ป ซืไซ เนอมึ� เอจี เรอมึ
อาึ เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ เซ�

5 โม ป เกละยุ เมือง ซีโยน เนอ� เกือฮ โฮลฮ โซะ
กิจ ปิญไง�่ เกือฮ โฮลฮ ลเตือฮ ตอ แม นึง ไป แตะ�
6 เกือฮ แปน ตอก ไรป ป กวยฮ ราว พรงั� ป ตูไต
ซออฮ กา เฆียง ระ ฮอน แตะ โฮ� 7 เกือฮ โรฮ แปน
ตอก เฮงาะ ป โอ ปุย โฮลฮ มัก นึง ลาึน โอยจ อ�ื
ตอก โรฮ เฮงาะ ป โอ ปุย โฮลฮ เราะ โฮ� 8 ปุย เมาะ
ป โฮว พา อื ปุ เกือฮ โฮลฮ อฮั เฮ�ี �ปัว กุนมุ่น ยุฮ
พะจาว อาวต ไม่ โม เปะ� เอะ ปัว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ
เบือ มอยฮ พะจาว� ปุ เกือฮ ปุย โฮลฮ อฮั เซ ละ�
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รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 โอ พะจาว, อาึ เอจี ซ โจม ก โด่ะ อื นึง ตุก รพาวม
แตะ� อาึ กอก ปัว ปะ เรอมึ แตะ ฆาื อ�ื 2 โอ พะจาว,
ปัว เปอะ งอ่ต เซียง อาึ� ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ
ละ งอ่ต เปอะ ป ปัว อาึ นึง เปอะ เฮ�ี

3 มัฮ ซ เมีญ เปอะ พิต โฌวะ ยุฮ เอะ เฮ�ี มัฮ ปุย
นึง อื ป โอ ซ ลอก ตุต แตะ� แจง โอ อื ไก� 4ปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ทื โซะ โระ โกลยจ ปุย� มัฮ เซ ป ฮลัต
ปุย นึง เปอะ ไม่ นัปทื เนอมึ อื ปะ ฆาื อ�ื

5 อาึ รกวน เนอึม พะจาว ฮอยจ เรอึม แตะ� อาึ
อาึง โรฮ รพาวม แตะ นึง ลปุง อ�ื 6 อาึ รกวน ยุ
ฮอยจ พะจาว โฮฮ ฮา รกวน ป มอง ญัม พริ ปวยฮ�
โฮฮ เนอมึ ฮา รกวน ปุย พริ ปวยฮ โฮ�

7 เออ� โม อซิราเอน� ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ
นึง พะจาว, นึง มัฮ อื ป อาวต ลอป ไม่ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน แตะ� ไก ลอป รพาวม ฆวต เรอึม ปุย
เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� 8 มัฮ พะจาว ไอฮ ป ซ เรอึ
ม โม อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา มัป่ ยุฮ อื โครยญ เจือ�
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รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั ป ไซฮ ด่า

วติ
1 โอ พะจาว, รพาวม อาึ อื โพรยฮ โตว ติ แตะ�

ไง่ เยอะ ปุ โรฮ เกียฮ ฮุน โรฮ� อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ
ซาวป งอ่ต โอเอฮี ป ระ ป ฮลาวง� ไม่ โฮฮ เกิน อื ฮา
โกะ แตะ� 2 อาึ เกือฮ ติ แตะ อาวต โฆย ฮอยจ ละ
รพาวม รโม่ยฮ แตะ� อาวต โฆย กวนดุ ป เอจี ละ
ตาึฮ นึง เญือะ ดึม มะ แตะ ตอก ออฮ� รพาวม อาึ อื
อาวต เฮน อาวต ฮลอง โรฮ ตอก เซ โรฮ�

3 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ ซโอว
รพาวม ไม่ พะจาว เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ
เญาะ ไก ลอยจ�
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รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 โอ พะจาว, ปัว ปะ โอ เบีย ด่าวติ ไม่ เม่ะมัก่ ซัก
คระ ป เอจี โฮลฮ อื โอต เซ�

2 ปัว ปะ โตก ละ ตอก เอจี ซันญา ซโตฮ อื โอเอฮี
ละ เปอะ� ไม่ ตอก เอจี ซันญา อื อาึง ติ แตะ ละ พะ
จาว ยุฮ ยาโคป ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�
3 ด่าวติ เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เอญี โตว ฮอยจ นึง
เญือะ แตะ� ซ ญอม โตว โรฮ ฆักเฆี นึง เตียง ไอจ
แตะ� 4 อาึ ซ เกือฮ โตว โรฮ ติ แตะ ปุน ไอจ 5กา เฆี
ยง โฮลฮ แตะ นาตี ละ อาวต พะจาว นึง� ไม่ โฮลฮ
แตะ เญือะ ละ ซ แปน อื ก อาวตพะจาว ยุฮ ยาโคป�
ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ�� อฮั เซ ด่า
วติ เตอ�

6 ไลลวง ฮติ ซัม คัน เซ เอะ ฮมอง เงอะ เญื อม
อาวต แตะ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� ยุ โรฮ อาวต อื นึง
โตะ ชจิ ยว่ง เยอารมิ� 7 เอะ อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ โฮว
ฮอยจ นา ก อาวต พะจาว� ไมจ เอะ นุ่ม ไว อื โบ ชวง
อ�ื 8 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง วิฮนั
ป มัฮ นา ก ซ อาวต ลอป เปอะ เซ� เตือง ฮติ ซัม
คัน ยุฮ เปอะ ป มัฮ ควน เปลีฮ เปอะ อมันัต ระ ไล
ยุฮ แตะ เซ� 9 เกือฮ โม ซตุ ยุฮ เปอะ ยุฮ ลอป กัน ซื
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กัน ไซ� เกือฮ โม ปุย ไน เปอะ รโอง รออฮ นึง มวน
รพาวม แตะ��

10 ปะ เอจี ซันญา เปอะ อาึง โอเอฮี ละ ด่าวติ ป
มัฮ กวนไจ เปอะ� ปัว เปอะ โอ ละ โปวฮ กซัต ป เอจี
เลือก เปอะ อาึง เซ�

11 ปะ เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ อาึง ละ ด่าวติ� ไม่
โอ เปอะ เญาะ ซ เปียน ป อฮั แตะ ละ อ�ื เอจี อฮั
เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ กวน ปะ แปน กซัต
ติ ปุย� ปุย เซ ซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย ฆรอ เปอะ�
12 ดัฮ โม กวน เฌือต เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา เอะ
ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก รเง่อมึ อาึ ละ
แตะ� กวน เฌือต เปอะ เซ ซ โฮลฮ โรฮ แปน กซัต
ฆรอ เปอะ เบือ อ�ื ฮอยจ ละ เจน กวนโซะ กวน แซะ
อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เปอะ เซ ละ�

13 พะจาว เอจี เลือก เมือง ซีโยน ละ ซ เกือฮ อื
แปน ก อาวต แตะ นึง� 14 อฮั อื ตอก เฮ�ี �นา เฮี
มัฮ นา ก ซ อาวต ลอป อาึ นึง โอ เญาะ ไก ลอยจ�
อาึ ซ อาวต นา เฮี นึง ปุก อื รพาวม เมอะ� 15 อาึ ซ
ปิฮ มุ่น ละ เมือง เฮี เกือฮ นาวก นึง ป โซม ป ปอน
ตัม ป ตองกัน อ�ื โม ป ตุก ป ญัก นึง อื ซ เกือฮ ซัก
เวยีก โกวง โกะ� 16อาึ ซ เกือฮ โม ซตุ นึง อื โปน ฮา
ป โอ ไมจ� โม ปุย ไน พะจาว นึง เมือง เซ ซ จอยะ
เชยี ลเบี่ย ปาึง นึง มวน รพาวม แตะ�

17 �อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ ด่าวติ ติ ปุย โฮลฮ แปน
กซัต ระ นา เซ� อาึ เอจี เพรยีง อาึง ละ ซ เกือฮ
แตะ กซัต เลือก แตะ อาึง เซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย เน่
อมึ นา เซ� 18 เมาะ โม ป เกละยุ กซัต เซ� อาึ ซ
เกือฮ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ บัน่เมือง เตียง กซัต เซ
ปังเมอ ซ ตอน ฮมัน ไม่ จเลิน อื ปุๆ�� อฮั เซ�
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รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั ป ไซฮ ด่า

วติ
1 เญือม อาวต โม เอียกปุ ไน พะจาว ไม่ รพาวม

ติ โดฮ แตะ มัฮ เนอึม ป ตึก นึง ไมจ นัน นึง มวน
แตะ� 2 โอเอฮี ไล เซ มัฮ ตอก อื เญอืม เรฮ ปุย ลออ
ยฮ ซัมคัน นึง ไกญ อาโรน� ไม่ ปัต อื เลีฮ ฮอยจ นึง
ฮาึก กัป อ�ื ฮอยจ ละ นึง โงก ลปิ อื โรฮ� 3 มัฮ โรฮ
ตอก รอาวม รน่ะ นึง บลาวง เฮอโมน� ป ราื ฮอยจ
นึง บลาวง ซีโยน โฮ� มัฮ นา เซ ก ซ ปิฮ พะจาว มุ่น
ละ ปุย� มุ่น เซ เอจี มัฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เยอ� โม เปะ ป
รซอฮ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เมือ ก ซาวม อ�ื เอญี ลื
ลาว ดิ พะจาว เตือง โอยจ เปอะ� 2 ไมจ เปอะ ยวก
เตะ แตะ ไววอน ซืนา ก อาวต วฮินั ยุฮ พะจาว� ไม่
ลืลาว เปอะ พะจาว ไม่� 3 ปัว พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ
ไม่ ปลัฮ มะลอง เซ เกือฮ กุนมุ่น ฮอยจ ละ เปอะ เน่
อมึ นึง บลาวง ซีโยน�
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว

มอยฮ อ�ื โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ ทไว

รซอม ลืลาว ละ พะจาว. 2 โม เปะ ป อาวต นึง ลัก่กา
วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ� โม เปะ ป ชุง นึง ควง วฮินั ยุฮ
อื เซ� 3 ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว พะจาว, นึง มัฮ อื ป
ตึก นึง ไมจ แตะ� ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว มอยฮ อ�ื
นึง มัฮ อื ป เลียก พาวม โซะไง่ เนอึม นึง ปุย� 4พะ
จาว เยอ เอจี เลือก โม ยาโคป ละ โกะ แตะ ไอฮ� เอจี
เลือก โม อซิราเอน เกือฮ แปน คอง แตะ�

5 อาึ ยุง เงอะ มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ เซ ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ� มัฮ เนอึม ป ระ ฮา พะ ฮา จาว ไฮญ
เตือง โอยจ อ�ื 6 พะจาว ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ
ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เตือง นึง เมือง มะ
ลอง� นึง ปลัฮเตะ� ฮอยจ ละ นึง ปลัฮ รอาวม ไม่
ฆรมึ รอาวม ก โด่ะ อ�ื 7 เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ ชุต
รวู ฮาวก เน่อมึ ลอยจ เตะ ก ซไง อ�ื เกือฮ โรฮ ปลุก
ปลัก เนอึม บริ ฮอยจ� ละ ซ เกือฮ อื พริ เฮละ� ไม่
เกือฮ โรฮ อื กาื ฮอยจ เน่อมึ นึง ก แฮรน แตะ อาึง
โรฮ�

8 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ กวน โรง ปุย เมือง อี
ยปิ ยุม เมอ� เตือง กวน โรง ซัตซิง ยุฮ อื โรฮ� 9 นึง
เมือง อียปิ เซ� พะจาว เอจี เปลีฮ โรฮ ป ซกิ ซัมคัน
นึง อื โฮวน เจือ� ละ เกือฮ อื ฟาโร ไม่ โม ลุกนอง อื
เซ ลอก ตุต แตะ� 10 เอจี มัฮ โรฮ พะจาว ติ เซ ป
ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ปุย โฮวน เมือง โฮวน ปะเทต เตอ�
ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม กซัต ป ระ อมันัต โฮวน ปุย โรฮ�
11 มัฮ ซิโฮน ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อาโมไร� ไม่ โอก ป
มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั� ไม่ โม กซัต ยุฮ ปุย นึง เมือง
คะนาอนั เตือง โอยจ อ�ื 12ฟวยจ เซ เกือฮ บัน่เมือง
ยุฮ อื เซ ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ� ลอต
เอนิ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื

13 โอ พะจาว, มอยฮ ปะ อา มัฮ ป ไก ลอป โอ เญาะ
ไก ลอยจ� กัน ยุฮ เปอะ พรุ มอยฮ ละ ปุย โครยญ
เจน ปุย� 14พะจาว ซ พาวม ไม่ โม ปุย ไน แตะ� ไม่
ซ เลียก พาวม อื นึง โม กวนไจ ยุฮ แตะ�

15 ฮุป ป นัปทื โม ปุย ปะเทต ไฮญ โครยญ ปะเทต
เตอ� มัฮ เยอื มาื ไม่ ไคร� มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง เตะ โกะ
แตะ ไอฮ� 16 ฮุป โม เซ ไก โรฮ มวยญ อ�ื ปังเมอ
โอ เกียฮ ลปุง นึง อ�ื ไง่ อื ไก โรฮ� ปังเมอ โอ เกียฮ
ยุ โอเอฮี นึง อ�ื 17 ฮยวก อื ไก โรฮ� ปังเมอ โอ เกีย
ฮ ฮมอง โอเอฮี� ไก โตว โรฮ รพาวม ป โอก เน่อมึ
โตะ มาึฮ โตะ มวยญ อ�ื 18 โม ป ยุฮ ฮุป ตอก เซ ไม่
อาึง อื รพาวม แตะ นึง อื ซ ตอก โรฮ ฮุป ยุฮ แตะ เซ
โรฮ�

19 โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ
ทไว รซอม ลืลาว ละ พะจาว. โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ
อาโรน เนอ� ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว พะจาว. 20 โม
เปะ ป มัฮ จัตเจือ เลวี เยอ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
โม เปะ ป นัปทื เนอมึ พะจาว เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ
เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว. 21 ไมจ เปอะ ลืลาว อื นึง
เมือง ซีโยน� เวยีง เยรูซาเลม เซ เอจี มัฮ ก อาวต
อ�ื ไมจ เนอมึ ปุย ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง พะจาว, นึง มัฮ อื ป ตึก
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นึง ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ นึง�

2 ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง พะจาว� นึง มัฮ อื ป ระ
ไล ฮา พะ ฮา จาว ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

3 ไมจ เปอะ ทไว รซอมญันด่ี แตะ ละ พะจาว� นึง
มัฮ อื จาวไน ระ ฮา โม จาวไน เตือง โอยจ อ�ื รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

4 มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุฮ ป ซัมคัน โฮวน เจือ โฮวน
ยัง่� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ
นึง�

5 มัฮ ป ยุฮ ปลัฮ มะลอง เบือ กัมกึต วไิซ ไมจแตะ�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

6 มัฮ ป เคิง ปลัฮ เตะ เกือฮ อื เกียฮ อาวต ราว
รอาวม โฮวน เซ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก
โตว ลอยจ นึง�

7 มัฮ ป ยุฮ เคิ ไม่ ซเงะ ป แปน ควน ซเปีย ละ ปุย�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

8 ยุฮ ซเงะ เกือฮ อื แปน ป ตัตเตียง เมือ ซเงะ่ อ�ื
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

9 ยุฮ เคิ ไม่ ซโมยญ เกือฮ อื แปน ป ตัตเตียง เมือ
ก ซาวม อ�ื รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ นึง�

10 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป ยุฮ ยุม ไม่ กวน โรง ปุย
เมือง อียปิ โฮ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก
โตว ลอยจ นึง�

11 เอจี ตาว โม อซิ รา เอน โอก ฮา โม อี ยปิ�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

12 มัฮ ตาว อื เบือ อมันัต ระ ไม่ รที เรยีง แตะ�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

13 เอจี เกือฮ ปลัฮ รอาวม ซครกั รกัฮ ฮา ปุ แตะ�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

14 เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ โฮว ซไบ่ ซน่ะ รอาวม
ระ เซ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ
นึง�

15 เอจี เกือฮฟาโร ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื ยุม รมัม่ โอยจ
โตะ ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

16พะจาว เซ นัม โม ปุย ไน แตะ โฮว นึง คระ ลาึน
ซออฮ� ฮอยจ ละ โปน อ�ื รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

17 มัฮ ป ยุฮ ไลจ ไม่ โม กซัต ป ระ อมันัต โฮวน
ปุย� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ
นึง�

18 ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ กซัต ป ระ มอยฮ ระ ตึง� รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

19 มัฮ ซิโฮน ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อาโมไร� รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

20 ไม่ โอก ป มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั� รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

21ฟวยจ เซ เกือฮ ปลัฮเตะ ยุฮ อื เซ ละ โม ปุย ไน
แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ
นึง�

22 มัฮ เกือฮ อื แปน ลอป คอง โม อซิราเอน ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ แตะ เซ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื
ไก โตว ลอยจ นึง�

23 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป โตก ลัง่ ละ เอะ เญือม
อาวต เอะ ไม่ ตุเตียม แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

24 มัฮ ป เรอึม เอะ เกือฮ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่
เยอะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ
นึง�

25 มัฮ ป โพต ป โซม ละ โอเอฮี เมาะ ป ไอม ไง่ ไก
จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื
ไก โตว ลอยจ นึง�

26 ไมจ เปอะ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ พะจาว ป
อาวต เมือง มะลอง� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื
ไก โตว ลอยจ นึง�
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1 นึง โบ โกลง เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� เอะ งาวม ดิ นา

เซ� เญอืม โตก เกอะ ละ เมือง ซีโยน เนอ� เอะ เยอื
ม ฆาื� 2 เอะ ฟุก อาึง พิน ยุฮ แตะ นึง โคะ ซเฆล โบ
นา เซ� 3 เญือม อาวต เอะ นา เซ� โม ป โรวก เอะ
เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ เซ ฆวต เกือฮ เอะ เชยี�
ฆวต เกือฮ โรฮ เอะ รงะ่ มวน ไม่ ปุ แตะ� อฮั เฮี เนิ�
�เชยี แลน ละ เอะ เอ นึง รซอม เชยี เมือง ซีโยน ติ
โบ่ต เมอะ�� อฮั เซ เนิ�

4 เอะ ซ เกียฮ เชยี นึง รซอม เชยี ยุฮ พะจาว, เตื
อง อาวต แตะ นึง เมือง ปุย ไฮญ ตอก เมอ เซ� 5 โอ
เยรูซาเลม� ตัม เบีย เนอึม อาึ ปะ� เกือฮ เอนิ โรฮ
เตะ ดอม อาึ เฮี เบีย กัน เอจี เกียฮ ยุฮ แตะ โรฮ�
6 ตัม โอ เนอมึ อาึ โตก ละ เปอะ� ตัม โอ เนอมึ เมอะ
เกือฮ เยรูซาเลม แปน ควน มวน รพาวม แตะ โฮฮ
ฮา โอเอฮี ไฮญ� เกือฮ ดัก เกอะ เฮี กุง ไม่ ติต เอนิ อื
รตัว เยอะ�

7 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ โม เอโด่ม ลอก ตุต
แตะ ฆาื ป ยุฮ ป อฮั อื ซเงะ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ เวยีง เย
รูซาเลม โฮ� นึง เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �ยุฮ ไลจ ไม่ เย
รูซาเลม เซ� ยุฮ ไลจ ไม่ ปอ ดอยจ อื ฮอยจ ละ แรฮ
อ�ื� อฮั เซ�

8 เออ บ่าบี่โลน ป มัฮ นัม ไลจ นัม โลม� ป ออฮ
ป เอฮี ญุ่ก� ป โรก เวน ละ ปะ ตอก เอจี ยุฮ ปะ อื
ละ เอะ เซ� ปัว เกือฮ ปุย เซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� 9 โม ป โฮมวต กวนดุ ไม่ กวนงกั ยุฮ เปอะ ไม่
ลาวป อื ไม่ ซโมะ โอ� เกือฮ โรฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ โรฮ�

138
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, อาึ ญัน ด่ี เนอึม ไม่ ปะ ฮอยจ นึง
ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ� อาึ ซ เชยี ลืลาว ปะ
ซองนา โม พะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 2 อาึ นา เยอะ
ลวง วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ� นุ่ม ติ แตะ ไว ปะ
ไม่ ลืลาว แตะ มอยฮ เปอะ� เบือ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่ เบือ รพาวม เนอมึ เปอะ� ปะ เอจี
เปลีฮ ที เปอะ มัฮ มอยฮ แตะ ไม่ ลปุง แตะ เซ ป ระ
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ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 3 เญือม ไววอน
อาึ ปัว นึง เปอะ� ปะ เอจี โลยฮ เปอะ เนิ� ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ รพาวม รโม่ยฮ อาึ ไก แม เรยีง แด่น�
เบือ เรยีง แด่น ระ ยุฮ เปอะ เซ�

4 โอ พะจาว, โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื
ซ ลืลาว ปะ� นึง เอจี ฮมอง อื ลปุง ป โอก ฮา มวยญ
ปะ� 5 กซัต โม เซ ซ เชยี นึง ไลลวง กัน ระ ไล ป
เอจี ยุฮ ปะ เซ� ไม่ ไลลวง อมันัต โญตซัก ระ ไล ยุฮ
เปอะ�

6ปะ อา� ปัง มัฮ โกะ เปอะ ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮ
ลาวง แตะ� โตก แนฮ ลัง่ เปอะ ละ โม ปุย ตุ ปุย เตี
ยม ลัง่� โม ปุย เกียฮ ฮุน ไม่ อวต อื ติ แตะ เซ� ปะ
ปังเมอ โอ เปอะ ซ เกือฮ โปน ฮา เตะ แตะ� 7 อาึ ปัง
โฮว เยอะ ลลาึง ป ญัก ป นอ ละ แตะ� ปะ ปังเมอ ซ
เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา อ�ื ปะ ซ ตอซู เปอะ
ไม่ โม ป ฮาวก รพาวม ละ อาึ นึง เกละ อื ยุ อาึ เซ�
ซ เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา อื เบือ อมันัต ระ ยุฮ
เปอะ� 8 โอเอฮี เมาะ ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง เนิ
เซ� ปะ ซ ยุฮ เนอึม เปอะ เนิ เกือฮ ฟวยจ โครยญ
เจือ� โอ พะจาว, รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ
ไก โตว ลอยจ นึง� กัน ป เอจี ซ ยุฮ เปอะ ละ โม เอะ
เซ� ปัว เปอะ ยุฮ เนอมึ เนิ เกือฮ ฟวยจ�

139
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

1 โอ พะจาว, ปะ เอจี กวต เปอะ แลน อาึ� เอจี ยุง
เนอึม เปอะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อาึ โครยญ เจือ�
2 เญอืม งาวม เมอะ� ไม่ เญอืม ชุง เงอะ ปะ ยุง โอยจ
เปอะ� ปัง อาวต อาึ ก ซไง อื ปะ ยุง ลัง่ เปอะ ป คิต
ป งอ่ต อาึ โตะ รพาวม แตะ� 3 ปัง ยุฮ อาึ กัน� ปัง
ไอจ เจอะ ปะ ยุ เปอะ อาึ� ปะ ยุง เปอะ ป ยุฮ ป อฮั
อาึ โครยญ เจือ� 4 ปะ เอจี ยุง เปอะ ป ซ อฮั อาึ เน่
อมึ กา เฆียง อฮั ฮะ ลัง่�

5 ปะ อาวต เปอะ รวติ รเวยีง อาึ โครยญ ลวง�
ปะ โซะโกะ ฮรกัซา เปอะ นึง อาึ เบือ อมันัต ระ ยุฮ
เปอะ� 6 ไลลวง ตอก ยุง เปอะ อาึ เซ มัฮ เนอมึ ป เง
อตึ อาึ นึง� มัฮ เนอมึ ป ฮลาวง� โฮฮ ฮา เกียฮ คาว
อื คิง เงอะ�

7อมั ไก นา ก ซ เกียฮ ตอ อาึ ฮา ลปุ เปอะ� อมั ไก
นา ก ซ เกียฮ โปน อาึ ฮา ปะ อา� แจง โอ อื ไก� 8อาึ
ดัฮ ซ ฮาวก ฮอยจ เมือง มะลอง� ปะ อาวต เปอะ นา
เซ� ดัฮ อาึ ซ เลีฮ ไอจ นึง เมือง ป ยุม� ปะ อาวต
โรฮ เปอะ นา เซ� 9อาึ ปัง เกียฮ โปว ตอก ไซม ฮอยจ
โปน ลัก่ โอก ซเงะ� ปัง อาวต ลัก่ เลียก ซเงะ ก ตึก
นึง ซไง แตะ� 10 ปะ ซ อาวต โรฮ เปอะ นา เซ ละ ซ
นัม เปอะ อาึ นึง อมันัต แตะ� ซ ปุน เรอมึ เปอะ อาึ
นึง อมันัต ระ ยุฮ แตะ�

11 ปัง ซาวป อาึ เม่าะ ฮา เปอะ ก เฟียก อ�ื ปัง เกีย
ฮ เกือฮ แม ซเปีย โบ แตะ เฟียก ตัน เอนิ� 12 ปังเมอ
โอ เฟียก ละ ปะ อา� เมือ ก ซาวมอื รงั ละ เปอะ ตอก
เมือ ซเงะ่ อื โรฮ� เฟียก ไม่ ซเปีย ตอก ปุ แตะ ละ
ปะ อา�

13 โอเอฮี เมาะ ป อาวต นึง โกะ อาึ โครยญ จัต โค
รยญ เจือ เอจี มัฮ ปะ ป ยุฮ ฮู� ปะ เอจี ลวน เปอะ

อาึ เน่อมึ เญอืม อาวต เตอะ โตะ เวยีก มะ เกอะ ลัง่�
14 อาึ ซ ลืลาว ปะ นึง มัฮ เปอะ พะจาว ป ไมจ ปุย
ฮลัต นึง� ป ยุฮ เปอะ มัฮ ป ระ ไล ปอ เงอตึ ปุย นึง�
อาึ ยุง ที เยอะ โอเอฮี ไล เซ� 15 เญอืม อาวต ลัง่ อาึ
กไน โตะ เวยีก มะ เกอะ ก ไฆลป อื ลไล กวย เนะซองั
อาึ รติต ดิ ก โด่ะ อื ละ ซ แปน อื ติ โม่ว เซ� ปะ เอจี
ยุ โอยจ เปอะ� 16 ปะ เอจี ยุ เปอะ อาึ กา เฆียง เกิต
เตอะ� ซเงะ เคิ เนอึม เมาะ ป เกือฮ เปอะ เนิ เซ�
ปะ โจต เปอะ อาึง นึง นังซื ยุฮ แตะ เน่อมึ กา เฆียง
ไก ซเงะ เซ ลัง่�

17 โอ พะจาว� โอเอฮี เมาะ ป คิต ป งอ่ต ปะ อาึง
เซ ระ เนอึม ไล เนิ� มัฮ โรฮ ป โฮวน ลัมเลือ เอนิ�
18 มัฮ เกียฮ เมีญ เญอะ ตึน ซ โฮวน เอนิ ฮา ไฮมจ
นึง เกาะ� เญอืม โปวะ อุ เน่อมึ ไอจ แตะ� อาึ อาวต
ลัง่ ไม่ เปอะ�

19 โอ พะจาว� อาึ ฆวต เกือฮ ปะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
ฆอก ปุย เบร� อาึ ฆวต เกือฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน รกัฮ
ซไง ฮา แตะ� 20 ปุย ตอก เซ พามัต ดู่แควน ปะ นึง
ลปุง ฆอก� มัฮ ป โรวต เพยีก แฮม มอยฮ ปะ� 21 โอ
พะจาว, อาึ เกละยุ โม ป เกละยุ ปะ� อาึ รแอม โรฮ
นึง โม ป เลฮ เตียง ปะ เซ� 22 อาึ เกละ เนอึม เกละ
แนม ยุ� อาึ เมีญ ปุย ตอก เซ มัฮ ป ตอซู ไม่ โกะ
แตะ�

23 โอ พะจาว� กวต แลน อาึ อื เกือฮ ติ เปอะ ยุง
รพาวม อาึ� ลอง แลน อาึ อื เดอมึ เปอะ ซ ยุง ป คิต
ป งอ่ต อาึ� 24 ลอง แลน ตัม ไก รพาวม ฆอก นึง
เงอะ� ปัว เปอะ นัม อาึ โฮว นึง คระ โครง ยุฮ เปอะ
ป ไก ลอป เซ�

140
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา โม
ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา
โม ปุยไฮะ ปุยฮอน� 2 โตะ รพาวม ปุย โม เซ งอ่ต
ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย� ซาวป ลอป โรฮ
ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย ตอซู ไม่ ปุ แตะ� 3 ปุย โม เซ
เอจี เกลียง ดัก แตะ เกือฮ ลอม ตอก ดัก ซโอยญ
โฮ� ลปุง ป โอก ฮา ดักดอย อื ตอก เอนิ ปิต ซโอยญ
มวย โฮ�

4 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา อมั
นัต ปุย ฆอก ปุย เบร� ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน
ฮา โม ปุยไฮะ ปุยฮอน� ปุย โม เซ งอ่ต อาึง แพน
กัน ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ อาึ� 5 โม ปุย เกียฮ ฮุน
เซ เอจี บระ ตาวง อาึง แฮวะ� ววยฮ อาึง ซราว เนิ�
ตาวง อาึง อื โครยญ คระ ซ โฮว เยอะ ละ ซ เกือฮ อื
เคริ อาึ�

6 อาึ อฮั ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปะ มัฮ
เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ งอ่ต
รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ� 7 โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ
มัฮ เปอะ ป เกียฮ เรอมึ อาึ� อาวต ลอป เปอะ ไม่ ระ
เรยีง ระ แด่น แตะ� ซเงะ รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ เยอะ
ปะ เอจี เฆีญ เปอะ ไกญ อาึ นึง อมันัต ระ ยุฮ เปอะ�
8 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร
โฮลฮ ยุฮ ตัม กัมกุยฮ แตะ� แพนกัน ฆอก ป ตะ อื
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ยุฮ เซ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ อื โฮลฮ ยุฮ เนอึม อ�ื เด
อมึ โอ ซ โฮลฮ อวต ติ แตะ ฆาื อ�ื

9�โม ป ฮอยจ แวต เอนิ อาึ ไม่ อวต อื ติ แตะ เซ�
ปัว เปอะ เกือฮ กัน ฆอก ป ตะ อื ยุฮ เซ ลเตือฮ แม
ลอก โกะ อื ไอฮ� 10 ปัว เปอะ เกือฮ เอนิ รฆุ งอ ซค
รกั เซ ดุฮ ราว อ�ื เกือฮ ปุย โฮลฮ น่าึก เอนิ โกะ อื
เซ โตะ ครุฮ โด่ะ� ปุ เญือะ เกือฮ เกียฮ โอก เฟือฮ
เอนิ� 11 โม ป ซาวป บรุ เพือ ปุย เยอ� ปุ เญือะ เกือฮ
โฮลฮ อาวต ตอน ฮมัน นึง ปลัฮเตะ� ปัว เปอะ เกือฮ
กันไฮะ กันฮอน อาื ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ ฮอยจ ละ ยุม
อ�ื� อฮั เซ อาึ อ�ื

12อาึ ยุง เงอะ ตอก เฮ�ี พะจาว ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ
ป ตุก ป ญัก ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื รเตีฮ โรฮ อื ละ โม
ป เมะมัก่ ซักคระ ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 13 โม ปุย ซื ปุย
ไซ เยอ แจง ซ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ ปะ� โม ปุย
ซโฆรฮ รพาวม เมอ แจง ซ โฮลฮ อาวต ซองนา ปะ�
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, อาึ กอก ปัว นึง ปะ� ปัว เปอะ โลยฮ
เอนิ เนิ� เญือม ปัว อาึ นึง เปอะ� ปัว เปอะ ดาวง
ฮยวก แตะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ เซ� 2 รซอม ไววอน
ยุฮ อาึ เฮ�ี ปัว เปอะ เกือฮ แปน ตอก ป ซออย ฮงาื
ละ เปอะ� เญอืม ยวก อาึ เตะ แตะ ไววอน ละ เปอะ�
ปัว เปอะ เกือฮ แปน ตอก โอเอฮี ป ตอง ปุย ทไว ละ
เปอะ โครยญ บู โฮ�

3 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เฆีญ ดักดอย อาึ� ฮา กัน
อฮั ฮะ ลปุง ฆอก ลปุง เบร� ตอก เฆีญ ป มอง ญัม
โตะ รเวอืะ เมือง โฮ� 4 ปัว เปอะ โอ เกือฮ รพาวม อาึ
ฆิฮ เฆียง ลวง ป ฆอก ติ เจือ เนอมึ� ปุ เกือฮ มาว ไม่
กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ พาวม ดิ แตะ ไม่ โม ป ยุฮ กัน
พิต� ปุ โรฮ เกือฮ อาึ โซม ดิ ไม่ นึง กัน เลียง ยุฮ อ�ื

5 ปัว เปอะ เกือฮ โม ปุย ซืไซ เฟียต อาึ� ซ แปน
เนอึม กุน เนิ� เกือฮ ซตอก รเง่อมึ อาึ เมิฮ� ซ มัฮ
เนอึม ป ไมจ เนิ� อาึ ปังเมอ โอ ซ ญอม เกือฮ ปุย
ฆอก ปุย เบร เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ แตะ เฟือฮ เอนิ�
อาึ ซ ไววอน ลอป ปัว พะจาว ตอซู ไม่ กัน ฆอก กัน
เบร ยุฮ ปุย โม เซ�

6 เญอืม ญุยฮ ปุย โม ฮวันา ยุฮ ปุย โม เซ เกือฮ ดุฮ
นึง รองั ฮลาวง เงอ� เญอืม เซ ปุย โม เซ ซ ยุง อื มัฮ
ป อฮั อาึ เซ ป เนอึม เมอ� 7 ม่ะ บลวย โคะ นึง เซฮ
ปุย อื ตอก ออฮ� ซองั ปุย โม เซ ซ ม่ะ บลวย เฮยีไฮ
โรฮ นึง โตะ รมอยจ ตอก เซ โรฮ�

8 โอ พะจาว เยโฮวา� ไง่ อาึ อื แก แนฮ ปะ โน่ง�
อาึ เปิง องิ น่ักเน่ี ปะ� ปัว เปอะ โอ พลวย อาึ เกือฮ
ยุม� 9 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา แฮวะ ป ตาวง ปุย
อาึง เนิ เซ� เกือฮ อาึ โปน ฮา ซราว ยุฮ โม ปุย ฆอก
ปุย เบร เซ� 10 ปัว เปอะ เกือฮ ปุย ฆอก ไล เซ โคะ
เลียก ไอฮ นึง แฮวะ ตาวง โม โกะ อื เซ� ปัว เปอะ
เกือฮ อาึ โปน ฮา แฮวะ เซ�
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รซอม เชยี ไววอน ยุฮ ด่าวติ เญอืม อาวต อื โตะ

ทัม�
1 อาึ ไววอน ละ พะจาว นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� อาึ

กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� 2 อาึ อู รไต ไลลวง
เม่ะมัก่ อาวม แตะ ละ พะจาว ยุฮ แตะ� อาึ รโฮงะ
โรฮ รพาวม ตุก แตะ ละ อื โรฮ� 3 เญือม อาวต อาึ
ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� พะจาว ยุง โอยจ อื ป
ยุฮ ป อฮั อาึ อ�ื นึง คระ โครง ซ โฮว อาึ นึง เซ� เอจี
บระ ปุย ดาวง อาึง แฮวะ ซราว นึง� ละ ซ เกือฮ อื
เคริ อาึ� 4 เญอืม แลน เนอะ ลวง เฆียง แตะ� อาึ ยุ
โตว ป ซ เกียฮ เรอมึ แตะ นึง ติ ปุย เนอมึ� ไก โตว ป
เฆีญ ป เดีย อาึ อ�ื ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ไก รพาวม
เลียก พาวม นึง เงอ�

5 โอ พะจาว, อาึ กอก ปัว นึง ปะ� อาึ อฮั เฮี ละ
เปอะ� �เอจี มัฮ ปะ ป มัฮ ตัว เปิง อาึ อ�ื ติ เจน
อาวต เตอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี อาึ ตองกัน ปะ ระ ฮา โอ
เอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื� 6 ปัว เปอะ งอ่ต รซอม
ปัว อาึ นึง เปอะ� อาึ เอจี ชุมเช ลัมเลือ เอนิ รพาวม
เมอะ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป โคม
เฮง เงอะ เซ� นึง ระ ลัมเลือ เอนิ เรยีง โม เซ ฮา
เยอะ� 7 ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่
อาวม เมอะ เฮ�ี เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ลืลาว มอยฮ เปอะ
นา ก โพรม โม ปุย ซื ปุย ไซ� นึง เอจี ยุฮ เปอะ ป ไมจ
ละ อาึ�

143
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ อาึ
เฮ�ี ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ
นึง เปอะ เฮ�ี ปัว เปอะ โลยฮ เนิ เบือ รพาวม เนอึม
ไม่ รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ� 2 ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ลอก กัน รเตีฮ� นึง โอ อื ไก ติ
ปุย เนอึม ปุย ปุก โครยญ เตะ ลอก โครยญ มวยญ
เญอ ละ แลน ปะ อ�ื

3 โม ป เกละยุ อาึ เซ เอจี อาื ยุฮ ไลจ ไม่ เยอะ�
เอจี ปุน ลาวป เอนิ อาึ ไม่ เตะ� เอจี คัง อาึง อาึ นา
ก เฟียก อ�ื อาึ ตอก เอนิ เนอะ ป เอจี เล่ีญ ยุม โฮ�
4 มัฮ ฆาื เซ ป ไลจ รพาวม อาึ ฆาื อ�ื อาึ อาวต ลอป
ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ�

5 อาึ โตก ฆาื ละ เจน ไพรม โฆะ� อาึ งอ่ต ที เยอะ
ไลลวง กัน ป เอจี ยุฮ ปะ โครยญ เจือ� ไม่ รนึก รไน
เยอะ ไล เซ โตะ รพาวม แตะ� 6 อาึ ยวก เตะ แตะ
ไววอน ละ ปะ� รพาวม อาึ ฆวต ซดิ เนอึม ไม่ ปะ�
ตอก โรฮ เตะ ซออฮ ป ตองกัน รอาวม โฮ�

7 โอ พะจาว, รพาวม อาึ เอจี ชุม ลัมเลือ เอนิ� ปัว
เปอะ ซไจ โลยฮ เนิ� ปัว เปอะ โอ เม่าะ นา แตะ ฮา
เยอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ เนิ ตอก เซ โฮ� อาึ ตึน ซ ตอก
เอนิ โรฮ โม ป โฮลฮ ปุย โฮว ตาว โตะ รมอยจ เซ�
8 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โตก ลอป ละ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ โครยญ ซะ� นึง อาึง อาึ รพาวม แตะ
นึง ปะ� ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง ป ซ ไมจ แตะ
ยุฮ อฮั� นึง ไววอน อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ละ
ปะ� 9 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา
โม ป เกละยุ อาึ เซ� อาึ เอจี ฮอยจ เปิง ปะ� 10 ปัว
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เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุฮ ตัม ปุก อื รพาวม เปอะ�
นึง มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ เกือฮ ลปุ ป
อาวต ไม่ กุนมุ่น ยุฮ เปอะ เซ นัม อาึ เกือฮ โฮว นึง
คระ ไมจ คระ มวน�

11 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง จีวติ
อาึ� ตอก เอจี ซันญา เปอะ อาึง โฮ� ปัว เปอะ เรอึ
ม อาึ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ เกอะ เฮ�ี เบือ รพาวม
ซืไซ ยุฮ เปอะ� 12 โม ป เกละยุ อาึ เซ ปัว เปอะ ยุฮ
ไลจ ไม่� เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� โม
ป โคมเฮง อาึ เซ ปัว เปอะ เกือฮ อื ไลจโลม โอยจ
เอนิ� นึง มัฮ อาึ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ�
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 ลืลาว พะจาว, ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ อาึ�
ไม่ มัฮ อื ป เพอกึ อาึ เกือฮ เกง นึง กัน รุป เซิก� 2 มัฮ
ป ฮรกั ไฌม เนอมึ อาึ� มัฮ ตอก ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ
ฮุ� มัฮ โรฮ ตอก ฆรุง ตอน ป โฮลฮ อาึ เปิง� ไม่ มัฮ
อื ป เรอึม อาึ� มัฮ โรฮ โล ควน เฆีญ อาึ� ไม่ นา ก
โฮลฮ อาึ เปิง� เอจี มัฮ เนอึม พะจาว ป เกือฮ อาึ
โฮลฮ เป ปุย โฮวน ปะเทต เตอ�

3 โอ พะจาว, ปุย ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ซัมคัน อื ละ เปอะ
ตอก เมอ� เกียฮ โซนไจ บุย เปอะ นึง เมอ� เกียฮ
โตก บุย เปอะ ละ เอะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ บ่ได่ะ เฮี
เมอ� 4 ปุย ปลัฮเตะ เอ มัฮ เยอื ตอก กาื ติ รพาวม
โน่ง� ซเงะ เคิ เนอึม ยุฮ อื มัฮ ตอก ปุโรม ป อาวต
ติ เตะ โน่ง�

5 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โปฮ มะลอง ไม่ เลีฮ เปอะ
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปัว เปอะ เลีฮ ลอก บลาวง โฮวน
โดฮ เซ� เกือฮ เอนิ ม่าึต งอ โอก นึง� 6 เกือฮ ปลุก
ปลัก ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ โม ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ� ปอ
แตกฟุง อื เอนิ� เกือฮ ตี ทนู ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ ปอ
เฮยีไฮ เอนิ อ�ื 7 ปัว เปอะ ซนาว เตะ แตะ เน่อมึ ก
ฮลาวง อ�ื ไม่ เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป
ฮอยจ ละ อาึ ตอก ฮอยจ รอาวม ระ โฮ� เกือฮ อาึ
โปน ฮา โม ปุย ตังเมือง เซ� 8 ปุย โม เซ เยอ� โตะ
มวยญ อื นาวก นึง ลปุง โอ เนอึม� ปัง ซันญา ติ
แตะ ซ อฮั ป เนอมึ� เกือฮ ลัง่ ติ แตะ นาวก นึง ลปุง
จุไล�*

9 โอ พะจาว� อาึ ซ ทไว รซอม เชยี โคระ ละ เปอะ�
ซ เตียต โรฮ ละ เปอะ ไม่ พิน กาว โม่ะโรฮ� 10 เอจี
มัฮ ปะ ป เกือฮ โม กซัต โฮลฮ เป เยอ� ไม่ เรอึม
เปอะ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ เปอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ เจอ� 11 ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา วจิ ยุฮ
โม ป ซวก ป เกละยุ อุ เซ� ไม่ เกือฮ เปอะ อาึ โปน
ฮา อมันัต โม ปุย ตังเมือง เซ� ปุย โม เซ มัฮ ป อฮั
ลปุง โอ เนอึม� ปัง ซันญา ติ แตะ ซ อฮั ป เนอึม�
เกือฮ ลัง่ ติ แตะ นาวก นึง ลปุง จุไล�

12 ปัว เปอะ เกือฮ โม กวน รเมะ โม เอะ แปน ตอก
โคะ ป ไกลจ ระ นัน ฮอน เน่อมึ เญือม นมุ ลัง่ อ�ื
เกือฮ โรฮ โม กวน รโปวน เนอะ ไมจ ตอก ด่อง โช

นึง เญือะ ยุฮ กซัต โฮ� 13 ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ เกอมึ
ยุฮ ฮุ นาวก นึง เฮงาะ รโกะ� ไม่ ป ไล ป เพลือะ โค
รยญ เจือ� เกือฮ โรฮ แกะ นึง กังเด่น ยุฮ ฮุ พรุฮ
แพร แปน เปือน แปน ฮมาึน อ�ื 14 ปัว เปอะ เกือฮ
โมวก ยุฮ ฮุ กิฮ กวน แตะ โฮวน� ไม่ โอ อื ไก ป ไลจ
ป ฮลอ ติ ตื เนอมึ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ ไก ป เยอืม ป
โฆว นึง ตัม กอง เมือง อาวต เอะ เฮ�ี

15 เมือง ป โฮลฮ รปั กุนมุ่น ไมจ ตอก เซ โฮลฮ เนอึ
ม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ปะเทต ป มัฮ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ อ�ื โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื

145
รซอม ลืลาว ด่าวติ พะจาว

1 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อาึ ไม่ มัฮ
เปอะ กซัต ยุฮ ฮุ� อาึ ซ ลืลาว ลอป มอยฮ เปอะ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� 2อาึ ซ ญันด่ี นึง ปะ โครยญ ซเงะ่�
ซ ลืลาว ลอป มอยฮ เปอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

3พะจาว มัฮ ป ระ ไล� โปง เนอึม ปุย ลืลาว� ไก
โตว ป เกียฮ คาวไจ เมาะ ระ ไล อื ติ ปุย เนอมึ� 4 โอ
พะจาว� ปุย เจน เฮี ซ อวต ซ ลื กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ
ฮอยจ ละ ปุย เจน โคระ แม� ซ ครอฮ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ เปอะ ละ ปุย โครยญ เจือ� 5 ปุย ซ รโฮงะ ไล
ลวง รงัซเปีย ยุฮ เปอะ ไม่ ป คึ ป นัก ยุฮ เปอะ� อาึ
ซ เกือฮ ติ แตะ รนึก รไน ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ
เซ� 6 ปุย ซ รโฮงะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ ปอ เง
อตึ ปุย นึง� อาึ ซ ครอฮ โรฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
เปอะ เซ ละ ปุย� 7 โม เซ ซ รโฮงะ ตอก มัฮ เปอะ ป
ไมจ โครยญ เจือ เกือฮ ปุย ฮมอง อ�ื ซ เชยี นึง ไล
ลวง กัน ซืไซ ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

8พะจาว อาวต ไม่ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เลียก พาวม
ลอป นึง ปุย� มัฮ ป ลัง่ รพาวม� เล่ีญ ซ ฮาวก
รพาวม ละ ปุย� กุมปอ นึง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ แตะ� 9พะจาว ยุฮ ป ไมจ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โอเอฮี ซัง แตะ เกิต โครยญ
เจือ� 10 โอ พะจาว, โอเอฮี ป ซัง เปอะ เกิต เตือง
โอยจ อื เซ� ซ ลืลาว ปะ� ปุย ไน เปอะ เตือง โอยจ
อื ซ ญันด่ี นึง ปะ� 11 ซ อู ไลลวง โญตซัก บัน่เมือง
ยุฮ เปอะ� ซ รโฮงะ ไลลวง อมันัต ระ ไล ยุฮ เปอะ
ละ ปุ แตะ� 12 เญือม ยุฮ อื ตอก เซ ปุย เตือง โอยจ
อื ซ ยุง กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื ซ ยุง โรฮ โญตซัก
ไม่ รงัซเปีย คึนัก นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เซ� 13 บัน่
เมือง ยุฮ เปอะ ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ปะ ซ ตัตเตียง ลอป เปอะ ปุย โครยญ เจน ปุย�
พะจาว ยุฮ ลอป อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ไม่ เนอึ

ม รพาวม แตะ� เลียก พาวม ลอป นึง โอเอฮี ซัง
แตะ เกิต� 14 โม ป ฆลาื ลังเตะ พะจาว ยวก แม อื
เกือฮ โกฮ� โม ปุย ตุ ปุย เตียม เมอ� พะจาว เรอึ
มชวย ตูเตอมึ อ�ื 15 โอ พะจาว� โอเอฮี เมาะ ป ไก
จีวติ เตอ� แก ลอป ปะ ไม่ รพาวม รกวน แตะ� ปะ

* 144:8 144:8 ตัม ลปุง ฮบีรู อฮั อื ตอก เฮ�ี �นึง เตะ ดอม อื นาวก นึง ลปุง จุไล�� เญือม ซันญา โม ฮบีรู โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ กอ ยวก เตะ
ดอม แตะ ไม่ อ�ื
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โพต เปอะ ป โซม ป ปอน ละ เญือม เติง เวลา อ�ื
16 ปะ เกือฮ กอยฮ เปอะ โอเอฮี ละ� โอเอฮี เมาะ ป
ไอม ไง่ ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื ซัก
นึง โฮลฮ แตะ โอเอฮี ป ตองกัน แตะ เบือ เปอะ�

17 กัน ยุฮ พะจาว มัฮ เนอมึ ป ปุก ป ลอก โครยญ
เจือ� เปลีฮ ลอป รพาวม ฮรกั แตะ นึง กัน ยุฮ แตะ�
18 เมาะ ป กอก ปัว โอเอฮี นึง พะจาว ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ� พะจาว อาวต ซดิ ไม่ อื ละ ซ งอ่ต แตะ ป อฮั
อ�ื 19พะจาว โพต โอเอฮี ละ โม ป นัปทื เนอมึ แตะ
ตัม เมาะ ตุก อื นึง� เญอืม กอก อื ปัว นึง อื เกือฮ อื
โปน ป โอ ไมจ� 20พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม ป
ฮรกั แตะ โครยญ โฆะ อ�ื ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ
ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื

21อาึ ซ ลืลาว ลอป พะจาว. โอเอฮี เมาะ ป ซัง พะ
จาว เกิต โครยญ เจือ� ไมจ อื ลืลาว ลอป มอยฮ ซงะ่
ซงอม ยุฮ พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ�

ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว พะจาว. 2 ติ เจน ไอม ลัง่
เงอะ เฮ�ี อาึ ซ ลืลาว เยอะ พะจาว. ติ เจน ไก ลัง่ จี
วติ เตอะ เฮ�ี อาึ ซ ทไว รซอม เชยี ลืลาว ละ พะจาว
ยุฮ แตะ�

3 ปุ อาึง รพาวม เปอะ นึง โม จาวไน� ปุ โรฮ อาึง
รพาวม เปอะ นึง ปุย ปลัฮเตะ� นึง โอ อื ไก ตอก เกีย
ฮ เรอึม เปอะ� 4 ปุย ปลัฮเตะ เฮี ดัฮ เอจี ยุม โฮ�
ลอต แม แปน เตะ รกาื ตอก ไพรม แตะ� ซเงะ ยุม
อื เซ� แพนกัน ป ตะ อื ยุฮ ฮู ลอยจ ไฆร เยอื โรฮ ไอฮ
พาวม แตะ�

5 ปุย เมาะ ป เกือฮ พะจาว ทื ยาโคป แปน ป เรอึ
ม แตะ� โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื
ปุย ตอก เซ มัฮ เกือฮ อื ติ แตะ ซโอว พาวม ไม่ พะ
จาว ยุฮ แตะ โน่ง� 6พะจาว เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ ปลัฮ
เตะ� ปลัฮ มะลอง� ไม่ ปลัฮ รอาวม� ยุฮ โรฮ อื ไม่
โอเอฮี ป ไก นึง อื เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ป เนอึม ลอป
รพาวม โอ เญาะ ไก ลอยจ� 7 พะจาว รเตีฮ โอเอฮี
ละ โม ป ลอก กัน โคมเฮง ปุย แตะ ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื
ละ โม ป วติ โซม ม่อยญ จัน เนอ� เอจี เกือฮ โรฮ ป
โซม ป ปอน ละ อื ปอ ซัก อ�ื โม ป คัง ปุย อื โตะ คอก
เกอ� พะจาว เอจี พลวย อื เกือฮ โอก ซไบ่� 8 โม ป
จัก เอจี เกือฮ อื เกียฮ ยุ โอเอฮี� โม ป เอจี ฆลาื ลบุ่ฮ
อื เกือฮ โกฮ� โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� พะจาว ฮรกั เนอึ
ม อ�ื 9พะจาว แลน แก โรฮ โม ป มัฮ ปุย ตังเมือง
ตังด่าว โรฮ� เรอมึ โรฮ โม กวน ดอย ม่อย เบีย� ไม่
โม แมฮงั แมไม โรฮ� พะจาว ปังเมอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่
แพนกัน ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร�

10 มัฮ พะจาว ปแปนลอปกซัต โอ เญาะ ไก ลอยจ
เจอ� โอ เมือง ซีโยน� พะจาว ยุฮ เปอะ ซ ตัตเตียง
ลอป ปุย โครยญ เจน ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. กัน ทไว ปุย รซอม ลื

ลาว ละ พะจาว ยุฮ เอะ เซ� มัฮ เนอึม ป ปุก� กัน

ลืลาว ปุย พะจาว มัฮ เนอึม ป โซมกวน� มัฮ โรฮ ป
ตึก นึง มวน แตะ�

2 เอจี มัฮ พะจาว ป เฌาะ โก โคระ เวยีง เยรูซา
เลม เมอ� ไม่ ซาวป อื ซเพระ โม อซิราเอน ป อาวต
เฮยี อาวต ไฮ เซ� 3พะจาว เยอ เกาะ โลม โรฮ โม ป
ไลจ รพาวม� เยื่อ เอนิ โรฮ รพาวม ไลจ อื เซ เกือฮ
ไมจ มวน แม�

4 มัฮ พะจาว ป ปุน เมีญ เมาะ ไก ซโมยญ เญอ�
เอจี ปุก เอนิ โรฮ มอยฮ อื โครยญ โนง� 5 พะจาว
ยุฮ เอะ เอ มัฮ เนอึม ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง
แตะ� อมันัต อื ระ เนอึม� มัฮ เอนิ ป ยุง โอเอฮี โค
รยญ เจือ� โฮฮ เนอึม ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อ�ื 6 โม
ป อาวต ไม่ รพาวม ตุเตียม แตะ� พะจาว เอจี ยวก
อื เกือฮ โกฮ� โม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� พะจาว ปัง
เมอ น่าึก เอนิ อื ฮอยจ ลังเตะ ก เตียม อ�ื

7 ไมจ เปอะ เชยี ละ พะจาว ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ
นึง� ไมจ โรฮ เปอะ เตียต ไม่ พิน โด่วง กู ละ ทไว
เปอะ ละ พะจาว ยุฮ เอะ� 8 มัฮ พะจาว ป เกือฮ มะ
ลอง นาวก นึง ชุต รวู เยอ� เอจี มัฮ เพรยีง อื อาึง
รอาวม เฮละ ละ ปลัฮเตะ เฮ�ี ละ ซ เกือฮ โรฮ อื ไรป
กวยฮ นึง บลาวง โครยญ โดฮ� 9 ซัตซิง โครยญ
เจือ เอจี มัฮ พะจาว ป เลียง เงอ� กวน รงัก่ ป รกั
นึง ฆวต โซม แตะ� พะจาว เอจี ตาว โรฮ ป โซม อื
ละ อ�ื

10ป ปุก รพาวม พะจาว เยอ� มัฮ โตว บรอง ป ระ
เรยีง ระ แด่น� มัฮ โตว โรฮ โม ตฮนั ระ เรยีง ไม่ เกง
เลือ แตะ� 11ป ปุก เนอมึ รพาวมพะจาว เยอ มัฮ โม
ป นัปทื เนอมึ พะจาว ไม่ ไก รพาวม ฮลัต อื นึง� มัฮ
โรฮ โม ป ซโอว รพาวม ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อ�ื ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื

12 โอ เยรูซาเลม� ลืลาว พะจาว เยอ เออ� โอ
เมือง ซีโยน� ไมจ เนอึม เปอะ ทไว รซอม ลืลาว ละ
พะจาว ยุฮ แตะ� 13 มัฮ พะจาว ป เกือฮ รเวอืะ เมือง
เปอะ เซ ตอน ฮมัน เนอ� พะจาว ปิฮ โรฮ กุนมุ่น ละ
โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ ป อาวต กไน เปอะ เซ� 14 มัฮ
พะจาว ป เกือฮ ปุย กไน เคตบัน่เมือง ยุฮ เปอะ โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ไม่ เกือฮ อื เฮงาะ ซาลี ตึก
นึง ไมจ แตะ ละ เปอะ กุม ปอ�

15พะจาว เอจี เกือฮ ลปุง แตะ โอก ฮอยจ ละ ปลัฮ
เตะ� โอเอฮี เมาะ ป อฮั อ�ื เอจี เกิต เนอมึ เอนิ ตอก
อฮั อื เซ โครยญ เจือ� 16 เกือฮ โรฮ ฮมิะ ราื� ปลัฮ
เตะ ปิญ เอนิ ฆาื อื ตอก ฮาึก แกะ โฮ� เกือฮ โรฮ
รน่ะ กอ ราื ปอ ปาื อื ยุฮ ปลัฮเตะ ตอก จะ โฮ� 17พะ
จาว เกือฮ โรฮ แพร ราื ละ ปลัฮเตะ แปน โม่ว แปน
โม่ว อื เอนิ� เญือม เซ มัฮ ปุย ป ซ ปุน โอต โฆยญ
บริ เกือฮ อื ฮอยจ เซ� แจง โอ อื ไก เยอ� 18ฟวยจ
เซ เญอืม โอก รซอม ดวน พะจาว ละ อ�ื นัมแคง เซ
ลวยจ ไน เอนิ ฆาื อ�ื พะจาว ดวน แม กาื ฮอยจ ละ
อ�ื กาื เซ เกือฮ แม รอาวม เซ ปัต ตอก ไพรม แตะ�

19 พะจาว เอจี เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ โม ยา
โคป� เอจี เกือฮ โกตไม ไม่ ลปุง ซตอก แตะ ละ โม
อซิราเอน� 20ละ ปุย ปะเทต ไฮญ เญอ� พะจาว ปัง
เมอ โอ ยุฮ อื ละ อื ตอก เซ ติ ตื เนอึม� ปุย เมือง
ไฮญ เญอ ยุง โตว อื โกตไม ยุฮ พะจาว เยอ�
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ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
เมาะ โม ป อาวต นึง เมือง มะลอง ไมจ อื ลืลาว

พะจาว. เมาะ โม ป อาวต ก ฮลาวง อื ไมจ อื ลืลาว
พะจาว� 2 โม เปะ ป มัฮ เตปด่า ยุฮ อื เตือง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว� โม เปะ ป มัฮ ตฮนั
มะลอง เงอ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว เตือง โอยจ
เปอะ� 3ซเงะ ไม่ เคิ� ไมจ โรฮ เปอะ ลืลาว พะจาว�
โม ซโมยญ ป ซอต ซเปีย แตะ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ
โรฮ เปอะ ลืลาว พะจาว� 4มะลอง ป อาวต ก ฮลาวง
อ�ื เตือง รอาวม ป อาวต ราว มะลอง เซ� ไมจ เนอมึ
เปอะ ลืลาว พะจาว� 5 โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อ�ื
ไมจ ตื อื ลืลาว มอยฮ พะจาว. เญือม ดวน พะจาว
อื เกิต� โอเอฮี โม เซ เกิต เนอึม ฆาื อ�ื 6 พะจาว
เอจี เกือฮ อื อาวต ตอน ฮมัน นึง เบือง อื โอ เญาะ
ไก ลอยจ� เอจี กัมโนต อาึง ม่าื เคต ละ อ�ื เกือฮ
โตว อื โฮว โปน ฮา เคต เซ�

7 โอเอฮี ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เอ� ไมจ อื ลืลาว พะ
จาว. เตือง ซัตซิง ระ ป อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม ฮอยจ
ละ โอเอฮี ไฮญ ป อาวต ก โด่ะ อื โตะ ปลัฮ รอาวม เซ
โครยญ เจือ ไมจ ตื อื ลืลาว พะจาว� 8 ปลุกปลัก ไม่
แพร� ฮมิะ ไม่ ชุต รวู เตะ� ฮอยจ ละ กาื ระ กาื กอ�
ป เนอึง ป อฮั พะจาว เซ� ไมจ ตื อื ลืลาว พะจาว�
9 โม ฮลาวง บลาวง เตียม� โคะ ป โซม ปุย เปลิ อื
เตือง โคะ โซน ซีด่า เตือง โอยจ อ�ื 10 ซัตซิง ไซมไล่
ไม่ คอง เลียง คอง ดู่ ปุย� เตือง ซัตซิง ป ไร ลังเตะ
ไม่ ไซม ป โปว นึง กัง ฮาว� 11 โม กซัต นึง ปลัฮเตะ
เตือง โอยจ อื ไม่ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ ปซา�
ฮอยจ ละ โม จาวไน� ไม่ โม ป ตัต ป เตียง นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี 12 เตือง โม ปเครฮี ไม่ โม กวน เบลีย� โม ป
กวต ไม่ โม กวนดุ� ไมจ ตื อื ลืลาว พะจาว� 13 ไมจ
ตื อื ลืลาว มอยฮ พะจาว, นึง มัฮ อื มอยฮ ระ ไล ฮา
ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื อมันัต โญตซัก อื มัฮ ป ฮ
ลาวง ฮา ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง� 14พะจาว เกือฮ เรยีง
แด่น ละ ปุย ไน แตะ� โม ปุย ไน อื ลืลาว เนอึม อื
ฆาื อ�ื เอจี มัฮ โม อซิราเอน ป อาวต ซดิ ไม่ อื เซ�
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
ไมจ เปอะ เชยี ละ พะจาว นึง รซอม เชยี โคระ�

ไมจ เปอะ ลืลาว อื ลลาึง ก โพรม โม ปุย ไน อ�ื
2 เกือฮ โม อซิราเอน ญันด่ี นึง พะจาว ป ซัง แตะ

เกิต เซ� เกือฮ ปุย เมือง ซีโยนมวน รพาวม นึง กซัต
ยุฮ แตะ� 3 เกือฮ ฟอนลัม ไม่ ลืลาว แตะ มอยฮ พะ
จาว� เกือฮ เชยี ไม่ เลน แตะ รมัมะนา ไม่ พิน โด่วง
กู ละ ทไว อื ละ พะจาว� 4พะจาว เยอ มวน รพาวม
นึง ปุย ไน แตะ� เกือฮ โรฮ โม ป ปึกๆ ออนๆ ปุน เป
โม ป ตอซู ไม่ แตะ� 5 เกือฮ โม ปุย ซื ปุย ไซ มวน
โมฮ รโอฮ รออง นึง เอจี เป แตะ� เกือฮ โรฮ เชยี
นึง ซัต เบี รฆวง ไอจ แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ
โรฮ�

6 เกือฮ มวยญ อื นาวก นึง รซอม ลืลาว พะจาว�
ไม่ ไปญ อื วจิ ลไล ลอม ไม่� 7 ละ ซ โรก อื เวน ละ

ปุย โฮวน เมือง โฮวน ปซา� ไม่ เกือฮ อื ปุย โฮวน ปะ
เทต เซ ลอก ตุต แตะ� 8 เกือฮ ปุน โจก โม กซัต ยุฮ
อื นึง โม่ะเฮลีจ� ไม่ โจก อื โม จาวไน ยุฮ อื นึง โม่ะ
ไร� 9 เกือฮ โม เซ ลอก ตุต ยุฮ พะจาว ตัม ป เอจี
ไซฮ ปุย อาึง� มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ โม ปุย ไน พะ
จาว เซ โญตซัก แตะ�
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว นึง วฮินั ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ

ลืลาว พะจาว นึง เอจี เปลีฮ อื อมันัต ระ ยุฮ แตะ นึง
มะลอง� 2 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว เบือ กัน ซัมคัน
ป ยุฮ อื เซ� ไมจ เปอะ ลืลาว ตอก โปง อื ไม่ มัฮ อื ป
ตึก นึง ระ แตะ เซ� 3 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว ไม่ เซี
ยง โตวต� ไมจ เปอะ ลืลาว อื ไม่ เซียง พิน ระ พิน
แตวะ� 4 ไมจ โรฮ เปอะ ลืลาว พะจาว ไม่ ดิฮ เปอะ
รมัมะนา ไม่ ฟอนลัม เปอะ ไม่� ไมจ เปอะ ลืลาว อื
ไม่ เซียง ซึง เซียง เปี� 5 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว ไม่
เซียง ชงิ� ไมจ โรฮ เปอะ ลืลาว อื ไม่ เซียง ชา โรฮ�

6 โอเอฮี เมาะ ป ไก รพาวม โครยญ เจือ ไมจ ตื อื
ลืลาว พะจาว.
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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ซตอก รเงอ่มึ
พะทัม ซตอก รเงอ่มึ มัฮ รซอม เพอกึ ตอม ปุย ปุ

แตะ ป เกว ไม่ ป ลัง ยุฮ ลัง อฮั ปุย ละ ปุ แตะ งอ่น�
มัฮ โรฮ ป เกว ไม่ กัน นัปทื ปุย พะจาว งอ่น� โฮวน
ลัก่ มัฮ แตะ ลปุง แพป จเตียม ป กอ อฮั ปุย ไพรม�
พะทัม เฮี เกว ไม่ จีวติ ปุย ทัมมด่า ป ลัง โกว อื โค
รยญ ซเงะ่� เมือ โรง อื เอจี อฮั เฮี ละ ปุย� �ปุย ดัฮ
ฆวต ไอฮ ป ยุ ป ยุง แตะ� กา โอเอฮี ไฮญ เญอ ไมจ
อื นัปทื เนอึม พะจาว�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะทัม
เฮี ลอต เพอกึ ปุย นึง ไลลวง โอเอฮี โฮวน เจือ� มัฮ
โตว ไลลวง ป เกว ไม่ พะจาว โน่ง� มัฮ โรฮ ป เกว
ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ ป ลัง โกว ปุย ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ไล
ลวง ป ชอม ไม่ ป ลัมเปิง ปุย ยุฮ เดอมึ ปุย ไฮญ ซ
นัปทื ฆาื อ�ื
ลปุง โกว ปุย นึง พะทัม ซตอก รเงอ่มึ เฮี กอ มัฮ ป

เงีย่ง ไม่ ซโตฮ แตะ ละ ซ เยอื ไตม ปุย อ�ื เอจี ที นึง
พะทัม เฮี มัฮ โม คู เมือง อซิราเอน ปุย ไมจ พันญา
เญือม เพอกึ ตอม อื ปุย เกือฮ ยุง ตอก ซ ไมจ แตะ
ยุฮ เญือม เกิต โอเอฮี ละ แตะ โฮวน เจือ� รซอม
นึง พะทัม เฮี เกว ไม่ จีวติ ครอปครวั งอ่น� เกว ไม่
กัน กาไค งอ่น� เกว ไม่ ตอก โซมกวน ปุย ยุฮ เญื
อม อาวต แตะ ไม่ ปุย ไฮญ งอ่น� เกว โรฮ ไม่ ไลลวง
เตียง ปุย รพาวม แตะ งอ่น� พะทัม เฮี เพอกึ เอะ
เกือฮ ยุง ไลลวง รพาวม ปึกๆ ออนๆ� รพาวม ลัง่�
รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย ตุก ปุย ญัก� ไม่ กัน เนอึ
ม รพาวม ละ ปุโฮมว แตะ�

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ มัฮ ป ไมจ
1 เฮี มัฮ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย ปุ แตะ� มัฮ ป ไซฮ

ซาโลมอน กวน ด่าวติ ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน�
2ลปุง เฮี มัฮ ป เกือฮ ปุย โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ
ไม่ ปุน เตียง อื ไอฮ รพาวม แตะ� ซ เกือฮ โรฮ อื ยุง
ลปุง เพอกึ ตอม ป ปุน ปุย คิง แตะ นึง� 3 ซ โฮลฮ
ปุย วซิา พันญา แตะ นึง ละ ซ ปุน ยุฮ อื กัน ซืไซ ไม่
กัน ปุก กัน ลอก ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 4 ซ เกือฮ
ปุย งาว ปุย ไงญ แปน ปุย ดอฮ เฮยีง เฮรี กึต� ปุย
นมุ อาญุ ซ ไก โรฮ ป ยุง เบือ อื ไม่ ยุง อื ตอก ซ ยุฮ
ซ อฮั แตะ โอเอฮี� 5 โม ป เฮยีง ป ยุง ดัฮ งอ่ต อื ซ
แปน ควน บุ อื ป ยุง แตะ นึง� โม ป คาวไจ โอเอฮี
ซ โฮว ละ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต แตะ เบือ อ�ื 6ซ เกีย
ฮ คาวไจ กัม จเตียม ไม่ ลปุง ปันฮา เบือ อ�ื ซ เกียฮ
ยุง โรฮ ไลลวง ลปุง โด่ะ ปุย ไมจ พันญา เซ เบือ อ�ื

ลปุง เพอกึ ตอม ปุย กวน รเมะ แตะ
7 ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ ป ยุ ป ยุง แตะ� กา โอเอฮี ไฮญ

เญอ ไมจ อื นัปทื เนอึม พะจาว. ปุย งาว ปังเมอ เพี
ยก กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ เซ�

8 กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ งอ่ต กัม เพอกึ กัม
ตอม เปือะ เปอะ เฮ�ี ลปุง ซตอก มะ เปอะ เซ ปุ โรฮ
ละ โปวฮ� 9 ลปุง เซ ซ แปน ป ไมจ ละ เปอะ ตอก

คัต เปอะ โคะ ไฆญ ไมจ โฮ� ซ แปน โรฮ ควน ชอม
เปอะ ตอก ฮนัง ไมจ นึง โงก เปอะ โฮ�

10 กวน� เญือม ฮอยจ รชุยจ ปุย ฆอก ปุย เบร
เปอะ ยุฮ ดิ ป ฆอก เกอ ปุ ญอม ละ� 11 ดัฮ ฮอยจ
อฮั เฮี ละ เปอะ� �โฮว ดิ ไม่ เอะ เอ� ไมจ เอะ มอง
ซะ เต ปุย เตือง โอ อื ไก พิต ละ ซ เกือฮ ติ แตะ มวน
รพาวม นึง� 12 ปัง ไอม เญอืม ฮอยจ อื เคะ เอะ เอ�
แจง ซ โอยจ รพาวม อื เญือม ฟวยจ ยุฮ เอะ ไม่ อ�ื
13 เอะ ซ โฮลฮ คาวคอง ไมจ ยุฮ อื โฮวน เจือ ฆาื
อ�ื เญือะ ยุฮ ฮุ ซ นาวก ฆาื อื นึง คอง ระ งวยฮ�
14 โฮมว ดิ ไม่ เอะ เอ� โอเอฮี ป โฮลฮ ป ปุน เนอะ
ซ รฆุ ไม่ ปุ แตะ บรญิ�� ตึน ซ อฮั เซ ละ เปอะ�
15 กวน� ปุ โฮว ดิ ไม่ ปุย โม เซ� ปุ พาวม ดิ ไม่ เฟือ
ฮ เอนิ� ปุ เกือฮ ชวง เปอะ โฮว นึง คระ โครง ยุฮ อ�ื
16 โม เซ กอยจ ราวม นึง ฆวต ยุฮ แตะ กัน ฆอก� ไก
ลอป รพาวม ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� 17 ปุย ดัฮ ตาวง
แฮวะ ลไล แก ไซม แตะ แจง โอ อื ซ ปุน ไซม เซ�
18 ปุย ฆอก ไล ตอก เซ ปังเมอ เอจี มัฮ เอนิ ววยฮ อื
อาึง เพรยี ละ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ โกะ อื ป ซ ยุม ไอฮ
โกวต อ�ื 19 โม ป ซาวป ริ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง กันไฮะ
กันฮอน เนอ� มัฮ โรฮ ตอก เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื มัฮ
โกะ อื ไอฮ ป ซ ไลจ จีวติ โกวต อ�ื

ลปุง ปุย ไก กัมกึต วไิซ ไมจ
20-21 กัมกึต วไิซ ไมจ เซ กอก รโอง เน่อมึ นึง คระ�

อฮั โอ เอฮี นึง ล เลาะ ร โปยญ แตะ เน่อมึ นึง ตะ
โบรก� ไม่ โตะ รเวอืะ คระ เลียก ปุย โตะ เมือง นา
ก กอ โพรม ปุย ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี 22 �โม เปะ
ป มัฮ ปุย งาว เยอ� ซ เกือฮ แนฮ ลัง่ เปอะ ติ แตะ
มวน รพาวม ไม่ งาว ไงญ แตะ เซ เล่ีญ เมาะ เมอ
ลัง่� ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ฟวยจ พาวม นึง เพียก
แตะ ป ยุ ป ยุง ปุย ไม่ เกละ เปอะ ยุ เล่ีญ เมาะ เมอ
ลัง่� 23 ไมจ เปอะ เครองึ นึง ลปุง ซตอก อาึ เปอะ
เฮ�ี งอ่ต แลน� อาึ ซ ดุฮ ป คิต ป งอ่ต แตะ นึง
ไกญ พาวม เปอะ� ซ เกือฮ ป อฮั ป มวยญ แตะ เซ
แปน ป ซโตฮ ละ เปอะ� 24 อาึ เอจี กอก โม เปะ
ปัง เมอ โอ เปอะ งอ่ต� เอจี ลเบี่ยฮ เตะ แตะ ละ
เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เครองึ นึง� 25 โม
เปะ เอ เครองึ เปอะ โตว นึง ลปุง เพอกึ ตอม อาึ ละ
แตะ� ญอม เปอะ โตว งอ่ต ลปุง ซตอก อาึ แตะ เฟือ
ฮ เอนิ� 26 เญอืม เอจี ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ เปอะ�
อาึ ซ โฮลฮ โล่ ญวยฮ โม เปะ� เญอืม ฮอยจ ป โตวฮ
ป ฆราึง เปอะ นึง� อาึ ซ โฮลฮ เพียก แฮม โม เปะ
ฆาื อ�ื 27 เญือม ฮอยจ พราวป ป โตะ ป ตอง ไม่
รพาวม ตุก เรยีง ละ เปอะ ตอก ฮอยจ กาื กอ โฮ� ซ
ไลจ เนอมึ ไลจ แนม รพาวม เปอะ ฆาื� 28 เญอืม เซ
โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ซ กอก เปอะ ปัว อาึ เรอึม
แตะ� อาึ ปังเมอ โอ ซ โลยฮ ละ เปอะ� ซ ซาวป เนอึ
ม ซาวป แนม เปอะ ยุ อาึ� ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ
ยุ อาึ เฟือฮ�

29 �ป ซ เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ ฆาื อื มัฮ
ฆาื โอ เปอะ ฆวต ไอฮ ป ยุ ป ยุง แตะ� ไม่ โอ เปอะ
ซาวป ตอก ซ นัปทื เนอึม แตะ พะจาว. 30 โม เปะ
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ญอม เปอะ โตว เกือฮ อาึ เพอกึ ตอม แตะ� ไม่ โอ
เปอะ เมีญ ลปุง ซตอก อาึ แตะ เฟือฮ เอนิ� 31 เคียง
ยุฮ เปอะ ตอก เซ เยอ� กัน ยุฮ เปอะ เซ ซ ฟวต ไอฮ
โกะ เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ รปั ไอฮ ตัม โซมกวน อื
ไม่ กัน ยุฮ โกะ แตะ เซ� 32 ปุย งาว ปุย ไงญ เญอ ซ
ยุม โกวต โอ แตะ เครองึ นึง กัมกึต วไิซ ไมจ� กัน
ซลัฮ ซโลง ปุย งาว ปุย ไงญ เซ แปน ควน ไลจ โลม
ละ โกะ อื ไอฮ� 33 โม ป ญอม งอ่ต ป อฮั อาึ อื ปัง
เมอ ซ โฮลฮ อาวต ไมจ มวน เฮน ฮลอง� ซ ไก โตว
ตอก ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง อ�ื� อฮั เซ�

2
กัมกึต วไิซ ไมจ ไก ป มัฮ

1 กวน� ดัฮ เปอะ งอ่ต ลปุง ซตอก รเง่อมึ อาึ ไม่
ไตม เปอะ ลปุง เซ ฮอยจ โตะ รพาวม เปอะ โฮ� ซ
ไมจ เนอมึ ละ เปอะ� 2 ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต ตอก ซ
โฮลฮ เปอะ กัมกึต วไิซ ไมจ� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ไก รพาวม ฆวต คาวไจ โอเอฮี� 3 ไมจ เปอะ ปัว เนอึ
ม ปัว แนม ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุง โอเอฮี ไม่ ตอก ซ
เกียฮ คาวไจ แตะ โอเอฮี� 4 ไมจ เปอะ ซาวป เนอึม
ซาวป แนม ตอก ซาวป ปุย มาื โฮ� ตอก โรฮ ซาวป
ปุย ป ระ งวยฮ เม่าะ ปุย อาึง โฮ� 5 ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ ซ ยุง เปอะ ตอก ไมจ ปุย นัปทื เนอมึ พะจาว
ฆาื อ�ื ซ ยุง โรฮ เปอะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว
เบือ อ�ื 6 มัฮ พะจาว ป เกือฮ กัมกึต วไิซ ไมจ ละ
ปุย� ป อฮั ป มวยญ พะจาว มัฮ ป เกือฮ ปุย เกียฮ
ยุง เกียฮ คาวไจ โอเอฮี โครยญ เจือ� 7พะจาว มัฮ ป
เฆีญ ปุย ซืไซ ไม่ เนอึม รพาวม แตะ ฮา ป โอ ไมจ�
เรอมึ โรฮ อื เกือฮ โฮลฮ พันญา ไมจ แตะ� 8พะจาว
มัฮ ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปุย อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื�
แลน แก โรฮ โม ป เนอมึ รพาวม ละ แตะ�

9 ดัฮ เปอะ งอ่ต ลปุง อาึ ซ ยุง เปอะ โอเอฮี ป ปุก
ป ลอก ป ซื ป ไซ เบือ อ�ื ซ ยุง โรฮ เปอะ กัน ไมจ
แตะ ยุฮ เบือ อ�ื 10 กัมกึต วไิซ ไมจ ซ อาวต โตะ
รพาวม เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ ป ยุ ป ยุง แตะ ป มวน
ละ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เบือ อ�ื 11 กัน คาวไจ เปอะ
โอเอฮี เซ ไม่ เฮยีง ยุง เปอะ เซ ซ เฆีญ ปะ ฮา ป
โอ ไมจ� 12 กัมกึต วไิซ ไมจ เปอะ เซ ซ เกือฮ ปะ ยุง
แฮน เวยี คระ ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ ซ ยุง เปอะ ลุ
กลิก ติ แตะ ฮา โม ป รชุยจ เปอะ ไลจ เบือ อ�ื 13 ปุย
ฆอก ไล เซ เอจี ละ โปวฮ คระ ซืไซ นึง ฆวต อาวต อื
ก เฟียก อ�ื 14 มัฮ ป เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง
ยุฮ แตะ ป พิต� มาว แนฮ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร โม
เซ เยอ� 15 โม เซ มัฮ ปุย บ่วก ปุย โจวง� ไก โตว ป
ปุน อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื

16 ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮี ซ เกือฮ ปะ ยุง แฮน
เวยี ปรโปวน ฮอยญ เร�ี ป มัฮ ปรโปวน ซาวป รชุยจ
เปอะ นึง ลปุง ชอม แตะ� 17ปรโปวน ตอก เซ เนอมึ
โตว รพาวม ละ ปรเมะ เญือะ แตะ� เอจี มัฮ เบีย อื
ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ อื ซองนา พะจาว� 18 คระ
เญือะ อื เซ มัฮ เอนิ คระ ฮอยจ ละ เมือง ป ยุม� ดัฮ
เปอะ โฮว คระ เซ เอจี มัฮ เอนิ ซาวป เปอะ คระ ยุม

แตะ� 19 โม ป ฮอยจ เคะ ปรโปวน ตอก เซ เญาะ ซ
โฮลฮ โตว ลเตือฮ แม ติ ปุย เนอมึ� เญาะ โฮลฮ โตว
เอญี แม นึง คระ จีวติ แตะ เฟือฮ�

20 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โฮว นึง คระ โฮว ปุย ไมจ
ไล ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ โฮว นึง คระ ปุก คระ ลอก�
21 ปุย ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก เกอ ซ โฮลฮ อาวต ลัง่
อาวต เล่ีญ นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ปุย เนอมึ รพาวม
ซ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง อ�ื 22 พะจาว ปังเมอ
ซ ตุย โปวฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ฮา บัน่ เมือง ยุฮ อ�ื
ซ ตอยจ โปวฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม ตอก ตอยจ ปุย
ไรป โฮ�

3
ลปุง ซตอก ปุย กวน แตะ

1กวน� ปุ เบีย ลปุง เพอกึ ตอม อาึ ละ เปอะ� ไมจ
เปอะ ไตม ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮี โตะ รพาวม รโม่
ยฮ เปอะ� 2 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ
ลัง่ เล่ีญ แตะ เบือ อ�ื จีวติ เปอะ เซ ซ จเลิน โครยญ
เจือ�

3 ปุ เกือฮ รพาวม เนอึม ไม่ รพาวม ซืไซ ไฆร ฮา
เปอะ� ไมจ เปอะ ปุก นึง โงก แตะ ตอก ฮนัง โฮ�
ไมจ เปอะ ไซฮ นึง ไกญ พาวม ฆาวม นึง โตะ เวียก
แตะ� 4 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ นา ตา
แตะ นึง� ซ ปุก เปอะ รพาวม พะจาว ไม่ ปุย ปลัฮ
เตะ�

5 ไมจ เปอะ วุก เปละ อาึง พาวม แตะ นึง พะจาว
โครยญ เจือ� ปุ เปิง กัมกึต วไิซ โกะ เปอะ ไอฮ�
6 ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ พะจาว แปน ป นัม ละ เปอะ
นึง ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� พะจาว ซ เกือฮ
คระ โฮว เปอะ ซโฆรฮ ซฆรนั�

7 ปุ อวต ติ เปอะ แปน ป ไมจ กัมกึต� ไมจ เปอะ
นัปทื เนอมึ พะจาว ไม่ เวยี เปอะ ปฆอกป เบร� 8 ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน ตอก เยื่อ รไป ละ เนะซองั
เปอะ ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ กอ โกะ บาึง
พาวม แตะ เบือ อ�ื

9 ไมจ เปอะ เกือฮ พะจาว ไก โญต ไก ซัก เบือ คาว
คอง ยุฮ เปอะ� ป โฮลฮ ป ปุน เปอะ ป รกา นึง อื เซ�
ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว โครยญ เจือ� 10 ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ เกอมึ ยุฮ เปอะ พะจาว ซ บุ อื ละ เปอะ
นาวก� รน่าวก อื ละ เปอะ โฮวน� ฮมวน รอาวม
อะงุน ยุฮ เปอะ ซ นาวก ซ วฮิ�

11 กวน� ปุ พามัต ดู่แควน กัน เพอกึ เฟียต พะ
จาว เปอะ� ปุ เตือ รพาวม นึง ลปุง ซตอก อื ละ
เปอะ� 12 พะจาว ฮรกั ป ออฮ ซ บวยจ เฟียต ปุย
เซ� ตอก ยุฮ เปือะ ละ กวน ฮรกั แตะ โฮ�

13 ปุย ดัฮ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ เกียฮ คิต เกีย
ฮ รเน โอเอฮี� ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื 14 ซ ไมจ ละ อื ฮา โฮลฮ ปุย มาื� ซ โกะ
โรฮ ละ อื ฮา โฮลฮ ปุย ไคร� 15 กัมกึต วไิซ ไมจ เซ
ระ ไล ฮา แกว ไมจ� โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ ปุย
เยอ� ปอ เอนิ โตว เกียฮ แพป แตะ ไม่ อื ติ เจือ เนอึ
ม� 16 ดัฮ เปอะ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ซ แปน
โรฮ จีวติ ลัง่ เล่ีญ ละ เปอะ ไม่ อ�ื คาวคอง โฮวน ไม่
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โญต ไม่ ซัก ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ� 17 มัฮ
โรฮ ป เกือฮ ปุย อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ ไม่
รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� 18 กัมกึต วไิซ เซ มัฮ โรฮ
ตอก โคะ จีวติ ละ โม ป เอจี โฮลฮ� เมาะ ป ปุน โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง กัมกึต วไิซ เซ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื

19 พะจาว เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี เกิต ไก เบือ กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ� เกือฮ โรฮ ปลัฮ มะลอง เกียฮ อาวต
ตอน เบือ ป ยุ ป ยุง แตะ� 20 เอจี เกือฮ รอาวม ปลาึ
ฮ ปัต โอก แปน โกลง เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ เซ�
เกือฮ แม โรฮ รอาวม เฮละ ราื เน่อมึ นึง ชุต รวู เบือ
อื โรฮ�

21 กวน� ไลลวง กัมกึต วไิซ ไมจ เปอะ เซ ไม่ ตอก
เกียฮ คิต เกียฮ รเน เปอะ โอเอฮี เซ ไมจ เปอะ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง ไมจๆ� ปุ เกือฮ ป ลอา เจือ เซ ซไง
ฮา เปอะ เฟือฮ เอนิ� 22 เอจี มัฮ ป ลอา เจือ เซ ป
ซ แปน จีวติ เนอึม ละ เปอะ� ซ แปน โรฮ ป ไมจ ป
ชอม ละ เปอะ ตอก ไอฮ ปุย ฮนัง โฮ� 23 เญือม โฮว
เปอะ นึง คระ นึง โครง เงอ ซ ไก โตว ป ยุฮ ป โซะ
ละ เปอะ� ชวง เปอะ ปุ โรฮ ซ โคะ ซดุฮ โรฮ� 24 เญื
อม งาวม เปอะ ซ ไก โตว ตอก ฮลัต เตีจ เปอะ� เญื
อม เอจี ไอจ เปอะ ซ โฮลฮ เปอะ ไอจ ไมจ ไอจ มวน
ฆาื� 25 ซ โฮลฮ เปอะ โตว โตวฮ ฆราึง นึง ป พราว
ป ป พรอง ป เกิต ละ แตะ� ซ โฮลฮ เปอะ โตว โรฮ
ลอก ป โตะ ป ตอง ป กอ ฮอยจ ละ ปุย ฆอก ปุย เบร
ตอก ฮอยจ เฮละ ระ กาื กอ โฮ� 26 นึง มัฮ พะจาว ป
ซ แปน ตัว เปิง เปอะ ไม่ ซ เกือฮ อื ปะ โปน ฮา โม่ะ
รโฮญก ป ซ โจก ชวง เปอะ�

27 ปุ คัต เวยีน ป ไมจ ฮา โม ป โซมกวน ไม่ โฮลฮ
แตะ รปั ป ไมจ เซ� เมาะ ปุน ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ
ยุฮ ป ไมจ ละ อ�ื 28 ดัฮ ปุ ยว่ง เปอะ ฮอยจ ปัว โอ
เอฮี นึง เปอะ โฮ� ปุ กอก รโฮงะ ซงา่วป ละ เตือง
เอจี ไก โอเอฮี ยุฮ เปอะ ป ปัว อื นึง เปอะ เซ�

29 ปุ ซาวป คิต งอ่ต ตอก ซ ยุฮ เปอะ ป โซะ ละ ปุย่
วง เปอะ นึง มัฮ อื ป ซดิ โบ เปอะ ไม่ อาึง อื รพาวม
แตะ นึง เปอะ� 30 ปุ รเจ รไซญ ไม่ ปุย เยอ เตือง โอ
อื ไก ควน ฆาื� ไม่ โอ โรฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ�

31 ปุ ลเลียก นึง ป โฮลฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน เนอ� ปุ
โรฮ เฮยีน กัน ยุฮ อื ติ เจือ เนอมึ� 32พะจาว เกละยุ
ปุย บ่วก รพาวม� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ปังเมอ เกือฮ อื
แปน ปุโฮมว แตะ�

33 พะจาว โปง ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฮอยจ ละ
เญือะ ปุย ฆอก ปุย เบร� เญือะ ป อาวต ไม่ รพาวม
ซืไซ แตะ เซ ปังเมอ ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 34 โม ป กอ เพยีก
แฮม ปุย เยอ พะจาว ซ เพยีก แฮม โรฮ อ�ื ละ โม ป
ญอม แปน ปุย ตุเตียม เมอ� ปังเมอ ซ เปลีฮ กุนมุ่น
ยุฮ แตะ ละ อ�ื 35 ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ ซ โฮลฮ อมั
นัต โญตซัก แปน คอง แตะ� ป โฮลฮ ปุย งาว เยอ
ปังเมอ มัฮ เยอื กัน โชะ นา�

4
กัมกึต ไมจ มัฮ ป ระ ไล

1 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง เพ
อกึ เปือะ เปอะ ละ เปอะ เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ ฮงา นึง�

เดอมึ เปอะ ซ ยุง โอเอฮี� 2 รซอม ป เพอกึ ตอม อาึ
เปอะ เฮี มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ� ปุ ละ โปวฮ ติ เจือ เนอึ
ม� 3 เญอืม มัฮ ลัง่ อาึ กวนงกั อาวต ไม่ มะ ไม่ เปือะ
เกอะ� กวน มะ เกอะ เซ มัฮ อาึ ติ ปุย โน่ง� 4 เญื
อม เซ เปือะ เกอะ เพอกึ ตอม อาึ� อฮั เฮี เนิ� �ไมจ
เปอะ ไตม อาึง ลปุง อาึ เฮี โตะ รพาวม เปอะ� ปุ เบีย
ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮี เดอมึ เปอะ ซ ไอม� 5 ไมจ
เปอะ ซาวป กัมกึต วไิซ ไมจ� ไม่ เกือฮ เปอะ โอเอฮี
คาวไจ แตะ� ปุ เบีย ป อฮั อาึ เฮ�ี ปุ ซลัฮ นึง� 6 ปุ
ละ โปวฮ กัมกึต ไมจ เซ� ซ แปน ควน เฆีญ เปอะ ติ
แตะ นึง� ดัฮ เปอะ ฮรกั โฮ ซ โปน เปอะ ป โอ ไมจ
เบือ อ�ื 7 กัมกึต วไิซ มัฮ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ� ไมจ
เปอะ ซาวป เนอึม� ปัง โฮลฮ แม เปอะ ออฮ เอฮี
ญุ่ก� ไมจ แนฮ ลัง่ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุน คาวไจ โอ
เอฮี� 8 ไมจ เปอะ ฮรกั กัมกึต ไมจ เซ เดอมึ เปอะ ซ
โฮลฮ มอยฮ ไมจ แตะ� ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป ระ ไล
เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ โญตซัก เบือ อ�ื 9 ซ แปน ตอก
วอม คึ ละ เปอะ โฮ� ตอก โรฮ ลังวนั ระ ไล ป แปน
โญตซัก ละ เปอะ โรฮ��

10 กวน� ไมจ เปอะ งอ่ต ที� ไมจ เปอะ ไอฮ ป อฮั
อาึ เฮ�ี ซ ลัง่ ไอม เปอะ ฆาื� 11 อาึ เอจี เพอกึ ปะ
เกือฮ โฮลฮ กัมกึต ไมจ แตะ� ตาว ปะ โฮว นึง คระ
ปุก คระ ลอก� 12 เญือม โฮว เปอะ ซ ไก โตว ป เคิก
ป นัน ละ เปอะ� เญือม ตอ เปอะ ซ โคะ ซดุฮ เปอะ
โตว ฆาื� 13 ลปุง เพอกึ ตอม ปุย เปอะ เซ ไมจ เปอะ
ไปญ ตอน� ปุ ซลัฮ ซโลง นึง� เอจี มัฮ ลปุง เซ ป
ซ แปน จีวติ เนอึม ละ เปอะ� 14 ปุ โฮว นึง คระ ยุฮ
ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ปุ เฮยีน กัน ยุฮ อ�ื 15 ไมจ
เปอะ เวยี คระ เซ ซไง� ลเตือฮ ติ เปอะ ฮา� โฮว ฮา
นึง คระ ยุฮ โกะ เปอะ ไอฮ� 16 ปุย ฆอก ปุย เบร ปุน
โตว ไอจ ดัฮ โอ ดิ โฮลฮ ยุฮ กัน ฆอก โฮ� ดัฮ โอ ดิ
โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ปุน โตว ไอจ ฆาื อ�ื 17 กัน
ฆอก กัน เบร ไม่ กัน ไฮะฮอน มัฮ เอนิ ตอก ป โซม ป
ปอน ญึม ละ อ�ื

18 คระ โครง ยุฮ ปุย ซื ปุย ไซ มัฮ ตอก อื เญือม
โอก โรง ซเงะ โฮ� ซเปีย ปุๆ ฮอยจ ละ ซเปีย เนอึม
อ�ื 19 คระ โครง ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ เฟียก
ตัน เอนิ� เญอืม ฆลาื อื ยุง โตว ป โคะ ซดุฮ แตะ ฆาื
อ�ื

20 กวน� ไมจ เปอะ งอ่ต ที ลปุง อาึ เฮ�ี เกือฮ ติ
เปอะ เครองึ นึง ป อฮั ป มวยญ อาึ� 21 ปุ เกือฮ ลปุง
เฮี ไฆร ฮา เปอะ� ไมจ เปอะ ไตม อาึง ฮอยจ โตะ กไน
รพาวม เปอะ� 22ลปุง เฮี มัฮ จีวติ จิตไจ ละ ป โฮลฮ
งอ่ต� มัฮ โรฮ ตอก เยื่อ รไป ละ เนะซองั อ�ื 23 ไมจ
เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา เนอมึ นึง รพาวม รโม่ยฮ เปอะ
เซ โครยญ เจือ� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั ปุย เยอ เอจี มัฮ ป
โอก เน่อมึ นึง รพาวม รโม่ยฮ อื รกา� 24 ไมจ เปอะ
แฮน ดัก ดอย แตะ ฮา อฮั แตะ ลปุง โอ เนอมึ� ลปุง
จุไล เยอ ไมจ เปอะ เกือฮ ซไง ฮา แตะ� 25 ไมจ เปอะ
เกือฮ ไง่ แตะ แก แนฮ ลัก่กา เปอะ� เกือฮ ซลอง ไง่
เปอะ แลน แนฮ ซื นา โกะ เปอะ� 26 ไมจ เปอะ งอ่ต
ที อาึง คระ ซ โฮว แตะ� เดอมึ คระ โฮว เปอะ เซ ซ
แปน ป แจง ป แน� 27 ปุ เกือฮ ติ เปอะ แพก ฮา
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คระ ปุก ลวง วิ ญุ่ก ลวง ดอม ญุ่ก� ปุ โบว ชวง เปอะ
เกือฮ โฮว ลวง ป ฆอก ป เบร�

5
ไมจ ปุย แฮน เวยี กัน เลนจุ

1 กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง ไก พันญา
ยุฮ อาึ เฮ�ี งอ่ต ไฌม ลปุง เพอกึ ตอม อาึ เปอะ เฮ�ี
2 เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ แฮน ติ แตะ� เดอมึ เฮยีง ยุง
เปอะ เซ ซ โอก นึง ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 3ปรโปวน
ฆอก ไล เกียฮ เด ลปุง ตอก โกะ แฮ โฮ� ดัก ดอย อื
ญัว่ ตอก ลออยฮ โฮ� 4 ลัก่ ก ลอยจ อื ปังเมอ ซ ซอง
ละ เปอะ ตอก ไคญ โฮ� ซ บวก โรฮ ปะ ตอก วจิ ลไล
ลอม โฮ� 5 คระ นัม อื โม เปะ โฮว เซ� ซ มัฮ คระ
เลียก ละ ยุม เปอะ� แจง ซ ฮอยจ เปอะ เมือง ป ยุม
ฆาื อ�ื 6 ปรโปวน ฆอก ไล งอ่ต โตว คระ จีวติ� มัฮ
ป โฮว นึง คระ รบอ่ก รแบ่ก เตือง โอ อื ยุง�

7 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต� ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ซไง ฮา ป อฮั ป มวยญ เญอะ� 8 ไมจ
เปอะ เวยี ปรโปวนฆอก ไล เซ� ปุ เลียก ซดิ โบ เญือะ
อาวต อื เฟือฮ เอนิ� 9 เดอมึ โญตซัก ลัง โฮลฮ โกะ
เปอะ เซ โอ ซ ฮอยจ ฆาื ละ ปุย ไฮญ� ไม่ โอ โรฮ
เปอะ ซ เงีย่ง อาญุ ฆาื ป ยุฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ ละ
เปอะ� 10 ดัฮ เปอะ ยุฮ กัน พิต ตอก เซ มัฮ ปุย ไฮญ
ป ซ โฮลฮ โซม โอเอฮี ยุฮ เปอะ� นัม เรยีง ตา แด่น
เปอะ ซ แปน เยอื คอง ปุย ยว่ง ซไง� 11 ลัก่ ก ลอยจ
จีวติ เปอะ ซ แงงฮั เปอะ นึง โซะ ป อาวม แตะ ฆาื
อ�ื ป โซะ ฆอก ซ ฮาื เนะซองั เปอะ� 12 เญือม เซ
ซ ไกลฮ เปอะ� ซ อฮั เปอะ เฮ�ี �โซะ เนอึม โอ อาึ
ยุง งอ่ต เพอกึ ปุย แตะ� ญัก เนอึม โอ อาึ เกือฮ
ปุย ซตอก แตะ� 13 อาึ เคียต โอ งอ่ต ป อฮั คู เพอกึ
แตะ ไม่ โอ เยอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ ป ซตอก รเง่
อมึ แตะ เซ� 14 โซะ ไซญ เนอึม โฮลฮ อาึ โชะ นา
แตะ ปอ ไลจ โลม เมอะ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อื
ตอก เฮี เยอ�� ซ โฮลฮ เปอะ อฮั เซ�

15 ไมจ เปอะ เนอึม รพาวม ละ ปรโปวน เญือะ
แตะ ตอก เชยีต ปุย ญุ รอาวม นึง นัมโม่ ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ โฮ� 16 อมั ปุก ละ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไก กวน
ไม่ ปรโปวน โอ ลุก ป โฮว ตัม กอง ไอฮ พาวม แตะ�
17 เกือฮ กวน เปอะ เซ มัฮ กวน โกะ เปอะ ไอฮ� ปุ
เกือฮ มอยฮ แปน กวน ปุย ไฮญ� 18 ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ มวน รพาวม ไม่ ปรโปวน ป ไอฮ เปอะ เญอืม
นมุ ลัง่ เปอะ เซ ติ ปุย โน่ง� เกือฮ แปน ป ไมจ ละ
เปอะ ตอก รอาวม ปลาืฮ โฮ� 19 เกือฮ แปน ลอป ป
ไมจ ละ เปอะ ตอก ไมจ จัก ปอยฮ โฮ� เกือฮ ติ เปอะ
ฟวยจ พาวม นึง ไมจ ปิม ไมจ ฮงั อื ละ เปอะ โครยญ
เวลา� เกือฮ ติ เปอะ มวน ลอป รพาวม นึง รพาวม
ฮรกั ยุฮ อ�ื 20 กวน� อมั ปุก ละ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
มาว ไม่ ปรโปวน ฆอก ไล� อมั ปุก ละ โอม เปอะ ปร
โปวน ฮอยญ เร�ี ปุก โตว เฟือฮ�

21พะจาว แก ที คระ โฮว โครง เอญี เปอะ โครยญ
คระ อ�ื ยุง โอยจ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ�

22 ปุย ฆอก ปุย เบร ววยฮ อาึง แฮวะ ละ โกะ แตะ
ไอฮ� มัฮ มัป่ ยุฮ โกะ อื ไอฮ ป เคริ โกะ อื เซ� 23 ซ
ยุม โกวต โอ อื ปุน เตียง ไอฮ โกะ แตะ� ซ ไลจ ซ
โลม โกวต งาว ไม่ ลึง แตะ�

6
ไลลวง รมะ รโตว

1 กวน รเมะ อาึ� อมั เอจี โคะ ปะกัน เปอะ รมะ
ปุย ไฮญ ละ อ�ื อมั เอจี กัม เอนิ เปอะ คาวคอง แตะ
นึง� 2 อมั เอจี โคะ เกือฮ เปอะ ลปุง โกะ แตะ แปน
ตอก ซราว ววยฮ เปอะ ละ โกะ แตะ ไอฮ� อมั มัฮ
ลปุง ซันญา โกะ เปอะ ไอฮ ป แปน ตอก แฮวะ ละ
โกะ เปอะ เซ� 3กวน� ดัฮ เปอะ เอจี โคะ ยุฮ โคะ อฮั
เนอึม ตอก เซ โฮ� เอจี มัฮ อาวต เปอะ ฆรมึ อมันัต
ปุย เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮี เดอมึ เปอะ ซ โปน�
ไมจ เปอะ ซไจ โฮว เคะ อ�ื ปัว เนอมึ ปัว แนม เกือฮ
ติ เปอะ โปน ป ซันญา เปอะ เซ� 4 ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ไอจ ละ รกา� ปุ งาวม ลโล่ะ ละ ฮมั� โฮว เอนิ�
5 เกือฮ ติ เปอะ โปน แปฮ ตอก จัก ปอยฮ ปุน ตอ ฮา
ป ตี ลาว โฮ� ตอก โรฮ ไซม เบลือฮ ฮา แฮวะ ตาวง
ปุย โฮ�

ไลลวง ปุย เกละ
6 โม เปะ ป เกละ เอ� ไมจ เปอะ โฮว แลน ม่อยจ

ละ� งอ่ต ที กัน ยุฮ อ�ื ซ ปุน เปอะ พันญา แตะ นึง�
7 ม่อยจ เซ ไก โตว ฮวันา ยุฮ อ�ื จาวไน ยุฮ อื ไม่ ป
ตัตเตียง อื ปุ โรฮ ไก� 8 ปัง โอ ไก� ยุง ลัง่ ตอก ซ
แฮรน แตะ อาึง ป โซม แตะ เน่อมึ เมือ แลง� ซาวป
รโจะ อาึง เฮงาะ ละ โกะ แตะ เน่อมึ เญือม ปุน เฮ
งาะ� 9 โม เปะ ป เกละ เอ� เกียฮ ไอจ ลัง่ โน่ง เปอะ
เมอ� เญอืม เมอ ซ ยุง เปอะ โกฮ โฮ� 10�ซ ไอจ ลัง่
ติ รโม่ยฮ� ซ ฆักเฆี ลัง่ ติ เตะ� ซ ลโล่ะ ลัง่ แกลน
เตะ แตะ เญี่ยะ�� อฮั เปอะ เซ� 11 ลไล อฮั เปอะ
เซ ซ ฮอยจ พราวป กัน ตุก กัน ญัก ละ เปอะ ตอก
ฮอยจ คะมุย โฮ� ซ ฮอยจ ป แควะ ป คัต ละ เปอะ
ตอก ฮอยจ ป ซะ ป เต ปุย โฮ�

ไลลวง ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร
12 โม ป โอ ไมจ ไล ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร� โฮว ไป

โฮว มา ไม่ อฮั แตะ ลปุง โอ เนอมึ� 13 โกว เตะ ชวง
มวยญ มาึฮ ไง่ ซลอง แตะ ละ ซ บระ แตะ รโฮงะ โอ
เอฮี ละ ปุโฮมว แตะ� 14 รพาวม ฆอก อื งอ่ต แนฮ
ตอก ซ ยุฮ แตะ ป โอ ไมจ� ซาวป แนฮ ตอก ซ เกือฮ
แตะ ปุย รเจ รไซญ ไม่ ปุ แตะ� 15 ปุย ตอก เซ ซ
ฮอยจ พราวป ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อ�ื ซ ไลจโลม
พราวป เอนิ ไม่ โอ อื เญาะ ไก ตอก เกียฮ แม ยุฮ
แตะ�

ไล โอเอฮี ป เกละ พะจาว ยุ
16ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ อู ไก อาแลฮ เจือ� โอ

เอฮี โม เซ มัฮ ตื ป ตึก นึง ฆอก แตะ ละ อ�ื 17 มัฮ
ป เกียฮ ฮุน ไง่ ติ� มัฮ ดัก ป อฮั ป โอ เนอึม ติ� ไม่
เตะ ป มอก ปุย เตือง โอ อื ไก พิต� 18 มัฮ รพาวม ป
งอ่ต อาึง ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร ติ� ไม่ ชวง
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ป ตอ โฮว ละ ซ ยุฮ แตะ ปไฮะ ปฮอน� 19 มัฮ พีญัน
โอ ซืไซ ป โอก ลอป ลปุง โอ เนอมึ นึง ติ� ไม่ ป ซาวป
อู ตอก ซ เกือฮ แตะ โม เอียกปุ ตุเจอ ปุ แตะ รกัฮ
ลเฆือฮ�

ไลลวง แฮน ปุย ติ แตะ ฮา ปรโปวน โอ ไมจ
20 กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั เปือะ

เปอะ อาึง ละ เปอะ เฮ�ี รซอม เพอกึ ตอม มะ เปอะ
ละ เปอะ เซ ปุ โรฮ เบีย� 21 ไมจ เปอะ อาึง ลอป นึง
รพาวม ฆาวม ลอป นึง เวียก แตะ� ไมจ เปอะ ปุก
นึง โงก แตะ ตอก ฮนัง โฮ� 22 เญอืม โฮว เปอะ ลปุง
เซ ซ แปน ป นัม คระ ละ เปอะ� ลไล ไอจ เปอะ ซ
มอง แลน แก เปอะ� เญอืม เอจี โปวะ เปอะ ซ แปน
ตอก ป อู ดิ ไม่ เปอะ�

23 ลปุง อฮั เอะ อาึง ละ เปอะ มัฮ ตอก ออม โฮ�
ลปุง เพอกึ ตอม เมอะ ซ แปน ป ซเปีย ละ เปอะ�
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ กัต มวยญ เญอะ ละ เปอะ ซ แปน
คระ จีวติ ละ เปอะ� 24 ซ เกือฮ ปะ โปน ฮา ปรโปวน
โอ ไมจ ไล� ซ เกือฮ โรฮ ปะ โปน ฮา ลปุง ชอม ดัก
ปรโปวน ฮอยญ เร�ี 25 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต ไอฮ
ปรโปวน ตอก เซ นึง ไมจ อื ละ ไง่ เปอะ� ปุ เกือฮ
ปุน ไม่ญ เปอะ นึง ชอม ฮาึก ไง่ แตะ� 26 ป โฮว เคะ
มอจังคึต เตอ เอจี มัฮ โรฮ ตี อื มอยฮ โกะ แตะ ไก
งวยฮ เมาะ คโนมปัง ติ โม่ว โน่ง� ป ซาวป ยุ ปรโป
วน ฆอก ไล เยอ ปังเมอ เอจี มัฮ เอนิ ยุฮ อื ไลจ ไม่
จีวติ โกะ แตะ ไอฮ� 27 ปุย ดัฮ อาึง งอ นึง รน่าวก
แตะ อมั เกียฮ โอ ฮะ ยุฮ เครองึ อ�ื 28 ปุย ดัฮ บึน
รฆุ งอ อมั เกียฮ โอ เกลี ยุฮ ชวง อ�ื 29ปรเมะ ป เลน
จุ ไม่ ปรโปวน เญือะ ปุย ไฮญ เญอ� ซ ตอก โรฮ เซ�
แจง โอ อื ซ โปน ตุต แตะ ติ ปุย เนอมึ�

30 ปุย ดัฮ บระ โอเอฮี เญือม ฆวต โซม แตะ ฆาื
ไปลญ แตะ โฮ� ปุย ทัน เกละ เนอมึ แนม โตว ยุ อ�ื
31 ดัฮ ปุย ปุน โฮมวต ลไล บระ อื ปังเมอ ซ โฮลฮ ลัง่
โรก อื อาแลฮ เตะ� เมาะ ป ไก นึง เญือะ อื ไมจ อื
โรก นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 32 ป เลน จุ มัฮ ป เซอปึ
ฮา เซ แม� มัฮ เนอึม ป งาว โฮฮ� มัฮ ป ยุฮ ไลจ
โลม ไม่ โกะ แตะ ไอฮ� 33 ซ โฮลฮ เบราะ เบิ ฆาื อ�ื
ซ ไลจ ลอป มอยฮ ฆาื อื ละ ปุย� ไล โชะ อื นา แตะ
เซ ไก โตว ซเงะ ไฆร ฮา อ�ื 34 ปรเมะ เญือะ ปรโป
วน เลน ปุย จุ ไม่ เซ ซ ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก
รพาวม แนม ละ อื ฆาื เครอืง แตะ ปรโปวน เญือะ
แตะ เซ� เญอืม โรก อื เวน ละ อื ซ เลียก พาวม โตว
นึง อื เฟือฮ เอนิ� 35 ปัง ญอม แม ปุย เซ โละ ละ นึง
มาื โฮวน ฆาื ป พิต ยุฮ แตะ เซ� แจง ลัง่ โอ อื ซ ปุน
อาวต โฆย ไม่ เยอ�

7
1 กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ ไตม ลปุง เพอกึ ตอม

อาึ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ อาึง ลปุง ซตอก อาึ เปอะ
เซ โตะ กไน รพาวม เปอะ โรฮ� 2 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เซ เดอมึ เปอะ ซ ลัง่ ไอม เบือ
อ�ื ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ตอก โซะโกะ ฮ

รกัซา ปุย นึง ซลอง ไง่ แตะ โฮ� 3 เกือฮ แปน ตอก
จาวป เปอะ ไฌม นึง ด่อยฮ แตะ� ไซฮ โรฮ โตะ กไน
รพาวม เปอะ ตอก ไซฮ ปุย นังซื โฮ� 4 ไมจ เปอะ
เกือฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ แปน ตอก รนัน ฮรกั เปอะ
โฮ� ตอก ซ เกียฮ คาวไจ เปอะ โอเอฮี เซ เกือฮ โรฮ
แปน ตอก ปุโฮมว เปอะ โฮ� 5 กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่
กัน คาวไจ เปอะ โอเอฮี เซ ซ แปน ป โซะโกะ ฮรกัซา
นึง ปะ� ซ เกือฮ โรฮ ปะ โปน ฮา ปรโปวน ฆอก ไล ป
ซาวป โจยญ ปุย นึง ลปุง ชอม ลปุง เด แตะ เซ�

ปรโปวน ฆอก ไล
6 อาึ มอง แก โอเอฮี เน่อมึ นึง โตะ นาตัง เญือะ

แตะ� 7 ชวน โรฮ โม ปรเมะ นมุ ไม่ งาวไงญ แตะ ติ
มู� ไน ปุย โม เซ เยอ ชวน โรฮ ปรเมะ เซอปึ โอ ไก
พันญา นึง ติ ปุย โรฮ� 8ปรเมะ เซ โฮว ตัม กอง ป ซ
ฮอยจ ละ ฆัฮ คระ เญือะ ปรโปวน ติ ปุย� 9-10 เญอืม
เอจี เฟียก พริ โด่ะ ซาวม เมอ� ฮอยจ โบ เญือะ เซ�
ปรโปวน เซ โอก เนอมึ เคะ อ�ื แงฮ่ ฆัว ติ แตะ ตอก
แงฮ่ ปรโปวน ป โชะ ติ แตะ โฮ ละ ซ ไม่ญ แตะ ปุย�
11 ปรโปวน ตอก เซ รมันา ไม่ อ�ื เกือฮ โตว ติ แตะ
ไก รพาวม โซะกิจ เฟือฮ� ปรโปวน ฆอก ไล ตอก เซ
ปุน อาวต โตว นึง เญือะ แตะ� 12 โฮว ซาวป แนฮ
อาวต นึง ฆัฮ คระ ไม่ ตะ โบรก ไม่ ตัม กอง� ละ ซ
พอง แตะ ปุย เกือฮ ไอฮ พาวม ไม่ แตะ� 13 ปรโป
วน เซ เญือม เอจี ยุ อื ปรเมะ ฮอยจ เคะ แตะ เซ�
โฮมวต เอนิ โอม ฮงาึต อื นึง รมันา ลอน แตะ� อฮั
เฮี ไม่ อ�ื 14 �อาึ เอจี ฟวยจ ทไว เยอะ โอเอฮี ป ลัง
เกือฮ แตะ เนาะ เฮ�ี โตะ ป ทไว เยอะ เซ อาวต ลัง่
นึง เญือะ อะ งอ่น� 15 อาึ เอจี มัฮ โฆง เงอะ โอก
รชงึ โม เปะ� มอง แนฮ แก เปอะ� ปเล่ีย เฮี โฮลฮ
เนอึม ยุ โม เปะ เยอืก� 16 อาึ เอจี โฆง เพรยีง อาึง
เตียง ไอจ แตะ เกือฮ มวน� เอจี ตุม อาึง พา แนน
ไมจ เมือง อยีปิ ป ไก โฮวน ซี นึง� 17 เอจี ดุฮ โรฮ ป
ซออย ฮงาื ป มัฮ โมตญอป ไม่ โอปเชย นึง� ไม่ อา
โลเอ นึง โรฮ� 18 เอญี� เอญี ดิ อ�ิ ยุฮ ดิ กัมกุยฮ
แตะ� เปลีฮ ดิ รพาวม ฮรกั แตะ ละ ปุ แตะ ฮอยจ
ละ ปวยฮ พร�ิ 19 ปรเมะ เญือะ อาึ อื อาวต โตว นึง
ยว่ง� โฮว ก ซไง อ�ื 20 โรวก มาื ไม่ แตะ ติ กปาว
แตะ เอนิ� ซ เอญี แม เมาะ ดู เคิ เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

21 ปรโปวน ฆอก ไล เซ โจยญ ปรเมะ งาว เซ นึง
ลปุง ชอม ลปุง เด แตะ� อฮั ป มวน ละ อ�ื ฟวยจ เซ
ปรเมะ เซ ญอม เนอมึ ละ อ�ื 22 โฮว ฟวต เอนิ ปรโป
วน เซ� ตอก โมวก เมือะ ปุย โรวก ละ ซ มอก แตะ
โฮ� ตอก เอนิ จัก ปอยฮ ป เคริ ซราว โฮ� 23 โคะ
เบีจ ซราว เซ บวก เอนิ จัก พาวม อื ปอ ลล่อน อ�ื
ตอก โรฮ ไซม ป โปว เลียก ฮอยจ ละ แฮวะ ป ดาวง
ปุย ละ แตะ โฮ� ยุง โตว มัฮ อื ป ซ แปน ควน ไลจ
โลม ยุฮ จีวติ โกะ แตะ เซ เฟือฮ เอนิ�

24 โม เปะ ป มัฮ กวน รเมะ อาึ อ�ื ไมจ เปอะ งอ่ต ป
อฮั อาึ ไม่ เครองึ เปอะ นึง ลปุง เพอกึ ตอม อาึ เปอะ
เฮ�ี 25 ปุ เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ ฆักเฆี ลวง ปร
โปวน ฆอก ไล ตอก เซ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ โคะ บาึฮ
โคะ พลวน ฆาื ไล ยุฮ ปรโปวน ตอก เซ� 26 มัฮ ฆาื
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เอจี ไก อื โฮวน ปุย ป ไลจ โลม ฆาื ปรโปวน ฆอก ไล
เซ� เอจี ไก โฮวน ปุย ปรเมะ ป ยุม ฆาื ปรโปวน ตอก
เซ เยอ� 27 เญือะ อาวต ปรโปวน ตอก เซ เยอ� ตัง
โตว ฮา คระ ป ฮอยจ ละ เมือง ป ยุม� นึง เอจี มัฮ อื
คระ ป เกือฮ ปุย ฮอยจ ละ ลัก่ ยุม แตะ�

8
กัมกึต วไิซ ไมจ มัฮ ป รโฮงะ โอเอฮี ละ ปุย

1ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ� เอจี ตอก โรฮ ป รโอง
ละ ปุย โฮ� ซติ พันญา เซ เอจี ตอก โรฮ ป อฮั โอเอฮี
นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ โฮ� 2-3 เซียง อื เซ เอจี ไก ตื
ละ ปุย นึง เฆียง คระ โฮว ปุย นึง บลาวง ไม่ โครยญ
ฆัฮ คระ� ฮอยจ ละ นึง เฆียง โตะ รเวอืะ คระ เลียก
ปุย โตะ เมือง นึง อ�ื เซียง เซ อฮั ลอป อื ตอก เฮ�ี
4 �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� อาึ เอจี กอก โม เปะ�
รซอม เฮี เยอ ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
อ�ื อาึ มัฮ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 5 โม เปะ ป มัฮ
ปุย งาว เยอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง� โม เปะ
ป มัฮ ปุย ไงญ เญอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ คาวไจ
ซโตฮ� 6 งอ่ต แลน� อาึ ซ รโฮงะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ
ละ เปอะ� ซ อฮั แม โรฮ ป ตึก นึง ปุก แตะ ละ เปอะ
โรฮ� 7 มัฮ ฆาื เอจี อฮั ลอป มวยญ อาึ เฮี ป เนอมึ ป
แนม� ป ฆอก ป เบร เยอ ปังเมอ เกละ ลัมเลือ เอนิ
อู ลอก อ�ื 8 เมาะ ลปุง ป โอก ฮา มวยญ อาึ อื มัฮ ป
เนอมึ� ไก โตว ลปุง จุ ไล นึง เฟือฮ เอนิ� 9ละ โม ป
เกียฮ คาว โอเอฮี ไจ อ�ื ลปุง อาึ เซ มัฮ ป ซื ละ อื โค
รยญ มวยญ� ละ โม ป ไก ป ยุ ป ยุง เงอ� เอจี มัฮ
เนอึม ป ปุก ป ลอก ละ อ�ื 10 ไมจ เปอะ ฆวต ไอฮ
ลปุง เพอกึ ตอม อาึ เซ โฮฮ ฮา ฆวต ไอฮ เปอะ เละ
มาื� ตอก ซ เกียฮ ยุง เปอะ โอเอฮี เซ ไมจ โรฮ เปอะ
ฆวต ไอฮ โฮฮ ฮา ไคร ซโน โรฮ� 11 กัมกึต วไิซ ไมจ
เซ ระ ไล ฮา แกว ไมจ� เมาะ โอเอฮี ป รไม่จ ปุย ไอฮ
เตือง โอยจ อ�ื ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป เมาะ อื กัมกึต
วไิซ ไมจ เซ�

12�อาึ ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ� เอจี อาวต เนอึ
ม ไม่ เฮยีง ไม่ ยุง แตะ โอเอฮี� เอจี เกียฮ คิต เกียฮ
รเน เยอะ โอเอฮี โครยญ เจือ ไม่ อาวต เตอะ ไม่ ป ยุ
ป ยุง แตะ� 13 ป นัปทื เนอมึ พะจาว, แจง ซ เกละยุ
ป ฆอก ป เบร� อาึ ป มัฮ กัมกึต วไิซ เยอ เกละ โรฮ ยุ
กัน อวต ปุย ติ แตะ� ไม่ กัน เกียฮ ฮุน� กัน ฆอก กัน
เบร� ไม่ ลปุง จุไล โรฮ� 14 เอจี มัฮ อาึ เฮี ป โฮลฮ
ปุย ซิงซา โอเอฮี ไม่ อ�ื ไม่ เกือฮ พันญา ไมจ แตะ
ละ อ�ื ไม่ ป ยุ ป ยุง� ไม่ เรยีง แด่น� 15 เอจี มัฮ อาึ
เฮี ป ปุน เกือฮ โม กซัต กซวง ปุน ตัตเตียง ปุย� ไม่
ปุน ตัง อื โกตไม ซืไซ เยอ� 16อาึ อื ปุน เกือฮ โรฮ โม
จาวไน ปุน ตัตเตียง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปุน เกือฮ โรฮ โม
ป ระ ป คาว ตัตซิน โอเอฮี ละ ปุย ตอก ปุก ตอก ลอก
อื โรฮ� 17 โม ป ฮรกั อาึ อ�ื อาึ ฮรกั โรฮ โฮะ� โม
ป ซาวป ยุ อาึ อ�ื ซ โฮลฮ เนอึม ยุ อาึ� 18 กัน กอย
เตอมึ เนอมึ รโอฮ ไม่ โญต ไม่ ซัก เกอ เอจี อาวต ไม่
อาึ เตือง คาวคอง ลัง่ เล่ีญ ไม่ กัน จเลิน ปุย� 19 โอ

เอฮี ป โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง อาึ อ�ื มัฮ ป ไมจ ฮา
ญอต ไคร เอนิ� โอเอฮี ป โอก เน่อมึ นึง อาึ เซ มัฮ
ป ไมจ ฮา มาื ซโน� 20 คระ โฮว อาึ อื มัฮ คระ ปุก
คระ ลอก� ไม่ เกือฮ ปุย ยุฮ โอเอฮี ตัม ซื ตัม ไซ อื
โครยญ เจือ� 21 เมาะ โม ป ฮรกั อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ
โรฮ โฮลฮ คาว โฮลฮ คอง แตะ� คาวคอง ยุฮ อื เซ
ซ บุ ละ อื เกือฮ นาวก ยุฮ เญือะ� เตม ยุฮ คราว อื
เอนิ�

22 �เญือม ยุฮ โรง พะจาว โอเอฮี เยอ� เอจี ซัง
เอนิ อาึ เกิต กา เฆียง ยุฮ แตะ โอเอฮี ไฮญ โครยญ
เจือ� 23 เอจี เกือฮ เนอมึ อาึ เกิต ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่�
มัฮ เอนิ เน่อมึ กา เฆียง เกือฮ อื ปลัฮเตะ เกิต ไก
เอนิ� 24 อาึ เอจี ไก กา เฆียง เกิต ปลัฮ รอาวม ลัง่�
เญือม เซ รอาวม ป ปลาึฮ โอก เน่อมึ ฆรมึ เตะ เอ
ดิ ไก โตว เฟือฮ� 25 กา เฆียง ยุฮ พะจาว บลาวง
ฌื� กา เฆียง เกือฮ อื โม มอยจ ไก� อาึ เอจี ตึน ไก
เยอะ� 26 กา เฆียง ยุฮ พะจาว เตะ รกาื ไม่ เกือฮ อื
ปลัฮเตะ ไก ละ ยุฮ ปุย ชจิ ม่า นึง� อาึ เอจี ไก เยอะ�
27 เญือม เกือฮ พะจาว มะลอง ไก� ไม่ เกือฮ อื เคต
มะลอง เซ ไก ราว ปลัฮ รอาวม เมอ� อาึ เอจี อาวต
นา เซ� 28 เญือม เกือฮ พะจาว ปลัฮ มะลอง อาวต
ตอน อาวต ฮมัน ไม่ เญือม เกือฮ อื รอาวม โอก ฮา
ฆรมึ เตะ นึง ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อ�ื 29 เญอืม กัมโนต
อื เมาะ ซ เกือฮ แตะ ปลัฮ รอาวม ไก เมาะ ลัง อาวต
อื ละ โอ อื ซ เกือฮ เลฮ เตียง ป อฮั แตะ เซ� ฮอยจ
ละ เญือม ยุฮ อื ตอก ซ เกือฮ แตะ ปลัฮเตะ ไก ตอก
ตอน ฮมัน เนอ� อาึ เอจี อาวต เตอะ นา เซ� 30 เญื
อม เซ อาึ เอจี อาวต เอนิ โบ พะจาว เอนิ� แปน โรฮ
ป เรอึม อ�ื พะจาว เซ มวน โรฮ รพาวม เบือ อาวต
อาึ ไม่ แตะ เซ โครยญ ซเงะ่� อาึ โฮลฮ ลอป โรฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 31 อาึ ไมจ มวน ลอป
รพาวม เบือ ปลัฮเตะ ป ยุฮ อื เซ� ไมจ มวน โรฮ
รพาวม เมอะ เบือ ปุย ปลัฮเตะ โรฮ�

32�โม เปะ ป มัฮ กวน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั
อาึ เฮ�ี โม ป ปุน ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ ละ แตะ� โฮลฮ
เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 33 ไมจ เปอะ
งอ่ต รซอม เพอกึ ตอม เฮี เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ� ปุ ซลัฮ ซโลง นึง� 34 โม ป ฆวต งอ่ต
ป อฮั อาึ อ�ื ไม่ โม ป เลียก งาวม เอนิ นึง พรอก จะ
ซน่ะ โพะ นึง เญือะ ยุฮ อาึ ละ ซ งอ่ต แตะ ลปุง เพ
อกึ ตอม อาึ โครยญ ซเงะ่ เซ� ปุย ตอก เซ ซ โฮลฮ
เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 35 โม ป โฮลฮ
ยุ อาึ อื เอจี มัฮ โฮลฮ อื จีวติ เนอมึ แตะ� เอจี โฮลฮ
โรฮ แปน ปุย ปุก รพาวม พะจาว ไม่ อื โรฮ� 36 โม ป
โอ ญอม ซาวป ยุ อาึ อ�ื ปังเมอ เอจี มัฮ เอนิ ยุฮ อื
ป โซะ ละ โกะ แตะ ไอฮ� โม ป เกละยุ อาึ อื เอจี มัฮ
ฮรกั อื ลัก่ ยุม แตะ�� อฮั เซ กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ�

9
กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ไลลวง งาวไงญ

1 กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ ตอก ปรโปวน เอจี โฮลฮ ยุฮ
เญือะ อาวต แตะ ไม่ โบลวง เอนิ อื ด่อง อื เตือง อา
แลฮ โฆง อื เอนิ� 2ฟวยจ เซ มอก ซัตซิง ยุฮ แตะ�
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เพรยีง โรฮ รอาวม อะงุน ไม่ ป ซออย ฮงาื� ปอก
อาวป� ตุม โตะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย โซม� 3ฟวยจ
เซ เกือฮ ปเครฮี ป มัฮ กวนไจ แตะ เซ โฮว ซาวป
กอก ปุย โซม� เกือฮ อื กอก รโอง เน่อมึ นึง ก ฮลา
วง อื โตะ กไน เวยีง เซ ตอก เฮ�ี 4�โม เปะ ป มัฮ โม
ป งาว ป ไงญ เญอ� เอญี ฮอยจ นา เฮี เยอ�� อฮั
เซ� ละ โม ป วติ กัมกึต วไิซ เยอ� อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื
5 �เอญี นา เฮี เยอ� เอญี โซม เอญี ปอน ป เพรยีง
อาึ อาึง เฮ�ี ญุ โรฮ ไม่ รอาวม อะงุน เอจี เพรยีง อาึ
อาึง เซ โรฮ� 6 ไมจ เปอะ ละ โปวฮ ไลลวง งาวไงญ
แตะ เซ� เดอมึ เปอะ ซ ลัง่ ไอม เบือ อ�ื ไมจ เปอะ
ซาวป ตอก ซ เกียฮ ยุง แตะ โอเอฮี�� อฮั เซ กัมกึต
วไิซ ไมจ เซ�

7 ดัฮ ไก ป ซตอก รเง่อมึ ปุย กอ พามัต ดู่แควน
ปุย เยอ� ซ ลเตือฮ แม โรฮ เพยีก แฮม โกะ อื โรฮ�
โม ป เพอกึ ตอม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซ ฮมอง ลปุง
โซะ ฆาื อ�ื 8 ทัน โตว เพอกึ ตอม ปุย กอ พามัต ดู่
แควน ปุย� มัฮ เยอื เมาะ ซ เกละ อื ยุ โกะ เปอะ ฆาื�
ฮา เซ เพอกึ โม ป เฮยีง ป ยุง ฮา� เดอมึ ซ ฮรกั โกะ
เปอะ ฆาื อ�ื 9 ดัฮ เปอะ เพอกึ โม ป เฮยีง ป ยุง� ซ
ยุง แม โอเอฮี เบือ อื โฮวน ฮา ไพรม แตะ� ดัฮ เปอะ
เพอกึ โม ป ซื ป ไซ� โม เซ ซ ปุน แม โรฮ คิง แตะ
เบือ อื โฮวน ฮา ไพรม แตะ�

10 ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� กา โอ
เอฮี ไฮญ ไมจ อื นัปทื เนอมึ พะจาว. ดัฮ ปุย ยุง ตอก
มัฮ พะจาว ป ซงะ่ ซงอม โฮ� ซ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี
เบือ อ�ื 11 กัมกึต วไิซ ไมจ เซ ซ แปน จีวติ ลัง่ เล่ีญ
ละ เปอะ� ซ ลัง่ ไอม เปอะ ฆาื� 12 ดัฮ เปอะ โฮลฮ
กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ เอจี มัฮ เซ ลังวนั โฮลฮ เปอะ
ละ โกะ แตะ� ดัฮ เปอะ ซลัฮ นึง โฮ� มัฮ ปะ ไอฮ ป
ซ อาวม ป โซะ ฆาื อ�ื

13 ปุย โอ ไก กัมกึต เตอ� มัฮ ตอก อื ปรโปวน รมั
นา ป อฮั โอเอฮี ไม่ เซียง เรยีง แตะ โฮ� ปรโปวน
ตอก เซ พลวย ติ แตะ� ยุง โตว โซะกิจ เฟือฮ� 14 ซ
งาวม นึง โตะ รเวอืะ เญือะ แตะ� โต เซ ซ โฮว ซาวป
โรฮ อาวต นึง โตะ กไน เวยีง ก ฮลาวง อ�ื 15-16 เญื
อม โฮว พา ปรเมะ คระ อาวต อื เซ� ซ กอก เอนิ อฮั
เฮี ละ อ�ื �โม ปรเมะ ไงญ ลัง่� โม ป โอ ดิ ยุง ป มวน
เนอ� เอญี ฮอยจ เคะ อาึ อื นา เฮ�ี 17 รอาวม บระ
ปุย ญุ อู� ตึน กอ เด� คโนม โซม ปุย ก ไฆลป อื ตึน
กอ ญึม�� อฮั เซ� 18ญันได่ มัฮ เยอื โอ อื ยุง มัฮ
นา เซ ก นัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื โม ป เลียก อาวต
ไม่ ปรโปวน ตอก เซ เอจี เมาะ เอนิ อาวต อื นึง เมือง
ป ยุม ก โด่ะ อ�ื

10
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย

1 ลปุง ซตอก รเง่อมึ ซาโลมอน ปุย มัฮ ตอก เฮ�ี
กวน ปุย� ดัฮ อาวต ไม่ ไมจ กัมกึต แตะ� มัฮ ป เกือฮ
เปือะ แตะ ไมจ มวน รพาวม� กวน ปุย ดัฮ งาว ปัง
เมอ มัฮ ป เกือฮ มะ แตะ อาวต ไม่ ตุก เปละ นัน
พาวม แตะ�

2มาื โฮลฮ ปุย นึง บ่วก แตะ แปน โตว กุน ละ อ�ื
กัน ซื กัน ไซ เยอ ปังเมอ มัฮ เอนิ ป เรอึม ปุย เกือฮ
โปน ฮา ยุม แตะ�

3พะจาว แจง โอ อื ซ เกือฮ ปุย ซืไซ ยุม นึง ไปลญ
แตะ� โอเอฮี ฆวต ไอฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ ซ
คัต เวยีน อื ฮา อ�ื

4 ปุย เกละ ยุฮ กัน เนอ� ซ ฮอยจ ละ ตุกญัก ฮกั
ฮนิ แตะ� ปุย แด่น ยุฮ กัน เนอ ปังเมอ แจง ซ ไก ป
โฮลฮ ป ปุน ฆาื อื โฮวน�

5 กวน ปุย ป อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ แตะ� เญือม
เคราะ เฮงาะ ออ ซ ยุฮ กัน นึง ม่า นึง ชจิ� กวน ปุย
ป ไอจ เมือ ปุน เฮงาะ ออ ปังเมอ มัฮ ยุฮ อื กัน โชะ
นา�

6 ปุย ซื ปุย ไซ ซ โฮลฮ รปั กุนมุ่น� ปุย ฆอก ไล
เยอ ปังเมอ ชอม ดัก ละ ซ เม่าะ แตะ กัน ไฮะฮอน
ยุฮ โกะ แตะ เซ�

7 กัน โตก ปุย ละ ปุย ซื ปุย ไซ เตือง เอจี ยุม อ�ื
แปน ลัง่ กุน ละ ป โตก ละ อื เซ� ปุย ฆอก ปุย เบร
ดัฮ เอจี ฟวยจ ยุม โฮ� มอยฮ อื เซ ปังเมอ ซ ลอต
เอนิ ไฆร เยอื�

8 ปุย ไก กัมกึต ญอม เกือฮ ปุย ซตอก รเง่ อมึ
แตะ� ปุย งาว ไม่ ลปุง ญอย ญัม แตะ ปังเมอ ซ
ฮอยจ ละ ลัก่ ไลจ โลม แตะ ฆาื อ�ื

9 ปุย ซื ปุย ไซ ซ โฮลฮ อาวต ไมจ มวน ตอน ฮมัน
เบือ อ�ื ปุย บ่วก ปุย โจวง เงอ� ปังเมอ ซ โอก ที ติ
โฮน กัน ฆอก ยุฮ อื เซ�

10 ป บระ ยุฮ กัน ฆอก เกอ� ซ แปน ควน เกือฮ
เม่ะมัก่ ฮอยจ ละ ปุย� ป โรวต อฮั ป เนอึม เญือม
ซตอก แตะ ปุย เยอ� ปังเมอ มัฮ ป ซ เกือฮ ปุย อาวต
เฮน อาวต ฮลอง�

11ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ มัฮ ตอก เดือะ
โกลง เกือฮ จีวติ ละ ปุย� ปุย ฆอก ไล เยอ กอ เคียต
อฮั ป ชอม� ปังเมอ มัฮ เม่าะ อื ปไฮะ ปฮอน อาวต
นึง แตะ�

12 รพาวม เกละ ปุย ยุ ปุ แตะ แจง ซ แปน อื รเจ
รไซญ� รพาวม ฮรกั เกอ� ปังเมอ ปุน ตูเตือะ ลูลา
กัน พิต ยุฮ ปุย เกือฮ ไฆร�

13 ป อฮั ป มวยญ ปุย ไมจ พันญา มัฮ ป เกือฮ
ปุย ปุน คิง แตะ� ปุย งาว ปุย ไงญ เญอ� ปังเมอ ซ
จัมเปน ลอก ไมะแซ ฆาื อ�ื

14 ปุย ไกพันญา ยุง ซาวป บุ ป ยุ ป ยุง แตะ� ป อฮั
ป มวยญ ปุย งาว ปังเมอ นัม ปุย ฮอยจ ละ เม่ะมัก่
แตะ�

15 คาวคอง ยุฮ ปุย กอย มัฮ ตอก อื เมือง ตอน
ฮมัน ละ อ�ื ปุย ตุก เกอ ปังเมอ เกียฮ ไลจ ฆาื ตุก
แตะ เซ�

16 ลังวนั โฮลฮ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ มัฮ จีวติ� ลังวนั
โฮลฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ มัฮ มัป่�

17ป เครองึ นึง ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ� ซ โฮลฮ
จีวติ ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ป โอ ญอม งอ่ต ลปุง
ซตอก ปุย แตะ ปังเมอ ซ ไลจ ฆาื อ�ื
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18 ป ริ เม่าะ ไล เกละ แตะ ยุ ปุย� เอจี มัฮ ปุย โอ
เนอึม รพาวม� ป ซาวป บรุ เพือ ปุย เยอ เอจี มัฮ
โรฮ ปุย งาว�

19 ป โฮวน ลอน ลปุง เอจี มัฮ รโจะ อื อาึง มัป่ ละ
โกะ แตะ� ป ยุง แฮน ป อฮั ป มวยญ แตะ ปังเมอ
มัฮ ปุย ไมจ กัมกึต วไิซ�

20 ดักดอย ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� มัฮ โรฮ ตอก มาื
ซโน โฮ� ป คิต ป งอ่ต ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ
โอ ซ ไก ป มัฮ เฟือฮ�

21 ลปุง รโฮงะ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ซ ไก ป มัฮ ละ
ปุย โฮวน ปุย� ปุย งาว เยอ ปังเมอ ซ ยุม ฆาื โอ แตะ
คาวไจ โอเอฮี�

22 ป ไมจ ป ญุ่ก ฮอยจ เน่อมึ พะจาว เยอ� มัฮ ป
เกือฮ ปุย กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ� พะจาว ซ เกือฮ
โตว เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ฮอยจ ไม่ ป ไมจ ตอก เซ�

23 ปุย งาว เญอืม ยุฮ อื กัน ฆอก กัน เบร เยอ� มัฮ
เอนิ ป มวน ละ อ�ื กัน ยุฮ ปุย ไม่ พันญา ไมจ แตะ
ปังเมอ มวน ละ โม ป คาว โอเอฮี ไจ อ�ื

24 โอเอฮี ป รไจจ ปุย ฆอก ปุย เบร นึง เงอ� ตึน
ซ ฮอยจ เนอมึ ละ โกะ อื ไอฮ� ป รไม่จ ปุย ซื ปุย ไซ
โฮลฮ โฮ� ปังเมอ ซ โฮลฮ เนอมึ อื ตัม ป รไม่จ แตะ
เซ�

25 เญือม ฮอยจ กาื ระ กาื กอ เยอ� ปุย ฆอก ปุย
เบร ซ ไลจ ซ ไฆร เอนิ� ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ ซ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน ลอป�

26 รอาวม ป นะ มัฮ ควน ชุม ยุฮ เบียง ปุย� ม่าึต
งอ เยอ มัฮ โรฮ ควน โซะ เล่ียก ยุฮ ไง่ ปุย โรฮ� ตอก
โรฮ เซ� ปุย เกละ เอ เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ อื ป โอ ปุก
รพาวม ป ดวน แตะ ยุฮ กัน เซ โรฮ�

27 จีวติ ลัง่ เล่ีญ เญอ� ไก ละ โม ป นัปทื เนอมึ พะ
จาว. ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ ซ เงีย่ง อาญุ ฆาื
อ�ื

28 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ โฮลฮ โอเอฮี ตัม ป รไม่จ
แตะ โฮลฮ ไม่ รพาวมญันด่ี แตะ� ลัก่ ซโอว รพาวม
ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ปังเมอ ซ ไฆร เยอื ฮา อ�ื

29 โม ป ซโฆรฮ รพาวม เมอ� พะจาว แลน แก อ�ื
โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร� พะจาว ปังเมอ ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ อ�ื

30 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ซ โฮลฮ อาวต ตอน ฮมัน
ลอป� ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ อาวต
นึง บัน่เมือง�

31 ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ซ โฮลฮ ปุย
กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ เบือ อ�ื ดัก ปุย บ่วก ปุย โจวง�
ปังเมอ ซ ดุต ลอป�

32 ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ มวน ฮมอง
ละ ปุย� ดัก ดอย ปุย ฆอก ปุย เบร� ปังเมอ ซาวป
อฮั ป แพก ละ ปุย โน่ง�

11
1พะจาว เกละยุ ลุ่น โอ ซเมอ� ป แฆ ซืไซ โอเอฮี

มัฮ ป เกือฮ พะจาว มวน รพาวม�
2 ปุย เกียฮ ฮุน เนอ ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ ป ปึกๆ

ออนๆ ปังเมอ ซ อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ�

3 กัน ซื กัน ไซ นัม คระ ละ ปุย เนอมึ รพาวม� ปุย
โอ เนอมึ รพาวม ปังเมอ ซ ไลจ ซ โลม โกวต กัน บ่วก
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�

4 ซเงะ ฮาวก รพาวม พะจาว เยอ� คาวคอง ยุฮ
ปุย ซ ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื มัฮ กัน ซื กัน ไซ ป เกือฮ
ปุย โปน ฮา ยุม แตะ�

5 กัน ซื กัน ไซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ซโฆรฮ รพาวม โปน
ฮา ป โอ ไมจ� ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ ซ ไลจ
โลม ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�

6 ปุย ซืไซ ซ โปน ป โอ ไมจ เบือ กัน ไมจ กัน ญุ่ก
ยุฮ แตะ ไอฮ� ปุย โอ เนอึม รพาวม� ปังเมอ ซ ไลจ
ซ โลม โกวต ฆวต ไอฮ ลอน แตะ�

7 เญือม ยุม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ควน ซโอว
รพาวม อื ซ ไฆร เยอื ไม่ โกะ อ�ื ป รกวน อื โฮลฮ เซ
ซ แปน เยอื ป ปลาว�

8พะจาว เกือฮ ปุย ซืไซ โปน เม่ะมัก่ แตะ� ปังเมอ
เกือฮ ปุย ฆอก ไล อาวม เม่ะมัก่ เซ รโตง อ�ื

9 ปุย โอ ไก พะจาว ยุฮ ฮู โรวต ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย่วง
แตะ นึง ป อฮั ป มวยญ แตะ� ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ
ซ โปน อื เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ�

10 เญอืม จเลิน ปุย ซื ปุย ไซ� ปุย มวน รพาวม ฆาื
อื เตือง บัน่ เตือง เมือง แตะ� เญือม ยุม ปุย ฆอก
ปุย เบร� ปุย ปังเมอ จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง โรฮ เอนิ
ฆาื อ�ื

11 เญอืม ปิฮ ปุย ซืไซ มุ่น ละ เมือง ออฮ� เมือง เซ
ซ ไมจ มอยฮ ฆาื อ�ื ป อฮั ป มวยญ ปุย ฆอก ไล ปัง
เมอ ซ เกือฮ บัน่เมือง ไลจ โลม�

12 ป ไร ซาวป เพียก ปุโฮมว แตะ ละ ปุย� มัฮ ป
โอ ไก คิง เฟือฮ� ป ยุง โอเอฮี ฮ�ี ปังเมอ ปุน เตียง
ไอฮ ดักดอย แตะ�

13 ปุย กอ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุย เยอ� ไฆลป โตว
ยุฮ ป ลัง ไมจ แตะ เม่าะ� ปุย เนอมึ รพาวม ปังเมอ
โอ อู ป โอ แตะ ลัง ไมจ อู เซ�

14บัน่เมือง เงอ ดัฮ โอ ไก ป เกียฮ นัม ปุย นึง โฮ�
ซ ไลจ ฆาื อ�ื ปุย ดัฮญอม ซิงซา โอเอฮี ไม่ ปุย โฮวน
โฮ� ซ โปน ป โอ ไมจ เบือ อ�ื

15 ป คัม ปะกัน โอเอฮี รโตง รมะ ปุย ไฮญ ซ ตุก
รพาวม ฆาื อ�ื ปุย ดัฮ โอ เกือฮ ติ แตะ เกว ไม่ รมะ
ปุย ไฮญ โฮ� ซ ไมจ ละ โกะ อ�ื

16ปรโปวน ไมจ ไล เยอ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ
อ�ื ปรเมะ ซวก ไม่ เฟียก รพาวม แตะ มัฮ มาื โน่ง
ป โฮลฮ อ�ื

17 โม ปรเมะ ป เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ซ โฮลฮ
ป ไมจ� ป ซวก ไม่ ฆอก รพาวม แตะ ปังเมอ ซ นัม
ป โซะ ฮอยจ ละ โกะ แตะ�

18ป โฮลฮ ป ปุน ปุย ฆอก ไล ซ อาวต ติ เตะ โน่ง�
ป ซมา กัน ซื กัน ไซ เยอ� ปังเมอ แจง ซ โฮลฮ ลัง
วนั แตะ�

19 ป โปวต รพาวม แตะ ยุฮ กัน ซืไซ ซ โฮลฮ จีวติ
แตะ เบือ อ�ื ป ฟวต กัน ฆอก กัน เบร ปังเมอ ซ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

20พะจาว เกละยุ ปุย บ่วก รพาวม� ป อฮั ป เนอึ
ม ไตม ป ซื ปังเมอ แปน ป มวน ละ อ�ื
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21 เกือฮ ติ เปอะ แจง นึง ไล เฮ�ี ปุย ฆอก ไล ซ
โปน โตว ตุต แตะ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ โปน อ�ื

22 ปรโปวน ไมจ นา ซา ฮกั ป โอ เกียฮ คิต เกียฮ
งอ่ต โอเอฮี ฮ�ี มัฮ ตอก อื ตอฮู ไคร ติต นึง มาึฮ เลีจ
โฮ�

23 โอเอฮี ฆวต ไอฮ ปุย ซืไซ� ลัก่ ก ลอยจ อื ซ แปน
ป ไมจ� โอเอฮี ป รไม่จ ปุย ฆอก ไล โฮลฮ โฮ� ปัง
เมอ แปน ควน ฮาวก รพาวม ปุย�

24 ไก งอ่น ป เกือฮ โอ เอฮี ละ ปุย ไม่ รพาวม
ซเปือฮ แตะ� โอเอฮี ยุฮ อื ปังเมอ โฮวน ปุๆ� ป
ฮลักกอ ป โปง แตะ เกือฮ ละ ปุย ไก โรฮ งอ่น� ปัง
เมอ แปน ป วติ ป วงั ละ โกะ อื ฆาื อ�ื

25 ปุย ซเปือฮ รพาวม แจง ซ พรุฮ โอเอฮี ยุฮ อ�ื
ป เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย ซ ไก โรฮ ป เกือฮ โอเอฮี ละ
โกะ อื เบือ อ�ื

26 ปุย กอย ป โอญอม โชะ เฮงาะ ยุฮ แตะ ซ โฮลฮ
ปุย ซะ� ป ญอม โชะ ละ ป ตุก เกอ� ซ โฮลฮ ปุย ปิฮ
มุ่น ละ เบือ อ�ื

27 ปุย ดัฮ ซาวป กัน ไมจ� ซ โฮลฮ ยุ ป ไมจ ป ญุ่ก
เบือ อ�ื ดัฮ ปุย ซาวป กัน ฆอก กัน เบร โฮ ซ ฮอยจ
เนอมึ ป ฆอก ละ ฆาื อ�ื

28ป อาึง รพาวม แตะ นึง ไคร มาื ยุฮ แตะ ซ ตอก
เยอื โคะ ตูไต ฮตั ฮละ โฮ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ จเลิน
ตอก โคะ เกลอมึ ฮละ โฮ�

29 ป เกือฮ ปุย ไฮญ เญือะ แตะ เด่ือต เนือะ ฮอน
ไจ� ลัก่ ก ลอยจ อื ซ โฮลฮ โตว ป ติ ป เตอ�ื ปุย งาว
ซ โฮลฮ แปน กวนไจ ปุย ไมจ พันญา�

30 กัน ซื กัน ไซ แปน ควน โฮลฮ ปุย จีวติ แตะ�
กันไฮะ กันฮอน เนอ ปังเมอ แปน ควน ไลจ โลม ยุฮ
จีวติ ปุย�

31 ดัฮ ปุย ซืไซ ไก ลัง่ เญอืม ลอก ตุต แตะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮี โฮ� ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ ปุย มัป่� โม่ แจง ซ
ลอก ตุต แตะ โฮฮ ฮา เซ แม�

12
1 ปุย ดัฮ ฆวต ยุง โอเอฮี ตึน ซ ฆวต เกือฮ โรฮ ปุย

โร พิต แตะ� ป เกละ ฮมอง เติ ปุย แตะ ปังเมอ มัฮ
ปุย งาว� 2 ปุย ไมจ ไล ซ โฮลฮ กุนมุ่น เน่อมึ นึง พะ
จาว. ปุย คิต งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร
เยอ� พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ�

3 ปุย โฮลฮ โตว อาวต ตอน ฮมัน เบือ กัน ฆอก กัน
เบร ยุฮ แตะ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ อาวต ตอน ตอก
โคะ ไมจ แรฮ โฮ�

4 ปรโปวน ไมจ ไล ซ แปน โรฮ โญตซัก ละ ปุย
เญือะ อ�ื ปรโปวน ป โชะ นา ปุย เญือะ แตะ ปังเมอ
แปน ควน ซเออมึ ลโฮก ละ เนะซองั ปรเมะ เญือะ
อ�ื

5ป คิต ป งอ่ต ปุย ซืไซ โตะ รพาวม แตะ มัฮ ป ปุก
ป ลอก� ลปุง ซตอก ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ มัฮ ป
ซ รชุยจ ปุย เกือฮ ไลจ�

6ลปุง ปุย ฆอก ปุย เบร มัฮ ตอก ป มอง ยุฮ ยุม ไม่
ปุย� ลปุง ปุย ซื ปุย ไซ� ปังเมอ มัฮ ควน เรอึม ปุย
เกือฮ โกฮ ไอม เอญี แม�

7 ปุย ฆอก ปุย เบร ซ ไลจ ซ โลม ฮอยจ ละ ลอยจ
จัต ดุต เจือ แตะ� จัตเจือ ปุย ซืไซ ปังเมอ ไก แนฮ
ลัง่� ไฆร โตว ติ ชวง�

8 ปุย ไมจ กัมกึต ซ ไก ป ลื เยอ� ปุย โอ ไก กัมกึต
ปังเมอ ไก ป เพยีก โน่ง�

9 ปุย แตวะ ไล ปญอม ยุฮ กัน โกะ แตะ ไมจ ฮา ปุย
เคียต แปน จาวไน เตือง วติ โซม ม่อยญ จัน แตะ�

10 ปุย ซืไซ ไก รพาวม เลียก พาวม นึง คอง เลียง
แตะ� ปุย เฟียก รพาวม ปังเมอ มัฮ ป ซวก โฮฮ�
ยุง โตว ฮรกั โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ�

11 ป รซอฮ นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ แตะ ซ ไก ป โซม ป
ปอน เบือ อ�ื ป มาว ไม่ งอ่ต แตะ โอเอฮี ไอฮ พาวม
แตะ มัฮ ปุย โอ ไก คิง�

12 ปุย ฆอก ปุย เบร พอง แนฮ ยุฮ กัน ฆอก กัน
เบร� จีวติ ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ ซ เกิต แนฮ เปลิ ป
ไมจ นึง�

13 ลปุง ปุย ฆอก ปุย เบร ตอก ซราว ป เคริ โกะ อื
ไอฮ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ�

14 ปุย เยอ� เกียฮ กุมปอ นึง ป ไมจ เบือ ป อฮั ป
มวยญ โกะ แตะ� ตอก โรฮ โฮลฮ ปุย โซม เบือ กัน
ยุฮ แตะ นึง เตะ นึง ชวง แตะ�

15 ปุย งาว แกต ติ แตะ ปุก โครยญ เตะ ลอก โค
รยญ มวยญ� ปุย ไมจ กัมกึต ปังเมอ ยุง ซาวป งอ่ต
ปุ ซิงซา แตะ�

16 ปุย งาว เปลีฮ ซวก แตะ จุบัน่ เอนิ� ปุย เฮยีง
ปุย ยุง ปังเมอ เคียต โอ ยุ โอ ฮมอง อื เญอืม อฮั ปุย
ป โซะ ละ แตะ�

17พญีัน ซืไซ ปุน อฮั ลอป ป เนอมึ� พญีัน โอ ซืไซ
เยอ ปังเมอ โรวต แนฮ อฮั ป โอ เนอมึ�

18 ลปุง ป อฮั พราวป ปุย เกียฮ บวก ปุย ตอก วจิ
โฮ� ลปุง ปุย ไมจ พันญา ปังเมอ แปน ตอก เยื่อ รไป
โฮ�

19 ลปุง เนอึม เมอ ซ ไก ลอป� ดัก ป อฮั ลปุง จุ
ไล� ปังเมอ ซ เกียฮ อาวต ติ เตะ โน่ง�

20 โม ป คิต งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร�
นาวก นึง ลปุง จุ ไล� โม ป คิต งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ
ป เฮน ป ฮลอง เงอ� ปังเมอ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ�

21 โม ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ เยอ� ซ เกิต โตว ป โตะ
ป ตอง ละ� ปุย ฆอก ปุย เบร� ปังเมอ ซ นาวก เอนิ
นึง รพาวม ตุก แตะ�

22 โม ป ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง เอจี ซันญา แตะ อาึง
มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว. โม ป อฮั ป โอ เนอมึ เมอ�
พะจาว ปังเมอ เกละยุ อ�ื

23 ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� ซ เกียฮ เกป ป ยุ ป ยุง
แตะ เซ โตะ กไน รพาวม แตะ� ปุย งาว เยอ ปังเมอ
เคียต ครอฮ อาว ปาว อตั ป โอ แตะ ยุง ละ ปุย�

24 ปุย แด่น เนอ ซ โฮลฮ แปน ไน กุม กัน� ปุย
เกละ เอ ปังเมอ ซ โฮลฮ ปุย คนัป ยุฮ กัน โซะ�
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25 รพาวม ตุก เกอ� มัฮ ป เกือฮ ปุย ชุม รพาวม�
ลปุง ไมจ มวน เนอ� ปังเมอ แปน ควน บวยฮ บาึง
ยุฮ รพาวม ปุย�

26 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ แปน ป นัม ปุย โฮว นึง คระ
ปุก คระ ลอก� ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ เกือฮ ปุย
ซไง ฮา คระ เซ�

27 ปุย เกละ เอ ไก โตว ป โฮลฮ ป ปุน� ปุย แด่น
เนอ ปังเมอ ซ โฮลฮ คาวคอง ไมจ แตะ โฮวน เจือ�

28 คระ ซื คระ ไซ เยอ ซ นัม ปุย ฮอยจ ละ จีวติ�
ป โฮว นึง คระ เซ ซ ฮอยจ โตว ฆาื อื ลัก่ยุม�

13
1 กวน ปุย ป ไก กัมกึต วไิซ เยอ� ซ งอ่ต ลปุง เพ

อกึ ตอม มะเปือะ แตะ� ป พามัต ดู่แควน ปุย เยอ�
งอ่ต โตว ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย แตะ เฟือฮ�

2 ปุย ไมจ ไล ซ โฮลฮ ลังวนั ไมจ แตะ เบือ ป อฮั ป
มวยญ โกะ แตะ ไอฮ� ป รชุยจ ปุย ไลจ ปังเมอ ฆวต
ยุ ฮมอง ลอป ปไฮะ ปฮอน โน่ง�

3 ปุย ดัฮ ยุง แฮน ลปุง แตะ ซ ลัง่ ไอม เบือ อ�ื ปุย
ซลอ ซไลญ ลอน ลปุง แตะ ปังเมอ ซ ไลจ ซ โลม ฆาื
อ�ื

4 ปุย เกละ เอ โฮลฮ โตว ป ฆวต ไอฮ แตะ� ปุย
แด่น เนอ ปังเมอ ซ โฮลฮ โอเอฮี ป ฆวต ไอฮ แตะ เซ
โครยญ เจือ�

5 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ เกละยุ ยุฮ อฮั ปุย ป โอ เนอมึ�
ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ปังเมอ ยุฮ กัน โชะ นา ไม่ กัน
โซะกิจ ปุย นึง โน่ง�

6 กัน ซื กัน ไซ เยอ� ปุน ลวงั บัง่คัป โม ป โฮว นึง
คระ ยุฮ แตะ� กัน ฆอก กัน เบร เยอ ปังเมอ แปน
ควน ไลจ โลม ยุฮ ปุย มัป่�

7 ไก โรฮ งอ่น ป ยุฮ ฮุน กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ
แตะ เตือง โอ แตะ ไก เนอึม โอเอฮี ยุฮ ฮู� งอ่น อื
ยุฮ แม ฮุน ตุกญัก แตะ� ปังเมอ โฮวน ลัมเลือ เอนิ
คาวคอง อ�ื

8 ปุย กอย เยอ ซ จัมเปน โตฮ จีวติ แตะ นึง คาว
คอง ยุฮ แตะ� ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ ปังเมอ โอ ไก ป
ซ คัม ตุง นึง โอเอฮี ไล เซ เฟือฮ เอนิ�

9รงั ซเปีย ยุฮ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ซ แปนควนมวน
ยุฮ รพาวม ปุย� ออม ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ปัง
เมอ ซ ญึ่ต เยอื ฮา อ�ื

10 กัน ฆวต แปน ปุย ป ระ ป คึ อื กอ แปน รเจ
รไซญ� ซติ พันญา เยอ ปังเมอ ฮอยจ ละ โม ปญอม
เกือฮ ปุย เพอกึ ตอม แตะ�

11 มาื โฮลฮ พราวป ปุย ซ ไกลจ ไฆร� มาื โฮลฮ
ไน่ ปุย นึง เรยีง โกะ แตะ ซ พรุฮแพร�

12 ปุย ดัฮ เล่ีญ ซ โฮลฮ ป รกวน แตะ โฮลฮ� โซะ
รพาวม ฆาื อ�ื ดัฮ โฮลฮ เนอมึ ป ฆวต ไอฮ แตะ เซ�
รพาวม อื ซ นาวก นึง ป ไมจ ป มวน เบือ อ�ื

13 ป เพียก ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ ซ ฮอยจ ละ
กัน ไลจ กัน โลม แตะ� ป นัปทื เนอึม ลปุง ซตอก
รเง่อมึ ปุย แตะ� ปังเมอ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ เบือ
อ�ื

14 กัม เพอกึ กัม ตอม ปุย ไมจ กัมกึต� แปน ตอก
เดือะ โกลง เกือฮ จีวติ ละ ปุย� มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุง
แฮน ติ แตะ ฮา ควน ไลจ ควน โลม ปุย�

15 ดัฮ ปุย คาวไจ โอเอฮี ตอก ปุก อ�ื ซ โฮวน ป
นัปทื ฆาื อ�ื คระ โฮว ปุย โอ เนอมึ รพาวม เมอ� ปัง
เมอ มัฮ ป ญัก ป นอ ละ โกะ อื ไอฮ�

16 ปุย ไก กัมกึต ยุง เพรยีง อาึง ติ แตะ กา ซ ยุฮ
แตะ โอเอฮี� ปุย งาว เยอ ปังเมอ เปลีฮ ไล งาว แตะ
เซ ละ ปุย�

17 ป ซึป ลปุง ปุย ดัฮ โอ เนอมึ รพาวม โฮ แปน ป
เกือฮ เม่ะมัก่ เกิต ละ ปุย ฆาื อ�ื ดัฮ ป ซึป ลปุง เซ
เนอึม รพาวม โฮ� ซ นัม รพาวม เฮน ฮลอง ฮอยจ
ละ ปุย�

18 ป โอ นัป โอ ทื ป เพอกึ ตอม แตะ� ซ โฮลฮ
ตุกญัก ฆาื อื ไม่ ซ โชะ อื นา แตะ� ป งอ่ต ลปุง
ซตอก รเงอ่มึ ปุย แตะ ปังเมอ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ
เบือ อ�ื

19 ปุย ดัฮ โฮลฮ โอเอฮี ตัม รพาวม รไม่จ แตะ โฮ�
แปน เนอึม ควน มวน ยุฮ รพาวม อ�ื ปุย งาว เยอ
ปังเมอ เกละ ลัมเลือ เอนิ เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก
ยุฮ แตะ เซ�

20 โม ป โฮมว ดิ ไม่ ปุย ไก พันญา เยอ ซ โฮลฮ พัน
ญา ไมจ แตะ เบือ อ�ื ป พาวม ดิ ไม่ ปุย งาว เยอ�
ปังเมอ ซ ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อ�ื

21 ปุย คัม มัป่ ซ เกิต เม่ะมัก่ ละ ฆาื อ�ื ปุย ซื ปุย
ไซ เยอ� ปังเมอ ซ โฮลฮ ป ไมจ ป มวน แปน ลังวนั
แตะ�

22 ปุย ไมจ ไล เยอ� ซ โฮลฮ ละ อาึง คาวคอง ยุฮ
แตะ ละ โม กวนโซะ แตะ� คาวคอง ยุฮ ปุย ฆอก ปุย
เบร เยอ ปังเมอ ซ โฮลฮ ปุย ซื ปุย ไซ กุม ฮา อ�ื

23ชจิ ม่า ยุฮ ปุย ตุก ปุยญัก เกอ ไก ป โซม ป ปอน
นึง ละ กุม อ�ื ปังเมอ กอ ตุย แม ปุย บ่วก ปุย โจวง
ฮา อ�ื

24 ป มัฮ มะเปือะ ปุย เยอ� ดัฮ โอ ญอม โกว ไมะ
แซ ละ กวน แตะ โฮ� เอจี มัฮ โอ อื ฮรกั เนอมึ กวน
แตะ เซ� ป ฮรกั เนอึม กวน แตะ เพอกึ เฟียต อื ไม่
รพาวม เนอมึ แตะ�

25 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ โฮลฮ โซม ญึม ไอจ ไมจ�
ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ ซ โฮลฮ ไปลญ เออปึ�

14
1 ปรโปวน เฮยีง ยุง เงอ ซ ปุน เกือฮ ครอปครวั

แตะ ตอน ฮมัน� ปรโปวน งาว เยอ ปังเมอ เกือฮ
กวน เญือะ ปุ อาวต แตะ เซ รกัฮ ลเฆือฮ�

2 โม ป โฮว นึง คระ ปุก คระ ลอก เกอ� เอจี มัฮ
เกือฮ อื ติ แตะ นัปทื เนอึม พะจาว. โม ป โฮว นึง
คระ บ่วก คระ โจวง เงอ ปังเมอ เอจี มัฮ พามัต ดู่แค
วน อื พะจาว เซ�

3 ลปุง ปุย งาว เยอ� เอจี แปน ตอก ไมะ แซ ป
เฟียต โกะ อื ไอฮ� ป อฮั ป มวยญ ปุย ไก พันญา
เยอ� ปังเมอ เกียฮ แปน ป เฆีญ โกะ อื ไอฮ�

4 นา ก โอ โมวก ไก นึง ละ ไท ชจิ เจอ� นา เซ ไก
โตว โรฮ เฮงาะ นึง� เรยีง แด่น โมวก เกอ� แปน
ควน เกือฮ เฮงาะ โฮวน�
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5พญีัน ซืไซ เยอ ซ อฮั โตว ป โอ เนอมึ� พญีัน โอ
ซืไซ เยอ� ปังเมอ อฮั ลปุง จุ ไล โน่ง�

6 ปุย กอ เพียก แฮม ปุย เยอ� ปัง ซาวป พันญา
แตะ ซ โฮลฮ โตว อ�ื โม ป ญอม เกือฮ ติ แตะ คาว
ไจ โอเอฮี� ปังเมอ ซ โฮลฮ ป ยุ ป ยุง แตะ เบือ อ�ื

7 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา โม ปุย งาว เซ�
นึง โอ เปอะ ซ โฮลฮ พันญา ไมจ แตะ เบือ อื เฟือฮ
เอนิ�

8 ปุย ไมจ กัมกึต เตอ� ซ ซาวป แนฮ คระ ตอก ซ
เกียฮ ยุง แตะ โอเอฮี� ปุย งาว เยอ ปังเมอ จุ ไอฮ
โกะ แตะ�

9 ปุย งาว เยอ� เพียก แฮม ควน โตฮ ปุย ติ แตะ
ฮา มัป่� ปุย ไมจ ไล เยอ� ปังเมอ ฆวต เกือฮ พะจาว
ยวก พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ละ แตะ�

10 รพาวม ตุก ยุฮ ปุย ออฮ� อาวม ไอฮ ปุย เซ
ไอฮ� เญือม มวน รพาวม อื ปุ โรฮ ปุย ไฮญ เกีย
ฮ โฮลฮ ไม่ อ�ื

11 เญือะ คึ อาวต ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ซ ไลจ
ซ โลม� เตอปึ อาวต ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ปังเมอ ซ
จเลิน�

12 ไก ติ คระ ป โคะ ปุย มัฮ คระ ปุก เกอ� ลัก่ ก
ลอยจ คระ เซ เยอ ปังเมอ มัฮ ลัก่ ยุม�

13 ปุย ปัง ญวยฮ� รพาวม โซะ อื ไก แนฮ ลัง่ ก
โด่ะ อ�ื ฟวยจ ไฆร รพาวม มวน อ�ื รพาวม ตุก อื
ตึน ซ ปลาฮึ แม�

14 ปุย โอ เนอมึ รพาวม เมอ� แจง ซ โฮลฮ งวยฮ
ซเงะ ป โปง ไม่ กัน ยุฮ แตะ เซ� ปุย ไมจ ไล เยอ�
แจง โรฮ ซ โฮลฮ ลังวนั ไมจ แตะ เบือ อ�ื

15 ปุย งาว เยอ เจือ ลปุง ฮมอง แตะ โครยญ เจือ�
ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� ปังเมอ งอ่ต ที กัน ซ ยุฮ แตะ
เน่อมึ กา อ�ื

16 ปุย ไมจ กัมกึต� ยุง แฮน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก
กัน เบร� ปุย งาว เยอ� ปังเมอ ฆวต ยุฮ พราวป โอ
เอฮี เตือง โอ แตะ งอ่ต ที�

17 ป ไกลจ ฮาวก รพาวม เมอ� กอ ยุฮ ป โอ ไก ป
มัฮ� ปุย ไมจ กัมกึต เตอ� ปังเมอ ปุน อาวต แนฮ
ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ�

18 ปุย งาว เยอ� ซ โฮลฮ โรฮ ป โปง ไม่ งาว แตะ
เซ� ปุย ไก ป ยุ ป ยุง เงอ� ปังเมอ ซ โฮลฮ โญตซัก
แตะ เบือ ป ยุ ป ยุง แตะ เซ�

19 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซ โฮลฮ นุ่ม ไว ปุย ซื ปุย
ไซ� ซ โฮลฮ เอนิ นุ่ม ติ แตะ ปัว โอเอฮี นึง โตะ รเวอืะ
ฆรุง เญือะ ปุย ซื ปุย ไซ เซ�

20 ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ ปัง มัฮ ปุย่วง อื กอ เกละ
ลัง่ ยุ อ�ื ปุย โฮวน คาว โฮวน คอง เงอ� ปังเมอ ไก
โฮวน ป ฆวต แปน ปุโฮมว อ�ื

21ปพลิฮ บึน เพยีก แฮม ปุยว่ง แตะ เอจี มัฮ ยุฮ อื
มัป่� ป เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ�
ปังเมอ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

22 ป ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร
เยอ� แจง ซ พิต ฆาื อ�ื โม ป ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ

แตะ ป ไมจ เจอ� ปังเมอ ซ เนอึม รพาวม ปุย ไฮญ
ละ� ไม่ ซ นัปทื อ�ื

23 กัน ออฮ กัน เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย ยุฮ เนอึม โรวะ
โฮ� เกียฮ ไก ตื ป มัฮ ละ อ�ื ปุย ดัฮ ไกล ดัก แตะ
โน่ง โฮ� ปังเมอ ซ แปน ปุย แควะ ปุย คัต ฆาื อ�ื

24 โม ป ไก กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ� ซ โฮลฮ ซติ พัน
ญา แปน ลังวนั แตะ� ป มัฮ ลังวนั ปุย งาว เยอ เอจี
มัฮ เยอื เปลีฮ อื งาว แตะ เซ ละ ปุย�

25 ซกิ พีญัน เนอึม เมอ� มัฮ ป เรอึม จีวติ ปุย
เกือฮ ไอม� ซกิ พญีัน โอ เนอมึ เมอ ปังเมอ เอจี มัฮ
ควน ไลจโลม ยุฮ ปุย�

26 ปุย ดัฮ นัปทื เนอึม พะจาว โฮ� ซ แปน ปุย ไก
ลัก่ ซโอว รพาวม เบือ อ�ื โม กวน เฌือต อื ซ แปน
ปุย ไก ตัว เปิง ฆาื อ�ื

27 ปุย ดัฮ นัปทื เนอึม พะจาว โฮ� มัฮ เอนิ ตอก
เดือะ โกลง ปัต ฮอยจ ละ จีวติ ละ อ�ื เอจี มัฮ เบือ
เซ ป โปน ปุย ฮา โม่ะ รโฮญก ลัก่ ยุม เบือ อ�ื

28กซัต เตอ� ดัฮ ลุกเมือง อื โฮวน� แปน โญตซัก
ละ โกะ อื ไอฮ� ดัฮ โอ ไก ลัปซด่อน ยุฮ โฮ� กซัต เซ
ซ ไก โตว โรฮ ป มัฮ ฆาื อ�ื

29 ปุย ดัฮ อาวต ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ เอจี มัฮ เปลี
ฮ อื กัมกึต ไมจ แตะ� ป ไกลจ ฮาวก รพาวม มัฮ ป
เปลีฮ งาว แตะ�

30 รพาวม เฮน ฮลอง เงอ� แปน ควน กอ บาึง ละ
เนะซองั ปุย� รพาวม กุยจ ววั ปังเมอแปน เอนิ ตอก
เบราะ ป ฮาื เนะซองั ปุย โฮ�

31 ป โคมเฮง ปุย ตุก เกอ เอจี มัฮ พามัต ดู่แควน
อื พะจาว ป ซัง อื เกิต เซ� ป เลียก พาวม นึง ป
เม่ะมัก่ เกอ ปังเมอ เอจี มัฮ นัปทื อื พะจาว�

32 ปุย ฆอก ปุย เบร ซ ไลจ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ
โกะ แตะ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ไก ตัว เปิง� นึง อาวต อื
ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�

33 กัมกึต วไิซ ไมจ ตึน อาวต โตะ รพาวม ป เกีย
ฮ งอ่ต เกียฮ ไฌม โอเอฮี� กัมกึต เซ ปังเมอ โอ ไก
โตะ รพาวม ปุย งาว ติ ชวง เนอมึ�

34 ปุย ดัฮ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ โฮ� แปน โญตซัก ละ
ปะเทต อาวต อ�ื ดัฮ ยุฮ กัน มัป่ โฮ� ปังเมอ มัฮ
ควน ไลจ มอยฮ ปะเทต อาวต อื เซ�

35 กวนไจ กซัต ดัฮ อาวต ไม่ ไมจ กัมกึต แตะ มัฮ
ป ปุก รพาวม กซัต� กวนไจ ป โชะ นา กซัต ยุฮ แตะ
ปังเมอ มัฮ ควน เกือฮ กซัต เซ รอก พาวม นึง แตะ�

15
1 ป ชุม โลยฮ ลปุง ปุย เยอ มัฮ ป ไฆร ยุฮ รพาวม

ฮาวก ปุย� ป โลยฮ โดวต ลปุง ปุย เยอ ปังเมอ โฮว
ละ แปน แตะ ควน ฮาวก ยุฮ รพาวม ปุย�

2 ป อฮั ป มวยญ ปุย ไมจ กัมกึต เตอ มัฮ ป โฮลฮ
ปุย ป ยุ ป ยุง แตะ เบือ อ�ื ดัก ดอย ปุย งาว ปังเมอ
โอก แนฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ นึง�

3 พะจาว ยุ โอเอฮี โครยญ โดฮ� ยุ ลอป อื เตือง
ปุย ฆอก ไม่ ปุย ไมจ�

4 ลปุง เกาะ โลม ปุย เยอ มัฮ ควน เกือฮ จีวติ ละ
ปุย� ลปุง จุไล เยอ ปังเมอ มัฮ ควน เกือฮ ปุย ไลจ
รพาวม โน่ง�
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5 ปุย งาว เยอ พลิฮ บึน ลปุง ซตอก เปือะ แตะ� ป
ฮงา วตึ ดึต ฆราึง นึง ลปุง ซตอก ปุย แตะ� ปังเมอ
มัฮ ปุย ไมจ พันญา�

6 นึง เญือะ ปุย ซืไซ เยอ� ไก คาวคอง ไมจ นึง
โฮวน เจือ� ป โฮลฮ ป ปุน ปุย ฆอก ไล เยอ� ปังเมอ
ซ ฮอยจ ละ อื ไม่ ป โตะ ป ตอง�

7 ลปุง ปุย ไมจ กัมกึต ซ เกือฮ ป ยุ ป ยุง ละ ปุย�
ปุย งาว เยอ ปังเมอ โอ ยุฮ อื ตอก เซ�

8 โอเอฮี ป ทไว ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ มัฮ ป เกละ
พะจาว ยุ� รซอม ไววอน ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ มัฮ ป
ไมจ ป มวน ละ พะจาว�

9 กัน ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ มัฮ ป เกละ ลัมเลือ
พะจาว ยุ� โม ป อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื เยอ� พะจาว
ปังเมอ ฮรกั อ�ื

10 เมาะ ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ซื กัน ไซ เยอ� ซ
ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื โม ป เกละ ฮมอง ลปุง ซตอก
รเงอ่มึ ปุย แตะ ซ ยุม เยอื ฆาื อ�ื

11พะจาว ยุง ซโตฮ โอเอฮี ป กัมลัง เกิต นึง เมือง
ป ยุม� ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ โฮว แม
ละ เกียฮ ยุง ซโตฮ แตะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื

12 โม ป เกียฮ ฮุน เนอ ฆวต ฮมอง โตว ลปุง ซตอก
ปุย แตะ� โกะ อื ปุ โรฮ ฆวต ซาวป ซิงซา โอเอฮี ไม่
ปุย ไมจ กัมกึต ฮา โกะ แตะ�

13 รพาวม ไมจ มวน มัฮ ป ซเปีย ยุฮ นา ตา ปุย�
รพาวม โซะ ปังเมอ มัฮ ป เฟียก ดาวม ยุฮ ปุย�

14 โม ป ดอฮ เฮยีง เฮรี กึต เตอ� ซ ฆวต ซาวป
แนฮ ตอก ซ เกียฮ ยุง แตะ โอเอฮี โฮวน ปุ ปุ� ปุย
งาว เยอ ปังเมอ โอ แนฮ เตือ นึง งาว แตะ เซ�

15 ละ โม ป อาวต ลอป ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ� ซเงะ โครยญ ซเงะ เอ มัฮ ตื ซเงะ ตุก รพาวม
ละ อ�ื โม ป อาวต ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ปังเมอ
โฮลฮ ลอป รพาวม บาึง แตะ เบือ อื ตอก โซม ปุย ป
ญึม โฮ�

16 คาวคอง เญี่ยะ อา� ดัฮ ไก ไม่ รพาวม นัปทื
เนอึม พะจาว โฮ� ไมจ ฮา คาวคอง โฮวน อาวต ไม่
รพาวม ซุกซัก แตะ�

17 ปัง ปอน เนอะ พักเญือ ดัฮ อาวต ไม่ รพาวม
ฮรกั เวือง แตะ ปุ แตะ� ไมจ ฮา ปอน เนอะ โตะ
โมวก โกลยญ ไม่ เกละ แตะ ยุ ปุ แตะ�

18 ปุย ไกลจ ฮาวก รพาวม แจง ซ เกือฮ ปุย รเจ
รไซญ� ปุย ลัง่ รพาวม ปังเมอ ปุน เกือฮ ปุย ปุก ปุ
แตะ�

19 จีวติ ปุย เกละ เอ มัฮ ตอก อื คระ ป เตือก นึง
ไรป ไม่ กัต โฮ� จีวติ ปุย เนอมึ รพาวม ปังเมอ ซเปีย
ตอก คระ ระ คระ ติญ โฮ�

20 กวน ปุย ดัฮ ไมจ กัมกึต โฮ� มัฮ ป เกือฮ เปือะ
แตะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� กวน ปุย ดัฮ งาว
โฮ� ปังเมอ เอจี มัฮ พามัต ดู่แควน อื มะ แตะ�

21 ปุย โอ เกีย ฮ คิต โอ เอฮี เกือฮ ติ แตะ มวน
รพาวม นึง ป โอ ไก ป มัฮ เฟือฮ� ป เกียฮ งอ่ต เกีย
ฮ ไฌม โอเอฮี ปังเมอ ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก�

22 เญือม วติ ปุ ซิงซา อ�ื แพนกัน ยุฮ ปุย ซ ไลจ
ซ โลม ฆาื อ�ื กัน ยุฮ ปุย ปังเมอ เกียฮ ฟวยจ เบือ
โฮวน ปุ ซิงซา อ�ื

23 ป เกียฮ โลยฮ ลปุง ปุย ตอก ปุก อื ไล แตะ ซ
แปน เนอมึ ควน มวน ยุฮ รพาวม ปุย เบือ อ�ื ป เกีย
ฮ พรอก ลปุง ป เกียฮ ตุง รโฮงะ แตะ มัฮ เนอึม ป
ไมจ�

24คระ โฮว ปุย ไมจ พันญา เยอ เอจี มัฮ คระ จีวติ
ละ อ�ื ซ ฮาวก ฮลาวง ปุ ปุ� เอจี มัฮ นัม อื ปุย เซ
เกือฮ โปน ฮา เมือง ป ยุม ป ไก ลัก่ ก เตียม อื เซ�

25พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เญือะ อาวต โม ป อวต ติ
แตะ� เญือะ ม่า ยุฮ แมฮงั เงอ� ปังเมอ ซ เฆีญ ฆรงั
รงั ดู อ�ื

26 ป คิต ป งอ่ต ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� มัฮ เนอมึ
ป เกละ พะจาว ยุ� ลปุง ไมจ มวน เนอ ปังเมอ มัฮ
ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื

27 ปุย เกือฮ ติ แตะ ฆวต ไอฮ โอเอฮี โฮวน ลอน
เนอ� ซ แปน ควน ตุก ยุฮ รพาวม กวน เญือะ ปุ
อาวต อ�ื ป โอ ญอม รปั มาื นนุ ปุย แตะ� ซ โฮลฮ
จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ เบือ อ�ื

28 ปุย ซื ปุย ไซ เญือม ไฮมญ ปุย โอเอฮี นึง อื ซ
งอ่ต ที อื กา โลยฮ แตะ� ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปัง
เมอ ซ ด่วยจ เอนิ ลปุง ฆอก แตะ เซ เกือฮ โอก�

29 รซอม ไววอน ปุย ซื ปุย ไซ เยอ พะจาว ซ งอ่ต
อ�ื รซอม ปัว ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ โอ ซ งอ่ต อื
ละ อ�ื

30ซเปีย นา ซเปีย ตา เยอ มัฮ ป เกือฮ รพาวม ปุย
ไมจ มวน� รซอม ไมจ มวน ป ฮมอง ปุย เยอ แปน
ควน บาึง ยุฮ รพาวม ปุย�

31ป ญอม งอ่ต ลปุง ซตอก รเงอ่มึ นึง ฆวต เกือฮ
ปุย แตะ ลุก เกอ� เอจี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม ป ไมจ
กัมกึต�

32ป ซลัฮ ซโลง นึง ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ เอจี
เมาะ โรฮ พามัต ดู่แควน อื โกะ แตะ ไอฮ� ป ญอม
เกือฮ ปุย เจีจ โร กัน พิต ยุฮ แตะ ปังเมอ ซ ยุง โอ
เอฮี เบือ อ�ื

33 กัน นัปทื เนอึม ปุย พะจาว มัฮ ควน เพอกึ ปุย
เกือฮ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� กา ซ โฮลฮ ปุย
โญตซัก แตะ ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม รกา�

16
1 ปุย ปลัฮ เตะ เอ ตึน ซ ไก แพน กัน ยุฮ โตะ

กไน รพาวม แตะ ไอฮ� ป เกียฮ เกือฮ แพนกัน เซ
ฟวยจ� ปังเมอ มัฮ พะจาว โน่ง�

2 ปุย ปลัฮเตะ โคะ แนฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ ปุก โค
รยญ เตะ ลอก โครยญ มวยญ� พะจาว ปังเมอ ซ ร
เตีฮ ป ไก โตะ กไน รพาวม โด่ะ ปุย�

3 กัน ซ ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ เยอ� ไมจ เปอะ มอป
อาึง ไม่ พะจาว. ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� กัน ซ ยุฮ
เปอะ เซ ซ เกียฮ จเลิน เนอมึ เบือ อ�ื

4 เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ เยอ� เอจี ยุฮ อื
ตัม ปาวไม คิต งอ่ต แตะ อาึง ละ อ�ื ปัง มัฮ โม ปุย
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ฆอก ปุย เบร� มัฮ เกือฮ อื ไก ละ ซ ลอก อื ป โตะ ป
ตอง�

5 โม ป ฆวต วุฮ ติ แตะ ระ จอง ติ แตะ ฮลาวง
เงอ� พะจาว เกละยุ อื โครยญ โฆะ อ�ื ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ แจง นึง โอ โม เซ เญาะ ซ ไก ตอก โปน
ตุต แตะ เฟือฮ เอนิ�

6 รพาวม ฮรกั ไม่ รพาวม เนอึม มัฮ ป ปุน ตูเตือะ
ลูลา มัป่ พิต ยุฮ ปุย� ปุย ดัฮ นัปทื เนอึม พะจาว
โฮ� ซ ปุน เวยี ป ฆอก ป เบร เบือ อ�ื

7 ปุย ดัฮ กัน ยุฮ อื ปุก รพาวม พะจาว โฮ� ปัง ไก
โม ป เกละยุ อ�ื พะจาว เกียฮ เกือฮ ลัง่ โม เซ ปุก
ปอ แม ปุ แตะ ไม่ อ�ื

8 ปุย ปัง ไก คาวคอง เญี่ยะ โน่ง� ดัฮ อาวต ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ โฮ� โกะ เดียก ฮา คาวคอง โฮวน
ป โฮลฮ ปุย นึง กัน บ่วก กัน โจวง�

9 ปุย ปลัฮเตะ เอ กอ คิต งอ่ต อาึง แพนกัน ยุฮ
แตะ� ป ปุน นัม คระ โฮว ปุย โครยญ รเดือง เงอ�
ปังเมอ มัฮ พะจาว โน่ง�

10 เญอืม รเตีฮ กซัต โอเอฮี� เอจี มัฮ ลปุง พะจาว
ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ อ�ื ป อฮั ป มวยญ อื เซ มัฮ
โตว ป พิต เฟือฮ เอนิ�

11พะจาว ฆวต เกือฮ ควน แฆ ปุย โอเอฮี แปน ป
ซืไซ� ฆวต เกือฮ ควน ซมอย ปุย โอเอฮี แปน ป ปุก
ป ลอก�

12 มัฮ กัน ซื กัน ไซ ป ซ ปุน เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ
กซัต ตอน ฮมัน เนอ� เญือม ยุฮ ปุย ป ฆอก ป เบร
เยอ� มัฮ ป เกละ ลัมเลือ โม กซัต ยุ�

13ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� มัฮ ควน มวน
ยุฮ รพาวม กซัต� โม ป อฮั ป ปุก ป ลอก เกอ� กซัต
เตอ ฮรกั เนอมึ อ�ื

14 เญือม ฮาวก รพาวม กซัต ละ ปุย เยอ� เอจี
เมาะ เอนิ โรฮ ตาว อื กัน ยุม ฮอยจ ละ ปุย โรฮ� ปุย
ไมจ กัมกึต เตอ ปังเมอ ยุง ตอก ซ เกือฮ แตะ รพาวม
ฮาวก อื เซ ไฆร�

15 เญือม อาวต กซัต ไม่ ไมจ นา ซดู ตา แตะ�
แปน ควน เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ� เญือม อาวต
อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� มัฮ เอนิ โรฮ ตอก ชุต
รวู ป เกือฮ รอาวม เฮละ ราื เญอืม ตองกัน ปุย อื โฮ�

16 กัน โฮลฮ ปุย พันญา ไมจ แตะ โกะ ฮา โฮลฮ
ปุย ไคร โฮวน� กัน ซาวป ปุย ตอก ซ ยุง แตะ โอ
เอฮี� ไมจ แม โรฮ ฮา มาื โรฮ�

17 คระ โฮว ปุย ไมจ ไล เยอ� มัฮ คระ เวยี ป ฆอก
ป เบร� ป ปุน แฮน คระ โฮว แตะ เอจี มัฮ ปุน ลเวื
อง อื จีวติ แตะ เกือฮ ลัง่ ไอม�

18 ไลลวง เกียฮ ฮุน ปุย มัฮ ป นัม ปุย ฮอยจ ละ
ไลจ โลม อ�ื ป อวต ติ แตะ ซดิ ไม่ ซ ฆลาื แตะ�

19 ปุย ปุน เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม� ไม่ โฮมว ดิ อื ไม่
โม ป ตุก ป ญัก เกอ� ไมจ ฮา เลียก ดิ อื นึง คาวคอง
บระ โม ป เกียฮ ฮุน�

20 ป ญอม งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม เมอ� ซ จเลิน
เบือ อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ซ โฮลฮ
อาวต ไมจ โซม ญุ่ก�

21 ปุย ไมจ กัมกึต เตอ� ปุย ซ เมีญ อื มัฮ ป เกีย
ฮ คิต เกียฮ รเน โอเอฮี� ป ปุน เกือฮ ติ แตะ ชุม ล
เลาะ เคราะ รซอม เมอ� ซ เกียฮ เมือะ รพาวม ปุย
ฆาื อ�ื

22ละ โม ป ไมจ พันญา เยอ� กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ
มัฮ ตอก รอาวม ปลาึฮ ป เกือฮ จีวติ ละ อ�ื ละ ปุย
งาว เยอ กัน งาว อื เซ ปังเมอ แปน เอนิ ตุต ละ อ�ื

23 ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� งอ่ต อาึง ป ซ อฮั แตะ
โตะ กไน รพาวม แตะ เซ รกา� ปุย ตอก เซ เญือม
เพอกึ ตอม อื ปุย เยอ� ซ ไก เนอึม นัมนัก ลปุง ฆาื
อื ละ ปุย�

24ลปุง ไมจ มวน เนอ มัฮ โรฮ ตอก อื โกะ แฮ โฮ�
ลปุง ตอก เซ เยอ� เกียฮ เด ละ รพาวม ปุย� แปน
โรฮ เยื่อ รไป ละ เนะซองั ปุย โรฮ�

25 ไก ติ คระ ป โคะ ปุย มัฮ คระ ปุก เกอ� ลัก่ ก
ลอยจ คระ เซ เยอ ปังเมอ มัฮ เยอื ลัก่ ยุม�

26 กัน อาวม ปุย ฆวต โซม แตะ� ยุง ฆวต ยุฮ กัน
ฆาื อ�ื เอจี มัฮ เอนิ ฆาื มวยญ อื เซ ป จัมเปน อื โฮว
ยุฮ กัน ฆาื อ�ื

27 ปุย ฆอก ไล เยอ� พอง แนฮ ซาวป ยุฮ ป โอ ปุก
โอ ลอก� ลปุง รโฮงะ อื ตัง โตว ฮา รเออปึ งอ�

28 ปุย ฆอก ไล เยอ ซาวป แนฮ งอ่ต ตอก ซ เกือฮ
แตะ ปุย รเจ รไซญ ไม่ ปุ แตะ� ป โฮว โบ ลปุง ลอก
ปุย� มัฮ โรฮ ป เกือฮ ปุโฮมว ปุ แตะ รกัฮ ลเฆือฮ�

29 ปุยไฮะ ปุยฮอน เนอ� ซาวป แนฮ รชุยจ ป มัฮ
ปุยว่ง โกะ แตะ� ไม่ นัม โรฮ อื เกือฮ โฮว นึง คระ โอ
ปุก โอ ลอก�

30 เญอืม ซเญอืก ปุย ฆอก ไล ไง่ แตะ ละ ปุ แตะ�
เอจี มัฮ ซ ยุฮ อื ป ฆอก ป เบร� เญือม เกียต อื ดัก
ดอย แตะ เอจี มัฮ ซ ยุฮ อื กันไฮะ กันฮอน�

31 ปุย ดัฮ ลัง่ ไอม ไม่ ซืไซ แตะ โฮ� กวต โกะ ครา
ไกญ อื เซ ซ แปน ตอก โญตซัก ละ อ�ื

32 ป ปุน เกือฮ ติ แตะ ไน่ ซ ฮาวก รพาวม เมอ�
ไมจ แม ฮา ตฮนั เกง นึง รุป แตะ� ป ปุน เตียง ไอฮ
รพาวม แตะ ไมจ ฮา ตฮนั เป เมือง ปุย�

33 ปุย กอ โจก เบ่อ ละ ซ ตัตซิน แตะ โอเอฮี� กัน
ตัตซิน ป ปุก ป ลอก เกอ ปังเมอ ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว.
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1 ปัง โซม ปอน เยอื โบรยจ ซครกั ฮกั ซออฮ� ดัฮ

เกือฮ ติ แตะ ปุน อาวต ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ
โฮ� โกะ ลัง่ ฮา เญือะ ป นาวก นึง ป โซม ป ปอนญึม
ไม่ ไก กัน รเจ รไซญ นึง�

2กวนไจ ปุย ป โกว ซติ พันญา ไมจ แตะ� ซ โฮลฮ
เอนิ ตัตเตียง กวน ปุย ป ยุฮ กัน โชะ นา ละ มะเปือะ
แตะ� ฟวยจ เซ ซ โฮลฮ แม โรฮ รโตง แตะ นึง คาว
คอง ป ละ ปอเลียง แตะ อาึง�

3 ไคร ไม่ มาื เยอ มัฮ งอ ป ปุน ลอง เงอ� รพาวม
ปุย เยอ� ปังเมอ มัฮ พะจาว ป ปุน ลอง เงอ�

4 ปุย ฆอก ไล เยอ งอ่ต แนฮ ลปุง ฆอก� ปุย คีอู
เยอ งอ่ต แนฮ ลปุง จุไล�
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5 ป เพียก แฮม ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� เอจี เมาะ
โรฮ พามัต อื พะจาว ป ซัง อื เกิต เซ� ป เกือฮ ติ
แตะ มาวก ไม่ ฮมอง แตะ เกิต ป โตะ ป ตอง ละ ปุย
เยอ� ซ ลอก โกะ อื ตุต แตะ ฆาื อ�ื

6 ควน มวน รพาวม โม ตะกวต เยอืะกวต เตอ�
เอจี มัฮ กวนโซะ กวนรฮั อ�ื ควน มวน รพาวม โม
กวน ปุย เยอ เอจี มัฮ โรฮ มะเปือะ อ�ื

7 ลปุง มวน ลเลาะ เคราะ รซอม เมอ� โปง โตว
ไม่ โอก แตะ เน่อมึ นึง ปุย งาว� ตอก โรฮ เซ� ลปุง
จุไล เยอ� โฮว ละ โอ แตะ โปง ไม่ โอก แตะ เน่อมึ
นึง โม ป ตัตเตียง ปุย ตอก เซ โรฮ�

8 ป โกว มาื ละ นนุ แตะ ปุย เยอ� แกต เอนิ อื
เมาะ โกว แตะ ซโมะ ซัมคัน ป ไก อมันัต โฮ� โม เซ
เยอ แกต เอนิ ติ แตะ ปุน ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ ฆาื
อ�ื

9 ป ญอม ตุเตือะ ลูลา กัน พิต ยุฮ ปุย ละ แตะ�
เอจี มัฮ ซาวป อื ตอก ซ ปุก ปอ อื ปุ แตะ ไม่ ปุย� ป
ทื ลอป พิต ปุย เยอ� ปังเมอ เอจี มัฮ รกัฮ อื ปุโฮมว
แตะ ฮา โกะ แตะ�

10ป เกียฮ คาว โอเอฮี ไจ อ�ื ดัฮ ปุย โร พิต อื โฮ�
ซ เครองึ นึง อื โฮฮ ฮา อาวม ปุย งาว เฟียต ปุย แตะ
นึง ไมะแซ ติ รอย เตะ เอนิ�

11 ปุย ฆอก ไล ป ซาวป แนฮ งอ่ต ตอก ซ เลฮ แตะ
เตียง เงอ� ซ ยุม พราวป ฆาื อื ตอก เญือม ฮอยจ ร
โฮงะ พราวป ปุย รซอม โตวฮ ฆราึง ปุย นึง โฮ�

12 โฮว รโตฮ ปุย ยุ มะ เครฮี ป บระ ปุย กวน อ�ื
ฌักแฟน ลัง่ ฮา รโตฮ ปุย ยุ ปุย งาว รที ยุฮ อื กัน
งาว แตะ เซ�

13 ดัฮ ไก ป ลเตือฮ ยุฮ กัน ฆอก เตือง ยุฮ ปุย ป
ไมจ ละ อ�ื เญือะ อาวต ปุย เซ เยอ ซ ไก ลอป เอนิ
ป ฆอก ป เบร นึง ฆาื อ�ื

14 เญอืม ซ รเจ รไซญ โรง ปุย ไม่ ปุ แตะ� มัฮ โรฮ
ตอก รอาวม ป ดอฮ โอก เน่อมึ โตะ ตุง โฮ� มัฮ ตอก
เซ ป ไมจ ปุย ลโล่ะ เอนิ เก แตะ ปุ แตะ ฆาื อ�ื กา
เฆียง แปน อื รเจ รไซญ ระ อา�

15 ป พลวย ปุย ยุฮ ป พิต เกือฮ โปน ฮา ตุต ลัง
ลอก แตะ ญุ่ก� ป รเตีฮ ปุย ซื ปุย ไซ เกือฮ ลอก ตุต
แตะ ญุ่ก� ป ลอา เจือ เซ มัฮ เนอึม ป เกละ พะจาว
ยุ�

16 ปุย งาว เยอ ปัง โกว มาื ละ รวี แตะ พันญา แตะ
นึง อ�ื แปน โตว ป โกว ละ อ�ื นึง โอ อื ดอฮ คิง ติ
ชวง�

17 ปุโฮมว เนอึม เมอ� ไก ลอป รพาวม ฮรกั โค
รยญ เวลา� ป มัฮ เนอึม เอียกปุ ปุ แตะ� เอจี มัฮ
เกิต อื ละ ซ เรอมึ อื ปุ แตะ เญอืม เกิต ป ญัก ป นอ
ละ อ�ื

18 ป ซันญา ติ แตะ นึง ซ คัม ปะกัน อื โอเอฮี ละ
ปุยว่ง แตะ� เอจี มัฮ ปุย โอ ไก คิง�

19 ปุย ดัฮ ฮรกั กัน พิต กัน มัป่ โฮ� ซ เกิต กัน รเจ
รไซญ ละ ฆาื อ�ื ปุย ฮลาวง ลปุง เงอ� ซ ฮอยจ
เม่ะมัก่ ละ ฆาื อ�ื

20 ป ไก รพาวม โอ ซื โอ ไซ เยอ� ซ เกียฮ จเลิน
โตว ฆาื อ�ื ป อฮั ลปุง โอ เนอึม เมอ� ซ เกิต โรฮ
เม่ะมัก่ ซักคระ ละ ฆาื อ�ื

21 เปือะ ปุย ดัฮ กวน อื งาว โฮ� ซ โซะ เนอึ ม
รพาวม ฆาื อ�ื แจง เนอมึ โอ อื ซ มวน รพาวม เฟือ
ฮ เอนิ เนอ�

22 รพาวม ไมจ มวน มัฮ ตอก เยื่อ รไป ละ ปุย�
รพาวม โซะ โอ ปังเมอ มัฮ ควน ฮรมั ยุฮ ซองั ปุย�

23 ปุย ฆอก ปุย เบร ฮนั นึง มาื บระ ปุย นนุ แตะ�
เอจี มัฮ มาื ตอก เซ ป เกือฮ ปุย ตัตซิน โอเอฮี แพก
ฮา กัน ซื กัน ไซ เยอ�

24 ปุย ดอฮ คิง เงอ� ฆวต ซาวป กัมกึต วไิซ ไมจ�
ปุย งาว เยอ� ปังเมอ เคียต งอ่ต ป ระ ป คึ เตือง ซไง
ลอน อื ฮา แตะ�

25 กวน ปุย ดัฮ งาว โฮ� แปน ควน เกือฮ เปือะ อื
ตุก รพาวม� มะ อื ซ ไลจ โรฮ รพาวม ฆาื อ�ื

26 กัน พรนั ปุย ปุย โอ ไก พิต เกือฮ โละ โอ� มัฮ
โตว ป ปุก เฟือฮ เอนิ� กัน เฟียต ปุย ปุย ไมจ เจอ�
ปุ โรฮ มัฮ ป โซมกวน โรฮ�

27 ปุย ไก ป ยุ ป ยุง เงอ� ซ ยุง แฮน ลปุง แตะ
โอ เกือฮ โฮวน ลอน� ตอก โรฮ เซ� ป ปุน อาวต ไม่
รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� มัฮ ปุย เซ ป ไก เนอึม คิง
เงอ�

28 ปัง มัฮ ปุย งาว ปุย ไงญ� ดัฮ อาวต โฆย ไม่ โอ
แตะ โฮวน ลอน ป อฮั โฮ� ปุย ซ เมีญ อื มัฮ ปุย เฮยี
ง ยุง ไม่ ไก พันญา แตะ�
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1 ป ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา ปุย ไฮญ เญอ� เอจี

มัฮ ฆวต ยุฮ โน่ง อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ
ปุย โอ ญอม เมีญ กัมกึต วไิซ ยุฮ ปุย ไฮญ�

2 ปุย งาว เยอ� เกือฮ โตว ติ แตะ มวน รพาวม
นึง กัน คาวไจ แตะ โอเอฮี� ปังเมอ เคียต ฆวต เปลี
ฮ เฮยีง แตะ�

3 มัป่ ไม่ กัน โซะกิจ ปิญไง่ เยอ มัฮ ป โฮว ดิ� ปุย
ดัฮ โอ เญือะ ไก โญต ไก ซัก ตอก ไพรม แตะ โฮ� ซ
ลอก แม กัน เพียก แฮม ฆาื อ�ื

4 ลปุง ป โอก เน่อมึ นึง มวยญ ปุย เยอ� มัฮ โรฮ
ตอก รอาวม โด่ะ โฮ� ลปุง ปุย ไก กัมกึต วไิซ เยอ�
มัฮ โรฮ ตอก อื รอาวม ปลาึฮ ป ปัต โอก แปน โกลง
โฮ�

5 กัน พาวม ดิ ปุย ไม่ โม ป พิต เตอ� มัฮ โตว ป
ปุก เฟือฮ� กัน รเตีฮ ปุย ปุย ซื ปุย ไซ ตอก โอ อื ปุก
เกอ� ปุ โรฮ มัฮ ป ปุก โรฮ�

6ลปุง ป โอก เน่อมึ นึง มวยญ ปุย งาว เยอ� แปน
ควน เกือฮ ปุย รเจ รไซญ� ปุย ตอก เซ เยอ เอจี
เมาะ เอนิ โรฮ ปัว อื ปุย เฟียต โกะ แตะ�

7 ลปุง ปุย งาว เยอ� มัฮ ป ไลจ ยุฮ โกะ อื ไอฮ�
ป อฮั ป มวยญ อื เซ มัฮ เอนิ ตอก ป ววยฮ ซราว ละ
โกะ แตะ โฮ�

8 ปุย กอ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุย เยอ� มัฮ เอนิ ป
มวน ละ อ�ื มัฮ โรฮ ตอก อื ป โซม ป ปอน ญึม� ป
เลียก ฮอยจ โตะ เวยีก ปุย โฮ�
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9 ปุย เกละ ป โอ ฆวต ยุฮ กัน เนอ� เอจี มัฮ เอนิ
ไล ติ ไม่ โม ป ยุฮ ไลจ โลม ละ โอเอฮี โฮ�

10 มอยฮ พะจาว มัฮ ตอก ปอม ตฮนั ป ตอน ป
ฮมัน โฮ� ปุย ซื ปุย ไซ ตอ เลียก เปิง อ�ื โปน เนอมึ
ฮา ป โตะ ป ตอง เบือ อ�ื

11 คาวคอง ระ งวยฮ ยุฮ ปุย กอย เยอ� ฮงั ซ มัฮ
เอนิ ตอก เมือง ตอน ฮมัน ละ งอ่ต โกะ อื ไอฮ� แกต
เอนิ โรฮ คาวคอง โฮวน ยุฮ แตะ เซ แปน ตอก ฆรุง
ฮลาวง ละ เปิง แตะ โฮ�

12 รพาวม ฆวต เกียฮ ฮุน ปุย เยอ� ซ แปน ป นัม
โกะ อื ฮอยจ ละ คระ ไลจ คระ โลม อ�ื รพาวมญอม
ตุเตียม เมอ� ปังเมอ นัม ปุย ฮอยจ ละ โฮลฮ อื โญต
ซัก แตะ�

13ป โลยฮ ลปุง ปุย กา เฆียง ฮมอง ซโตฮ แตะ ไล
ลวง อ�ื มัฮ เนอมึ กัน งาว ไม่ มัฮ อื ป โชะ นา โกะ อื
ไอฮ�

14 เญือม อาวต ปุย ไม่ โซะ เนะซองั แตะ� มัฮ
รพาวม อื ป เกียฮ เกาะ โลม เมอ� ดัฮ รพาวม อื
ไลจ โฮ� มัฮ เมอ แม ป ซ เกียฮ เกาะ โลม เมอ�

15 ปุย ดอฮ เฮยีง เฮรี กึต เตอ ซ งอ่ต แนฮ ตอก
ซ โฮลฮ แตะ ป ยุ ป ยุง แตะ� ปุย ไก พันญา เยอ�
ซ ดาวง แนฮ ฮยวก แตะ ละ ซ เกียฮ คาวไจ แตะ โอ
เอฮี�

16 ป เกือฮ ป กอยฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ ปุย เยอ�
ซ แปน โรฮ ควน โบฮ คระ ละ โกะ อื ฮอยจ ละ โฮลฮ
อื อู ไม่ ป ระ ป คาว�

17 เญือม โฮลฮ ปุย ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุ
แตะ� ป อู รกา นึง อื ฮงั ซ ปุก กา เฆียง ฮมอง เปอะ
ป อฮั ปุย ติ ก บลัฮ นึง อื แม�

18 กัน โจก ปุย เบ่อ เยอ� มัฮ โรฮ ควน เกือฮ กัน
รเจ รไซญ ปุย ลโล่ะ� เอจี มัฮ ควน เกือฮ โม ป ไก
อมันัต โอ เญาะ ไก ตอก เกียฮ รเจ ไม่ ปุ แตะ�

19 โม เอียกปุ ปุ แตะ ดัฮ ไก ตอก ซแมง รพาวม
นึง ปุ แตะ โฮ� กัน ซ ปุก ปอ แม อื ปุ แตะ เซ ซ ญัก
เอนิ เมาะ ซะ เต ปุย เมือง ตอน ฮมัน โฮ� กัน รเจ
รไซญ ปุย เยอ� ญัก เนอึม ซ ไฆร� ตอก เอนิ ญัก
ซ เลียก ซะ เต ปุย เญือะ กซัต ป ตอน รเวอืะ ฆรุง
เญือะ โฮ�

20 ปุย เกียฮ เพรยีง กัม อู กัม รไต แตะ ซ โฮลฮ
โซม เบือ อ�ื กัน แฮน ปุย ดัก ดอย แตะ เกียฮ แปน
ซัก เวียก โกวง โกะ ละ อ�ื 21 ปุย เกียฮ ยุม เกียฮ
ไอม โรฮ เบือ ลปุง โอก เน่อมึ นึง ดัก แตะ� ป ยุง
แฮน ดัก แตะ ซ โฮลฮ ป ไมจ เบือ อ�ื

22 โม ป โฮลฮ ปรโปวน เญือะ แตะ� เอจี มัฮ เนอึ
ม โฮลฮ อื ป ตึก นึง ไมจ แตะ� เอจี มัฮ โพต พะจาว
ป ไมจ ป ญุ่ก ละ�

23 ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ปัว นึง ลปุง จวต ชุม
แตะ� ปุย กอย เยอ� ปังเมอ กอ โลยฮ อื นึง ลปุง
กุต ลปุง กัต แตะ�

24 ไก โรฮ งอ่น ป เคียต แปน ปุโฮมว ปุย เยอ� ปัง
เมอ ไก โรฮ งอ่น ปุโฮมว เนอึม ป ซดิ เอนิ แม ฮา ปุ
เลีฮ ฮ�ี

19
1 ปุย ตุก ปุย ญัก ดัฮ อาวต ไม่ ซืไซ แตะ� ไมจ ฮา

ปุย งาว ไม่ กอ จุ แตะ ปุย�
2 ปัง เรยีง รพาวม� ดัฮ มัฮ ปุย โอ ไก ป ยุง� เกีย

ฮ ไมจ โตว ฆาื อ�ื ตอก โรฮ เซ ป พราวป ลอน เนอ�
กอ แพก โรฮ ป ยุฮ ป อฮั ฆาื อ�ื

3 เอจี ไก งอ่น ป ไลจ ยุฮ โกะ แตะ ฆาื งาว แตะ�
ฟวยจ เซ เคียต เติ พะจาว ฆาื อ�ื

4 ปุย โฮวน คาว โฮวน คอง เงอ� โฮวน โรฮ ป ฆวต
โฮมว ไม่ ฆาื อ�ื ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ปังเมอ โอ ไก
ป ฆวต โฮมว ไม่�

5 ป แปน พีญัน โอ เนอึม เมอ� ซ ลอก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื ป อฮั ป โอ เนอึม ตอก เซ� แจง เนอึม โอ อื
ซ ไก ตอก เกียฮ โปน ตุต แตะ เฟือฮ เอนิ�

6 ปุย เวอืฮ รพาวม ละ ปุย เยอ� โฮวน ป ฆวต อาื
รพาวม ฆาื อ�ื ปุย กอ เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย เยอ�
โฮวน โรฮ ป ฆวต โฮมว ไม่ ฆาื อ�ื

7 ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ปัง มัฮ โม เอียกปุ โกะ อื
กอ เกละ ลัง่ ยุ อ�ื ปุย ไฮญ เญอ โฮว ละ โอ แตะ
ฆวต โฮมว ไม่ อ�ื ปัง กอก แม ปัว ปุย แปน ปุโฮมว
แตะ� ไก โตว ลัง่ ป ฆวต โฮมว ไม่�

8 โม ป ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ ซติ พันญา ไมจ
แตะ� เอจี มัฮ ฮรกั อื โกะ แตะ ไอฮ� โม ป ยุง ซาวป
ตอก ซ คาวไจ แตะ โอเอฮี ฮ�ี ซ จเลิน เนอมึ เบือ อ�ื

9 ป แปน พีญัน โอ เนอึม เมอ� ซ ลอก เนอึม ตุต
แตะ ฆาื อ�ื ป อฮั ป โอ เนอึม ตอก เซ เยอ� แจง ซ
ไลจ โลม ฆาื อ�ื

10 ปุย งาว เยอ โปง โตว ไม่ โฮลฮ แตะ โซม ระ ไอฮ
คึ� ป มัฮ ครา เยอ โปง โตว โรฮ ไม่ โฮลฮ แตะ ตัต
เตียง โม จาวไน�

11 กัมกึต วไิซ เนอึม เมอ� มัฮ ป เกือฮ ปุย ไน่ ซ
ฮาวก รพาวม� กัน โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ปุย เยอ�
มัฮ โญตซัก ตึก นึง ไมจ แตะ�

12 กซัต ดัฮ ฮาวก รพาวม ละ ปุย โฮ� ซ ตอก เอนิ
อาวม รเวยี ซิงโต โฮ� เญือม เลียก พาวม กซัต นึง
ปุย เยอ� ปังเมอ ตอก เอนิ รน่ะ ป เลีฮ ละ พักเญือ
โฮ�

13 กวน ปุย ดัฮ งาว� มัฮ ป ไลจ ป โลม ละ เปือะ
อ�ื ปรโปวน เญือะ ปุย ป บวยจ ญอย เยอ� มัฮ ตอก
อื เฮละ บรุฮๆ โฮ�

14 กวน ปุย เกียฮ โฮลฮ เญือะ ม่า คาวคอง แตะ
เน่อมึ นึง มะเปือะ แตะ� ปรโปวน เญือะ อื ป ไมจ
พันญา� ปังเมอ มัฮ พะจาว โน่ง ป ปุน เกือฮ ละ อ�ื

15 ปุย เกละ ปุน ไอจ เนอึม ไอจ แนม� กัง เคะ เอ
ปังเมอ ฮอยจ ละ วติ โซม ม่วยญ จัน แตะ ฆาื อ�ื

16 ปุย ดัฮ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง� ซ
โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื ป โอ เมีญ ลปุง พะจาว
เยอ� ปังเมอ ซ ยุม ฆาื อ�ื

17ป เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย ตุก ปุย ญัก� มัฮ ตอก ป
เกือฮ พะจาว รอม โอเอฮี ยุฮ แตะ โฮ� มัฮ พะจาว
ป ซ โรก ซ แตน ละ อ�ื
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18 ไมจ เปอะ เพอกึ เฟียต กวน แตะ เญอืม ปุก ลัง่
อื เวลา อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ� ดัฮ กวน เปอะ
เซ ไลจ โลม โฮ� ซ แปน โรฮ ฆาื โกะ เปอะ�

19 ปุย ไกลจ ฮาวก รพาวม ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
ปัง ฆวต เรอมึ เปอะ ปุย ตอก เซ� ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ
เรอมึ เลาะ เรอมึ ลาึน� ติ โฮน ติ โฮน แม�

20 ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ ปุย เพอกึ ตอม ซตอก
รเง่อมึ แตะ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ เปอะ พัน
ญา ไมจ แตะ นึง อื กัง เคะ เอ�

21 ปุย ไก แนฮ แพนกัน ยุฮ โฮวน เจือ� ป ซ เนอึ
ม แนม ตอน ฮมัน นึง อ�ื ปังเมอ มัฮ ป คิต ป งอ่ต
พะจาว อาึง โน่ง�

22 ปุย เนอึม รพาวม มัฮ ป ไมจ ละ ปุย� ปุย ตุก
ปุย ญัก เกอ ไมจ โรฮ ฮา ปุย คีอู โรฮ�

23 กัน นัปทื เนอึม ปุย พะจาว, ปุน นัม ปุย ฮอยจ
ละ จีวติ� ดัฮ ปุย ปุน อาวต ไม่ รพาวม ตอก เซ โฮ�
ซ อาวต ไมจ อาวต มวน ฆาื อ�ื ซ ลอก โตว กันไฮะ
กันฮอน�

24 ปุย เกละ เอ� ปัง เอจี พรอก เตะ แตะ โตะ เชื
อม� ฆวต เทาะ โตว ลัง่ ไอฮ อาวป โซม แตะ�

25 ไมจ เปอะ ปุฮ เฟียต ปุย เกียฮ ฮุน เซ เกือฮ
โซะ� เดอมึ โม ป ไงญ ลัง่ ซ ปุน คิง แตะ เบือ อ�ื
ละ โม ป เอจี ไก คิง เงอ� ปัง มัฮ เมาะ ซตอก รเงอ่มึ
เปอะ� ซ โฮลฮ ป ยุ ป ยุง แตะ เบือ อ�ื

26 ปุย ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ เปือะ แตะ ไม่ โครฮ อื
มะ แตะ ตอ เยอ� เอจี มัฮ เอนิ โชะ อื นา โกะ แตะ
ไม่ เกือฮ อื ปุย เพยีก แฮม แตะ�

27 กวน� ดัฮ เปอะ โอ ญอม งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม
ปุย แตะ โฮ� ป ยุง ไพรม เปอะ เซ ซ เกียฮ ไฆร โรฮ
ฮา เปอะ ฆาื อ�ื

28ป แปน ซกิ พญีัน นึง โอเอฮี โอ เนอมึ เมอ� เอจี
เมาะ โรฮ เพยีก แฮม อื กัน ปุก กัน ลอก� มวยญ ปุย
ฆอก ปุย เบร เยอ� ซ ญึม แนฮ กัน พิต กัน มัป่ ละ�

29 กัน รเตีฮ ป เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ� เอจี มัฮ ป
เพรยีง ปุย อาึง ละ โม ป อวต ติ แตะ� ไมะแซ เอจี
มัฮ โรฮ ป เพรยีง ปุย อาึง ละ ตังโฆระ ปุย งาว�

20
1 ไปล อะงุน มัฮ ป เกือฮ ปุย อฮั ลปุง กุยจ ววั�

ไปล เจือ ไฮญ เญอ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ ปุย รเจ รไซญ
ไม่ ปุ แตะ� ป เกือฮ โอเอฮี เซ โบว รพาวม แตะ ยุฮ
ป พิต เตอ� เอจี มัฮ ปุย งาว�

2 กซัต เญือม ฮาวก รพาวม อ�ื มัฮ ตอก อื รเวยี
ซิงโต อาวม โฮ� ป เซอฮึ ชุย กซัต เกือฮ รอก พาวม
เมอ� ซดิ ไม่ ซ ยุม โกะ อื ฆาื อ�ื

3 ปุย ดัฮ แฮน ติ แตะ ฮา รเจ รไซญ แตะ ไม่ ปุย
โฮ� ซ แปน โญตซัก ละ อ�ื ปุย งาว เยอ ซ ซาวป
แนฮ ตอก ซ รเจ แตะ ไม่ ปุย�

4 เญอืม เติง เวลา เลียก ปุย ละ ชจิ เจอ� ปุย เกละ
ญอม โตว ลัง่ ไท ชจิ ยุฮ แตะ� เญือม เอจี เฟือฮ
เบระ รงั แก เยอ� ปุย เซ ไก โตว ป โฮลฮ ป ปุน ฆาื
อ�ื

5 ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ� มัฮ ตอก
รอาวม โตะ นัมโม่ โด่ะ โฮ� ปุย ไมจ กัมกึต เตอ ปัง
เมอ ซ โอก ยุฮ อ�ื

6 เอจี โฮวน ป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย เนอมึ รพาวม ละ
ปุโฮมว แตะ� มัฮ ซ ซาวป เยอะ ปุย เนอึม รพาวม
เมอ� ปังเมอ ญัก ลัมเลือ เอนิ�

7 กวน ปุย ดัฮ เปือะ อื ยุฮ ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก ป
ลอก โฮ� ซ แปน เนอมึ ด่ี ละ อ�ื

8 กซัต เญือม งาวม อื รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย เยอ�
ซ เกียฮ ซังเกต โรฮ ปุย ยุฮ กัน พิต เซ เกือฮ โอก ละ
ปุย�

9อมั ไก ป เกียฮ อฮั ติ แตะ อาวต ลอป ไม่ รพาวม
ซงะ่ ซงอม แตะ� ไม่ โอ อื ไก พิต โฌวะ ยุฮ ติ เจือ
เนอมึ เมอ� แจง โอ อื ไก เยอ�

10 ควน แฆ โอเอฮี โอ ซื� ไม่ ควน ซมอย โอเอฮี
โอ แปน มอก แตะ มัฮ ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ�

11 ปัง มัฮ กวนดุ ญุ่ก� ปุย ซ ยุง ไล อื เบือ กัน ยุฮ
อ�ื ดัฮ กัน ยุฮ อื ซืไซ ไม่ ปุก ไม่ ลอก แตะ โฮ� ซ ยุง
ไล อื เญือม เซ�

12 ฮยวก ป เกียฮ ฮมอง โอเอฮี� ไง่ ป เกียฮ ยุ โอ
เอฮี ฮ�ี เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ อาึง เตือง ลอา เจือ อ�ื

13 ปุ มัก ลอน ไอจ เจอ� ซ ตุก เปอะ ฆาื� ดัฮ เปอะ
งาวป โกฮ เฌือน เฮยีง� ซ โอยจ โตว ป โซม ป ปอน
ยุฮ เปอะ�

14 ปุย เญือม รวี อื โอเอฮี ฮ�ี เพียก แฮม อ�ื โคะ
อื โอ ไมจ� เญือม เอจี โอก อื ฮา ก รวี แตะ เซ� ปัง
เมอ อวต ลื แม อ�ื

15 ไคร ไม่ แกว ไมจ เจอ� ปุย เมีญ อื มัฮ ป ระ
งวยฮ� ป อฮั โอเอฮี นึง เฮยีง นึง ยุง แตะ� ปังเมอ
ระ แม งวยฮ ฮา ไคร ไม่ แกว ไมจ โม เซ เตือง โอยจ
อ�ื

16ปญอมแปน ตัว ปะกัน ละ ปุย โอ แตะ ยุง ซโตฮ
โฮ� ไมจ เอนิ ปุย ตุย คาวคอง ยุฮ ปุย เซ เกือฮ แปน
คอง คัน ยุฮ อ�ื

17 ป โซม ป ปอน โฮลฮ ปุย นึง กัน บ่วก กัน โจวง
แตะ� เมือ โรง อื ตอก ป ญึม ลัมเลือ โฮ� กังเคะ เอ
โตะ มวยญ ปุย เซ ปังเมอ ซ นาวก เยอื นึง ไฮมจ นึง
ซโมะ�

18 เญือม ซ ยุฮ เปอะ กัน เนอ� ไมจ เปอะ ซิงซา
กัน ซ ยุฮ แตะ เซ ละ รกา เดอมึ กัน ยุฮ เปอะ ซ
จเลิน� เญือม ซ โฮว รุป เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ งอ่ต
ที ไม่ ซิงซา เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ รกา โรฮ�

19 ป กอ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุย เยอ� ซ ไฆลป โตว
โอเอฮี นึง เฟือฮ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ
ทอเนาะ ติ แตะ ฮา ปุย โฮวน ดัก ตอก เซ�

20 ดัฮ ไก ป ซะ โซะ ซน่า ฮลอง มะเปือะ แตะ� ปุย
ตอก เซ ซ ลอยจ พราวป จีวติ ฆาื อื ตอก ญึ่ต ออม
โฮ�

21 คาวคอง ป โฮลฮ พราวป ปุย� กัง เคะ เอ ปัง
เมอ โอ ซ แปน กุน ละ อ�ื
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22 ปุ ซาวป ตอก ซ โรก เปอะ เวน ละ ปุย� ฮา เซ
เยอ� ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว. พะ
จาว ซ เรอมึ ปะ�

23 เมาะ ป โกว ควน แฆ ควน ซมอย โอ ซื โอ ไซ
เยอ� พะจาว เกละ ลัมเลือ เอนิ ยุ อ�ื

24 มัฮ พะจาว ป คิต งอ่ต อาึง คระ ซ โฮว โครง ซ
เอญี ปุย เยอ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� มัฮ ปุย ป เกียฮ
คาวไจ ป ซ เกิต ละ จีวติ แตะ�

25 ดัฮ ไก ป ซันญา อาึง ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะ
จาว เยอ� ไมจ อื งอ่ต ที ละ อื ฮมั� กัง เคะ เอ ดัฮ
ตอ ไกลฮ นึง ป ซ ทไว แตะ เซ โฮ� ซ แปน ป ญัก ละ
โกะ อื ไอฮ�

26 กซัต ป ไมจ ซติ พันญา เยอ� ซ เกือฮ ติ แตะ
ยุง ปุย ฆอก ปุย เบร นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ฟวยจ
เซ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� เญาะ ซ เลียก พาวม
โตว นึง อื เฟือฮ�

27 รพาวม ยุง ปุย ไอฮ ติ แตะ� เอจี มัฮ เอนิ ตอก
ออม ยุฮ พะจาว ละ ซ เตี แตะ โตะ กไน ปุย� ฮอยจ
ละ ก โด่ะ อื เตือง โอยจ อ�ื

28 รพาวม เนอมึ ไม่ กัน ปุก กัน ลอก เกอ� ซ แปน
ควน เกือฮ กซัต โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� กัน
ซื กัน ไซ เยอ� ซ แปน โรฮ ควน เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ
อื ตอน ฮมัน โรฮ�

29 ปุย นมุ อาญุ อู ซ โฮลฮ ปุย นัปทื เบือ ระ เรยีง
แด่น อ�ื ปุย เอจี ฮลาวง อาญุ ปอ ครา ไกญ แตะ�
ซ โฮลฮ โรฮ ปุย นัปทื เบือ โฮวน ป ยุ ป ฮมอง อ�ื

30 ฮรอย ไมะแซ ป แปน เบราะ บัต่ เตอ� เอจี มัฮ
รไซจ อื ป ฆอก ป เบร นึง ปุย� กัน ปุฮ กัน เฟียต
เตอ� เอจี มัฮ ควน เกือฮ ปุย ซงะ่ ฮอยจ ละ รพาวม
รโม่ยฮ แตะ ก โด่ะ อ�ื

21
1 มัฮ พะจาว ป เกียฮ โบว รพาวม รโม่ยฮ กซัต

เตอ� ตอก โรฮ เกียฮ โบว อื โกลง เกือฮ ปัต นา ออฮ
นา เอฮี ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�

2 กัน ยุฮ ปุย โครยญ เจือ เยอ� มัฮ ตื ป ปุก ป
ลอก ละ โกะ อื ไอฮ� พะจาว ปังเมอ เกียฮ ยุ ที โตะ
รพาวม ปุย ก โด่ะ อ�ื

3 ปุย ดัฮ อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื� มัฮ ป ปุก รพาวม
พะจาว โฮฮ ฮา โอเอฮี ตอง ปุย ทไว ละ อ�ื

4ป โบว รพาวม ปุย ฆอก ปุย เบร มัฮ รพาวม เกีย
ฮ ฮุน ไม่ รพาวม อวต ติ แตะ� โอเอฮี เซ เอจี มัฮ ตื
มัป่�

5 แพนกัน ยุฮ ปุย แด่น เนอ� นัม อื ฮอยจ ละ ป
กุม ป ปอ� ป พราวป ลอน ไม่ โอ แตะ งอ่ต โอเอฮี�
ปังเมอ ซ ฮอยจ ละ ตุกญัก ฮกัฮนิ แตะ�

6ป ซาวป เกือฮ ติ แตะ กอย นึง อฮั แตะ ป โอ เนอึ
ม� ซ อาวต ฆาื อื ติ เตะ โน่ง ตอกพาวง โดง โฮ� กัน
ตอก เซ ซ แปน ตอก แฮวะ ตอก ซราว ป ซ นัม ปุย
เซ ฮอยจ ละ ยุม อื เอนิ�

7 กันไฮะ กันฮอน ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ซ
แปน ควน ไลจ โลม ยุฮ โกะ อื ไอฮ� มัฮ ฆาื โอ อื ยุฮ
โอเอฮี ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื

8 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซาวป โฮว นึง คระ รบอ่ก ร
แบ่ก� คระ โอ ซื โอ ไซ� ป ยุฮ กัน ซงะ่ ซงอม เมอ�
ปังเมอ มัฮ ป ปุก ป ลอก�

9 ปุย ปัง อาวต โน่ง โตะ โจง นึง ดัต่ฟะ� ฌักแฟน
ลัง่ ฮา อาวต ดิ อื นึง โตะ ฮอง เวอืฮ ไม่ ปรโปวน กอ
บวยจ ญอย ลอป ละ ปุย�

10 รพาวม รโม่ยฮ ปุย ฆอก ไล เยอ� ฆวต ยุฮ ลอป
ป ฆอก ป เบร� ปุย ตอก เซ เยอ� ไก โตว รพาวม
เลียก พาวม นึง ปุยว่ง แตะ�

11 ปุย โอ ยุง โอเอฮี ฮี เญือม ยุ อื ลอก ปุย เกียฮ
ฮุน ตุต แตะ� ซ ปุน คิง แตะ เบือ อ�ื ปุย เฮยีง ปุย
ยุง เงอ� ปัง มัฮ เมาะ ฮมอง อื ลปุง เพอกึ ตอม ปุย
แตะ� เอจี ปุน เอนิ พันญา แตะ เบือ อ�ื

12 พะจาว ป ซื ป ไซ เยอ� ซังเกต แลน ป เกิต ป
ไก นึง เญือะ ปุย ฆอก ปุย เบร� ซ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย
เบร เซ ไลจโลม ฆาื อ�ื

13 ป เกลาะ ฮยวก แตะ ฮา เซียง กอก ปุย ตุก ปุย
ญัก อื เรอึม แตะ� ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ กอก โรฮ
โกะ อื ปุย เรอึม แตะ� ปังเมอ โอ โรฮ ซ ไก ป งอ่ต
ละ อ�ื

14คองควน ป บระ ปุย เกือฮ ละ ป รอก พาวม นึง
แตะ� มัฮ โรฮ ควน เกือฮ ปุย เซ ไฆร รพาวม รอก
เบือ อ�ื

15 เญือม รเตีฮ ปุย โอเอฮี ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื
แปน เนอมึ ควน มวน ยุฮ รพาวม โม ป ซื ป ไซ� โม
ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ปังเมอ แปน ควน ตุก รพาวม
ละ อ�ื

16 ป โฆง เกือฮ ติ แตะ แพก ฮา คระ ซ เกียฮ ยุง
แตะ โอเอฮี ฮ�ี ปุย ตอก เซ ซ โฮลฮ โฮว อาวต รโจะ
ดิ ไม่ โม ป เอจี ยุม ฆาื อ�ื

17 ปุย ดัฮ เกือฮ ติ แตะ ฮรกั ลอน ป มวน โฮ� ซ
ตุกญัก ฆาื อ�ื ปุย ดัฮ เกือฮ ติ แตะ มัก ลอน ไปล
อะงุน ไม่ โซม คึ โซม นัก ลอน แตะ โฮ� แจง โอ อื ซ
กอย ยุฮ แตะ ติ ชวง เนอมึ�

18 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ลัก่ ก ลอยจ อื ซ ไลจ
โกวต ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร ละ ปุย ซื ปุย ไซ�

19 ปุย ปัง โฮว อาวต โน่ง นึง แพะ นึง ลาึน� ไมจ
มวน ลัง่ ฮา อาวต ดิ อื ไม่ ปรโปวน กอ รเจ รไซญ ไม่
บวยจ ญอย ลอป แตะ ละ ปุย�

20 คาวคอง ระ งวยฮ ไม่ ป โซม ป ปอน ญึม ซ กุม
ปอ นึง เญือะ อาวต โม ป ไก ซติ พันญา� ปุย งาว
เยอ� ปังเมอ โซม โอยจ โฆยญ ล่อยญ โอเอฮี โฮลฮ
แตะ�

21 ป ปุน อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ไม่ เลีย ก
พาวม โซะไง่ อื นึง ปุย เยอ� ซ รโตฮ ยุ คระ จีวติ
เนอมึ แตะ ไม่ โญตซัก เบือ อ�ื

22ฮวันา ตฮนั ป อาวต ไม่ กัมกึต ไมจ แตะ ติ ปุย�
ปุน เป เอนิ เวยีง ไม่ โม ตฮนั เกง นึง อ�ื ไม่ ปุน เญื่อฮ
เอนิ อื ฆรุง ตอน ฮมัน ป เปิง ปุย เวยีง เซ�

23ป ปุน แฮน ดัก รบุม แตะ ฮา อฮั แตะ โอเอฮี ฮ�ี
เอจี มัฮ เอนิ เฆีญ อื โกะ แตะ เกือฮ โปน ฮา ป ญัก
ป นอ�
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24ป อวต ติ แตะ ไม่ เกียฮ ฮุน อื เอจี มอยฮ เอนิ ป
พามัต ดู่แควน ปุย� กัน ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ เอนิ เปลีฮ
อื ไล เกียฮ ฮุน แตะ เซ ละ ปุย�

25 กัน ฆวต ไอฮ ยุฮ โม ป เกละ เอ� กอ แปน ควน
ไลจโลม ละ โกะ อื ไอฮ ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื โอ อื ฆวต ยุฮ
กัน นึง เรยีง โกะ แตะ เซ�

26 ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ ฆวต ไอฮ ลอน อ�ื ฆวต
ไอฮ แนฮ ตอก เซ โครยญ ซเงะ่� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ�
ปังเมอ เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ�

27 โอเอฮี ป ตอง ปุย ฆอก ปุย เบร ทไว เยอ� มัฮ
เนอึม ป ฆอก ละ แลน พะจาว อ�ื เญือม เคียต อื
ยุฮ ตอก เซ ไม่ รพาวม บ่วก โจวง แตะ� โฮว ละ มัฮ
แตะ ป รแอม ละ อ�ื

28 ป แปน พญีัน โอ เนอมึ เมอ� ซ ไลจ ซ โลม ฆาื
อ�ื ปญอม อฮั ซื โอเอฮี ตัม ป ยุ ป ฮมอง แตะ� ลปุง
อื เซ ซ ตอน ซ ฮมัน ฆาื อ�ื

29 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� เอจี มัฮ เปลีฮ อื มัฮ แตะ
ปุย รมันา� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ปังเมอ งอ่ต ที ป ซ
ยุฮ ซ อฮั แตะ รกา�

30 ไก โตว ป เป พะจาว เยอ� ปัง โกว พันญา
แตะ� ปัง โกว ป คาวไจ แตะ� ปัง โกว แม ปุ ซิงซา
แตะ� เป โตว เบือ อื ติ ตื เนอมึ�

31 บรอง เงอ� มัฮ ป เพรยีง ปุย อาึง ละ ซ โกว
แตะ ซเงะ โฮว รุป� ป ซ เกือฮ ปุย เป เยอ� ปังเมอ
มัฮ พะจาว โน่ง�

22
1 ปุย ดัฮ โฮลฮ มอยฮ ไมจ แตะ� โกะ ฮา โฮลฮ อื

คาวคอง โฮวน แตะ� ดัฮ ปุย โฮลฮ นัปทื โฮ� ไมจ
โรฮ ฮา โฮลฮ อื ไคร มาื โฮวน�

2 ปุย กอย ไม่ ปุย ตุก� ไก ติ เจือ ป ตอก อื ปุ แตะ
นึง อ�ื เอจี มัฮ ไลลวง ซัง พะจาว อื เกิต ไก โครยญ
โฆะ อ�ื

3 ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� ยุง เม่าะ ติ แตะ นึง ฮมอง
แตะ ซ ฮอยจ ป กอยจ ป ราวม� ปุย งาว ปังเมอ โฮว
แนฮ ลัก่กา แตะ� ลอก เนอมึ ป โซะ ฆาื อ�ื

4 คาวคอง ไม่ โญตซัก ไม่ จีวติ� มัฮ ลังวนั เกือฮ
พะจาว ละ ป ปุน นัปทื แตะ นึง รพาวม ปึกๆ ออนๆ
แตะ�

5คระ โฮว ปุย ฆอก ปุย เบร� ไก ซราว นึง ไม่ กัต�
ป ยุง แฮน ติ แตะ� ปังเมอ ซ เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา
คระ เซ�

6 ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม กวนดุ เกือฮ โฮว นึง คระ
ปุก คระ ลอก� เญือม เอจี ระ อ�ื ตึน โอ ซ ไฆร ฮา
คระ เซ ฆาื อ�ื

7 ปุย ตุก อาวต ฆรมึ ลวงั บัง่คัป ป กอย� ป รอม
ป เวยี โอเอฮี� จัมเปน มัฮ ครา ป เกือฮ โอเอฮี ละ
แตะ เซ�

8 ป ยุฮ กัน โอ ซื โอ ไซ� ตอก ป ซมา โนง โอเอฮี
โอ ไมจ โฮ� ซ ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อ�ื กัน
เปลีฮ อื รพาวม ฮาวก แตะ� ซ ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื

9 ป ซเปือฮ รพาวม� ซ โฮลฮ แปน ด่ี เบือ รฆุ อื ป
โซม ป ปอน ยุฮ แตะ ละ ป ตุก ป ญัก�

10 ดัฮ ไก ปุย กอ พามัต ดู่แควน ปุย เยอ� ไมจ
เปอะ โครฮ เกือฮ โอก ฮา แตะ� เดอมึ กัน รเจ รไซญ
เซ ซ ลโล่ะ ฆาื� กัน กอ เก ปุย ปุ แตะ� ไม่ กัน เพี
ยกแฮม ปุย ปุ แตะ เซ� ซ ลอยจ โรฮ ฆาื อ�ื

11ป ฮรกั รพาวม ซงะ่ ซงอม เมอ� ไม่ ไมจ ลเลาะ
เคราะ รซอม อ�ื ปุย ตอก เซ เยอ ซ โฮลฮ แปน ปุ
โฮมว กซัต เบือ อ�ื

12พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง เนอมึ� ปังเมอ
เกือฮ ลปุง ปุย โอ เนอมึ รพาวม แปน ป ไลจ ป ไฆร�

13 ปุย เกละ เอ� กอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ก พริ ยว่ง
เซ ไก รเวยี ซิงโต นึง� เกียต ปลาว รเวยี เยอะ นึง
คระ นึง โครง�� อฮั เซ�

14 ป อฮั ป มวยญ ปร โปวน ฆอก ไล เยอ� มัฮ
เอนิ ตอก โตะ ครุฮ โด่ะ โฮ� ป โฮลฮ พะจาว เปลี
ฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ� ซ โฮลฮ ดุฮ นึง โตะ
ครุฮ โด่ะ เซ ฆาื อ�ื

15 รพาวม งาวไงญ เญอ� มัฮ ป กอ ไก โตะ กไน
รพาวม โม กวนดุ� ไมะแซ ป โกว ปุย ละ เพอกึ
เฟียตแตะกวนดุ นึง เซ� ปังเมอ มัฮ ป โครฮ รพาวม
งาวไงญ เซ เกือฮ โอก ฮา อ�ื

16 ป ซาวป ไกป นิป ปุย ตุก ปุย ญัก ละ ซ เกือฮ อื
คาวคอง ยุฮ โกะ แตะ โฮวน ปุๆ� ไม่ ซาวป อื เกือฮ
โอเอฮี ละ โม ป เอจี กอย� โกะ อื ซ ฮอยจ ละ แควะ
คัต แตะ ฆาื อ�ื

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ งว่ย เจือ
17 ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต เปอะ ป อฮั

โม ปุย ไมจ พันญา� ไมจ โรฮ เปอะ เครองึ นึง ลปุง
เพอกึ ตอม อาึ เฮ�ี 18 ดัฮ เปอะ ปุน ไตม อาึง ลปุง
เพอกึ ตอม อาึ เซ โฮ� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ อฮั อู
ลอป ลปุง เซ� ซ แปน เนอึม ป ไมจ ป มวน ละ โกะ
เปอะ ไอฮ ฆาื อ�ื 19ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี เพอกึ ปะ ละ ซ
เกือฮ แตะ ปะ ไตม ลปุง ซตอก อาึ เซ� เดอมึ เปอะ
ซ ปุน อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว. 20 อาึ เอจี ไซฮ
ละ เปอะ งว่ย คอ เอนิ ป มัฮ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ แตะ
ปะ อา� มัฮ ละ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ป ยุ ป ยุง แตะ เบือ
อ�ื 21ลปุง เฮี ซ เพอกึ ปะ เกือฮ ยุง ป ปุก ป ลอก ไม่
ป เนอึม ป แนม� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ โรวก รซอม
ละ โม ป ดวน ปะ โฮว ไฮมญ โอเอฮี ละ แตะ เซ�

22 ปุ บ่วก โจวง ละ ปุย ตุก เกอ ฆาื มัฮ อื ปุย ตุก
ปุย ญัก� ปุ โรฮ ไกป นิป โม ป เม่ะมัก่ เกอ นึง นา ก
รเตีฮ ปุย โอเอฮี โตะ รเวอืะ เมือง� 23 มัฮ ฆาื มัฮ พะ
จาว ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง โม เซ� พะจาว ซ ตุย เอนิ
จีวติ โม ป ตุย คาวคอง ยุฮ โม ป ตุก ป ญัก เซ ฆาื อ�ื

24 ปุ โฮมว ดิ ไม่ ปุย ซวก เกอ� ปุ พาวม ดิ ไม่ ปุย
กอ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ เยอ� 25 ดัฮ เปอะ โฮมว
ไม่ ปุย ตอก เซ โฮ� ฮอ นึง ซ ปุน เปอะ ไล ฆอก ยุฮ
อ�ื ไม่ ซ พลวน เอนิ เปอะ นึง โวง แฮวะ ยุฮ อ�ื

26 ปุ เลียก ดิ นึง กัน คัม ปะกัน โอเอฮี ละ ปุย นึง
รมะ รโตว อ�ื 27 กัง เคะ เอ� ดัฮ เปอะ โอ ไก มาื ยุฮ
ละ โรก แตะ รมะ รโตว ปุย เซ โฮ� ซ โฮลฮ เอนิ ปุย
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ตุย คาวคอง เปอะ ฮอยจ ละ ซัต เบี รฆวง ไอจ เปอะ
ฆาื อ�ื

28 ปุ ซาวป เฌาะ ลัก เคต ม่าื พริ โตฮ โกลง ป เอจี
ยุฮ ปุย ไพรม โฆะ อาึง�

29 ปะ อมั ยุ เปอะ โม ป ไก ฟีมื นึง กัน ยุฮ แตะ�
โม เซ เยอ ซ โฮลฮ แปน ป รซอฮ ละ กซัต� ซ โฮลฮ
รซอฮ ลลาึง โม ป ไก มอยฮ ฆาื อ�ื

23
1 เญือม งาวม เปอะ โซม ดิ ไม่ โม ป ตัตเตียง บัน่

เมือง เงอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ปุย งาวม เปอะ โซม ไม่
เซ� 2 ดัฮ เปอะ อาวม มัฮ โกะ แตะ ปุย เปือง โซม
ปอน แตะ โอเอฮี โฮ� ไมจ เปอะ ยุง แฮน โซน โฮน
ตัว แตะ ฮา ป โซม ป ปอน ตอก เซ� 3 ปุ เกือฮ ลอน
ติ เปอะ ฆวต โซม ปอน โอเอฮี คึนัก ตอก เซ� ฮอ นึง
ซ แปน อื ควน ไลจ เปอะ ฆาื อ�ื

4 ปุ ยุฮ ลอน กัน ฆาื ฆวต ไอฮ เปอะ คาวคอง แตะ
โฮวน� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง เมาะ เคราะ เมาะ
ปอ อ�ื 5คาวคอง เปอะ เซ� ซ เกียฮ ไฆร พราวป ฮา
เปอะ ตอก เอนิ ป ไก โพรยจ โฮ� ซ ฟวต เยอื เปอะ
ชวน ตอก โปว กลัง ลอง โฮ�

6 ปุ โซม โอเอฮี ยุฮ โม ป คีจิ อ�ี ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ลเลียก นึง ป โซม ป ปอน ญึม ยุฮ อื เฟือฮ เอนิ�
7 โม ป คีจิ เซ ซ เคียต อฮั เฮี ละ เปอะ� �โซม ดิ ไม่
เอะ และ�� เคียต อฮั เซ ละ เปอะ� ญันได่ โตะ กไน
รพาวม อื ปังเมอ โอ ฆวต ยุ ฆวต ฮมอง โม เปะ เฟือฮ
เอนิ� 8 โอเอฮี ป เอจี ฟวยจ โซม เปอะ เซ� ซ โฮลฮ
แม เปอะ ฮาว เกือฮ โอก แม� ลปุง ไมจ ลปุง มวน ป
อฮั เปอะ ละ อื เซ� มัฮ เยอื เมาะ โซะไมญ ดัก เปอะ
นึง�

9 ทัน โตว อฮั โอเอฮี ละ ปุย งาว� ปัง อฮั เปอะ โอ
เอฮี นึง กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ซ แปน เยอื ควน เพี
ยกแฮม อื โกะ เปอะ ฆาื อ�ื

10 ปุ เฌาะ ม่าื พริ โตฮ โกลง ไพรม เมอ� ปุ ลู พริ
เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ กวน ดอย เยอ� 11 พะจาว ป
อาวต ไม่ ระ อมันัต แตะ เซ� มัฮ ป ซ เรอึม โม เซ�
ซ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปะ รโตง โม เซ ฆาื อ�ื

12 ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม เปอะ ฮงา นึง ลปุง เพ
อกึ ตอม ปุย เปอะ� ไม่ ดาวง โรฮ เปอะ ฮยวก แตะ
ละ ซ โฮลฮ เปอะ ป ยุ ป ยุง แตะ นึง�

13 ปุ ซลัฮ นึง กัน เพอกึ เฟียต กวนดุ อู� ปัง เฟียต
เปอะ นึง ไมะแซ� ปอ โตว ยุม อ�ื 14 ดัฮ เปอะ เฟียต
ตอก เซ� เอจี มัฮ เรอึม เปอะ จีวติ อื เกือฮ โปน ฮา
ดุฮ แตะ เมือง ป ยุม�

15 กวน รเมะ อาึ� ดัฮ เปอะ แปน ปุย ไมจ พันญา
โฮ� รพาวม อาึ ซ ไมจ ดิ โรฮ ไม่ เปอะ� 16 ดัฮ ลปุง
เปอะ มัฮ ป ปุก ป ลอก� รพาวม อาึ ซ มวน โรฮ ฆาื
อ�ื

17 ปุ เกือฮ รพาวม เปอะ ลเลียก นึง ปุย ฆอก ปุย
เบร� ฮา เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ นัปทื เนอมึ พะ
จาว โครยญ ไกลป ซเงะ� 18 ป รกวน เปอะ ติ แตะ
โฮลฮ เซ แจง โอ อื ซ มัฮ ป ปลาว เยอ� แจง ซ ไก อื
ลัก่กา เปอะ�

19 กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ งอ่ต เดอมึ เปอะ ซ
ปุน พันญา แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม แตะ โฮว
นึง คระ ปุก คระ ลอก� 20 ปุ โฮมว ดิ ไม่ โม ป มัก
ไปล ไม่ โม ป โซม โฮฮ โซม วฮิ ฮ�ี 21ป กอ ญุ่ยจ ไม่
โซม โฮฮ โซม วฮิ แตะ ตอก เซ� ซ ฮอยจ ตื ละ แควะ
คัต แตะ� ป มัก ลอน ไอจ� ซ โฮลฮ โรฮ จาวป เค
รองึ ชุ เครองึ ญู ฆาื อ�ื

22 ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั เปือะ แตะ นึง มัฮ เปอะ
กวน อ�ื ไมจ เปอะ โตว พลิฮ มะ แตะ เญือม เอจี
กวต อ�ื 23 ไมจ เปอะ ซาวป ลปุง เนอึม ตอก ซาวป
ปุย รวี ป ระ งวยฮ ป โอ แตะ เญือะ ฆวต โชะ โฮ�
ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป พันญา ไมจ แตะ ตอก เซ ไม่
เกือฮ โรฮ เปอะ ปุย ปุน เพอกึ แตะ ละ ซ คาว โอเอฮี
คิง เปอะ� 24 ป มัฮ เปือะ ปุย เยอ� ดัฮ กวน อื มัฮ
ปุย ซืไซ� ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื มะ
เปือะ ปุย� ดัฮ กวน อื ปุน พันญา ไมจ แตะ ซ ญัน
ด่ี เนอึม นึง อ�ื 25 ไมจ เปอะ เกือฮ มะเปือะ เปอะ
โฮลฮ ญันด่ี นึง แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ มะ เปอะ ป
เกือฮ ปะ เกิต เซ โฮลฮ รพาวม ไมจ แตะ เบือ เปอะ�

26 กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ ตัฮ รพาวม แตะ นึง
อาึ� ไมจ เปอะ แลน ที จีวติ อาึ เฮ�ี เกือฮ แปน ปิม
ไมจ ละ เปอะ� 27 มอจังคึต มัฮ ตอก โตะ ครุฮ ละ
ปุย� ปรโปวน ฮอยญ เรี มัฮ โรฮ ตอก โตะ คื ซไกป
ละ อ�ื 28 ปรโปวน ตอก เซ มอง แนฮ โพก ปุย ตอก
คะมุย โฮ� เอจี ปุน โบว รพาวม โม ปรเมะ เกือฮ อื
โอ เนอมึ รพาวม ละ ปุย เญือะ แตะ โฮวน ปุย�

29 มัฮ ปุย ป เม่ะมัก่ โตะ รพาวม เมอ� มัฮ ปุย ป
ตุก เปละ นัน พาวม เมอ� มัฮ ปุย ป รเจ รไซญ ไม่
ปุย� มัฮ ปุย ป บวยจ แนฮ ละ โอเอฮี เตือง โอ อื ไก
ไล� มัฮ ปุย ป ไก เบราะ เบิ เตือง โอ อื ไก ควน ฆาื�
มัฮ ปุย ป ตอฮ ไง่ ซครกั ลาื� 30 เอจี มัฮ โม ป บัฮ ญุ
ไปล�* มัฮ โรฮ โม ป โฮว ซาวป ญุ ไปล อะงุน ญึม�
โม่ มัฮ อ�ื 31 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต แก ไปล ซครกั
เฌียป เลียป อาวต โตะ แกว� เญอืม ญุ ปุย อ�ื เกีย
ฮ ซัมฮนั ละ โบลวต อ�ื 32 กัง เคะ เอ� ปังเมอ ซ
ปวก ตอก ซโอยญ โฮ� ปิต อื ซ เกียต เกือ ตอก ปิต
ซโอยญ มวย โฮ� 33 ไง่ เปอะ ซ ตัง เจือ โอเอฮี ละ�
รพาวม เปอะ ซ โบว โรฮ มวยญ เปอะ เกือฮ อฮั ลปุง
ไอฮ พาวม แตะ� 34ปะ ซ ตอก เปอะ ป ไอจ บัก่บว่น
ปลัฮ รอาวม โฮ� ซ ตอก โรฮ เปอะ ป ไอจ นึง เปือง
ด่อง ซปาว รอาวม โฮ� 35 ปะ ซ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี
�ปุย เอจี ลกุย อาึ� ปังเมอ โอ โซะ เนิ� ปุย เอจี ปุฮ
อาึ� ปังเมอ โอ อาวม เฟือฮ� เญอืม เมอ ซ ซวง แม
เยอ� ซ ซาวป แม ญุ�� ซ อฮั เปอะ เซ�

24
1 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลเลียก นึง ปุย ฆอก ปุย เบร� ปุ

โรฮ ฆวต โฮมว ดิ ไม่ ปุย ตอก เซ เยอ� 2 รพาวม ร
โม่ยฮ โม เซ เยอ� ฆวต งอ่ต ลอป กันไฮะ กันฮอน�
ลปุง ป โอก เน่อมึ นึง โตะ มวยญ อื มัฮ เอนิ ป กอยจ
ป ราวม โน่ง�

* 23:30 23:30 นึง ลปุง ไพรม ลปุง เฮี มัฮ อฮั อื ไม่ รอาวม อะงุน ป ฮอยจ ปอ แปน อื ควน ญุ่ยจ ปุย�
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3 ปุย เญือม ยุฮ อื เญือะ อา� จัมเปน อื โกว ซติ
พันญา ไมจ แตะ ละ� จัมเปน อื คาวไจ ตอก ซ ยุฮ
แตะ� เดอมึ เญือะ เซ ซ อาวต ตอน ฮมัน ฆาื� 4 ป
ไก ป ยุ ป ยุง เงอ� ซ โฮลฮ คาวคอง ระ งวยฮ โฮวน�
โตะ ฮอง เญือะ อื ซ นาวก เอนิ นึง คาวคอง ป ไมจ
ละ ไง่ ปุย�

5 ปุย ไมจ พันญา เยอ ระ ไล ฮา ปุย ระ เรยีง� ป
ยุ ป ยุง ปุย ซัมคัน โรฮ ฮา เรยีง แด่น โกว ปุย นึง
เนะซองั แตะ� 6 ปุย เญอืม ซ โฮว รุป อ�ื ไมจ อื โฮว
ซาวป ซิงซา ดิ ไม่ ปุย รกา� ตอก ซ เกียฮ เป อื โม ป
รุป ไม่ แตะ เซ� มัฮ โรฮ เบือ โฮวน ปุ ซิงซา อ�ื

7 กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ มัฮ ป ฮลาวง ลอน เอนิ ละ
ปุย งาว� เญอืม อาวต อื นา ก ตัตซิน ปุย โอเอฮี นึง
โตะ รเวอืะ เมือง เงอ� ปุย งาว เซ ไก โตว ป เกียฮ
อฮั ติ เจือ เนอมึ�

8 โม ป คิต งอ่ต ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร
เยอ� เอจี มอยฮ เอนิ โม ป เฮยีง บ่วก เอนิ� 9แพน
กัน ยุฮ ปุย งาว มัฮ ป ฮอยจ ละ มัป่� ปุย พามัต ดู่
แควน ลอป ปุย เยอ� ซ แปน ป เกละ ปุย ไฮญ ยุ ฆาื
อ�ื

10 ดัฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไลจ ลอน รพาวม ฆาื
เกิต เม่ะมัก่ ซักคระ ละ แตะ โฮ� เอจี ที นึง เซ มัฮ
เปอะ ปุย ชุมเช ไม่ โซะไซญ แตะ ฮา ปุย ไฮญ เญอ�

11 ไมจ เปอะ เรอมึชวย ตูเตอมึ โม ป ตัตซิน ปุย อื
เกือฮ ยุม เตือง โอ อื ไก ไล� 12 ดัฮ เปอะ เคียต กัฮ
ติ แตะ เกือฮ ติ แตะ โอ ยุ โอ ยุง เฟือฮ เอนิ โฮ� พะ
จาว ยุง โตะ รพาวม เปอะ ไม่ ซ ตัตซิน อื โอเอฮี ตัม
ซื อ�ื ซ มอง แลน ปะ ไม่ ยุ อื โอเอฮี โครยญ เจือ�
ซ โรก ซ แตน อื ละ เปอะ ตัม ป ยุฮ ป อฮั เปอะ ละ
ปุย เตือง โอยจ อ�ื

13 กวน� ไมจ เปอะ โซม โกะแฮ� นึง ซ ไก ป มัฮ
อื ละ เปอะ� โกะแฮ ป เฌีย เน่อมึ นึง เญือะ แฮ เซ�
เด ลัมเลือ เอนิ� 14 ตอก โรฮ เซ� กัมกึต วไิซ ไมจ
เจอ เด โรฮ ละ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ โรฮ� ดัฮ เปอะ
โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ โฮ� ซ กุน เนอมึ ละ จีวติ
เปอะ ลั่กกา เปอะ� ลัก่ ซโอว รพาวม เปอะ เซ� ซ
ไฆร เยอื โตว ไอฮ พาวม แตะ ฆาื อ�ื

15 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ยุฮ โอเอฮี ตอก ยุฮ โม คะมุย อื
นึง เม่าะ อื ติ แตะ ละ ซ มอง แตะ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย
ซื ปุย ไซ� ไม่ ลู โรฮ อื ตุย เญือะ อาวต คราว โซม อื
ฮา อ�ื 16 ปุย ซื ปุย ไซ เซ ปัง เอจี ฆลาื อาแลฮ โฮน�
ปุน โกฮ ลัง่ ยุฮ แตะ� เญือม ฆลาื ปุย ฆอก ปุย เบร
เยอ� ปังเมอ ลอต เอนิ ไลจโลม ฆาื อ�ื

17 เญือม ยุ เปอะ ไลจโลม โม ป เกละยุ เปอะ เซ�
ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม ไม่� ปัง
มัฮ เญือม ยุ เปอะ เกิต ป ญัก ป นอ ละ อ�ื ปุ โรฮ
มาวก ไม่ โรฮ� 18 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ มัฮ โตว ป
ปุก รพาวม พะจาว. เมอ เตือง อื พะจาว ซ เฌาะ
รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮา โม เซ ฆาื อื ยุง่� 19 ปุ
เกือฮ รพาวม เปอะ กลาึง ฆาื โม ป ยุฮ มัป่� ปุ โรฮ ล
เลียก นึง โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เยอ� 20 มัฮ ฆาื โอ
โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เซ ซ โฮลฮ ยุ ป ไมจ ป มวน

นึง จีวติ ลัก่กา แตะ� รงั ซเปีย ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร
เซ ซ ญึ่ต เยอื ฮา อ�ื

21 กวน� ไมจ เปอะ นัปทื เนอึม พะจาว. กซัต ยุฮ
เปอะ ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื ตอก เซ โรฮ� ไมจ เปอะ
โตว เลฮ เตียง ป อฮั อื เตือง ลอา อ�ื 22 มัฮ ฆาื เกียฮ
เกือฮ พะจาว ไม่ กซัต เซ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ พราว
ป ละ ปุย� มัฮ ปุย ป ซ ยุง เมาะ โซะ ป ซ เกิต ละ
แตะ ฆาื ยุฮ แตะ ตอก เซ เยอ� แจง โอ อื ไก�

ลปุง เกว ไม่ กัมกึต ไมจ
23 ปุย ไก กัมกึต วไิซ เยอ เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี

ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย� ดัฮ ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง
แตะ� มัฮ เนอึม ป โอ ปุก เฟือฮ เอนิ� 24 ป ตัตซิน
ปุย ฆอก ไล โอ เกือฮ ไก พิต เตอ� ซ โฮลฮ ปุย โฮวน
ซะ ไม่ ซ เกละ ปุย ยุ ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ� 25 ป
โรวต รเตีฮ ปุย พิต เกือฮ ลอก ตุต แตะ ปังเมอ ซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ซ ไมจ ป ยุ ซ เคราะ
ป ฮมอง เบือ อ�ื

26 ดัฮ ปุย ญอม โลยฮ โอเอฮี ตัม ป เนอึม โฮ� ซ
แปน เนอึม ตอก ควน เปลีฮ ปุย กัม นัปทื อื ปุ แตะ
โฮ� 27 ไมจ เปอะ เพรยีง ชจิ ม่า ยุฮ แตะ ละ ฮมั�
ฟวยจ เซ เดอมึ เปอะ ไมจ ยุฮ เญือะ อาวต คราว โซม
แตะ�

28 ปุ ญวต ตุต ละ ปุย่วง เปอะ เตือง โอ อื ไก ไล�
ปุ เกือฮ ลปุง โอ เนอึม โอก ฮา มวยญ เปอะ เฟือฮ
เอนิ� 29 ไมจ เปอะ โตว อฮั ตอก เฮ�ี �ยุฮ ปุย เนิ
ตอก ออฮ� อาึ ซ ยุฮ โรฮ ละ อื ตอก เซ โรฮ� ซ โรก
โรฮ ละ อื ตัม ป ยุฮ อื ละ โกะ แตะ�� ไมจ เปอะ โตว
อฮั ตอก เซ�

ไลลวง ปุย เกละ
30 อาึ โฮว พา ชจิ ยุฮ ปุย เกละ� โฮว ไร นึง รปึม

ยุฮ ปุย งาว� 31 อาึ ยุ เตือก โอยจ อื นึง โคะ กัต ไม่
นาวก อื นึง ไรป ฆอก� ฆรุง ซโมะ นึง อื เอจี ลเลอมึ
ตื� 32 เญือม แก เยอะ แลน อาึ งอ่ต ฆาื อ�ื ปุน คิง
แตะ นึง ติ เจือ� 33 ปุย เกละ เซ อฮั เฮ�ี �ไอจ แม ติ
รโม่ยฮ เปะ� ลโล่ะ แม ติ เตะ� แกลน ซไบ่ แม เตะ
แตะ โล่ว�� อฮั เซ� 34 ลไล ไอจ เปอะ เซ ปังเมอ ซ
ฮอยจ พราวป ตุกญัก ฮกัฮนิ ละ เปอะ ตอก ฮอยจ
คะมุย โฮ� ตอก ฮอยจ ป ซะ ป เต ปุย โฮ� โม ป มัก
ลอน ไอจ ซ มัฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื

25
ลปุง ไมจ พันญา ป อฮั ซาโลมอน

1 เฮี มัฮ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ กซัต ซาโลมอน� มัฮ
ป เฌาะ ไซฮ กวนไจ เฮเซคียา กซัต เมือง ยูด่า เซ�
2พะจาว ดัฮ เม่าะ โอเอฮี โฮ� เอจี แปน โญตซัก ละ
อ�ื กซัต ดัฮ ปุน เปลีฮ โอเอฮี เกือฮ ปุย ยุง อื โฮ�
ปังเมอ แปน โรฮ โญตซัก ละ อื ตอก เซ โรฮ�

3 ฮลาวง ก อาวต ปลัฮ มะลอง� ไม่ โด่ะ โรฮ ก
อาวต ปลัฮ รอาวม ตอก ออฮ� ป คิต ป งอ่ต กซัต
เตอ โฮฮ โรฮ ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย ไฮญ อื ตอก เซ
โรฮ�
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4 จัง เคือง ดัฮ กวตั เอยีง มาื เกือฮ โอก เญอืม โล
แตะ โฮ� ซ เกียฮ แตม โอเอฮี ไมจ นึง อ�ื 5 ตอก
โรฮ เซ� ดัฮ ปุย ปุน รกัฮ ปุ ซิงซา ฆอก ไล ยุฮ กซัต
เกือฮ โอก ฮา อื โฮ� บัน่เมือง ยุฮ อื ซ ตอน ฮมัน ไม่
ไก กัน ซื กัน ไซ นึง ฆาื อ�ื

6 ปุ อวต ลื ติ เปอะ ซองนา กซัต� ปุ โรฮ เลียก
อาวต นา ก อาวต โม ป ระ ป คาว เยอ� 7 ดัฮ ปุย
ดวน เปอะ ฮาวก งาวม ก ล่าวง อื โฮ� ซ ไมจ ละ
เปอะ ฮา ดวน ปุย เปอะ เลีฮ งาวม ก เตียม อื ซองนา
โม ป ระ ป คาว เซ�
เญือม โอ ปุย่วง เปอะ ยุฮ ป ปุก ไง่ ซลอง เปอะ�

8 ปุ พราวป ลอน ละ ซ ฟึนฟอง เปอะ ปุย เซ ฮอยจ นึง
ลวง นึง ซัน� เมอ เตือง อื ดัฮ เอจี มัฮ ลัก่ ลอยจ อื
โฮ� ซ โซะกิจ ไฆฮ โกะ เปอะ ฆาื� ไม่ โอ เปอะ เญาะ
ไก ตอก ยุฮ เฟือฮ เอนิ ยุง่�

9 เญือม ลอก เปอะ ปันฮา ไม่ ปุย่วง แตะ� ไมจ
เปอะ โฮว อฮั โฮว อู ดิ ซอง ตอ ซอง� ไลลวง ป ลัง
ไมจ เปอะ เม่าะ เดีย เกือฮ ไฆลป เปอ� ไมจ เปอะ
โตว เปลีฮ เกือฮ โอก� 10 ไมจ เปอะ ฮอ นึง ซ ฮมอง
ปุย อ�ื นึง ซ แปน อื ควน โซะกิจ ปิญไง่ ละ โกะ เปอะ
ไอฮ� ซ แปน ควน ไลจ ลอป มอยฮ เปอะ ฆาื อ�ื

11 ลปุง มวน ล เลาะ เครา ะ รซอม เมอ� เกียฮ
แพป โรฮ ไม่ ฮุป เปลิ แอปเปิน ป ยุฮ ปุย นึง ไคร
โฮ� ฟวยจ เซ คอป แม อื นึง มาื�

12 รซอม ซตอก รเงอ่มึ ยุฮ ปุย ไมจ พันญา เยอ�
ซ มัฮ โรฮ ตอก ไฌม ไคร ไม่ ตอฮู ไคร ละ โม ป ญอม
งอ่ต�

13 กวนไจ ป โรวก รซอม ปอเลียง แตะ ไม่ รพาวม
เนอึม แตะ� ซ ไมจ มวน เนอึม ละ ปอเลียง อ�ื มัฮ
โรฮ ตอก รอาวม ฮลอง ป แปน ควน มวน ยุฮ รพาวม
ปุย เญือม ฮรวน บริ เมือ ปุน เฮงาะ โฮ�

14 ป เอจี อวต ติ แตะ นึง ตะ อื เกือฮ โอเอฮี ละ
ปุย เยอ� ดัฮ โอ เกือฮ เนอึม อื โฮ� มัฮ โรฮ ตอก อื
ชุต รวู ป แทต กาื ป โอ แปน เนอมึ เฮละ โฮ�

15ป แด่น ปัว ไม่ ปุน ไววอน ออน คอ แตะ ละ ปุย
เยอ� ซ เกียฮ โบว โรฮ รพาวม รโม่ยฮ โม ป ตัตเตียง
โอเอฮี� ลปุง ไมจ ลปุง มวน เนอ� ซ เกียฮ โบว โรฮ
รพาวม ปุย เกือฮ ชุมเยน่�

16 ดัฮ เปอะ เอจี ยุ โกะ แฮ โฮ� โซม เมาะ เคราะ
เมาะ ลัมเปิง อื ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ โซม โฮวน ลอน
โฮ� ฮาว ปลาว เปอะ ฆาื� 17 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไตป
โฮว เลีม ลอน นึง เญือะ ปุยว่ง เปอะ� เดอมึ โอ ซ เก
ละยุ เปอะ ไม่ เตือ อื นึง เปอะ ฆาื อ�ื

18ป แปน ซกิ พญีัน โอ เนอมึ ละ ปุยว่ง แตะ� ปุย
เซ มัฮ โรฮ ตอก อื คอน ไม่ วจิ ไม่ ตี ทนู ลอม ละ ปุย่
วง แตะ เซ�

19 ป อาึง รพาวม แตะ นึง ปุย โอ เนอึม รพาวม�
เญือม เกิต เม่ะมัก่ ละ อื ซ โฮลฮ โตว เปิง อื เฟือฮ�
ปุย ตอก เซ ตัง โตว ฮา เบียง เอจี โบวก� ชวง เอจี
ปูเปฮ ลฆลอยจ โฮ�

20 โม ป จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ละ โม ป กัมลัง อาวต
ไม่ เมะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� ปุย ตอก เซ ตัง โตว ฮา
ปุย ปอยจ เครองึ จาวป ปุย ฮา อื เมือ โฆยญ� ตอก
เอนิ โรฮ โทก ปุย รอาวม ป นะ นึง เบราะ โฮ�

21 ดัฮ ป ตอซู ไม่ เปอะ ฆวต โซม โฮ� ไมจ เปอะ
เกือฮ โซม� ดัฮ ฆวต ญุ รอาวม โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ญุ อ�ื 22 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน ควน เกือฮ
ปุย เซ โซะกิจ ไฆฮ ฆาื อ�ื พะจาว ซ เกือฮ โรฮ ลังวนั
ไมจ ละ เปอะ เบือ อ�ื

23 โรวก กาื เน่อมึ ลวง ลัก่ล่าวง รอาวม เฮละ ตอก
ออฮ� ลปุง บรุ เพือ ปุย เยอ มัฮ โรฮ ป โรวก ฮาวก
รพาวม ซาวม ไง่ ละ ปุย ตอก เซ โรฮ�

24 ปุย ปัง โฮลฮ อาวต โน่ง โตะ โจง นึง ดัต่ฟะ�
ไมจ ลัง่ ฮา อาวต อื นึง โตะ ฮอง เวอืฮ ไม่ ปรโปวน
ป กอ บวยจ ญอย ลอป�

25 รซอม ไมจ มวน ป ฮมอง ปุย เน่อมึ นึง เมือง ก
ซไง อ�ื มัฮ โรฮ ตอก อื รอาวม ฮลอง ป โฮลฮ ปุย ญุ
เญอืม ฆวต ญุ แตะ รอาวม โฮ�

26 ปุย ซื ปุย ไซ ดัฮ ญอม ฟวต ปุย ฆอก ปุย เบร
โฮ� มัฮ ตอก อื รอาวม ปลาฮึ ป ปัต โอก ไม่ บิญ โฮ�
ตอก โรฮ นัมโม่ ป รแอม รอาวม นึง โฮ� 27 ปุย ดัฮ
โซม ลอน โกะ แฮ โฮ� มัฮ โตว โรฮ ป ไมจ� ป ซาวป
ลอน ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย ลื แตะ� ปุ โรฮ มัฮ ป ไมจ
ตอก เซ โรฮ� 28 ปุย ดัฮ โอ เกือฮ ติ แตะ ปุน เตียง
ไอฮ รพาวม รโม่ยฮ แตะ� มัฮ โรฮ ตอก อื เวยีง ป
เอจี เญื่อฮ ฆรุง โฮ�

26
1 ฮมิะ โปง โตว ไม่ เลีฮ แตะ เมือ ฮรวน บร�ิ

รอาวม เฮละ เอ โปง โตว โรฮ ไม่ เลีฮ แตะ เมือ ปุน
เฮงาะ� ตอก โรฮ เซ ปุย งาว เยอ โปง โตว โรฮ ไม่
โฮลฮ อื โญตซัก แตะ�

2 รซอม ซะ ซม่อต เตอ ปุน ลอก โตว ปุย โอ ไก พิต
โฌวะ ยุฮ� รซอม ซะ ตอก เซ มัฮ เยอื ตอก อื เญอืม
โปว ไป โปว มา ซวจิ ไม่ ไซม ยว่ง โฮ�

3 ไมะแซ ระ อา โปง ไม่ โกว ปุย แตะ ละ บรอง� บัง่
เฮยีน* เนอ โปง ไม่ อาึง ปุย แตะ โตะ มวยญ บรงั�
ตอก โรฮ เซ ตัง โฆระ ปุย งาว เยอ โปง โรฮ ไม่ ลอก
แตะ ไมะแซ โรฮ�

4 ปุ โลยฮ ลปุง ปุย งาว เยอ ตัม ไล งาว ยุฮ อื เซ�
เดอมึ เปอะ โอ ซ ตอก เอนิ โรฮ ปุย งาว เซ ฆาื อ�ื
5 ปังเมอ ไก เญือม ไมจ เปอะ โลยฮ ลปุง ปุย งาว เซ
ตัม งาว อ�ื ละ ซ เกือฮ เปอะ ยุง คิง แตะ� เดอมึ โอ
ซ อวต ลื โกะ แตะ ฆาื อ�ื 6 ป เกือฮ ปุย งาว โฮว
ตาว รซอม แตะ ละ ปุย เยอ� เอจี เมาะ เอนิ โรฮ กิต
อื โปวฮ ชวง โกะ แตะ� ไม่ ซ แปน อื ควน ไลจ โลม
ละ โกะ อ�ื

7 เญอืม อฮั ปุย งาว ลปุง แพป จเตียม เมอ� แปน
โตว ป โกว เฟือฮ� ตอก โรฮ โอ ปุย ดัก่ได่ เกียฮ โกว
ชวง ตูไต แตะ โฮ�

* 26:3 26:3 บัง่เฮยีน เซ มัฮ ป ดุฮ ปุย นึง โตะ มวยญ บรงั ละ ซ บัง่คัป อื บรงั เกือฮ โฮว ตอก ฆวต เกือฮ แตะ โฮว�
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8 ป อวต ลื ปุย งาว เยอ� ตัง โตว ฮา เวอืน อื โนง
ซโมะ นึง ซลิง โปยญ แตะ�

9 เญือม อฮั ปุย งาว ลปุง แพป จเตียม เมอ� ซ
เกิต ป โซะ นึง� ตอก โรฮ เญอืม ไปญ ปุย ญุ่ยจ โคะ
กัต โฮ�

10ป จัง ปุย งาว ยุฮ กัน ละ แตะ นึง ยุ แตะ ฮอยจ
อื เตือง โอ แตะ งอ่ต ที เยอ� มัฮ โรฮ ตอก อื ปุย
โปยญ ทนู ยุฮ แตะ เตือง โอ แตะ งอ่ต ป ซ ลอก อื
เฟือฮ เอนิ โฮ�

11 เซาะ เญอืม ฟวยจ ฮาว อื กอ โซม โคระ แม อ�ื
ตอก โรฮ เซ� ปุย งาว เยอ ฟวยจ ยุฮ อื ป พิต ติ โฮน
เนอ� เฌาะ ยุฮ โคระ แม อ�ื

12 อมั ยุ เปอะ งอ่น ป แกต ติ แตะ เฮยีง ไม่ อวต
อื ติ แตะ ยุง โอเอฮี ฮ�ี ปุย งาว ปุย ไงญ ฌักแฟน
ลัง่ ฮา ปุย ตอก เซ�

13 ปุย เกละ ญอม โตว โอก ฮา เญือะ แตะ� โคะ
รเวยี ซิง โต ไก นึง คระ� �รเวยี ระ ซ ฮอยจ โตะ
โบรก�� เคียต อฮั เซ�

14 ปุย เกละ เอ ลเตือฮ ไป มา ติ แตะ นึง ก ไอจ
แตะ� ตอก เอนิ พัต ไป มา รเวอืะ ติ แตะ เบือ ลฆ
ลอยจ อื โฮ�

15 ไก งอ่น ปุย เกละ ปอ โอ แตะ เญือะ ปุน ไคร
เทาะ อาวป โตะ มวยญ โกะ แตะ�

16 ปุย เกละ ตอก เซ แกต ติ แตะ เฮยีง ฮา ปุย
อาแลฮ ปุย ป เกียฮ โลยฮ ป อฮั ปุย ไม่ กัมกึต ไมจ
แตะ�

17 ป เกือฮ ติ แตะ เกว ไม่ กัน รเจ ปุย เตือง โอ
อื ลอก โกะ แตะ� ตัง โตว ฮา ปุย ดัม โฮมวต ฮยวก
เซาะ ป รโตฮ แตะ ยุ ตัม คระ โฮว แตะ โฮ�

18-19 ปุย ซาวป จุ ปุย่วง แตะ ปอ ฆราึง อื ไม่ อฮั
อื เฮ�ี �มัฮ เยอื เคียต อฮั ละ เปอะ�� อฮั เซ� ปุย
ตอก เซ ตัง โตว ฮา ปุย เงา่ะ ปุย บ่า ป ซาวป มอน
ทนู ควน โปยญ ปุย ตี งอ� ป มัฮ ควน ซ ยุม ยุฮ ปุย
โฮ�

20 งอ เยอ เญอืม โอยจ เคิ นึง อื ตึน ซ ญึ่ต� ตอก
โรฮ เซ กัน รเจ รไซญ ปุย เยอ� ดัฮ โอ เญาะ ไก กัน
โฮว โบ ลปุง ลอก ปุ แตะ นึง โฮ� ตึน ซ ไฆร โรฮ�

21 ปุย กอ เซอฮึ ซุย ปุย เกือฮ รเจ เยอ� มัฮ ตอก
อื บุ ปุย ซอยฮ ไม่ เคิ นึง งอ ละ เกือฮ แตะ รเออปึ
โฮ�

22 ปุย เยอ กอ ฆวต งอ่ต ลปุง ปุย ด่อ ดัก� ตอก
โรฮ ฆวต ปอน ปุย ป ปอน ญึม โฮ� เกียฮ เลียก เอนิ
ฮอยจ โตะ กไน ปุย ก โด่ะ อ�ื

23ป เคียต อฮั ลปุง มวน ฮมอง เตือง ฆอก รพาวม
แตะ� มัฮ เยอื ตอก ตา ปุย ซี ตอฮ นึง โดง เตะ ไอฮ
พาวม แตะ โฮ�

24 ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� เคียต อฮั ป มวน นึง
ดัก แตะ� ญันได่ โตะ กไน รพาวม อื ฆวต เกละ แนฮ
ยุ ปุย� 25 ปัง อฮั ปุย เซ ลปุง ชอม ละ ฮมอง ปุย อ�ื ปุ
เจือ เฟือฮ เอนิ� มัฮ ฆาื เอจี นาวก โตะ กไน รพาวม
อื นึง กัน ฆอก กัน เบร� 26 ปุย ตอก เซ ปัง ริ เม่าะ
ป โอ ไมจ ไก โตะ กไน รพาวม แตะ ฆาื ไล ฆอก ยุฮ

แตะ เซ� ปังเมอ ซ โฮลฮ เปลีฮ ที อื ซองนา ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื

27 ป กาวง อาึง โตะ ครุฮ ฮู ซ ดุฮ ไอฮ โกะ นึง อ�ื
ป มังโมว ซโมะ� ซ ลเตือฮ แม เตียง โกะ อื ไอฮ�

28 ป อฮั ลปุง โอ เนอึม ละ ปุย เยอ� เอจี มัฮ โรฮ
เกละ อื ยุ ปุย� ป เคียต ลื ญอ ปุย เยอ� มัฮ ควน
ไลจโลม ยุฮ ปุย�

27
1 ปุ อวต ติ เปอะ นึง ป ซ ยุฮ เปอะ ซงา่วป� ปะ

ยุง เปอะ โตว ป ซ เกิต นึง ซเงะ ลัก่กา แตะ�
2 ทัน โตว อวต ลื ไอฮ ติ เปอะ� ฮา เซ เกือฮ ปุย

ไฮญ อวต เปอะ� เกือฮ ปุย ซไง ลื เปอะ� โกะ ฮา ซ
ลื เปอะ โกะ แตะ ไอฮ�

3 ซโมะ มัฮ ป เชยีน� ไฮมจ เชยีน โรฮ ตอก เซ�
กัน ซุกซัก ป เกิต เบือ ปุย งาว ปังเมอ เชยีน แม ฮา
ป ลอา เจือ เซ�

4 ปุย เญือม รอก พาวม อื ตึน ซ ซวก� เญือม
ฮาวก รพาวม อื ตึน ซ แปน ควน ไลจ ยุฮ โอเอฮี�
รพาวม กุยจ ววั ปังเมอ เซอปึ แม ฮา โอเอฮี ตอก
เซ�

5 ปุย ดัฮ ญอม อฮั ป ซองั ละ ปุย� ไมจ ฮา อฮั อื
ติ แตะ ฮรกั เตือง โอ แตะ เปลีฮ เกือฮ ยุง อ�ื

6 ปุย ปัง อาวม ป โซะ นึง ปุโฮมว เนอึม รพาวม
แตะ� ไมจ ลัง่ ฮา ฮมอง อื ป มวน เน่อมึ นึง ป เกละ
ยุ แตะ�

7 ปุย เอจี ซัก โซม เมอ� ป เด ตอก โกะแฮ เตือ
ลัง่ นึง อ�ื ปุย ฆวต โซม เมอ� ปัง มัฮ แม ป ซอง ละ
ปุย� เด ลัง่ ละ อ�ื

8ป โฮว เฮลี ฮา เญือะ อาวต คราว โซม แตะ� มัฮ
โรฮ ตอก อื ไซม ป โปว ฮา รฮมาวม แตะ โฮ�

9 นัมโอป นัมฮอม แปน ควน มวน ยุฮ รพาวม ปุย
ตอก ออฮ� ลปุง เพอกึ ตอม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปุ
โฮมว เนอมึ เมอ� มัฮ โรฮ ควน มวน ยุฮ รพาวม ปุย
ตอก เซ โรฮ�

10 ปุ ละ โปวฮ ปุโฮมว เปอะ� ปุ โรฮ ละ โปวฮ ปุ
โฮมว เปือะ เปอะ� ดัฮ เม่ะมัก่ ตอ ฮอยจ ละ เปอะ�
เญือะ จัมเปน เปอะ โตว โฮว กอก โม เอียกปุ อาวต
ซไง แตะ ฆาื อ�ื ซดิ เญือะ มาื่ ม่า ระ แม ฮา เอยีกปุ
อาวต ซไง�

11 กวน� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ดอฮ เฮยีง เฮรี
กึต เกือฮ อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� เดอมึ อาึ
ซ เกียฮ โลยฮ ป อฮั โม ป เติ ชฮิ วฮิ ฆอก แตะ เซ�

12 ปุย ไก คิง เงอ� เญือม ยุ อื ซ ฮอยจ ป โตะ ป
ตอง เงอ� ซ เม่าะ เอนิ ติ แตะ ฮา อ�ื ปุย งาว เยอ�
ปังเมอ ซ โฮว แนฮ ฮอยจ ละ ยุ แตะ ป โตะ ป ตอง
เซ เอนิ�

13ป แปน ปุย คัม ปะกัน โอเอฮี ละ ปุย โอ แตะ ยุง
ป มัฮ อ�ื ไมจ เอนิ ปุย ตุย เครองึ โกะ อื นึง อ�ื ป
คัม ปะกัน ปรโปวน ปุย ตัง เมือง� ไมจ เอนิ ปุย ตุย
คอง โกะ อื นึง อ�ื

14 ปุย ป งาวป โกฮ ปิฮ มุ่น ละ ปุย่วง แตะ นึง ล
เลาะ เรยีง แตะ เซ� มัฮ เยอื เอนิ ตอก รซอม ซะ ละ
ปุยว่ง อื เซ�
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15ปรโปวน เญือะ ปุย ป กอ บวยจ ญอย เยอ� มัฮ
โรฮ ตอก อื เฮละ บรุฮๆ แปน ซเงะ อื โฮ� 16 ปรโป
วน ตอก เซ ไก โตว ป ปุน คัต เวยีน� ตอก โอ ปุย ปุน
คัต เวยีน กาื ไม่ โอ ปุย ปุน กาวป ลออยฮ โฮ�

17 ไร เยอ เกียฮ ลอม เบือ ไร� ปุย เยอ เกียฮ เฮยี
ง โรฮ เบือ ปุโฮมว แตะ ตอก เซ โรฮ�

18 ป แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง โคะ เม เยอ� ซ
โฮลฮ โรฮ โซม เปลิ อ�ื ป โฮว ฟวต ซปวต แลน ปอ
เลียง แตะ� ซ โฮลฮ โรฮ โญตซัก แตะ เบือ อื ตอก
เซ โรฮ�

19 ปุย ดัฮ แลน โตะ รอาวม ซ เกียฮ ยุ นา โกะ แตะ
นึง อ�ื ตอก โรฮ เซ� ปุย ซ เกียฮ ยุ โรฮ ตอก มัฮ
ตอก มอยฮ โกะ แตะ เบือ ซังเกต อื รพาวม แตะ�

20 เมือง ป ยุม ไม่ เมือง พี เยอ� ไก โตว เญือม
ซัก เตือ อื นึง รปั แตะ ป ยุม เมอ� ตอก โรฮ เซ� ไง่
ปุย ปลัฮเตะ เอ ไก โตว โรฮ เญอืม ซัก เตือ นึง โฮลฮ
แตะ ยุ โอเอฮี�

21 ไคร ไม่ มาื เยอ� มัฮ งอ ป ปุน ลอง เมาะ ไมจ
เมาะ ฆอก อ�ื รพาวม ปุย เยอ� มัฮ โรฮ รซอม ลื
ลาว ปุย ไฮญ อื ป แปน ควน ยุง ปุย ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ ปุย เซ เยอ�

22 ปุย งาว เยอ� ปัง โตฮ แม ปุย ฆาื อื โตะ บอ� ซ
ไฆร โตว ลัง่ กัน งาว ยุฮ อื เซ�

23 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง โซะ กอ โม ปิ โม
แกะ ยุฮ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ แลน แก โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง โม โมวก ยุฮ แตะ� 24 คาวคอง นึง ปลัฮเตะ
เฮี มัฮ โตว ป ลัง่ ป เล่ีญ เฟือฮ เอนิ� ปัง มัฮ อมันัต
ตัตเตียง กซัต ปุย� ปุ โรฮ ซ ไก ลอป ตอก เซ โรฮ�
25 เญือม เอจี ซเคระ เปอะ ไรป ซออฮ เยอ� ซ โอก
แม โรฮ ไรป ไอม นึง เบือง อ�ื นึง บลาวง นึง ฌื เซ
ซ โอก เนอึม ไรป นึง ละ เปอะ� 26 เญือม เซ แกะ
ยุฮ เปอะ ซ แปน เครองึ เซอกึ ละ เปอะ� โม ปิ ยุฮ
เปอะ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ งวยฮ อ�ื ปอ ปุน รวี เปอะ
เตะ ลโลวง นึง� 27 รอาวม ตาึฮ ปิ ยุฮ เปอะ ซ แปน
ป โซม ละ โกะ เปอะ� ฮอยจ ละ กวน เญือะ ปุ อาวต
เปอะ ไม่ โม กวนไจ รโปวน เปอะ โรฮ�

28
1 ปุย ฆอก ปุย เบร ปัง โอ ไก ป อาื� ตอ เงา่ะ ตอ วู

แนฮ ฆาื ฮลัต แตะ� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ปังเมอ โฮลฮ
รพาวม กา แตะ ตอก รเวยี ซิงโต โฮ�

2 บัน่เมือง ป เลฮ เตียง พะจาว เยอ� ซ โฮวน ป
ตัตเตียง ฆาื อื ปุ ปุ� ปุย ไมจ กัมกึต วไิซ เยอ ปัง
เมอ ปุน เกือฮ บัน่เมือง เตียง แตะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน�

3 พูนัม บัน่เมือง ป โคมเฮง ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ�
มัฮ ตอก อื เฮละ โทก เฮละ โซ ป ยุฮ ไลจ ไม่ ป ซมา
ลโลวง ปุย โฮ�

4 โม ป ซลัฮ ซโลง นึง โกตไม เยอ� กอ พาวม ไม่
ปุย ฆอก ปุย เบร� โม ป ยุฮ ตัม โกตไม เยอ� ปังเมอ
ตอซู ไม่ ปุย ฆอก ตอก เซ�

5 ปุย ฆอก ไล เยอ� ยุง โตว งอ่ต ไลลวง กัน รเตีฮ
รตุม โอเอฮี ตัม ซื อ�ื โม ป ซาวป เนอึม พะจาว ปัง
เมอ คาวไจ ซโตฮ กัน รเตีฮ ตัม ซื ตัม ไซ อื โครยญ
เจือ�

6 ปุย ตุก ไม่ ซื แตะ ไมจ ฮา ปุย กอย ไม่ บ่วก แตะ�
7 กวน รเมะ ปุย ดัฮ ยุฮ โอเอฮี ตัม ปุก อื โกตไม

โฮ� มัฮ ปุย ไมจ พันญา� ป ซาวป โฮมว ดิ ไม่ ปุย
โซม โฮฮ โซม วฮิ ฮ�ี ปัง เมอ มัฮ ป โชะ นา เปือะ
แตะ�

8ป ซาวป เกือฮ ติ แตะ กอย นึง ไอฮ แตะ ด่อก ระ
นึง ปุย� คาวคอง ยุฮ อื ปังเมอ ซ ฮอยจ ละ ป เลียก
พาวม นึง ปุย ตุก ปุย ญัก�

9 ปุย ดัฮ โอ เนองึ ป อฮั โกตไม โฮ� ปัง มัฮ รซอม
ไววอน อื รแอม ตื ละ พะจาว�

10ป นัม ปุย ซืไซ เกือฮ โฮว นึง คระ ฆอก คระ เบร
เยอ� ปุย เซ ซ ฆลาื ซ พลวน ฆาื อื นึง โตะ ครุฮ กาวง
โกะ แตะ ไอฮ� ป ปุน เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ปุก ปุย
ลอก เกอ� ปังเมอ ซ โฮลฮ คาวคอง ไมจ แตะ เบือ
อ�ื

11 ปุย กอย เยอ กอ อวต ติ แตะ มัฮ ป เฮยีง ป ยุง�
ปุย ตุก ปุย ญัก ไม่ เกียฮ คิต เกียฮ รเน อ�ื ปังเมอ ซ
ยุง ที ตอก มัฮ ตอก มอยฮ ปุย กอย เซ�

12 เญือม โฮลฮ ปุย ซื ปุย ไซ แปน ป ตัตเตียง�
โฮวน ป ไมจ เปละ มวน พาวม เบือ อ�ื เญอืม โฮลฮ
ปุย ฆอก ปุย เบร อมันัต แตะ� ปุย ปังเมอ เม่าะ เอนิ
ติ แตะ ฆาื อ�ื

13 ปุย ดัฮ เม่าะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ� กัน ยุฮ อื แจง
โอ ซ จเลิน� ดัฮ รโฮงะ พิต ยุฮ แตะ ไม่ ละ โปวฮ อื
พิต เซ� พะจาว ปังเมอ ซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง อ�ื

14 ปุย ดัฮ นัปทื ลอป พะจาว ซ แปน ด่ี ละ อ�ื ป
ตอน ไม่ รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ปังเมอ แจง ซ โฮลฮ
ยุ ป โตะ ป ตอง ฆาื อ�ื

15 ป ตัตเตียง ปุย ป โกว อมันัต แตะ ละ คัม ตุง
แตะ ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� มัฮ โรฮ ตอก อื รเวยี ซิง
โต อาวม โฮ� ตอก โรฮ เครฮี ป เลียก ตอซู ไม่ ปุย
โฮ�

16 ป ตัตเตียง โอ ยุง โอเอฮี ฮ�ี ซ ซาวป คนัป กัป
กา ปุย� ป เกือฮ ติ แตะ เกละยุ กัน โอ ซืไซ เยอ� ปัง
เมอ เอจี มัฮ ซึป อื อาญุ แตะ เกือฮ ลัง่�

17ป ไก รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ แตะ นึง ยุฮ แตะ ยุม
ไม่ ปุย เยอ� ซ โฮลฮ ลอป ตอ โฮว เม่าะ ฮอยจ ละ
ยุม แตะ ฆาื อ�ื ปุย ตอก เซ ไมจ โตว ปุย พาวม ไม่
เฟือฮ เอนิ�

18 ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ เยอ� ซ โปน ฮา ป โตะ ป
ตอง เบือ อ�ื ปุย บ่วก ปุย โจวง เงอ� ปังเมอ ซ ไลจ
ซ โลม ฆาื อ�ื

19ป ยุฮ กัน นึง ชจิ นึง ม่า� ซ โฮลฮ ป โซม ป ปอน
แตะ เบือ อื โฮวน� ป ซาวป ยุฮ กัน โอ ไก ป มัฮ ฮา�
ปังเมอ ซ แควะ คัต ฆาื อ�ื

20 ปุย เนอมึ รพาวม เมอ� ซ โฮลฮ แปน ด่ี นึง โอ
เอฮี โฮวน เจือ� ป ซาวป เกือฮ ติ แตะ กอย พราว
ป� ปังเมอ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
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21 ดัฮ เปอะ ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ มัฮ โตว ป
ไมจ� ปังเมอ เอจี ไก ป ยุฮ กัน พิต ฆาื ฮนั อื นึง ป
โซม ป ปอน เญีย่ะๆ อา�

22 ปุย ซเออปึ เปอ� ซไจ เอนิ ซาวป คาวคอง ละ
โกะ แตะ� โจน โอ แตะ ยุง ซดิ ซ ฮอยจ กัน ไลจ กัน
โลม ละ แตะ เซ�

23 ป ญอม โร พิต ปุย นึง ฆวต ซตอก รเงอ่มึ แตะ
ปุย� ลัก่ ก ลอยจ อื ซ ไก ป นัปทื โฮฮ ฮา ป ลื ญอ
ปุย�

24 ป บระ ตุย คาวคอง มะเปือะ แตะ ไม่ อฮั อื ติ
แตะ โอ พิต นึง� ตัง โตว ฮา คะมุย ซะ เต ปุย�

25 ป ฆวต ไอฮ ลอน โอเอฮี มัฮ ป เกือฮ ปุย รเจ
รไซญ� ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ปังเมอ ซ
จเลิน เบือ อื ปุ ปุ�

26ป อาึง รพาวม แตะ นึง กัมกึต โกะ แตะ มัฮ ปุย
งาว� ป โฮว แนฮ ตัม กัม เพอกึ กัม ตอม ปุย ไมจ
พันญา แตะ� ปังเมอ ซ โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ อ�ื

27 ป เกือฮ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก ซ ไก โตว ป วติ
ป วงั ละ� ป เคียต เยยีป ไง่ แตะ ฮา ปุย ตุก ปุย ญัก
เกอ ปังเมอ ซ โฮวน ป ซะ ฆาื อ�ื

28 เญือม โฮลฮ ปุย ฆอก ไล ตัตเตียง บัน่เมือง�
ปุย จัมเปน เม่าะ ฆาื อ�ื เญือม เอจี ยุม ปุย ฆอก ไล
เซ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ จเลิน ปุ ปุ�

29
1 ปุย� ดัฮ ไตป โฮลฮ ฮมอง ซตอก รเง่ อมึ ปุย

แตะ� ดัฮ เกือฮ แนฮ ติ แตะ ลึง รพาวม โฮ� ซ ฮอยจ
พราวป กัน ไลจ โลม ละ ฆาื อ�ื เญือะ ไก โตว ตอก
ซ เกียฮ ไมจ แม อ�ื

2 เญอืม ตัตเตียง ปุย ไมจ ไล บัน่เมือง ละ ปุย เยอ�
โม ลัปซด่อน โฮลฮ รพาวม มวน แตะ เบือ อ�ื เญอืม
โฮลฮ ปุย บ่วก แปน ป ระ� โม ลัปซด่อน ปังเมอ เยอื
ม เอนิ ฆาื อ�ื

3กวน ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ กัมกึต วไิซ ไมจ โฮ� มัฮ ป
เกือฮ เปือะ แตะ มวน รพาวม� ปรเมะ ดัฮ โฮมว ดิ
ไม่ มอจังคึต� ปังเมอ ซ มัฮ ป ไลจ โลม ยุฮ คาวคอง
โกะ อ�ื

4 กซัต ซื รพาวม ซ ตอน ฮมัน บัน่เมือง เตียง เบือ
อ�ื กซัต ป ฮนั ลอน นึง มาื เยอ ปังเมอ ซ ไลจ โลม
บัน่เมือง เตียง ฆาื อ�ื

5 ปุย ดัฮ เคียต ลื ญอ ปุ โฮมว แตะ เอจี มัฮ เอนิ
ววยฮ อื อาึง ซราว ละ�

6 กัน ฆอก ยุฮ ปุย บ่วก เกอ มัฮ ตอก ซราว ป ซ
เคริ ไอฮ โกะ อ�ื ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ โฮลฮ เชยี นึง
มวน รพาวม แตะ�

7 ปุย ซื ปุย ไซ เครองึ นึง ป ลัง โฮลฮ ปุย ตุก ปุย
ญัก� ปุย ฆอก ไล ปังเมอ โอ เครองึ นึง โอเอฮี ไล เซ
เฟือฮ�

8 ปุย นัมญุก ปุย ไฮญ เญอ� เอจี มัฮ เกือฮ อื ป
กอยจป ราวม เกิต ละ บัน่เมือง อาวตแตะ� ปุย ไมจ
พันญา ปังเมอ ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย อาวต
เฮน ฮลอง ซาวม เฆรอมึ ไม่ ปุ แตะ�

9 ปุย เฮยีง ปุย ยุง� ดัฮ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่
ปุย งาว โฮ� ปุย งาว เซ ตึน ซ ฮาวก รพาวม ซาวม

ไง่ ไม่ โล่ อื ญวยฮ ปุย เซ� แจง โอ อื ซ เกียฮ อาวต
เฮน ฮลอง ไม่ ปุ แตะ�

10 ปุยไฮะ ปุยฮอน เนอ� เกละยุ ปุย ปุก ปุย ลอก�
ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ปังเมอ เรอมึ จีวติ ปุย ปุก ปุย ลอก
เซ�

11 ปุย งาว เยอ� กอ เปลีฮ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่
แตะ ละ ปุย� ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� ปังเมอ ปุน โอต
อ�ื นึง ปุน เตียง อื รพาวม แตะ�

12 ป ตัตเตียง บัน่เมือง� ดัฮ เจือ ลปุง โอ เนอึม
โฮ� โม ลุกนอง อื ซ ลอต เอนิ แปน ปุย ฆอก ไล ฆาื
อื เตือง โอยจ แตะ�

13 ปุย ตุก ปุย ญัก ไม่ ปุย โคมเฮง คาเคียน ปุย�
ไก ติ เจือ ป ตอก อื ปุ แตะ นึง อ�ื มัฮ พะจาว ป ปุน
เกือฮ ไง่ อื เกียฮ ยุ โอเอฮี เตือง ลอา มู อ�ื

14 ดัฮ กซัต รเตีฮ ปุย ตุก ปุย ญัก ตัม ซื ตัม ไซ อื
โฮ� กัน แปน อื กซัต เซ ซ ลัง่ ซ เล่ีญ ฆาื อ�ื

15 กัน เพอกึ เฟียต ปุย กวนดุ อู� เอจี มัฮ เรอึม
อื เกือฮ กวนดุ เซ ดอฮ เฮยีง เบือ อ�ื ปุย ดัฮ พลวย
กวนดุ เกือฮ ยุฮ โอเอฮี ตัม รโตง แตะ โฮ� ปังเมอ ซ
แปน ควน โซะกิจ ปิญไง่ ละ มะ อ�ื

16 เญอืม โฮลฮ ปุย ฆอก ปุย เบร แปน ป ตัตเตียง
ปุย� โฮวน กันไฮะ กันฮอน ฆาื ปุ ปุ� ปุย ซื ปุย ไซ
เยอ ปังเมอ ซ โฮลฮ ยุ ไลจโลม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ�

17 ไมจ เปอะ เพอกึ ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ปุน เตียง
กวน แตะ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
กวน เปอะ เซ�

18 เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ โอ ไก กัน ซึป
ลปุง พะจาว นึง โฮ� เมือง เซ ซ เกิต กัน ซุกซัก ลุง
ลัง นึง ฆาื อ�ื ป ปุน งอ่ต โกตไม ยุฮ พะจาว เยอ ซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

19 เญือม เพอกึ ปุย กวนไจ แตะ� ดัฮ โกว ลปุง ร
โฮงะ แตะ ละ อื โน่ง โฮ� ปอ โตว ปุน เตียง อื กวน
ไจ แตะ เซ� ปัง คาวไจ อื รซอม เพอกึ ตอม เซ� ซ
ยุฮ โตว อื ตัม เซ�

20 ปุย พราวป ลอน อฮั โอเอฮี ฮี ปู ลอน ซ เกียฮ
แปน อื ปุย ลุก เกอ� ปุย งาว เยอ โกะ เดียก ลัง่ ฮา
ปุย เซ�

21 ปุย ดัฮ อาื ลอน รพาวม กวนไจ แตะ เน่อมึ เญื
อม กวนดุ อ�ื กังเคะ เอ กวนไจ อื เซ ซ กุม เอนิ คาว
คอง ปอเลียง แตะ เซ ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื

22ป ไกลจ ลอน ฮาวก รพาวม มัฮ ป เกือฮ ปุย รเจ
รไซญ� ปุย ดัฮ ซวก ลอน โฮ� ซ แปน ควน เกิต กัน
พิต กัน โฌวะ ฆาื โฮวน เจือ�

23 รพาวม เกียฮ ฮุน มัฮ ป เกือฮ ปุย ไลจ โญต เซีย
ซัก� ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ปังเมอ ซ ไก ป
นัปทื เบือ อ�ื

24 ป พาวม ไม่ คะมุย เอจี มัฮ เกละ อื ยุ จีวติ โกะ
แตะ� เญือม ฮอยจ อื นึง ซัน ดัฮ อฮั ป เนอึม โฮ ซ
ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ดัฮ จุ ปุย ซ ลอก ป โอยจ นึง
โซะ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว�
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25 กัน ฮลัต ลอน ปุย นึง ปุย ปลัฮเตะ ซ แปนแฮวะ
ละ โกะ อื ไอฮ� ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ปัง
เมอ ซ โปน ป โอ ไมจ เบือ อ�ื

26 ไก โฮวน ปุย ป ซาวป ยุฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ โม
จาวไน เลียก พาวม นึง แตะ� ป ซ ตัตซิน โอเอฮี ละ
ปุย ตัม ซื อ�ื ปังเมอ มัฮ พะจาว ติ โตน โน่ง�

27 ปุย ซื ปุย ไซ กอ เกละยุ ปุย บ่วก ปุย โจวง� ปุย
ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ กอ เกละ โรฮ ยุ ปุย อฮั ป
เนอมึ ไตม ป ซื�

30
รซอม ป ไซฮ อากุน

1 เฮี มัฮ ป อฮั อากุน กวน ยาเค� มัฮ รซอม ดวน
พะจาว อื อฮั� เญือม เซ อากุน อฮั อื ละ อิทีเอน ไม่
อูคัน ตอก เฮ�ี

2 อาึ มัฮ เนอึม เมอะ ปุย งาว ปุย ไงญ� มัฮ เยอื
ตอก ซัตซิง โฮ� ยุง โตว โอเอฮี ตอก ยุง ปุย ไฮญ อ�ื
3 อาึ โฮลฮ โตว เฮยีน ละ ซ โฮลฮ แตะ พันญา ไมจ
แตะ� อาึ ยุง โตว ไลลวง พะจาว ป ซงะ่ ซงอม เซ�
4 มัฮ ปุย บุย ป เอจี โฮลฮ ฮาวก เมือง มะลอง ไม่ เอจี
แม แม แตะ ฮอยจ ลังเตะ เอ� มัฮ ปุย ป รโจะ กาื
เกือฮ อาวต นึง ลเตือก เตะ แตะ� มัฮ ปุย ป เอจี ปุน
เพาะ รอาวม เตือง โอยจ อื นึง บ่วตชุ อู� มัฮ ปุย ป
ยุฮ เคต ยุฮ ม่าื ละ ปลัฮเตะ เฮี ฮอยจ ละ ลอยจ อื โค
รยญ โดฮ โฮ� ป ยุฮ เซ มัฮ ปุย มอยฮ อ�ื มัฮ เมอ
มอยฮ กวน อ�ื ดัฮ เปอะ ยุง โฮ� รโฮงะ โรฮ เนิ�

5 ลปุง พะจาว มัฮ ป เนอึม โครยญ มวยญ� พะ
จาว เฆีญ โม ป ฮอยจ เปิง แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร�
6 ปุ บุ ปุ เพือ ลปุง พะจาว เยอ� เดอมึ พะจาว โอ ซ
โฮลฮ บวยจ ละ เปอะ ไม่ โอ อื ซ เปลีฮ มัฮ ปะ ป คีอู
ฆาื อ�ื

7 โอ พะจาว� อาึ ไก ลอา เจือ ป ฆวต ปัว นึง เปอะ
กา ซ ยุม แตะ� เญือม ปัว อาึ นึง เปอะ ปัว เปอะ โอ
เกือฮ อาึ แม ปลาว� 8 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ซไง ฮา กัน
ฆวต คีอู แตะ� ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ อาึ โอ ตุก ลอน
โอ กอย ลอน� เกือฮ โรฮ ป โซม เนิ ตัม เมาะ เคราะ
เมาะ โซมกวน อื ไม่ เยอะ� 9 ดัฮ โฮลฮ โฮวน ฮา เซ
อาึ ฮลัต ติ แตะ ซ อฮั โอ เญือะ จัมเปน เปิง ปะ ฆาื
อ�ื ดัฮ ตุก ลอน โฮ� อาึ ฮลัต โรฮ ติ แตะ บระ ฆาื�
ดัฮ บระ โฮ ซ แปน ควน ไลจ มอยฮ ปะ ป มัฮ พะจาว
ยุฮ ฮุ ฆาื อ�ื

10 ไมจ เปอะ โตว รโจฮ กวนไจ ปุย ละ ปอเลียง อ�ื
เดอมึ กวนไจ ปุย เซ โอ ซ ซะ ปะ� ไม่ โอ เปอะ ซ ลอก
ป โซะ ฆาื อ�ื

11 เอจี ไก งอ่น ป ซะ ซม่อต เปือะ โกะ แตะ ไอฮ
แฮ� ไม่ โอ อื ยุง กุนมุ่น ยุฮ มะ แตะ ละ แตะ� 12 เอจี
ไก โรฮ งอ่น ป โคะ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม เตื
อง โอ แตะ ญอม รไซจ ป รแอม นึง แตะ เกือฮ โอก
เกอ� 13 เอจี ไก งอ่น โม ป วุฮ ติ แตะ ระ จอง ติ แตะ
ฮลาวง เงอ� โม เซ ซย่วก เอนิ ไง่ แตะ แลน เอนิ ก
ฮลาวง อื โน่ง� 14 เอจี ไก โรฮ งอ่น โม ป โกว อมันัต
แตะ ละ โคมเฮง คา เคียน แตะ ปุย ตุก ปุย ญัก ละ

ซ เกือฮ แตะ ไฆร เอนิ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี ลปุง อื โซะ
ฮา เจียก� ป อฮั อื เลียก แม ฮา มอก�

15 ไล ปลาวม มัฮ ตอก เฮ�ี กวน รโปวน อื ลอา ตัว
อฮั ลอป อื ตอก เฮ�ี �เกือฮ ละ อาึ� เกือฮ ละ อาึ��
อฮั เซ� ปังเมอ โอ ซัก ยุฮ แตะ ติ ชวง�
ไก แม ปาวน เจือ ป โอ ไก เญอืม ปอ โอเอฮี ละ ติ

ชวง เงอ� 16ป ปาวน เจือ เซ มัฮ เมือง ป ยุม ติ� มัฮ
ปรโปวน โอ เกียฮ ไก กวน ติ� มัฮ แม ปลัฮเตะ ดุต
ไฮจ ฮา รอาวม ติ� มัฮ แม งอ ลอน ป ฮะ ยุฮ โอเอฮี
เวอืฮ ปุๆ ติ�

17 ปุย ดัฮ พลิฮ บึน เปือะ แตะ ไม่ เพียก แฮม อื
มะ แตะ� ซ โฮลฮ รงัก่ กัว ซลอง ไง่ อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ
โรฮ เรยีง กุก โตะ อื ฆาื อื นึง เพระด่าวก�

18 ไก แม ปาวน เจือ ป เงอตึ ลัมเลือ อาึ นึง� ไม่ โอ
เยอะ คาวไจ เฟือฮ เอนิ� 19 มัฮ ไล อาวต กลัง ลอง
นึง กังฮาว� ไล โฮว ซโอยญ ราว ซโมะ� ไล ตอก เกีย
ฮ โฮว โล่ง ราว ปลัฮ รอาวม� ไม่ ไล ยุฮ กวนเบลีย
ไม่ ปเครฮี�

20 ไล ยุฮ ปรโปวน ฆอก ไล เยอ มัฮ ตอก เฮ�ี ดัฮ
เอจี ฟวยจ ไอฮ พาวม โซม ซัก โฮ� ซ บ่วต มวยญ
แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �อาึ ยุฮ โตว กัน พิต�� อฮั เซ�

21 ไก ปาวน เจือ ป แปน ควน ซุกซัก ลุงลัง ปลัฮ
เตะ เฮี ฆาื อ�ื มัฮ ตอก เฮ�ี 22 มัฮ เญือม โฮลฮ ป
มัฮ ครา แปน กซัต� ไม่ เญือม โฮลฮ ปุย งาว โซม
ซัก กุก เตือ� 23 มัฮ แม เญอืม โฮลฮ ปรโปวน โอ ไก
ป ฮรกั ปรเมะ เญือะ แตะ� มัฮ แม โรฮ เญอืม โฮลฮ
กวนไจ รโปวน ปุย แปน แมเลียง� รโตง แมเลียง
โกะ แตะ�

24 นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก ปาวน เจือ ป แตวะๆ ลัมเลือ
นึง อ�ื ปังเมอ ไก ลัมเลือ โรฮ พันญา โรฮ� 25 ม่อย
จ� มัฮ ป แตวะ ลัมเลือ เรยีง� ปัง เมอ ปุน ซาวป
ลัง่ ซเคระ ป โซม แตะ ละ ซ โซม แตะ เมือ แลง�
26 ครอย ตัม� มัฮ โรฮ ป โอ ระ เรยีง แด่น� ปังเมอ
ปุน ยุฮ ลัง่ ก อาวต แตะ นึง เฆียป ซโมะ ลัง่� 27 ซดู
ซฆลา เยอ� ไก โตว กซัต ยุฮ� ปังเมอ เกียฮ โฮว ดิ
ลัง่ แปน แทว แตะ� 28 ซเคราะ ออ� ปุน โฮมวต
เอนิ เปอะ นึง เตะ แตะ� ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ อาวต นึง
เญือะ กซัต�

29 ไก แม ปาวน เจือ ป มวน แลน เญือม กอยฮ อื
รเดือง แตะ โฮว เยอ� 30 มัฮ รเวยี ซิงโต ติ� มัฮ ซัต
ซิง ป ตึก นึง ระ เรยีง แตะ� เญือม โฮว อ�ื ญอม
โตว ลเตือฮ แม ลัก่เคะ แตะ ฆาื โอเอฮี ติ เจือ เนอึ
ม� 31 มัฮ แม แอ ไฮมญ ไม่ ปิ โปก� ป ลอา เจือ เซ
เญือม โฮว อื งุฮ่เงฮ่ ปุ โฮว ติ แตะ� โนก ฮา เซ มัฮ
แม กซัต ป โฮว ไร ซองนา โม ลัปซด่อน ยุฮ แตะ�

32 ปะ ดัฮ เปอะ งาวไงญ ไม่ อวต เปอะ ติ แตะ�
ไม่ งอ่ต โรฮ เปอะ อาึง ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป
เบร โฮ� ไมจ แปฮ เปอะ ลโล่ะ เอนิ ป ซ ยุฮ แตะ
เซ� 33 ปุย ดัฮ ไกล รอาวม ตาึฮ โมวก โฮ� แจง ซ
โฮลฮ เนย ฆาื อ�ื ดัฮ ลกุย มาึฮ ปุย โฮ� แจง ซ โอก
ฮนัม นึง� ตอก โรฮ เซ ดัฮ ปุย เซอฮึ ซุย ปุย เกือฮ
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รอก พาวม โฮ� แจง โรฮ ซ เกิต กัน รเจ รไซญ ระ
ฆาื โรฮ�

31
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย กซัต

1 คัก เฮี มัฮ ป อฮั ป มวยญ กซัต เลมูเอน� มัฮ
ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เพอกึ มะ อื ละ อื ตอก เฮ�ี

2 �กวน รเมะ อาึ� ปะ มัฮ เปอะ กวน ฮรกั เกอะ�
มัฮ เปอะ ป เกิต เบือ รซอม ไววอน เนอะ� มัฮ เฮี
ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ� 3 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไลจ เรยีง
ฆาื โม ปรโปวน� ปุ เกือฮ โอเอฮี ยุฮ เปอะ โอยจ นึง
ซาวป แนฮ เปอะ ปรโปวน� เอจี โฮวน กซัต ป ไลจ
โกวต อ�ื

4�เลมูเอน งอ่ต แลน เมอะ� ป มัฮ กซัต เตอ โปง
โตว ไม่ ซาวป ลอป แตะ ญุ ไปล อะงุน� ดัฮ เกือฮ ติ
แตะ มัก ลอน ไปล มัฮ โตว ป ปุก� 5ป มัฮ กซัต เตอ
ดัฮ ญุ ไปล โฮ� ซ เบีย โกตไม ฆาื อ�ื ซ รเตีฮ โตว โอ
เอฮี ละ โม ป อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตัม
ปุก ตัม ลอก อื ฆาื อ�ื 6 ไปล คาว ละ ญุ โม ป เอจี ซ
ยุม อ�ื คาว โรฮ ละ เกือฮ อื ละ โม ป อาวต ไม่ โซะ
ลอน ป อาวม แตะ� 7 เกือฮ ปุย ตอก เซ ญุ เดอมึ ซ
เบีย ตุกญัก แตะ เซ ฆาื อ�ื เดอมึ โอ เญือะ ซ โตก
ละ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ เซ�

8 �ปะ ไมจ เปอะ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง โม ป โอ เกีย
ฮ กัฮ เกียฮ แก ไอฮ ติ แตะ� ไมจ เปอะ เรอึม โม
ป อาวต โน่ง ชุง เตียง นึง โอ อื ไก ป เรอึม� 9 ไมจ
เปอะ ลปุง ฆรอ ปุย ตอก เซ� ไมจ โรฮ เปอะ รเตีฮ
โอเอฮี ละ ปุย ตัม ซื อ�ื ไมจ เปอะ เฆีญ ปุย ตุก ไม่
ปุย เม่ะมัก่ ฮา โม ป ซ บ่วก ละ อ�ื� อฮั เซ ละ เลมู
เอน มะ อื เซ�

ไลลวง ปรโปวน ไมจ ไล
10 ปุย ดัฮ โฮลฮ ปรโปวน ไมจ ไล ละ แปน อื ปุย

เญือะ แตะ� เอจี มัฮ โฮลฮ อื ป ระ งวยฮ ฮา แกว
ไมจ โฮวน� ญัก เนอึม ซ โฮลฮ เปอะ ปุย ตอก เซ�
11 ปรเมะ เญือะ อื ปุน อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื ไก
โตว ตอก วติ ตอก วงั ป ไมจ ละ ฆาื อ�ื 12 ปรโปวน
ตอก เซ ยุฮ ป ไมจ ละ ปรเมะ เญือะ แตะ ติ เจน ไอม
แตะ� ยุฮ โตว โอเอฮี ตอก ซ ไลจ ซ โลม อ�ื 13 โฮว
ซาวปแนฮ ฮาึก แกะ ไม่ ลินิน ละ ซ ยุฮ แตะพาแนน
ไมจ� มัฮ ป แด่น นึง กัน ไตญ กัน ชญิ แตะ� 14 โฮว
ซาวป ป โซม ป ปอน เน่อมึ นึง ก ซไง อ�ื เอญี ไม่
โอเอฮี โรวก แตะ โฮวน ตอก ซปาว นาวก นึง ป ตัง
แตะ โฮ� 15 เญือม เฟียก ลัง่ อื งาวป โกฮ พรี โซม
ละ กวน เญือะ ปุ อาวต แตะ ไม่ เมก อื อาึง กัน ละ
กวนไจ รโปวน แตะ� 16ฟวยจ งอ่ต ที อ�ื รวี เตะ ติ
เบือง� โฮลฮ ซมา อะงุน ติ รปึม เบือ ป ริ ป ฮา โกะ
แตะ ไอฮ� 17 ยุฮ กัน ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม เรยีง แตะ�
ไก โตว เญือม เกละ อื ติ ชวง� 18 ปรโปวน ตอก เซ
งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ แตะ กัมไฮ นึง ป โชะ แตะ� ยุฮ
กัน ฮอยจ ละ โด่ะ ซาวม�

19ปรโปวน ตอก เซ แด่น ละ กัน เกลีญ กัน ไตญ�
20 ซเปือฮ รพาวม ละ ป ตุก ป ญัก� ไก ลอป รพาวม

เลียก พาวม นึง โม ป เม่ะมัก่� 21 ปัง ซ ฮอยจ โฆยญ
บริ ละ ฮลัต โตว นึง อ�ื นึง เอจี ฟวยจ ยุฮ อื อาึง เค
รองึ ซโอว ละ กวน เฌือต แตะ� 22 เอจี ไตญ อาึง
พาโลป ซลี ไมจ ละ เญือะ โกะ แตะ� เครองึ โกะ
อื ยุฮ อื นึง พา ลินิน ไม่ กอย ซี ซูวนั� 23 ปรเมะ
เญือะ อื พรุ มอยฮ เบือ อ�ื โฮลฮ งาวม ซน่ะ ลลาึง
โม ป กวต ป เฮยีง นา ก รเตีฮ รตุม ปุย โอเอฮี ละ
บัน่เมือง� 24 ปรโปวน ตอก เซ ยุฮ เครองึ เซอกึ นึง
พา ลินิน ละ ซ โชะ แตะ งอ่น� ยุฮ โรฮ โคะ ไฆญ ละ
ซ โชะ แตะ ละ ปอกา� 25 มัฮ ป อาวต ไม่ เรยีง แด่น
ไม่ โญตซัก แตะ� รไจจ โตว นึง โอเอฮี ป ซ เกิต ลั่
กกา แตะ� 26 เญอืม ลปุง อื ลปุง ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ� เญือม เพอกึ ตอม อื ปุย เพอกึ อื ไม่ รพาวม
เลียก พาวม โซะ ไง่ แตะ นึง อ�ื 27 มัฮ ป แลน แก โอ
เอฮี ป เกว ไม่ กวน เญือะ ปุ อาวต แตะ ไม่ ที รพาวม
แตะ� ไก โตว เญือม อาวต ปลาว งาวม เร�ี 28 โม
กวน อื เปลีฮ ลอป รพาวม ญันด่ี แตะ ละ อ�ื ปรเมะ
เญือะ อื อวต ลื โรฮ อ�ื 29 อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปรโปวน
ไฮญ เอจี โฮวน ป ปุน ยุฮ ป ไมจ เจอ� โม เปะ ปัง
เมอ ไมจ แม เปอะ ฮา โม เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

30 ชอม ฮุนฮงั มัฮ ป เกียฮ จุ ปุย� ไมจ นา ซา ฮกั
มัฮ ป ไก จุบัน่ โน่ง� ปรโปวน ป นัปทื เนอึม พะจาว
ปังเมอ โปง เนอมึ ไม่ โฮลฮ แตะ ลปุง ลืลาว� 31 ปร
โปวน ตอก เซ ไมจ ปุย ญันด่ี ไม่ เบือ กัน ไมจ ยุฮ อื
โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ ปุย อวต ลื นึง นา ก โพรม
ปุย เบือ กัน ไมจ ยุฮ อื เซ�
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คู ไมจ พันญา
พะทัม คู ไมจ พันญา มัฮ ไลลวง ป คิต ป งอ่ต ปุย

ติ ปุย ป อฮั ติ แตะ มัฮ �คู ไมจ พันญา�� เอะ เกียฮ
แจง โตว นึง ป มัฮ ปุย เซ� ปังเมอ โฮวน ป แกต มัฮ
กซัต ซาโลมอน ป ไซฮ แฮ� ป ไซฮ พะทัม เฮี งอ่ต ที
ไลลวง จีวติ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี จีวติ ปุย ฮงั ซ เงีย่ง
ไม่ โอ อื ทัน ไก ป มัฮ ละ อ�ื เญอืม ยุ อื โอเอฮี โฮวน
เจือ ป โอ ปุก โอ ลอก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ลอต อฮั �ป
โอ ไก ป มัฮ� ไม่ จีวติ ปุย ฆาื อ�ื ปุย เซ เกียฮ คาว
ไจ โอยจ โตว ตอก ยุฮ ตอก อฮั พะจาว โอเอฮี� ปัง
โอ คาวไจ อ�ื ปุย เซ ซตอก ลัง่ ปุย เกือฮ ยุฮ กัน ไม่
เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม นึง ป โฮลฮ แตะ เบือ
กัน ยุฮ แตะ เซ� นึง มัฮ ป โฮลฮ อื เซ ป เกือฮ พะ
จาว ละ อ�ื
ป คิต ป งอ่ต คู ไมจ พันญา เฮี ตึน ซ ตังเจือ ละ

งอ่ต เอะ อื งอ่น� ติ ติ เลีฮ อื ป อฮั อื เซ ตอก เอนิ ป
อฮั ปุย โอ ยุง พะจาว เฟือฮ โฮ� ลัก่ ก ลอยจ อื นึง
โบ่ต 12ป ไซฮพะทัม เฮี ปังเมอ เปลีฮ โรฮ ไก รพาวม
เจือ แตะ� มัฮ โรฮ ตอก ปุย ป เล่ีญ ซ คาวไจ ตอก
มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว โฮ� รซอม เฮี เอจี รโจะ ดิ
นึง พะทัม ละ ซ เรอึม อื ปุย ไฮญ ป เล่ีญ ซ คาวไจ
ไลลวง พะจาว ตอก ปุย เฮ�ี ตึน กอ ไก ปุย ป ซองไซ
นึง พะจาว ไม่ อาวต แตะ ไม่ รพาวม ไลจ แตะ� เอจี
ไก โรฮ โฮวน ปุย ป ปุน คิง แตะ เบือ พะทัม คู ไมจ
พันญา เฮ�ี ฟวยจ เซ เญือม แลน อื พะทัม ไฮญ ป
เกือฮ พะจาว ละ ปุย เอจี โฮลฮ ซโอว รพาวม นึง พะ
จาว เบือ อ�ื ยุง ไลลวง จีวติ โกะ แตะ ฆาื อื นึง ไก
เนอมึ ป มัฮ อื เบือ พะจาว�

จีวติ เฮี ไก โตว ป มัฮ
1 ลปุง โม เฮี มัฮ ป อฮั คู ไมจ พันญา กวน รเมะ

ด่าวติ ป มัฮ กซัต นึง เวยีง เยรูซาเลม� 2 คู ไมจ พัน
ญา เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ป โอ ไก ป มัฮ� ป โอ ไก ป
มัฮ� โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ เนอมึ ป โอ ไก ป มัฮ��
อฮั เซ�

3 ปุย ปลัฮเตะ ยุฮ เนอมึ ยุฮ แนม กัน ปอ โซะ ไมญ
โซะ ปี แตะ� มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ ซ ปุน ปุย เบือ กัน
ยุฮ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� 4 จีวติ ปุย เอจี ลอยจ
ติ เจน ติ เจน แม� ฮอยจ โคระ แม โรฮ ติ เจน ติ
เจน แม� ปลัฮเตะ เฮี ปังเมอ มัฮ ป อาวต ลอป ตอก
ไพรม แตะ�

5ซเงะ เอ โอก� ฟวยจ เซ เลียก แม� ไม่ ซไจ แนฮ
อื โฮว ฮอยจ นา ก โอก แตะ เซ แม� 6 กาื เยอ บาึง
โฮว ลวง ลัก่เซฮ� ฟวยจ เซ ลเตือฮ แม บาึง โฮว ลวง
ลัก่ล่าวง� โฮว บังบอย แนฮ กูแก วงัเวยีต ตอก เซ�
ฟวยจ เซ ลเตือฮ แม แม ตัม คระ โฮว กูแก แตะ เซ
แม�

7 รอาวม โค รยญ โกลง ปัต ฮอยจ ละ ปลัฮ
รอาวม� ปลัฮ รอาวม เซ ปังเมอ โอ นาวก ติ ชวง�
รอาวม ปัต โอก เน่อมึ นา ออฮ� ซ แม แม ฮอยจ นา
เซ ตอก ไพรม แตะ� 8 โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ เยอื
ป โซะไมญ รพาวม ปุย นึง� ปอ เอนิ โอ ปุย เญาะ ยุง

ตอก ซ อฮั แตะ� ไง่ ปุย ซัก เตือ โตว นึง แลน แตะ
โอเอฮี ติ ชวง� ฮยวก ปุย นาวก โตว โรฮ นึง ป ฮมอง
แตะ ติ ชวง�

9 โอเอฮี ป เอจี ฟวยจ เกิต� มัฮ ป ซ เกิต แม� โอ
เอฮี ป เอจี ฟวยจ ยุฮ ปุย มัฮ ป ไมจ ปุย เฌาะ ยุฮ
แม� โอเอฮี เมาะ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก โตว
ป โคระ นึง ติ เจือ เนอึม� 10 ปัง อฮั ปุย ตอก เฮ�ี
�แลน เมอะ� โอเอฮี เฮี มัฮ ป โคระ�� ปัง อฮั เซ�
โอเอฮี เซ มัฮ ป เอจี ตึน ไก� เอจี ไก เน่อมึ กา เกิต
เอะ ลัง่� 11 ไก โตว ป เกียฮ ไตม โอเอฮี ป เอจี เกิต
โฆะ โอ� ปุย เจน โคระ เฆียง เฮี ปุ โรฮ ซ เกียฮ ไตม
โอเอฮี เจน กา โกะ แตะ โรฮ�

ป เอจี เกิต ละ คู ไมจ พันญา
12 อาึ ป มัฮ คู ไมจ พันญา เอจี โฮลฮ แปน กซัต

ตัตเตียง โม อซิราเอน นึง เวยีง เยรูซาเลม� 13 อาึ
เอจี โฆง ตังไจ แตะ ซาวป เฮยีน โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ป
อฮั ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี ติ ฆรมึ มะลอง เบือ วซิา พัน
ญา แตะ� โอเอฮี ป เกือฮ พะจาว เกิต ละ ปุย เยอ
มัฮ เนอึม ป ญัก� 14 อาึ เอจี ยุ กัน ยุฮ ปุย นึง ปลัฮ
เตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี โม เซ มัฮ ตื โอเอฮี โอ
ไก ป มัฮ� มัฮ เยอื ป ปลาว ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ�

15 โอเอฮี ป รบ่อก รแบ่ก เกอ ไก โตว ป เกียฮ ยุฮ
เกือฮ ซื เยอ� ดัฮ มัฮ โอเอฮี โอ ไก โฮ� ซ เมีญ เกือฮ
ไก ปุ โรฮ แปน�

16 อาึ งอ่ต โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี อาึ เอจี
โฮลฮ ซติ พันญา แตะ โฮฮ ฮา โม ป เอจี ตัตเตียง
เวยีง เยรูซาเลม กา แตะ เตือง โอยจ อื เซ� อาึ เอจี
อาวต เนอึม ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ไม่ เอจี โฮวน
โรฮ ป ยุ ป ยุง เงอะ� อาึ อฮั เซ ละ โกะ แตะ� 17 อาึ
เอจี โฆง ซาวป เฮยีน เกือฮ ติ แตะ ยุง� เมาะ ตัง ป
เฮยีง ยุง ไม่ ป งาวไงญ� เมาะ ตัง ปุย ไก พันญา
ไม่ ปุย เงา่ะ ปุย บ่า ฮา ปุ แตะ� ฟวยจ เซ อาึ ยุง
ที เยอะ� โอเอฮี โม เซ มัฮ เยอื ป ปลาว ตอก โฮม
วต ปุย กาื โฮ� 18 เมาะ ป ไก ซติ พันญา ซ ไก โรฮ
รพาวม ตุก� เมาะ ป โฮวน ป ยุ ป ยุง ซ โฮวน โรฮ
ตอก ไลจ รพาวม ฆาื อ�ื

2
1 อาึ เอจี อฮั โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ลอง

แลน เกือฮ ติ เปอะ มวน โมฮ รโอฮ รออง� เกือฮ
แลน ติ เปอะ อาวต ซไบ่ ซบ่วง�� อฮั เซ� โอเอฮี
ตอก เซ ปังเมอ มัฮ โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ โรฮ� 2 กัน
ญวยฮ ดา ฮาเฮ เซ� อาึ เมีญ มัฮ กัน เงา่ะ กัน บ่า�
กัน ซาวป ปุย ป มวน เซ เมีญ โรฮ มัฮ กัน โอ ไก ป
มัฮ โรฮ� 3 ลไล เมีญ ลัง่ ซติ พันญา มัฮ ป ระ ไล ละ
แตะ� อาึ ลอง แลน ญุ ไปล อะงุน ฆาื� ละ ซ โฮลฮ
แตะ รพาวม ไมจ มวน แตะ ไม่ ยุฮ แตะ ป มวน�
แกต มัฮ ตอก เซ ป มัฮ คระ ตึก นึง ไมจ แตะ ละ กัน
โกว ปุย จีวติ โอ ลัง่ เล่ีญ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี

4 อาึ เอจี ลอง แลน ยุฮ กัน ระ ไล โฮวน เจือ� อาึ
เอจี ยุฮ เญือะ แตะ โฮวน ลัง� ไม่ ยุฮ ฮุ รปึม อะงุน
โฮวน โดฮ� 5 อาึ เอจี ยุฮ รปึม ป โซม ป ปอน� ไม่
รปึม ละ ลโล่ะ ปุย นึง โฮวน โดฮ� เอจี ซมา โรฮ โคะ



คู ไมจ พันญา 2:6 582 คู ไมจ พันญา 3:6

โซม ปุย เปลิ อื นึง รปึม เซ โฮวน เจือ� 6 อาึ เอจี
กาวง โรฮ อาึง ตุง โฮวน โดฮ� โกว รอาวม โตะ ตุง
เซ ละ ซ โซ แตะ โคะ ซมา แตะ นึง โตะ รปึม เซ�
7 อาึ เอจี รวี โรฮ ครา แตะ โฮวน ปุย เตือง ปรเมะ
ปรโปวน อ�ื เญือม เอจี เกิต กวน อื แปน ลัง่ ครา
ยุฮ ฮุ� อาึ เอจี ไก โรฮ คอง เลียง เงอะ โฮวน� เตื
อง โมวก เตือง ปิ เตือง แกะ� โฮวน เอนิ ฮา โอเอฮี
ยุฮ ปุย ไฮญ เมาะ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม กา
เยอะ เซ� 8 อาึ เอจี รโจะ อาึง ไคร มาื ไม่ คาวคอง ป
โปง ไม่ กซัต โฮวน เจือ เน่อมึ นึง เมือง เตียง แตะ โค
รยญ เมือง� อาึ ไก โรฮ โม นักรอง ยุฮ ฮุ โฮวน ปุย
เตือง ปรเมะ ปรโปวน� ไม่ ไก โรฮ ปรโปวน แตวะ
เญือะ อะ โฮวน ตัม กัมกุยฮ ปรเมะ� 9 อาึ เอจี โฮลฮ
เนอึม แปน ป ระ ป คาว ฮา ปุย ไฮญ เมาะ ป อาวต
กา เยอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� กัมกึต วไิซ ไมจ เซ
อาวต ลัง่ ไม่ อาึ�

10 โอ เอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ แฮะ อาึ เอจี โฮลฮ
โฮะ� อาึ พลวย รพาวม แตะ ละ ป ไมจ ป มวน โค
รยญ เจือ� อาึ มวน รพาวม นึง กัน เอจี ยุฮ แตะ�
เอจี มัฮ โอเอฮี โม เซ ป มัฮ ลังวนั ป โฮลฮ อาึ อ�ื
11 ฟวยจ เซ อาึ งอ่ต แลน ไลลวง โอเอฮี ป เอจี ยุฮ
แตะ� งอ่ต แลน เมาะ เอจี โซะไมญแตะ นึง กัน เอจี
ยุฮ แตะ เซ� เมือต เอจี งอ่ต ที โอเอฮี โม เซ� มัฮ
เยอื ป โอ ไก ป มัฮ ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ� โอเอฮี
เมาะ ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ตื ป ปลาว�

12 อาึ ลเตือฮ แม แลน งอ่ต ไลลวง ซติ พันญา
ไม่ ไลลวง งาวไงญ เงา่ะ บ่า เซ� โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ
กซัต โคระ เซ� มัฮ โรฮ เมาะ ป เอจี ยุฮ กซัต ไพรม
เซ โรฮ� 13 อาึ เอจี ยุง เงอะ� ป ไก ซติ พันญา มัฮ
ป ไมจ ฮา ป งาว ป ไงญ� ตอก โรฮ ไมจ ซเปีย ฮา
เฟียก โฮ� 14 ปุย ไก ซติ พันญา ชวน ที คระ ซ โฮว
แตะ� ปุย งาว ปุย ไงญ ปังเมอ โฮว นึง คระ เฟียก�
ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ เอจี ยุง เงอะ� ปุย เตือง โอยจ อื
เกียฮ ตอ โตว ฮา ป ลัง ละ แตะ ติ ปุย เนอมึ� 15 อาึ
งอ่ต ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ป ลัง ละ ปุย งาว ตึน ซ มัฮ โรฮ
ตอก ป ลัง ละ อาึ เฮี โรฮ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ กัน ไก ซติ
พันญา ไมจ อาึ เฮี มัฮ เมอ ซ มัฮ ซ แปน อื เนิ อ�ี�
อาึ งอ่ต ฆาื อื ตอก เฮ�ี โอเอฮี ตอก เซ ไก โตว ป มัฮ
เญี่ยะ เนอมึ�

16 ไก โตว ป โตก ละ ปุย ไมจ พันญา เยอ� ตอก
โรฮ โอ ปุย โตก ละ ปุย งาว โรฮ� เฆียง เฮี ปุย ซ เบีย
โอยจ ปุ แตะ� ปัง มัฮ ปุย ไมจ พันญา� ปัง มัฮ ปุย
งาว� มัฮ ตื ป ซ ยุม ตอก ปุ แตะ�

17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ เอจี เตือ เนอึม นึง จี
วติ โกะ แตะ เฮ�ี นึง มัฮ กัน ยุฮ ปุย เมาะ ป อาวต นึง
ปลัฮเตะ เฮี ป เกือฮ อาึ ฮอ รฮอยจ งอยจ รพาวม�
โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� ตอก โฮม
วต ปุย กาื โฮ�

18 อาึ เอจี เตือ โรฮ นึง กัน เอจี ยุฮ แตะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี นึง ยุง เงอะ ซ จัมเปน แตะ ละ กัน เอจี ยุฮ
เนอมึ ยุฮ แนม แตะ เตือง โอยจ อื เซ ละ ปุย ลัก่เคะ
แตะ� 19 ปุย เซ อมั ซ มัฮ ปุย ไก ซติ พันญา� อมั ซ

มัฮ ปุย งาว� ไก โตว ป ซ ยุง เงอ� ปัง มัฮ ตอก เซ�
ปุย เซ ซ โฮลฮ เอนิ แปน กุม กัน เอจี ยุฮ อาึ เซ โค
รยญ เจือ� เมาะ กัน เอจี ยุฮ เนอึม ยุฮ แนม อาึ ไม่
โกว เยอะ ซติ พันญา แตะ เตือง โอยจ อื นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี กัน ตอก เซ มัฮ โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ� 20 เคียง
เซ อาึ ไกลฮ นึง กัน เอจี ยุฮ เนอมึ ยุฮ แนม แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮี ฆาื อ�ื 21 ปุย ปัง ยุฮ เนอมึ ยุฮ แนม กัน�
ไม่ โกว อื ซติ พันญา ไม่ ป ยุ ป ยุง แตะ ไม่ ไมจ ฟีมื
แตะ� ฟวยจ เซ ปังเมอ จัมเปน แม ละ อาึง ป โฮลฮ
ป ปุน แตะ เซ ละ ปุย ป โอ ยุฮ กัน เซ เฟือฮ เอนิ�
โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เนอมึ ป โอ ไก ป มัฮ� ไม่ มัฮ อื ป
โอ ลัมเปิง เฟือฮ เอนิ� 22 ปุย ปัง เอจี ยุฮ เนอึม ยุฮ
แนม กัน ไม่ กลาึง รพาวม แตะ ติ เจน ไอม แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี เมาะ กัน ยุฮ อื เซ มัฮ เมอ ป โฮลฮ อื
นึง อ�ื 23 เมาะ กัน ยุฮ อื ติ เจน ไอม แตะ เซ ไก โตว
ป มัฮ ละ อ�ื มัฮ แนฮ กัน ฮอ รฮอยจ งอยจ รพาวม
ไม่ โซะไมญ โซะปี โน่ง ป โฮลฮ อื นึง เงอ� ปัง มัฮ
เมือ ก ซาวม อ�ื โฮลฮ โตว ลัง่ อาวต ซไบ่ รพาวม�
โอเอฮี ไล เซ มัฮ โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ โรฮ�

24 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ป ตึก นึง ไมจ แตะ ละ
ปุย ปลัฮเตะ เอ� มัฮ โซม ไม่ ญุ� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ
มวน รพาวม นึง ป โฮลฮ แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ� อาึ
ปังเมอ งอ่ต ตอก เฮ�ี โอเอฮี โม เซ เอจี มัฮ ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว� 25 มัฮ โอ อื มัฮ เบือ พะจาว�
มัฮ ปุย ป ซ โฮลฮ โซม เมอ� ไม่ โฮลฮ อื รพาวม ไมจ
มวน เนอ� 26พะจาว เกือฮ ซติ พันญา ไม่ ยุ ป ยุง�
ไม่ เกือฮ อื รพาวม ไมจ มวน ละ ป ปุก รพาวม แตะ�
ป มัฮ ปุย มัป่ เปอ พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื ยุฮ กัน�
ริ โซม� ไม่ รโจะ อื อาึง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ� ละ ซ
เกือฮ อื ละ ปุย ไฮญ ป ปุก รพาวม พะจาว เซ� โอ
เอฮี เซ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� ตอก โฮมวต ปุย กาื
โฮ�

3
โอเอฮี โครยญ เจือ ไก เวลา ยุฮ

1 โอเอฮี เมาะ ป เกิต ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ป โฮว
ตัม เวลา เอจี กัมโนต พะจาว อาึง�

2 ไก เญือม เกิต� ไก โรฮ เญือม ยุม� ไก เมือ
ซมา� ไก โรฮ เมือ ตอยจ ปุย โปวฮ�

3 ไก เญอืม ยุฮ ปุย ยุม ไม่� ไก โรฮ เญอืม เยื่อ ปุย
เกือฮ ไฮ� ไก เญือม เญื่อฮ เต ปุย� ไก โรฮ เญือม
เฌาะ ยุฮ ปุย เกือฮ โคระ�

4 ไก เญือม เยอืม� ไก โรฮ เญือม ญวยฮ� ไก เญื
อม ไลจ รพาวม� ไก โรฮ เญอืม เตน นึง มวน รพาวม
แตะ�

5 ไก เญือม วตั โปวฮ ซโมะ� ไก โรฮ เญือม ซาวป
ไรฮ รโจะ ซโมะ เซ� ไก เวลา ลัง โอม ปุ แตะ� ไก
โรฮ เวลา โอ ลัง โอม ปุ แตะ�

6 ไก เญือม ลัง ซาวป โอเอฮี� ไก โรฮ เญือม โอ
เญาะ ซาวป อ�ื ไก เญอืม แฮรน อาึง อ�ื ไก โรฮ เญื
อม น่าึก โปวฮ อ�ื
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7 ไก เญอืม แจฮ อื เกือฮ แฌฮ� ไก โรฮ เญอืม ชญิ
อื เกือฮ โกวง� ไก เญอืม อาวต โฆย� ไก โรฮ เญอืม
ลปุง�

8 ไก เญือม ฮรกั ปุ แตะ� ไก โรฮ เญือม เกละยุ ปุ
แตะ� ไก เญือม รุป เซิก� ไก โรฮ เญือม อาวต เฮน
ฮลอง�

9 โม ป ยุฮ เนอึม ยุฮ แนม กัน� มัฮ เมอ ป โฮลฮ
อื เบือ กัน เอจี ยุฮ แตะ เซ� 10 อาึ เอจี ยุ รบุยฮ ระ
ลกลอม เชยีน ป เกือฮ พะจาว ละ ปุย� 11 พะจาว
ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ เกือฮ ไมจ ตัม เวลา อ�ื พะ
จาว เอจี กัมโนต เวลา ละ โอเอฮี โครยญ เจือ ตัม
เมาะ โปง อื ไม่ อ�ื เอจี เกือฮ ปุย ไก รพาวม ฆวต
งอ่ต โอเอฮี ป โอ เญาะ ไก ลอยจ� โอเอฮี ป ยุฮ พะ
จาว เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ลัก่ ลอยจ อื ปุย ปังเมอ
โอ เกียฮ คาวไจ อ�ื 12 อาึ งอ่ต ฆาื อื ตอก เฮ�ี ไก
โตว ป ไมจ ฮา โฮลฮ ปุย รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไม่
ซาวป อื ป ไมจ ป มวน ไน ติ เจน ไอม แตะ� 13 ปุย
โครยญ โฆะ อื ไมจ อื โซม ไมจ อื ญุ� ไม่ เกือฮ อื ติ
แตะ ไมจ มวน รพาวม ไม่ ป โฮลฮ ป ปุน แตะ เบือ
กัน ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป เกือฮพะจาว
ละ ปุย เยอ� 14 มัฮ เซ ป งอ่ต อาึ ฆาื อื ตอก เฮ�ี โอ
เอฮี ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ มัฮ ป ไก ลอป� ดัฮ
ปุย ซ บุ แม โฮ� เญาะ เกียฮ แปน โตว� ปัง มัฮ ซ
ตุย อื เกือฮ โอก ปุ โรฮ เกียฮ แปน� พะจาว มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ� ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุง นัปทื เนอมึ แตะ�

15 โอเอฮี เมาะ ป ไก ปเล่ีย เอจี มัฮ ป ตึน ไก เน่อมึ
ไพรม อ�ื โอเอฮี ป ซ ไก เฆียง เฮ�ี มัฮ โรฮ ป เอจี
เกิต โฆะ� พะจาว มัฮ เกือฮ อื โอเอฮี ป เอจี เกิต
ไพรม เซ เกิต โคระ แม� ติ โฮน ติ โฮน แม�

กัน โอ ซื โอ ไซ นึง ปลัฮเตะ
16 โฮฮ ฮา เซ แม� นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ อาึ ยุ แม

โอเอฮี ตอก เฮี นึง� นา ก ลัง ไก กัน ซื กัน ไซ นึง
เงอ� ปังเมอ ไก กัน บ่วก กัน โจวง นึง� นา ก ลัง
ไก กัน ปุก กัน ลอก เกอ� ปังเมอ ไก โรฮ กัน พิต กัน
โฌวะ นึง�

17 อาึ งอ่ต โตะ รพาวม แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี พะ
จาว ซ รเตีฮ ปุย เตือง ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ ปุย บ่วก ปุย
โจวง� นึง เอจี ไก เวลา กัมโนต พะจาว อาึง ละ กัน
ซ ยุฮ แตะ� ไม่ โอเอฮี ป ซ เกิต เซ โครยญ เจือ�

18 กัน ลอง พะจาว แลน รพาวม ปุย ปลัฮเตะ เซ�
อาึ แกต มัฮ เกือฮ อื ปุย ยุ ที มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี ป
โอ ตัง ฮา ซัตซิง� 19 ป ลัง ลอก ปุย ไม่ ป ลัง ลอก
ซัตซิง มัฮ ตอก ปุ แตะ� ปุย ไม่ ซัตซิง มัฮ ตื ป เกีย
ฮ ยุม� พะจาว เอจี ยุฮ อื เกือฮ ไก รพาวม ตอก ปุ
แตะ� ปุย ไมจ โตว ฮา ซัตซิง� โอเอฮี โครยญ เจือ
มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� 20 เมาะ ป ไก รพาวม โครยญ
เจือ มัฮ ตื ป ซ โฮว ฮอยจ ติ โดฮ� มัฮ ตื ป ยุฮ พะจาว
นึง เตะ รกาื� ซ แม แปน แม เตะ รกาื ตอก ไพรม
แตะ� 21ลปุ ปุย อมั แจง ซ ฮาวก อื ฮอยจ ก ฮลาวง
อ�ื ลปุ ซัตซิง อมั แจง ซ เลีฮ อื ฮอยจ ฆรมึ เตะ เอ�
มัฮ ปุย ป ซ ยุง เงอ�

22 มัฮ เซ ป งอ่ต อาึ ฆาื อื ตอก เฮี เยอ� ไก โตว ป
ไมจ ฮา กัน มวน รพาวม ปุย นึง ป โฮลฮ แตะ เบือ

กัน ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ เซ ป ลัง โฮลฮ อ�ื ไก โตว โรฮ
ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ป ซ เกิต เญือม เอจี ฟวยจ ยุม
แตะ ติ ตื เนอมึ�

4
1ฟวยจ เซ อาึ ลอง แลน งอ่ต แม ตอก โฮวน กัน

โคมเฮง ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี โม ป ลอก กัน โคม
เฮง เซ เยอืม เอนิ� ปังเมอ โอ ไก ป เกาะ โลม รพาวม
อ�ื โม ป เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ โคมเฮง ปุย เซ โกว อมั
นัต แตะ ละ อ�ื มัฮ เซ ป โอ ปุย โรวต เรอึมชวย ตู
เตอมึ โม ป ลอก เม่ะมัก่ แตะ เซ ฆาื อ�ื 2 อาึ ลเลียก
นึง โม ป เอจี ยุม เซ� โม เซ ไมจ เดียก ป ยุ ฮา โม ป
ไอม ลัง่� 3 โม ป โอ เอนิ เกิต ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี เฟือ
ฮ ละ ซ โฮลฮ อื ยุ กัน ฆอก กัน เบร� ปังเมอ โฮว ละ
ไมจ แตะ ฮา เซ แม�

4ฟวยจ เซ อาึ คาวไจ เยอะ ตอก เฮ�ี ปุย ยุฮ เนอึ
ม ยุฮ แนม กัน ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ โอเอฮี
โฮวน เจือ� มัฮ ฆาื ลเลียก อื นึง ป โฮลฮ ปุย ไฮญ�
โอเอฮี โม เซ ปังเมอ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� มัฮ เยอื
ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ�

5 ปุย กอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย งาว ปุย ไงญ แกลน
เตะ แกลน ชวง แตะ� รน่ัก ติ แตะ ไปลญ ปอ ยุม
แตะ�� 6 ปัง อฮั ปุย ตอก เซ� ตัม ป คาวไจ อาึ อ�ื
ปุย ปัง โฮลฮ โอเอฮี เญีย่ะ โน่ง� ดัฮ อาวต ไม่ รพาวม
เฮน ฮลอง แตะ� โกะ ฮา ป โฮลฮ โอเอฮี โฮวน เตือง
อาวต อื ไม่ ซุกซัก รพาวม แตะ� นึง โจน ลอน กัน
ละ แตะ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เยอื ตอก โฮมวต ปุย
กาื โฮ�

7ฟวยจ เซ อาึ ยุ แม ติ เจือ โอเอฮี ป อาวต นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ป โอ ไก ป มัฮ เฟือฮ ฮา� 8 ไก ปรเมะ อาวต
โน่ง ติ ปุย� ไก โตว กวน� เอียกปุ อื ปุ ไก� ปุย เซ
ปังเมอ ยุฮ ลอป กัน� เญาะ ลโล่ะ ลโลวน โตว เฟือ
ฮ� ปัง เอจี กอย เกือฮ โตว อื ปอ นึง รพาวม แตะ�
ปุย เซ ยุง โตว งอ่ต อื ตอก เฮ�ี �อาึ เคียต แนฮ คา
เคียน ติ แตะ ยุฮ กัน ปอ โซะไมญ โซะ ปี แตะ� เอ
อปึ มวยญ ซแก คราวง แตะ ไม่ โอ แตะ ซาวป ยุ ป
มวน� อาึ มัฮ ยุฮ ฮุ ละ ปุย แล�� ยุง โตว ลัง่ อฮั เซ�
โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ โรฮ� จีวติ ปุย
ตอก เซ มัฮ เนอมึ ป โซะไซญ ลัมเลือ เอนิ�

9 ปุย ลอา ปุย ฌักแฟน ฮา ติ ปุย โน่ง� นึง ซ ไก ป
มัฮ กัน ยุฮ อื เซ เบือ ปุ แตะ� 10 ดัฮ ฆลาื ติ ปุย โฮ�
ปุย ติ อื เซ ซ โตวก อื เกือฮ โกฮ� ปุย ดัฮ ฆลาื โน่ง
โฮ� ตึน ซ ยุ เนอึม รเยอืะ แตะ ฆาื อ�ื นึง โอ อื ไก
ป ลบุ่ฮ เกือฮ โกฮ� 11 ดัฮ ปุย ไอจ ดิ ลอา ปุย โฮ�
ซ ซโอว ฆาื อ�ื ดัฮ ไอจ โน่ง ติ ปุย โฮ ซ เกียฮ ซโอว
ตอก เมอ� 12 ปุย ดัฮ อาวต โน่ง โฮ� ญัก ซ เป อื ป
ฮอยจ รุป ไม่ แตะ� ดัฮ อาวต ดิ ลอา ปุย โฮ� แจง ซ
เกียฮ เป อ�ื ตอก โรฮ เซ� โม่ะ บวน ลอวย ญัก โรฮ
ซ เกียฮ ดุต อ�ื

13 ปุย นมุ ไม่ ตุกญัก แตะ ดัฮ ไก ซติ พันญา โฮ�
ไมจ เดียก ฮา กซัต เอจี กวต ไม่ งาว แตะ� นึง โอ
กซัต เซ ญอม งอ่ต ลปุง ซตอก ปุย แตะ� 14 ปุย นมุ
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เซ� ปัง ตุก ไม่ เอจี ลอก อื คอก ติ โฮน เกียฮ แปน
ลัง่ กซัต� 15อาึ งอ่ต ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี เญอืมญอม
อื ฟวต ปุย นมุ เซ� ไม่ เกือฮ อื แปน กซัต โคระ ละ
แตะ� 16 เมือ โรง อื โฮวน ป ฟวต เตอ� กัง เคะ
เอ ปุย จุป โคระ นึง อื ปังเมอ โอ กซัต เซ เญือะ ปุก
พาวม อ�ื โอเอฮี โม เซ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� มัฮ
เยอื ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ�

5
ลปุง ซันญา ปุย ไม่ พะจาว

1 เญือม ฮาวก เปอะ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว� ไมจ
เปอะ แฮน เนอึม ติ แตะ� กัน เลียก ปุย ซดิ ไม่ พะ
จาว ละ ซ งอ่ต แตะ ป อฮั อ�ื ไมจ ฮา กัน เคียต ปุย
ทไว โอเอฮี ละ อื ตอก ปุย งาว โฮ� ปุย ตอก เซ ยุง
โตว มัฮ อื กัน พิต ป ยุฮ แตะ เซ�

2 ปุ เกือฮ ติ เปอะ พราวป ลอน ละ ซ ซันญา เปอะ
โอเอฮี ซองนา พะจาว� ไมจ เปอะ งอ่ต ไน่ ป ซ อฮั
แตะ� พะจาว มัฮ ป อาวต เมือง มะลอง� โม เปะ
อาวต เปอะ นึง ปลัฮเตะ� มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ
อฮั โอเอฮี โฮวน ลอน ฆาื อ�ื 3 ปุย ดัฮ เกือฮ ติ แตะ
โฮวน ลอน ควน ตุก พาวม� ซ แปน ชุ รโมะ ละ อ�ื
ปุย ดัฮ โฮวน ลอน ป อฮั โฮ� ซ แปน โรฮ เปลีฮ อื มัฮ
แตะ ปุย งาว ฆาื อ�ื

4 ดัฮ เปอะ ซันญา โอเอฮี ไม่ พะจาว โฮ� ไมจ เอนิ
เปอะ ซไจ ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ เซ� ปุย งาว
ปุย ไงญ เซ แจง โอ อื ปุก รพาวม พะจาว เยอ� มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ เนอมึ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง เซ
ฆาื อ�ื 5 มัฮ โอ เปอะ ซันญา เฟือฮ เอนิ ไมจ เดียก
ลัง่ ฮา ซันญา เปอะ เตือง โอ แตะ ยุฮ ตัม ป ซันญา
แตะ เซ� 6 ปุ เกือฮ ป อฮั ป มวยญ เปอะ เซ แปน
ควน ยุฮ เปอะ มัป่� ปุ โรฮ อฮั ละ กวนไจ ยุฮ พะจาว
ตอก เฮ�ี �ป ซันญา เยอะ เซ มัฮ โคะ อฮั ฮะ�� ปุ
อฮั เซ เยอ� เมอยุ ซ เกือฮ เปอะ พะจาว รอก พาวม
นึง แตะ ฆาื ป อฮั ป มวยญ แตะ เซ� เมอยุ อฮั เปอะ
ควน ซ เกือฮ แตะ พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ กัน ยุฮ เปอะ
เซ� 7 ปุย โฮวน ลอน รโมะ รมาว ญุ่ก� ปุย โฮวน
ลอน ป อฮั ป มวยญ ญุ่ก� มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ�
ไมจ เนอมึ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ฆาื อ�ื

จีวติ ป โอ ไก ป มัฮ
8 เญือม ยุ เปอะ โคมเฮง จาวไน โม ป ตุก ป ญัก

ไม่ ยุ เปอะ โอ อื ยุฮ กัน ซื กัน ไซ ละ ฆาื โอ อื ไก นา�
ปุ เงอตึ ฆาื� จาวไน เซ ซ ไก ลัง่ ป ระ ฮา โกะ อ�ื ละ
ซ มอง อื แลน กัน ยุฮ อ�ื ละ ซ ไก ป โฮลฮ โกะ แตะ
นึง อ�ื ป ระ ฮา โม เซ ไก โรฮ ลัง่ ป มอง แลน ตอก
เซ โรฮ� 9 เมาะ ป โฮลฮ ป ปุน ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
โม จาวไน เซ ซ โฮลฮ ตื โซม นึง อ�ื ปัง มัฮ กซัต�
เอจี โฮลฮ โรฮ โซม เบือ ชจิ ม่า ยุฮ ปุย�

10 ปุย ดัฮ ฮรกั ลอน มาื โฮ� ซ ไก โตว เญอืม เครา
ะ ปอ ละ อ�ื ปุย ฆวต กอย ลอน� ซ ไก โตว เญือม
กุมปอ โอเอฮี ละ ติ ชวง� โอเอฮี เซ มัฮ ตื ป โอ ไก ป
มัฮ�

11 ปุย ดัฮ โฮว ละ กอย แตะ� โฮว ละ โฮวน แตะ
ป มอง โซม โอเอฮี ยุฮ อ�ื ปุย เซ ไก โตว ป โฮลฮ นึง
อ�ื โนก ฮา แก เยอื อื โอเอฮี เซ นึง ไง่ แตะ�

12 โม ป ริ โอเอฮี นึง เรยีง แด่น แตะ� ปัง ซัก ปัง
ไปลญ ซ ไอจ ไมจ ไอจ มวน ลัง่ ไม่ อ�ื โม ป กอย เซ
ปัง ซัก เวียก โกวง โกะ� ซ ปุน โตว ไอจ ฆาื โฮวน
ลอน โอเอฮี ป จัมเปน แตะ ตุก พาวม นึง�

13อาึ ยุ แม ติ เจือ ป ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี ป โซะ
ไซญ ลัมเลือ เอนิ เนอ� มัฮ กัน รโจะ ปุย อาึง คาว
คอง เละ มาื ละ โกะ แตะ� ฟวยจ เซ แปน ควน ไลจ
โกะ อื ไอฮ� 14 คาวคอง อื เซ ไลจ ไฆร เยอื ฮา อ�ื
ฆาื โกว อื มาื ยุฮ แตะ ตอก โอ อื ปุก� ฟวยจ เซ ป
มัฮ กวน อื เซ แปน ปุย โอ ไก ป ติ ป เตอื ยุฮ ฆาื อ�ื
15 ปุย เญือม เกิต อื เน่อมึ โตะ เวียก มะ แตะ มัฮ
เกิต โกะ ปลาว แตะ� ดัฮ เอจี โอก ฮา ปลัฮเตะ มัฮ
โรฮ โอก โกะ ปลาว แตะ ตอก เซ โรฮ� ไก โตว ติ เจือ
เนอมึ ป ซ โฮลฮ ปุย โรวก เบือ กัน ริ กัน ฮา แตะ เซ�

16 ปุย เกิต ตอก ออฮ� ซ จัมเปน โรฮ โอก โฮว
ตอก เซ� ปัง คา ติ แตะ นึง ริ แตะ โอเอฮี เมาะ ออฮ
เมาะ เอฮี ญุ่ก� ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื มัฮ เยอื ป ปลาว
ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ป
โซะ ละ งอ่ต อาึ อ�ื 17 จีวติ ปุย มัฮ ป อาวต ลอป ก
เฟียก อ�ื อาวต ลอป ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ�
อาวต ไม่ โซะ ปวย แตะ� อาวต แนฮ ไม่ รพาวม รอก
แตะ�

18 ตัม ป คิต ป งอ่ต อาึ อ�ื ป โซมกวน ไม่ ปุย เยอ
มัฮ โซม ไม่ ญุ� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม นึง
กัน ยุฮ แตะ ไน ติ เจน อาวต อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ป
มัฮ จีวติ เกือฮ พะจาว ละ อื ติ เตะ โล่ว แล่ เซ� เอจี
มัฮ เซ ป ลัง ละ ปุย ปลัฮเตะ เอ� 19 ปุย เมาะ ป เกือฮ
พะจาว คาวคอง โฮวน ละ อ�ื ไม่ เกือฮ อื ไอม ละ ซ
โฮลฮ อื รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง� ไมจ เนอึม อื
ญันด่ี ไม่ พะจาว� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม
เบือ ป โฮลฮ แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ เซ� โอเอฮี ตอก
เซ เอจี มัฮ เนอมึ ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ อ�ื 20 โม
เซ เญาะ โฮลฮ โตว ตุก พาวม นึง งอ่ต แตะ ไลลวง
เมาะ ลัง่ เมาะ เงีย่ง อาญุ โกะ แตะ เซ� นึง เอจี เกือฮ
พะจาว อื โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

6
1 ไก ลัง่ ติ เจือ ป ยุ อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� โอ

เอฮี ตอก เซ มัฮ เนอมึ ป เชยีน ละ โตะ รพาวม ปุย�
2 พะจาว เอจี เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย ปลัฮเตะ� เกือฮ
คาวคอง มาื ไคร ละ อ�ื เกือฮ โรฮ โญตซัก ไม่ โอ
เอฮี ป ตุก อื นึง ละ อื โครยญ เจือ� พะจาว ปังเมอ
โอ เกือฮ อื โฮลฮ รพาวม มวน แตะ เบือ โอเอฮี โม
เซ� มัฮ เยอื ปุย ซไง ป โฮลฮ รพาวม มวน แตะ นึง
อื ฮา อ�ื โอเอฮี โม เซ มัฮ เนอึม ป โซะไซญ ลัมเลือ
เอนิ� ไม่ มัฮ อื ป โอ ไก ป มัฮ�

3 ปุย ปัง ไก กวน แปน รอย ปุย แตะ� ปัง ลัง่ อาญุ
เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ดัฮ โอ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� ไม่ โอ อื ไก ป โซวต ครอยจ รมอยจ ยุม
ตัม โซมกวน ไม่ โกะ อ�ื ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื ละ งอ่ต
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อาึ อ�ื กวนงกั ป ยุม เน่อมึ เญอืม อาวต อื โตะ เวยีก
มะ แตะ� โกะ เดียก ลัง่ ฮา ปุย ตอก เซ ลัง่� 4 กวน
งกั ป ยุม เน่อมึ โตะ เวยีก มะ แตะ ตอก เซ� ปัง เกิต
มัฮ เยอื ป โอ ไก ป มัฮ� ลอต โฮว นึง นา ก เฟียก อ�ื
ดิ ไก โตว ป เตือน ยุ ไง่ ฮมอง มอยฮ อ�ื 5กวนงกั เซ
ดิ เตือน โตว ยุ เคิ ซเงะ� ดิ เตือน โตว ยุง โอเอฮี ติ
เจือ เนอมึ� ปังเมอ ไก เดียก โรฮ รพาวม เฮน ฮลอง
ฮา ปุย ลัง่ ไอม เซ� 6 ปุย เซ ดัฮ โอ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน นึง จีวติ แตะ� ปัง ไก อาญุ ติ ลอา เปือน
เนอมึ� เมอ ซ มัฮ อื ละ อ�ื ลัก่ ก ลอยจ อื ปุย เตือง
โอยจ อื โม่ มัฮ ตื ป ซ โฮว เลียก ติ โดฮ�

7 ปุย ปลัฮเตะ โครยญ โฆะ อื มัฮ ตื ป รซอฮ ละ
มวยญ โกะ แตะ ไอฮ� ยุง โตว เกือฮ โอเอฮี ปอ นึง
รพาวม แตะ ติ ชวง� 8 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ปุย ไมจ พัน
ญา อมั ซ โกะ โรฮ ฮา ปุย งาว ปุย ไงญ� ปุย ตุก ปุย
ญัก ดัฮ ไมจ ไล ยุฮ ไน ติ เจน ไอม แตะ� อมั ซ ฌัก
แฟน โรฮ ฆาื อื ฮา ปุย ไฮญ� 9 โอเอฮี โม เซ มัฮ ตื ป
โอ ไก ป มัฮ� มัฮ เยอื ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ� ปุย
ดัฮ เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง โอเอฮี ป เอจี ไก
ยุฮ แตะ� ไมจ ฮา โฮว ไร ปุย ละ ซ ซาวป ลอป แตะ
โอเอฮี โฮวน เจือ�

10 โอเอฮี เมาะ ป เกิต ไก ปเล่ีย เฮี มัฮ ป เอจี กัม
โนต พะจาว อาึง� ตอก มัฮ ตอก มอยฮ ปุย ปลัฮเตะ
เฮี เอจี ไก ป ยุง เงอ� ไก โตว ป ปุน เก ปุ แตะ ไม่ พะ
จาว ป ระ อมันัต ฮา โกะ แตะ เซ� 11 ปุย ดัฮ โฮว ละ
โฮวน ป อฮั แตะ� โฮว ละ โอ แตะ ไก ป มัฮ ป อฮั อื
เซ� โอเอฮี ตอก เซ อมั ซ แปน กุน ละ ปุย�

12 มัฮ ปุย ป ยุง ป ไมจ ละ จีวติ ปุย� ไน ติ เจน ไอม
อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี จีวติ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ป ไก
ติ เตะ โน่ง ตอก ปุโรม โฮ� ไก โตว ป ซ เกียฮ รโฮงะ
อาึง ป ซ เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ฟวยจ โอก โกะ อื ฮา
อ�ื

7
กัมกึต วไิซ ไมจ

1 โฮลฮ ปุย มอยฮ ไมจ แตะ� ไมจ ฮา ป ซออย ฮงาื
ตึก นึง เปียง แตะ� ซเงะ ยุม ปุย เยอ� ไมจ โรฮ ฮา
ซเงะ เกิต อ�ื 2 กัน โฮว ปุย นึง เญือะ ป ยุม� โกะ ฮา
โฮว ปุย นึง เญือะ ป ไก กัน เลียง ปุ แตะ� นึง มัฮ กัน
ยุม เซ เวลา ลัก่ ลอยจ ยุฮ ปุย โครยญ โฆะ อ�ื โม ป
ไอม ลัง่ เงอ� ไมจ โรฮ อื ไตม อาึง ไลลวง กัน ตอก
เซ นึง โตะ รพาวม แตะ� 3 กัน อาวม ปุย รพาวม
โซะ แตะ� ไมจ ฮา กัน ญวยฮ ดา ฮาเฮ� ปัง โอ ซดู
นา� แปน ลัง่ ควน คาวไจ ปุย โอเอฮี โตะ รพาวม
แตะ� 4 รพาวม ปุย งาว เยอ งอ่ต ป ไมจ ป มวน
โน่ง� รพาวม ปุย ไมจ พันญา เยอ� ปังเมอ ยุง โตก
ละ โม ป ตุก รพาวม เญือม ยุม ปุย ฮา อ�ื 5 ปุย ดัฮ
ญอม งอ่ต มวยญ เติ ปุย ไมจ พันญา แตะ� โกะ ฮา
ซ งอ่ต อื รซอม ลื ปุย งาว แตะ นึง รซอม เชยี� 6 กัน
ญวยฮ ปุย งาว เซ� ตัง โตว ฮา ลตวยฮ กัต ตอง ปุย
โตะ งอ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ�

7 ปุย ไมจ กัมกึต ดัฮ ยุฮ กัน บ่วก โจวง ละ ปุย โฮ�
ซ แปน ปุย งาว ฆาื อ�ื ดัฮ โคะ เกือฮ ปุย นนุ แตะ ซ
ลอต เอนิ แปน ปุย ไลจ ไล ฆาื อ�ื

8ลวง ลัก่ ลอยจ โอเอฮี โครยญ เจือ เยอ� ระ แนฮ
ไล ฮา เมือ โรง อ�ื รพาวม ปุน โอต โอเอฮี� ไมจ โรฮ
ฮา รพาวม เกียฮ ฮุน� 9 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไกลจ รอก
พาวม� ป อาวต ลอป ไม่ รพาวม รอก แตะ เซ มัฮ
ปุย งาว�

10 ปุ อฮั ตอก เฮ�ี โอเอฮี เจน ปเล่ีย เฮี เกียฮ โอ
โน่ง ไมจ ตอก เจน โฆะ เมอ� ปุ อฮั เซ� ป อฮั โอ
เอฮี ตอก เซ เยอ เอจี ที มัฮ อื ปุย โอ ไก กัมกึต เตอ�

11 ปุย เมาะ ป เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮี ดัฮ โฮลฮ กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ แปน เนอึ ม กุน ละ อ�ื เมาะ โรฮ
โฮลฮ อื คาวคอง แฮรน มะเปือะ แตะ อาึง ละ แตะ�
12 กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ� มัฮ ควน เฆีญ ควน เดีย ปุย
ติ แตะ นึง� ตอก โรฮ มัฮ มาื ควน เฆีญ ควน เดีย
ปุย ติ แตะ นึง โฮ� กัมกึต วไิซ ไมจ เซ ปังเมอ มัฮ
ป เกียฮ โซะโกะ ฮรกัซา นึง จีวติ ปุย� ตอก เซ ตอก
ไมจ อื ฮา โอเอฮี ไฮญ ฆาื อ�ื

13 ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน โอเอฮี ป เอจี ยุฮ พะจาว
โครยญ เจือ� ดัฮ มัฮ ป เอจี ยุฮ พะจาว เกือฮ รบอ่ก
โฮ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน ปิจ เกือฮ ซื เยอ� 14 ดัฮ เปอะ
เอจี จเลิน นึง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม ไม่� ดัฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
ฮอยจ ละ เปอะ� ปังเมอ ไมจ เปอะ งอ่ต ที� มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ ฮอยจ ละ ปุย เตือง ลอา เจือ อ�ื ไก โตว
ป ยุง โอเอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา แตะ ติ ตื เนอมึ�

15 ไน จีวติ อาึ ป โอ ไก ป มัฮ เฮ�ี อาึ เอจี โฮลฮ โรฮ
ยุ โอเอฮี ป เกิต ละ ปุย โครยญ เจือ� ปุย ไมจ ไล ป
เยอื ยุม ละ อื เอจี ยุ อุ� ปุย ฆอก ไล ป ลัง่ ไอม เมอ
เอจี ยุ โรฮ โฮะ� 16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ แปน ปุย เฮยีง ลอน โฮฮ ฮา ไล อ�ื ปุ โรฮ เกือฮ
ติ เปอะ แปน ปุย ซืไซ ลอน โฮฮ ฮา ลัมเปิง อ�ื ซ ไลจ
โกะ เปอะ โกวต อ�ื 17 ปุ โรฮ เกือฮ ติ เปอะ แปน ปุย
บ่วก โฮฮ� ไม่ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ติ แตะ งาว ลอน�
ซ ยุม เปอะ ฆาื กา เฆียง เติง เวลา ยุฮ แตะ� 18 ไมจ
เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา ป ลอา เจือ เซ� ปุย ดัฮ นัปทื
เนอมึ พะจาว โฮ� พะจาว ซ เกียฮ เกือฮ อื ซไง ฮา ป
โฮฮ ป โปน ตอก เซ�

19 ปุย ดัฮ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ โฮ มัฮ เนอึม ป
ไมจ ละ อ�ื ไมจ เอนิ ฮา บัน่เมือง ป ไก ป เกียฮ ตัต
เตียง ปุย นึง กาว ปุย�

20 นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ซืไซ ลอป
ปอ แปน อื ปุย ปุก โครยญ เตะ ลอก โครยญ มวยญ
เญอ�

21 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต กูกี ลอน งอ่ต ลปุง อฮั อู
ปุย โครยญ เจือ� ดัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ โคะ อฮั ป
โซะ ป ไซญ ละ เปอะ โฮ� ฮมอง ปลาว เปอะ ฆาื อ�ื
22 ปะ ตึน ซ อาวม เปอะ ไอฮ นึง รพาวม โกะ แตะ�
ไก โรฮ เญือม โคะ อฮั เปอะ ป โซะ ป ไซญ ละ ปุย
เยอ�
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23อาึ เอจี โกว กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ� ละ ซ ลอง
แตะ แลน งอ่ต ที ลปุง ไล เซ� อาึ เอจี ซาวป เนอึม
ซาวป แนมพันญา ไมจ เซ� ปังเมอ ตอก แนฮ ป ซไง
ฮา เยอะ� 24 ป มัฮ กัมกึต วไิซ เซ มัฮ ป โด่ะ ลัก่ ไก
ซไง ลัก่ อาวต� มัฮ ปุย บุย ป ซ ปุน คาวไจ ตอก มัฮ
อ�ื มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ ซาวป ยุ อู� 25 อาึ อื ปังเมอ
โฆง แม ตังไจ แตะ ซาวป เฮยีน เกือฮ ติ แตะ ยุง ที
ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ� ไม่ เกือฮ ติ แตะ ยุง ตอก
ซ กัฮ แก ปันฮา ยุฮ แตะ� ฆวต เกือฮ โรฮ ติ แตะ ยุง
เมาะ งาว ปุย ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร เซ� ไม่ ตอก
เงา่ะ บ่า โม ป พลวย ติ แตะ นึง กัน ฆอก เซ�

26 ไก แม ติ เจือ ป ยุ อาึ อ�ื เซอปึ เอนิ เนิ ฮา ยุม�
มัฮ ปรโปวน ป ไก รพาวม ฆวต ไม่ญ ปุย ตอก ววยฮ
ปุย แฮวะ ซราว โฮ� เตะ อื มัฮ เอนิ ตอก โม่ะเฮลีจ
โจก รวต ปุย ปุย นึง� ปุย ดัฮ ปุก รพาวม พะจาว โฮ
ซ โปน อื ปรโปวน ตอก เซ เยอ� ปุย มัป่ เปอ ปังเมอ
ซ โฮลฮ ปรโปวน เซ โฮมวต โรวก�

27 อาึ ป มัฮ คู ไมจ พันญา เอจี ยุ เอจี ยุง เงอะ โอ
เอฮี ไล เซ เยอ� ลไล ซาวป อาึ งอ่ต ตอก ซ กัฮ ซ
แก แตะ ป ญัก เซ� อาึ โตก ฌวน โรฮ ละ ติ โฮน เญี่
ยะ ติ โฮน เญีย่ะ� 28 อาึ เอจี ซาวป โรฮ งอ่ต ตอก ซ
กัฮ แตะ ตอก ไฮญ� ปังเมอ โอ ยุง� ไน โม ปรเมะ
ติ เปือน ปุย อาึ เอจี ยุ โรฮ ปุย เนอึม รพาวม นึง ติ
ปุย� ไน โม ปรโปวน ปังเมอ โอ ยุ นึง อื ติ ปุย เนอมึ�
29 ป ยุง อาึ นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี พะจาว เญือม ยุฮ อื
ปุย เอจี ยุฮ อื เกือฮ แปน ปุย ซืไซ� ปุย ปลัฮเตะ ปัง
เมอ ซาวป แนฮ งอ่ต ลอน เฮยีง แตะ โฮวน เจือ�

8
1 ป ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โอเอฮี ฮี เอจี มัฮ ปุย

ไมจ กัมกึต วไิซ โน่ง� กัมกึต วไิซ ไมจ เซ มัฮ ป เกือฮ
ปุย กาึฮ นา ซดู ตา� ปัง มัฮ ปุย เฟียก ดาวม ซ เกีย
ฮ เปียน ติ แตะ เบือ อ�ื

ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั กซัต
2 ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั กซัต ยุฮ แตะ� นึง มัฮ อื

ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง ซองนา พะจาว� 3 กซัต มัฮ
ป ยุฮ โอเอฮี ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� ปุ พราวป ลอน ละ ซ โอก เปอะ ฮา
ก อาวต อื เซ� ปุ พาวม ดิ ไม่ กัน โอ ไมจ เจอ� 4 ไก
โตว ป ซ โรวต ไฮมญ ญอย กซัต นึง ป ซ ยุฮ ซ อฮั
อ�ื นึง มัฮ กซัต เซ ป ยุฮ อฮั โอเอฮี โครยญ เจือ เบือ
อมันัต แตะ�

5 เมาะ ป ยุฮ ตัม ป ซตอก อื อาึง ซ ลอก โตว ป
โซะ ฆาื อ�ื โม ป ไมจ พันญา ซ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี
โตะ รพาวม แตะ� ซ ยุง ตอก ซ ยุฮ แตะ โอเอฮี ไม่
ยุง อื เวลา ลัง ยุฮ แตะ� 6 กัน ออฮ กัน เอฮี ญุ่ก ไก
ตื เวลา โซมกวน ไม่ ลัง ยุฮ ปุย แตะ� ไม่ ตอก ไมจ
ปุย ยุฮ ตอก ปุก อื ไล แตะ� ปัง มัฮ ตอก เซ ไก ลัง่
ป ญัก ละ โตะ รพาวม ปุย เยอ�

7 ไก โตว ป ยุง โอเอฮี ป ซ เกิต ละ แตะ� ไก โตว
โรฮ ป เกียฮ รโฮงะ ตอก ซ เกิต โอเอฮี เซ ละ อ�ื 8 ไก
โตว ติ ปุย เนอึม ป เกียฮ เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา ยุม

เมอ� ไก โตว โรฮ ป เกียฮ เพือ อาญุ แตะ ติ ซเงะ
เนอึม� โอ ปุย พลวย ตฮนั เอญี เญือม ไก กัน รุป
เซิก ตอก ออฮ� กัน ฆอก เกอ ซ พลวย โตว โรฮ โม
ป เพอกึ ติ แตะ นึง กัน ฆอก ตอก เซ โรฮ�

ปุย ไมจ ไม่ ปุย ฆอก
9 เญือม งอ่ต อาึ แลน กัน ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี

โครยญ เจือ� อาึ เอจี ยุ อุ ป ระ อมันัต นึง ติ ปุย� มัฮ
ป โคมเฮง คาเคียน ปุย เบือ อมันัต แตะ เซ ปอ โซะ
อื เอนิ� 10 อาึ เอจี โฮลฮ ยุ รมอยจ ปุย ปุย ฆอก ปุย
เบร� โม ป โอก เน่อมึ นึง น่อง รมอยจ เซ ปังเมอ ลื
ลาว แม กัน ฆอก ยุฮ อื เซ นึง บัน่เมือง อาวต อื นา
ก ยุฮ อื กัน ฆอก เซ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ป โอ
ไก ป มัฮ โรฮ�

11 มัฮ ฆาื เมอ แล� ป ฆวต ยุฮ แนฮ ปุย ป ฆอก
ป เบร ฆาื อ�ื ตึน ซ มัฮ ฆาื โอ ปุย รเตีฮ เอนิ ปุย
ฆอก เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� 12 ตึน ซ ไก งอ่น ป
เอจี ยุฮ ป พิต แปน รอย โฮน อื เกียฮ ไอม โรฮ ลัง่
ไม่ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ อื ตอก
เฮี เยอ� เมาะ ป นัปทื เนอมึ พะจาว ไม่ ฮลัต อื นึง�
ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง เบือ อ�ื 13 ปุย ฆอก ปุย
เบร ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� จีวติ อื มัฮ เยอื ตอก ปุ
โรม โฮ� ซ เงีย่ง อาญุ� มัฮ ฆาื โอ อื ทื เนอมึ พะจาว
ไม่ โอ อื ฮลัต นึง อ�ื

14 ไก แม ติ เจือ ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี ป โอ ปุก เฟือ
ฮ เอนิ เนอ� มัฮ กัน ลอก ปุย ซื ปุย ไซ ตุต เตือง มัฮ
อื ตุต ลัง ลอก ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ โฮลฮ ปุย ฆอก
ปุย เบร ลังวนั เตือง มัฮ อื ลังวนั ลัง โฮลฮ ปุย ซื ปุย
ไซ เซ� โอเอฮี เซ มัฮ เนอมึ ป โอ ไก ป มัฮ� 15 เคียง
เซ อาึ เจอมึ รโพ เกือฮ ปุย อาวต ไม่ มวน โมฮ รโอฮ
รออง แตะ ฆาื อ�ื ไน ติ เจน อาวต ปุย นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี ไก โตว ป ไมจ ป มวน ละ ปุย ฮา กัน โซม กัน ญุ
ไม่ ไมจ มวน รพาวม อ�ื เอจี มัฮ เซ ป โฮลฮ อื ลไล
ยุฮ แตะ กัน โซะ ติ เจน เกือฮ พะจาว อื ไอม นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี

16 เญือม เอจี ตัง อาึ รที แตะ ละ ซ เกือฮ ติ แตะ
ยุง ที ป มัฮ ซติ พันญา ไมจ เซ� ไม่ เกือฮ ติ แตะ ยุง
กัน ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ เอจี ยุ เนอมึ เมอะ�
ปุย ปัง ปุน โอต ไอจ เตือง ซเงะ่ รซาวม ละ ซ งอ่ต อื
กัน ยุฮ พะจาว� 17 ปุย เซ เกียฮ คาวไจ โตว ลัง่ กัน
ยุฮ พะจาว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปัง ซาวป เนอึม ซาวป
แนม เกือฮ ติ แตะ ยุง อื ซ เกียฮ ยุง โตว อ�ื ปัง มัฮ
ปุย ไมจ พันญา ไม่ อฮั อื ติ แตะ ยุง ไลลวง อ�ื ปุ โรฮ
ซ ยุง เนอมึ อ�ื

9
1 โอเอฮี ไล เฮี เตือง โอยจ อื อาึ เอจี ซาวป โรฮ

คิต งอ่ต แลน� เญือม เอจี งอ่ต ที เยอะ มัฮ ตอก
เฮ�ี เมาะ กัน ยุฮ ปุย ซื ปุย ไซ� ไม่ ปุย ไก ซติ พัน
ญา ไมจ� มัฮ ตื ป อาวต ฆรมึ อมันัต พะจาว� ปุย
เกียฮ ยุง โตว โอเอฮี ป ซ เกิต ลั่กกา แตะ ติ ตื เนอึ
ม� อมั ซ ไก ป ฮรกั อ�ื อมั ซ ไก ป เกละยุ อ�ื ยุง
โตว อ�ื 2 ป ลัง ละ ปุย มัฮ ตื ป ตอก ปุ แตะ เตือง
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โอยจ อ�ื เตือง ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� เตื
อง ปุย ไมจ ไล ไม่ ปุย ฆอก ไล� เตือง โม ป เคง นึง
ป ทื แตะ ไม่ ป โอ เคง� เตือง ปุย ทไว โอเอฮี ไม่ ปุย
โอ ทไว โอเอฮี� ปุย ปัง ซันญา โอเอฮี� ไมจ โตว ฆาื
อื ฮา ป โอ ซันญา� ป ลัง ละ ปุย มุ่น มัฮ โรฮ ตอก ปุ
แตะ ไม่ ป ลัง ละ ปุย มัป่ โรฮ�

3 ป ลัง ละ ปุย มัฮ ตื ป ตอก ปุ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป โอ ปุก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
ปุย ปลัฮเตะ ติ เจน ไอม อื มัฮ ตื ป ไก รพาวม ฆอก
เบร รพาวม บ่วก โจวง โครยญ โฆะ แตะ� ปุย เตือง
โอยจ อื มัฮ ตื ป ซ ยุม� 4 ปุย เมาะ ป ไก ลัง่ จีวติ นึง
ปลัฮเตะ เฮี ปังเมอ ไก ลัก่ ซโอว รพาวม� ตอก โรฮ
เซ ปัง มัฮ เซาะ ดัฮ ไอม ลัง่ โฮ� ซ โกะ เดียก ฮา ซิง
โต ป เอจี ยุม�

5 โม ป ไอม ลัง่ เงอ ยุง อื ซ จัมเปน แตะ ยุม เมอ�
โม ป เอจี ยุม เมอ ปังเมอ โอ เญาะ ยุง โอเอฮี เฟือฮ�
ปุย โม เซ ไก โตว ตอก ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ� ปุย ไฮญ
เญือะ ซ โตก โตว ละ ปุย โม เซ เฟือฮ เอนิ� 6 รพาวม
ฮรกั อื ไม่ รพาวม เกละ อื ยุ ปุย� ไม่ รพาวม ลเลียก
อื นึง โอเอฮี� เอจี ไฆร โอยจ ไม่ โกะ อื ไอฮ� โอเอฮี
เมาะ ป เกิต ไก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เญาะ ไก โตว รโตง
นึง อื เฟือฮ�

7 ยุฮ แนฮ เมิฮ� เกือฮ ติ เปอะ โซม ไมจ ไอจ ญึม
ไม่ ป โซม ป ปอน ยุฮ เปอะ� เกือฮ ติ เปอะ โฮลฮ ญุ
เจอมึ รอาวม อะงุน ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง
เปอะ เมิฮ� นึง เอจี มัฮ กัน ตอก เซ ป ปุก รพาวม
พะจาว ละ เปอะ� 8 ไมจ เปอะ แงฮ่ ลอป ติ แตะ นึง
เครองึ เซอกึ ซงะ่ ไม่ ดะ ลอป เปอะ ลออยฮ นึง ไกญ
แตะ� 9 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก
ไม่ ปรโปวน เญือะ เปอะ ป ฮรกั เปอะ เซ� เอจี มัฮ ป
โพต พะจาว ละ เปอะ ไน ติ เจน ไอม เปอะ นึง ปลัฮ
เตะ ป ไก จุบัน่ เฮ�ี เอจี มัฮ โรฮ เซ ป มัฮ รโตง เปอะ
ไน ติ เจน อาวต เปอะ นึง ปลัฮเตะ จุบัน่ เฮ�ี 10 ยุฮ
เปอะ กัน ออฮ กัน เอฮี ญุ่ก ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ เตม
รพาวม แตะ นึง� ดัฮ เปอะ เอจี ฮอยจ นึง เมือง ป
ยุม ป มัฮ นา ก ซ โฮว เปอะ เซ� เญาะ ไก โตว กัน
ยุฮ เปอะ� ป คิต ป งอ่ต ไม่ ป ยุ ป ยุง ไม่ ซติ พันญา
เปอะ ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก�

11 ไก ลัง่ ติ เจือ ป ยุ อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี โม ป
ไกลจ ตอ� เป ลอป โตว เบือ อื โครยญ โฮน� โม ป
ระ เรยีง แด่น เป ลอป โตว ปุย นึง กัน รุป แตะ เบือ
อื โครยญ โฮน� โม ป เฮยีง ป ยุง โฮลฮ ลอป โตว
โรฮ โซม เบือ อ�ื โม ป ไก ซติ พันญา กอย ลอป โตว
โรฮ เบือ อ�ื ปัง มัฮ ป โฮวน ป เกียฮ ยุฮ ปุ โรฮ โฮลฮ
ลอป มอยฮ ระ แตะ เบือ อ�ื ป ลัง ละ ปุย มัฮ ตื ป
ฮอยจ ละ อื เญือม เอจี เติง เวลา ยุฮ อื ไอฮ โครยญ
โฆะ ปุย�

12 ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ยุง เญอืม ซ เกิต ป โตะ ป
ตอง ละ แตะ� ตอก โอ ไซม ยุง เญือม ซ เคริ แฮวะ
แตะ� ตอก โรฮ โอ กะ ยุง เญือม ซ โคะ เลียก แตะ

โตะ เรอึป โฮ� ป โตะ ป ตอง มัฮ โรฮ ป เกียฮ ฮอยจ
พราวป ละ ปุย เญอืม โอ ปุย ยุง เมือ อื ตอก เซ โรฮ�

กัมกึต วไิซ ไมจ ฮา เรยีง แด่น ปุย
13 อาึ ยุ แม ติ เจือ ป เกว ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ ป ไก

นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ตอก เฮ�ี 14 ไก ยว่ง แตวะ ติ�
นึง ยว่ง เซ รมัฮ ปุย นึง ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ ไก กซัต ระ
ติ� ริ ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ยว่ง เซ� ฮอยจ แวต
เอนิ ยว่ง เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ริ ยุฮ ไลจ ไม่ ฆรุง
ยว่ง เซ� 15 นึง ยว่ง เซ ไก โรฮ ปรเมะ นึง ติ ปุย�
มัฮ ปุย ตุก ปุย ญัก� ปุย เซ ปังเมอ ปุน เรอึม ยว่ง
อาวต แตะ เซ เกือฮ โปน ฮา กัน ริ ปุย ยุฮ ไลจ ไม่ อื
เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ฟวยจ เซ ปังเมอ โอ ไก
ป โตก ละ ปุย ตุก เซ เบือ อื ติ ปุย เนอึม� 16 อาึ อฮั
ลอป ตอก เฮ�ี ปัง โอ ปุย นัป เมีญ กัมกึต วไิซ ไมจ
ยุฮ ปุย ตุก เซ ไม่ โอ แตะ งอ่ต ป อฮั อื ญุ่ก� กัมกึต
วไิซ เซ มัฮ ลัง่ ป โกะ ฮา เรยีง แด่น ปุย�

17 ดัฮ ปุย งอ่ต ป อฮั ปุย ไมจ พันญา� ปัง มัฮ อฮั
อื นึง ลเลาะ ชุม แตะ� โกะ ลัง่ ฮา ซ งอ่ต อื เซียง
ลปุง ระ ซะ โดวต จาวไน นา ก โพรม โม ปุย งาว�
18 กัมกึต วไิซ ไมจ มัฮ โรฮ ป โกะ ฮา เครองึ รุป เซิก
ยุฮ ปุย� ป มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ติ ปุย โน่ง ปังเมอ
เกียฮ ยุฮ ไลจ ไม่ กัน ไมจ โฮวน เจือ�

10
ป โฮลฮ ปุย ฆาื งาว แตะ

1 ปัง มัฮ รวย ดัฮ ยุม โฮ เกียฮ ไลจ ยุฮ ลออยฮ
ซออย ฮงาื เตือง ปัง อ�ื ตอก โรฮ เซ กัน พิต ยุฮ ปุย
ปัง มัฮ เญีย่ะ โน่ง เกียฮ ไลจ โญต เซีย ซัก ฆาื อื โฮฮ
ฮา เซ แม� 2 ปุย ไก เฮยีง ไก ยุง ตึน กอ ยุฮ โรฮ ป
ปุก ป ลอก� ปุย งาว ปุย ไงญ ปังเมอ กอ ยุฮ ป พิต
ป โฌวะ� 3 ปุย โอ ไก คิง ซ เปลีฮ มัฮ แตะ ปุย งาว
ละ ปุย� ปัง มัฮ ยว่ง ปุย� ดัฮ รโตฮ ยุ อื นึง คระ โฮ
ซ ยุง ตื เอนิ มัฮ ปุย เซ ปุย งาว โครยญ โฆะ แตะ�

4 ดัฮ ป ตัตเตียง เปอะ รอก พาวม นึง เปอะ โฮ�
ไมจ เปอะ โตว โอก ฆาื ฮา กัน ยุฮ แตะ� ดัฮ เปอะ
ปุน อาวต ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ โฮ� ปัง มัฮ กัน พิต
กัน โฌวะ ระ� ซ เกียฮ ไฆร เบือ อ�ื 5 ไก แม ติ เจือ
ป ยุ อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮี ป โอ ปุก เฟือฮ เอนิ เนอ� โอ
เอฮี เซ มัฮ ป เกิต ฆาื โม ป ตัตเตียง นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
6 มัฮ กัน โฮลฮ โม ป งาว ป ไงญ แปน ป ระ ป คาว�
ไม่ โฮลฮ โม ป กอย แปน ปุย ตุ ปุย เตียม� 7 อาึ เอจี
ยุ โฮลฮ โม ป มัฮ ครา ปุย บุก บรอง� ไม่ ยุ อุ โฮลฮ
โม จาวไน โฮว นึง ชวง แตะ ตอก ครา โฮ� โอเอฮี
ตอก เซ มัฮ เนอมึ ป โอ โซมกวน เฟือฮ�

8 โม ป กาวง อาึง คื เยอ� โกะ อื ซ ดุฮ ไอฮ นึง โตะ
คื เซ� โม ป เญื่อฮ ฆรุง เวยีง เกือฮ ไลจ เจอ� ซ ปวก
โรฮ ซโอยญ โกะ อื ฆาื อ�ื 9 โม ป ลอฮ ซโมะ โอ� ปุย
เซ ซ ลอก ป โซะ โกวต ซโมะ เซ� โม ป เซฮ โคะ เซฮ
เคิ� ตึน ซ อาวม โรฮ ป โซะ ฆาื โคะ เคิ เซ�



คู ไมจ พันญา 10:10 588 คู ไมจ พันญา 12:5

10 ดัฮ ม่อย เอจี มุม ดัฮ โอ แนฮ เกลียง อื โฮ� ปุย
ตึน ซ โฮลฮ ฆอฮ ลัมเลือ เรยีง แตะ ฆาื อ�ื โม ป ไก
กัมกึต วไิซ ไมจ ปังเมอ ยุง เพรยีง อาึง โอเอฮี เน่อมึ
กา อ�ื

11 ปุย ปัง ปุน เกือฮ ซโอยญ ฮอยญ เบือ คู แตะ�
ดัฮ ซโอยญ ปวก กา เฆียง เตือน อื ลาว คู แตะ เซ
ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื 12 ลปุง รโฮงะ ปุย ไมจ พันญา
เยอ� ซ แปน ควน โฮลฮ โกะ อื โญตซัก แตะ เบือ อ�ื
ลปุง ปุย งาว เยอ� ปังเมอ ซ แปน ควน ไลจ โกะ อื
ไอฮ ฆาื อ�ื 13ลปุง โอก ฮา มวยญ ปุย งาว เซ ตึน มัฮ
ลปุง ไอฮ พาวม แตะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื ลัก่ ก ลอยจ
อื มัฮ เอนิ ตอก ลปุง ปุย เงา่ะ ปุย บ่า โฮ� 14 ปัง มัฮ
ตอก เซ ปุย งาว เซ ลปุง ลอป แนฮ ลัง่� ยุง โตว ลโล่
ะ ป อฮั แตะ เซ ติ ชวง� ไก โตว ป ยุง โอเอฮี ป ซ เกิต
ลัก่กา แตะ� ปุย ดัฮ เอจี ยุม โฮ� โฮว ละ โอ แตะ ไก
ป ซ เกียฮ รโฮงะ โอเอฮี ป ซ เกิต ละ อื ฟวยจ ยุม อื
เซ�

15 ปุย งาว ยุฮ ลอน กัน ปอ ไลจ เนะซองั แตะ�
งาว เอนิ ปอ โอ แตะ เญาะ ยุง คระ ซ เอญี แตะ
ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ�

16 เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก ดัฮ กซัต นึง อื มัฮ
กวนดุ� ไม่ เลียง ลอป โม จาวไน นึง อื ปุ แตะ เน่
อมึ เมือ กปู อื ฮอยจ ละ เมือ กซะ อ�ื เมือง เซ ตึน ซ
ฮอยจ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ละ ฆาื อ�ื 17 ดัฮ มัฮ เมือง
ป ปุก กซัต นึง อื ไล แตะ� ไม่ ไก โม จาวไน ป โซม
ตัม ปุก เวลา อ�ื เมือง เซ ซ ไมจ มวน เนอมึ เบือ อ�ื
โม จาวไน นึง อื เซ มัฮ โซม อื ละ ซ ปุน อื เรยีง แด่น
แตะ� มัฮ โตว โซม อื ปอ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก แตะ�

18 ปุย ดัฮ เกละ โฮ� ซ ดอฮ ปลอง รฮอง ปละ
เญือะ ฆาื อ�ื ดัฮ เกือฮ ติ แตะ เชยีน เตะ เชยีน ชวง
โฮ� ซ ลเลอมึ โรฮ เญือะ ฆาื อ�ื

19 กัน เลียง ปุย ปุ แตะ มัฮ ป ไมจ ยุฮ รพาวม ปุย�
ไปล อะงุน มัฮ ป มวน ยุฮ รพาวม ปุย� โอเอฮี โม เซ
ปังเมอ มัฮ ตื ป จัมเปน โอยจ มาื�

20 ปุ ซะ กซัต ยุฮ เปอะ� ปัง มัฮ เมาะ ซะ เปอะ โตะ
รพาวม แตะ ญุ่ก� ปุ โรฮ ซะ โม ป กอย เยอ� ปัง มัฮ
เญอืม อาวต เปอะ โตะ ฮอง แตะ ญุ่ก� ดัฮ เปอะ ซะ
โฮ โซวต ปลาว ไซม ลปุง เปอะ� ไม่ ซ รโฮงะ อื ป อฮั
เปอะ เซ ละ อ�ื

11
กัน ยุฮ ปุย ไมจ พันญา

1 ไมจ เปอะ ดุฮ ตึน แตะ ละ ซ กาไค เปอะ นึง
ฮอยจ ตัง ปะเทต� ฟวยจ เซ กัง เคะ เอ ไก ติ ซเงะ ซ
โฮลฮ เปอะ กัมไฮ อ�ื 2 โอเอฮี ป โฮลฮ ป ปุน เปอะ
ไมจ เปอะ รฆุ ละ ปุย โฮวน ปุย� นึง โอ เปอะ ยุง เญื
อม ซ ไลจ ซ โลง แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี

3 โคะ ดัฮ ลเลอมึ ลัก่ ออฮ� ตึน ซ ลอต เอนิ อาวต
ลัก่ เตฮ� เญือม เอจี นาวก ชุต รวู นึง รอาวม ตึน ซ
ลอต เอนิ แปน เฮละ� 4 ดัฮ ปุย มอง แนฮ แก ฮอยจ
เฮละ ฮอยจ กาื โฮ� ตึน โอ ซ โฮลฮ ซมา ไม่ โอ อื ซ
โฮลฮ มัก โฮลฮ เปฮ โอเอฮี ติ ชวง�

5 ไก โตว ป ยุง คระ โฮว กาื เยอ� ไก โตว ป ยุง
ตอก มัฮ ตอก แปน เนะซองั ปุย นึง โตะ เวียก มะ
อ�ื ตอก โรฮ เซ ไก โตว โรฮ ป ยุง กัน ยุฮ พะจาว
เยอ� พะจาว เซ มัฮ ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ�

6 ไมจ เปอะ ลอง แลน ซมา โอเอฮี เวลา เมือ กซะ
อ�ื เวลา เมือ กปู อื ไมจ โรฮ เปอะ ลอง แลน ซมา
โรฮ� นึง โอ เปอะ ยุง ซ บรญิ ไมจ อื ไม่ โอ อื บรญิ�

7 กัน โฮลฮ ปุย ยุ ซเปีย มัฮ ป ไมจ ยุฮ รพาวม ปุย�
กัน โฮลฮ ปุย ยุ ซเงะ มัฮ โรฮ ป มวน ยุฮ รพาวม ปุย�
8 ดัฮ ไก ป ลัง่ ไอม เมอ� ไมจ อื ยุง ญันด่ี ไม่ โฮลฮ
แตะ จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ เซ� ปังเมอ ไมจ อื เกือฮ
ติ แตะ ยุง ไล เฮ�ี เวลา เญือม เอจี ฟวยจ ยุม อ�ื ซ
เล่ีญ ลัมเลือ ฮา เวลา เญอืม ไอม ลัง่ อ�ื โอเอฮี เมาะ
ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย เยอ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ�

ลปุง ซตอก ละ โม ป นมุ ลัง่
9 โม เปะ โม ป นมุ ลัง่ เงอ� เกือฮ ติ เปอะ ญันด่ี

ไม่ มัฮ แตะ ป บุฮ โกะ งอ่น บุย� เกือฮ ติ เปอะ มวน
รพาวม ไม่ เมิฮ� ยุฮ แนฮ โอเอฮี ตัม รพาวม ฆวต
ยุฮ เปอะ เมิฮ ไม่ ตัม ป ไมจ ละ ไง่ เปอะ โรฮ� ปัง
เมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ มัฮ พะจาว ป ซ
รเตีฮ กัน ยุฮ เปอะ เซ โครยญ เจือ� 10 ไมจ เปอะ ละ
โปวฮ ควน ตุก เปละ นัม พาวม แตะ� ปุ ยุฮ โอเอฮี
ตอก ซ เกือฮ เปอะ แปน ป โซะ ละ เนะซองั เปอะ�
กัน มัฮ เปอะ ปุย บุฮ โกะ งอ่น บุย เซ มัฮ ป ไก จุบัน่
โน่ง�

12
1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เญือม นมุ ลัง่ เปอะ ไมจ

เปอะ โตก ละ พะจาว ป ซัง เปอะ เกิต ไก เซ� ไน ติ
เจน กา เฆียง ฮอยจ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ละ เปอะ�
ไน ติ เจน กา เฆียง โฮลฮ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �อาึ
เญาะ ไก โตว ป ไมจ ป มวน เนิ เญี่ยะ เนอึม�� กา
เฆียง โฮลฮ เปอะ อฮั เซ� 2 เญอืม เซ เคิ ไม่ ซเงะ ไม่
ซโมยญ เญาะ รงั โตว ละ เปอะ เฟือฮ� ชุต รวู ซ ไก
ลอป ละ เปอะ นึง มะลอง เตือง โอ อื มัฮ เมือ เฮละ�
3 เญือม เซ เตะ เปอะ ป มัฮ ควน ปองกัน เปอะ ติ
แตะ นึง เซ ซ รกุฮ รเตียง ตื� ชวง เปอะ ป ระ เรยีง
ปเล่ีย เฮี ซ ชุม โรฮ เรยีง ไม่ เยอื โซะไมญ อ�ื เบียง
เปอะ ซ โอฮ ปอ เอนิ โอ เปอะ เญาะ ซ เกียฮ เก ยุฮ
โฆยญ แตะ โอเอฮี� ไง่ เปอะ ซ เปือ โรฮ ปอ โอ เปอะ
เญาะ ซ เกียฮ ยุ ที โอเอฮี� 4 ฮยวก เปอะ ซ ฮลาึต
ปอ โอ เปอะ เญาะ เกียฮ ฮมอง จุเจะ ปุย นึง ตะโบ
รก� ปัง มัฮ เซียง โม ปุย แปง ไม่ เซียง โด่นตรี ซเปี
เอนิ โอ เปอะ เญาะ ฮมอง โรฮ� ปัง มัฮ ตอก เซ เญื
อม ฮมอง เปอะ เซียง รกั ไซม ปอ เอนิ โปวะ เปอะ
ฆาื อ�ื 5 เญาะ ซ โรวต เปอะ โตว ฮาวก นา ก ฮลา
วง อื เฟือฮ� กัน โฮว กัน เอญี เปอะ ซ แปน ป มักเริ
ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ไกญ เปอะ ซ ครา ปอ ปิญ แตะ�
ซ บัว่ เยอื เปอะ ปุ โฮว ติ แตะ� เญาะ ซ ไก โตว ป ร
ไม่จ เปอะ ติ เจือ เนอึม� ปุย เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป
กัมลัง ซ โฮว ฮอยจ นึง เญือะ อาวต ลอป แตะ� โม
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ป โฮว เยอืม อื เซ กัมลัง ฮอยจ โรฮ นึง ตะ โบรก�
6 เญือม เซ โม่ะ มาื ซ ดุต� ออม ไคร ซ ลเลอึม ปอ
ม่ะ แตะ� โม่ะ นึง นัมโม่ ซ ดุต โรฮ� ฮมวน รอาวม
ซ ม่ะ ซ บลวย ตื โรฮ� 7 เญอืม เซ เนะซองั ปุย ซ แม
แปน แม เตะ รกาื� ป มัฮ กาื ละ รพาวม ปุย ป เกือฮ
พะจาว ละ อื เซ ซ แม แม โรฮ ละ พะจาว ตอก ไพรม
แตะ�

8 คู ไมจ พันญา เซ อฮั เฮ�ี �ป โอ ไก ป มัฮ� ป โอ
ไก ป มัฮ� โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ เนอึม ป โอ ไก ป
มัฮ�� อฮั เซ�

ป ลัง ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ
9 ปุย ไมจ พันญา เซ มัฮ เนอมึ ปุย อาวต ไม่ เฮยีง

ยุง แตะ� เอจี ปุน เพอกึ เนอมึ ปุย โฮวน ปุย เกือฮ อื
ไก ป ยุ ป ยุง� เอจี ซาวป โรฮ งอ่ต แลน ลปุง ซตอก
รเงอ่มึ ปุย ปุ แตะ� ลอง แลน เมาะ เนอมึ อื ไม่ โอ อื
เนอมึ� 10 เอจี ซาวป โรฮ งอ่ต แลน ป มัฮ ลปุง มวน
ละ ฮยวก ปุย� ลปุง ป ไซฮ อื อาึง เซ เอจี มัฮ ตื ลปุง
เนอมึ�

11 ลปุง รโฮงะ ปุย เฮยีง ยุง เงอ� มัฮ ตอก โคะ
เบีจ ป โกว โม ป เลียง แกะ ละ ซ โครฮ อื แกะ ยุฮ
แตะ นึง� ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ป รโจะ อื อาึง เซ มัฮ ป
ตอน ฮมัน ตอก เลกโกน ป โจต ปุย โฮ� มัฮ พะจาว
ติ โตน เซ ป เลียง ป แลน แก เอะ เซ ป โพต ลปุง เซ
ละ อ�ื 12 กวน รเมะ อาึ� มัฮ โอเอฮี เฮี ป ไมจ แฮน
เนอ� ไลลวง ป ไซฮ ปุย อาึง แปน นังซื เยอ ไก โตว
ลอยจ นึง� กัน เฮยีน ปุย โอเอฮี โฮวน เจือ มัฮ โรฮ
ป โซะไมญ ลอน ยุฮ ปุย�

13 ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ ไก ลัง่ ติ เจือ ป ฆวต
ซตอก ละ เปอะ� มัฮ เฮ�ี ไมจ เปอะ นัปทื พะจาว
ไม่ ฮลัต เปอะ นึง� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื
อาึง� เอจี มัฮ เซ กัน ลัง ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
อ�ื 14พะจาว ซ รเตีฮ กัน ยุฮ ปุย โครยญ เจือ� ปัง
มัฮ กัน ไมจ� ปัง มัฮ กัน ฆอก� ปัง มัฮ ป ยุฮ ปุย นา
ก ไฆลป อื ญุ่ก� ซ รเตีฮ ตื อ�ื
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รซอม เชยี ยุฮ ซาโลมอน
รซอม เชยี ยุฮ ซาโลมอน มัฮ โบ่ต กลอน ไซฮ ปุย

โฮวน คัก โฮวน ไล� มัฮ ป เกว ไม่ รพาวม ฮรกั�
รซอม เชยี โม เฮี โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ รซอม เชยี ป
อฮั ปรเมะ ละ ปรโปวน ติ ปุย� ไม่ รซอม อฮั ปรโป
วน ละ ปรเมะ ป ฮรกั โกะ แตะ เซ� รพาวม ฮรกั
รเมะ รโปวน ปุ แตะ มัฮ ป ไมจ� ดัฮ ยุฮ อื ตัม ปุก อื
ไล แตะ ตอก อฮั พะจาว อาึง โฮ� มัฮ โตว ป ลัง โซะ
กิจ ปุย นึง�
โม ยวิ เมีญ ควมัไม รซอม เชยี เฮี เกว ไม่ ตอก

ฮรกั พะจาว ปุย ไน แตะ� พะจาว ฮรกั เนอึม โม
ยวิ ไม่ กอ แพป อื โม เซ ตอก ปรโปวน เญือะ แตะ
โฮ� โม ครซิเตียน แพป โรฮ รซอม เชยี ซาโลมอน
ไม่ ตอก เปลีฮ พะเยซู เมาะ ฮรกั แตะ ครติซจัก ยุฮ
แตะ�

1 รซอม เชยี ตึก นึง มวน แตะ ป ไซฮ ซาโลมอน�

คัก ติ - รพาวม ฮรกั ปุย ปุ แตะ
ป อฮั ปรโปวน -

2 ปัว โม เปะ เลียก ซดิ ไม่ อาึ ละ ซ ฮงาึต แนฮ
เปอะ อาึ� รพาวม ฮรกั โม เปะ เซ ไมจ มวน เอนิ
เนิ ฮา โฮลฮ โฮะ ญุ รอาวม อะงุน ตึก นึง ญึม แตะ�
3 ลออยฮ ดะ โม เปะ เซ ซออย ฮงาื เนอึม� มอยฮ
โม เปะ เซ ซออย ฮงาื โรฮ เอนิ เนิ ตอก ลออยฮ ดะ
ปุย โฮ� ปรโปวน เตือง โอยจ อื ฮรกั ตื โม เปะ ฆาื
อ�ื 4 ปัว โม เปะ โรวก อาึ ไม่ เปอะ� เอะ ซ ตอ ดิ ไม่
ปุ แตะ� ปัว โม เปะ แปน กซัต ยุฮ แตะ� เกือฮ อาึ
อาวต โตะ ฮอง ยุฮ เปอะ� เอะ ซ ไมจ มวน ดิ รพาวม
ไม่ ปุ แตะ� ซ เมีญ รพาวม ฮรกั มัฮ ป ไมจ ป มวน
ละ แตะ ฮา ญุ รอาวม อะงุน� โม เปะ โซมกวน เนอึ
ม ไม่ ฮรกั โม ปรโปวน เปอะ�

5 โอ ปรโปวน เวยีง เยรูซาเลม� อาึ ปัง ลอง เงอะ
ปังเมอ มัฮ ลอง ไมจ� ปัง ลอง ตอก พากัง โกว ปุย
นึง ลาึน เคด่า ญุ่ก� ไมจ ลัง่ เงอะ ตอกพา ปดัป่ ปด่า
ปุย เญือะ ยุฮ ซาโลมอน โฮ� 6 ปุ เพยีก อาึ อื นึง ลอง
ลอน เนอะ� อาึ มัฮ ลอง เงอะ ฆาื ตอง ลอป กอยจ
แตะ� โม เพร เยอะ รอก พาวม นึง อาึ� เอจี คนัป
อาึ ยุฮ กัน นึง รปึม อะงุน� อาึ โฮลฮ โตว โซะโกะ ฮ
รกัซา นึง โกะ แตะ ฆาื อ�ื 7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม
เปะ กอ นัม เปอะ แกะ ยุฮ แตะ โฮว เปือม ก เมอ�
เมือ งอ่น ซเงะ เอ กอ เกือฮ เปอะ แกะ เซ ลโล่ะ ก
เมอ แล� อาึ อมั จัมเปน เลอึป นา แตะ โฮว ซาวป
โม เปะ ลลาึง โม แกะ เลียง ปุย ไฮญ แล�
ป อฮั ปรเมะ -

8 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน ตึก นึง ไมจ แตะ� ดัฮ
เปอะ โอ ยุง โฮ� ไมจ เปอะ โฮว ฟวต ฮรอย โม แกะ
ยุฮ ฮุ เซ� ฟวยจ เซ เลียง กวน ปิ ยุฮ เปอะ โบ พากัง
อาวต โม ป เลียง แกะ นา เซ�

9 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� อาึ ปัว แพป โม เปะ ตอก
บรอง รโปวน ป เมือะ เลาะ รุป เซิก ยุฮ ฟาโร ติ ตัว
โฮ� 10 ซปะ โม เปะ ชอม ลัมเลือ ลลาึง เคือง ปดัป่
ปด่า ปุย เปอะ� โงก เปอะ เซ ชอม ลัมเลือ โรฮ นึง

ปดัป่ ปด่า ปุย อื นึง แกว ไมจ� 11 เอะ ซ ยุฮ ฮนัง ไคร
ละ เปอะ� ซ ปดัป่ ปด่า แม เยอะ นึง มาื ละ เปอะ�
ป อฮั ปรโปวน -

12 กซัต ยุฮ ฮุ ไอจ นึง เตียง ไอจ แตะ� ลออยฮ
ซออย ฮงาื ยุฮ ฮุ ฟา เล่ีป เญือะ อาวต เตอะ� 13 ป
ฮรกั อาึ อื ซออย ฮงาื เอนิ ตอก โมตญอป โฮ� ไอจ
รฆวง รน่าวก เกอะ ไม่ อ�ื 14 ละ งอ่ต อาึ อื ป ฮรกั
เกอะ เฮี มัฮ ตอก อื เตีย โพรยฮ ไมจ โฮ� ตอก โรฮ
เตีย ไมจ ป กวยฮ นึง รปึม อะงุน ยว่ง เอนเกด่ี โฮ�
ป อฮั ปรเมะ -

15 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ มัฮ เนอึม เปอะ
ป ไมจ เนิ� ไง่ เปอะ ชอม ตอก รโกะ เกอ�ื
ป อฮั ปรโปวน -

16 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไมจ เนอึม ฮุนฮงั เปอะ
เนิ� ปุก เนอึม เปอะ รพาวม เมอะ� เตียง ไอจ เอะ
มัฮ เอนิ ไรป ซงา� 17 โน่วก เญือะ อา มัฮ กัก โคะ
โซน ซีด่า� แปล ยุฮ ฮุ มัฮ กัก โคะ ฆิ รจวง�

2
1 อาึ มัฮ ตอก เตีย โพรยฮ นึง ลโลวง ชาโรน� มัฮ

ตอก เตีย ด่อก ลีลา ป ไก นึง ฮอง โกลง โฮ�
ป อฮั ปรเมะ -

2ปรโปวน ฮรกั เกอะ เซ� เญอืม อาวต อื ลลาึง โม
ปรโปวน ไฮญ เญอ� ตอก เอนิ เตีย ด่อก ลีลา อาวต
ลลาึง กัต โฮวน โฮ�
ป อฮั ปรโปวน -

3 ปรเมะ ฮรกั เกอะ เซ� เญือม อาวต อื ลลาึง ปร
เมะ ไฮญ� มัฮ ตอก อื โคะ มักมุต ป อาวต ลลาึง โคะ
นึง เพระด่าวก โฮ� เญือม งาวม อาึ นึง เดีย ปุ โรม
อ�ื มัฮ ป มวน ลัมเลือ เนิ� เปลิ อื ตึก โรฮ นึง เด
แตะ� 4ปรเมะ ฮรกั เกอะ เซ เอจี ตาว อาึ ฮอยจ นึง
ฮอง โซม เญือะ แตะ� โทง ปัก อื เอจี อาวต ราว อาึ�
โทง เซ มัฮ เอนิ รพาวม ฮรกั� 5 ปัว โม เปะ เกือฮ เปลิ
อะงุน ซออฮ เนิ ละ ซ ปุน แม อาึ เรยีง แตะ เบือ อ�ื
เกือฮ เปลิ มักมุต เนิ ละ ซ โฮลฮ แม อาึ รพาวม แด่น
แตะ� นึง เอจี อาวต เยอะ ไม่ อฮั เตะ ฮรมั ชวง แตะ
ฆาื ฮรกั ลอน แตะ ปุย เซ� 6 เตะ วิ อื อาวต ฆรมึ
ไกญ เญอะ� เตะ ดอม อื โอม อาึ นึง อ�ื 7 โอ ปร
โปวน เวยีง เยรูซาเลม� ปัว เปอะ ซันญา อาึง ละ
อาึ เบือ จัก ปอยฮ ป อาวต นึง กังเด่น� นึง โอ เปอะ
ซ ซุกซัก นึง กัน เปลีฮ เอะ รพาวม ฮรกั แตะ ละ ปุ
แตะ�

คัก ลอา - รพาวม ฮรกั ป ตอก โพรยฮ เตีย ไมจ
ป อฮั ปรโปวน -

8 อาึ ฮมอง เซียง ลปุง ปุย ป ฮรกั แตะ� แลน
เมิฮ� กัมลัง ตอ ปุ ฮอยจ นึง บลาวง� เตน เอนิ ปุ
ฮอยจ นึง ฌื ละ ซ ฮอยจ อื เคะ อาึ� 9 ป ฮรกั เกอะ
เซ มัฮ ตอก อื จัก โปก นมุ� ตอก โรฮ ปอยฮ ไมจ โฮ�
เอจี กัมลัง ชุง เฆียง เดีญ เญือะ อะ� แก โอเอฮี เน่
อมึ นึง นาตัง� ซาวป แก โอเอฮี เน่อมึ นึง ตาไค นา
ตัง เซ� 10 ป ฮรกั เกอะ เซ ลปุง ไม่ อาึ ตอก เฮ�ี
ป อฮั ปรเมะ -
โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โกฮ� โกฮ เอญี ดิ อ�ิ โม

เปะ ปุย ไมจ ปุย ชอม ยุฮ เอะ เอ� เอญี ดิ ไม่ อาึ อ�ื
11 เมือ โฆยญ เญอ เอจี โปน� เมือ เฮละ เอ เอจี ลอน
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โรฮ� 12 เอจี โพรยฮ เตีย ไมจ นึง กังเด่น เนอ� เอจี
เติง เวลา เชยี ปุย ไม่ ปุ แตะ� ปุย เอจี ฮมอง เซียง
รกั รโกะ เกอื นึง กังเด่น� 13 โคะ เม เอจี ซ โอก เปลิ
อ�ื ปุย เอจี อาวม ซออย ฮงาื เตีย นึง กัก อะงุน� โม
เปะ ป ฮรกั เกอะ� โกฮ� โกฮ เอญี ดิ อ�ิ โม เปะ ปุย
ไมจ ปุย ชอม ยุฮ เอะ เอ� เอญี ดิ ไม่ อาึ อ�ื

14 �โม เปะ มัฮ เปอะ ตอก รโกะ เกอื ป เม่าะ ติ
แตะ เฆียป ซโมะ โฮ� เปลีฮ นา เปอะ เนิ เกือฮ อาึ
ยุ� นึง มัฮ อื ป ไมจ ละ อาึ� อาึ ฆวต ฮมอง เซียง
เปอะ นึง มวน ลัมเลือ อื เนิ� 15 ไมจ เปอะ โฮมวต
แปฮ บราวก แตวะ� นึง มัฮ บราวก เซ ป ไลจ ยุฮ
รปึม อะงุน ยุฮ เอะ เซ� รปึม เซ กัมลัง โพรยฮ เตีย
อะงุน นึง��
ป อฮั ปรโปวน -

16-17ป ฮรกั เกอะ เซ มัฮ กวน เบลีย ยุฮ ฮุ� อาึ มัฮ
ปเครฮี ยุฮ อ�ื กา เฆียง โอก กาื เมือ กซะ อื ไม่ ไฆร
เฟียก ซาวม เซ� กวน เบลีย ยุฮ ฮุ เซ ซ เลียง แกะ
ยุฮ แตะ ลลาึง เตีย ด่อก ลีลา� โม เปะ ป ฮรกั เกอะ�
ปัว เปอะ เอญี เคะ อาึ ตอก จัก โปก นมุ ป อาวต นึง
บลาวง เบเ่ทอ� ตอก โรฮ เปอะ ปอยฮ โปก ไมจ โฮ�

3
1 เคะ ไอจ เจอ โครยญ ซาวม อาึ รโมะ ยุ ป ฮรกั

แตะ เซ� อาึ รโมะ ยุ ซาวป แตะ ยุ ปุย เซ� ปังเมอ
โอ แนฮ ยุ� อาึ กอก เกอะ ปังเมอ โอ โลยฮ อื เนิ�
2 อาึ โกฮ ไร โตะ เมือง� โฮว ตัม ตะ โบรก ลอยจ ยุฮ
กอง ระ กอง แตวะ� อาึ ซาวป แนฮ ป ฮรกั แตะ เซ�
ปัง ซาวป ตอก เซ อาึ ยุ โตว ลัง่ ติ ชวง� 3 โม ป มอง
ญัม ป โฌ ตัม ตะ โบรก รโตฮ ยุ อาึ� อาึ ไฮมญ เญอะ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั ยุ เปอะ ป ฮรกั อาึ เซ�� อาึ
อฮั เซ ละ� 4 เมาะ เอจี โปน โม เซ เยอ� อาึ ยุ เอนิ ป
ฮรกั แตะ เซ� อาึ โอม เอนิ เนอะ� ญอม โตว พลวย
ฮอยจ ละ โฮลฮ เยอะ ตาว ฮอยจ เญือะ มะ เกอะ�
ฮอยจ นึง ฮอง ไอจ มะ เกอะ ป เกือฮ อาึ เกิต ไก เซ�
5 โอ โม ปรโปวน เวยีง เยรูซาเลม� ปัว เปอะ ซันญา
อาึง ละ อาึ เบือ จัก ปอยฮ ป อาวต นึง กังเด่น นึง โอ
เปอะ ซ ซุกซัก นึง กัน เปลีฮ เอะ รพาวม ฮรกั แตะ
ละ ปุ แตะ�

คัก ลอวย ปรเมะ ฮอยจ ไม่ ปุโฮมว แตะ
ป อฮั ปรโปวน -

6 มัฮ เมอ เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ เซ ป
ตอก ม่าึต งอ ฮาวก ซื เอนิ ตอก ด่อง เซ แล� มัฮ ป
ซออย ฮงาื เอนิ ตอก โมตญอป ไม่ กัมยนั� ตอก โรฮ
ลออยฮ ซออย ฮงาื โชะ โม ปอกา โฮ� 7 ป ฮอยจ เซ
มัฮ เอนิ ซาโลมอน กลอม ปุย ปุ ฮอยจ นึง ควน งาวม
อื เซ� ตฮนั เกง เมือง อซิราเอน ลแฆลฮ ปุย แปน
ป มอง เฆีญ ฆรงั รงั ดู อ�ื 8 ตฮนั เซ มัฮ ป เลียน
ละ ไปญ แตะ วจิ โครยญ โฆะ อ�ื มัฮ ตฮนั โกย รุป
แตะ� ปุม ตื วจิ ยุฮ แตะ� เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ปุน
ตอซู รซาวม แตะ ปุย โครยญ โฆะ แตะ� 9 กซัต
ซาโลมอน เซ ยุฮ เบือง งาวม แตะ ละ โกะ แตะ นึง
โคะ ตึก นึง ไมจ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย กลอม แตะ
นึง อ�ื 10 ชวง ควน งาวม อื เซ มัฮ มาื� โกะ อื มัฮ
ไคร� เบ่าะ อื มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง พา ซี ซูวนั� เดีญ

กไน ควน งาวม อื เซ มัฮ โม ปรโปวน เวยีง เยรูซา
เลม ป ปดัป่ ปด่า เยอ� นึง เปลีฮ อื รพาวม ฮรกั แตะ
ละ อ�ื 11 เออ� โม ปรโปวน เมือง ซีโยน� เอญี แลน
กซัต ซาโลมอน เซ เมอะ� เอจี จาวป วอม ไคร ป
จาวป มะ โกะ อื ละ อื ซเงะ เญือะ อื โฮ� เอจี มัฮ
ซเงะ โฮลฮ อื รพาวม ไมจ มวน แตะ กุม ปอ�

4
เมาะ ไมจ ป ฮรกั ปุย

ป อฮั ปรเมะ -
1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ ไมจ เนอึม เปอะ

เนิ� ไง่ เปอะ ป อาวต ลัก่เคะ พา เดีย นา เปอะ เซ
ไมจ ตอก รโกะ เกอื โฮ� ฮาึก เปอะ รซอฮ ตอก ปิ
ติ มู ป เตน ปุ เลีฮ นึง บลาวง กิเลอัต โฮ� 2 เบียง
เปอะ ปิญ ไมจ ตอก แกะ ติ มู ป เดอมึ ปุย ญัป ฮาึก
อื ไม่ รไซจ อื โฮ� วติ โตว ติ ซี เนอึม� อาวต ไมจ
แปน กู แปน กู แตะ� 3 ดอย เปอะ ตอก กอย ซค
รกั ไมจ โฮ� มวยญ เปอะ มัฮ ป ตึก นึง ชอม แตะ�
ซปะ เปอะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ตอฮ เอนิ ลัก่เคะ พา
เดีย นา เปอะ เซ ตอก เปลิ ทัปทิม โฮ� 4 โงก เปอะ
เฆรอมึ ไม่ ญัว่ แตะ ตอก เญือะ มอง ญัม ยุฮ กซัต
ด่าวติ โฮ� ฮนัง เปอะ ป ปุก เปอะ นึง โงก แตะ แปน
เปือน โนง อื เซ ตอก เอนิ โล ยุฮ ตฮนั โฮ� 5 รน่าวก
เปอะ ชอม ตอก ปอยฮ โฮ� ตอก กวน ปอยฮ พรอม
ป เปือม ลลาึง เตีย ด่อก ลีลา� 6 อาึ ซ อาวต แนฮ
นึง บลาวง ไก โมตญอป ป มัฮ ตู โฮวน ลออยฮ ซออย
ฮงาื นึง� ฮอยจ ละ บาึง กาื เมือ กซะ อื เญอืม ซ ไฆร
เฟียก ซาวม โฮ�

7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ ไมจ เนอึม เปอะ
เนิ� ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป โอ ไมจ นึง เปอะ� 8 ไมจ
เปอะ เอญี ดิ ไม่ อาึ เน่อมึ นึง บลาวง เลบ่านอน�
โม เปะ ป มัฮ ป เครฮี ยุฮ อาึ อ�ื เอญี ดิ ไม่ อาึ อื
เน่อมึ นึง บลาวง เลบ่านอน เซ เมิฮ� เลีฮ ฮา ไกญ
บลาวง อามานา เยอ เมิฮ� เลีฮ ฮา เปือง โม เซนี
ไม่ เปือง โม เฮอโมน นา ก ไก ทัม รเวยี ซิงโต นึง�
ไม่ ก อาวต รเวยี พรุยฮ เซ� 9 โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ
บรญิ ฮอน เนอะ เซ� มัฮ เปอะ ปเครฮี ยุฮ ฮุ� เอจี
ปุน เกลีญ เปอะ รพาวม อาึ นึง ชอม ไง่ ซลอง เปอะ
เนิ� ไม่ เกลอึม ฮนัง ลัง่ เบล เปอะ� 10 โม เปะ ป
มัฮ ฆอโกะ บรญิ ฮอน เนอะ� มัฮ เปอะ ปเครฮี ยุฮ
ฮุ� รพาวม ฮรกั ยุฮ เปอะ ไมจ ลัมเลือ เนิ ฮา รอาวม
อะงุน� ป ซออย ฮงาื โกว เปอะ ปุก เนอึม พาวม
เมอะ ฮา ป ซออย ฮงาื ปอน ปุย โครยญ เจือ� 11 โม
เปะ ป มัฮ ปเครฮี ยุฮ ฮุ� ดัก ดอย เปอะ เซ เด เอนิ
ตอก โกะ แฮ โฮ� เด โรฮ ตอก นัมโนม โรฮ� เครองึ
เซอกึ เปอะ ซออย ฮงาื ตอก บลาวง เลบ่านอน โฮ�
12 โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ บรญิ ฮอน เนอะ� ป มัฮ ปเค
รฮี ยุฮ ฮุ� มัฮ โรฮ เปอะ ป ตอก รปึม เม่าะ ฮา ปุย
ไฮญ โฮ� มัฮ เปอะ รปึม ฆรุง เงอะ อาึง� มัฮ เปอะ
รอาวม ปลาฮึ ป ไม อาึ อาึง ฮา ปุย ไฮญ� 13 นึง รปึม
เซ ไมจ โอเอฮี นึง ตอก รปึม ทัปทิม โฮ� เปลิ โอเอฮี
นึง อื มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� เทียน คาว ไม่ แฟก
ฮอม วติ โตว นึง อ�ื 14 กุมปอ นึง แฟก ฮอม� โตน
ฟรนั� จักไค ซออย ฮงาื� ไม่ รไปฮ โฮวง� ไก โรฮ
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โคะ โมตญอป นึง ไม่ อาโลเอ� กัมยนั� ไม่ วนั ฮอม
ตึก นึง ไมจ แตะ โครยญ เจือ� 15 รปึม เซ ซเกาะ
ลอป เบือ รอาวม ปลาึฮ ไก นึง อื ไม่ โกลง ปัต เลีฮ
เน่อมึ นึง บลาวง เลบ่านอน�
ป อฮั ปรโปวน -

16 เออ� กาื ลวง ลัก่ล่าวง� โปวะ เมิฮ� เออ� กาื
ลวง ลัก่เซฮ� ไมจ เปอะ ฮอยจ บาึง นึง รปึม ยุฮ ฮุ
เดอมึ ซ นาวก นึง ป ซออย ฮงาื� เกือฮ ป ฮรกั อาึ อื
ฮอยจ นึง รปึม ยุฮ แตะ ละ ซ โซม อื เปลิ โคะ ตึก นึง
ญึม แตะ นึง อ�ื

5
ป อฮั ปรเมะ -

1 โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ บรญิ ฮอน เนอะ� ป มัฮ
ปเครฮี ยุฮ ฮุ� อาึ เอจี เลียก นึง รปึม ยุฮ แตะ� อาึ
กัมลัง ซเคระ วนั ฮอม ยุฮ แตะ ไม่ โมตญอป� อาึ
กัมลัง โซม โรฮ โกะ แฮ ยุฮ แตะ ไม่ รอาวม อ�ื กัม
ลัง ญุ โรฮ รอาวม อะงุน ไม่ นัมโนม ยุฮ แตะ�
ป อฮั โม ปุโฮมว -
โม เปะ ป มัฮ ปุโฮมว เยอ� โซม ญุ เมิฮ ฮอยจ ละ

ซัก เปอะ นึง รพาวม ฮรกั�

คัก ปาวน - ป ฮรกั ปุ แตะ ซาวป ปุ แตะ
ป อฮั ปรโปวน -

2 ลไล ไอจ เจอะ รพาวม เมอะ เปลียง แนฮ ลัง่�
อาึ รโมะ ยุ ฆอ โกะ ฮรกั แตะ ลฆุฮ รเวอืะ เญือะ อะ�
อฮั เฮี เนิ� �โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ บรญิ ฮอน เนอ�
ป ตึก นึง ฮรกั เกอะ� มัฮ เปอะ รโกะ เกอื ยุฮ ฮุ�
โปฮ รเวอืะ เนิ เมอะ� ไกญ เญอะ ซเกาะ นึง รน่ะ�
ฮาึก ไกญ เญอะ เรจี นึง รอาวม รน่ะ เมือ ก ซาวม
อ�ื� อฮั เซ เนิ� 3 อาึ งอ่ต เตอะ ตอก เฮ�ี �เอจี
ฟวยจ ลโปลฮ เครองึ เซอกึ แตะ� อมั ซ ไมจ จาวป
แม แล� เอจี ฟวยจ รไซจ ชวง แตะ� อมั ซ จัมเปน
เกือฮ รแอม แม แล�� อาึ งอ่ต ตอก เซ� 4 เญือม
เซ ฆอโกะ ฮรกั อาึ อื ซนาว เตะ แตะ ไปญ โคะ ซแก
รเวอืะ� โตะ รพาวม โด่ะ อาึ อื อาวม รไม่จ แตะ ยุ
โกะ อ�ื 5 อาึ โกฮ เอนิ ละ ซ โปฮ แตะ รเวอืะ ละ ฆอ
โกะ ฮรกั แตะ เซ� เตะ เอ เล่ีป เอนิ นึง โมตญอป�
ด่อยฮ แฮะ เรจี เอนิ โรฮ นึง โมตญอป ซออย ฮงาื�
อาึ ไปญควน ซแก รเวอืะ เซ� 6อาึ โปฮ เนอมึ รเวอืะ
ละ อ�ื ฆอโกะ ฮรกั เกอะ เซ ปังเมอ เอจี ลอต โฮว
ฮา เยอะ� อาึ ตุก ลัมเลือ รพาวม เมอะ ฆาื� อาึ ฆวต
ฮมอง แม เซียง อ�ื อาึ ซาวป เปอะ ปังเมอ โอ เญือะ
ยุ� อาึ กอก เกอะ ปังเมอ โอ เญาะ โลยฮ อื เนิ�

7 โม ป มอง ญัม ป ไร โตะ โบรก เวยีง เงอ รโตฮ ยุ
อาึ� ปุฮ เฟียต อาึ ปอ แปน อื เบราะ� ป มอง ญัม
โบ ฆรุง เวยีง เซ ลู ตุย ลปิ ฮอป เยอะ� 8 โม เปะ ปร
โปวน เวยีง เยรูซาเลม เมอ� อาึ รโปะ รซอม แตะ
นึง โม เปะ ตอก เฮ�ี ดัฮ เปอะ ยุ ฆอโกะ ฮรกั อาึ เซ�
ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ อื อาวต อาึ ไม่ อฮั เตะ ฮรมั ชวง
แตะ ฆาื ฮรกั ลอน แตะ ปุย เซ�
ป อฮั โม ปรโปวน โฮวน -

9 ปะ ป มัฮ ปรโปวน ตึก นึง ไมจ แตะ� ป มัฮ ฆอ
โกะ ฮรกั ปะ เซ อมั ตัง ฮา ปรเมะ ไฮญ เตือง โอยจ

อ�ื มัฮ ตัง อื ละ เปอะ ตอก เมอ ป ปอ เอนิ รโปะ
เปอะ รซอม แตะ นึง โม เอะ ตอก เซ เยอ�
ป อฮั ปรโปวน -

10 ฆอโกะ ฮรกั อาึ เซ มัฮ ป ชอม ฮุนฮงั ไม่ อาวต
อื ไม่ ระ เรยีง แด่น แตะ� ไน ปรเมะ ติ ฮมาึน เนอ
มัฮ ป ไมจ ฮา ปุย ไฮญ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 11นา อื
ตอฮ ตอก ไคร ซโน โฮ� ฮาึก อื รตึน ไม่ ชอม แตะ�
ลอง ตอฮ เอนิ ตอก ฮาึก รงัก่ โฮ� 12 ไง่ อื ชอม ตอก
รโกะ เกอื โฮ� ตอก รโกะ เกอื รไซจ ปุย นึง นัมโนม
ป อาวต ชุง โบ โกลง ปัต ไมจ โฮ� 13 ซปะ อื ชอม
ตอก รปึม ไมจ� ป นาวก นึง พักเญือ ไม่ ป ซออย
ฮงาื โฮวน เจือ� ดอย อื ตอก เตีย ด่อก ลีลา� ซเกาะ
นึง โมตญอป เรจี โฮ� 14 เตะ อื ชอม ตอก ไฌม ไคร
ป ดุฮ ปุย แกว ไมจ นึง โฮ� โกะ เนอึม อื ญัว่ ตอก
พลุก ซัง� ป แงฮ่ ฆัว ปุย นึง แกว มฮานิน โฮ� 15รเวื
อง อื ตอก ด่อง ซโมะญัว่ ไมจ ป แงฮ่ ฆัว ปุย เน่อมึ อื
นึง ไคร ซโน� ฮุนฮงั อื คึนัก ตอก บลาวง เลบ่านอน
ป ชอม เบือ โคะ โซน ซีด่า โฮ� 16 ป อฮั ป มวยญ อื
มัฮ ป ตึก นึง เด แตะ� ฮุนฮงั อื ไมจ ไม่ ชอม แตะ
โครยญ จัต โครยญ เจือ� โม เปะ ปรโปวน เวยีง เย
รูซาเลม เมอ� ฆอโกะ ฮรกั เกอะ ป มัฮ กวน เบลีย
ยุฮ ฮุ เซ เอจี มัฮ เนอมึ ตอก เซ ไลลวง อ�ื

6
ป อฮั ปรโปวน โฮวน -

1 ปะ ป มัฮ ปรโปวน ตึก นึง ไมจ แตะ� ป ฮรกั ปะ
เซ มัฮ โฮว อื ก เมอ� มัฮ โฮว อื คระ เมอ นึง อ�ื ร
โฮงะ ละ เอะ เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ โฮว ซาวป ไม่ เปอะ�
ป อฮั ปรโปวน -

2ป ฮรกั เกอะ เซ เอจี เลีฮ ฮอยจ นึง รปึม ยุฮ แตะ
นา ก ซมา ปุย โคะ ซออย ฮงาื โฮวน เจือ� ปุก เญอืม
เลียง อื แกะ ยุฮ แตะ โตะ รปึม เซ� ซาวป เปฮ เตีย
ด่อก ลีลา ไม่ อ�ื 3ฆอโกะ ฮรกั เกอะ เซ มัฮ กวน เบ
ลีย ยุฮ ฮุ� อาึ มัฮ ปเครฮี ยุฮ อ�ื กวน เบลีย ยุฮ ฮุ
เซ กัมลัง เลียง แกะ ยุฮ แตะ ลลาึง เตีย ด่อก ลีลา�

คัก พอน - ปรเมะ อู ไลลวง ไมจ ปเครฮี
ป อฮั ปรเมะ -

4 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ ไมจ เนอึม เปอะ
เนิ ตอก เอนิ เปอะ ยว่ง ทีระซา โฮ� ชอม เอนิ เปอะ
ตอก เวยีง เยรูซาเลม โฮ� มัฮ ป ฆราึง อาึ นึง ตอก
ชวน เนอะ ฮอยจ ตฮนั โฮวน ไม่ ยวก อื โทง ยุฮ แตะ
โฮ� 5 ปัว โม เปะ พัต นา แตะ ฮา เยอะ เญีย่ะ นึง ไป
ลอน อาึ นึง ไง่ เปอะ� ฮาึก โม เปะ เตน เอนิ ตอก ปิ
ติ มู ป ตอ เลีฮ ฌื เมือง กิเลอตั� 6 เบยีง โม เปะ ปิญ
ไมจ ตอก แกะ ติ มู ป เดอมึ ปุย รไซจ อื โฮ� วติ โตว
ติ ซี เนอมึ� อาวต ไมจ แปน กู แปน กู แตะ� 7 ซปะ
โม เปะ เตือง ลอา ก บลัฮ อื ป อาวต กไน พา เลอึป
นา เปอะ เซ ตอฮ เอนิ ตอก เปลิ ทัปทิม โฮ� 8 ปร
โปวน เญือะ กซัต ปัง ไก ลแฆลฮ ปุย เอนิ� ปรโปวน
แตวะ เญือะ อื ปัง ไก รเตะ� กวนไจ รโปวน ปัง เต
อมึ เอนิ เมาะ โฮวน อ�ื 9 ป ปุก เนอึม รพาวม เมอะ
ปังเมอ ไก ติ ปุย โน่ง� เอจี มัฮ ป ชอม ตอก รโกะ
เกอื โฮ� มัฮ กวน รโปวน ติ โน่ง ป เกิต เน่อมึ นึง มะ
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แตะ� มัฮ กวน ฮรกั มะ แตะ ป โอ ไก ตอก โฮลฮ ปุย
เติ เฟือฮ� ปรโปวน ไฮญ แก อื ไม่ ลื อื เตือง โอยจ
อ�ื โม ปรโปวน เญือะ กซัต ไม่ โม ปรโปวน แตวะ
เญือะ อื อวต ลื โรฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

10 มัฮ ปุย บุย ป เปลีฮ ติ แตะ ตอก ซเงะ โอก เมือ
กซะ อา� มัฮ ป ไมจ ละ แลน ปุย อ�ื มัฮ ป ตอฮ
รฌิญ ตอก เคิ ดู โฮ� มัฮ ป ไมจ ซเปีย ตอก ซเงะ
โรฮ� มัฮ ป ฆราึง อาึ นึง ตอก ชวน เนอะ ฮอยจ ตฮนั
โฮวน ไม่ ยวก อื โทง ยุฮ แตะ โฮ�
ป อฮั ปรโปวน -

11 อาึ เอจี เลีฮ ฮอยจ นึง นา ก ซมา ปุย โคะ มัน
ฮอ ละ ซ ยุ แตะ โคะ จัว ฮละ นึง ก ลโลวง อ�ื ฆวต ยุ
แลน โคะ อะงุน� ฆวต ยุ เอจี โอก ปอป อื ไม่ โอ ดิ อื
โอก� ฆวต แลน โรฮ เตีย โคะ ทัปทิม นึง อ�ื 12 เญื
อม โอ เยอะ เตือน ยุง คิง แตะ รพาวม รโม่ยฮ แฮะ
เกือฮ อาึ โฮลฮ งาวม แม นึง เลาะ รุป เซิก โบ จาว
ไน ยุฮ ฮุ�
ป อฮั โม ปรโปวน โฮวน -

13 โอ ปรโปวน ยว่ง ชูเลม เอญี� เอญี นา เฮ�ี เอญี
ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ แก เปอะ เญอืม ฟอน ลัม เปอะ
เซ�
ป อฮั ปรโปวน -
โม เปะ เมอยุ ฆวต แก เปอะ อาึ ป มัฮ ปุย ยว่ง

ชูเลม เญือม ฟอน เนอะ นึง ไล ฟอน ปุย ซน่ะ ตฮนั
ลอา มู เยอ�

7
ป อฮั ปรเมะ -

1 โม เปะ ป มัฮ กวน เครฮี ไมจ จาวไน เยอ� ชวง
เปอะ เญือม จาวป เปอะ เกิป เซ ชอม ลัมเลือ เอนิ�
รเวอืง เปอะ ตอก เอนิ แกว ไมจ ป เกลียง ชงั ตึก นึง
เกง แตะ โฮ� 2รติญ เปอะ ไมจ เอนิ ตอก จอก โม่ว ป
โอ วติ รอาวม อะงุน นึง� ญวย เปอะ ตอก โรฮ เฮงาะ
ซาลี ติ กอง ป ไก เตีย ด่อก ลีลา รวติ อ�ื 3 รน่าวก
เปอะ ชอม ตอก ปอยฮ โฮ� ตอก กวน ปอยฮ พรอม
อาวต ดิ ไม่ ปุ แตะ� 4 โงก เปอะ เฆรอมึ ไม่ ญัว่ แตะ
ตอก ปอม ตฮนั ฮลาวง ยุฮ ปุย นึง พลุก ซัง โฮ� ไง่
เปอะ ตอก ตุง รอาวม ไมจ ป อาวต นึง เวยีง เฮต
โบ่น ป ไก โบ โตะ รเวอืะ เวยีง ป อฮั ปุย บัต่รปับิม่
ไม่� มาึฮ เปอะ ชอม ตอก ปอม ตฮนั เมือง เลบ่า
นอน นา ก มอง ปุย คระ เลียก นึง เวยีง ด่ามาซกัต
โฮ� 5 ไกญ เปอะ ซวง ไม่ คึ แตะ ละ ปุย ตอก บลาวง
คาระเมน โฮ� ฮาึก ไกญ เปอะ ตอฮ ตอก พา ซี ซูวนั
โฮ� ฮาึก เปอะ เซ ปุน โฮมวต เอนิ รพาวม รโม่ยฮ
กซัต เอนิ�

6 โม เปะ เอ มัฮ เนอึม เปอะ ป ปุก เนอึม รพาวม
เมอะ� เอจี ไมจ เนอึม เปอะ เนิ� มวน เนอึม อาวม
รพาวม ฮรกั เปอะ� 7 โม เปะ ชอม เปอะ ตอก โคะ
อนิทพลัม โฮ� รน่าวก เปอะ ตอก เอนิ ซฆลาวม เปลิ
อนิทพลัม เซ� 8 อาึ ซ ฮาวก โคะ อนิทพลัม เซ� ซ
เปฮ เปลิ อ�ื รน่าวก เปอะ ตอก ซฆลาวม เปลิ อะงุน
เนิ� รพาวม เปอะ ซออย ฮงาื เนิ ตอก เปลิ มักมุต�

9มวยญ เปอะ ญึม ตอก รอาวม อะงุน ป ตึก นึง ไมจ
แตะ�
ป อฮั ปรโปวน -
ดัฮ ตอก เซ โฮ� เกือฮ รอาวม อะงุน เซ ปัต ฮอยจ

ละ ฆอโกะ ฮรกั อาึ เซ� เกือฮ ปัต ฮอยจ ละ ดัก ดอย
อื ไม่ เบยีง อ�ื 10 อาึ มัฮ ปเครฮี ยุฮ อ�ื ฆอโกะ ฮรกั
เกอะ เซ ปุก อาึ รพาวม อ�ื 11 โอ ฆอโกะ ฮรกั อาึ�
ปัว โม เปะ โฮว ดิ ไม่ แตะ นึง ชจิ นึง รปึม� ปัว ไอจ
นึง ยว่ง แตวะๆ� 12 เอะ ซ งาวป โกฮ โฮว แลน รปึม
อะงุน ไม่ ปุ แตะ� ซ แลน โอก ปอป อื ไม่ โอ อื ดิ
โอก� อมั เอจี เตีย� อมั โอ ดิ เตีย� โคะ ทัปทิม
นึง อื อมั เอจี โอก เตีย งอ่น� อาึ ซ เปลีฮ รพาวม
ฮรกั ยุฮ แตะ ละ โม เปะ นา เซ� 13 โม เปะ ป มัฮ
ฆอโกะ ฮรกั เกอะ� นา เซ ซปุย ดู่ด่าอมิ เอจี อาวม
ปุย ซออย ฮงาื อ�ื เปลิ โคะ เปลิ เอาะ ญึมๆ เอจี ไก
เอนิ โบ รเวอืะ เญือะ อะ� อาึ เอจี แฮรน อาึง ป ไมจ
ละ โม เปะ นา เซ� เตือง ป ไพรม ไม่ ป โคระ โครยญ
เจือ�

8
1 มัฮ แปน อ�ื อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ แปน ตอก เอี

ยกระ เลีฮ ติ เวยีก ป ปุ ดิ ตาึฮ มะ เกอะ ไม่ เยอะ โฮ�
เญอืม เซ ปัง รโตฮ อาึ ยุ โม เปะ ตะ โบรก ซ โฮลฮ ฮ
งาึต โม เปะ ไม่ โอ ปุย ไฮญ ซ เพียก อาึ ฆาื อ�ื 2 อาึ
ซ โฮลฮ ตาว โม เปะ ฮอยจ เญือะ มะ เกอะ� ฮอยจ
เอนิ นึง ฮอง ไอจ มะ เกอะ ป เกือฮ อาึ เกิต เซ� อาึ ซ
เกือฮ โม เปะ ญุ รอาวม อะงุน รไม่ ไม่ ป ซออย ฮงาื�
ซ เกือฮ โรฮ รอาวม ทัปทิม ยุฮ ฮุ ละ เปอะ� 3 เตะ วิ
โม เปะ อาวต ฆรมึ ไกญ เญอะ� เตะ ดอม เปอะ โอม
โรฮ อาึ�

4 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เวยีง เยรูซาเลม เมอ�
ปัว เปอะ ซันญา อาึง ละ อาึ นึง โอ เปอะ ซ ซุกซัก นึง
กัน เปลีฮ เอะ รพาวม ฮรกั แตะ ละ ปุ แตะ�

คัก แลฮ - รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ป อฮั โม ปรโปวน โฮวน -

5 มัฮ ปุย แล ป ฮาวก เน่อมึ นึง คระ ลาึน เวอืฮ ไม่
โอม อื ปุ ฮาวก ปรเมะ ฮรกั โกะ เตะ เซ�
ป อฮั ปรโปวน -
เญือม ไอจ เปอะ ฆรมึ โคะ มักมุต เซ อาึ ซอ โม

เปะ� เอจี มัฮ นา เซ นา ก เกือฮ มะ เปอะ โม เปะ เกิต
เตอ� 6 อาึ ปัว โม เปะ เกือฮ อาึ อาวต โตะ รพาวม
เปอะ ติ ปุย โน่ง� ตอก ทา ปุฮ ปุย ละ ไม แตะ อาึง
โอเอฮี โฮ� เกือฮ อาึ แปน ตอก ทา ปุฮ ปุย นึง เตะ
เปอะ� รพาวม ฮรกั มัฮ ป เรยีง เนอึม� เมาะ เอนิ
เรยีง ลัก่ ยุม เอนิ� เญือม ฮงา ปุย นึง ปุ แตะ มัฮ ป
ระ อมันัต ตอก เอนิ เมือง ป ยุม โฮ� มัฮ ป เกียฮ ร
เออปึ ตอก รเออปึ งอ� เกียฮ แปน ตอก งอ ป ตึก
นึง กอยจ แตะ โฮ� 7 รพาวม ฮรกั เซ ปัง โซ ปุย นึง
รอาวม� ปุ เกียฮ ญึ่ต ยุฮ อ�ื ปัง ฮอยจ รอาวม ระ
ละ� ปุ โรฮ เกียฮ เลอปึ อ�ื รพาวม ฮรกั เซ ปัง ซ รวี
แม ปุย นึง คาวคอง ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ปุ ลัง่
ซ เกียฮ โฮลฮ อ�ื มัฮ ลปุง เพียก แฮม ปุย โน่ง ป ซ
โฮลฮ อ�ื
ป อฮั โม เพร ปรโปวน -
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8 เอะ ไก รนัน แตวะ เยอะ ติ ปุย� ดิ ชอม โตว รน่า
วก อ�ื ดัฮ ไก ปรเมะ ป ฮอยจ ไฮมญ รนัน เนอะ เซ
เอะ ซ ยุฮ ละ อื ตอก เมอ� 9 ดัฮ รนัน เนอะ เซ มัฮ
ฆรุง ซโมะ� เอะ ซ ยุฮ ปอม ตฮนั ฮลาวง ละ นึง ม่าื�
ดัฮ รนัน เนอะ มัฮ โตะ รเวอืะ� เอะ ซ เฆีญ เญอะ นึง
ไมะ แปน โคะ โซน ซีด่า�
ป อฮั ปรโปวน -

10 อาึ มัฮ ตอก ฆรุง ซโมะ� รน่าวก เกอะ ตอก
ปอม ตฮนั ฮลาวง โฮ� ละ งอ่ต ป มัฮ ฆอโกะ ฮรกั
เกอะ เซ� อาึ มัฮ ควน โฮลฮ อื รพาวม ไมจ มวน เฮน
ฮลอง แตะ� 11 กซัต ซาโลมอน ไก รปึม อะงุน ยุฮ ติ
โดฮ นึง ยว่ง บ่าอนั-ฮาโมน� เอจี เกือฮ ปุย ยุฮ พา
อื ละ แตะ� ป ยุฮ พา ละ อื เซ ไมจ อื ตาว มาื ติ ปุย
ติ เปือน เชเคน รโตง เปลิ โคะ โฮลฮ อื เซ� 12 อาึ ไก
โรฮ รปึม อะงุน ยุฮ ติ โดฮ� มัฮ คอง โกะ โอะ ไอฮ�
โอ กซัต ซาโลมอน� มาื ติ เปือน เชเคน เซ อาึ มอป
ละ โม เปะ เตือง โอยจ อ�ื ละ โม ป แลน แก เปลิ
โคะ นึง อื เซ� อาึ เกือฮ มาื ละ อื ลอา รอย�
ป อฮั ปรเมะ -

13 โม เปะ ป อาวต นึง รปึม ยุฮ แตะ เซ� โม ปุโฮม
ว เยอะ กัมลัง มอง งอ่ต เซียง โม เปะ� ปัว โม เปะ
เกือฮ อาึ โฮลฮ ฮมอง โรฮ เซียง เปอะ เซ โรฮ�
ป อฮั ปรโปวน -

14 โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ ฮรกั เกอะ� ปัว เปอะ ซไจ
ฮอยจ เคะ อาึ� เกือฮ ติ เปอะ ไกลจ ตอกปอยฮนมุ�
ตอก จัก โปก ป อาวต นึง บลาวง นา ก โฮวน โคะ
ซออย ฮงาื นึง โฮ�
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อซิยา
พะทัม อซิยา มัฮ ไลลวง ป อฮั ป มวยญ อซิยา ป

อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม อาแลฮ รอย โฮฮ เนอึม
กา เกิต พะเยซู� อซิยา มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป ระ
ไล ละ โม ยวิ ไม่ โม ครซิเตียน โรฮ� พะทัม อซิยา ไก
ลอวย คัก�
1. โบ่ต 1-39 เกว ไม่ เวลา เญือม อาวต เมือง ยู

ด่า ไม่ เม่ะมัก่ แตะ ฆาื ฮอยจ รุป ปุย เมือง อตัซีเรยี
ไม่� เมือง อตัซีเรยี เซ มัฮ เมือง ป ระ อมันัต� โฮวน
ตฮนั ยุฮ� แปน ป ญัก ลัมเลือ ละ เมือง ยูด่า ฆาื อ�ื
ปัง ไก ปันฮา ตอก เซ� อซิยา ปังเมอ ยุ ที มัฮ กัน
ฆอก กัน เบร ยุฮ โม ยูด่า ไอฮ ป ระ ซ ไลจ ยุฮ บัน่
เมือง ฮา เมือง อตัซีเรยี เซ� เญือม โอ ปุย เนอึง ป
อฮั พะจาว ไม่ โอ อื ญอม อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื
แจง ซ ไลจ ฆาื อ�ื อซิยา โกว ลปุง แพป โฮวน เจือ
ละ ซ กอก แตะ ปุย เกือฮ เอญี เคะ พะจาว ไม่ เกือฮ
อื ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก� อซิยา ซตอก ปุย เกือฮ ยุง
อื ดัฮ โอ เนอึง ป อฮั พะจาว เมือง อาวต อื ซ ลอก
ป โตะ ป ตอง ฆาื อ�ื อซิยา ปังเมอ รโฮงะ อาึง ไล
ลวง ซ ฮอยจ จัตเจือ ด่าวติ ติ ปุย ละ ซ แปน อื กซัต
ตึก นึง ไมจ แตะ ป ซ เกือฮ เมือง ปุย ปลัฮเตะ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง เล่ีป ปลัฮเตะ�
2. โบ่ต 40-55 มัฮ ไลลวง ป ครอฮ อซิยา ละ โม

ยูด่า ป เกว ไม่ เม่ะมัก่ เกิต ละ ปุย ฆาื กัน โซะ ป ซ
ยุฮ เมือง บ่าบี่โลน ละ อ�ื เญือม เซ โม ยูด่า ซ แปน
ตอก ปุย โอ เญือะ ไก ตัว เปิง โฮ� ซ แปน ครา นึง
เมือง บ่าบี่โลน งอ่น� อซิยา รโฮงะ ไลลวง ซ โฮลฮ
ปุย เอญี นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ โฮลฮ แม อื จีวติ
ไมจ มวน แตะ� โบ่ต โม เฮี เกือฮ เอะ ยุง มัฮ พะจาว
ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ปลัฮเตะ ไม่ ป ปุน เกือฮ โอเอฮี
เกิต ตัม รพาวม แตะ ไอฮ� แพนกัน ยุฮ พะจาว มัฮ
ซ เกือฮ โม อซิราเอน เรอึม เมือง ปุย ไฮญ โครยญ
เมือง� เมาะ ป ไก นึง พะทัม อซิยา เฮี เตือง โอยจ
อ�ื ป โฮวน ยุง ปุย ฮา ป ไฮญ นึง อื เอจี มัฮ ไลลวง
�กวนไจ ยุฮ พะจาว� นึง อื เซ� ตอก ป ยุ ที เอะ นึง
โบ่ต 53 นึง อื เซ�
3. โบ่ต 56-66 มัฮ ป เกือฮ ปุย โฮลฮ รพาวม ไมจ

มวน แตะ นึง เกือฮ อื งอ่ต มัฮ พะจาว ป ซ ยุฮ ตัม
ลปุง ซันญา แตะ� อซิยา เกือฮ ปุย งอ่ต ไมจ แตะ
ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก ละ ปุย อาวม เม่ะมัก่ แตะ� ไม่
ไมจ อื เนอึง โกตไม ยุฮ พะจาว� โบ่ต 61, คอ 1-2,
มัฮ รซอม ป โกว พะเยซู เญือม เพอกึ โรง อื ปุย�
พะเยซู อฮั อื มัฮ ลปุง พะจาว ป เกว ไม่ กัน ยุฮ โกะ
แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี

1 นังซื เฮี มัฮ ไลลวง ป เปลีฮ พะจาว ละ อซิยา ป
มัฮ กวน อามอต� มัฮ ป เกว ไม่ เมือง ยูด่า ไม่ เมือง
เยรูซาเลม� มัฮ ป เปลีฮ พะจาว ละ อซิยา ไน ติ เจน
มัฮ อุตซียา ไม่ โยทัม ไม่ อาฮตั ไม่ เฮเซคียา กซัต
เมือง ยูด่า�

ป อฮั พะจาว ละ ปุย เมือง ยูด่า
2 พะจาว อฮั เฮี ละ ปลัฮ มะลอง ไม่ ปลัฮ เตะ�

�ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี อาึ เอจี เลียง เงอะ
กวน แตะ ไม่ แลน แก เนอึม เมอะ ฮอยจ ละ ระ อ�ื
เญือม เอจี ระ อื ปังเมอ เลฮ เตียง ป อฮั อาึ� 3 ปัง
มัฮ โมวก ยุง ลัง่ กุม แตะ� ปัง มัฮ บรงั บรอง ยุง ลัง่
ป เลียง แตะ� โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ ปังเมอ
โอ ยุง กุม แตะ เฟือฮ� ไม่ โอ อื คาวไจ โอเอฮี�� อฮั
เซ พะจาว�

4 โม เปะ ป มัฮ เมือง ระ มัป่ ยุฮ ฮู� ระ เนอึม ตุต
นัม ลอก เปอะ� มัฮ เนอมึ เปอะ ปุย ฆอก ปุย เบร เน่
อมึ นึง มะเปือะ แตะ� เอจี ละ โปวฮ เปอะ พะจาว
ตอก กวน ปุย ป ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี โฮ� เอจี
พลิฮ บึน เปอะ พะจาว ซงะ่ ซงอม ทื อซิราเอน� เอจี
ลเตือฮ เปอะ ติ แตะ ฮา�

5 เมอยุ เลฮ แนฮ เปอะ เตียง อาึ อ�ื เมอยุ ฆวต
เกือฮ แนฮ เปอะ อาึ เฟียต แตะ� ไกญ เปอะ เอจี เบ
ราะ เล่ีป อ�ื เอจี โซะ โอยจ เปอะ ฮอยจ โตะ รพาวม
แตะ� 6 เน่อมึ นึง ไกญ เปอะ ฮอยจ ละ ลเตือก ชวง
เปอะ ไก โตว นา ก โอ อื ไก เบราะ เบิ นึง อ�ื เบ
ราะ ซเออมึ ไม่ เบราะ ไอม เอจี เล่ีป เอนิ โกะ เปอะ�
ออยฮ โฮลวง ซงา เอนิ� ไก โตว ป รไซจ เบราะ เปอะ
เซ ไม่ เยื่อ อื นึง ลออยฮ ละ เปอะ� ไก โตว ป เพาะ
ละ เปอะ ติ ปุย เนอมึ� อฮั เซ พะจาว�

7 ปะเทต อาวต เปอะ เอจี ฮงั เยอื� เมือง ไมจ นึง
อื เอจี โตก ปุย นึง งอ� ชจิ โดว ยุฮ เปอะ เอจี ฮอยจ
ลู ปุย ตังเมือง ฮา เปอะ� เอจี ลู เอนิ ตุย ป โซม ป
ไอฮ ยุฮ เปอะ ซองนา เปอะ เอนิ� ไลจ โอยจ เอนิ โอ
เอฮี ยุฮ เปอะ เซ� 8 เมือง ซีโยน เอจี อาวต โน่ง�
เญือะ ไก โตว ป เฆีญ เฟือฮ ตอก เยอื เญือะ ตาื นึง
รปึม อะงุน� ตอก โรฮ เตอปึ นึง รปึม แก โฮ� 9 มัฮ
โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เรอึม เอะ เกือฮ ไอม
งอ่น� เอะ ตึน ซ ชปิ โอยจ เอนิ ตอก เมือง โซโด่ม ไม่
เมือง โกโมรา โฮ�

10 โม เปะ ป มัฮ ตอก ไกญ กอ เมือง โซโด่ม เมอ�
ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว. โม เปะ ป รดู ปุย เมือง
โกโมรา เยอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ฮมอง โกตไม
ยุฮ พะจาว ทื เอะ� 11พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� �ซัต
ซิง โฮวน ป มอก เปอะ ตอง ทไว เซ อมั แกต เปอะ
ไก ป มัฮ ละ อาึ� อาึ เอจี เตือ นึง ตอง ปุย โอเอฮี
ละ แตะ� อาึ ฆวต ไอฮ โตว แกะ ไฮมญ ไม่ ลออยฮ
ซัตซิง ยุฮ เปอะ� ฮนัม โมวก โปก ไม่ กวน แกะ กวน
ปิ เซ ปุก โตว รพาวม เมอะ� 12 มัฮ ปุย ป ดวน โม
เปะ เคียต โรวก โอเอฮี โฮวน เซ� ปุย ป เกือฮ โม
เปะ เคียต เลียก นึง ควง วฮินั ยุฮ อาึ ตอก เซ� 13 ปุ
เญือะ โรวก ทไว โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ ตอก เซ� ป
ซออย ฮงาื ยุฮ เปอะ เซ อาึ เกละ ลัมเลือ อาวม� เญื
อม ชลอง เปอะ ลลาึง เคิ ไม่ ทื เปอะ ซเงะ ลโล่ะ ไม่
โพรม ดิ เปอะ ไม่ ปุ แตะ ตัม ไล ยุฮ เปอะ เซ เตือง
ยุฮ แนฮ ลัง่ เปอะ ป ฆอก ป เบร ไม่� อาึ เญาะ ปุน
โอต โตว ป ยุฮ เปอะ� 14อาึ เกละ เนอมึ ยุ กัน โพรม
เปอะ ลลาึง เคิ ไม่ กัน ชลอง ไฮญ ยุฮ เปอะ เซ� โอ
เอฮี เซ ตอก ป มัฮ รบุยฮ เชยีน ลอน ละ อาึ� แปน
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ควน โซะไมญ อาึ ฆาื� 15 โม เปะ� เญอืม ยวก เปอะ
เตะ แตะ ไววอน ละ อาึ� อาึ เญือะ ซ แลน โตว เปอะ
เฟือฮ� ปัง ไววอน เลาะ ลาึน เปอะ� อาึ ปุ เญือะ ซ
งอ่ต� นึง เอจี รแอม เตะ เปอะ นึง ลอก อื ฮนัม ปุย�
16 ไมจ เปอะ รไซจ ติ แตะ เดอมึ เปอะ ซ ซงะ่� ไมจ
เปอะ เกือฮ กัน ฆอก ยุฮ เปอะ เซ ไฆร แปฮ เดอมึ อาึ
โอ เญือะ ซ โฮลฮ ยุ� ปุ เญือะ ยุฮ ปพิต เตอ� 17 ไมจ
เปอะ เพอกึ ติ แตะ ยุฮ ป ไมจ� ซาวป ยุฮ กัน ปุก กัน
ลอก เกอ� เรอึม โม ป ตุก ป โฮลฮ ปุย โคมเฮง เซ�
เฆีญ โม กวนดอย ฮา ป คัม ตุง อ�ื โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
โม แมฮงั แมไม เยอ� มัฮ เซ ป ปุก รพาวม เมอะ��
อฮั เซ พะจาว�

18 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �เอญี นา เฮี เยอ� ไมจ
เอะ ซิงซา ไม่ ปุ แตะ� มัป่ ยุฮ เปอะ ปัง ซครกั เอนิ
ตอก ฮนัม โฮ� ซ เกือฮ ปิญ ละ เปอะ ตอก ฮมิะ� ปัง
ซครกั ลอง เอนิ� ซ เกือฮ ลัง่ ปิญ ละ เปอะ ตอก ฮาึก
แกะ โฮ� 19 ดัฮ โม เปะ เนอึง ป อฮั อาึ ไม่ รพาวม
เนอมึ แตะ โฮ ซ โฮลฮ เปอะ โซม โอเอฮี ไมจ ป กวยฮ
นึง ปลัฮ เตะ เฮี โครยญ เจือ� 20 ดัฮ เปอะ เกือฮ
รพาวม แตะ ลึง ไม่ เลฮ เปอะ เตียง อาึ� ปังเมอ ซ
ลอก เปอะ ตุต แตะ ฆาื ฮอยจ ละ ยุม แตะ นึง กัน
รุป เซิก ฆาื อ�ื เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ พะจาว ป ลปุง ไม่
เปอะ�� อฮั เซ�

เวยีง เยรูซาเลม แปน ป ฆอก ไล
21 ป มัฮ เวยีง ป ไก รพาวม เนอึม นึง ไพรม อ�ื

ปเล่ีย เฮี เอจี แปน ตอก มอจังคึต โฮ� ป มัฮ เวยีง
นาวก นึง รพาวม ซืไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก ไพรม อ�ื
ปเล่ีย เฮี เอจี นาวก นึง โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� 22 เออ�
เยรูซาเลม� ไพรม อื มัฮ เปอะ ตอก มาื ไมจ โฮ�
ปเล่ีย เฮี ปัง เมอ แปน เยอื เปอะ ตอก เอยีง มาื
โปวฮ ปุย โฮ� ไพรม อื ตอก โรฮ เปอะ ป เอจี แปน
รอาวม อะงุน ไมจ� ปเล่ีย เฮี แปน เยอื โรฮ เปอะ
ตอก รอาวม อะงุน รไม่ ไม่ รอาวม ปลาว โฮ� 23 ป
มัฮ โม ฮวันา นึง เปอะ เอจี เลฮ เตียง� ไม่ เอจี แปน
อื ปุโฮมว โม คะมุย� ซาวป ลอป ตอก ซ เกือฮ แตะ
ปุย นนุ แตะ นึง มาื� ไม่ ฆวต รปั อื คองควน� ญอม
โตว ยุฮ ฆรอ อฮั ตัง โม กวนดอย เญอืม ฮอยจ อื นึง
ซัน� ไม่ โอ อื ญอม รเตีฮ โอเอฮี ละ โม แมฮงั ตัม ซื
อ�ื

24 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง
ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิรา
เอน� อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก
แตะ ละ โม ป เกละยุ แตะ� ซ โรก ไอฮ เวน ละ โม
ป ตอซู ไม่ แตะ� 25 อาึ ซ เกือฮ โม เปะ อาวม เตะ
แตะ� อาึ ซ โล โม เปะ นึง เบิง่ เกือฮ ซงะ่ ตอก โล
ปุย แฮ เกือฮ ซงะ่ ฮา ครมั โอเอฮี ป โอ ไมจ นึง อื
โฮ� 26 อาึ ซ เกือฮ แม โม เปะ ไก ฮวันา ยุฮ ไม่ ไก
ที ปึกซา ยุฮ เปอะ ตอก ไพรม อื โฮ� ฟวยจ เซ ปุย
ซ อฮั เวยีง เยรูซาเลม มัฮ เวยีง ซืไซ ไม่ เวยีง เนอึม
รพาวม� ซ แปน แม เมือง อาวต โม ป ซื ป ไซ ไม่ ป
เนอมึ รพาวม นึง เบือ อ�ื

27 �พะจาว ซ โตฮ เวยีง ซีโยน เบือ กัน ปุก กัน
ลอก ยุฮ แตะ� เมาะ โม ป เฌาะ รพาวม แตะ นึง
อื ซ เรอึม อื เบือ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ แตะ� 28 เมาะ
ป ยุฮ มัป่ ไม่ โม ป ละ โปวฮ พะจาว, ไม่ โม ป เลฮ
เตียง� พะจาว ปังเมอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื เกือฮ โอยจ
แกล เอนิ� 29 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื
นุ่ม แตะ ไว โคะ ไฆรจ ซัมคัน เซ� ซ ญาญี โรฮ เปอะ
ฆาื ซมา แตะ โคะ ซัมคัน นึง รปึม ละ ป ทื แตะ� 30 จี
วติ โม เปะ ซ แปน ตอก โคะ ไฆรจ เอจี ตูไต ฮละ� ซ
ตอก โรฮ เปอะ รปึม ป โอ เญาะ ฮอยจ รอาวม นึง
โฮ� 31 ป มัฮ เบระ เอ ดัฮ ลอก รปอย งอ ตึน ซ ปอ
เอนิ ฮะ อื เตือง โอยจ อ�ื ตอก โรฮ เซ โม ป ไก อมั
นัต เตอ ซ ไลจ ซ ฮะ โรฮ โกวต กัน ฆอก ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ� ไก โตว ป ซ เกียฮ ญึ่ต ยุฮ งอ เซ��

2
ปุย อาวต เฮน ฮลอง เบือ พะจาว

1 ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ อซิยา กวน อามอต�
ป เกว ไม่ เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง เยรูซาเลม มัฮ ตอก
เฮ�ี 2 เวลา ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ฮ�ี พะจาว ซ ยวก
อาึง บลาวง นา ก อาวต วฮินั ยุฮ แตะ� เกือฮ อื ฮลา
วง ฮา บลาวง ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ โรฮ อื
ฮลาวง ฮา เปือง โม เปือง มอยจ โครยญ โดฮ� ปุย
โฮวน เมือง เงอ ซ ฮาวก ฮอยจ นึง บลาวง เซ เตือง
มู แตะ�

3 เญอืม เซ ปุย โฮวน เมือง เซ ซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
�ฮาวก� ไมจ เอะ ฮาวก ดิ นึง บลาวง ยุฮ พะจาว.
ไมจ ฮาวก ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ทื ยาโคป� เด
อมึ พะจาว ซ รโฮงะ คระ โครง ยุฮ แตะ ละ เอะ� ละ
ซ โฮลฮ เอะ โฮว นึง คระ ยุฮ อื เซ�� พะทัม โกตไม
ยุฮ พะจาว ซ โอก เน่อมึ นึง บลาวง ซีโยน� ลปุง รโฮ
งะ พะจาว ซ โอก เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 4พะ
จาว ซ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย โครยญ เจือ ปุย�
พะจาว ซ ตัตซิน โอเอฮี ละ ปุย โครยญ เมือง ปุย�
ปุย เตือง โอยจ อื ซ เฌาะ แตม วจิ ยุฮ แตะ เกือฮ
แปน ไท� ซ เฌาะ แตม เพลียฮ ยุฮ แตะ เกือฮ แปน
มิต ละ ซ ด่วยฮ แตะ กัก โคะ นึง� ปุย โครยญ เมือง
เญาะ ซ รุป โตว ปุ แตะ เฟือฮ� เญาะ ซ เฮยีน โตว
โรฮ ไลลวง กัน รุป เซิก ติ ตื เนอมึ�

5 โม เอะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป เปอ� ไมจ เอะ โฮว
นึง คระ ซเปีย ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ แตะ�

พะจาว ซ รเตีฮ โม ป อวต ติ แตะ
6 โอ พะจาว� ปะ เอจี ละ โปวฮ เนอมึ เปอะ ปุย ไน

แตะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป� นึง เอจี นาวก ปลัฮเตะ
อาวต อื นึง กัน โกว ปุย อมันัต พี� ตอก โกว โม ป
อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ อื ไม่ โม ฟีลิซเตีย อื เซ� ปุย
โม เซ เอจี ยุฮ โรฮ อื ตัม ปซี ปซา ยุฮ ปุย ตัง เมือง�
7 บัน่เมือง อาวต ปุย โม เซ นาวก นึง ไคร มาื� คาว
คอง ไมจ ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ ไม่� บัน่เมือง อาวต อื
นาวก โรฮ นึง บรอง� เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื โฮวน ปอ
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เอนิ โอ อื เญาะ โอยจ โกว� 8 บัน่เมือง อาวต อื เซ
นาวก เอนิ โรฮ นึง ฮุป ไว ปุย� ปุย อาวต นึง อื เซ
นุ่ม ไว ฮุป ป ยุฮ แตะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� 9 ปุย
โม เซ ซ ตุเตียม เนอึม ปุๆ ไม่ ซ โฮลฮ อื อาวต ไม่
โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื อ�ื โอ พะจาว� ปัว เปอะ โอ
ยวก พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื

10 ปุย โม เซ ซ ซาวป เม่าะ ติ แตะ นึง เฆียป ซโมะ
โตะ รองั� ซ ซาวป โรฮ กาวง โตะ เตะ ละ อาวต แตะ
นึง� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โปน ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ
พะจาว, ไม่ อมันัต รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อ�ื 11 ซ ไก
ติ ซเงะ เญือม ซ ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ กัน อวต ปุย ติ
แตะ� เญือม เซ โม ป วุฮ ติ แตะ ระ จอง ติ แตะ
ฮลาวง� พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ปุย ตุเตียม เตือง
โอยจ อ�ื ไน ซเงะ เซ มัฮ พะจาว ติ โตน โน่ง ป ไมจ
ปุย อวต ลื เยอ� 12 ไน ซเงะ เซ พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง ซ เกือฮ โม ป ระ ป คาว ไม่ โม ป อวต ติ แตะ�
ไม่ โม ป ระ ไกญ ติญ มอยฮ โฮลฮ ตื แปน ปุย ตุ ปุย
เตียม� 13พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โคะ โซน ซีด่า ฮลา
วง นึง เลบ่านอน� ไม่ ซ ยุฮ อื ชปิ ไม่ โคะ ไฆรจ นึง
บ่าชนั เซ เตือง โอยจ อื โรฮ� 14 พะจาว ซ เกือฮ บ
ลาวง ฮลาวง ลเลอึม� ซ เกือฮ โรฮ โม มอยจ บลาึฮ
ฮอยจ ก เตียม อ�ื 15 ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปอม ฮลาวง
ก มอง ปุย ญัม นึง� ไม่ ฆรุง เวยีง ตอน ฮมัน เตือง
โอยจ อ�ื 16 ปัง มัฮ โล่ง โฮว นึง ปลัฮ รอาวม ป ตึก
นึง ระ ไม่ ไมจ แตะ� พะจาว ซ เกือฮ อื โจม เตือง
โอยจ อ�ื 17 ไล อวต ปุย ติ แตะ พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่
อ�ื กัน วุฮ ปุย ติ แตะ ระ ซ เกือฮ โรฮ อื ไฆร โอยจ�
ไน ซเงะ เซ มัฮ พะจาว ติ โตน โน่ง ป ไมจ ปุย อวต
ลื เยอ� 18 เญือม เซ ป มัฮ ฮุป ไว ปุย ซ เกือฮ โรฮ อื
ไฆร แกล เอนิ�

19 เญือม ซ เกือฮ พะจาว ปลัฮเตะ รกุฮ ดุงเดียง
เบือ อมันัต ระ แตะ เซ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ ซาวป
เม่าะ ติ แตะ นึง เฆียป ซโมะ โตะ ทัม� ซ ซาวป โรฮ
กาวง โตะ เตะ ละ อาวต แตะ นึง� ละ ซ เกือฮ อื ติ
แตะ โปน ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว, ไม่ อมันัต รงั
ซเปีย คึนัก ยุฮ อื เซ� 20 ซเงะ เซ ปุย ซ โปวฮ ฮุป ป
มัฮ ไคร มาื ป ยุฮ อื นึง เตะ แตะ ละ ซ ไว แตะ เซ�
ซ วตั โปวฮ อื นึง โตะละ โตะบอย ไม่ นึง โตะทัม นา
ก อาวต บลัก� 21 เญอืม เอจี เกือฮ พะจาว ปลัฮเตะ
ซูซอย ดุงเดียง เซ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ เลียก เม่าะ
โตะทัม ไม่ เฆียป ซโมะ� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โปน
ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ไม่ อมันัต รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ อื เซ�

22 ปุ อาึง รพาวม เปอะ นึง ปุย ปลัฮ เตะ เฟือฮ
เอนิ� ปุย ปลัฮเตะ ป เกียฮ ยุม เซ ซ แปน บุย ป
โกว ตอก เมอ�

3
กัน รเตีฮ พะจาว ยูด่า ไม่ เยรูซาเลม

1 ปเล่ีย เฮี พะจาว เยโฮวา ป กุม ตฮนั มะลอง ซ
ตุย โอเอฮี� เมาะ ป เปิง ป โกว ปุย โครยญ เจือ�
เตือง ป โซม ป ปอน ตอก เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม�
เกือฮ อื โอก ฮา เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เมือง ยูด่า�

2 โม ตฮนั เกง เลือ ไม่ ตฮนั ทัมมด่า� โม ป รเตีฮ
รตุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว� โม ป ยุง โอเอฮี ลั่
กกา แตะ ไม่ โม ป ระ ไกญ ติญ มอยฮ� 3 โม ฮวันา
ตฮนั ไม่ โม ฮวันา เญือะ ยว่ง� โม นัก กัน เมือง ไม่
โม ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน เบือ กทา กทอง แตะ� เกือฮ
อื โอก เตือง โอยจ อ�ื 4 พะจาว ซ เกือฮ โม กวนดุ
โฮลฮ แปน ฮวันา ปุย� ซ เกือฮ โรฮ โม กวนงกั โฮลฮ
ตัตเตียง ปุย� 5 ปุย โครยญ โฆะ อื ซ งอ่ต ตอก ซ เกีย
ฮ บ่วก แตะ ละ ปุ แตะ� โม ป นมุ ลัง่ ซ เมีญ โตว โม
ป เอจี กวต ซัมคัน ละ แตะ� โม ปุย ปาโล ซ ญอม
โตว นัปทื โม ป ไก โญต ไก ซัก�

6 ซ ไก ติ เวลา เญือม ซ เลือก ปุย ฮวันา ยุฮ แตะ
ไน คระ เฌือต โกะ แตะ ไอฮ แฮ� ไม่ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ปะ ไก ลัง่ ลปิ ฮอป เปอะ� ไมจ เปอะ แปน ฮวันา
ละ เอะ นึง มัฮ อื เญือม โฮวน ลอน เม่ะมัก่ ซักคระ
ละ เอะ ตอก เฮ�ี� อฮั เซ� 7 เญอืม เซ ปุย เซ ปังเมอ
ซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุ เลือก อาึ อ�ื อาึ เกียฮ เรอมึ
โตว โม เปะ� อาึ ไก โตว โรฮ ป โซม ป ปอน ไม่ เค
รองึ จาวป เครองึ ฟุต เตอะ� ปุ เลือก อาึ แปน ฮวั
นา ละ ซ นัม แตะ โม เปะ เฟือฮ เอนิ�� ซ อฮั เซ�

8 เอจี ที นึง เซ� กัน ซ ไลจโลม เยรูซาเลม เซ เอจี
ซ เติง เนอึม เวลา อ�ื กัน ซ เญื่อฮ ซ ลเลอึม ยูด่า
เซ เอจี ซดิ โรฮ� นึง พลิฮ บึน ไม่ เลฮ อื เตียง พะ
จาว ป ระ อมันัต เซ� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั อื มัฮ ตื ฆวต
ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ พะจาว� 9 รพาวม โอ ซื โอ ไซ ยุฮ
โกะ อื เอจี แปน ควน รโจฮ อื ไอฮ ติ แตะ นึง� โม
เซ เอจี โรวต เอนิ ยุฮ กัน ฆอก นา ก เปง อื ตอก ยุฮ
ปุย เมือง โซโด่ม อื โฮ� เอจี มัฮ ฆาื กัน ฆอก เบร ยุฮ
โกะ อื เซ ไอฮ ป ซ ไลจโลม อื ฆาื อ�ื

10 โม ป ซื ป ไซ เยอ ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ
มวน แตะ� นึง ซ โฮลฮ อื ป ไมจ เบือ กัน ซื กัน ไซ
ยุฮ แตะ� 11 โม ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ ซ เม่ะมัก่
เนอมึ� นึง ซ จัมเปน อื ลอก ป โซะ ฆาื กัน ฆอก กัน
เบร ป เอจี ยุฮ โกะ แตะ เซ�

12 ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ อาึ อื มัฮ โม กวนดุ ป โคม
เฮง ไม่ บัง่คัป แตะ ปุย นึง อ�ื มัฮ โม ปรโปวน ป
โฮลฮ แปน ป ตัตเตียง ปุย นึง อ�ื เออ� ปุย ไน บัน่
เมือง ยุฮ อาึ� ฮวันา ยุฮ เปอะ เอจี เกือฮ โม เปะ พิต
ไม่ เกือฮ อื โม เปะ รงัมะ นึง คระ ซ โฮว แตะ�

13 พะจาว เอจี ฟวยจ เพรยีง อื ติ แตะ ละ ซ รโฮ
งะ อื พิต โฌวะ ยุฮ ปุย ไน แตะ� ไม่ ซ รเตีฮ อื เกือฮ
ลอก ตุต แตะ� 14 พะจาว รเตีฮ ตัตซิน โม ปุย ไน
แตะ� ป มัฮ โม ฮวันา ไม่ โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง นึง
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ลู เปอะ รปึม อะงุน
ยุฮ ปุย� โอเอฮี เมาะ ป ไก นึง เญือะ เปอะ เซ เอจี
มัฮ ป ลู เปอะ ฮา โม ป ตุก ป ญัก� 15 โม เปะ ไก โตว
ซิต เปอะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปุย ไน อาึ� ไม่ โคม
เฮง แตะ โม ป ตุก ป ญัก ตอก เซ�� อฮั เซ เยโฮวา
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

ลปุง ซตอก ละ ปรโปวน นึง เวยีง ซีโยน
16พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ� โม ปรโปวน

นึง เวยีง ซีโยน เซ เกียฮ ฮุน ลัมเลือ เอนิ� ซนาว ปุ
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โฮว โงก แตะ ไม่ เปลีฮ อื ซลิต เครียง แตะ นึง ไง่
แตะ� กอยฮ ซแวว รเดือง แตะ ปอ ลอยฮ เอนิ พร
วยญ นึง เงยีก ชวง แตะ� 17อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ลอก
ตุต แตะ� ซ คุต ฮาึก ไกญ อื ปอ แกล เอนิ อ�ื� อฮั
เซ�

18 ไน ซเงะ เซ พะจาว ซ ตุย โอเอฮี ป มวน รพาวม
โม ปรโปวน เยรูซาเลม เซ ไม่ ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื
ป มัฮ ควน แงฮ่ อื ติ แตะ นึง� ป จาวป อื นึง ไกญ
แตะ� ป ฮนัง อื นึง โงก แตะ ไม่ ป จาวป อื นึง เงยีก
ชวง แตะ เซ� 19 พะจาว ซ ตุย เบล ฮา เตะ อ�ื ไม่
พา ปุก โงก อื ฮา อ�ื 20ซ ตุย โรฮ โคะ ไฆญ ปุก อื นึง
แด่ แตะ ไม่ ซเลียง นึง แฆ เกือง อ�ื ไม่ พา ปุก นึง
ญวย อ�ื ไม่ ลออยฮ ซออย ฮงาื ยุฮ อื ไม่ ฮุป ซัมคัน
ฮนัง อ�ื 21 ซ ตุย โรฮ ไฌม นึง ด่อยฮ อื ไม่ ป ตาึก
อื นึง มาึฮ แตะ� 22 มัฮ แม ลปิ แงฮ่ อื ติ แตะ� ไม่
ลปิ ฮอป อื ไม่ พา เลอึป อื โกะ แตะ� ไม่ กปาว ซเอี
ยก อ�ื 23 มัฮ แม ลปิ เฮรี อื ไม่ พา ลินิน ละ บ่วต อื
นา แตะ� ไม่ พา เลอปึ ไกญ อ�ื ไม่ พา เลอปึ โกะ อ�ื
พะจาว ซ ตุย อื ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื

24 ซ แปน ปุย ซออย เฮงียก ตัง ดะ แตะ ลออยฮ
ซออย ฮงาื� ซ โฮลฮ ไอฮ โม่ะฮุต โม่ะ ตัง โม่ะฮุต
ไคร� ซ แปน ปุย แกล ไกญ ตัง ไก ฮาึก ลัง่ แตะ�
จาวป เครองึ พา ฮาื ฆัน ตัง พา แนน ไมจ� ซ อาวต
ไม่ โซะกิจ แตะ� ตัง มัฮ แตะ ป ไมจ นาตา� 25 โม
ปรเมะ ป เกง เลือ นึง เวยีง เยรูซาเลม ซ ยุม นึง กัน
รุป เซิก� 26 โตะ รเวอืะ ฆรุง นึง อื ซ เยอืม ซ โฆว ฆาื
โซะ รพาวม แตะ� เวยีง เซ ซ แปน ตอก ปรโปวน ป
ปอยจ ปุย เครองึ อื เกือฮ อาวต ฆาวง ไม่ งาวม อื ล
ลาึง เตะ รกาื โฮ�

4
1 เญือม เอจี เติง เวลา เซ� ปรโปวน อาแลฮ ปุย

เยอ ซ โฮมวต ปรเมะ ติ ปุย นึง ซ ไอฮ ดิ อื แปน ปร
เมะ เญือะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เครองึ จาวป อาวป
โซม แตะ เอะ ซ ซาวป ไอฮ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ
แปน ตื ปรโปวน เญือะ เปอะ ติ คระ โน่ง� เดอมึ เอะ
โอ ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ตอก เฮ�ี�
อฮั เซ�

ตอก ซ รโอฮ รอตั เยรูซาเลม
(ยรม� 23:5; 33:15-16; ซคย� 3:8; 6:12)

2 ซเงะ เซ โงว ยุฮ พะจาว ซ โอก ฆอย ติ กัก� ซ
ไมจ เนอึม ไม่ ไก โญตซัก แตะ� เปลิ โคะ เปลิ เอาะ
ไมจ นึง เมือง เซ� ซ แปน ควน โฮลฮ โม อซิราเอน
ป ไอม ลัง่ อื รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง� ไม่ โฮลฮ อื
นาตา แตะ เบือ อ�ื 3 เมาะ ป โปน ฮา ยุม แตะ ป เอจี
เลือก พะจาว อาึง เกือฮ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
เซ เตือง โอยจ อ�ื ปุย ซ อฮั อื มัฮ ป ซงะ่ ซงอม ยุฮ
พะจาว� 4พะจาว ซ รไซจ ป ฆอก ป เบร นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ เกือฮ ซงะ่ เบือ อมันัต ระ แตะ� มัป่ ตุต
ป ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม ฆาื เกือฮ อื ฮนัม ปุย ปัต�
พะจาว ซ รเตีฮ อื เบือ อมันัต ระ แตะ� ไม่ ซ รไซจ อื
ละ อื เกือฮ แปน ป ซงะ่ ซงอม� 5พะจาว ซ ยุฮ อาึง
ชุต รวู ละ เมือ ซเงะ่ อ�ื ซ ยุฮ โรฮ อาึง รเออปึ งอ ละ
ซ แปน รงั ซเปีย ละ เมือ ก ซาวม อ�ื รงั ซเปีย ยุฮ

พะจาว ซ ซอต ติ แตะ เล่ีป บลาวง ซีโยน ฮอยจ โรฮ
ละ โม ป โพรม อาวต แควน อ�ื ซ แปน เอนิ ตอก
พรงั ละ อ�ื 6ซ แปน เอนิ ป เฆีญ ป เดีย เวยีง เซ ฮา
ป กอยจ ป ราวม เมือ ซเงะ่ อ�ื ซ แปน โรฮ ป โฮลฮ
ปุย เปิง ฮลอง รอง ซโอว อื ฮา เฮละ ระ กาื กอ โรฮ�

5
รซอม เชยี ไลลวง รปึม อะงุน

1 อาึ ซ เชยี ละ เปอะ ติ โบ่ต เกือฮ โม เปะ ฮมอง�
มัฮ รซอม เชยี เกว ไม่ ป ฮรกั เนอมึ อาึ ไม่ รปึม อะงุน
ยุฮ อ�ื ป ฮรกั เนอมึ อาึ เซ ไก รปึม ยุฮ� มัฮ เตะ ไมจ
ติ โดฮ อาวต นึง ชวง บลาวง� 2 กุม อื เซ รกาื เตะ นึง
อ�ื ไรฮ ซโมะ นึง อื โอก โอยจ� โรวก ซมา ตัง อะงุน
ตึก นึง ไมจ แตะ นึง อ�ื ยุฮ เญือะ ตาื ฮลาวง นึง อื
ติ� ปอยจ โรฮ ซโมะ ละ แปน อื ก บึน แตะ รอาวม
อะงุน นึง อ�ื รกวน ติ แตะ ซ โฮลฮ เปลิ อะงุน ไมจ
นึง อ�ื เญือม เปลิ อื ปังเมอ มัฮ เปลิ อะงุน นะ โน่ง
ป โฮลฮ อ�ื

3 กุม รปึม เซ อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป อาวต นึง เมือง
เยรูซาเลม ไม่ เมือง ยูด่า เยอ� ไมจ เปอะ รเตีฮ โอ
เอฮี ซน่ะ อาึ ไม่ รปึม อะงุน ยุฮ ฮุ� 4 อมั ไก ลัง่ ป โอ
อาึ ดิ ยุฮ นึง รปึม เซ เมาะ ป ลัง ยุฮ ฮุ� เญอืม ซาวป
อาึ เปลิ อะงุน ไมจ นึง อื เมอยุ โอ อื ไก เปลิ ไมจ นึง
อ�ื 5 อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ป ซ ยุฮ แตะ ละ รปึม ยุฮ
แตะ เซ� อาึ ซ เญื่อฮ ซ ตอยจ ฆรุง กัต ยุฮ แตะ ฮา
อ�ื ฆรุง ซโมะ นึง อื ซ เญื่อฮ ฮะ� ซ พลวย โกะพริ
โกะยว่ง เลียก นึง ละ ซ โซม ซ บึน อ�ื 6ซ เกือฮ รปึม
เซ แปน ลาึน โอ ปุย เญือะ แฮรป เญือะ เพรยีง� ซ
นาวก นึง กัต ระ กัต แตวะ ฆาื อ�ื อาึ ซ ดวน ชุต รวู
โอ เญือะ ตาว รอาวม เฮละ ละ�� อฮั เซ พะจาว�

7 รปึม ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เอจี มัฮ โม อซิ
ราเอน ไม่ โม ยูด่า� โม เซ เอจี มัฮ รปึม ยุฮ อื ป ลัง
แปน ควน โฮลฮ อื รพาวม ไมจ แตะ นึง� พะจาว
รกวน ยุ ยุฮ ปุย ไน แตะ กัน ปุก กัน ลอก� เมือต
แลน อื ปังเมอ มัฮ กัน มอก ปุย ปุ แตะ ป ยุ อ�ื ฆวต
ยุ กัน ซื กัน ไซ นึง อ�ื ปังเมอ ฮมอง เซียง เยอืม ปุย
นึง อาวม อื โคมเฮง ปุย แตะ โน่ง�

เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย
8 โม เปะ ระ เนอึม ตุต ป ซ ลอก เปอะ� เอจี ไก

เญือะ เปอะ� ฆวต ไอฮ แม เปอะ โฮวน ปุ ปุ� เอจี
ไก ชจิ โดว ยุฮ เปอะ� ฆวต ไอฮ แม เปอะ เวอืฮ ปุ ปุ
ฮอยจ ละ โอ ปุย ไฮญ ไก ก อาวต นึง ปลัฮเตะ� มัฮ
ปะ โน่ง ป อาวต นึง อ�ื

9 อาึ เอจี ฮมอง ป อฮั พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง
ตอก เฮ�ี เญือะ ระ เญือะ คึ โม เซ แจง ซ ฮงั เยอื
อ�ื ไก โตว ป ซ อาวต นึง เญือะ ไมจ โม เซ� 10 รปึม
อะงุน งา่ โรฮ พอน ไฮ พาซี เซ ซ ไก รอาวม อะงุน นึง
ติ ฮมวน โน่ง� เญือม เซ เฮงาะ ซมา กาว รดู เยอ�
ซ โฮลฮ เฮงาะ นึง อื ติ รดู โน่ง�

11 ระ เนอึม ตุต ป ซ ลอก เปอะ� โม เปะ งาวป
โกฮ เปอะ ละ ซาวป แตะ ญุ ไปล� เดอมึ โรฮ เปอะ
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ไอจ นึง ซาวป แตะ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก� 12 เลียง เนอึ
ม เลียง แนม เปอะ ปุ แตะ นึง ป มวน� เตียต เปอะ
พิน ระ พิน แตวะ� ดิฮ เปอะ รมัมะนา� ปาึง เปอะ
เปี ไม่ ปุ แตะ� กุก เปอะ โตะ ญุ เปอะ ไปล ไม่ อ�ื ปัง
เมอ โอ เปอะ เครองึ รไจจ นึง ป ซ ยุฮ พะจาว. เมีญ
เปอะ โตว กัน ยุฮ พะจาว ระ ไล ละ แตะ� 13 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ ซ ไก ป เมือะ โรวก เปอะ โฮว
แปน ครา แตะ ฮอยจ เมือง ไฮญ นึง โอ แนฮ เปอะ
คาวไจ โอเอฮี� โม จาวไน ยุฮ เปอะ ซ ยุม นึง ไปลญ
แตะ� โม ลัปซด่อน ซ เบฮ นึง โอ แตะ ไก รอาวม
ญุ� 14 เมือง ป ยุม เอจี องั มวยญ แตะ เวอืฮ ละ ซ
บลวน อื โม จาวไน เมือง เยรูซาเลม ไม่ โม ลัปซด่อน
ป จุเจะ เซ เตือง มู อ�ื

15 ปุย ซ โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื อื เตือง ป ระ ป แตวะ�
ปุย เกียฮ ฮุน นึง อื ซ โฮลฮ แปน ปุย ตุ ปุย เตียม�
16 เญอืม เซ มัฮ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ป ซ เปลี
ฮ มัฮ แตะ ป ระ ป คาว เบือ กัน ซืไซ ยุฮ แตะ� พะ
จาว ป ซงะ่ ซงอม ซ เปลีฮ มัฮ แตะ ป ซงะ่ ซงอม นึง
ยุฮ แตะ ป ปุก ป ลอก� 17 เญือม เซ กไน เวยีง ฮงั
เซ โม กวน แกะ ซ ซาวป เปือม ไรป นึง อ�ื โม กวน
แกะ กวน ปิ ซ เปือม นึง เบือง อาวต ปุย กอย�

18 โม ป โกว แนฮ ลปุง โอ เนอึม เอจี มัฮ เมือะ อื
ปุ โฮว มัป่ พิต ไม่ ป ฆอก ป เบร ยุฮ แตะ ตอก เมือะ
ปุย เลาะ นึง โม่ะ โฮ� ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ
ฆาื อ�ื 19 โม เซ โรวต เพียก พะจาว� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เกือฮ พะจาว ซไจ แปฮ ยุฮ ป อฮั อื ติ แตะ ซ ยุฮ เซ
เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� เกือฮ พะจาว ซงะ่
ซงอม ยุฮ อซิราเอน ยุฮ แปฮ ป ตะ แตะ ยุฮ� เดอมึ
เอะ ซ ยุง มัฮ อื ป เนอึม ไม่ โอ อื มัฮ�� เคียต อฮั
เซ�

20 โม เซ อฮั ป ฆอก มัฮ ป ไมจ� ไม่ อฮั อื ป ไมจ
มัฮ ป ฆอก� ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื ปุย
โม เซ เปียน ป เฟียก แปน ป ซเปีย ไม่ เปียน ซเปีย
แปน เฟียก� เกือฮ โรฮ ป ซอง แปน ป เด ไม่ เกือฮ
อื ป เด แปน ป ซอง�

21 โม ป อฮั ติ แตะ เฮยีง แกต ติ แตะ ไมจ กัมกึต
ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื

22 โม ป อฮั ติ แตะ เกง ฮา ปุย นึง ญุ แตะ ไปล
อะงุน โฮวน ไม่ อฮั อื ติ แตะ เป ปุย นึง ซาวป แตะ
รไม่ ไปล โฮวน เจือ ซ ลอก โรฮ ป โอยจ นึง โซะ แตะ�
23 เอจี มัฮ โม เซ ป พลวย ปุย ไก พิต เบือ ดุป ปุย
มวยญ แตะ นึง มาื� ปังเมอ ตัตซิน ปุย โอ ไก พิต
เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ�

24 โม เซ ญอม โตว ไอฮ ลปุง เพอกึ ตอม ยุฮ พะ
จาว กุม ตฮนั มะลอง� เพยีก แฮม โรฮ ลปุง พะจาว
ซงะ่ ซงอม ยุฮ อซิราเอน� โม เซ ซ ตูไต ซออฮ ฆาื อื
ตอก ไรป ซเออมึ แรฮ โฮ� เตีย ไมจ อื ซ อฮั ซ ปอย
ไม่ กาื� ซ ฮะ ล่อยญ ตอก เบระ ซออฮ ไม่ ไรป ยุม
โฮ�

25 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ซ ฮาวก รพาวม ละ
ปุย ไน แตะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ ปุย ลอก ตุต เบือ รที อมั
นัต แตะ� บลาวง ฌื ซ รกุฮ ดุงเดียง� ฆัว ยุม ปุย ซ
เฮยีไฮ ตัม คระ ตอก ครมั รฌุฮ โฮ� ปัง เอจี ยุฮ อื ละ
อื เมาะ เซ ป มัฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ อื เซ ดิ

ไฆร โตว ลัง่� กอยฮ ลัง่ เตะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ลอก
ตุต แตะ� 26 พะจาว ซ ไก ซันญัน ยุฮ ติ เจือ ละ ซ
กอก อื ปุย เมือง ซไง ฮอยจ เคะ แตะ ติ เมือง� เมือง
ป อาวต ลอยจ เตะ เซ� ซ ปาึง พะจาว เตะ แตะ ละ�
ปเล่ีย เฮี ซ ฮอยจ รปิ เอนิ ฆาื อ�ื 27 โม ป ฮอยจ เซ
ซ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป โซะไมญ โซะ ปี นึง อ�ื ไก
โตว โรฮ ป โคะ ซดุฮ นึง อ�ื ไก โตว ป ปุน ไอจ นึง
อ�ื ป ไฆญ ป โฆย นึง อื ปุ โรฮ ไก� ไก โตว โรฮ ป
ล่าว โม่ะฮุต นึง อ�ื ป ดุต โม่ะเกิป นึง อื ปุ โรฮ ซ ไก
ติ ตื เนอึม� 28 ตี ทนู ยุฮ อื ฌอยจ ไม่ ลอม แตะ� ร
เม่อมึ ทนู ยุฮ อื เอจี ววยฮ อาึง อ�ื กลอฮ บรอง ยุฮ
อื กอ เอนิ ตอก ซโมะ งอ โฮ� ชวง เลาะ รุป เซิก ยุฮ
อื ไกลจ ลัมเลือ พังแพว ตอก กาื บังบอย โฮ� 29 เซี
ยง รโอง โม ตฮนั ยุฮ อื ตอก เอนิ อาวม รเวยี ซิงโต
เญอืม เอจี โฮลฮ อื เกียต กุก โอเอฮี โฮ� อาวม แนฮ
ปุ เอญี ไม่ อื ตอก เซ ละ โอ อื ซ เกือฮ ปุย ปุน ลู ตุย ป
ปุน แตะ เซ ฮา แตะ� 30 เญอืม เซ ปุย โม เซ ซ รโอง
ละ โม อซิราเอน นึง เซียง เรยีง แตะ ตอก ลอยฮ เซี
ยง ปลัฮ รอาวม โฮ� เมาะ ป แก เมือง เซ ซ ชวน
เอนิ ป เฟียก นึง อื ไม่ กัน ตุก เปละ นัน พาวม� ป ซ
เปีย นึง เมือง เซ เอจี ไฆลป โอยจ นึง เอจี บลวน เฟี
ยก อ�ื

6
ไลลวง ยุ อซิยา พะจาว

1 ไน เนอมึ ยุม กซัต อุตซียา เยอ� อาึ โฮลฮ ยุ พะ
จาว งาวม ก ฮลาวง อ�ื มัฮ ตังอี คึนัก ก งาวม อื
เซ� ลปิ อื เซ ดา ปอ นาวก เอนิ อื ยุฮ วฮินั� 2 ไก โม
เตปด่า รงั ชุง ลวง ราว อ�ื โม เตปด่า เซ ติๆ ไก โพ
รยจ แลฮๆ� โพรยจ ลอา อื เซ เลอปึ นา แตะ นึง อ�ื
ลอา อื แม เลอึป ชวง แตะ นึง อ�ื ลอา อื แม โปว
นึง อ�ื 3 เตปด่า โม เซ อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี
�พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง มัฮ ป ซงะ่ ซงอม�

มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� ปลัฮเตะ เตื
อง โอยจ อื เอจี นาวก นึง รงั ซเปีย ยุฮ อ�ื� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ�

4 เญือม เซ มะ รเวอืะ วิฮนั เซ ดุงเดียง เอนิ นึง
ลอยฮ ลเลาะ เตปด่า เซ� วฮินั เซ นาวก นึง ม่าึต งอ
ฆาื อ�ื

5 อาึ อฮั ฮะ ตอก เฮ�ี �อาึ รไจจ เนอมึ เมอะ� ตึน
ซ ยุม เมอะ� อาึ มัฮ ปุย พิต ลอป ดัก ดอย� อาึ
อาวต โรฮ ลลาึง ปุย พิต ลอป ดัก ดอย โรฮ� อาึ เอจี
โฮลฮ ยุ กซัต เซ� มัฮ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง��
อาึ อฮั เซ ละ�

6 เญอืม เซ เตปด่า รงั ติ เซ ไกป รฆุ งอ นึง กิม เน่
อมึ นึง คัน ทไว เซ� ไปญ ปุ โฮว อ�ื โปว ไม่ อื ฮอยจ
เคะ อาึ� 7 จิ มวยญ อาึ นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน�
รฆุ งอ เฮี เอจี จิ ดอย ปะ� ตุต ยุฮ เปอะ เอจี โปวฮ
ละ เปอะ� มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ�� อฮั เซ
เนิ�

8 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง ลปุง พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ
ปุย ป ซ โฮลฮ อาึ ดวน โฮว เยอ� มัฮ ปุย ป ซ ญอม
โฮว ฆรอ เอะ เอ�� อฮั เซ พะจาว�



อซิยา 6:9 600 อซิยา 7:21

เญือม เซ อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ฆวต โฮว
เยอะ� เกือฮ อาึ โฮว ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ�

9 เญอืม เซ พะจาว ดวน อาึ โฮว อฮั อื ละ ปุย ตอก
เฮ�ี �โม เปะ ซ ฮมอง เลาะ ฮมอง ลาึน เปอะ� ปัง
เมอ โอ เปอะ ซ คาวไจ� ซ แลน เนอึม แลน แนม
เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ ซ ยุง โอเอฮี เบือ อ�ื� ดวน
อาึ อฮั เซ� 10ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� ไมจ
เปอะ เกือฮ รพาวม ปุย โม เซ เฟียก� ไมจ เปอะ
เกือฮ ไง่ อื จัก� ไมจ เปอะ เกือฮ ฮยวก อื ฮลาึต เด
อมึ โม เซ โอ ซ เกียฮ ยุ โอเอฮี ไม่ โอ อื เกียฮ ฮมอง
โอเอฮี� ไม่ โอ โรฮ อื ซ คาวไจ โอเอฮี โรฮ� มัฮ ฮมอง
โม เซ อื ไม่ เกียฮ คาวไจ เนอึม อื โอเอฮี� ตึน ซ ล
เตือฮ ติ แตะ เอญี แม เคะ อาึ ละ ซ เกือฮ อาึ อื ไฮ ป
โซะ นึง� อฮั เซ พะจาว�

11 เญือม เซ อาึ ไฮมญ นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว� โอเอฮี ตอก เฮี ซ เล่ีญ เมาะ เมอ�� อฮั เซ
ละ� พะจาว โลยฮ อื เนิ� �มัฮ ฮอยจ ละ ชุ เมือง ปอ
ไลจ ปอ ฮงั อ�ื ฮอยจ ละ ม่าวง เญือะ นึง โอ อื ไก ป
อาวต นึง� ฮอยจ โรฮ ละ ฮงั ชจิ โดว โลว นา เตือง
โอยจ อ�ื 12 อาึ ซ เกือฮ ปุย ตอ ฮา เญือะ ยว่ง แตะ
ฮอยจ ก ซไง อ�ื ซ เกือฮ พริ เตะ เบระ เบรอมึ นึง
นาตี อาวต อื แปน ป ฮงั เยอื� 13 ปุย นึง เมือง เซ ไน
กาว ปุย ปัง โฮฮ ลัง่ ติ ปุย โน่ง อาึ ซ ยุฮ ลัง่ ไลจ ไม่�
ซ เกือฮ ฮะ นึง งอ� ซ มัฮ ตอก โคะ ฆิ โคะ ซะ ป เอจี
ฆู ปุย ป โฮฮ ลัง่ โงว ปลาว อื โน่ง โฮ� โงว โคะ เซ
เอจี มัฮ แพป อื ไม่ ปุย ไน พะจาว ป ซ เฌาะ ตาวก
เฌาะ โล แม ติ แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

7
ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ กซัต อาฮตั

1 กัง เคะ เอ เญอืม เอจี โฮลฮ อาฮตั ป มัฮ กวน โย
ทัม เซ แปน กซัต นึง เมือง ยูด่า เยอ� ปุย รุป แม ปุ
แตะ ติ โฮน� (อาฮตั เซ มัฮ กวนโซะ อุตซียา�� เร
ซีน ป มัฮ กซัต เมือง ซีเรยี ไม่ เปคา ป มัฮ กวน เรมา
ลิยา ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน ฮาวก ดิ ละ ซ ตอซู
แตะ ปุ แตะ ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� ปังเมอ โอ ปุน
เป อ�ื

2กซัต เมือง ยูด่า เญอืม ฮมอง อื ซ เรอมึ โม ซีเรยี
โม อซิราเอน ตอก เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื กซัต เซ ไม่
โม ลัปซด่อน รกุฮ รเตียง ตอก รซอฮ ฮละ โคะ เพระ
ด่าวก เญอืม ลอก กาื อื โฮ�

3 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อซิยา� �โฮว ดิ ไม่
เชอา-ยาชุป ป มัฮ กวน รเมะ เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ
ยุ กซัต อาฮตั นึง คระ โฮว ปุย ฮอยจ ละ ก ซัก ปุย
เครองึ เซ� ปุก นา ก เลียก นัมเมือง เน่อมึ นึง ตุง ก
ล่าวง โฮ� 4 ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �เพรยีง แนฮ ติ
เปอะ� เกือฮ รพาวม เปอะ ตอน ฮมัน� ปุ ฮลัต ฆาื�
ปุ ตุก พาวม นึง� รพาวม ฮาวก เรซีน เซ ไม่ รพาวม
ฮาวก กวน เรมาลิยา เซ ซ โซะ โตว ละ เปอะ� ปุย
ลอา เซ มัฮ เยอื ตอก อื ซตะ เคิ เอจี ซ ล่อยญ โฮ�
5 โม ซีเรยี ไม่ โม อซิราเอน ไม่ กวน เรมาลิยา เอจี
วงั ดิ อาึง แพนกัน ไม่ ปุ แตะ� อฮั เฮ�ี 6 ไมจ เอะ
โฮว ตอซู เมือง ยูด่า เกือฮ โม ลัปซด่อน นึง อื ฮลัต

เตีจ� ซ ลู เลียก นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ปุน เป
แตะ� ฟวยจ เซ เอะ ซ ดุฮ กวน ทาเบเ่อน แปน กซัต
นึง เมือง เซ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

7 �อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ� ซ
แปน โตว ป ฟวยจ ป ตะ อื ยุฮ เซ� 8 เวยีง ด่ามา
ซกัต มัฮ ไกญ เมือง ซีเรยี� มัฮ กซัต เรซีน บ่ได่ะ ป
มัฮ ไกญ เวยีง ด่ามาซกัต เซ� ไน ติ เจน 65 เนอึ
ม เมอ เมือง อซิราเอน ซ ชุ ปอ โอ อื เญือะ เกียฮ
แปน เมือง เตียง ไอฮ โกะ แตะ� 9 เวยีง ซามาเรยี
มัฮ ไกญ เมือง อซิราเอน� มัฮ กวน เรมาลิยา บ่ได่ะ
ป มัฮ ไกญ เวยีง ซามาเรยี เซ� ดัฮ เปอะ โอ ตอน นึง
รพาวม เจือ แตะ ซ เกียฮ ตอน เปอะ โตว เฟือฮ��
อฮั เซ ละ กซัต อาฮตั� พะจาว เยอ�

ไลลวง ซัมคัน เกว ไม่ อมิานเูอน
10 เญือม เซ พะจาว อฮั แม เฮี ละ กซัต อาฮตั�

11 �ไมจ เปอะ ปัว ป ซัมคัน เน่อมึ นึง เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ ฮอยจ ละ เปอะ เน่
อมึ นึง ก โด่ะ อื เมาะ เมือง ป ยุม ญุ่ก� เน่อมึ นึง ก
ฮลาวง อื ฮอยจ มะลอง ญุ่ก�� อฮั เซ ละ อื พะจาว
เยอ�

12 กซัต อาฮตั เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ฆวต ปัว โตว ยุ ป
ซัมคัน ยุฮ พะจาว� ฆวต ลอง โตว รพาวม พะจาว,�
อฮั เซ�

13 เญือม เซ อซิยา อฮั เฮ�ี �งอ่ต เมิฮ� โม เปะ
ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เตอ� เอจี เกือฮ เปอะ ปุย ปลัฮ
เตะ เตือ นึง แตะ� ดิ ปอ โตว ละ เปอะ� ฆวต เกือฮ
แม โน่ง เปอะ พะจาว เตือ นึง แตะ เมอ� 14 ดัฮ มัฮ
ตอก เซ� มัฮ พะจาว ไอฮ ป ซ เกือฮ เนอมึ ป ซัมคัน
ละ โม เปะ เตือง โอ เปอะ ปัว เยอ� งอ่ต ทีๆ� ป เค
รฮี ม่อง ติ ปุย ซ โรวก� ซ เกิต กวน รเมะ ติ ปุย�
ปุย ซ ปุก มอยฮ อ�ื อฮั อิมานูเอน ละ อ�ื 15 กวนดุ
เซ เญือม ยุง อื คิง แตะ ปอ เกียฮ เลือก แตะ ป ไมจ
ไม่ โปวฮ อื ป ฆอก เกอ� ซ โฮลฮ โซม รอาวม ตาึฮ
โมวก นะ ไม่ โกะ แฮ� 16กา เฆียง ยุง อื โอเอฮี เมาะ
เซ เมือง อาวต กซัต ลอา ป ฮลัต ปะ นึง เซ ซ ไลจ ซ
โลม โอยจ� 17 พะจาว ซ เกือฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
ฮอยจ ละ เปอะ� ไม่ ละ เญือะ โกะ เปอะ� ไม่ โม ลัป
ซด่อน� เน่อมึ เญอืม รกัฮ โรง โม อซิราเอน ไม่ โม ยู
ด่า ฮา ปุ แตะ� เคะ กา อื ดิ ไก โตว เม่ะมัก่ โซะ ลอน
ตอก เซ ติ ชวง� เม่ะมัก่ เซ เอจี มัฮ กัน เกือฮ อื กซัต
อตัซีเรยี ฮอยจ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

18 เญอืม เอจี เติง เวลา เซ พะจาว ซ ปาึง เตะ แตะ
ละ ซ กอก อื โม อียปิ เกือฮ โอก เน่อมึ นึง โกลงไน
ตอก โปว โรป โฮ� โม อตัซีเรยี ซ กอก โรฮ อื ไม่
เกือฮ อื ฮอยจ โฮวน ตอก โปว แฮ โฮ� 19 ซ ฮอยจ
เอนิ แปน มู แตะ ปอ นาวก อื ยุฮ เตือง โตะ โลก ตัม
ฆุง� ซ อาวต ตื เฆียป ซโมะ ไม่ โตะ รองั� ซ ฮอยจ
จัป ตื นึง โคะ กัต โครยญ โคะ ไม่ นึง กังเด่น โครยญ
โดฮ� 20 เญือม เซ พะจาว ซ จัง กซัต อตัซีเรยี ป
อาวต โปน โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ละ ซ
เกือฮ อื แปน ตอก มิตคุต ยุฮ แตะ� ซ ตอก เอนิ
ป คุต ฮาึก ไกญ� ฮาึก กัป� ฮาึก โงง� ฮาึก รบุม
เปอะ� ละ ซ เกือฮ อื ปุย นึง เมือง อาวต เปอะ เซ
โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ 21 เญือม เซ ปรเมะ ติ ปุย ปัง
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โฮฮ ลัง่ โมวก โกวน ยุฮ ติ ตัว ไม่ ปิ โกวน ยุฮ ลอา ตัว
โน่ง� 22 ซ โฮลฮ ลัง่ รอาวม ตาึฮ อื โฮวน ปอ โฮลฮ
อื โซม ญุ ปอ ซัก แตะ� เมาะ ป ไอม ลัง่ นึง เมือง
เซ ซ โฮลฮ โซม นัมโนม นะ ไม่ รอาวม โกะ แฮ ปอ
ซัก แตะ� 23 เญือม เซ นา ก ไก รปึม อะงุน ไมจ ป
ไก โคะ อะงุน นึง แปน เปือน แตะ� ปัง ไก งวยฮ ติ
เปือน เชเคน� ซ แปน เยอื ป เตือก ฆาื นาวก อื นึง
โคะ กัต ไม่ ไรป ฆอก� 24นา เซ ซ ลอต เอนิ แปน นา
ก โฮว เอยี โฮว โปยญ ปุย นึง ไม่ อกั� มัฮ ฆาื เอจี
นาวก นา เซ นึง โคะ กัต ไม่ ไรป ฆอก� 25 นึง บลา
วง โครยญ โดฮ นา ก กอ ซมา ปุย โอเอฮี นึง� ซ ไก
ตื โคะ กัต นึง ไม่ ไรป ฆอก ปอ เอนิ โอ อื เญาะ ไก ป
โรวต โฮว นา เซ� บลาวง โม เซ ซ ลอต เอนิ แปน
นา ก พลวย ปุย โมวก� ไม่ นา ก เปือม แกะ ไรป นึง�
อฮั เซ�

8
กซัต อตัซีเรยี ซ ฮอยจ

1 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ซาวป ไมะ แปน ติ แฮลป ระ ละ ซ ไซฮ เปอะ
นังซื นึง� ไมจ เปอะ ไซฮ รซอม นึง เกือฮ ระ ตัว ตอก
เฮ�ี �ซไจ แปฮ ซะ เต�� ไซฮ เซ นึง� 2 ไมจ เปอะ
ซาวป ปุย เนอมึ รพาวม ลอา ปุย ป มัฮ ซตุ อุรอีา ไม่
เซคารยิา กวน เยเบ่เรคียา ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน พี
ญัน ละ แตะ��

3 กัง เคะ เอ เญือม เอจี โฮลฮ อาึ อาวต ดิ ไม่ ปร
โปวน เญือะ แตะ ป มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ�
โรวก เนอึม� ฟวยจ เซ เกิต กวน รเมะ ติ� พะจาว
อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ กวนดุ เซ ตอก เฮ�ี
�ซไจ แปฮ ซะ เต�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ�
4 �กา เฆียง ระ กวนดุ เซ ปอ เกียฮ อฮั แตะ �มะ�
�เปือะ� เญือม เซ กซัต อตัซีเรยี ซ ตุย เอนิ โรวก
คาวคอง นึง ด่ามาซกัต ไม่ นึง ซามาเรยี เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ พะจาว� (มัฮ เซ ป อฮั อื ซไจ แปฮ ซะ
เต ละ กวนดุ เซ ฆาื อ�ื�

5 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี
6 �ปุย โม เฮี ญอม โตว โกว รอาวม ชุม ปัต เน่อมึ
นึง โกลง ชิโลอา� เอจี เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม
เบือ กซัต เรซีน ไม่ กซัต เปคา กวน เรมาลิยา ฮา
อ�ื 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ป มัฮ พะจาว เยอ� ซ
เกือฮ กซัต อตัซีเรยี ไม่ โม ตฮนั ระ เรยีง ระ แด่น ยุฮ
อื ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ เมือง ยูด่า� ซ ฮอยจ เลอึป
พราวป เอนิ อื ตอก เลอึป รอาวม โกลง ยูฟะเรตี โอ
เอฮี โฮ� 8ซ โฮว เลียก ครอยฮ โอเอฮี นึง เมือง ยูด่า
เซ เตือง โอยจ อ�ื รอาวม เซ ซ ระ เอนิ ปอ ฮอยจ อื
เคียง โงก ปุย� ซ เลอึป เอนิ ปลัฮเตะ ยุฮ เปอะ เล่ีป
อื แกล เอนิ� ตอก โกลง วฮิ เตือง ลอา ก บลัฮ แตะ
โฮ�� อฮั เซ พะจาว�
พะจาว มัฮ ป อาวต ลอป ไม่ เอะ�
9 โม เปะ ปุย โครยญ บัน่ โครยญ เมือง เงอ� ไมจ

เปอะ ยุง ฮลัต ไม่ รโจะ เปอะ โพรม ดิ� โม เปะ ป
อาวต นึง เมือง ซไง เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ดาวง
ฮยวก แตะ งอ่ต� ไมจ เปอะ ยุง ฮลัต ไม่ เพรยีง
เปอะ ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป แตะ� 10 ซิงซา ดิ แลน
โอเอฮี ไม่ ปุ เปอะ เมิฮ� กัน ซ ยุฮ เปอะ เซ ปังเมอ

โอ ซ แปน ป ฟวยจ� อู รไต ดิ แลน ละ ไม่ ปุ เปอะ
เมิฮ� ป อฮั ป อู เปอะ เซ ปังเมอ โอ ซ ไก ป มัฮ� นึง
มัฮ พะจาว ป อาวต ไม่ เอะ� อฮั เซ�

ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว
11พะจาว ซตอก อาึง อาึ เบือ อมันัต ระ แตะ� ละ

โอ อื ซ เกือฮ อาึ ยุฮ โอเอฮี ตอก ยุฮ ปุย โม เซ อ�ื
พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี 12 �ปุ เลียก ดิ นึง แพนกัน
ยุฮ ปุย โม เซ เยอ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง โอเอฮี
ป ฮลัต โม เซ นึง� 13 ไมจ เปอะ ไตม อาึง� มัฮ อาึ
พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� อาึ มัฮ พะจาว ป ซงะ่
ซงอม� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ ไม่ ฮลัต เปอะ
นึง เงอะ ฆาื อ�ื 14 เอจี มัฮ ฆาื มัฮ อาึ ป ซงะ่ ซงอม
ไม่ ป ซัมคัน� ป แปน อาึ ตอก ซโมะ ละ ซ เกือฮ อื
ปุย โคะ ซดุฮ ฆาื อ�ื เอจี แปน โรฮ ตอก แฮวะ ซราว
ละ ปุย เมือง ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน ไม่ ป อาวต นึง
เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อื โรฮ� 15 ซ ไก โฮวน
ปุย ป ซ โคะ ซดุฮ ซโมะ เซ เยอ� ปุย โม เซ ซ ฆลาื ไม่
ซ ม่ะ ซ โบวก แตะ ฆาื อ�ื ซ เคริ แฮวะ ไม่ ซ โฮลฮ
ปุย โฮมวต โรวก ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

ไลลวง ลุกซิก อซิยา
16 โม ป มัฮ ลุกซิก อาึ อ�ื ไมจ อื โซะโกะ ฮรกัซา

นึง รซอม ป เอจี มอป พะจาว อาึง ละ อาึ� 17 พะ
จาว เอจี เม่าะ ติ แตะ ฮา จัตเจือ ยาโคป ป มัฮ ปุย
ไน แตะ เซ� อาึ ปังเมอ ซ อาึง รพาวม แตะ นึง พะ
จาว เซ ติ เจือ โน่ง นึง มัฮ อื ตัว เปิง เงอะ�

18อาึ อาวต นา เฮี ไม่ โม กวน แตะ ป โพต พะจาว
เนิ� พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป อาวต นึง บลาวง
ซีโยน เซ เอจี เกือฮ เอนิ เอะ แปน ป ซกิ ซัมคัน ยุฮ
แตะ ละ โม อซิราเอน�

19 ดัฮ ไก ป ดวน โม เปะ โฮว ไฮมญ โอเอฮี นึง โฮม
พี นึง ตีนัง� ป มัฮ โม ป ลปุง อุมแอม เซ� โม เซ ตึน
ซ อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �ปุย ปุก ละ ไฮมญ อื โอ
เอฮี นึง พะ ยุฮ แตะ ไม่ ลปุ โม ป ยุม รโตง โม ป ไอม
ลัง่� โม่ ปุก�� ตึน ซ อฮั เซ ละ เปอะ� 20 โม เปะ ไมจ
เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง เพ
อกึ ตอม ป อฮั พะจาว อาึง� ปุ งอ่ต ป อฮั โม โฮม
เยอ� ลปุง อฮั โม เซ ละ เปอะ เซ ไก โตว ตอก เกียฮ
ซโอว พาวม เปอะ ไม่ เญี่ยะ เนอึม�� ไมจ เปอะ อฮั
เซ ละ� 21-22 ปุย โม เซ ซ โฮว ไป โฮว มา เล่ีป เมือง
เซ� ซ อาวต ไม่ ตุก รพาวม แตะ ไม่ ฮวิแฮง แตะ�
เญอืม เอจี ชุมเรยีง อื ไม่ ฮวิแฮง แตะ ตอก เซ โม เซ
ซ รอก พาวม� ซ ซะ กซัต ยุฮ แตะ ไม่ ซะ อื พะจาว
ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื โม เซ ปัง งนั มะลอง ก ฮลาวง อ�ื
ปัง แก ลังเตะ ก เตียม อ�ื มัฮ แนฮ ชวน ควน ตุก
เปละ นัน พาวม แตะ ไม่ ป เฟียก ตัน ปอ ฮลัต ปุย
นึง ป ยุ อ�ื ซ ไก ป ญุยฮ เกือฮ เลียก อาวต นา ก เฟี
ยก อ�ื

9
ไลลวง ซ เกิต กซัต

1 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม ป อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ เซ เญาะ ซ โฮลฮ โตว ตุก เปละ นัน พาวม�
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ไพรม อื นาตี อาวต โม เซบู่ลุน ไม่ โม นัปทาลี� มัฮ ป
โฮลฮ ปุย พลิฮ บึน� กังเคะ เอ นาตี เซ ปังเมอ แปน
นา ก รโอฮ รอตั อื เบือ พะจาว� นาตี เซ มัฮ เน่อมึ
นึง ปลัฮ รอาวม ระ โฮว ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ
บลัฮ โกลง จอแด่น� ฮอยจ โรฮ ละ ปลัฮ รอาวม กา
ลิลี ป มัฮ นา ก อาวต ปุย ตังเมือง นึง� 2 โม ป อาวต
นา ก เฟียก อ�ื เอจี โฮลฮ ยุ ซเปีย ระ� โม ป อาวต
ฆรมึ อมันัต ลัก่ ยุม นา ก เฟียก ตัน อื เอจี รฌิญ โรฮ
ซเปีย ละ� 3 โอ พะจาว� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ปุย
นึง เมือง เซ พรุฮแพร โฮวน ปุๆ ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
นาวก นึง รพาวม ไมจ มวน แตะ� ปุย โม เซ อาวม
เนอึม รพาวม ญันด่ี แตะ นึง ปะ� ตอก โรฮ โฮลฮ
ปุย รพาวม ไมจ แตะ เมือ ปุน เฮงาะ โฮ� ตอก โรฮ
โฮลฮ ปุย รพาวม มวน แตะ เญอืม รฆุ อื คาวคอง ป
โฮลฮ ป ปุน แตะ นึง กัน รุป แตะ โฮ� 4ปะ เอจี เฟือ
ก เปอะ รบุยฮ อื เกือฮ ชาวง� ป มัฮ แอก นึง ซองั
ปา อื เอจี เกือฮ เปอะ โบวก� คอน ปุฮ ปุย อื เอจี
เกือฮ โรฮ เปอะ ไลจ บลวย แกล เอนิ� ตอก โรฮ เญื
อม เกือฮ เปอะ ตฮนั โม มีเด่ียน ไลจโลม โฮ� 5 ป
มัฮ เกิป โม ตฮนั ฮอยจ รุป� ไม่ เครองึ จาวป เครองึ
ฟุต อ�ื ป รแอม นึง ฮนัม เซ� ปะ ซ เกือฮ โรฮ เปอะ
ฮะ เตือง โอยจ อ�ื

6 กวนดุ เอจี ซ เกิต ละ เอะ ติ� เอจี ซ ไก ป โพต
กวน รเมะ แตะ ละ เอะ ติ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ตัตเตียง
เมือง เอะ� ปุย ซ อฮั มอยฮ อื มัฮ ป เกียฮ ซิงซา
ตึก นึง ไมจ แตะ� ซ อฮั โรฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมั
นัต แตะ ละ อ�ื ซ อฮั โรฮ เปือะ โอ เญาะ ไก ลอยจ
ละ อ�ื ซ อฮั โรฮ กซัต ป เกือฮ ปุย อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ละ อ�ื 7 กัน ตัตเตียง อื เมือง ปุย ซ ไก โตว
ลอยจ นึง� เมือง เตียง อื ซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง
ลอป� ซ อาวต เบือง ด่าวติ ละ ซ ตัตเตียง แตะ บัน่
เมือง ยุฮ อื เกือฮ ตอน� ซ ตัตเตียง ไม่ กัน ปุก กัน
ลอก ไม่ กัน ซืไซ ยุฮ แตะ เน่อมึ ซเงะ เซ โฮว ไป นา
โอ เญาะ ไก ลอยจ� โอเอฮี เซ ซ ฟวยจ เบือ รพาวม
แด่น ยุฮ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

โม อซิราเอน ซ ลอก ตุต แตะ
8พะจาว เกือฮ รซอม แตะ ฮอยจ ละ โม อซิราเอน

ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป� ละ ซ เกือฮ อื ยุง ไลลวง กัน
รเตีฮ ยุฮ แตะ� 9 เญือม เซ โม อซิราเอน ไม่ โม ซา
มาเรยี ซ ยุง เนอึม อื ไล เซ เยอ� ปุย โม เซ มัฮ โม
ป ไก รพาวม เกียฮ ฮุน ไม่ อวต อื ติ แตะ� โม เซ
อฮั เฮ�ี 10 �ป มัฮ เตะ ตอง ควน โก ปุย ตึก เซ ปัง
เอจี ไลจ เอจี ลเลอึม� เอะ ปังเมอ ซ ยุฮ โคระ แม
เยอะ นึง แพน ซโมะ ป พัฮ ปุย� โคะ เม นึง อื ปัง
เอจี กิต ปุย� เอะ ซ โกว แม โคะ โซน ซีด่า รโตง อื
โรฮ�� อฮั เซ� 11 พะจาว เอจี เกือฮ โม ป รุป ไม่ อื
ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื เอจี ดวน โรฮ โม ป เกละยุ อื
ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื 12 โม ซีเรยี เอจี ฮอยจ ละ อื เน่
อมึ ลัก่ โอก ซเงะ� โม ฟีลิซเตีย เอจี ฮอยจ โรฮ ละ อื
เน่อมึ ลัก่ เลียก ซเงะ� ปุย โม เซ ซ องั มวยญ แตะ
ละ ซ บลวน แตะ โม อซิราเอน� ปัง เอจี ยุฮ อื ละ อื

เมาะ เซ� รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ อื ดิ ไฆร โตว
ลัง่� กอยฮ แนฮ ลัง่ เตะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต
แตะ�

13 ปุย โม เซ ลเตือฮ โตว ลัง่ แม เคะ พะจาว ป เพ
อกึ เฟียต แตะ เซ� ญอม โตว ลัง่ ซาวป ยุ พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง เซ ฆาื อ�ื 14พะจาว ซ เกือฮ โม ฮวั
นา ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อื ลอก ตุต
แตะ ไน ติ ซเงะ โน่ง� ตอก กิต ปุย ไกญ กิต ปุย ซตะ
โอเอฮี โฮ� 15ป มัฮ ไกญ นึง อื เอจี มัฮ โม ป ระ โกะ
ฮลาวง ไกญ ป ไก อมันัต� ป มัฮ ซตะ นึง อื เซ เอจี
มัฮ โรฮ โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว เตือง อฮั
แตะ ป โอ เนอมึ� 16 โม ป มัฮ ฮวันา นึง อื เซ เอจี นัม
ปุย เกือฮ โฮว นึง คระ พิต� โม ป นัม อื โฮว นึง คระ
พิต เซ แปน เยอื ป รงัมะ รงัแมน ฆาื อ�ื 17 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ซ เกือฮ โตว โม ป นมุ นึง อื
โปน ตุต แตะ� โม ป มัฮ กวนดอย ไม่ แมฮงั แมไม
พะจาว ซ เลียก พาวม โตว โรฮ นึง อ�ื มัฮ ฆาื โอ
ปุย โม เซ นัปทื เนอมึ พะจาว� ไม่ ยุฮ อฮั ลอป อื กัน
ฆอก กัน เบร� ปัง เอจี ยุฮ อื ละ อื เมาะ เซ� รพาวม
ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ อื ดิ ไฆร โตว ลัง่� กอยฮ แนฮ
ลัง่ เตะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ�

18 กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ปุย โม เซ� มัฮ ป โฮว
ตอก งอ ป ฮะ ยุฮ โคะ กัต ไม่ ไรป ฆอก โฮ� ตอก
โรฮ ฮะ พรุย เพระด่าวก นึง งอ ลอน โฮ� ม่าึต อื กุ
เอนิ ฮาวก ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื 19 ปลัฮเตะ อาวต อื
เซ ซ ฮะ โอยจ ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป กุม
ตฮนั มะลอง� ปุย นึง อื ซ แปน ตอก เคิ ตาึง ปุย
โฮ� ซ ไก โตว ป เกียฮ เรอึม ปุ แตะ เกือฮ ไอม ติ ตื
เนอึม� 20 ปุย โม เซ ซ ซาวป เฆรอืง โซม โอเอฮี โค
รยญ โดฮ� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ปอ ไฮ ฮวิ อ�ื ซ โรวต ตื
กุก โตะ กวน โกะ แตะ ไอฮ ฆาื ฆวต โซม ลอน แตะ�
21 โม มะนาเซ ไม่ โม เอฟราอมิ ตอซู ปุ แตะ� ปุย
ลอา เจอ เซ พาวม ดิ แม ละ ตอซู แตะ ไม่ โม ยูด่า�
ปัง เอจี ยุฮ อื ละ อื เมาะ เซ� รพาวม ฮาวก ยุฮ พะ

จาว ละ อื ดิ ไฆร โตว ลัง่� กอยฮ แนฮ ลัง่ เตะ แตะ
ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ�

10
1-2 โม ป ตัง ไอฮ โกตไม โอ ซื โอ ไซ ไม่ ไซฮ อื อาึง

โกตเกน ตอก ซ เกียฮ โคมเฮง แตะ ปุย� ละ ซ คัต
อื โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ โม ป ตุก ป ญัก เซ ฮา อ�ื ไม่
ซาวป อื ลู ตุย โอเอฮี ยุฮ ป อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ�
โม ป ซาวป ริ โอเอฮี ยุฮ โม แมฮงั� ไม่ ซาวป อื ตอก
โฮลฮ แตะ โอเอฮี ยุฮ โม กวนดอย เยอ� ซ ลอก ป
โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื 3 เญือม เอจี เติง เวลา
รเตีฮ พะจาว ปุย เยอ� โม เปะ ซ ยุฮ เปอะ ติ แตะ
ตอก เมอ� เญือม เกือฮ อื ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ
เปอะ เน่อมึ เมือง ซไง เยอ� ซ ตอ เปอะ เปิง ปุย�
ป มัฮ คาวคอง ยุฮ เปอะ เซ ซ ซาวป เปอะ เม่าะ ก
เมอ ก โอวน� 4 โม เปะ ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ
นึง กัน รุป� ไม่ ซ โฮมวต ปุย เปอะ เกือฮ แปน ครา
แตะ�



อซิยา 10:5 603 อซิยา 10:32

ปัง เอจี ยุฮ อื ละ เปอะ เมาะ เซ� รพาวม ฮาวก
ยุฮ พะจาว ละ เปอะ ดิ ไฆร โตว ลัง่� กอยฮ แนฮ ลัง่
เตะ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ�

พะจาว ซ โกว โม อตัซีเรยี
5 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม อตัซีเรยี แปน

ตอก คอน ยุฮ แตะ� ละ ซ ปุฮ เฟียต แตะ โม ป รอก
พาวม แตะ นึง เซ� โม อตัซีเรยี เซ ปังเมอ ซ ลอก ป
โอยจ นึง โซะ แตะ� 6 อาึ ซ เกือฮ ฮอยจ รุป ปุ แตะ
ไม่ เมือง ป โอ นัปทื เนอมึ อาึ� ไม่ โม ป ยุฮ ลอป ควน
รอก พาวม อาึ นึง แตะ� อาึ ซ เกือฮ ฮอยจ ซะเต อื
เกือฮ ตุย โรวก คาวคอง ยุฮ อ�ื ซ เกือฮ เอนิ โจฮ บึน
อื ตอก บึน ปุย บิญ ตัม คระ โฮ� 7 โม อตัซีเรยี เซ ปัง
เมอ โอ ยุง อื โกว อาึ แตะ แปน ตอก คอน เซ� โตะ
รพาวม โกะ อื มัฮ ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ปุย โฮวน
เมือง�� 8 โม เซ อวต ติ แตะ ตอก เฮ�ี �โม ฮวันา
ตฮนั ยุฮ อาึ อ�ื มัฮ ตื เอนิ โม กซัต เตือง โอยจ แตะ�
9 อาึ เอจี เป เยอะ เวยีง คาโน ไม่ เวยีง คารเคมิก�
เอจี เป โรฮ เวยีง ฮามัต ไม่ เวยีง อารปัต� เป โรฮ
เวยีง ซามาเรยี ไม่ เวยีง ด่ามาซกัต� 10 อาึ เอจี ยุฮ
ไลจ ไม่ เวยีง ป คึ ฮุป ไว ฮา ฮุป ไว ปุย นึง เยรูซาเลม
ไม่ นึง ซามาเรยี แม� 11 เอจี ยุฮ อาึ ไลจ ไม่ เมือง ซา
มาเรยี ไม่ ฮุป ไว ปุย นึง อื เตือง โอยจ อื ตอก ออฮ�
อาึ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เยรูซาเลม ไม่ ฮุป ไว ปุย นึง อื
เตือง โอยจ อื ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

12 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว ดัฮ เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ
นึง บลาวง ซีโยน ไม่ นึง เวยีง เยรูซาเลม โฮ� ซ เกือฮ
กซัต อตัซีเรยี ป มัฮ ปุย เกียฮ ฮุน ไม่ ฮลาวง ลปุง อื
เซ ลอก ตุต แตะ�

13 กซัต อตัซีเรยี เซ อฮั ลปุง เกียฮ ฮุน ตอก เฮ�ี
�อาึ เกียฮ ยุฮ กัน เฮี เบือ เรยีง แด่น ไม่ กัมกึต วไิซ
โกะ แตะ ไอฮ� อาึ เอจี มัฮ โรฮ ปุย เกง ไม่ โฮวน ป ยุ
ป ยุง แตะ� อาึ เอจี ปุน เญื่อฮ เต ป มัฮ ม่าื พริ โตฮ
โกลง ยุฮ ปุย โฮวน เมือง� ไม่ เอจี ปุน ตุย โรวก คาว
คอง ยุฮ อื ฮา อ�ื อาึ เอจี ชาวก กซัต โม เซ เกือฮ
ดุฮ ฮา ก งาวม คึ แตะ ตอก ชาวก โมวก โปก โอเอฮี
โฮ� 14 ปุย โฮวน เมือง นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ เยอื ตอก
รฮมาวม ไซม โฮ� อาึ เอจี โฮลฮ ตุย ซไบ่ คาวคอง
ยุฮ อื ตอก ตุย ปุย ตอม ไซม เน่อมึ โตะ รฮมาวม อื
โฮ� ไก โตว ป โรวต ยุฮ โรวต อฮั โอเอฮี เนิ ติ เจือ
เนอึม� ตอก โรฮ ไซม ป โอ โรวต ลปลอยฮ โพรยจ
แตะ ไม่ โอ อื โรวต รกั เฟือฮ เอนิ โฮ�� อฮั เซ กซัต
เซ�

15พะจาว ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ม่อย อมั ซ เกีย
ฮ อวต ติ แตะ ระ ฮา ป โกว แตะ เซ� เลกเลือ อมั ซ
เกียฮ อฮั ติ แตะ ระ ไล ฮา ป ไปญ เลือ เซ� คอน อมั
ซ เกียฮ ยวก ปุย ป โกว แตะ เซ� โคะ ฆิ อมั ซ เกีย
ฮ ยวก ปุย� แจง โอ อื เกียฮ เยอ�� อฮั เซ พะจาว�
16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง เซ ซ เกือฮ พาญัต ฆอก ฮอยจ ละ โม จาวไน
โกลยญ โม่ว ยุฮ อื เซ� ซ เกือฮ อื ร เกือะ รโกม�
กซัต เซ ซ ไลจ โญต เซีย ซัก ตอก โอเอฮี ฮะ นึง งอ
โฮ� 17 พะจาว ป มัฮ รงั ซเปีย ยุฮ โม อซิราเอน เซ

ซ แปน งอ� พะจาว ซงะ่ ซงอม เซ ซ แปน ตอก งอ
รเออปึ� ซ ฮะ ล่อยญ ยุฮ โอเอฮี เตือง โอยจ อื ไน ติ
ซเงะ โน่ง� ซ ฮะ ฮอยจ ละ โคะ กัต ระ กัต แตวะ ยุฮ
อื โรฮ� 18 ป มัฮ เพระด่าวก เพระเกลอึม ไม่ ชจิ ม่า
ยุฮ อื ซ ไลจ โอยจ ตอก โรฮ ไลจ จีวติ ปุย ฆาื พาญัต
ฆอก ลอน โฮ� 19ป มัฮ โคะ เอาะ นึง เพระด่าวก เพ
ระเกลอมึ ยุฮ อื ซ รมัฮ ลัมเลือ� ซ ปอ เอนิ ปุน เมีญ
โม กวนดุ เมาะ ไก อ�ื

โม อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื
20 เญือม เซ โม อซิรา เอน เมาะ ป ไอม ลัง่ อ�ื

เญาะ ซ เปิง โตว เมือง โม ป ยุฮ ป โซะ ละ แตะ เซ�
ปังเมอ ซ เปิง พะจาว ป ซงะ่ ซงอม ป มัฮ พะจาว ทื
โม อซิราเอน เซ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 21 โม อซิ
ราเอน ป ไอม ลัง่ อื เซ ซ ไก โรฮ งอ่น ป เอญี เคะ พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ� 22 โม อซิราเอน
ปัง มัฮ ป โฮวน ลัมเลือ ตอก เอนิ ไฮมจ นึง เกาะ โฮ�
ป ไอม ลัง่ อื ไม่ โฮลฮ อื เอญี เซ ซ รมัฮ ลัมเลือ� กัน
โปวต พะจาว รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ อื
เซ มัฮ ป ตึก นึง โปง แตะ ไม่ กัน ยุฮ โม เซ� 23 เย
โฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เซ ซ ยุฮ เนอึม ไลจ
ไม่ โอเอฮี ตัม ป เอจี อฮั แตะ อาึง เล่ีป บัน่เมือง เซ�
เกือฮ เนอมึ อื ฟวยจ โครยญ เจือ�

24 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน
อาึ ป อาวต นึง เมือง ซีโยน เนอ� ปุ ฮลัต นึง โม อตั
ซีเรยี เยอ� ปัง เอจี ปุฮ โม เปะ นึง คอน� ลาวป โม
เปะ นึง โคะ ฆิ ตอก เญือม ยุฮ โม อียปิ อื ละ เปอะ
โฮ� 25 เญาะ เล่ีญ โตว ซ ลอยจ เวลา รอก พาวม อาึ
นึง โม เปะ เอ� ฟวยจ เซ อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม
เซ นึง รพาวม ฮาวก แตะ� 26 อาึ ป มัฮ พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง เงอ� ซ เฟียต เตอะ โม เซ นึง ไมะแซ
ยุฮ แตะ ตอก เอจี เฟียต แตะ โม มีเด่ียน นึง ซโมะ
โอเรป โฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โม อตัซีเรยี ลอก ตุต
แตะ� ตอก โรฮ เกือฮ ฮะ โม อยีปิ ลอก ตุต แตะ โฮ�
27 เญอืม เอจี เติง เวลา เซ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โปน
ฮา อมันัต โม อตัซีเรยี เซ� แอก ยุฮ อื เซ เญาะ ซ
แปน โตว รบุยฮ เชยีน ละ ซองัปา เปอะ�� อฮั เซ พะ
จาว�

โม อตัซีเรยี เลียก ตอซู ปุย
28 โม ตฮนั อตัซีเรยี เซ เอจี เลียก ปุน ยว่ง ไอยตั�

โฮว พา คระ ยว่ง มิโกรน� โฮว ละ อาึง รบุยฮ ลกล
อม แตะ นึง ยว่ง มิกมัต� 29 เอจี โฮว เตือง เงียก�
โฮว ลโล่ะ นึง ยว่ง เกบ่า ติ ซาวม� ปุย ยว่ง รามา
โตวฮ ฆราึง� ป อาวต นึง กิเบ่อา ป มัฮ ยว่ง เกิต
กซัต ซาอุน เซ เอจี ตอ ตื ฆาื อ�ื 30 โม เปะ โม กันลิม
เมอ� ไมจ เปอะ ครวก รโอง� โม เปะ ปุย ยว่ง ไลชา
เยอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ฮยวก โดง แตะ� โม เปะ ปุย
ยว่ง อานาโทต เตอ� ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อ�ื 31 ปุย
ยว่ง มัตเมนา ไม่ ยว่ง เกบิม่ ตัง โคน ตัง ตอ เกือฮ ติ
แตะ โปน อ�ื 32ซเงะ เนาะ เฮี โม ตฮนั เซ เอจี ลโล่ะ
นึง ยว่ง โนป� ซอป ลกุย แตะ แน ปุฮ ปุย อาวต นึง
บลาวง ซีโยน ป มัฮ เวยีง เยรูซาเลม เซ นึง อ�ื
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33 เยโฮวา พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ซ ด่วยฮ ปุย
โม เซ นึง อมันัต แตะ� ตอก ด่วยฮ ปุย โปวฮ กัก โคะ
โฮ� โม ป ระ อมันัต นึง อื ซ ฆู อื เกือฮ ลเลอมึ� ตอก
ฆู ปุย โคะ ฮลาวง เกือฮ ลเลอึม โฮ� 34พะจาว ซ ฆู
อื นึง ม่อย ยุฮ แตะ� ตอก ฆู ปุย โคะ นึง เพระด่าวก
เกือฮ ลเลอมึ โฮ� ปัง มัฮ โคะ ตึก นึง คึนัก แตะ นึง
เลบ่านอน ซ ลเลอมึ ตื โรฮ�

11
กซัต โคระ ป มัฮ จัตเจือ เจซี

1 จัตเจือ เจซี ซ มัฮ ตอก โงว โคะ ฆู ปุย โฮ� โงว
โคะ โอก แม ฆอย โคระ นึง ตอก ออฮ� จัตเจือ เจซี
ซ เกิต แม โรฮ กซัต โคระ นึง ตอก เซ โรฮ� 2 ลปุ
พะจาว ซ อาวต นึง ปุย เซ� ซ เกือฮ อื โฮลฮ พัน
ญา ไมจ� ไม่ เกียฮ คาวไจ อื ไลลวง โอเอฮี� ไม่ เกีย
ฮ รเตีฮ รตุม อื โอเอฮี โครยญ เจือ� ซ เกือฮ อื ระ
เรยีง ระ แด่น ไม่ เกือฮ อื ยุง โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื
ซ นัปทื เนอมึ โรฮ พะจาว เบือ อาวต ลปุ พะจาว นึง
แตะ ตอก เซ� 3 ปุย เซ ซ ไมจ มวน รพาวม เบือ เนอึ
ง แตะ ป อฮั พะจาว. ปุย เซ ซ รเตีฮ โตว โอเอฮี ตัม
ป ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ โน่ง� ซ ตัตซิน โตว โอเอฮี ตัม
ป ฮมอง ปุย นึง ฮยวก แตะ โน่ง� 4 ซ รเตีฮ โอเอฮี
ละ ป ตุก ป ญัก ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื ซ ตัตซิน โอเอฮี
ละ ปุย ตุ ปุย เตียม นึง ปลัฮเตะ เฮี ตัม ปุก ตัม ลอก
อ�ื ลปุง โอก ฮา มวยญ อื ซ ปุฮ ปุย โอ ไมจ นึง อื
ตอก คอน โฮ� รพาวม โอก ฮา ดอย อื ซ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย ฆอก ปุย เบร นึง อ�ื 5ซ ตัตเตียง ปุย ไน แตะ ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�

6 เญือม เซ บราวก ไม่ กวน แกะ ซ รโจะ อาวต ดิ
ไม่ ปุ แตะ� รเวยี แตวะ ซ ไอจ ซไบ่ ไม่ กวน ปิ� กวน
ครกั กวน โมวก ซ อาวต ดิ ไม่ รเวยี ซิงโต� ซ ฮอยญ
ปอ ซ ปุน นัม เอนิ กวนดุ แตวะ อ�ื 7 โมวก ไม่ เครฮี
ซ โฮลฮ โซม ดิ ติ โดฮ� โม กวน อื ซ ไอจ ดิ โรฮ
ติ โดฮ� เญือม เซ รเวยี ซิงโต ซ เปือม เบระ ตอก
โมวก โฮ� 8 กวนงกั ปุ ลัง่ ตาึฮ ซ รงะ่ ก อาวต ซโอย
ญ มวย� กวนดุ ซไพร ซ ซนาว เตะ แตะ โตะ อาวต
ซโอยญ เน่อมึ ไม่ โอ อื แปน ป ติ ละ อ�ื 9 �รวติ ร
เวยีง บลาวง ซงะ่ ซงอม ยุฮ อาึ ซ ไก โตว ป ยุฮ ป โซะ
ละ โอเอฮี นึง ติ เจือ เนอึม� ป ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ปุ
โรฮ ซ ไก� ปลัฮเตะ ซ นาวก นึง กัน ยุง ปุย พะจาว,
ตอก โรฮ นาวก ปลัฮ รอาวม นึง รอาวม โฮ�� อฮั เซ
พะจาว�

10ซเงะ เซ กซัต โคระ ป ตอก ฆอย โอก ฮา โงว ยุฮ
เจซี เซ ซ แปน ตอก โทง โฮว กา ปุย โครยญ เมือง�
ปุย ซ ฮอยจ รโจะ ดิ เคะ อื โครยญ ปะเทต� เวยีง
อาวต อื ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ ฆาื อ�ื 11ซเงะ เซ พะ
จาว ซ โกว แม อมันัต แตะ ละ ซ รโจะ อื ปุย ไน แตะ
โฮน ลอา นึง อ�ื มัฮ โม ป ไก ลัง่ นึง เมือง อตัซีเรยี
ไม่ เมือง อียปิ ไม่ เมือง ปัตโรต ไม่ เมือง เอทิโอเปีย
ไม่ เอลัม ไม่ บ่าบี่โลน ไม่ ฮามัต ไม่ เมือง อาวต โบ
ปลัฮ รอาวม เตือง โอยจ อ�ื 12 พะจาว ซ ยวก โทง
ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ที ละ ปุย นึง รโจะ อื โม อซิรา

เอน ไม่ โม ยูด่า ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ เซ เกือฮ แม
อาวต ดิ� ซ เกือฮ อื ฮอยจ เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ เตือง
ปาวน ลวง อื โครยญ โดฮ� 13 เมือง อซิราเอน เญาะ
ซ แปน โตว ป ววั ละ เมือง ยูด่า� โม ยูด่า เญาะ ซ
รุป โตว ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� ซ ปุก แม ปุ แตะ
เตือง ลอา มู แตะ เบือ อ�ื 14 โม เซ ซ เลีฮ พราวป
ตอก กลัง โจป แอ ละ ซ โฮมวต อื โม ฟีลิซเตีย ลวง
ลัก่ เลียก ซเงะ� ซ เลียก ซะ เต ปุย โฮวน เมือง ป ไก
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ซ เป ปุย เมือง เอโด่ม ไม่ เมือง
โมอปั� โม อมัโมน ซ เนอึง โรฮ ป อฮั อ�ื 15พะจาว
ซ เกือฮ กัก ปลัฮ รอาวม อียปิ ไฮจ ซออฮ� ซ เกือฮ
โรฮ กาื กอยจ ฮอยจ ละ โกลง ยูฟะเรตี ปอ ไฮจ อ�ื
ซ โฮฮ ลัง่ โกลง แตวะๆ นึง อาแลฮ เซน โน่ง� ปุย ซ
โฮลฮ เอนิ เตือง ซไบ่ อื ไม่ จาวป แตะ เกิป� 16 ซ ไก
คระ ลวง นึง เน่อมึ เมือง อตัซีเรยี� ละ ซ เอญี ปุย
ไน พะจาว โม ป ไอม ลัง่ อ�ื ตอก โรฮ ไก อื ละ โม อซิ
ราเอน เญอืม โอก อื ฮา เมือง อยีปิ โฮ�

12
รซอม เชยี ลืลาว ปุย พะจาว

1 ซเงะ เซ โม เปะ ซ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �โอ พะ
จาว, อาึ ซ ลืลาว ปะ� ไพรม อื เอจี รอก พาวม เปอะ
นึง อาึ� ปเล่ีย ปังเมอ โอ เปอะ เญาะ รอก พาวม นึง
เงอะ� เอจี เกาะ โลม แม เปอะ รพาวม อาึ� 2 มัฮ
พะจาว ป โพต เนอึม อาึ เกือฮ โปน ป โอ ไมจ เจอ�
อาึ ซ อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง� ซ ฮลัต โตว นึง โอ
เอฮี ฆาื อ�ื พะจาว เยโฮวา มัฮ เรยีง แด่น อาึ� มัฮ
โรฮ ป เกือฮ อาึ โฮลฮ เชยี ไมจ มวน� เอจี ที มัฮ อื
ป โพต อาึ เกือฮ โปน ป โอ ไมจ เจอ�� ซ อฮั เปอะ
เซ�

3 เญือม เกือฮ พะจาว เปอะ โปน ตอก เซ โม เปะ
ซ มวน รพาวม เปอะ ตอก เญอืม โฮลฮ ปุย โซะ ไมญ
เชยีต ญุ รอาวม เน่อมึ นึง นัมโม่ ไมจ โฮ� 4ซเงะ เซ
โม เปะ ซ อฮั เปอะ เฮ�ี �ไมจ ปุย ญันด่ี ไม่ พะจาว.
ไมจ อื กอก รโฮงะ มอยฮ อ�ื ไมจ ปุย ครอฮ ไลลวง
กัน ไมจ ยุฮ พะจาว ละ ปุย โครยญ ปะเทต� ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย ยุง เมาะ ซัมคัน มอยฮ พะจาว เซ�
5 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว, นึง ยุฮ อื โอเอฮี ซัม
คัน โฮวน เจือ� เกือฮ ปุย ฮมอง ไลลวง อื เล่ีป เตะ
เล่ีป ตุก�� 6 โม เปะ ป อาวต นึง เวยีง ซีโยน เนอ�
ไมจ เปอะ เชยี นึง ไมจ มวน รพาวมแตะ� ไมจ เปอะ
อฮั เรยีง นึง ระ เนอมึ พะจาว ป อาวต ลลาึง เปอะ�
เอจี มัฮ เนอึม พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ อซิราเอน ป
อาวต ไม่ เปอะ เซ�

13
เมือง บ่าบีโ่ลน ซ ลอก ตุต แตะ

1 ลปุง เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เกว ไม่
เมือง บ่าบีโ่ลน� มัฮ ป ฮมอง อซิยา กวน อามอต เซ�
2 ไมจ เปอะ ยวก โทง รุป ยุฮ เปอะ นึง เปือง ตู แกล
ติ โดฮ� ไมจ เปอะ กอก อฮั ละ โม ตฮนั� ไมจ เปอะ
ยวก เตะ แตะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เลียก ละ รเวอืะ ยุฮ
โม จาวไน เวยีง เซ ไม่ ตอซู อื ปุย อาวต นึง อ�ื 3พะ
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จาว เลือก อาึง โม ตฮนั เกง เลือ ป ปุก รพาวม แตะ�
ละ ซ เกือฮ อื ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ป รอก พาวม แตะ
นึง� ไม่ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ�

4 งอ่ต แลน เซียง จุเจะ ปุย นึง ไกญ บลาวง เซ
เมอะ� มัฮ เซียง ปุย โฮวน เมือง โฮวน ปะเทต ป
ฮอยจ รโจะ นา เซ� พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เพรยีง
อาึง ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื รุป เซิก� 5 ปุย โม เซ
ฮอยจ เน่อมึ ก ซไง อื เน่อมึ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง
เอนิ� พะจาว เอจี เพรยีง อาึง เครองึ รุป ยุฮ แตะ
ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ� ละ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ ปลัฮเตะ
เตือง โอยจ อ�ื

6 ไมจ เปอะ เยอืม ฆาื ตุก รพาวม แตะ� นึง เอจี
ซดิ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะจาว. ซเงะ เซ มัฮ เนอึม
ซเงะ ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ละ ซ ยุฮ
อื ไลจ ไม่ โอเอฮี โครยญ เจือ� 7 เคียง เซ เยอ เตะ
ชวง ปุย โครยญ โฆะ อื ซ อฮั ฮรมั ฆาื โอยจ เรยีง อ�ื
รพาวม อื ซ โตวฮ ฆราึง ฆาื ฮลัต เตีจ ลอน อ�ื 8 ปุย
โครยญ โฆะ อื ซ อาวต ไม่ ฮลัต เตีจ แตะ� ซ อาวม
ป โซะ ป ไซญ ตอก เอนิ อาวม ปรโปวน โซะ ซ เติง เคิ
รอาวม แตะ โฮ� ซ แก ปุ แตะ ไม่ โตวฮ ฆราึง แตะ
ปอ เอนิ ซครกั นาตา อื เอนิ�

9 ซเงะ ยุฮ พะจาว เอจี ซ ฮอยจ� มัฮ เนอึม ซเงะ
ซ เกิต ปไฮะ ปฮอน นึง� มัฮ ซเงะ เรยีง ลัมเลือ เปลี
ฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ ปุย� เญอืม เซ ปลัฮ
เตะ ซ ไลจ ซ ฮงั โอยจ เอนิ� ปุย มัป่ ซ ชปิ ซ ไฆร โรฮ
เตือง โอยจ อ�ื 10 เญือม เซ โม ซโมยญ นึง มะลอง
โครยญ โนง โครยญ มู เญาะ ซ รงั โตว ติ เนอึม�
ซเงะ ซ เฟียก เน่อมึ เญือม ฮาวก โรง แตะ� เคิ ปุ
โรฮ เญาะ ซ รงั เญีย่ะ เนอมึ� 11พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ
ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง เกิต ละ ปลัฮเตะ� ซ เกือฮ โม
ป ยุฮ มัป่ ลอก ตุต แตะ ฆาื พิต ยุฮ อ�ื ซ เกือฮ โม ป
อวต ติ แตะ โฮลฮ แปน ปุย ตุเตียม� ซ เกือฮ ป เกีย
ฮ ฮุน ไม่ ฆอก รพาวม แตะ เซ ลอก ตุต แตะ� 12 เญื
อม เซ ป ไอม ลัง่ เงอ ซ รมัฮ ลัมเลือ เอนิ� ซญัก เอนิ
ซาวป ฮา ซาวป ปุย ญอต ไคร เอนิ� 13 อาึ ซ เกือฮ
ปลัฮ มะลอง รกุฮ รเตียง� ซ เกือฮ โรฮ ปลัฮเตะ รยุ่
ดุงเดียง ปอ เฌาะ เอนิ อื ก อาวต แตะ� ซเงะ เซ
เยอ อาึ ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ ซ เปลีฮ
เนอมึ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ ปุย�

14�เญอืม เซ ปุย ซ เอญี ฮอยจ นึง เมือง โกะ แตะ
ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� ซ ตอ เอญี ฮอยจ นึง ปะ
เทต อาวต โกะ แตะ ไอฮ� ซ แตก เฮยี โอยจ ตอก
จัก ปอยฮ ตอ ฮา ปุย เญอืม ตี ปุย ลาว ละ อื โฮ� มัฮ
โรฮ ตอก แกะ โอ ไก ป เลียง โฮ� 15 เญือม เซ ปุย
ป รโตฮ ปุย ยุ อู� ซ บวก เอนิ ปุย นึง วจิ ปอ ลล่อน
เอนิ อ�ื เมาะ ป ปุน โฮมวต ปุย อ�ื ซ บวก เอนิ อื
เกือฮ ยุม� 16 กวนงกั ยุฮ อื ซ ตุย เอนิ ปุย บอยฮ ฮา
อื ปอ ยุม อื ซองนา อ�ื เญือะ ม่า อื ซ ซะ เต ปุย ฮา
อ�ื ปรโปวน เญือะ อื ซ คนัป ปุย ไอฮ พาวม ไม่�

17�อาึ ซ เกือฮ ปุย เมือง มีเด่ีย ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ปุย เมือง บ่าบี่โลน� ปุย โม เซ มัฮ ป โอ ฮนั นึง

ไคร นึง มาื� 18 ซ โปยญ โม ปรเมะ นมุ นึง ทนู ยุฮ
แตะ� ปัง มัฮ โม กวนดุ แตวะ ไม่ โม กวนงกั จัว�
ปุ โรฮ เญาะ ซ เลียก พาวม นึง อ�ื 19 บ่าบี่โลน มัฮ
เมือง ไมจ เมือง มวน� มัฮ เมือง รโอฮ รอตั ไม่ มัฮ
อื ก ระ พาวม ฮลาวง ไง่ ปุย เมือง เซ ไม่� อาึ ป มัฮ
พะจาว เยอ ปังเมอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง เซ ตอก ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง โกโมรา โฮ�

20 �ปุย โครยญ เจน เนอ เญาะ ซ ไก โตว ติ เนอึ
ม ป ซ อาวต นึง เวยีง บ่าบี่โลน เซ� ป มัฮ โม อารปั
เญาะ ซ กัง โตว พากัง ยุฮ แตะ นา เซ� โม ป เลียง
แกะ ปุ โรฮ เญาะ ซ โฮว เลียง แกะ ยุฮ แตะ นึง อื
โรฮ� 21 เมือง เซ ซ แปน เมือง ฮงั� ซ แปน เยอื
นา ก อาวต โกะพร�ิ ซ แปน นา ก ยุฮ ปลักโปลฮ
รฮมาวม แตะ นึง� ซ แปน โรฮ นา ก อาวต โนก กะ
จอกเทต� ไม่ ซ แปน โรฮ อื นา ก รงะ่ ปิ พริ นึง โรฮ�
22 นึง ปอม ตฮนั นึง อ�ื ซ นาวก เอนิ นึง เซียง โรฮ
เซียง วู บราวก แตวะ� เญือะ คึ นึง อื ซ แปน โรฮ นา
ก โรฮ บราวก ระ นึง� เคิ เนอึม เญือม ซ ไลจ เมือง
เซ เอจี ซดิ ลัมเลือ� ซเงะ เวลา อื เอจี ซ ฮอยจ เนอึ
ม�� อฮั เซ พะจาว�

14
โม ป อาวต นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน ซ โฮลฮ เอญี

1 เญือม เซ พะจาว ซ เลียก พาวม แม นึง จัตเจือ
ยา โคป� ซ เลือก แม โม อซิรา เอน แปน ปุย ไน
แตะ� ซ เกือฮ แม อื อาวต นึง เมือง ไพรม แตะ�
ซ ไก โรฮ เมือง ปุย ไฮญ ป ซ รโจะ ดิ ไม่ อ�ื ซ อาวต
โรฮ ไม่ อื นึง เมือง อาวต ยาโคป� 2 ปุย เมือง ไฮญ
โฮวน เมือง ซ เรอมึ โรฮ ตาว โม อซิราเอน ฮอยจ นึง
เบือง ไพรม อื เซ� อซิราเอน ซ โฮลฮ เกือฮ ปุย ตัง
เมือง แปน กวนไจ รเมะ รโปวน ยุฮ แตะ นึง เมือง
ยุฮ พะจาว. ซ โฮลฮ กุม ปุย กุม ไพรม โกะ แตะ� ซ
ตัตเตียง โม ป โคมเฮง แตะ�

กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน ไลจโลม
3 เญือม เซ พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ โปน เม่ะมัก่

ไม่ ป โซะ อาวม เปอะ เซ� ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ โปน
ฮา ซุกซัก รพาวม ไม่ กัน โซะ ป คนัป ปุย เปอะ ยุฮ
เซ� 4 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เพียก แฮม กซัต เมือง
บ่าบี่โลน ฆาื อื ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� กซัต ซวก เซ
เอจี โอยจ อมันัต� เญือะ ซ โฮลฮ โตว โคมเฮง คา
เคียน แม ปุย� 5 พะจาว เอจี โปวก โคะ ฆิ ยุฮ ปุย
ฆอก ปุย เบร� เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ คอน ยุฮ ป ตัตเตียง
ปุย� 6 เอจี มัฮ กซัต เซ ป ปุฮ เลาะ ปุฮ ลาึน ปุย ไม่
รพาวม ฮาวก แตะ� ไม่ ตัตเตียง อื ปุย โฮวน ปะเทต
ไม่ รพาวม รอก แตะ� ไม่ โคมเฮง คาเคียน ลอป อื
ปุย� 7 เคียง เซ บัน่เมือง ปุย เตือง โอยจ อื ซ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง� ปุย ซ โฮลฮ เชยี ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ� 8 ปัง มัฮ โคะ ฆิ รจวง ไม่ โคะ โซน ซี
ด่า เมือง เลบ่านอน ซ โฮลฮ เพียก กซัต ป เอจี ไลจ
โลม เซ� ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เคียง ไลจ โลม เปอะ
โฮ� เญือะ ไก โตว ป ฮอยจ ฆู เอะ เอ�� ซ อฮั เซ ละ
เปอะ��

9 �เมือง ป ยุม เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ รชงึ แตะ
ปะ เญือม ซ ฮอยจ เปอะ� โม ป ระ ป คาว ป เอจี
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ยุม ซ โกฮ ละ ซ รปั แตะ ปะ� ป แปน กซัต ไพรม
อื ซ โกฮ ฮา ก งาวม แตะ นึง เมือง ป ยุม เซ� 10 ซ
อฮั เฮี ละ เปอะ� �ปเล่ีย เฮี ปะ เอจี โอยจ โรฮ เรยีง
เปอะ ตอก เอะ โรฮ� ปะ เอจี มัฮ โรฮ เปอะ ตอก เอะ
โรฮ�� ซ อฮั เซ�

11�ไพรมอื ปุย เตียตพิน นึง รโพแตะปะ� ปเล่ีย
อาวต เปอะ ลลาึง ป ยุม� เอจี ไฆร โอยจ ป คึ ป นัก
ยุฮ เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ ตุม เฆรียก ตัง ซัต ไอจ
แตะ� ซ โฮลฮ เปอะ ฮอป เวยีก โง ตัง พรุ แตะ�� ซ
อฮั เซ�

12 �ปะ ป มอยฮ ซฆรงั ซะ อา� ไพรม อื รงั เนอึม
รงั แนม เปอะ� โซะ ไซญ เนอึม ดุฮ เปอะ เน่อมึ นึง
เมือง มะลอง เซ� เอจี ลเลอึม เปอะ ฮอยจ ลังเตะ�
ไพรม อื เอจี มัฮ ปะ ป เกือฮ เมือง ปุย ไป นึง แตะ
โฮวน เมือง เงอ� 13 ปะ เอจี งอ่ต เปอะ โตะ รพาวม
แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ฮาวก ฮอยจ เมือง มะลอง�
อาึ ซ เกือฮ ติ แตะ งาวม ราว ซโมยญ ยุฮ พะจาว�
อาึ ซ เกือฮ ติ แตะ งาวม นึง ก งาวม คึ นึง บลาวง นา
ก โพรม โม เตปดุ่ต เตปด่า ลวง ก ล่าวง อ�ื 14 อาึ ซ
ฮาวก ฮลาวง ฮา ชุต รวู เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ
ติ แตะ ตอก พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ�� อฮั
เปอะ เซ โตะ รพาวม แตะ� 15 ปะ ปังเมอ ซ ไก ป
ตาว เปอะ เลีฮ ฮอยจ เมือง ป ยุม ฮอยจ ก ตึก นึง
โด่ะ แตะ โตะ ครุฮ ระ เซ�

16 �โม ป อาวต นา เซ ซ มอง แก ปะ� ซ เงอตึ
นึง เปอะ ไม่ ซ อฮั อื เฮ�ี �อมั มัฮ ปุย เฮี ป ยุฮ ไลจ
ไม่ ปลัฮเตะ ไม่ รกุฮ รเตียง อื ยุฮ บัน่เมือง ปุย โฮ�
17 โม่ มัฮ ปุย เฮี ป เกือฮ ปลัฮเตะ ไมจ แปน ลาึน ไม่
ไลจ อื ยุฮ เวยีง ระ โฮวน เนอ� โม่ มัฮ ปุย เฮี ป คัง ป
ไป นึง แตะ โอ เกือฮ อื เอญี�� ซ อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

18 �โม กซัต นึง ปลัฮ เตะ เฮี โฮวน เมือง เงอ�
โฮลฮ ไอจ ไมจ นึง อูโมง ยุฮ แตะ ไม่ เอจี แงฮ่ ฆัว
อื ไมจๆ� 19 ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ไก อูโมง ยุฮ ละ ซ
โฮลฮ เปอะ ไอจ นึง� เญือม ยุม เปอะ ซ ไก โตว ป
รมอยจ เปอะ� ซ เฮยีไฮ เปอะ ไอฮ พาวม แตะ ฮอยจ
ละ ซเออมึ ซลวยจ เปอะ� ซองั เปอะ ซ รไม่ ไม่ ซองั
โม ป ยุม นึง กัน รุป แตะ เซิก� ซ โฮลฮ ปุย น่าึก
โปวฮ เปอะ โตะ งวต ไม่ ครมั ป ยุม โม เซ� ฟวยจ
เซ ซ โจฮ ซ บึน ปุย� 20ปะ ซ ไก โตว ป รมอยจ เปอะ
ตอก รมอยจ ปุย กซัต ไฮญ� นึง เกือฮ เปอะ เมือง
อาวต แตะ ไลจ ฆาื แตะ� ไม่ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ โม ลัป
ซด่อน ยุฮ แตะ� โม จัตเจือ ฆอก เปอะ ไก โตว ติ ปุย
เนอึม ป ซ โปน อื ฮา ยุม แตะ นึง อ�ื� ซ อฮั เซ ละ
กซัต เซ�

21 ไมจ ปุย เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ กวน
เฌือต กซัต เซ� นึง เอจี ยุฮ ป มัฮ เปือะ อื เซ กัน
ฆอก กัน เบร� เญาะ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ซ โฮลฮ
ตัตเตียง บัน่เมือง นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ ซ โฮลฮ อื โก
เวยีง นึง อื ปอ เล่ีป อ�ื 22 พะจาว ป กุม ตฮนั มะ
ลอง อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เวยีง บ่าบี่โลน
เกือฮ ไลจ แกล เอนิ� เญาะ ซ เกือฮ โตว ไก ป โฮฮ
นึง ติ เจือ เนอมึ� ปัง มัฮ โม กวนดุ ไม่ โม กวนงกั จัว
เญาะ ซ เกือฮ โตว ไอม ติ ตื เนอมึ� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ

พะจาว ป อฮั เซ ละ เปอะ� 23 อาึ ซ เปียน บ่าบี่โลน
เกือฮ แปน โตะ โฆละ โตะ นอง� ซ เกือฮ แปน นา
ก อาวต ปลักโปลฮ นึง� อาึ ซ ไปฮ โปวฮ โอเอฮี นึง
เวยีง เซ นึง ฮละ ลไปฮ ยุฮ แตะ เกือฮ โอก โอยจ��
อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม อตัซีเรยี
24พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ซันญา ซโตฮ อาึง อื

ตอก เฮ�ี �โอเอฮี เมาะ ป คิต งอ่ต อาึ อาึง ซ แปน
เนอึม ตอก คิต เตอะ เซ โครยญ เจือ� ดัฮ อาึ อฮั ติ
แตะ ซ ยุฮ ตอก ออฮ ซ แปน เนอมึ ตอก เซ� 25อาึ ซ
ยุฮ ไลจ ไม่ โม อตัซีเรยี ป อาวต นึง เมือง อซิราเอน
ป มัฮ เมือง อาวต ปุย ไน อาึ เซ� อาึ ซ บึน เนอะ นึง
บลาวง ยุฮ แตะ เซ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ไน แตะ โปน ฮา
แอก ยุฮ อ�ื ซ เฟือก รบุยฮ เชยีน ป โฮลฮ อื ปุยฮ
เซ�� อฮั เซ�

26 �มัฮ เฮี ป งอ่ต อาึ อาึง ป ซ ยุฮ ฮุ ละ ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ กอยฮ เตะ แตะ ละ ซ ร
เตีฮ แตะ ปุย ติ ปลัฮเตะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ�� อฮั
เซ� 27 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ดัฮ เอจี อฮั ติ
แตะ ซ ยุฮ อื ตอก เซ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน ตุฮเตฮ เฮ�
ดัฮ พะจาว เอจี กอยฮ เตะ แตะ ละ รเตีฮ แตะ ปุย
เกือฮ ลอก ตุต เบือ อมันัต ระ แตะ� มัฮ ปุย ซ ปุน
คัต เวยีน เนอ�

พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ฟีลิซเตีย
28 เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ฮอยจ ละ ปุย�

ปุก เนอึม ยุม กซัต อาฮตั� 29 �โม เปะ ป มัฮ โม ฟี
ลิซเตีย เยอ� คอน ระ ควน ลาวป ปุย เปอะ เซ เอจี
โบวก เนอึม� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ติ
แตะ มวน รพาวม ไม่ เอจี ยุม ซโอยญ เซ ติ ตัว� นึง
ซ ฮอยจ แม ซโอยญ ปิต ฮา เซ ละ เปอะ รโตง อ�ื
ตอม ซโอยญ เซ ดัฮ เอจี กิฮ โฮ� ซ แปน เอนิ ซโอย
ญ มวย โปว ไม่ งอ ละ เปอะ�� อฮั เซ� 30พะจาว ซ
เลียง โม ป ตุก ป ญัก ป มัฮ ปุย ไน แตะ� ตอก เลียง
ปุย แกะ โฮ� ซ เกือฮ โรฮ อื โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต
มวน นึง กังเด่น ยุฮ แตะ� ปังเมอ ซ เกือฮ กัน ไปลญ
อาวป เออปึ กิฮ ฮอยจ ละ โม ฟีลิซเตีย ปอ เอนิ โอ
อื เญาะ ซ ไก ป ไอม นึง ติ โกะ ปุย เนอึม� 31 �โม
เปะ ป มัฮ โม ฟีลิซเตีย โครยญ เมือง เงอ� ไมจ เปอะ
ครวก รกั ไม่ ปัว เปอะ ปุย เรอมึ แตะ� เกือฮ ติ เปอะ
ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง โครยญ โฆะ เปอะ� รกาื ป
ฮอยจ ละ เปอะ เน่อมึ ลวง ลั่กล่าวง เซ เฟียก เอนิ
ตอก ม่าึต งอ โฮ� โม ตฮนั ป ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่
เปอะ เซ� ไก โตว ปุย แคะ นึง ติ เนอึม�� อฮั เซ�
32 เอะ ซ โลยฮ ละ โม ป โรวก รซอม เน่อมึ นึง โม ฟี
ลิซเตีย เซ ตอก เมอ� ซ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �พะ
จาว เอจี เกือฮ เวยีง ซีโยน เซ แปน ป ตอน ป ฮมัน�
ปุย ไน พะจาว ป อาวม เม่ะมัก่ แตะ� ซ โฮลฮ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง นึง เวยีง เซ�� ซ อฮั เซ ละ�

15
ป โซะ ฮอยจ ละ เมือง โมอปั

1 ลปุง เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ฮอยจ ละ
ปุย เมือง โมอปั�
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�ยว่ง อา ไม่ ยว่ง คีระ เอจี โฮลฮ ปุย ยุฮ ไลจ ไม่
ไน ติ ซาวม โน่ง� ป มัฮ นาตี เมือง โมอปั เซ ลงอต
ลงอย เอนิ เล่ีป อ�ื 2 ปุย ยว่ง ด่ีโบ่น ฮาวก เยอืม ดิ
ไม่ ปุ แตะ นึง ไกญ บลาวง นา ก ไว แตะ พะ ทื แตะ
เซ� ปุย เมือง โมอปั เยอืม โฆว แนฮ นึง ไลจ รพาวม
แตะ นึง ปุย ยว่ง เนโบ่ ไม่ ยว่ง เมเด่บ่า� กู ไกญแตะ
ไม่ คุต อื ฮาึก กัป แตะ ไม่ อ�ื 3 โม ป อาวต นึง ตัม
กอง จาวป ตื เครองึ ฮาื ฆัน� โม ป อาวต นึง ดัต่ฟะ
ไม่ ป อาวต นึง ตะโบรก ยว่ง เซ เยอืม เนอึม เยอืม
แนม เตือง มู แตะ� 4 ปุย นึง เวยีง เฮตโบ่น ไม่ เอ
เลอาเล ครวก เยอืม นึง เซียง เรยีง แตะ� ปอ เอนิ
ฮอยจ ปุย ฮมอง เน่อมึ นึง ยว่ง ยาฮตั� ปัง มัฮ โม
ตฮนั นึง อื ฮลัต เตีจ ปอ รกุฮ รเตียง แตะ� เญาะ ไก
โตว รพาวม กา เฟือฮ เอนิ��

5 โตะ รพาวม อาึ อื ฆวต เยอืม ฆาื อื รโตง ปุย
เมือง โมอปั เซ� ปุย เมือง เซ เอจี ตอ โฮว ฮอยจ นึง
ยว่ง โซอา� ตอ โรฮ ฮอยจ นึง ยว่ง เอกลัต-เชลีชยิา�
งอ่น อื โฮว ฮาวก คระ ยว่ง ลูฮติ� เยอืม ปุ โฮว ไม่ อ�ื
งอ่น อื ตอ ฮอยจ นึง เมือง โฮโรนาอมิ� เยอืม โรฮ ปุ
โฮว ไม่ อื เนอมึ ไอฮ พาวม แตะ� 6 โกลง นิมรมิ เอจี
ไฮจ ซออฮ� ไรป ป ไก นึง เฆียง โกลง เซ เอจี ตูไต
ซออฮ ตื โรฮ� เญาะ ไก โตว ฮละ โคะ ซงา นึง เฟือฮ
เอนิ� 7 ปุย เญือม ตอ อื ตอก เซ โอเอฮี ยุฮ อื เมาะ
ป โฮฮ ลัง่ อ�ื ซาวป ซเพระ โรวก อ�ื โฮว เตือง โกลง
โคะ ซเฆล ไม่ อ�ื 8 เซียง เยอืม ปุย ฆาื โซะ รพาวม
แตะ เซ ไก เอนิ เล่ีป นาตี เมือง โมอปั เซ� เซียง โฆว
ปุย โฮว เอนิ ฮอยจ นึง ยว่ง เอกลาอมิ� ฮอยจ โรฮ
นึง ยว่ง เบ่เออ-เอลิม� 9 รอาวม โตะ โกลง นึง ยว่ง
ด่ีโบ่น ซครกั เอนิ นึง ฮนัม เอนิ� ปัง มัฮ ตอก เซ พะ
จาว ซ เกือฮ ลัง่ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เมือง เซ โฮฮ
ฮา เซ แม� ปุย นึง เมือง โมอปั เซ เมาะ ป ไก ลัง่ อื
ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฮอยจ ละ เล่ีป เอนิ เมือง เซ นึง ฮนัม
เอนิ�

16
ปุย โมอปั ไก โตว ควน ซโอว รพาวม

1 ปุย เมือง โมอปั ตาว กวน แกะ เกือฮ โฮว เน่อมึ
นึง เวยีง เซลา� เกือฮ อื โฮว คระ ลาึน เวอืฮ� มัฮ ป
ลัง เกือฮ อื ละ กซัต ป ตัตเตียง เวยีง เยรูซาเลม�
2 โม เซ โฮว มอง อื นึง คระ เตือง ปุย โกลง อาโนน�
โฮว ไป โฮว มา ตอก ไซม ป ไฆร ฮา รฮมาวม แตะ
โฮ�

3 โม เซ อฮั อื ละ โม ยูด่า ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ ร
โฮงะ ละ เอะ เญี่ยะ� เอะ ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ� เรอึ
ม เอะ ไม่ เปอะ เกือฮ เอะ เปิง ฮลอง รอง ซโอว เปอะ
ตอก เปิง ปุย เดีย โคะ เญือม โซะ กอยจ โฮ� เอะ
มัฮ ตอ ฮา โม ป อาื ยุฮ ป โซะ ละ แตะ� เรอมึ เม่าะ
เอะ ไม่ เปอะ เดอมึ ซ โปน ฮา โม ป อาื ยุฮ ป โซะ เนิ
เซ� 4 ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ เปิง เมือง เปอะ เฮ�ี
เรอมึ โรฮ เฆีญ เดีย เอะ เอ ฮา โม ป ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่
เยอะ เซ�� อฮั เซ�
�เญือม เอจี ไฆร โม ป โคมเฮง ปุย� เญือม เอจี

โอยจ โม ป ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ปุย เยอ� ไม่ โอ

อื เญาะ ไก ป ซาวป ซะ เต เมือง เงอ� 5 เญือม เซ ป
มัฮ จัตเจือ ด่าวติ ติ ปุย ซ โฮลฮ แปน กซัต� ซ ตัต
เตียง ปุย ไม่ รพาวม ซืไซ ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
แตะ� ซ รเตีฮ รปิ เอนิ โอเอฮี ละ ปุย ตอก ปุก ตอก
ลอก อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

6 โม ยู ด่า อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี ฮมอง เงอะ
มัฮ โม โมอปั เซ ป เกียฮ ฮุน� เอะ เอจี ยุง โรฮ โฮะ
มัฮ อื โม ป กอ อวต ติ แตะ ระ� ไม่ ฮลาวง ลปุง ระ
ตวก ซวก ซฮาว อ�ื ปังเมอ โอ โฮว ตัม รซอม อวต
อื ติ แตะ เซ เฟือฮ� 7 เญือม เซ ปุย โมอปั โครยญ
โฆะ อื ซ เยอืม ฆาื เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ป ฮอยจ ละ
แตะ เซ� ซ เยอืม ฆาื โตก แตะ ละ ป โซม ญึมๆ กอ
โฮลฮ แตะ โซม เญือม อาวต อื นึง เวยีง คี เฮเรต
โฮ� 8 ปุย โม เซ เญาะ ไก โตว ควน ซโอว รพาวม�
ชจิ ม่า นึง โบ เมือง เฮตโบ่น ไม่ รปึม อะงุน นึง เมือง
ซิปมา เอจี ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ แกล เอนิ� เอจี มัฮ รปึม
อะงุน โม เซ ป โฮลฮ ปุย ไปล อะงุน นึง� ป แปน ควน
เกือฮ โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง ญุ่ยจ โฮวน โดฮ ไพรม
อ�ื โม่ะ อะงุน เซ มา โฮว ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ
นึง เมือง ยาเซอ� ไม่ นึง ลาึน เวอืฮ� ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ นึง อ�ื โฮว เตือง เอนิ ฮอยจ บลัฮ ปลัฮ รอาวม
ยุม� 9 ปเล่ีย เฮี อาึ เยอืม แม ฆาื ไลลวง โม่ะ อะงุน
นึง เมือง ซิปมา เซ ตอก เยอืม แตะ ฆาื เมือง ยาเซอ
โรฮ� อาึ โอก โรฮ รบวต ฆาื เมือง เฮตโบ่น ไม่ เมือง
เอเลอาเล� มัฮ ฆาื โอ ปุย นึง เมือง เซ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ ป ซมา ลโลวง แตะ� 10 เญาะ
ไก โตว ป โฮลฮ ไมจ รพาวม ไม่ ชจิ ม่า ไม่ รปึม ยุฮ
แตะ นึง อ�ื เญาะ ไก โตว ป โฮลฮ จอยะ เชยี เบือ
มวน รพาวม แตะ ไม่ รปึม อะงุน ยุฮ แตะ� เญาะ ไก
โตว ป รโอฮ รออง เบือ โฮลฮ แตะ บึน รอาวม อะงุน
ยุฮ แตะ นึง อ�ื นา ก บึน ปุย รอาวม อะงุน เซ เอจี
ลงอต ลงอย โอยจ เนอึม� 11 อาึ เยอืม โฆว แนฮ
ฆาื โซะ รพาวม แตะ นึง ไลจ เมือง โมอปั� อาึ ไลจ
โรฮ รพาวม ฆาื รยุ่ เมือง คีเฮเรต เซ ฮา ไพรม แตะ�
12 กัน ฮาวก โม โมอปั นึง นาตี ฮลาวง เซ ละ ซ ไว
อื ป ทื แตะ� ไม่ ฮอยจ อื นึง นาตี ซัมคัน ยุฮ แตะ
เซ ละ ซ ไววอน แตะ ปัว โอเอฮี นึง อ�ื มัฮ เยอื เมาะ
โซะไมญ ปลาว อ�ื ซ ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื�

13 เอจี มัฮ เซ ลปุง รโฮงะ พะจาว อาึง เน่อมึ กา อื
ป เกว ไม่ เมือง โมอปั เซ� 14 ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี
อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �เญือม เอจี เตม อื ลอวย เนอมึ
รวุก เกอ� ป มัฮ คาวคอง โฮวน ยุฮ โม โมอปั เซ ไม่
อมันัต โญตซัก อื ซ ไลจ ซ ไฆร ฮา อื แกล เอนิ� ป
มัฮ ปุย โฮวน นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เซ� ซ ไก ลัง่ เญี่ยะ
โน่ง ป โปน ฮา ยุม แตะ นึง อ�ื ปุย โม เซ ซ อาวต
ลัง่ ไม่ ชุมเรยีง แด่น แตะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

17
เมือง ป ซ ลอก ตุต แตะ

1 ลปุง โม เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ฮอยจ
ละ ปุย เวยีง ด่ามาซกัต� อฮั เฮี ละ อ�ื �เวยีง ด่ามา
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ซกัต เญาะ ซ แปน โตว เมือง ระ ตอก ไพรม แตะ�
ซ แปน เยอื เมือง ชุ เมือง ไลจ� 2ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ
เมาะ ป ไก นึง ปะเทต ซีเรยี ซ ลอต แปน ยว่ง ฮงั
ลอป เตือง โอยจ อ�ื ซ ลอต เอนิ แปน นา ก อาวต
ซไบ่ แกะ ปิ นึง� ไม่ โอ อื ไก ป ซ ปุน โครฮ เกือฮ ตอ
ติ ตื เนอึม� 3 โม เอฟราอมิ เญาะ ซ ไก โตว เวยีง
ตอน ฮมัน ยุฮ ละ ซ เฆีญ อื ติ แตะ นึง� เมือง ด่ามา
ซกัต เญาะ ซ แปน โตว บัน่เมือง โฮลฮ เตียง ไอฮ ติ
แตะ� โม ซีเรยี เมาะ ป ไอม ลัง่ อ�ื ซ โฮลฮ อาวต
ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ตอก โม อซิราเอน โรฮ�� อฮั
เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

4 พะจาว อฮั โรฮ อาึง อื ตอก เฮ�ี �ซ ไก ติ ซเงะ
เญือม ซ ไลจ โญต เซีย ซัก โม จัตเจือ ยาโคป เปอ�
โม เซ ปัง มัฮ โม ป กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ� ซ โฮลฮ
แม แปน ปุย ตุกญัก ฮกัฮนิ แม� 5 โม ยาโคป ซ รมัฮ
ลัมเลือ เอนิ ตอก เฮงาะ เฮยีไฮ โตะ ชจิ เญือม เอจี
ฟวยจ ยุฮ ปุย เฮงาะ โฮ� ตอก โรฮ เฮงาะ ซาวป ปุย
ซเคระ นึง ชจิ โตะ โลก เรฟาอมิ โฮ� 6 ป ไอม ลัง่
นึง อ�ื ซ รมัฮ ลัมเลือ� ซ ตอก โรฮ เอนิ เปลิ กาวก
ป โฮฮ ลัง่ นึง ปุยจ โคะ ฟวยจ เปฮ ปุย เปลิ ไฮญ นึง
อ�ื ซ โฮฮ ลัง่ นึง ปุยจ อื ลอา ลอวย โม่ว� โฮฮ ลัง่
นึง เปือง กัก อื ปาวน พอน โม่ว โน่ง�� อฮั เซ เยโฮ
วา พะจาว ทื โม อซิราเอน เนอ�

7 เญอืม เอจี เติง ซเงะ เซ ปุย ซ โตก ละ พะจาว ป
ซัง แตะ เกิต เซ� ไง่ อื ซ แก พะจาว ซงะ่ ซงอม ป ทื
โม อซิราเอน เซ� 8 โม เซ เญาะ ซ เปิง โตว คัน ทไว
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� เญาะ ซ อาึง โตว รพาวม แตะ นึง
ป ยุฮ แตะ นึง เตะ โกะ แตะ� ปัง มัฮ ซกัง ซัมคัน ป
ยุฮ อื ละ พะอาเชรา ญุ่ก� ปัง มัฮ คัน ทไว ป ซออย
ฮงาื ยุฮ อื ญุ่ก�

9 เญือม เอจี เติง เวลา เซ เยอ� ป มัฮ เมือง ตอน
ฮมัน ยุฮ อื ซ แปน ตื เมือง ฮงั� ตอก โรฮ ฮงั เมือง
อาวต โม ฮไีว ไม่ โม อาโมไร เญือม ตอ อื ฮา โม อซิ
ราเอน โฮ�

10 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ เปอะ�
โม เปะ เอจี เบีย เนอึม เปอะ พะจาว ป เรอึม เปอะ
เซ� เญาะ โตก เปอะ โตว โรฮ ละ ป มัฮ ตอก ซโมะ
เปิง รองั เดีย ละ เปอะ โฮ� โม เปะ เอจี ซมา เปอะ
โคะ� เอจี ยุฮ เปอะ รปึม ซแก ไม่ เอจี ซมา ลโลวง
เปอะ โอเอฮี นึง� ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะ ยุฮ โม ปุย
ตังเมือง เซ� 11 ปัง ปุน เกือฮ เปอะ ป ซมา ลโลวง
แตะ เซ โอก กัก โอก เตีย ไน ซเงะ เซ เอนิ� ซ โฮลฮ
เปอะ โตว ลัง่ เปฮ เปลิ อ�ื มัฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
ไม่ ป โซะ โอ เกียฮ ไฮ โน่ง ป ซ โฮลฮ เปอะ นึง อ�ื

12 ปุย โฮวน เมือง จุเจะ ดุงเดียง เนอมึ ไอฮ พาวม
แตะ ตอก เอนิ ลอยฮ รอาวม นึง ทะเล โฮ� ตอก โรฮ
ลอยฮ พุก เพี ยก ปลัฮ รอาวม นึง ลอก อื กาื โฮ�
13 เมือง ออฮ เมือง เอฮี ตัง โคน ตัง บรุก เลียก ตอก
ฮอยจ รอาวม ระ โฮ� พะจาว ปังเมอ คัต เวยีน อื ไม่
โครฮ ครปั อื เกือฮ ตอ ซไง� ตอก กัม โรวก กาื โฮ�
ตอก โรฮ ม่าึต รกาื นึง ตู ฮลาวง นึง แทต กาื ระ กาื
กอ อื โฮ� 14 เมือ กปู อื ปุย เมือง โม เซ ยุฮ ควน
โตวฮ ฆราึง ปุย� เญอืม เอจี เติง เมือ กซะ อื ปังเมอ

เอจี ไฆร แกล เอนิ� ลัก่ ก ลอยจ อ�ื จีวติ โม ป ชะ ลู
โอเอฮี ยุฮ เอะ เซ ซ มัฮ ตื ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื

18
เมือง เอทิโอเปีย ซ ลอก ตุต แตะ

1 ไก เมือง ติ โดฮ� เมือง เซ ฮมอง ลอยฮ เซียง ป
ตอก เซียง ลปลอยฮ โอเอฮี โพรยจ แตะ โฮ� เมือง
เซ มัฮ ป ไก นึง บลัฮ โกลง เอทิโอเปีย ลวง ลัก่เติต�
2 ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อื บุก ปุ โฮว โล่ง ป แกน ปุย
นึง โคะ ลโล� โฮว เลีฮ คระ โกลง ไน� โม เปะ ป
ไกลจ โฮว ละ ตาว แตะ รซอม ปุย เยอ� ไมจ เปอะ
เอญี เคะ โม ป มัฮ จัตเจือ โกะ เปอะ ป มัฮ โม ป ไก
อมันัต ไม่ ระ เรยีง แด่น อ�ื ไมจ เปอะ โรวก นังซื
รซอม เซ� เอญี ไม่ ฮอยจ นึง เมือง เปอะ ป ไก โกลง
ปัต ซน่ะ อื โฮวน โกลง เซ� ปุย นึง เมือง เซ มัฮ ป
ระ ป ฮลาวง ไม่ ญัว่ ฮกั แตะ� ปุย ติ ปลัฮเตะ ฮลัต
ตื นึง อ�ื

3 โม เปะ ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮ�ี เญือม เอจี ยวก ปุย
โทง นึง ไกญ บลาวง ละ แปน อื ซันญัน ละ ปุย เยอ�
ไมจ เปอะ แก� เญือม เอจี ลอยฮ เซียง โตวต ปาึง
ปุย ไมจ โรฮ เปอะ งอ่ต� 4พะจาว อฮั อื ละ อาึ ตอก
เฮ�ี �อาึ ซ กวย แก แลน โอเอฮี เน่อมึ นึง ก อาวต
แตะ เมือง มะลอง� ตอก โรฮ กวย รน่ะ เระ ติ แตะ
เมือ ก ซาวม อื เญือม ฮรวน บริ เมือ ปุน เฮงาะ โฮ�
ตอก โรฮ ซอต รงั กอยจ ป กวย ซอต ติ แตะ เมือ
กซะ อื โฮ� 5 กา เฆียง เติง เวลา เปฮ ปุย เปลิ อะงุน
เญือม เอจี ฟวยจ อฮั เตีย อ�ื มัฮ เมาะ กูนวย อ�ื
เญือม เซ ซ ไก ป ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เอทิโอเปีย เซ�
ตอก ตอยฮ ปุย กัก อะงุน เกือฮ ดุต ฮา โคะ อื โฮ�
6 โม ตฮนั นึง อื ซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ� ซ โฮลฮ เรยีง ไม่
โกะพริ กุก โตะ อ�ื เมือ ฮรวน ซ ฮอยจ กุก รงัก่ ลัก
เรยีง� เมือ โฆยญ ซ ฮอยจ กุก โรฮ โกะพร�ิ� อฮั เซ
พะจาว�

7 เญอืม เซ ปุย โม เซ ซ ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง แตะ
ป ไก โกลง ซน่ะ อื โฮวน โกลง เซ� ซ โรวก ทไว โอ
เอฮี ยุฮ แตะ ละ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปุย
เมือง เซ มัฮ ป ไก อมันัต ไม่ ระ เรยีง แด่น อ�ื มัฮ ป
ระ ป ฮลาวง ไม่ ญัว่ ฮกั แตะ� ปุย ติ ปลัฮเตะ ฮลัต
ตื นึง อ�ื โม เซ ซ ฮอยจ นึง บลาวง ซีโยน� ป มัฮ
นา ก ไว ปุย พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เซ�

19
เมือง อยีปิ ซ ลอก ตุต แตะ

1 ลปุง โม เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ฮอยจ
ละ เมือง อียปิ� พะจาว ซ เลีฮ ไม่ ชุต รวู ซ ฮอยจ
พราวป นึง เมือง อียปิ� ป มัฮ ฮุป ไว ปุย นึง เมือง
เซ ซ รกุฮ ดุงเดียง เอนิ ซองนา พะจาว� โม อียปิ
เซ ซ โตวฮ ฆราึง เอนิ ปอ โอยจ เปละ โอยจ พาวม
แตะ�

2พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ปุย นึง เมือง
อยีปิ เซ รุป ไอฮ ปุ แตะ� เอยีกปุ ซ ตอซู ไอฮ ปุ แตะ�
ปุย ยว่ง ติ ซ รุป ไอฮ ปุ แตะ� ปุย อาวต เวยีง เฮี ซ
ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ ปุย เวยีง เซิต นึง อ�ื โม กซัต
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นึง อื ซ เฆรอืง ระ ชะ กวต นึง เกละ อื ยุ ปุ แตะ�
3 อาึ ซ เกือฮ แพนกัน ยุฮ โม อียปิ เซ แปน ป โอ ไก
ป มัฮ� เญอืม เซ ซ ลอยจ เอนิ กัมกึต ฆาื อ�ื ซ ลอต
เอนิ ซาวป ปัว ฮุป พะ ไม่ โฮม พี เรอึม แตะ ฆาื อ�ื
ซ โฮว ซาวป โรฮ เปิง โม ป เกียฮ ซโปก ซักซี� ไม่ ซ
ซาวป อื ไฮมญ โอเอฮี นึง ลปุ ป ยุม� 4อาึ ซ เกือฮ โม
อียปิ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต จาวไน ซวก� ซ เกือฮ
โรฮ กซัต ฆอก รพาวม ติ ปุย แปน ป ตัตเตียง อ�ื�
อฮั เซ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

5 เญอืม เซ รอาวม นึง โกลง ไน ซ ไฮจ� เบือง ปัต
รอาวม นึง โกลง เซ ซ ซออฮ ดึต เอนิ� 6 นาเมือง
นึง อื ซ ซออย ฆาื ไฮจ รอาวม นึง อื ปุ ปุ� ป มัฮ ลโล
ไม่ โคะ ฆัน ป อาวต เฆียง โกลง เซ ซ ตูไต ซออฮ โรฮ
ฆาื อ�ื 7 ไรป โอเอฮี ป อาวต นึง เฆียง โกลง ไน เซ�
ซ ตูไต ซออฮ ตื� ป ซมา ลโลวง ปุย นึง ชจิ นึง รปึม
ยุฮ แตะ ซ ตูไต ซออฮ เตือง โอยจ อ�ื ซ แทต เอนิ
กาื เกือฮ โฮว ซไง ปอ ไฆร โอยจ อ�ื 8 เมาะ ป ซาวป
กะ นึง โกลง ไน เซ ซ เยอืม โฆว ฆาื โอ แตะ เญาะ
ไก ป โฮลฮ ป ปุน นึง อ�ื ป โจม เม่ต ไม่ ป เตือะ เรอึ
ป ซ ตุก เปละ นัน พาวม โรฮ ฆาื อ�ื 9 โม ป ริ โซม
นึง กัน ไตญ กัน เกลีญ แตะ กอย ลินิน� เญาะ ไก
โตว โรฮ ควน ซโอว รพาวม อ�ื 10 โม ป เลียน นึง
กัน ไตญ กัน ชญิ� ซ ไลจ รพาวม� โม ป โซม จัง นึง
อื ซ อาวต ไม่ รพาวม โซะ แตะ�

11 โม จาวไน นึง เวยีง โซอนั เอจี แปน ปุย งาว�
โม ทีปึกซา ยุฮ กซัต ฟาโร เอจี แนะนัม โอเอฮี ตอก
ปุย โอ ไก กัมกึต โฮ� ปุย โม เซ อมั ซ โรวต อฮั อื ละ
ฟาโร ตอก เฮ�ี �เอะ มัฮ กวน โม ปุย ไมจ พันญา�
มัฮ โรฮ จัตเจือ กซัต โฆะ�� อมั ซ โรวต ลัง่ อฮั เซ�

12 โอ กซัต เมือง อียปิ� ตัว เซ โม ป เฮยีง ป ยุง
ยุฮ เปอะ เซ� เกือฮ รโฮงะ แลน แพนกัน ยุฮ พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง ละ เมือง อียปิ เซ เมอะ� ตัม ยุง
เนอึม อ�ื 13 โม จาวไน นึง เวยีง โซอนั เซ เอจี แปน
เนอึม ปุย งาว� โม ป ระ ป คาว นึง เวยีง เมมฟิต
เอจี โฮลฮ เนอมึ ปุย จุ� โม ป ลัง นัม ปุย เมือง อยีปิ
เซ เกือฮ โฮว คระ ปุก เกอ� เอจี ลเตือฮ เยอื นัม ปุย
เกือฮ โฮว นึง คระ พิต� 14พะจาว เอจี เกือฮ โม เซ
ซาวป แนะนัม ปุย ตอก ซ แปน อื ป ซุกซัก ลุงลัง�
โม อยีปิ เซ ยุฮ เอนิ ป โอ แตะ ลัมเปิง ยุฮ ฆาื อ�ื ตอก
เอนิ ป ญุ่ยจ โฮว จังเจีญ จังบ่อฮ ลอต ฆลาื ราว ฮาว
โกะ แตะ โฮ� 15 ปุย นึง เมือง อยีปิ เซ ไก โตว ติ ปุย
เนอึม ป ซ เกียฮ เรอึม อ�ื ปัง มัฮ ป กอย ปัง มัฮ ป
ตุก� ปัง มัฮ ปุย แตวะ ไล ปัง มัฮ ปุย ระ ไล� ไก โตว
ติ ตื เนอมึ�

16 เญือม เซ ปุย เมือง อียปิ เปอ ซ ตอก เยอื เอนิ
ปรโปวน โฮ� เญอืม กอยฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง
เตะ แตะ ละ อื ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� ซ รกุฮ
รเตียง เอนิ ฆาื ฮลัต ลอน แตะ� 17 เญือม โตก อื
ละ แพนกัน ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ละ โม โกะ
แตะ เซ� โม อยีปิ ฮลัต ลัมเลือ ฆาื อื นึง โม ยูด่า เซ�
ปัง มัฮ เมาะ ฮมอง อื อู ปุย ลอก มอยฮ อื เอจี ฮลัต
เอนิ นึง อ�ื

18 เญอืม เซ� ปุย นึง เมือง อยีปิ เซ ซ ไก พอน ยว่ง
ระๆ ป ซ โกว ลปุง ฮบีรู เยอ� ปุย โม เซ ซ ซันญา โอ
เอฮี ไม่ ปุ แตะ เบือ มอยฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�
ซ ปุก มอยฮ ยว่ง ระๆ โม เซ ตา ติ ยว่ง� ซ อฮั �ยว่ง
ซเงะ� ไม่ อ�ื

19 เญือม เซ โม เซ ซ ยุฮ คัน ทไว แตะ โอเอฮี ละ
พะจาว นึง เมือง อยีปิ เซ ติ โดฮ� ซ โบลวง โรฮ ด่อง
ซโมะ ซัมคัน นึง อื ละ พะจาว นึง ม่าื เตะ เมือง อี
ยปิ เซ โรฮ� 20 มัฮ ละ ซ เกือฮ อื แปน เคืองไม ควน
เกือฮ ปุย นึง เมือง อียปิ เซ ยุง มัฮ พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง เซ ป ซัมคัน� เญอืม ลอก โม เซ กัน โคมเฮง
ปุย แตะ ไม่ กอก อื ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� พะจาว ซ
เกือฮ เนอมึ ป เรอมึ อื ฮอยจ ละ อ�ื ป เรอมึ อื เซ ซ
เรอมึ เนอมึ อื เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ�
21 พะจาว ซ เปลีฮ โรฮ ติ แตะ ละ โม อียปิ เซ� เญื
อม เซ ปุย อยีปิ เซ ซ ยุง โรฮ ป มัฮ พะจาว, ซ ไว โรฮ
พะจาว เซ ไม่ ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ อ�ื ไม่ ทไว อื โอ
เอฮี ไฮญ ละ อ�ื ซ ซันญา โรฮ โอเอฮี ละ พะจาว ไม่
ซ ยุฮ อื ตัม ป ซันญา แตะ เซ� 22 พะจาว ซ ปุฮ ซ
เฟียต ปุย อียปิ เซ เกือฮ อื อาวม ป โซะ� ฟวยจ เซ
พะจาว ปังเมอ ซ เยื่อ แม อื เกือฮ ไฮ� ปุย โม เซ ซ
เอญี เคะ พะจาว เบือ อ�ื พะจาว ซ งอ่ต โรฮ รซอม
ปัว อื นึง แตะ� ไม่ เรอึม อื เกือฮ ไฮ ป โซะ นึง โค
รยญ เจือ�

23 เญือม เซ� ซ ไก คระ ลวง นึง เน่อมึ เมือง อี
ยปิ ฮอยจ เมือง อตัซีเรยี� ปุย ลอา เมือง เซ ซ เกีย
ฮ ติตตอ โฮว เอญี เคะ ปุ แตะ� ซ โฮลฮ ไว ดิ พะ
จาว ไม่ ปุ แตะ� 24 เญอืม เซ โม อซิราเอน ซ ไก โรฮ
ตัมแนง บรญิ ไม่ โม อียปิ ไม่ โม อตัซีเรยี เซ� พะ
จาว ซ โพต ป ไมจ ละ ปุย เล่ีป เตะ เบือ ปุย ลอวย
เมือง เซ� 25 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ซ ปิฮ มุ่น
ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ เมือง อียปิ ป มัฮ
ปุย ไน แตะ เซ� อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ เมือง อตัซีเรยี นึง
มัฮ อื ป เอจี ซัง แตะ เกิต ไก เซ� อาึ ซ ปิฮ โรฮ มุ่น
ละ โม อซิราเอน นึง มัฮ อื ป เอจี เลือก แตะ อาึง��
อฮั เซ พะจาว.

20
อตัซีเรยี ซ เป อยีปิ ไม่ เอทิโอเปีย

1 ติ โฮน อื ซากอน ป มัฮ กซัต นึง เมือง อตัซีเรยี�
เกือฮ ฮวันา ตฮนั โฮว ดิ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ละ ซ
รุป อื ปุ แตะ ไม่ เวยีง อตัชโด่ต� ป ไก นึง เมือง ฟีลิซ
เตีย� เป เมือง เซ ไม่ ลอต เอนิ อื โฮลฮ กุม� 2 กา
เซ ลอวย เนอึม เมอ� พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ละ อซิ
ยา กวน อามอต เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ปอยจ
แปฮ โปวฮ เครองึ ฮาื ฆัน แตะ เซ� ไม่ ไมจ โรฮ เปอะ
ปอยจ เกิป แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื อซิายา ยุฮ เนอมึ อื
ตอก เซ� โฮว โยะ เครอึง เอนิ ไม่ โฮว โยะ เกิป แตะ
ฆาื อ�ื

3 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อิซายา ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ อาึ เซ โฮว โยะ เครึอง ไม่ โฮว โยะ เกิป
อื ลอวย เนอึม เอนิ� กัน เซ เอจี มัฮ เคืองไม ควน
ยุง ปุย ป ซ เกิต ละ เมือง อยีปิ ไม่ เมือง เอทิโอเปีย�
4 กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ ซ โรวก ฆาวง โม อียปิ ไม่
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โม เอทิโอเปีย เกือฮ แปน ครา เตือง ป ระ ป ตุ กวน
ดุ ป กวต� ปุย โม เซ ซ โฮว โยะ เครอึง ไม่ โฮว โยะ
เกิป อ�ื ซ โอก เยอื เตือฮ� โม อียปิ เซ ซ โซะกิจ
เนอึม ฆาื อ�ื 5 เมาะ ป ระ พาวม ไม่ เมือง เอทิโอ
เปีย ไม่ อวต ลื อื เมือง อียปิ เซ� ซ อาวต ไม่ ไลจ
รพาวม แตะ ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� เญาะ ไก โตว
ควน ซโอว รพาวม�� 6 เญือม เซ โม ป อาวต นึง
แควน เฆียง ปลัฮ รอาวม เซ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �งอ่ต
แลน เมอะ ป เกิต ละ โม ป ระ พาวม เอะ ไม่ เซ� ไม่
โม ป อาึง เอะ รพาวม แตะ นึง ละ ซ เกือฮ ติ แตะ
โปน ฮา กซัต อตัซีเรยี เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
เอะ ซ เกียฮ โปน ลัง่ เงอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ�

21
เวยีง บ่าบี่โลน ซ ไลจ

1 ลปุง โม เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เกว ไม่
เวยีง บ่าบี่โลน� ฮอยจ กาื บังบอย เน่อมึ นึง ลาึน
เวอืฮ ตอก ออฮ� ป โตะ ป ตอง ซ ฮอยจ โรฮ ละ อื
เน่อมึ นึง เมือง ป ฮลัต อื นึง ตอก เซ โรฮ�

2อาึ เอจี โฮลฮ ยุ บลอง กัน ซ ฮอยจ ป โซะ ป ไซญ
ลัมเลือ ติ เจือ� มัฮ กัน โอ ปุย เนอึม รพาวม ละ ปุ
แตะ� ไม่ กัน ยุฮ ปุย ป ไลจ ป โลม ละ ปุ แตะ� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ ป มัฮ ตฮนั เมือง เอลัม เมอ
ไมจ เปอะ โกฮ ตอซู� โม เปะ โม ตฮนั เมือง มีเด่ีย
เยอ ไมจ เปอะ แวต อาึง เวยีง บ่าบี่โลน เซ� ป มัฮ
รพาวม ตุก ป เกิต ละ เมือง ไฮญ ฆาื บ่าบีโ่ลน เซ พะ
จาว ซ เกือฮ อื ลอยจ เมาะ เซ�

3 โอเอฮี ป โฮลฮ อาึ ยุ บลอง เซ� แปน เอนิ ควน
เกือฮ อาึ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง� แปน เอนิ ป โซะ เนิ
ตอก โซะ ซ เติง เคิ รอาวม ปรโปวน โฮ� อาึ โตวฮ
ฆราึง ลัมเลือ ฆาื ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ� 4 อาึ อาวม
เอนิ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ ฆาื� รกุฮ รเตียง นึง
ฮลัต แตะ� อาึ รกวน แนฮ แฮะ พริ ปู ฆาื อ�ื รพาวม
ฮลัต อาึ เซ ปังเมอ โฮว ละ เรยีง แตะ�

5 อาึ โฮลฮ ยุ บลอง กัน เลียง ปุย ปุ แตะ� ปอก
อาวป ตุม โตะ ตุม ซัต ไลฮ บี ละ งาวม ปุย นึง อ�ื โม
ป ฮอยจ เซ กัมลัง งาวม โซม ญุ ดิ ไม่ ปุ แตะ� ลไล
เซ ฮอยจ เอนิ ลปุง ซตอก นึง ละ ปุย ตอก เฮี เรยีง�
�โม เปะ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ โกฮ เพรยีง อาึง โล ยุฮ แตะ ละ ซ รุป แตะ��
อฮั เซ�

6ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ไมจ เปอะ ดุฮ
อาึง ป มอง ญัม ติ ปุย� ละ ซ เกือฮ เปอะ เอญี รโฮ
งะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ� 7 ดัฮ ยุ ปุย บุก บรอง ป
โฮว แปน กู แตะ� ปุย บุก บรงั ญุ่ก ปุย บุก อุต ญุ่ก�
เกือฮ ซังเกต ที แลน อ�ื� อฮั เซ เนิ�

8 ฟวยจ เซ ป มอง ญัม ป ยุ โอเอฮี เซ กอก อฮั อื
ตอก เฮี เรยีง� �โอ จาวไน� อาึ เอจี อาวต มอง ญัม
นา ก ลัง อาวต แตะ เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม
อ�ื 9ลไล เซ ไก ป ฮอยจ นึง� มัฮ ป บุก บรอง ฮอยจ
แปน กู แปน กู แตะ�� อฮั เซ� ป มอง ญัม เซ รโฮ
งะ อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �เวยีง บ่าบี่โลน เซ เอจี ไลจ
โลม เนอึม� ป มัฮ ฮุป ไว อื เซ เอจี ลเลอึม โอยจ�
ฆลาื ลังเตะ ปอ ม่ะ บลวย อื แกล เอนิ�� อฮั เซ�

10 โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เมือง เอะ เอ� เอจี
โฮลฮ ปุย โจฮ บึน� ตอก บึน ปุย เฮงาะ นึง รบุฮ โฮ�
ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ มัฮ รโฮงะ โอะ ไลลวง ไมจ ละ�
มัฮ ป โฮลฮ โฮะ เน่อมึ นึง พะจาว กุม ตฮนั มะลอง
ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ�

พะจาว อฮั อาึง ไลลวง เมือง เอโด่ม
11 เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เกว ไม่ เมือง

เอโด่ม� ไก ปุย ติ กอก อฮั อื ละ ป มอง ญัม เน่
อมึ เมือง เอโด่ม ตอก เฮ�ี �ป มอง ญัม� เอจี โด่ะ
เมาะ เมอ ซาวม เมอ� เญอืม เมอ ซ ปวยฮ พริ อ�ี�
อฮั เซ� 12 ป มอง ญัม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอจี
ซเปี ปวยฮ พริ อ�ี เมือ ก ซาวม อื ปังเมอ ซ ฮอยจ
โคระ แม� ดัฮ เปอะ ฆวต ไฮมญ ลัง่ โฮ� ลเตือฮ แม
ไฮมญ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะจาว อฮั อาึง ไลลวง เมือง อาระเบี่ย
13 ลปุง โม เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เกว

ไม่ เมือง อาระเบี่ย� โม เปะ ป มัฮ โม ปอกา ไน โม
เด่ดัน่ เนอ� เอจี ฮอยจ เปอะ แปน มู แตะ� ลโล่ะ
เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ นึง เมือง อาระเบี่ย� 14 โม เปะ
ป มัฮ โม เทมา เยอ� ไมจ เปอะ เกือฮ รอาวม ละ โม
ป ฆวต ญุ รอาวม� ไมจ เปอะ เกือฮ ป โซม ละ โม ป
ตอ ฮอยจ เปิง เปอะ เซ� 15 ปุย โม เซ มัฮ โม ป ตอ
ฮา ซ มอก ปุย แตะ นึง วจิ� ตอ ฮา ตี ทนู ซ โปยญ
ปุย แตะ� ไม่ ตอ อื ฮา เม่ะมัก่ ป เกิต ฆาื กัน รุป ปุย
ไม่ แตะ เซ�

16 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �เญื
อม เอจี เตม อื ติ เนอึม เมอ� โม เคด่า เยอ ซ โอยจ
อมันัต โญตซัก อ�ื 17 โม ตฮนั เกง เลือ ไม่ เลียน อื
ละ ไปญ แตะ ทนู ไน โม เคด่า เซ ซ โฮฮ ลัง่ เญี่ยะ
โน่ง� อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ทื โม อซิราเอน เนอ
อฮั ละ เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

22
ลปุง อฮั พะจาว ละ เวยีง เยรูซาเลม

1 เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เกว ไม่ โตะ โลก
นา ก ยุ บลอง ปุย โอเอฮี� มัฮ ฆาื เมอ ฆาื โอวน ป
ฮาวก จุเจะ ตื โอยจ ปุย นึง ราว ดัต่ฟะ เญือะ แตะ
เซ ฆาื อ�ื 2 เซียง จุเจะ ดุงเดียง ปุย โม เซ เอจี ฟา
เอนิ เล่ีป เมือง� ปุย ติ เมือง เซ เอจี กอก รโอง ฆาื
ซุกซัก ลุงลัง โอเอฮี ละ แตะ� โม ตฮนั ยุฮ เปอะ
เมาะ ป ยุม อ�ื มัฮ โตว ยุม อื นึง วจิ ไม่ นึง กัน รุป
แตะ� 3 โม ป มัฮ จาวไน ยุฮ เปอะ ป ตอ เยอื เซ�
เอจี โฮลฮ ปุย โฮมวต เกือฮ แปน ครา แตะ� เน่อมึ
กา เฆียง โฮลฮ อื โปยญ ทนู ยุฮ แตะ� 4 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ อาึ อฮั ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ทัน โตว เญาะ แก
อาึ� เกือฮ อาึ เยอืม โซะ เยอืม ไซญ ไอฮ รโตง แตะ
เมิฮ� ทัน โตว เกาะ โลม รพาวม เมอะ เฟือฮ เอนิ�
อาึ เอจี โซะ ลอน รพาวม นึง เอจี โฮวน ลอน ยุม ปุย
ไน เมือง โกะ โอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ�

5 เวลา เซ เอจี มัฮ เญือม ลัง โตวฮ ฆราึง ปุย ไม่
ซุกซัก รพาวม อ�ื ไม่ โฮลฮ ปุย พลิฮ บึน� กัน เซ
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เอจี เกิต ละ ปุย นึง โตะ โลก นา ก ยุ บลอง ปุย โอ
เอฮี เซ� เอจี มัฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง ป เกือฮ โอเอฮี เซ เกิต ละ เอะ เอ� เอจี เกือฮ
เนอึม ฆรุง เวยีง ยุฮ ฮุ ลเลอึม โอยจ� เซียง รโอง
ปุย นึง กอก อื ปุย เรอึม แตะ ลอยฮ ซนัน ฮอยจ ตื
เดือะ โกลง เดือะ งวต� 6 โม ตฮนั ฮอยจ เน่อมึ นึง
เมือง เอลาม บุก เลาะ บรอง� ไปญ ทนู ป มัฮ เครองึ
รุป ยุฮ แตะ ไม่ อ�ื โม ตฮนั ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง
คีระ� เพรยีง โรฮ อาึง โล ยุฮ แตะ ไมจๆ� 7 ป มัฮ
โตะ โลก ตัม ฆุง ป กอ ไมจ ป ซมา ลโลวง ปุย นึง�
นึง เมือง ยูด่า เซ� เอจี นาวก เอนิ นึง เลาะ รุป เซิก�
โม ตฮนั บุก บรอง เอจี เด่ีจ เอนิ ติ แตะ นึง โบ โตะ
รเวอืะ เวยีง เยรูซาเลม� 8 โอเอฮี ควน ปองกัน เมือง
ยูด่า ติ แตะ นึง เซ เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ โอยจ�
ซเงะ เซ โม เปะ ตุย เปอะ เครองึ รุป ยุฮ แตะ เน่

อมึ นา ก แฮรน แตะ อาึง� 9 นึง ฆรุง เวยีง เยรูซา
เลม เซ โม เปะ เอจี ซาวป โรฮ เปอะ ยุ โตะ โบฮ นา ก
ไมจ อื เฌาะ ยุฮ โคระ แม� เอจี ดุง โรฮ เปอะ แฮรน
อาึง รอาวม นึง กไน เวยีง อาวต แตะ เซ� 10 โม เปะ
เอจี เมีญ เปอะ เมาะ ไก เญือะ ปุย นึง เยรูซาเลม เซ
เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เอจี เญื่อฮ เปอะ ตึก นึง อื งอ่น�
นึง เฌาะ โก เปอะ ฆรุง เวยีง เซ นึง ซโมะ� 11 โม
เปะ เอจี ยุฮ โรฮ เปอะ ทัม โลป กไน ฆรุง เวยีง เซ�
ละ ซ เกป เปอะ อาึง รอาวม ป ปัต เน่อมึ นึง โตะ นอง
ไพรม เซ� ปังเมอ โอ เปอะ เกือฮ รพาวม แตะ โตก
ละ พะจาว ป เพรยีง อาึง แพนกัน นึง โอเอฮี ตอก
เฮ�ี ไม่ เกือฮ เนอมึ อื เกิต ละ เปอะ ตอก เซ�

12 เญอืม เซ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เอจี
กอก เนอึม โม เปะ เกือฮ เยอืม โฆว� เกือฮ โรฮ โม
เปะ กู ไกญ แตะ ไม่ เกือฮ อื โม เปะ จาวป เครองึ
ฮาื ฆัน� 13 โม เปะ ปังเมอ ญวยฮ ดา ฮา เฮ เปอะ
ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� มอก เปอะ โมวก มอก
เปอะ แกะ ละ เลียง เปอะ ปุ แตะ นึง� กุก เปอะ โตะ
ญุ เปอะ ไปล อะงุน� อฮั เปอะ ไม่ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ
เอะ โซม ซัก กุก เตือ ปอน โตะ ญุ ไปล ไม่ ปุ แตะ�
ซงา่วป เอะ ตึน ซ ยุม เมอะ�� อฮั เปอะ ตอก เซ�

14พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เอจี รโฮงะ ที เกือฮ อาึ
ฮมอง อื ตอก เฮ�ี �อาึ ญอม โตว ยวก มัป่ พิต ยุฮ
ปุย โม เซ เฟือฮ เอนิ� ไน ติ เจน ไอม อ�ื� อฮั เซ เย
โฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

พะจาว ซตอก รเงอ่มึ เชปนา
15 เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ตอก เฮ�ี

�โฮว เมิฮ� โฮว เคะ เชปนา ป มัฮ ปุย กุม โอเอฮี นึง
เญือะ กซัต เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี 16 ปะ
มัฮ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย ตอก เมอ� ปะ อมั มัฮ
อฮั เปอะ ติ แตะ ไก ซิต ละ ซ ปอยจ แตะ โตะ อูโมง
ละ โกะ แตะ นึง บลาวง เฮ�ี อมั มัฮ ซ ปอยจ เปอะ
โตะ รมอยจ คึ ละ อาวต แตะ นึง รองั ฮลาวง เฮ�ี

17 �ปะ โคะ เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย ซัมคัน� พะจาว
ปังเมอ ซ ยวก โปวฮ ปะ ฮอยจ ก ซไง อ�ื 18พะจาว
ซ ลวน ปะ เกือฮ โม่ว ตอก ลวน ปุย กอย โฮ� ฟวยจ
เซ ซ วตั ปะ เกือฮ ฮอยจ นึง เมือง ระ ฮา เฮี แม�

ปะ ซ ยุม เปอะ นา เซ นึง โบ เลาะ รุป เซิก โฮวน ยุฮ
แตะ ป อวต เปอะ เซ� ปะ มัฮ เนอึม เปอะ ปุย โชะ
นา เญือะ กซัต ยุฮ แตะ� 19พะจาว ซ ทอต ปะ โอก
ฮา กัน ยุฮ เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ ปะ ดุฮ ฮา ตัมแนง
อาวต เปอะ เซ ฆาื อ�ื�

20ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ เชปนา� �ซเงะ เซ
เยอ� อาึ ซ กอก กวนไจ ยุฮ แตะ ป มัฮ เอลียาคิม
กวน ฮินคียา� 21 อาึ ซ ตุย ลปิ ซัมคัน ยุฮ ปะ เกือฮ
จาวป อ�ื ซ เกือฮ โรฮ โฮลฮ ไอฮ โม่ะฮุต ปะ เซ� อาึ
ซ เกือฮ โรฮ อมันัต ยุฮ ปะ ละ ซ แปน เอนิ อื ตอก
เปือะ ละ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� ไม่ โม จัต
เจือ ยูด่า� 22 อาึ ซ เกือฮ โรฮ อมันัต กซัต ป มัฮ จัต
เจือ ด่าวติ ละ อ�ื อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ ไปญ ควน กัฮ
กแจ� เมาะ รเวอืะ โปฮ อื ซ ไก โตว ป เกียฮ ซอง
เงอ� เมาะ รเวอืะ ซอง อื ซ ไก โตว โรฮ ป เกียฮ โปฮ
โฮ� 23 อาึ ซ เกือฮ ปุย เซ อาวต ตอน ฮมัน นึง เมือง
แตะ ตอก โคะ เกอมึ ปุย ละ ฟุก แตะ โอเอฮี โฮ� ปุย
เซ ซ แปน ป โฮลฮ โม จัตเจือ อื นาตา แตะ นึง� 24ป
มัฮ โม เอียกปุ คระ เฌือต อื ซ อาึง ตื รพาวม แตะ
นึง ปุย เซ� ซ แปน ป เชยีน ลัมเลือ ละ ปุย เซ� ตอก
โรฮ เชยีน โดง เดือง กลอง เชอืม ละ ควน ฟุก ปุย อื
โฮ�

25�เญอืม เซ โคะ ป เอจี เกอมึ ปุย ตอน เซ ซ ฆอฮ
ฆาื อ�ื โอเอฮี เมาะ ป ฟุก ปุย นึง อื เซ ซ ดุฮ ซ ไลจ เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

23
ไลลวง เมือง ไทระ ไม่ เมือง ไซด่อน

1 ลปุง โม เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เกว ไม่
เมือง ไทระ� อฮั อื ตอก เฮ�ี
ปะ ป มัฮ โล่ง ระ ป โฮว นึง ปลัฮ รอาวม เมอ� ไมจ

เปอะ เยอืม โฆว� เมือง ไทระ ก จอต โล่ง นึง เซ เอจี
ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ ปอ ฮงั เยอื อ�ื เญาะ ไก โตว เญือะ
ม่า นึง� ไม่ โอ อื เญาะ ไก นา ก จอต ปุย โล่ง นึง� ไล
ลวง เฮี ซ ยุง ที เปอะ เญือม เอจี เอญี โล่ง ยุฮ เปอะ
เน่อมึ นึง เมือง ไซปรตั�

2 โม เปะ ป อาวต ฮอง เฆียง ปลัฮ รอาวม นึง เมือง
ไซด่อน เนอ� ไมจ โรฮ เปอะ อาวต โฆย� โม เปะ เอจี
โฮว เตือง เนอึม เปอะ ปลัฮ รอาวม นึง มัฮ เปอะ โม
ป กาไค� 3 โม เปะ เอจี โฮว เตือง เนอึม เปอะ ปลัฮ
รอาวม ละ ซ รวี แตะ เฮงาะ นึง เมือง อยีปิ� ไม่ เอจี
กาไค เปอะ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ โฮวน เมือง�

4 โม เปะ ปุย เมือง ไซด่อน เนอ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ โซะกิจ� ป มัฮ ปลัฮ รอาวม ระ เซ เญาะ เมีญ
โตว โม เปะ มัฮ กวน แตะ� เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ
ดิ ไก โตว กวน เนอะ เฟือฮ� ดิ โกย โตว โฮลฮ แตะ
เลียง กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ ติ ชวง�� อฮั เซ
ปลัฮ รอาวม เมอ� 5 ปุย นึง เมือง อยีปิ เญอืม ฮมอง
อื ตอก ไลจ เมือง ไทระ เซ� เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม
ไม่ ตุก รพาวม แตะ ฆาื อ�ื

6 โม เปะ ปุย เมือง ฟีนิเซีย เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ เยอืม โฆว� ไมจ เปอะ ตอ ฮอยจ นึง เมือง ทา
ระชติ เซ เมิฮ� 7 โม่ มัฮ เมือง ไทระ เฮี ป อฮั ปุย มัฮ
เมือง ไมจ เมือง มวน เนอ� โม่ มัฮ เมือง เฮี ป ตัง
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ปุย เน่อมึ ไพรม โฆะ โฮ� โม่ มัฮ เมือง เฮี ป เกือฮ ปุย
โฮว ตังเมือง โคระ ก ซไง อื โฮวน โดฮ โฮ� 8 เมือง
ไทระ เฮี มัฮ เนอมึ เมือง ระ เมือง คึ� ป แปน ปอกา
นึง เมือง เฮี เอจี มัฮ เอนิ โม จาวไน นึง อ�ื มัฮ เนอึ
ม ปุย ไก มอยฮ ป โฮลฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ นัปทื เตือง
โอยจ แตะ� มัฮ ปุย ป ไก แพนกัน ยุฮ ละ ซ เกือฮ อื
เมือง เฮี ไลจ เจอ� 9 มัฮ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง
ป ไก แพนกัน ยุฮ ละ ซ เกือฮ แตะ เมือง เซ ตุเตียม
เมอ� ละ ซ เกือฮ อื ปุย โม เซ โอ เญือะ อวต กัน ยุฮ
แตะ� เกือฮ โรฮ โม ป ไก มอยฮ นึง เมือง เซ ยุง เรจี
ติ แตะ เตียม โรฮ�

10 เออ โล่ง ระ ป โฮว นึง ปลัฮ รอาวม เมอ� โอก
เอญี ฮา นึง เมือง อาวต โกะ เปอะ เมิฮ เตือง โอยจ
เปอะ� ปเล่ีย เฮี เญาะ ไก โตว ป เฆีญ ป เดีย เปอะ�
11พะจาว เอจี ซนาว เตะ แตะ ราว ปลัฮ รอาวม ระ�
เอจี รเคอปึ โรฮ เมือง ปุย โฮวน เมือง เกือฮ ไลจ�
เอจี ดวน โรฮ ปุย ยุฮ ไลจ ไม่ กัน กาไค ปุย นึง เมือง
ฟีนิเซีย เซ� 12พะจาว อฮั เฮ�ี โม เปะ ป อาวต นึง
เมือง ไซด่อน เนอ� เญาะ ไก โตว รพาวม ไมจ มวน
เปอะ� ป อาวต นึง เมือง เปอะ เอจี โฮลฮ ปุย โคม
เฮง คาเคียน� ปัง ตอ ฮอยจ นึง เมือง ไซปรตั ปุ ลัง่
ซ โปน อ�ื

13 ป เกือฮ โกะพริ ซวก เลียก โจฮ บึน เมือง ไทระ
เซ� มัฮ ปุย เมือง บ่าบี่โลน� มัฮ โตว ปุย เมือง อตั
ซีเรยี� ปุย เมือง บ่าบีโ่ลน ยุฮ อาึง ปอม ตฮนั ฮลาวง
ละ แวต แตะ เมือง เซ� เอจี เญื่อฮ โรฮ ปอม อาวต
ปุย เมือง ไทระ เซ� ลอต เอนิ แปน เยอื ครมั รฌุฮ
ฆาื อ�ื

14 โม เปะ ป มัฮ โล่ง ระ ป โฮว นึง ปลัฮ รอาวม
เมอ� ไมจ เปอะ เยอืม โฆว� เมือง เปิง เปอะ ป ตอน
ฮมัน เซ เอจี ยุฮ เนอึม ปุย ไลจ ไม่ ฮา เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื

15 ซ ไก ติ เวลา เญือม ซ เบีย ปุย เมือง ไทระ เซ�
เวลา เซ ซ ไก เอนิ อาลแฆลฮ เนอึม� ซ เมาะ อาญุ
กซัต ตา ติ ปุย� เญือม เอจี ลอยจ เวลา อาลแฆลฮ
เนอมึ เซ เมือง ไทระ เซ ซ แปน ตอก มอจังคึต ป อฮั
นึง รซอม แล่ แตะ ตอก เฮ�ี

16�เฮฮ� เฮฮ� ปะ ป มัฮ มอจังคึต เตอ� โซะไซญ
เนอึม เอจี เบีย ปุย เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ตุย พิน ยุฮ
แตะ� โกฮ โฮว ไม่ เล่ีป เมือง เซ� ไมจ เปอะ เชยี นึง
รซอม เชยี มวน� ไมจ เปอะ เชยี โฮวนๆ โบ่ต� ละ ซ
เกือฮ เปอะ ปุย โตก แม ละ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

17 เญอืม เอจี โปน เวลา อาลแฆลฮ เนอมึ เซ� พะ
จาว ซ เกือฮ แม เมือง ไทระ เซ โฮลฮ กาไค ตอก
ไพรม แตะ แม� ซ โฮลฮ แม ติตตอ กาไค ไม่ ปุย
เมือง ไฮญ นึง ปลัฮเตะ เฮี โครยญ เมือง� 18 มาื
โฮลฮ อื นึง กาไค แตะ เซ ปังเมอ ซ ทไว อื ละ พะ
จาว, ซ แฮรน โตว อาึง อ�ื โม ป ไก รพาวม นึง พะ
จาว เซ ซ โกว มาื ไคร ป โฮลฮ อื นึง กาไค แตะ เซ�
ละ ซ รวี แตะ ป โซม ป ปอน ไม่ เครองึ เซอกึ� ตัม ป
ตองกัน แตะ�

24
พะจาว ซ รเตีฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ

1 พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี ซ เกือฮ อื
แปน ป ฮงั เยอื� ซ ตุยจเตีจ อื เกือฮ ญุญะ� ซ เกือฮ
ป อาวต นึง อื แตกฟุง เฮยีไฮ� 2 ป ลัง ละ ปุย ซ มัฮ
ตื ตอก ปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ป มัฮ โม ซตุ ไม่
ปุย ทัมมด่า� เตือง ป มัฮ กวนไจ ปุย ไม่ ป มัฮ ปอ
เลียง ปุย� เตือง โม ป โชะ โอเอฮี ไม่ ป รวี โอเอฮี�
เตือง โม ป รมะ นึง ปุย ไม่ โม ป เกือฮ ปุย รมะ นึง
แตะ� เตือง โม ป กอย ไม่ โม ป ตุก� 3 ปลัฮเตะ เฮี
ซ ไลจ ซ เญื่อฮ เนอึม เตือง โอยจ อ�ื ซ แปน เนอึม
ตอก ป เอจี อฮั พะจาว อาึง เซ โครยญ เจือ�

4 ปลัฮเตะ เฮี ซ ตูไต ซออฮ เล่ีป อื เอนิ ตอก ปุย
ชุมเรยีง โฮ� โม ป ระ อมันัต โญตซัก ซ อาวต ตื
โรฮ ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ ฆาื อื โรฮ� 5 ปลัฮ
เตะ เฮี เอจี แปน ป รแอม ไล ฆาื โอ ปุย นึง อื เนอึ
ง ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว� ไม่ ลปุง ซตอก อื อาึง�
เอจี ยุฮ เนอมึ ไลจ ไม่ ลปุง ซันญา โอ เญาะ ไก ลอยจ
ยุฮ พะจาว ไม่ แตะ เซ� 6 มัฮ ฆาื เซ ป ซ เกือฮ พะ
จาว ปุย ปลัฮเตะ เฮี ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื
อ�ื มัฮ เกือฮ อื โฮลฮ ป โซมกวน ไม่ กัน ยุฮ แตะ�
โม ป ไอม ลัง่ นึง อื ซ รมัฮ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื 7 โคะ
อะงุน ซ ตูไต ซออฮ� รอาวม อะงุน ซ รมัฮ โรฮ ฆาื
อื ปุ ปุ� โม ป โกย กอ ซไบ่ รพาวม แตะ ซ ฮมอยจ
ลอป ฆาื ตุก รพาวม แตะ นึง ป เกิต ละ แตะ� 8 ป
มัฮ เซียง จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ปุย ไม่ รมัมะนา เซ
ซ ไฆร� ป มัฮ เซียง รโอฮ รออง ปุย ไม่ เตียต อื พิน
นึง มวน รพาวม แตะ เซ ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก� 9 เญาะ
ซ ไก โตว เซียง เชยี ปุย นึง มวน รพาวม แตะ ไม่
โฮลฮ แตะ ญุ รอาวม อะงุน� ไปล อะงุน ซ แปน เยอื
เอนิ ป ซอง ละ อ�ื 10 เญือะ ยว่ง บัน่เมือง ซ เญื่อฮ
ซ ไลจ เตือง โอยจ อ�ื ปุย โครยญ เญือะ อา ซ ซอง
รเวอืะ เญือะ แตะ ฮา ปุ แตะ� 11 โม ป อาวต นึง
ตัม กอง ซ รโอง ฆาื โอ แตะ เญาะ ไก รอาวม อะงุน
ยุฮ� รพาวม ไมจ มวน เอจี ไฆร ลอป เนอึม ฮา บัน่
เมือง อาวต อ�ื 12 เวยีง เซ ซ ไลจ ซ ฮงั โอยจ เนอึ
ม� รเวอืะ ฆรุง เวยีง นึง อื ซ ไก โรฮ ป ยุฮ ไลจ ไม่
โรฮ� 13 ซ เกิต เนอึม ตอก เซ ละ ปุย เล่ีป เตะ โค
รยญ ปะเทต� ซ มัฮ เอนิ ตอก เมือ ซอย ปุย เปลิ
กาวก ยุฮ แตะ เกือฮ ราื แกล� ไม่ ตอก อื เมือ เปฮ
ปุย เปลิ อะงุน ยุฮ แตะ ปอ ซงะ่ เอนิ อื ฮา โคะ อื โฮ�

14 เญอืม เซ โม ป โปน ฮา ยุม แตะ นึง อื ซ เชยี ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� โม ป อาวต ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ เอ ซ อู ไลลวง เมาะ ระ เมาะ คึ พะจาว. 15 โม ป
อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ซ ทไว โญตซัก ละ พะจาว,
โม ป อาวต เฆียง ปลัฮ รอาวม ซ ลืลาว มอยฮ เยโฮ
วา ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน� 16 เอะ ซ ฮมอง
เซียง เชยี ลืลาว ปุย พะจาว เน่อมึ นึง ลอยจ เตะ
เตือ มะลอง� อฮั อื ตอก เฮ�ี �อมันัต โญตซัก เกือฮ
อาวต ไม่ พะจาว ป มัฮ ป ซื ป ไซ�� อฮั เซ�
อาึ อื ปังเมอ โอ เยอะ เญาะ ไก ลัก่ ซโอว รพาวม

เฟือฮ� อาึ เอจี รเกือะ เนอมึ เมอะ ปุๆ โม ป โอ เนอึ
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ม รพาวม พอง แนฮ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุโฮมว แตะ� เซ
อปึ แนฮ ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ� 17 โม เปะ ป มัฮ ปุย
ติ ปลัฮเตะ เอ� ควน ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เปอะ เซ
เอจี ฮอยจ เนอมึ ละ เปอะ� ป มัฮ โตะ ครุฮ ไม่ ซราว
เอจี ดาวง อาึง ติ แตะ ละ เปอะ� 18 โม ป ตอ ฮา
ป ฮลัต แตะ นึง ซ ดุฮ นึง โตะ ครุฮ เซ� โม ป โอก
ฮา โตะ ครุฮ เซ ซ เคริ แม ซราว ฆาื อ�ื เญือม เซ
รอาวม เฮละ ซ ราื เน่อมึ มะลอง ตอก โทก ตอก โซ
โฮ� ป มัฮ เน่อมึ ปลัฮเตะ เอ ซ รกุฮ ดุงเดียง โอยจ�

19 ปลัฮเตะ เฮี ซ ม่ะ� ซ รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ�
ซ เรยีง ลัมเลือ ดุงเดียง� 20 ซ งุฮ่เงฮ่ เยอื เอนิ ตอก
โฮว ป ญุ่ยจ โฮ� ซ ซูซอย โรฮ ตอก เญือะ ตาื ตัม กาื
ระ โฮ� ป มัฮ มัป่ พิต ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี เอจี
เชยีน ลัมเลือ ละ อื ตอก ปุย เชยีน รบุยฮ ปอ ฆลาื อื
โจน โอ แตะ เญาะ เกียฮ โกฮ โฮ�

21 เอจี ซ เติง เวลา รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ฮ�ี เญื
อม เซ พะจาว ซ เกือฮ โม ป ไก อมันัต ลอก ตุต แตะ
เตือง โม ป อาวต นึง กังฮาว ฮอยจ ละ โม กซัต นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี 22พะจาว ซ รโจะ อาึง ปุย โม เซ เกือฮ
อาวต ติ โดฮ ตอก รโจะ ปุย อาึง โม ป ตุต นึง โตะ
คอก เฟียก โฮ� ซ คัง อาึง อื โตะ คอก ฮอยจ ละ
ซเงะ รเตีฮ อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ� 23 เญือม เซ เคิ
เญาะ ซ รงั โตว� ซเงะ ปุ โรฮ เญาะ ซ ซอต ซเปีย
แตะ ละ ปุย� นึง เอจี มัฮ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง
เซ กซัต ป ตึก นึง ระ แตะ� พะจาว ซ ตัตเตียง นึง
เวยีง เยรูซาเลม ป มัฮ บลาวง ซีโยน เซ� เมาะ โม
ป ระ ป คาว ซน่ะ ลลาึง ปุย ไน อื ซ โฮลฮ ตื ยุ อมันัต
โญตซัก ยุฮ อื เซ�
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รซอม ลืลาว ปุย พะจาว

1 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ ซ
ลืลาว มอยฮ เปอะ� อาึ ซ รโพ โญตซัก เปอะ� นึง
มัฮ เปอะ ป เกียฮ ยุฮ กัน ซัมคัน� แพนกัน ป คิต ป
งอ่ต เปอะ อาึง เน่อมึ ไพรม อื เซ มัฮ เนอึม ป แจง
แน ตอน ฮมัน� 2 ปะ เอจี ปุน เกือฮ เปอะ บัน่เมือง
นึง ปลัฮเตะ เฮี แปน ตอก ครมั รฌุฮ โฮ� ปัง มัฮ
บัน่เมือง ป ไก ฆรุง ตอน ฮมัน นึง� เอจี เญื่อฮ เอจี
ไลจ โอยจ� ป มัฮ เญือะ อาวต กซัต ยุฮ ปุย ตังเมือง
เญาะ ไก โตว เฟือฮ� เญาะ ซ ไก โตว ป เฌาะ โก
โคระ แม ติ ตื เนอึม� 3 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะเทต
ป ระ อมันัต โฮวน ปะเทต ซ ทไว โญตซัก ละ ปะ�
ปุย นึง เมือง โฮวน เมือง ป กอ ยุฮ ปไฮะ ปฮอน ละ
ปุย ซ ฮลัต โรฮ นึง ปะ โรฮ� 4 พะจาว, ปะ เอจี มัฮ
เปอะ โคะ เดีย รองั เดีญ ละ โม ปุย ตุ ปุย เตียม�
ปะ เอจี มัฮ โรฮ เปอะ ตัว เปิง ละ โม ป ตุก ป ญัก�
เอจี มัฮ โรฮ เปอะ ตอก จอง ป เฆีญ ป เดีย ปุย ฮา
เฮละ ฮา กอยจ โฮ� ปุยไฮะ ปุยฮอน ซาวป แนฮ คัม
ตุง ปุย� ตอก ฮอยจ เฮละ ระ กาื กอ โฮ� 5ตอก โรฮ
โซะ กอยจ ฮรวน บริ นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� ปะ ปังเมอ
เอจี ปุน เกือฮ เปอะ โม ป ตอซู ไม่ เอะ อาวต โฆย�
ตอก ฮอยจ ชุต รวู เดีย กอยจ ละ ปุย เมือ ฮรวน บริ

โฮ� เซียง มวน โมฮ รโอฮ รออง โม ปไฮะ ปฮอน เซ
ซ ไฆร เยอื เอนิ ฆาื อื ไอฮ พาวม แตะ�

6พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ซ จัต กัน เลียง ละ ปุย
โครยญ เจือ ปุย นึง ไกญ บลาวง ซีโยน เฮ�ี ซ เลียง
ปุย นึง ป โซม ป ปอน ตึก นึง ญึม แตะ� ซ โกว โรฮ
รอาวม อะงุน ป ตึก นึง ไมจ แตะ ป เอจี เล่ีญ แฮรน
แตะ อาึง ละ อ�ื 7 นึง ไกญ บลาวง เฮี พะจาว ซ ตุย
รพาวม โซะ ป เกว ไม่ กัน ยุม ฮา ปุย โครยญ เจือ
ปุย� โครยญ ปะเทต� ปุย เญือะ ซ จัมเปน โตว โกว
ลลาวต ฮละ เบี� 8พะจาว เยโฮวา ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อมั
นัต ลัก่ ยุม เกือฮ ไฆร ลอป เอนิ� ซ บ่วต โรฮ รบวต
นึง ไง่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ซ ตุย อื รพาวม โซะกิจ
เกือฮ โอก ฮา ปุย ไน แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ
อื โรฮ� พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ตอก เซ�

9 เญือม เซ ปุย ซ อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �เอะ
เอจี มัฮ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ยุฮ แตะ เฮ�ี
ละ ซ ปัว เรอมึ แตะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� เฮี มัฮ
พะจาว, เอะ เอจี อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง� ไมจ
เอะ ญันด่ี ไม่ นึง เอจี เรอึม อื เอะ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ โครยญ เจือ�� ซ อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

กัน รเตีฮ พะจาว เมือง โมอปั
10 อมันัต ระ ยุฮ พะจาว ซ อาวต นึง ไกญ บลาวง

ซีโยน เฮ�ี ป มัฮ ปุย เมือง โมอปั ปังเมอ ซ โฮลฮ ปุย
บึน เกือฮ แลป นึง นาตี ก อาวต อื ตอก บึน ปุย เบระ
เกือฮ เลียก โตะ โกลฮ นา ก อาึง ปุย เอยีง ซัตซิง โฮ�
11 ปุย โม เซ ปัง ดี เตะ แตะ นึง โตะ โกลฮ เซ ตอก
ดี ปุย เตะ แตะ เญือม ลุย แตะ รอาวม โฮ� ปุ ลัง่ ซ
โปน อ�ื ปัง มัฮ ป เลียน เตะ ชวง เมาะ ออฮ เมาะ
เอฮี ญุ่ก� ปุ ลัง่ ซ เกียฮ โอก ยุฮ แตะ� กัน อวต อื
ติ แตะ เซ พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ปุย ตุเตียม ฆาื
อ�ื 12พะจาว ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปอม ฮลาวง อาวต
ตฮนั ยุฮ ปุย เมือง โมอปั� ป มัฮ ฆรุง ฮลาวง นึง อื
ซ เญื่อฮ อื เกือฮ เตียม ปอ เบรยีง อื ไม่ เตะ เอนิ�

26
รซอม ลืลาว ปุย พะจาว

1ซเงะ เซ ปุย ซ เชยี นึง เมือง ยูด่า ตอก เฮ�ี �เอะ
เอจี ไก เวยีง ตอน ฮมัน ยุฮ ติ เวยีง� มัฮ พะจาว
ป เฆีญ ฆรุง เวยีง เซ โครยญ ลวง อ�ื 2 โปฮ แปฮ
รเวอืะ ฆรุง เวยีง เซ เดอมึ ปุย เมือง ซืไซ เซ ซ โฮลฮ
เลียก นึง� มัฮ เนอึม เมือง ป ยุฮ ปุย อาวต นึง อื ป
ปุก ป ลอก� 3 โอ พะจาว� ปะ เกือฮ เปอะ ปุย เนอมึ
รพาวม โฮลฮ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ
กุมปอ นึง อาึง อื รพาวม แตะ นึง ปะ��

4�ไมจ เปอะ อาึง ลอป รพาวม แตะ นึง พะจาว โอ
เญาะ ไก ลอยจ� มัฮ พะจาว เยโฮวา ป มัฮ ซโมะ เปิง
รองั เดีย ป โฮลฮ เอะ เปิง ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ
เจอ� 5 ปุย เกียฮ ฮุน พะจาว เอจี ปุน เกือฮ อื แปน
ปุย ตุเตียม� เมือง ตอน อาวต อื เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ อื
ปอ เบรยีง อื ไม่ เตะ� ฆรุง ฮลาวง ยุฮ อื แปน โอยจ
เอนิ เตะ รกาื ฆาื อ�ื 6 โม ป ตุก ป ญัก ป โฮลฮ ปุย
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เมือง เซ โคมเฮง ไพรม อ�ื เอจี โฮลฮ ลเตือฮ บึน
ซไบ่ รกาื เมือง เซ��

7 คระ โฮว ปุย ซื ปุย ไซ มัฮ คระ เฆรอมึ� โอ พะ
จาว ป เนอมึ รพาวม� ปะ เอจี เพรยีง เปอะ อาึง คระ
ละ ปุย ซืไซ เกือฮ แปน คระ ซโฆรฮ� 8 โอ พะจาว,
เอะ มอง ปะ เรอึม แตะ� เอะ เกือฮ ติ แตะ ยุฮ ตัม
ปุก อื รพาวม เปอะ� เอจี มัฮ ปะ ป รไม่จ รโม่ยฮ
เอะ โฮฮ ฮา โอเอฮี ไฮญ เญอ� 9 เญอืม เฟียก ซาวม
โอเอฮี เนิ รพาวม อาึ รกวน ยุ ปะ� รพาวม รโม่ยฮ
อาึ ตองกัน เนอึม ปะ� อาึ รกวน เนอึม ยุ เญือม ซ
รเตีฮ รตุม เปอะ โอเอฮี ละ ปุย ปลัฮเตะ� เญือม เซ
ปุย ซ ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ กัน ซื กัน ไซ เบือ อ�ื
10 ปุย ฆอก ปุย เบร ปัง ยุฮ พะจาว กุนมุ่น ละ เมาะ
ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ดิ ยุง โตว ลัง่ ป มัฮ กัน ซื กัน
ไซ เบือ อ�ื ปัง เอจี อาวต นึง เมือง ไมจ เมือง ญุ่ก�
ยุฮ แนฮ ลัง่ ป ฆอก ป เบร นึง อ�ื ยุง โตว งอ่ต เมาะ
ระ เมาะ คึ พะจาว เซ เฟือฮ เอนิ� 11 โอ พะจาว, ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ โม ป ตอซู ไม่ เปอะ ลอก ตุต แตะ�
ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ยุง มัฮ อื ป ยุฮ ปะ ละ
แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ อื ยุ เมาะ ปุน เครองึ ลอป ปะ
นึง โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ� เดอมึ ซ โซะกิจ โรฮ ฆาื
อ�ื เมาะ ป มัฮ โม ป ฆวต ตอซู ไม่ ปะ เซ� ปัว เปอะ
เกือฮ ฮะ นึง งอ ปอ ล่อยญ อื เอนิ�

12 โอ พะจาว, ปะ ซ ปุน เกือฮ เปอะ เอะ โฮลฮ
อาวต เฮน ฮลอง ตอน ฮมัน� เมาะ ป มัฮ กัน ยุฮ
เอะ โครยญ เจือ เอจี ฟวยจ เนอึม เบือ ปะ� 13 โอ
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม เอะ� ไพรม อื เอจี ไก
โฮวน จาวไน ป โฮลฮ ตัตเตียง เอะ เอ� เฆิม เฮี โฮว
ไป นา ปังเมอ มัฮ ปะ โน่ง ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� 14จาว
ไน โม เซ มัฮ ป เอจี ยุม� เญาะ ไก โตว จีวติ อ�ื มัฮ
ป อาวต นึง เมือง ป ยุม� เญาะ เกียฮ โกฮ ไอม โตว
เฟือฮ เอนิ� เอจี มัฮ แปน อื ตอก เซ นึง เอจี ยุฮ พะ
จาว ไลจ ไม่ อื นึง เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� เญาะ ไก
โตว ป ไตม ไลลวง อื ติ ตื เนอึม� 15 โอ พะจาว, ปะ
เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ ปุย เมือง เอะ พรุฮแพร ปุๆ�
เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ เมือง อาวต เตอะ เวอื ติ แตะ
เวอืฮ ปุๆ โครยญ ลวง� โอเอฮี ตอก เซ เอจี แปน
โรฮ โญตซัก ละ ปะ โรฮ�

16 โอ พะจาว, ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ปุย ไน แตะ ลอก
ตุต แตะ� เญือม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ� เอจี กอก ปัว ปะ เรอึม แตะ ฆาื อ�ื 17 โม ปร
โปวน โรวก กวน แตะ ดัฮ เอจี ซดิ ซ เติง เคิ รอาวม
โฮ� ซ อาวม ป โซะ ปอ ซเวยีต ซวุง เอนิ อื ติ แตะ
ฆาื อ�ื ไม่ ครวก รกั แตะ ฆาื โซะ ป อาวม แตะ เซ�
โอ พะจาว, โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ มัฮ โรฮ ตอก เซ
โรฮ ซองนา ปะ อา� 18 เอะ มัฮ โรฮ ตอก ปรโปวน
โรวก กวน แตะ� เอะ ซเวยีต ซวุง เอนิ ติ แตะ ฆาื
โซะ ป อาวม แตะ� เญือม เอจี ลัง เฟือฮ ฮะ ปังเมอ
มัฮ เยอื กาื ป โอก นึง เงอ� เอะ ไก โตว ตอก เกีย
ฮ เป เยอะ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไก โตว ป เกิต เบือ
เยอะ ติ เจือ เนอมึ�

19 โม ป ยุม ไน เอะ ซ โกฮ ไอม แม� โกะ ป ยุม ไน
โม เอะ ซ ไก แม จีวติ� โม เปะ ป อาวต นึง ฆรมึ เตะ

รกาื เยอ� ไมจ เปอะ โกฮ ไม่ เชยี เปอะ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� ไอม รอาวม รน่ะ ยุฮ พักเญือ ตอก
ออฮ� ปลัฮเตะ เอ ซ เกือฮ โรฮ โม ป ยุม ป เอจี เล่ีญ
อาวต นึง แตะ โกฮ ไอม แม ตอก เซ โรฮ� 20 โม
เปะ ป มัฮ ปุย ไน เมือง เอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ เลียก โตะ
ฮอง ไม่ ซอง เปอะ รเวอืะ ไม่ แตะ� ไมจ เปอะ เม่า
ะ ติ แตะ โล่ว� ฮอยจ ละ เวลา ซ โปน รพาวม ฮาวก
ยุฮ พะจาว เซ� 21 งอ่ต แลน� ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี
กัมลัง ซ ฮอยจ เน่อมึ นา ก อาวต แตะ� ละ ซ รเตีฮ
อื ปุย ติ ปลัฮเตะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� ฆาื ป พิต ป
โฌวะ ยุฮ อื โครยญ โฆะ ปุย� เญอืม เซ ปลัฮเตะ เอ
ซ เปลีฮ ที ฮนัม ป ปัต นึง แตะ� ไม่ โอ อื เญาะ ซ เม่า
ะ โม ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อื เฟือฮ เอนิ�

27
ตอก เรอมึ พะจาว โม อซิราเอน

1 ซเงะ เซ พะจาว ซ โกว วจิ ซัมคัน ยุฮ แตะ� วจิ
เซ มัฮ วจิ ลอม ไม่ ระ อมันัต เรยีง รที แตะ� เลวี
อาทัน ป มัฮ ซโอยญ ไกลจ ตอ� ซโอยญ โฮว ฆุกเฆี
ยก� ป อฮั ปุย เงอืก ไม่ เซ� พะจาว ซ เกือฮ อื ลอก
ตุต แตะ� ซ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ เงอืก ระ ป อาวต นึง
ปลัฮ รอาวม เซ�

2 ซเงะ เซ พะจาว ซ อฮั อู ไลลวง รปึม อะงุน ยุฮ
แตะ ป มัฮ ป ปุก รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี 3�อาึ ป มัฮ
พะจาว แลน แก ลอป เปอะ ไม่ โซ เยอะ นึง รอาวม
โครยญ เวลา� อาึ มอง แลน เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ
ก ซาวม อื ละ โอ แตะ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ ยุฮ ไลจ ไม่
อ�ื 4 อาึ เญาะ ซ ฮาวก รพาวม โตว ละ รปึม อะงุน
ยุฮ แตะ� ดัฮ ตอ ไก กัต ระ กัต แตวะ นึง โฮ� อาึ
ซ ตอซู เยอะ ไม่� อาึ ซ โตก กัต เซ เกือฮ ฮะ แกล
เอนิ� 5 ดัฮ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย ไน อาึ เซ ฆวต
เกือฮ อาึ แลน แก แตะ โฮ� ปังเมอ ไมจ อื เกือฮ ติ
แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อาึ� ไมจ เนอึม อื เกือฮ ติ
แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อาึ�� อฮั เซ พะจาว�

6 กัง เคะ เอ โม อซิราเอน จัตเจือ ยาโคป ซ อาวต
ตอน ฮมัน ตอก โคะ โด่ะ แรฮ โฮ� ซ ตอก โรฮ โคะ
จัว กัก ชุก ฮละ ไม่ โอก เตีย โอก เปลิ อ�ื เปลิ อื เซ
ซ นาวก เอนิ ยุฮ ปลัฮเตะ�

7 พะจาว เกือฮ โตว โม อซิราเอน ลอก ตุต เมาะ
เอจี ลอก โม ป เกละยุ อ�ื เกือฮ โตว อื โรฮ ไลจ ไฆร
เมาะ เอจี ไลจ ไฆร โม ป ตอซู ไม่ อื เซ� 8 พะจาว
เอจี เกือฮ ป มัฮ ปุย ไน แตะ ลอก ตุต แตะ� เกือฮ อื
โฮลฮ โฮว แปน ครา เซีญ นึง เมือง ปุย� เกือฮ โรฮ
กาื กอ เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ โรวก อ�ื 9 ดัฮ โม อซิ
ราเอน ฆวต เกือฮ พะจาว ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ แตะ
โฮ� ไมจ อื ตุฮ คัน ซโมะ ป มัฮ นา ก ไว แตะ พะจาว
โอ เนอึม เซ เกือฮ บลวย เอนิ� ป มัฮ ซกัง ซัมคัน
ยุฮ พะอาเชรา ไม่ คัน ทไว ป ซออย ฮงาื นึง ละ อื
เซ� เญาะ ไมจ โตว อื เกือฮ ไก เฟือฮ เอนิ� 10 เวยีง
โฮวน ปอม ตฮนั นึง อื เอจี ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ ปอ แปน
อื ป ฮงั เยอื� ลอต เอนิ แปน ลาึน ซออฮ ซโอยญ
โอ ไก โอเอฮี นึง� ซ แปน เยอื นา ก อาวต โมวก ไม่
ซาวป อื เปือม ไรป นึง อ�ื 11 กัก โคะ นึง อื เอจี โบวก
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เอจี ซออฮ� โม ปรโปวน โฮว ซาวป ซเพระ ยุฮ เคิ
นึง อ�ื ปุย โม เซ มัฮ เนอึม ป โอ เกือฮ ติ แตะ คาว
ไจ โอเอฮี เฟือฮ เอนิ� มัฮ ฆาื เซ ป โอ พะจาว ป ซัง
อื เกิต เซ เญาะ เปลีฮ รพาวม ฮรกั� ไม่ โอ อื เลียก
พาวม นึง อื ฆาื อ�ื

12 ซเงะ เซ พะจาว ซ รโจะ โม อซิราเอน ป มัฮ
ปุย ไน แตะ� เน่อมึ นึง โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ล่าวง
ฮอยจ ละ โกลง อียปิ ลวง ลัก่เซฮ� ซ โซวต ปุย เน่
อมึ นา ออฮ ติ� เน่อมึ นา เอฮี ติ� ตอก เญือม รกัฮ
ปุย เฮงาะ ฮา เบระ โฮ� 13 เญือม เอจี เติง ซเงะ เซ
เยอ� ปุย ซ ปาึง โตวต ระ ยุฮ แตะ� กอก โม อซิรา
เอน ป โฮลฮ แปน ครา ปุย นึง เมือง อตัซีเรยี ไม่ นึง
เมือง อียปิ เกือฮ อื เอญี เตือง โอยจ แตะ� โม เซ ซ
โฮลฮ เนอึม ไว พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม ป มัฮ บ
ลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ�

28
ลปุง ซตอก ละ โม เอฟราอมิ

1 โม เอฟราอมิ ซ เม่ะมัก่ เนอึม� ป มัฮ อมันัต
โญตซัก ระ ยุฮ อื เอจี ไลจ เอจี ไฆร ลอป เนอมึ ตอก
ไลจ วอม เตีย โคะ จาวป โม ป ญุ่ยจ โฮ� ไกญ โม ป
เกียฮ ฮุน เซ ปัง ซออย ฮงาื ปอ ตาวะ อ�ื โกะ อื ไอจ
เฮยี เยอื ติ แตะ ฆาื ญุ่ยจ แตะ ปอ โอ แตะ เญาะ ยุง
คิง คา แตะ� 2 พะจาว ซ เกือฮ โม ป ระ เรยีง ไม่
ไก อมันัต แตะ ฮอยจ ตอซู ไม่ ปุย โม เซ ตอก ฮอยจ
เฮละ ระ กาื กอ ป ราื ไม่ แพร ละ ปุย โฮ� ตอก โรฮ
ฮอยจ รอาวม ระ ปอ เลอึป เอนิ อื นาตี ก อาวต ปุย
โฮ� 3 โอเอฮี ป กอ อวต โม ป ญุ่ยจ ไน โม อซิราเอน
เซ ซ โฮลฮ ปุย บึน เกือฮ อาวต ฆรมึ ชวง แตะ� 4อมั
นัต โญตซัก อื ซ ไลจ ซ ไฆร เยอื ตอก เปลิ เม ตึม โรง
โฮ� เปลิ เม ตึม โรง เซ โอยจ เอนิ ปุ ปุ นึง เปฮ ปุย
โซม�

5 ไน ซเงะ เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ซ แปน ตอก
วอม คึนัก ละ ปุย� ซ แปน โรฮ ตอก ฮนัง เตีย ไมจ
ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ ป ไอม ลัง่ อื เซ� 6พะจาว
ซ เกือฮ โม ป ตัตซิน โอเอฮี เซ รเตีฮ โอเอฮี ตัม ปุก
ตัม ลอก อ�ื ซ เกือฮ โรฮ รพาวม กา ละ โม ป มอง
เฆีญ โตะ รเวอืะ เวยีง เซ�

ป อฮั พะจาว ละ โม ยูด่า
7 โม ป ซึป ลปุง พะจาว นา เซ ไม่ โม ซตุ นึง อื

มัฮ โรฮ โม ป กอ ญุ่ยจ โรฮ� ปุย โม เซ โฮว จังเจีญ
จังบ่อฮ� ญุ ไปล อะงุน ไม่ ไปล ไฮญ ปอ ญุ่ยจ แตะ
เอนิ� ปอ โรฮ เอนิ โคะ ซดุฮ อื ฆาื� โม ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ ญุ่ยจ เอนิ ปอ โอ แตะ เญาะ ยุ ที โอเอฮี ป
เปลีฮ พะจาว ละ แตะ เซ� โม ซตุ ญุ่ยจ โรฮ ปอ เอนิ
โคะ รเตีฮ ตัตซิน อื โอเอฮี ตอก โอ อื ปุก ลอก โรฮ�
8 โตะ นา ก งาวม อื โซม เซ นาวก เอนิ นึง ฮาว อ�ื
เญาะ ไก โตว นา ก ซงะ่ เญี่ยะ เนอมึ�

9 ปุย โม เซ เติ อาึ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ มัฮ เคียต
อื เพอกึ ปุย ละ เมอ แล� มัฮ ปุย บุย ป ซ ฆวต งอ่ต
ป อฮั อ�ื ลปุง ตอก เซ มัฮ คาว ละ โม กวนดุ ป เด

อมึ ละ ตาึฮ� 10 ปุย เซ เคียต ริ เพอกึ โอเอฮี ละ เอะ
ติ โฮน ติ ตัว� ติ โฮน ติ เด่ีจ� ติ โฮน ติ โบ่ต�� อฮั
เซ เนิ�

11 อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี ดัฮ โม เซ โอ งอ่ต ป
อฮั อาึ โฮ� พะจาว ซ เกือฮ ปุย ตังเมือง ฮอยจ เพอกึ
อื นึง ลปุง ไฮญ ป โอ อื ยุง� 12พะจาว เอจี ตะ เกือฮ
โม เซ โฮลฮ ลโล่ะ ซไบ่ ไม่ ตะ อื เกาะ โลม รพาวม อื
โครยญ โฆะ อ�ื โม เซ ปังเมอ โอ ลัง่ ญอม งอ่ต ป
อฮั อ�ื 13 เคียง เซ พะจาว ซ เพอกึ โรฮ โม เซ ฆาื อื
ติ โฮน ติ ตัว� ติ โฮน ติ เด่ีจ� ติ โฮน ติ โบ่ต� ฟวยจ
เซ โม เซ ซ โคะ ซดุฮ เอนิ ฆาื อื โครยญ รเดือง เอนิ�
ซ เบราะ ซ เบิ� ซ เคริ ซราว� ไม่ ซ โฮลฮ ปุย โฮมวต
โรวก เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ�

ซโมะ ระ ตอน ฮมัน ป ไก เมือง ซีโยน
14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ ป ตัตเตียง เวยีง

เยรูซาเลม ไม่ มัฮ เปอะ โม ป เกียฮ ฮุน เนอ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ป อฮั พะจาว. 15 โม เปะ เอจี อฮั เปอะ ติ
แตะ ปุน ซันญา โอเอฮี ไม่ ลัก่ ยุม� อฮั เปอะ ติ แตะ
เอจี โตกโลง ไม่ เมือง ป ยุม� เอจี แจง เปอะ นึง โอ
ป โตะ ป ตอง ซ ฮอยจ ละ แตะ� อฮั โรฮ เปอะ ติ แตะ
ปุน เปิง ลปุง จุ ไล� อฮั เปอะ ติ แตะ ซ โปน ป กอยจ
ป ราวม เบือ ลปุง โอ เนอมึ�

16 มัฮ ฆาื เซ ป อฮั พะจาว เยโฮวา อื ตอก เฮี ฆาื
อ�ื �อาึ เอจี ละ อาึง ซโมะ ระ นึง เมือง ซีโยน ติ�
ละ ซ เกือฮ แปน เน่อมึ ละ อ�ื มัฮ ซโมะ กอ ไม่ แจง
ตอน ฮมัน อ�ื มัฮ โรฮ ตอก ด่อง โรง โฮ ละ ซ เกือฮ
แปน ป ตอน ป ฮมัน� ซโมะ เซ ไก รซอม ป ไซฮ ปุย
นึง ตอก เฮ�ี �ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื ซ โฮลฮ โตว
เด่ือต เนือะ ฮอน ไจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 17ป ปุก ป ลอก
ซ แปน ตอก โม่ะ ควน แนต ปุย โอเอฮี� ป ซื ป ไซ ซ
แปน โรฮ ตอก ดิง่ ละ โกว ปุย อื โฮ� รอาวม เฮละ
รอาวม แพร ปังเมอ ซ แทต โรวก ลปุง จุ ไล ป ริ โม
เปะ เปิง เซ� รอาวม ระ ซ ลุป โรฮ เตอปึ อาวต เปอะ
เซ ฮา เปอะ�� อฮั เซ พะจาว�

18ฟวยจ เซ รซอม ซันญา โม เปะ ไม่ ลัก่ ยุม เซ ซ
แปน ป ไลจ เยอื� ป มัฮ คอ โตกโลง เปอะ ไม่ เมือง
ป ยุม เซ ซ ไฆร เยอื โรฮ ตอก เซ� เญอืม เอจี ฮอยจ
พราวป ป โตะ ป ตอง ละ เปอะ ตอก เซ� โม เปะ ซ
ไป เนอึม เปอะ นึง� 19 โม เปะ ซ ฮอยจ เลาะ ลาึน
เอนิ ป โตะ ป ตอง ละ เปอะ โครยญ ซะ โครยญ บู�
เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื เญือม เกือฮ แม
พะจาว ป โตะ ป ตอง โคระ ฮอยจ ละ เปอะ ละ ซ เพ
อกึ อื โม เปะ นึง เงอ� ซ แปน เอนิ ควน ฮลัต เตีจ
โตวฮ ฆราึง เปอะ ฆาื โครยญ โฮน�

20 โม เปะ ซ แปน เปอะ ตอก ลปุง จเตียม กอ อฮั
ปุย ไพรม ตอก เฮี โฮ� �ปุย เซ ซ ริ ไอจ นึง เตียง
เงีย่ง ลอน� ไม่ ริ อื ฮอป พรุ แตวะ ลอน ป โอ ไฆลป
ยุฮ โกะ แตะ�� อฮั เซ� 21 เญือม เซ พะจาว ซ โกฮ
ตอซู ตอก ยุฮ อื นึง บลาวง เปริซิม โฮ� พะจาว ซ
ฮาวก รพาวม ตอก ฮาวก รพาวม อื นึง โตะ โลก กิเบ่
โอน โฮ� พะจาว มัฮ ยุฮ อื ตัม ป เอจี งอ่ต แตะ อาึง�
กัน ยุฮ พะจาว เซ ตึน ซ ตังเจือ ละ ปุย เญี่ยะ� มัฮ
โรฮ ไลลวง ป โด่ะ โรฮ� พะจาว ปังเมอ ซ ยุฮ กัน
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เซ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ� 22 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� โม เปะ ปุ โล่ ญวยฮ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ อาึ เปอะ
เฮ�ี ดัฮ เปอะ โล่ ญวยฮ โฮ� โฮว ละญัก แตะ ซ โปน
เปอะ ฮา โอเอฮี โม เซ� อาึ เอจี ฮมอง ตอก โปวต เย
โฮวา พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เซ รพาวม แตะ�
ละ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ เมือง เฮี เตือง โอยจ อ�ื

23 ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต แตะ ป อฮั
อาึ เฮี ละ เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ เครองึ นึง ป รโฮ
งะ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี 24 ไก โตว ป ไท ชจิ ยุฮ แตะ ไม่
เพรยีง ลอป อื เตะ ยุฮ แตะ เตือง โอ แตะ ซมา โอ
เอฮี นึง อ�ื 25 ดัฮ เอจี ฟวยจ เพรยีง อื โฮ� ตึน ซ
ซมา เอนิ พักเญือ นึง อื ตอก คัมปอม ไม่ ลงะ ลโง�
ตึน ซ ซมา โรฮ เฮงาะ ซาลี ไม่ เฮงาะ บ่าเล นึง อื
แปน ไล แตะ� ไม่ ซ ซมา โรฮ อื เฮงาะ ตอก ไฮญ นึง
เฆียง อื โรฮ� 26 เอจี มัฮ พะจาว ยุฮ อื ป แนะนัม ไม่
เพอกึ ตอม ไลลวง อื ละ อื ตอก ปุก อ�ื

27 ปุย เญือม ฆวต ไอฮ อื โนง คัมปอม แจง โอ อื
ซ โกว โคะ ควน นีป เฮงาะ ละ อ�ื เญอืม ฆอฮ อื ลงะ
ลโง เยอ แจง โรฮ โอ อื ซ โกว ชวง เลาะ ละ ซ บึน อื
นึง อ�ื ตึน ซ โกว โคะ แตวะ ป โซมกวน ไม่ อื ละ อ�ื
28 ปุย แจง โอ อื ปุฮ ญอย เฮงาะ นึง โคะ แตวะ ออ�
มัฮ โกว อื ชวง เลาะ ละ บึน แตะ ตัม เมาะ โซมกวน
ละ โอ อื ซ ไลจ ยุฮ โนง เฮงาะ เซ� 29 มัฮ พะจาว ป
กุม ตฮนั มะลอง ป เกือฮ กัมกึต วไิซ ละ ซ เกือฮ อื
ปุย เกียฮ ยุฮ ตอก เซ� พะจาว งอ่ต อาึง แพนกัน
ยุฮ แตะ� ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� แจง ซ ไก ป มัฮ
อ�ื

29
เมือง เยรูซาเลม ไม่ โม ป เกละยุ อื

1 อารีเอน� อารีเอน�* ป มัฮ เวยีง อาวต ด่าวติ
เซ� ซ ฮอยจ เนอึ ม เม่ะมัก่ ละ เปอะ� จัต แนฮ
กัน ชลอง ยุฮ เปอะ ตัม ไล อื โครยญ เนอึม เมิฮ�
2 ฟวยจ เซ พะจาว ซ เกือฮ เม่ะมัก่ โซะ ลอน ฮอยจ
ละ เวยีง เซ ป มัฮ เวยีง อฮั ปุย �คัน ทไว ยุฮ พะจาว
ไม่ เซ�� ซ ไก เม่ะมัก่ รพาวม ตุก นึง� ไม่ กัน ครวก
เยอืม ปุย นึง อ�ื เวยีง เซ ซ แปน เอนิ ตอก คัน ก
ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นึง โฮ� 3พะจาว ซ
ตอซู ไม่ เวยีง เซ� ซ แวต เอนิ เวยีง เซ� ไม่ ซ เกือฮ
อื โฮง ฮลาวง ยุฮ ตฮนั อาวต รวติ อ�ื 4 เวยีง เซ ซ
ตอก เอนิ พี ป ฆวต อฮั ลอป โอเอฮี โฮ� ซ โอก เซี
ยง ลปุง เน่อมึ ฆรมึ เตะ� ซ ลอยฮ เซียง จุเจะ เน่อมึ
ฆรมึ รกาื�

5-6 เออ เวยีง เยรูซาเลม� ปุย ตังเมือง ป ฮอยจ
ตอซู ไม่ เปอะ เซ� ปังเมอ ซ ไลจ ซ ไฆร เยอื โรฮ
ตอก ม่าึต รกาื โฮ� โม ตฮนั ซวก ป ฮลัต เปอะ นึง
เซ� ซ ชปิ ซ ไฆร โรฮ ตอก กัม โรวก กาื โฮ� พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง ซ ฮอยจ พราวป เคะ เปอะ จุบัน่ ตัน
ด่วน เอนิ� ซ ฮอยจ ไม่ เนอึม บริ ไม่ ดุงเดียง เตะ�
ซ ฮอยจ ไม่ กาื ระ กาื กอ ไม่ รเออปึ งอ ปอ ฮะ แตะ
ยุฮ โอเอฮี�

7ฟวยจ เซ ปุย โครยญ เมือง ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ เวยีง อารเีอน เซ� ซ ไฆร เยอื ตอก ป รโมะ ปุย ยุ
ไม่ ป ยุ บลอง ปุย โฮ� ซ บรุก ไฆร เอนิ ไม่ เครองึ รุป
ยุฮ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื 8 ปุย โฮวน เมือง เมาะ ป
ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เวยีง ซีโยน เซ� ซ ตอก เยอื
ปุย ฆวต โซม ป รโมะ โซม โฮ� เญอืม เอจี โปวะ อ�ื
อาวม ลัง่ ฮวิ แตะ ฆาื ม่าวง เวียก แตะ� ตอก โรฮ
ปุย ฆวต ญุ รอาวม ไม่ รโมะ อื โฮลฮ ญุ โฮ� เมือต
เอจี โปวะ ปังเมอ อาวม ลัง่ ซออฮ คราวง แตะ�

ไก โตว ป งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม เมอ
9 เกือฮ แนฮ ติ เปอะ งาว ไม่ ลโมวะ แตะ ตอก เซ

เมิฮ� เกือฮ แนฮ ติ เปอะ จัก ไง่ ตอก เซ โอะ� เกือฮ
แนฮ ติ เปอะ ญุ่ยจ เตือง โอ เปอะ ญุ ไปล อะงุน�
เกือฮ โรฮ ติ เปอะ จังเจีญ เตือง โอ เปอะ ญุ ไปล เญี่
ยะ เนอึม� 10 พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ ฆวต ไอจ
ฆวต ไฆญ ฮอยจ ละ ปุน เปอะ ไอจ� โม ป ซึป ลปุง
พะจาว เยอ ลัง แปน ตอก ไง่ ละ ปุย� พะจาว ปังเมอ
เอจี ดุป ไง่ อ�ื

11 พะจาว ซ เกือฮ โตว โม เปะ ยุง ควมัไม ป ยุ
บลอง เปอะ เซ� ซ เกือฮ อื แปน ตอก นังซื ป เอจี
ติต ปุย ทา นึง โฮ� ดัฮ เปอะ ซ เกือฮ โม ป เกียฮ
ลาว นังซื ลาว โฮ� ซ อฮั ติ แตะ โอ เกียฮ ลาว อ�ื
นึง เอจี ติต ปุย ทา นึง อ�ื 12 ดัฮ เปอะ เกือฮ โม ป
โอ เกียฮ ลาว นังซื ลาว โฮ� ซ อฮั โรฮ ติ แตะ โอ เกีย
ฮ ลาว อื โรฮ�

13 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย โม เซ มัฮ นัปทื อื อาึ นึง
ดัก ดอย แตะ โน่ง� รพาวม รโม่ยฮ อื ปังเมอ ซไง
ลัมเลือ ฮา อาึ� กัน นัปทื อื อาึ เซ มัฮ เมาะ เกือฮ
อื แปน ตอก โกตไม ไม่ รติ โกลง ป เกียฮ ไตม ปุย
รซอม ปลาว อื โฮ� 14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ
เกือฮ ปุย โม เซ ลอก พราวป ตุต แตะ เตือง โอ อื
เตือน ยุง คิง แตะ� ซ เกือฮ โตวฮ ฆราึง เลาะ ลาึน
เอนิ� เญือม เซ โม ป ไก เฮยีง ไก ยุง ซ ลอต เอนิ
แปน ปุย งาว ฆาื อ�ื โม ป ไก กัมกึต วไิซ เยอ ซ ไลจ
ซ ไฆร โอยจ โรฮ ฮา อ�ื� อฮั เซ� 15 โม ป ซาวป เม่า
ะ กัน ซ ยุฮ แตะ ฮา พะจาว ไม่ บระ อื ยุฮ กัน เซ นา
ก ไฆลป อ�ื ซ เม่ะมัก่ เนอึม ฆาื อ�ื โม เซ อฮั เฮ�ี
�มัฮ ปุย ป ซ ยุ เอะ เอ� มัฮ ปุย ป ซ ยุง กัน ยุฮ เอะ
เอ�� อฮั เซ� 16 โม เซ เอจี ลเตือฮ โอเอฮี ลวง ไฆฮ
อื โครยญ เจือ� เอจี เมาะ โรฮ อฮั อื เตะ โดง บรญิ
ไม่ ป ลวน โดง� โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย อมั ซ เกียฮ
อฮั อื ละ ป ยุฮ แตะ ตอก เฮี เยอ� �ปะ ยุฮ เปอะ โตว
อาึ�� อมั ซ เกียฮ อฮั เซ� โต เซ อื โดง อมั ซ เกีย
ฮ อฮั อื ละ ป ลวน แตะ ตอก เฮ�ี �ปะ ยุง เปอะ โตว
โอเอฮี เฟือฮ�� อมั เกียฮ อฮั เซ�

ควน ซโอว รพาวม โม อซิราเอน
17 เญาะ เล่ีญ โตว� บลาวง เลบ่านอน ซ เปียน ติ

แตะ แปน รปึม ไก โคะ ป โซม นึง� ป มัฮ รปึม ไก
โคะ ป โซม เซ ซ เปียน โรฮ ติ แตะ แปน แม โตะ เพ
ระด่าวก ตอก ไพรม แตะ� 18 ซเงะ เซ โม ป ฮลาึต
ฮยวก เกอ ซ ฮมอง ที รซอม นังซื ป ลาว ปุย ละ แตะ

* 29:1 29:1 อารเีอน มัฮ ป อฮั อซิยา ละ เวยีง เยรูซาเลม� ตัม ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื คัน ทไว ไม่�
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เซ� โม ป จัก ไง่ เยอ ซ ยุ ที โรฮ โอเอฮี� เอจี มัฮ
โปน อื ฮา ป เฟียก ตัน นึง จัก ไง่ แตะ เซ� 19 โม ปุย
ตุ ปุย เตียม ซ โฮลฮ เอนิ รพาวม บวยฮ บาึง แตะ�
โม ป ตุก ป ญัก ซ ไก เนอึม รพาวม ญันด่ี เบือ เยโฮ
วา พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน� 20 เญือม
เซ โม ป โคมเฮง ปุย ซ ชปิ ซ ไฆร� โม ป พลิฮ บึน
พะจาว เยอ� ซ ไฆร ตื โรฮ� ปุย เตือง โอยจ อื เมาะ
ป ซาวป ยุฮ กัน ฆอก เกอ ซ ไลจ โลม โอยจ� 21พะ
จาว ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ โม ป ซาวป บรุ เพือ ปุย� โม ป
ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย ฆอก ไล โอ ไก ตุต ยุฮ�
ไม่ โม ป ซาวป อฮั ลปุง โอ เนอึม ละ ซ เกือฮ แตะ
ปุย ซื ปุย ไซ เซ ลอก ตุต แตะ ซ ยุฮ ตื ไลจ ไม่ อ�ื

22 ปเล่ีย เฮี พะจาว ป เรอึม อปัราฮมั เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ เซ� อู ไลลวง จัตเจือ ยาโคป ตอก เฮ�ี
�โม จัตเจือ ยาโคป เปอ� เญาะ ซ โฮลฮ โตว โชะ นา
แตะ� เญาะ ซ โฮลฮ โตว โซะกิจ ปิญไง่ ปอ ฮาวต
นาตา แตะ� 23 เญอืม เอจี โฮลฮ อื ยุ โม กวน เฌือต
แตะ ป ซ เกือฮ อาึ ละ อื เซ� โม เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะ
จาว ซัมคัน ยุฮ โม อซิราเอน� ซ ยุง โรฮ นัปทื เนอึ
ม อาึ ไม่ ฮลัต แตะ นึง เงอะ เบือ อ�ื 24 เญอืม เซ โม
ป คาวไจ พิต โอเอฮี ซ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี ตอก ปุก
อ�ื โม ป กอ ปุปิ อี ซ ญอม งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม ปุย
แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

30
กัน อาึง ปุย รพาวม แตะ นึง อยีปิ ไก โตว ป มัฮ

1พะจาว อฮั เฮ�ี �โม ป มัฮ กวน กอ เลฮ เตียง อาึ
เซ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ฆาื อ�ื นึง เอจี ยุฮ อื ตัม แพนกัน
ยุฮ โกะ แตะ เตือง โอ อื มัฮ ป อฮั อาึ ละ อ�ื ซาวป
โรฮ มัฮ ดิ ไม่ เมือง ป โอ ปุก รพาวม อาึ� เอจี ยุฮ
เลาะ ยุฮ ลาึน มัป่ โฮวน ปุๆ� 2 ปุย โม เซ เอจี โฮว
ปัว ปุย เมือง อยีปิ เรอมึ แตะ เตือง โอ แตะ ซิงซา ไม่
อาึ เฟือฮ เอนิ� ฆวต เกือฮ โรฮ เมือง อียปิ เซ แปน
นา ก เปิง แตะ� ไม่ อาึง โรฮ อื รพาวม แตะ นึง ฟาโร
ป มัฮ กซัต เมือง อยีปิ เซ� 3 กัน อาึง อื รพาวม แตะ
นึง กซัต ฟาโร เซ ซ แปน เยอื โซะกิจ ปิญไง่ ละ อ�ื
กัน เปิง อื อยีปิ เซ ลัก่ ก ลอยจ อื ซ แปน เยอื กัน โชะ
นา ละ อื ฆาื อ�ื 4 โม จาวไน ยุฮ อื ปัง เอจี โฮว ฮอยจ
เมือง โซอนั ไม่ เอจี โฮว อื ฮอยจ นึง ฮาเนต ป ไก นึง
เมือง อียปิ เซ ญุ่ก� 5 โม ยูด่า ซ อาวม ไลจ รพาวม
แตะ นึง โคะ อาึง อื รพาวม แตะ นึง เมือง ป โอ เกีย
ฮ เรอมึ แตะ เซ� เมือง ป อาึง อื รพาวม แตะ นึง เซ
แปน เยอื ควน โฮลฮ อื โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื อ�ื ไก โตว
ป มัฮ ละ อื เฟือฮ�� อฮั เซ�

6 เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เกว ไม่ โกะพริ ป
ไก นึง ลาึน เนเกป� โม ป โฮว ฆรอ ปุย ดุฮ คาวคอง
ยุฮ แตะ นึง รตัง บรงั� ดุฮ โรฮ โอเอฮี ระ งวยฮ ยุฮ
แตะ นึง รตัง อุต ละ ซ โฮว ตาว อื ละ เมือง ป โอ ซ
เกียฮ เรอึม แตะ เซ� โฮว ไม่ อื นึง คระ ป มัฮ นาตี
ไก ป ฮลัต เตีจ แตะ นึง� จัมเปน อาวต ไม่ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื นา ก ไก ซิงโต ไม่
ซโอยญ ปิต ไม่ ซโอยญ โพรยจ นึง เซ� 7 เมือง อยีปิ

เซ เกียฮ เรอึม โตว อื เฟือฮ� ตอก โตว แกต อื เญี่
ยะ เนอมึ� แปน เยอื ป โอ ไก ป มัฮ ละ อ�ื เคียง เซ
อาึ ปุก เอนิ มอยฮ เมือง เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ราฮปั
ป โอ แปน ป โกว�� อฮั เซ ละ�

8 พะจาว ดวน อาึ ไซฮ ไลลวง โม ยูด่า นึง แพน
ซโมะ ไม่ นึง นังซื ปอ เซ� ละ ซ เกือฮ แปน ลอป พี
ญัน ละ อื ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
9 ปุย โม เซ มัฮ ป กอ เลฮ เตียง พะจาว� มัฮ กวน
กอ อฮั ลปุง โอ เนอมึ ไม่ โอ อื ญอม งอ่ต ลปุง เพอกึ
ตอม พะจาว แตะ� 10 โม เซ เอจี คัต โม ป ซึป ลปุง
พะจาว รมั อฮั โอเอฮี ละ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ
เญาะ รโฮงะ ป ปุก ป พิต ละ เอะ� รโฮงะ ไลลวง ป
ฆวต ฮมอง เอะ เอ โน่ง� เกือฮ แนฮ เอะ อาวต ตัม
ป คาวไจ เอะ เฮี ไอฮ� 11 โอก โฮว ซไง ฮา คระ ยุฮ
เอะ เอ� ปุ เญาะ เกลาะ คระ ฮา เยอะ� เอะ เญาะ
ตองกัน โตว งอ่ต ไลลวง พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม
อซิราเอน เซ�� อฮั เซ�

12พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน เซ ปังเมอ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ญอม เปอะ โตว งอ่ต ป อฮั
อาึ ละ แตะ� เอจี ซาวป เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง
กัน เฮยีง บ่วก ไม่ กัน ไฮะฮอน ยุฮ แตะ ตอก เซ�
13 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอจี ที นึง เซ มัฮ เปอะ ปุย พิต
เตอ� ตอก เอนิ เปอะ ฆรุง ฮลาวง ป เอจี ไก ฮรอย
ม่ะ ไม่ เอจี ฆิฮ แตะ โฮ� ฆรุง เซ ซ ลเลอึม พราวป
จุบัน่ ตัน ด่วน เอนิ� 14พะจาว ซ เกือฮ เอนิ โม เปะ
ไลจ พราวป ตอก ม่ะ บลวย โดง เตะ โฮ� ลโลก โดง
ม่ะ เซ เญาะ ไก โตว ป ไมจ เญี่ยะ เนอมึ� ปัง ซ โกว
ปุย ละ อาึง แตะ รฆุ งอ นึง แปน โตว� ปัง ซ โกว ปุย
ละ เชยีต แตะ รอาวม โตะ นัมโม่ นึง� ปุ โรฮ เญาะ
แปน�� อฮั เซ�

15 เยโฮวา พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน
อฮั แม อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เอญี เคะ อาึ
ไม่ ตัฮ เปอะ รพาวม แตะ นึง เงอะ� เดอมึ เปอะ ซ
โปน ป โอ ไมจ� ไมจ เปอะ อาวต โฆย� ไม่ อาึง เปอะ
รพาวม แตะ นึง เงอะ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ เรยีง แด่น
แตะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม ยุฮ ตอก เซ�
16 โม เปะ เอจี งอ่ต เปอะ ตอก ซ โฮลฮแตะ บุก บรอง
ไกลจ ละ ซ ตอ เปอะ ฮา ป รุป ไม่ แตะ� ซ โฮลฮ เนอึ
ม เปอะ ตอ ตอก เซ� โม เปะ เอจี แกต โรฮ เปอะ
ไกลจ บรอง บุก แตะ เซ� ป มัฮ บรอง บุก โม ป อาื
รุป ไม่ เปอะ เซ ปังเมอ ไกลจ แม ฮา เซ� 17 โม เปะ
แปน เปือน ปุย เยอ ซ ตอ เปอะ ฮา ปุย ติ ปุย โน่ง�
ป รุป ไม่ เปอะ เมาะ พอน ปุย โน่ง ซ ปุน โครฮ เอนิ
โม เปะ ตอ เตือง โอยจ เปอะ� ปุย ไน โม เปะ เญาะ
ซ โฮฮ โตว ติ ปุย เนอมึ� มัฮ ลัง่ โทง ปัก ปุย อาึง นึง
ไกญ บลาวง เซ โน่ง ป ไก ลัง่ เงอ�� อฮั เซ พะจาว�

กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน
18 ปัง มัฮ ตอก เซพะจาว มอง ลัง่ เปลีฮ กุนมุ่น ยุฮ

แตะ ละ โม เปะ� มอง ลัง่ เปลีฮ ตอก เลียก พาวม
แตะ นึง เปอะ� นึง มัฮ พะจาว เยโฮวา เซ ป รเตีฮ
โอเอฮี ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื โม ป อาึง รพาวม แตะ
นึง พะจาว เยอ ซ โฮลฮ เนอมึ รปั กุนมุ่น ยุฮ อ�ื
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19 โม เปะ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� เญาะ
ซ โฮลฮ เปอะ โตว เยอืม โฆว ฆาื โซะ รพาวม แตะ�
พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง เปอะ� เญือม กอก
เปอะ ปัว พะจาว เรอึม แตะ ซ โลยฮ อื ละ เปอะ�
20 พะจาว ปัง เกือฮ โม เปะ อาวม เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ� ซ อาวต ลัง่ ไม่ เปอะ� เญือะ ซ เม่าะ โตว
ติ แตะ ฮา เปอะ� ซ อาวต เอนิ ไม่ เปอะ ละ ซ เพอกึ
อื โม เปะ� 21 เญือม โคะ โฮว เปอะ นึง คระ โอ ปุก
เกอ� ลวง วิ ญุ่ก ลวง ดอม ญุ่ก� ซ ฮมอง เอนิ เปอะ
เซียง อื เน่อมึ ลวง ลัก่เคะ แตะ ตอก เฮ�ี �ไก นา เฮี
คระ อา� โฮว คระ เฮี เยอ�� อฮั เซ ละ เปอะ� 22 เญื
อม เซ โม เปะ ซ วตั ซ โปวฮ เอนิ เปอะ ฮุป ยุฮ แตะ ป
มัฮ ฮุป อปั นึง ไคร ไม่ ฮุป โล ปุย นึง มาื เซ� ซ เมีญ
เอนิ เปอะ มัฮ ป รแอม ละ แตะ ตอก บ่วตชุ รแอม
โฮ� ไม่ อฮั เปอะ ไม่ อื ตอก เฮ�ี �ตอ แปฮ เมิฮ�� ซ
อฮั เปอะ ตอก เซ�

23 เญอืม ซมา เปอะ โอเอฮี พะจาว ซ เกือฮ รอาวม
เฮละ ฮอยจ ละ เปอะ ละ ซ เกือฮ อื ป ซมา เปอะ เซ
กวยฮ� ไม่ เกือฮ อื ระ เน่อมึ เกลอึม เปลิ เบือ อ�ื
โมวก ยุฮ เปอะ ซ โฮลฮ ลอป โซม ไรป ซงา จัว ปอ ซัก
แตะ� 24 โมวก ไม่ บรงั ป โกว เปอะ ละ ยุฮ แตะ ชจิ
นึง เซ� ซ โฮลฮ โซม เบระ ตึก นึง ไมจ แตะ� 25ซเงะ
เญอืม เอจี โฮลฮ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป รุป ไม่ เปอะ�
ไม่ โฮลฮ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ปอม ฮลาวง อาวต ตฮนั
ยุฮ อ�ื เญอืม เซ ซ ไก รอาวม ปัต ละ เปอะ เน่อมึ นึง
ตู ฮลาวง ตู เตียม โครยญ โดฮ� ซ แปน เอนิ โกลง
ละ เปอะ� 26 เญือม เซ รงั เคิ อี ซ ซเปีย เอนิ เมาะ
ซเปีย รงั ซเงะ เอนิ� รงั ซเปีย ซเงะ เอ ซ เรยีง เอนิ
โรฮ ซเปีย ฮา ไพรม แตะ อาแลฮ เตะ เอนิ� ซ เมาะ
เอนิ ซเปีย อื เญือม ไฮญ อาแลฮ ซเงะ� โอเอฮี โม
เซ โครยญ เจือ มัฮ ป ซ เกิต เญอืม เอจี เยื่อ พะจาว
เบราะ เบือง ก เฟียต อื ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ เกือฮ
ไฮ�

เมือง อตัซีเรยี ซ ลอก ตุต แตะ
27 ปุย ซ ชวน รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว ไม่ อมันัต โญต

ซัก อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื พะจาว ซ ฮาวก รพาวม ละ
ปุย ตอก ฮาวก งอ ระ โฮ� พะจาว เญือม ลปุง อื ป
อฮั ป มวยญ อื ตอก เอนิ งอ ป ฮะ ยุฮ โอเอฮี โฮ�
28 เญือม ปาึง พะจาว รพาวม แตะ ตอก เอนิ โกลง
ระ ป เลอึป โอเอฮี โฮ� ซ โด่ะ ปอ เบรยีง เอนิ อื ไม่
โงก ปุย� พะจาว ซ กึม ปุย โฮวน เมือง ตอก กึม ปุย
เฮงาะ โฮ� ซ ดุฮ บัง่เฮยีน นึง รบุม อื ละ ซ เกือฮ อื
โฮว นึง คระ ป ฮอยจ ละ ไลจ โลม แตะ� 29 โม เปะ ป
มัฮ ปุย ไน พะจาว เยอ ปังเมอ ซ ไก รพาวม ไมจ มวน
เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ เชยี ตอก เชยี รซาวม เปอะ เญื
อม ไก กัน ชลอง ซัมคัน ยุฮ เปอะ โฮ� ซ ไก รพาวม
ไมจ มวน เปอะ ตอก ป โฮลฮ ฮมอง เซียง เปี ปาึง
ปุย เญือม โฮว อื นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว ป มัฮ ซโมะ
เปิง รองั เดีย ละ โม อซิราเอน� 30 เญอืม เซ พะจาว
ซ เกือฮ ปุย ฮมอง เซียง คึนัก ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ
ปุย� ซ เกือฮ โรฮ ปุย โฮลฮ ยุ อมันัต ระ ยุฮ แตะ�
นึง เรยีง ลัมเลือ ฮาวก รพาวม แตะ� ซ ไก ไม่ รเอ
อปึ งอ ระ ไม่ กาื ระ กาื กอ ฮอยจ ไม่ แพร� ซ ฮอยจ

ไม่ เฮละ ระ ตอก โทก ตอก โซ โฮ� 31 โม อตัซีเรยี
เญือม ฮมอง อื ลอยฮ เซียง พะจาว ตอก เซ ซ ฮลัต
ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื นึง ยุง อื ซ จัมเปน แตะ ลอก ตุต
แตะ� 32 เญือม ปุฮ พะจาว โม อตัซีเรยี เกือฮ ลอก
ตุต แตะ เซ� ซ ไก เอนิ ไม่ เซียง รมัมะนา เซียง พิน
โครยญ เตะ เอนิ� มัฮ พะจาว ไอฮ ป ตอซู ไม่ อื นึง
อมันัต ระ ยุฮ แตะ� 33 เอจี เล่ีญ เนอึม เพรยีง พะ
จาว อาึง นา ก ซ เกือฮ แตะ ปุย ตอง กซัต อตัซีเรยี
เซ� เวอืฮ ไม่ โด่ะ แตะ ไม่ อื นา เซ เยอ� เอจี ไก ตื
เคิ นึง ไม่ อื โฮวน� เญอืม ปาึง พะจาว รพาวม แตะ
ละ อ�ื ลอต เอนิ แปน งอ รเออปึ ไม่ มัต ละ ซ ฮะ อื
ยุฮ โอเอฮี โม เซ�

31
พะจาว ซ โซะโกะ นึง เวยีง เยรูซาเลม

1 โม ป โฮว ปัว โม อยีปิ เรอมึ แตะ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ
ฆาื อ�ื ปุย โม เซ เอจี ซาวป เปิง โม ตฮนั บุก บรอง
ยุฮ โม อยีปิ เซ� ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง เลาะ รุป
เซิก โฮวน ยุฮ อื เซ� นึง อฮั อื มัฮ ป ระ เรยีง แด่น�
โม เซ อาึง โตว รพาวม แตะ นึง พะจาว ซงะ่ ซงอม
ยุฮ โม อซิราเอน� ไม่ โอ อื ญอม ซิงซา โอเอฮี ไม่ พะ
จาว เซ เฟือฮ เอนิ� 2พะจาว เอจี ยุง เนอมึ ป ซ ยุฮ
ซ อฮั แตะ ละ ปุย โม เซ� เญาะ ไกลฮ โตว นึง ป ตะ
แตะ ยุฮ ละ อ�ื พะจาว ซ เกือฮ เนอมึ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ ละ โม ป ยุฮ กัน ฆอก เซ ไม่ โม ป มัฮ ไม่ อื เซ�
ซ ยุฮ เนอึม อื ละ อื ตัม ป อฮั แตะ อาึง� 3 โม อียปิ
มัฮ โรฮ ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ โตว พะจาว� บรอง โฮวน
ยุฮ อื เซ มัฮ โรฮ เนะซองั ปลาว โรฮ� มัฮ โตว ลปุ�
เญือม ซ เปลีฮ พะจาว รที อมันัต แตะ ละ อ�ื เมือง
ป ระ เรยีง แด่น นึง อื ซ ไลจ เอนิ ฆาื อ�ื เมือง ป ชุม
เซ ป ตะ อื เรอมึ เซ ซ ไลจ โรฮ ไม่ อ�ื เมือง ลอา เซ
ซ ไลจ ตื ตอก ปุ แตะ�

4พะจาว อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �โม ป เลียง แกะ
แอ แจง โอ อื ซ ปุน โครฮ ซิงโต ลไล กุก อื โตะ ปุน
แตะ เซ� ปัง ซ ครวก รโอง ละ อื เมาะ ออฮ เมาะ
เอฮี ญุ่ก แจง โอ อื ปุน โครฮ โฮ� ตอก โรฮ เซ ไก
โตว ป ซ ปุน คัตคัง อาึ ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง โอ เลีฮ นึง บลาวง ซีโยน เซ� ละ ซ เฆีญ เญอะ
บลาวง เซ เกือฮ โปน ฮา โม ป ตอซู อ�ื 5 อาึ ป มัฮ
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง
เวยีง เยรูซาเลม� ตอก โรฮ ไซม ป โปว ราว รฮมาวม
แตะ ละ ซ มอง อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง กวน จัว แตะ
โฮ�� อฮั เซ�

6 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิรา
เอน เนอ� โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ ป พิต นึง เลฮ เปอะ
เตียง� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ไมจ เปอะ เอญี เคะ อาึ�
7ซ ไก ติ ซเงะ เญอืม ซ โปวฮ เปอะ ฮุป ไว แตะ ป ยุฮ
เปอะ นึง ไคร นึง มาื เซ เตือง โอยจ เปอะ�

8 �เมือง อตัซีเรยี ซ ไลจ ฆาื กัน รุป เซิก� ปังเมอ
โอ มัฮ เบือ อมันัต ปุย ปลัฮเตะ� โม ตฮนั ยุฮ อื ซ
โฮลฮ ตอ ฮา กัน รุป เซิก� โม ปรเมะ นมุ นึง อื ซ
โฮลฮ แปน ครา เซีญ ปุย� 9 ป มัฮ กซัต ยุฮ อื ซ
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ฮลัต เตีจ เอนิ ปอ ตอ แตะ� โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื ซ
โตวฮ ซ ฆราึง ตื โรฮ ปอ โคะ โปวฮ เอนิ อื โทง รุป ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ พะจาว. พะจาว เซ มัฮ ป ไก งอ ยุฮ
นึง เมือง ซีโยน� มัฮ โรฮ ป ไก คัน ทไว ยุฮ นึง เยรู
ซาเลม�

32
ไลลวง กซัต ซืไซ

1 งอ่ต แลน เมอะ� ซ ไก กซัต ติ ซ ตัตเตียง ปุย ไม่
กัน ซื กัน ไซ� ซ ไก โรฮ โม จาวไน ป ซ ตัตเตียง ปุย
ไม่ กัน ปุก กัน ลอก� 2 ปุย โม เซ ซ แปน ควน เฆีญ
ปุย ติ แตะ นึง ฮา เฮละ ระ กาื กอ� ซ แปน โรฮ ตอก
โกลง ป ปัต ฮอยจ นึง ลาึน ซออฮ โฮ� ไม่ ตอก โรฮ
อื ปุโรม ซโมะ รองั ป เดีย โซะ กอยจ ละ ปุย เญือม
โฮว อื นึง นาตี แพะ แลง โอเอฮี โฮ�

3 เญือม เซ โม เซ เญาะ ซ แปน โตว ป เคียต โอ
ยุ โอ ฮมอง ป ตองกัน โม ลัปซด่อน ยุฮ แตะ� ซ ที
ไง่ รฮอง ฮยวก ละ ป ปัว นึง แตะ� 4 โม ป โกย ซโรว
ลอน แตะ� ซ แปน ป เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต โอเอฮี
ตัม ปุก อื ไล แตะ� โม ป ไปๆ มาๆ ป อฮั� ซ อฮั ป
เนอมึ ไตม ป ซื� 5 เญาะ ซ ไก โตว ป นัปทื โม ป งาว
เยอ� ป ซ เมีญ ปุย ฆอก ไล เซ มัฮ ปุย ปุก ปุย ลอก
เกอ ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก� 6 ปุย งาว เซ อฮั อู โอเอฮี ตัม
ไล งาว แตะ เซ� โตะ รพาวม อื งอ่ต ลอป โรฮ ตอก
ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร� เพอกึ ติ แตะ ยุฮ กัน โอ
ไมจ� โบว ไลลวง พะจาว ตอก โอ อื ปุก� เกือฮ โตว
ป โซม ป ปอน ละ โม ป ฆวต โซม� ไม่ โอ อื เกือฮ
รอาวม ละ โม ป ฆวต ญุ รอาวม ติ ชวง� 7 ปุย ฆอก
ไล เซ มัฮ แนฮ กัน ฆอก ป ยุฮ อ�ื ซาวป งอ่ต ตอก ซ
ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ป ตุก ป ญัก นึง ลปุง จุไล แตะ�
รเตีฮ โตว โอเอฮี ละ อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 8 ปุย ซโฆรฮ
รพาวม เซ ปังเมอ ซาวป แนฮ ยุฮ ป เฆรอมึ ละ ปุย�
อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ซโฆรฮ แตะ ตอก เซ�

ลปุง ซตอก ละ โม ปรโปวน
9 โม เปะ โม ปรโปวน ป โฮลฮ โซม ซนกุ กุก ซไบ่�

ไม่ โอ เปอะ ไก ตอก ตุก เปละ นัน พาวม เมอ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี 10 ปเล่ีย เฮี โม เปะ อาวต
เปอะ ไม่ ซัก เวียก โกวง โกะ แตะ� เมาะ ติ เนอึม
โฮฮ แม โม เปะ ปังเมอ ซ เงอตึ เปอะ ปอ เบฮ แตะ�
นึง โอ อะงุน ยุฮ เปอะ เญาะ ไก เปลิ� เปลิ โคะ ไฮญ
นึง โตะ รปึม ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก โรฮ� 11 โม
เปะ ปรโปวน ป โฮลฮ อาวต ซไบ่ ไม่ โอ เปอะ ไก ตอก
ตุก พาวม เมอ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ ฮลัต เตีจ
แตะ ปอ รกุฮ เปอะ เอนิ� ไมจ เปอะ ปอยจ ละ อาึง
เครองึ ไมจ แตะ เซ� ไมจ เปอะ จาวป เครองึ ฮาื ฆัน
รโตง อ�ื 12 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุก พาวม ฆาื
ไม่ ลกุย เปอะ รน่าวก แตะ� นึง เอจี ไลจ ชจิ ม่า ไม่
รปึม อะงุน เกลอึม เปลิ ยุฮ เปอะ เซ� 13 เญือม เซ
เตะ นา ก ซมา ลโลวง ปุย ไน อาึ โอเอฮี นึง� ซ เกิต
เอนิ กัต ระ กัต แตวะ นึง ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เยอืม ฆาื
ไลจ เญือะ ม่า ไม่ บัน่เมือง ป โกย ปุย อาวต ไมจ โซม
ญุ่ก แตะ นึง เซ� 14 เมือง ลวง เซ ซ แปน เยอื เมือง

ฮงั เอนิ� ปัง มัฮ เญือะ กซัต นึง อื ไม่ ปอม ตฮนั นึง
อื ซ ฮงั ตื โรฮ� ซ ลอต เอนิ แปน นา ก รงะ่ บรงั พริ
นึง� ซ แปน โรฮ นา ก เปือม แกะ ปิ นึง�

15 กัง เคะ เอ พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ แม ลปุ แตะ
ฮอยจ ละ เอะ ติ โฮน แม� เญือม เซ ลาึน ม่าวง ซ
แปน เอนิ รปึม ไมจ� รปึม นึง อื ซ น่อง เอนิ นึง โคะ
ป ซมา ปุย ตอก เพระด่าวก โฮ� 16 กัน ซื กัน ไซ
ไม่ กัน ปุก กัน ลอก ซ ไก เอนิ นึง เมือง เซ เล่ีป อื
เอนิ� 17 ป เกิต เบือ กัน ซื กัน ไซ เซ เอจี มัฮ ป เฮน
ป ฮลอง� ป เกิต เบือ กัน ปุก กัน ลอก เซ เอจี มัฮ
โรฮ ป ชุม ป เยน่ ไม่ รพาวม บวยฮ บาึง โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 18ป มัฮ ปุย ไน อาึ อื ซ โฮลฮ อาวต ไมจ โซม
ญุ่ก นึง บัน่ เมือง อาวต แตะ� ซ โฮลฮ โรฮ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง นึง อ�ื ไม่ โอ แตะ เญาะ ไก ตอก
ตุก เปละ นัม พาวม� 19 ปัง ฮอยจ เฮละ ฮอยจ แพร
ปอ ไลจ อื ยุฮ เพระด่าวก ญุ่ก� ปัง ไลจ เวยีง ลเลอึ
ม ตึก ญุ่ก� 20 โม เปะ ป ซมา โอเอฮี นึง โบ โกลง นา
ก โฮวน รอาวม นึง อื เซ� ปังเมอ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื นาตี โครยญ โดฮ
ซ แปน เอนิ นา ก พลวย เปอะ คอง เลียง แตะ นึง
เกือฮ ซาวป เปือม ซไบ่�

33
พะจาว ซ เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ

1 โม เปะ โม ป ซาวป ยุฮ ไลจ ละ ปุย ซ เม่ะมัก่ เนอึ
ม เปอะ ฆาื� เอจี ซาวป เปอะ ยุฮ ไลจ ละ ปุย เตือง
โอ ปุย ยุฮ ละ โกะ เปอะ� เอจี ซาวป เปอะ โชะ โซม
มอยฮ ปุย เตือง โอ ปุย โชะ โซม มอยฮ โกะ เปอะ�
เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ เปอะ ไลจ ละ ปุย ตอก เซ เยอ�
ปุย ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ละ โกะ เปอะ� เญือม เอจี ฟวยจ
โชะ เปอะ โซม มอยฮ ปุย ตอก เซ ปุย ซ โชะ โรฮ โซม
มอยฮ โกะ เปอะ ฆาื อื ตอก เซ โรฮ�

2 โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม
เอะ� เอะ มัฮ ซโอว รพาวม ไม่ เปิง แตะ ปะ ติ คระ
โน่ง� ปัว ปะ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง เอะ โค
รยญ ซเงะ่� เญือม ฮอยจ เม่ะมัก่ ซักคระ เนิ ปัว ปะ
เกือฮ เอะ โปน� 3 เญือม รุป ปะ รโตง เอะ เอ� ปุย
โฮวน เมือง ซ ตอ เฮยีไฮ เอนิ ฆาื ฮมอง แตะ ลอยฮ
เซียง รุป เซ� 4 ป มัฮ คาวคอง อื ซ โฮลฮ ปุย ตุย
โรวก ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื ตอก โซม บัก่บิฮ่ ฮละ โคะ
ปอ โอยจ อื โฮ� ปุย ซ เตน เอนิ โรฮ ปุ เลียก ละ อื
ตอก เตน ซดู โฮ�

5 พะจาว มัฮ เนอึม ป ตึก นึง ระ อมั นัต แตะ�
มัฮ ป ปุน ตัตเตียง โอเอฮี โครยญ เจือ� พะจาว ซ
เกือฮ เมือง ซีโยน นาวก นึง กัน ซื กัน ไซ ไม่ กัน ปุก
กัน ลอก� 6พะจาว ซ เกือฮ บัน่เมือง เซ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน� ซ เกือฮ อื โปน ฮา ป โอ ไมจ� ซ เกือฮ
กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ป ยุ ป ยุง ละ อ�ื เญอืม นัปทื เนอึ
ม ปุย นึง อื พะจาว, เอจี มัฮ เซ คาวคอง ระ งวยฮ ยุฮ
เมือง ซีโยน เนอ�

7 โม ป เกง ป เลือ เยอ เอจี โฮลฮ ตื ปัว ปุย เรอึม
แตะ� โม ป โฮว ฆรอ เมือง โกะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ติ
แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ เมือง ไฮญ� ซ เยอืม โซะ เยอื
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ม ไซญ� 8ป มัฮ คระ ระ คระ ติญ เอจี รงมั รมอง ตื�
เญาะ ไก โตว ป โฮว ป เอญี นึง� ป มัฮ ลปุง ซันญา
ปะเทต เฮี ปะเทต เซ ไม่ ปุ แตะ เอจี ซ ไลจ ตื โรฮ�
นึง โอ อื เญาะ ไก ป เครองึ นึง� 9ปลัฮเตะ นึง อื เอจี
ละ โปวฮ ปุย เกือฮ แปน ป ฮงั เยอื� พริ เบรอมึ นึง
บลาวง เลบ่านอน เอจี โฮรง ตื โคะ เอาะ นึง อ�ื ลโล
วง ชาโรน เอจี แปน ตื โรฮ ลาึน ไฮมจ� โคะ ระ โคะ
แตวะ นึง บ่าชนั ไม่ นึง คาระเมน เนอ� เอจี อฮั เอจี
ราื ตื ฮละ อ�ื

10 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ โกฮ ยุฮ แปฮ ไลจ ไม่
เมือง ปุย ปเล่ีย เฮี เอนิ� เญือม เซ ปุย ซ ยุ ที อื
เมาะ ระ อมันัต อาึ อ�ื 11 แพนกัน ยุฮ โม เปะ เซ
ไก โตว ป มัฮ เฟือฮ� ป ตะ เปอะ ยุฮ เซ แปน โตว
ป ฟวยจ ติ ชวง� เมาะ ป ยุฮ เปอะ เซ ซ แปน ควน
ไลจ โกะ เปอะ ไอฮ โกวต อ�ื 12 โม เปะ ซ ลวยจ ซ
ไน เปอะ ตอก ซโมะ โตก ปุย ละ ยุฮ แตะ แปน ซปาว
โฮ� ตอก โรฮ เปอะ กัต ตอง ปุย ละ ซ เกือฮ อื แปน
จะ โฮ�

13 �โม เปะ ป อาวต ก ซดิ ก ซไง อ�ื ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ฮมอง ไลลวง ป เอจี ยุฮ อาึ เฮ�ี ไม่
งอ่ต ที เปอะ เมาะ ระ อมันัต เตอะ�� อฮั เซ พะจาว�
14 ปุย พิต ปุย มัป่ ป อาวต นึง เมือง ซีโยน เนอ� ฮลัต
เตีจ ปอ รกุฮ แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �กัน เกือฮ พะจาว
ปุย ลอก ตุต แตะ เซ� ตอก เอนิ งอ รเออปึ ระ โอ
เญาะ เกียฮ ญึ่ต โฮ� ปุย ไน โม เอะ เฮี มัฮ ปุย แล
ป ซ ปุน เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา อ�ื� อฮั เซ� 15 พะ
จาว อฮั เฮ�ี �โม ป ซ โปน เนอ มัฮ โม ป ยุฮ ป ปุก ป
ลอก� ไม่ อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื� มัฮ โม ป โอ ยุฮ กัน
บ่วก กัน โจวง ละ โม ป ตุก ป ญัก� ไม่ โอ อื เกือฮ
ปุย นนุ แตะ นึง มาื� มัฮ โรฮ ป โอ พาวม ดิ ไม่ โม
ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ โอ อื ยุฮ กัน ฆอก ไฮญ
ติ เจือ เนอึม�� 16 โม เซ ซ โปน ฮา ป โอ ไมจ ตอก
โม ป อาวต นึง ปอม ตอน ฮมัน โฮ� ซ วติ โตว อาวป
ละ ซ โซม อ�ื รอาวม ละ ซ ญุ อื ซ กุมปอ โรฮ ละ อ�ื

ป ไมจ ป ญุ่ก ไก ลัก่กา ปุย
17 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ กซัต ป ตัตเตียง บัน่

เมือง ไม่ ไก โญตซัก อ�ื บัน่เมือง ยุฮ อื เซ เวอืฮ เอนิ
โครยญ ลวง อ�ื 18 เมาะ ป ฮลัต ป เตีจ เปอะ นึง� ป
มัฮ ปุย ตังเมือง เกป พาซี นึง เปอะ� ไม่ โม ป ซาวป
เลียป เมือง เปอะ� เญาะ ซ ไก โตว ติ ตื เนอึม� มัฮ
เมาะ ไตม ลัง่ เปอะ ไก อื โน่ง� 19 โม เปะ เญาะ ซ ยุ
เปอะ โตว ปุย ตังเมือง ป มัฮ โม ป เกียฮ ฮุน เซ� ไม่
โม ป อฮั ลปุง ตัง โน่ง ป โอ โม เปะ คาวไจ ป อฮั อื
เซ เฟือฮ เอนิ�

20 ไมจ เปอะ แก แลน ซีโยน� ป มัฮ เมือง ก จัต
เอะ กัน ชลอง ยุฮ แตะ นึง เซ� แก แลน เยรูซาเลม
เมอ� ป มัฮ เวยีง ก โฮลฮ เอะ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก นึง
เซ� เวยีง เซ มัฮ ตอก พากัง ป โอ ปุย เญาะ จัมเปน
กอฮ ลัก ไม่ เฌาะ ไป เฌาะ มา ก อาวต อ�ื โม่ะ เคิง
ปุย พากัง เซ ซ ไก โตว โรฮ เญอืม ดุต อ�ื 21พะจาว
ซ เกือฮ เอะ โฮลฮ ยุ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ� เอะ ซ

โฮลฮ อาวต ลโล่ะ โบ โกลง ระ ยุฮ พะจาว� นึง โกลง
เซ ซ ไก โตว โล่ง ยุฮ โม ป รุป ไม่ เยอะ ป โฮว นึง อ�ื
22-23 โม่ะ เคิง พากัง โล่ง ยุฮ โม ป รุป ไม่ เยอะ เซ
แปน โตว ป โกว� พากัง โล่ง ยุฮ อื เซ ปุ โรฮ เญาะ
เกียฮ กัง อ�ื ป มัฮ คาวคอง เละ มาื ยุฮ โม ป เกละ
ยุ อุ เซ เมาะ ไก อื ซ โฮลฮ เอะ ตุย ฮา อื แกล เอนิ�
ซ รฆุ ดิ ปุย ไม่ ปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ โม ป
คาโด่ ซ โฮลฮ ตื โรฮ รโตง แตะ นึง อ�ื เอจี มัฮ พะ
จาว ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ เอะ เอ� เอจี มัฮ พะจาว
ป ตัตเตียง โอเอฮี ละ เอะ เอ� มัฮ โรฮ กซัต ยุฮ ฮุ�
พะจาว เซ เอจี แจง ซ เกือฮ อื เอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ
เจอ�

24 ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ เอะ เซ� ซ ไก โตว ติ ปุย
เนอึม ป จัมเปน อู ไลลวง อาวม แตะ ป โซะ ป คระ
อา� พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย นึง อื เตือง
โอยจ อ�ื

34
โม ป รุป ปุ แตะ ไม่ พะจาว ซ ลอก ตุต แตะ

1 โม เปะ ปุย โฮวน เมือง เงอ� ไมจ เปอะ เลียก
ซดิ ละ ซ งอ่ต เปอะ ไลลวง เฮ�ี ปุย ติ ปลัฮเตะ ไม่
โอเอฮี เมาะ ป อาวต นึง อื ไมจ โรฮ อื ฮมอง เตือง
โอยจ แตะ� 2พะจาว รอก พาวม นึง ปุย โฮวน เมือง
ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฆาื อ�ื ซ มอป อื
ละ ปุย เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื 3 ปุย
โม เซ ไก โตว ป โซวต ครอยจ รมอยจ ยุม อื เซ ติ
ตื� เฮยี ไฮ ซเออมึ ซออย เยอื นา ก อาวต แตะ เซ�
ฮนัม อื ซ ปัต โฆละ เอนิ นึง บลาวง เซ� 4 เญือม เซ
เคิ ซเงะ ไม่ ซโมยญ ป อาวต นึง มะลอง เซ ซ เฟียก
ซ ไลจ� มะลอง ซ ปอ ไอฮ ติ แตะ ตอก ปอ ปุย นังซื
โฮ� ซโมยญ ติ มะลอง ซ ดุฮ ฮอยจ ลังเตะ ตอก ราื
ฮละ อะงุน เน่อมึ นึง โคะ อื ไม่ ราื เปลิ เม ตึม เน่อมึ
นึง โคะ อื โฮ� 5 �วจิ ยุฮ อาึ เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ อื
กัน นึง กังฮาว เยอ� ซ เลีฮ ยุฮ แม ไลจ ไม่ โม เอโด่
ม� ตัม ป เอจี รเตีฮ อาึ เกือฮ ลอก ตุต แตะ�� อฮั
เซ พะจาว� 6 วจิ ยุฮ พะจาว เซ ฮาวม เอนิ ฮนัม ไม่
ลออยฮ� ตอก ฮนัม แกะ ไม่ ลออยฮ ปิ ไม่ ลออยฮ ป
ติต นึง เปละ แกะ โปก ป มอก ปุย ตอง ทไว โฮ� พะ
จาว ซ เกือฮ กัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี เซ ไก นึง เวยีง
โบ่ซรา� กัน เกือฮ พะจาว ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โอเอฮี นึง
เมือง เอโด่ม เซ ระ คึ เนอึม� 7 เญือม เซ โม ป ระ
เรยีง นึง เมือง เอโด่ม ซ ยุม โฮวน ตอก ยุม มวย ไม่
โมวก นมุ ไม่ โมวก โปก ระ โฮ� ปลัฮเตะ นา เซ ซ
โฆละ เอนิ นึง ฮนัม ไม่ ลออยฮ�

8 เอจี เติง เวลา ซ เรอึม พะจาว ปุย เมือง ซีโยน
เนอ� ไม่ โรก อื เวน ละ โม ป ฆวต รุป ไม่ อื เซ�
9 รอาวม โตะ โกลง นึง เมือง เอโด่ม เซ ซ ลอต เอนิ
แปน ยัง่ ลอง� เตะ นึง อื ซ ลอต โรฮ แปน มัต ป ร
เออปึ ลอป งอ นึง เล่ีป เมือง เซ� 10 งอ เซ รเออปึ
ลอป เอนิ เตือง ซเงะ่ รซาวม� ไก โตว เญอืมญึ่ต อ�ื
ม่าึต งอ เซ ฮาวก ลอป โรฮ ตอก เซ� ปลัฮเตะ นา เซ
ลอต เอนิ แปน ป ฮงั ลอป ตอก เซ โครยญ เจน ปุย�
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เญาะ ไก โตว ป โฮว พา คระ เมือง เซ ติ ชวง เนอมึ�
11 ปลัฮเตะ นา เซ ลอต เอนิ แปน นาตี ก อาวต รงัก่
ไม่ ปลักโปลฮ� พะจาว ซ เกือฮ เอนิ อื แปน นาตี ฮงั
ไม่ ม่าวง เยอื อื ตอก เญือม โอ พะจาว ดิ ยุฮ ปลัฮ
เตะ โฆะ โฮ� 12 เญาะ ซ ไก โตว กซัต ป ตัตเตียง ปุย
นึง เมือง เซ� โม จาวไน นึง อื ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก ติ ตื
เนอมึ� 13 นึง เญือะ กซัต ไม่ ปอม ตฮนั นึง อื ซ เกิต
กัต ระ กัต แตวะ นึง โฮวน ปอ ไฆลป อื เอนิ� ซ ลอต
เอนิ แปน นา ก อาวต บราวก ไม่ นา ก ยุฮ ปลักโปลฮ
รฮมาวม แตะ นึง� 14 โกะพริ ด่าวก ไม่ บราวก ซวก
ซ รโตฮ ยุ ปุ แตะ นา เซ� โม เบื่อก ซ ครวก ละ ปุ
แตะ นึง อ�ื พี ไร รซาวม ซ ซาวป โรฮ ก ลโล่ะ แตะ
นา เซ โรฮ� 15 ปลักโปลฮ ซ ยุฮ รฮมาวม แตะ ไม่
ตอม อื นึง นา เซ� ซ ลอต เอนิ กิฮ กวน ไม่ ซ แลน
แก อื กวน แตวะ แตะ นึง เดีย ปุโรม เวยีง ฮงั เซ�
กลัง ซ ฮอยจ รโจะ โรฮ นา เซ แปน กู แปน กู แตะ�

16 ไมจ เปอะ ซาวป แลน ลาว นึง นังซื ยุฮ พะจาว,
ซ ยุง เปอะ ตอก อู อื ไลลวง ซัตซิง โม เซ เยอ� เอจี
มัฮ ลปุ พะจาว ป กอก ซัตซิง โม เซ เกือฮ ฮอยจ รโจะ
โอ� ไก โตว ติ ตัว เนอึม ป วติ ป ไฆร อ�ื ไก โตว ติ
เนอึม ป โอ อื ไก ปุ กู เยอ� เอจี ปุก เนอึม ตัม ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง โครยญ เจือ� 17 มัฮ พะจาว ป
ซ รฆุ อาึง นาตี ละ ซ เกือฮ อื อาวต นึง อื ตัม ก ลัง
อาวต อ�ื ซ โฮลฮ เอนิ อาวต นึง นาตี เซ โครยญ
เจน ปุย� ซ ลอต เอนิ แปน คอง อื ฮอยจ ละ เฆียง
เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�

35
ปุย ไน พะจาว ซ โฮลฮ ป ไมจ

1 เญอืม เซ ลาึน เวอืฮ ไม่ เตะ ซออฮ ซ แปน ป ไมจ
ป มวน ตอก ปุย มวน รพาวม โฮ� ลาึน ไฮมจ ซออฮ
ซ กวยฮ โคะ เตีย นึง เล่ีป อ�ื 2 ลาึน เซ ซ ไมจ เอนิ
เบือ เตีย โฮวน เซ� ซ จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ฆาื อ�ื
ซ ไมจ ซ มวน ตอก บลาวง เลบ่านอน� ซ กวยฮ โอ
เอฮี ไมจ นึง ตอก บลาวง คาระเมน ไม่ ลโลวง ชาโรน
โฮ� ปุย ซ ยุ รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว ไม่ อมันัต โญตซัก
ยุฮ อื นึง อื เตือง โอยจ แตะ�

3 ปุย อฮั เตะ ฮรมั ชวง ไมจ เปอะ เกือฮ โฮลฮ แม
เรยีง แด่นแตะ� ปุย ตูไตมะฆราวง ไมจ เปอะ เกือฮ
โฮลฮ โฮว แม นึง ชวง ตอนแตะ� 4 ไมจ เปอะ ซตอก
โม ป ชุมเช รพาวม ตอก เฮ�ี �เกือฮ ติ เปอะ โฮลฮ
รพาวม เรยีง แตะ� ปุ เญือะ ฮลัต� พะจาว ยุฮ เปอะ
เอจี ซ ฮอยจ เรอมึ โม เปะ� ซ ฮอยจ โรก เวน ละ โม
ป โคมเฮง เปอะ เซ ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ อ�ื� ไมจ
เปอะ อฮั เซ ละ� 5 เญือม เซ โม ป จัก ไง่ ซ เกียฮ ยุ
แม โอเอฮี� โม ป ฮลาึต ฮยวก ซ เกียฮ ฮมอง โรฮ
โอเอฮี� 6 ปุย คาโด่ ซ เกียฮ เตน ปุโฮว ตอก จัก
โฮ� โม ป โอ เกียฮ ลปุง ซ เกียฮ จอยะ เชยี ไม่ ไมจ
รพาวม แตะ� นึง ลาึน ซออฮ ซ จาึฮ รอาวม ปลาึฮ
นึง� นา ก แพะ แลง อื ซ ปัต โกลง นึง� 7 นา ก ไก
ไฮมจ กอยจ ซ แปน ตุง รอาวม เวอืฮ� เตะ ซออฮ
ซอวยญ ซ นาวก นึง เดือะ โกลง� เบือง อาวต บรา

วก โฮวน ซ แปน โตะ โฆละ ซ กวยฮ ไรป ลโล นึง ไม่
โตะ ฮลอย�

8 เญือม เซ ซ ไก คระ ติญ นึง ติ� ซ อฮั ปุย คระ
ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว ไม่� ปุย โอ ซงะ่ ไล โฮลฮ โตว
โฮว นึง อ�ื นึง มัฮ อื คระ ลัง โฮว ปุย ไน พะจาว� ปัง
มัฮ ปุย งาวไงญ นึง อื ปุ โรฮ เญาะ ซ เกียฮ ไฆร ฮา
คระ เซ� 9 ซ ไก โตว รเวยี ด่าวก บราวก ซวก นึง�
ซ ไก โตว ป กุก ป เกียต นึง ติ เจือ เนอมึ� มัฮ โม ป
เอจี โตฮ พะจาว ฮา มัป่ โน่ง ป ซ โฮลฮ โฮว นึง อ�ื
10 โม ป โฮลฮ พะจาว กัฮ งวยฮ อื ซ เอญี คระ เซ� ซ
เลียก เมือง ซีโยน ไม่ จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง แตะ� ซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน โอ เญาะ ไก ลอยจ� เญือะ
ซ ไก โตว รพาวม ตุก ไม่ โซะ ป อาวม แตะ� นึง มัฮ
รพาวม ไมจ มวน โน่ง ป ซ ไก นึง อ�ื

36
โม อตัซีเรยี ซาวป พระ ปุย เยรูซาเลม
(2 กซต� 18:13-37; 4 กซต� 32:1-19)

1 เญือม แปน เฮเซคียา กซัต นึง เมือง ยูด่า เนอึ
ม กาว โรฮ ปาวน นึง อ�ื เญือม เซ เซนนาเคอรปิ ป
มัฮ กซัต ระ ยุฮ โม อตัซีเรยี เซ เลียก ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ปุย เมือง ยูด่า เซ� ปุน ตื อื เวยีง ไก ฆรุง ยุฮ อื
เซ� 2กซัต อตัซีเรยี เซ ดวน ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ แตะ
เซ โฮว เน่อมึ นึง เมือง ลาคิต ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� โฮว ดิ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ติ มู ระ ละ ซ โฮว
อื เคะ กซัต เฮเซคียา� ฮวันา ตฮนั ระ เซ โฮว ฮอยจ
นึง นา ก ซัก ปุย เครองึ แตะ นึง เฆียง นาเมือง ป
ปัต เน่อมึ นึง ตุง ก ล่าวง อ�ื 3 เญือม เซ ไก โม ยู
ด่า ลอวย ปุย โฮว เคะ อื ฮอยจ นา เซ� ปุย ลอวย เซ
มัฮ เอลียาคิม กวน ฮนิคียา ป มัฮ ไกญ กัน นึง เญือะ
กซัต� ไม่ เชปนา ป มัฮ เลคา� ไม่ โยอา กวน อาซัป
ป มัฮ ไน ทะเบี่ยน ยุฮ อ�ื

4ฮวันา ตฮนั ระ เซ อฮั เฮี ละ ปุย ลอวย เซ� �ไมจ
เปอะ รโฮงะ รซอม เฮี ละ เฮเซคียา เซ� กซัต ระ
ป มัฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี ฆวต ไฮมญ โม เปะ ตอก
เฮ�ี โม เปะ มัฮ เมอ ป มัฮ ตัว เปิง เปอ� 5 อฮั เปอะ
ติ แตะ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต� อมั มัฮ แกต เปอะ
ติ แตะ เกียฮ เป ปุย เบือ ดัก ปลาว แตะ เซ� เญือม
โรวต เปอะ เลฮ เตียง อาึ ตอก เซ มัฮ ปุย ป ระ พาวม
เปอะ ไม่ อ�ื 6 โม เปะ แกต เปอะ ติ แตะ เกียฮ เปิง
เมือง อียปิ� ปังเมอ มัฮ เยอื ตอก โกว ปุย ไรป ลโล
ตัง โคะ ฆิ แตะ โฮ� ลโล เซ ซ โบวก� ซ แม บวก แม
เตะ โกะ อ�ื โม ป ริ เปิง ฟาโร ป มัฮ กซัต เมือง อยีปิ
เซ ซ มัฮ ตื ตอก เซ� 7 ดัฮ เปอะ อฮั ติ แตะ เปิง เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ แตะ� ซ เกียฮ เปิง เปอะ ตอก เมอ�
คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว เซ ป โก ปุย นึง นาตี
ฮลาวง เซ� เฮเซคียา เซ โม่ เอจี เญื่อฮ อ�ื ฟวยจ เซ
เคียต แม เกือฮ โม เปะ โฮว ไว นึง คัน ทไว ป ไก นึง
เยรูซาเลม เซ ติ โดฮ โน่ง�

8 �จาวไน ยุฮ อาึ ป มัฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี ฆวต
เกือฮ โม เปะ โตกโลง ไม่ แตะ ตอก เฮ�ี เอะ ซ เกือฮ
บรอง ละ เปอะ ลอา เปือน ดัฮ แนฮ ไก ปุย ละ ซ บุก
บรอง โม เซ โฮ� 9 ปัง มัฮ ฮวันา ตฮนั ตึก นึง แตวะ
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แตะ ไน โม เอะ เฮี ติ ปุย โน่ง� โม เปะ แจง โอ เปอะ
ซ เป เยอ� ปัง ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ ตฮนั บุก บรอง
โม อยีปิ ไม่ เลาะ รุปเซิก ยุฮ อ�ื แจง โรฮ โอ โม เซ ซ
เกียฮ เรอมึ เปอะ� 10 โฮฮ ฮา เซ อมั มัฮ แกต เปอะ
โอ มัฮ พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง
เฮ�ี อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ ฮอยจ ตัม รพาวม โกะ
แตะ ไอฮ� เอจี มัฮ เอนิ พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ ยุฮ
ไลจ ไม่ เมือง เฮ�ี� อฮั เซ ปุย เซ�

11 เญือม เซ เอลียาคิม ไม่ เชปนา ไม่ โยอา อฮั เฮี
ละ ฮวันา ตฮนั เซ� �จาวไน� ปัว เปอะ ลปุง ไม่ เอะ
นึง ลปุง อารมั� เอะ ยุง เงอะ ลปุง เซ� ปัว เปอะ
โอ โกว ลปุง ฮบีรู� ฮมอง ปลาว โม ป อาวต นึง ฆรุง
ลัก่เคะ เอะ ป อฮั เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12ฮวันา ตฮนั เซ อฮั เฮ�ี �อมั มัฮ แกต เปอะ ลปุง
เฮี ฮอยจ ละ โกะ เปอะ ไม่ กซัต ยุฮ เปอะ โน่ง� เอจี
มัฮ โรฮ ฮอยจ อื ละ โม ป งาวม นึง ฆรุง เซ โรฮ� โม
เซ ซ โฮลฮ โซม เอยีง ญุ นาวม โกะ แตะ ตอก โม เปะ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญือม เซ ฮวันา ตฮนั ระ เซ ชุง อฮั เฮี นึง ลปุง
ฮบีรู เรยีง ปอ ฮมอง ปุย ซไง อ�ื �ไมจ เปอะ งอ่ต
ลปุง กซัต ระ ป มัฮ กซัต อตัซีเรยี� 14 กซัต เซ อฮั
เฮี ละ เปอะ� ปุ เญือะ เกือฮ เฮเซคียา จุ เปอะ� นึง
โอ อื ซ เกียฮ เรอมึ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต อาึ�
15 ปุ งอ่ต ลปุง ดวน อื โม เปะ เปิง พะจาว เซ� ปัง
อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �พะจาว แจง ซ เกือฮ อื เอะ
โปน� แจง โอ อื ซ เกือฮ กซัต อตัซีเรยี ปุน เมือง เฮี
เยอ�� ปัง อฮั เซ ละ เปอะ ปุ เจือ�

16 �กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี ดวน โม เปะ โอก ฮา
เมือง เปอะ ฮอยจ เคะ แตะ� ดวน โม เปะ ญอม ละ
แตะ โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะญอม โฮ โม เปะ ซ โฮลฮ
เปอะ ญุ รอาวม นัมโม่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� ซ โฮลฮ
เปอะ โซม เปลิ อะงุน เปลิ เม นึง รปึม ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ� 17 ฮอยจ ละ ซ ฮอยจ ตุย อื โรวก โม เปะ โฮว
ฮอยจ นึง เมือง ไฮญ ป รดู โรฮ เมือง โกะ เปอะ ไอฮ�
มัฮ เมือง โฮวน เฮงาะ รโกะ นึง ละ ซ โฮลฮ เปอะ
โซม� ไม่ โฮวน โรฮ รปึม อะงุน นึง อื ละ ซ โฮลฮ
เปอะ ญุ รอาวม อ�ื

18 �ปัง อฮั เฮเซคียา พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ โปน
ฮา กซัต เมือง อตัซีเรยี ญุ่ก� เญือม อฮั อื เซ มัฮ จุ
อื โม เปะ� ปุ งอ่ต� อมั ไก พะจาว เมือง ปุย ไฮญ ป
ปุน เกือฮ เมือง แตะ โปน ฮา อมันัต กซัต อตัซีเรยี�
19 พะ เมือง ฮามัต ไม่ พะ เมือง อารปัต โฮ� ปเล่ีย
เฮี อาวต ก เมอ� พะ เมือง เซฟาระวาอมิ มัฮ อาวต
อื ก เมอ� พะ โม เซ อมั ไก ป ปุน เกือฮ เมือง ซามา
เรยี โปน ฮา อมันัต อาึ อ�ื 20พะ ทื เมือง ปุย โม เซ
ไก โตว ติ เนอึม ป ปุน เกือฮ เมือง แตะ โปน ฮา อาึ
อ�ื พะเยโฮวา ซ เกียฮ เกือฮ เวยีง เยรูซาเลม โปน
ฮา อมันัต อาึ ตอก เมอ� แจง โอ อื ซ เกียฮ เกือฮ
โปน เนอ�� อฮั เซ ฮวันา ตฮนั เซ�

21 ปุย โฮวน เซ อาวต โฆย แนฮ ตัม ดวน เฮเซคี
ยา แตะ� ไก โตว ป โลยฮ ละ อื ติ ปุย เนอมึ�

22 ฟวยจ เซ เอลียาคิม ไม่ เชปนา ไม่ โยอา เซ�
เอญี เคะ เฮเซคียา� แจฮ ปุ เอญี เครองึ โกะ แตะ

นึง ตุก รพาวม แตะ� รโฮงะ ป อฮั ฮวันา ตฮนั เซ ละ
อื โครยญ เจือ�
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เฮเซคียา เกือฮ ปุย โฮว เคะ อซิยา
(2 กซต� 19:1-13)

1 กซัต เฮเซคียา เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� แจฮ เอนิ เครองึ แตะ ฆาื อ�ื จาวป เครองึ
ฮาื ฆัน� เลียก นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว. 2 ดวน โรฮ เอ
ลียาคิม ไม่ เชปนา ไม่ โม ซตุ ระ โฮว เคะ อซิยา ป
มัฮ กวน อามอต� โม เซ จาวป ปุ โฮว เครองึ ฮาื ฆัน
โครยญ โฆะ แตะ� 3 เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซเงะ
เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ตึก นึง โซะ แตะ� ปุย เพยีก แฮม
ลัมเลือ เอะ ไม่ ญวต อื พิต เนิ� เอะ ตอก เอนิ มะ
ปโกวน ซ เกิต กวน โฮ� ปังเมอ โอ ไก เรยีง ละ ซ
เกือฮ อื เกิต� 4 กซัต เมือง อตัซีเรยี เอจี เกือฮ ฮวั
นา ตฮนั ระ ยุฮ แตะ ฮอยจ พามัต ดู่แควน พะจาว ป
ไอม ลอป เซ� เมอ เตือง อื เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
เปอะ เอจี ฮมอง ลปุง พามัต อื เซ ไม่ ซ เกือฮ อื ลอก
ตุต ฆาื อื ยุง่� ไมจ เปอะ ไววอน เพือ ปุย ไน เอะ ป
ไอม ลัง่ อ�ื� อฮั เซ รซอม รโปะ เฮเซคียา ละ อซิยา
เซ�

5 เญือม ฮมอง อซิยา รซอม เฮเซคียา ตอก เซ�
รโปะ โรฮ รซอม แตะ ละ อื ตอก เฮ�ี 6 �พะจาว อฮั
เฮี ละ เปอะ� ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ป ฮมอง เปอะ เซ�
มัฮ ลปุง เพียก แฮม โม กวนไจ กซัต อตัซีเรยี อาึ�
7 อาึ ซ เกือฮ รพาวม ตัง เจือ ละ กซัต เซ� ซ เกือฮ
ฮมอง คราว โอเอฮี ติ เจือ� เญือม เซ ซ เอญี ฆาื อื
เมือง โกะ แตะ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เซ
นึง เมือง อื เซ�� อฮั เซ ลปุง พะจาว ป ซึป อซิยา
เซ�

8 เญอืม ฮมอง ฮวันา ตฮนั ระ เซ โอก เอญี กซัต ยุฮ
แตะ ฮา เมือง ลาคิต เซ� เอญี โรฮ ฆาื อื ฮา เวยีง เย
รูซาเลม� โฮว เคะ อื นา ก รุป อื ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง
ลิปนา�

9 เญอืม เซ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี เซ ฮมอง คราว
ซ ฮอยจ รุป ตฮนั เมือง อยีปิ โม โกะ แตะ� ป นัม โม
ตฮนั อียปิ เซ มัฮ ทีระฮะคา ป มัฮ กซัต เมือง เอทิ
โอเปีย� กซัต ระ เซ รโปะ นังซื ละ เฮเซคียา ป มัฮ
กซัต เมือง ยูด่า ฆาื อ�ื อฮั เฮี รซอม นังซื เซ� 10�ปุ
เกือฮ พะจาว เปิง เปอะ เซ ปุน จุ เปอะ นึง อฮั อื อาึ
โอ ซ ปุน เวยีง เยรูซาเลม เซ� 11 ตึน ซ เอจี ฮมอง
เปอะ ป ยุฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี ไพรม อ�ื ตอก ยุฮ
อื ไลจ ไม่ เมือง ปุย โครยญ เมือง เงอ� ปะ อมั มัฮ
แกต โรฮ เปอะ ติ แตะ ซ โปน� 12 จัตเจือ อาึ ไพรม
อื เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ปุย โฮวน เมือง ตอก เมือง
โกเซน� เมือง ฮารนั� เมือง เรเซป ไม่ ปุย เมือง เอ
เด่น ป อาวต นาตี เทนอตัซา โฮ� พะ ทื เมือง โม เซ
เกียฮ เรอึม โตว ปุย ไน แตะ ติ ตื เนอึม� 13 กซัต
เมือง ฮามัต� กซัต เมือง อาระปัต� กซัต เมือง เซฟ
าระวาอมิ ไม่ กซัต เมือง เฮนา ไม่ อฟิา อาวต บุย ก
เมอ ปเล่ีย เฮ�ี โม่ เอจี ไฆร โอยจ โม เซ เยอ�� อฮั
เซ รซอม นังซื รโปะ อื เซ�
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เฮเซคียา ไววอน
(2 กซต� 19:14-34)

14 เญือม เอจี โฮลฮ อื รปั นังซื รโปะ ปุย ละ แตะ
เซ เฮเซคียา ลาว อ�ื ฟวยจ เซ เลียก โตะ วิฮนั ยุฮ
พะจาว. ไลฮ นังซื เซ ซองนา พะจาว. 15 ไววอน ปัว
อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี 16 �โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน ป กุม ตฮนั มะลอง� ปะ งาวม เปอะ
นึง เบือง ก งาวม คึนัก ยุฮ แตะ ราว เตปด่า ไก โพ
รยจ เซ� มัฮ ปะ โน่ง ป มัฮ พะจาว เนอึม� ปุน ตัต
เตียง เปอะ ปุย ปลัฮเตะ โครยญ ปะเทต� ปะ ยุฮ
เปอะ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง� 17 โอ พะจาว, ปัว
ปะ งอ่ต ฮมอง ป อฮั ปุย ละ เอะ เซ� ปัว เปอะ แก
แลน โอเอฮี ป เกิต ละ เอะ เฮ�ี ปัว เปอะ งอ่ต ลปุง
เซนนาเคอรปิ ตอก พามัต ดู่แควน อื ปะ ป มัฮ พะ
จาว ป ไอม ลอป เซ�

18 �โอ พะจาว, ไลลวง ยุฮ โม กซัต อตัซีเรยี ไลจ
ไม่ เมือง โฮวน เมือง เซ เอะ ยุง เงอะ มัฮ อื ป เนอมึ�
เอจี มัฮ กซัต เซ ป เกือฮ เมือง โฮวน เมือง เซ แปน
เมือง ฮงั เงอ� 19 เอจี ยวก เนอมึ โปวฮ พะ ทื อื โตะ
งอ เกือฮ อื ไลจ แกล� นึง โอ อื มัฮ พะจาว เนอึม�
มัฮ โคะ ไม่ ซโมะ โน่ง� มัฮ ป ปอยจ ป ลวน ปุย นึง
เตะ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ เซ ป โฮลฮ ปุย ยุฮ ไลจ ไม่ อื
ฆาื อ�ื 20 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� ปเล่ีย
เฮี เอะ ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โปน ฮา อมันัต อื เดอมึ
ปุย ปลัฮเตะ โครยญ ปะเทต ซ ยุง มัฮ ปะ เยโฮวา พะ
จาว เนอมึ ติ โตน โน่ง�� อฮั เซ เฮเซคียา เซ�

ป อฮั ป มวยญ อซิยา
21 เญอืม เซ อซิยา กวน อามอต รโปะ มวยญ แตะ

ละ เฮเซคียา ตอก เฮ�ี เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� �ปะ เอจี ไววอน เปอะ
ปัว นึง อาึ นึง ไลลวง กซัต เซนนาเคอรปิ ป มัฮ กซัต
เมือง อตัซีเรยี เซ� อาึ อฮั ฆาื อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี
22 เออ� เซนนาเคอรปิ� เวยีง เยรูซาเลม มัฮ ตอก
กวน เครฮี อาึ� ซ โล่ ญวยฮ ปะ� ซ งุฮ่เงฮ่ ไกญ
แตะ ละ เปอะ ลัก่เคะ เปอะ� 23 มัฮ ปุย ป เคียต ปะ
พามัต ดู่แควน เนอ� มัฮ ปุย ป ซาวป ลอป ปะ เพี
ยก ไม่ อวต เปอะ ติ แตะ ละ อ�ื เอจี มัฮ เพยีก เปอะ
พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน� 24 เอจี เกือฮ
เปอะ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เซ อฮั เลาะ อฮั
ลาึน ลปุง พามัต อาึ� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน ฮาวก
ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง เลบ่านอน ฮอยจ นึง เปือง โม
ตึก นึง ฮลาวง แตะ� อฮั เปอะ ติ แตะ เป เบือ โฮวน
เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน ฆู
โคะ โซน ซีด่า ตึก นึง ฮลาวง แตะ ไม่ โคะ ฆิ รจวง
ป ไมจๆ อ�ื อฮั โรฮ เปอะ ติ แตะ ฮอยจ นึง น่อง ตึก
นึง ซไง แตะ ไม่ ตึก นึง ไมจ อ�ื 25 อวต โรฮ เปอะ
เกียฮ ฮอยจ แตะ โฮวน เมือง ละ ซ กาวง เปอะ นัม
โม่ นึง ละ ซ ญุ แตะ� อฮั เปอะ ติ แตะ ไฮจ ยุฮ โกลง
เมือง อียปิ นึง บึน ลอป ตฮนั โฮวน ยุฮ เปอะ โกลง
เซ�

26�อมั มัฮ โอ เปอะ ฮมอง� เอจี มัฮ อาึ ป เพรยีง
อาึง โอเอฮี เซ เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่� เอจี มัฮ
อาึ ป แกต ป รเน อาึง เน่อมึ ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี อาึ

เอจี เกือฮ เนอมึ เกิต ตอก อฮั แตะ อาึง เซ� อาึ เอจี
เกือฮ ปะ เญื่อฮ เวยีง ตอน ปอ แปน อื กอง ซโมะ
ปลาว� 27 ปุย นึง เวยีง โม เซ เญือะ ไก โตว อมันัต�
โฮลฮ โซะ กิจ ปิญ ไง่ ฆาื อ�ื ปุย โม เซ มัฮ ตอก อื ไรป
จัว ป อาวต นึง กังเด่น กังปอย โฮ� ตอก โรฮ ไรป
จัว กวยฮ นึง พรงั เญือะ โฮ� เญือม ฮลาึก กอยจ อื
ไรป เซ ตูไต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

28�อาึ ยุง โรฮ ไลลวง ปะ โครยญ เจือ� ยุง เญอืม
โกฮ เปอะ ไม่ เญอืม งาวม เปอะ� ยุง โรฮ เญอืม โฮว
เญือม เอญี เปอะ� อาึ ยุง เมาะ ฮาวก รพาวม เปอะ
นึง เกละ เปอะ ยุ อาึ� 29 อาึ เอจี ฮมอง โอยจ เจอะ
ตอก ฮาวก รพาวม เปอะ ไม่ ตอก อวต ลอน เปอะ ติ
แตะ� อาึ ซ มัก่ มาึฮ เปอะ นึง คอ ยุฮ แตะ� อาึ ซ
ดุฮ บัง่เฮยีน นึง มวยญ ปะ ตอก บรอง โฮ� อาึ ซ
เกือฮ ปะ ลเตือฮ แม เอญี นึง คระ ฮอยจ เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ กซัต เซนนาเคอรปิ พะจาว เยอ�

30 อซิยา อฮั แม เฮี ละ เฮเซคียา� �มัฮ ตอก เฮี ป
ซกิ ซัมคัน ละ เปอะ นึง ซ ยุง เปอะ มัฮ ป อฮั อาึ เฮี ป
เนอมึ เมอ� เนอมึ เอฮี โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม เฮ
งาะ กวยฮ ไอฮ� ซัมติ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ โซม ตอก เซ
โรฮ� ซัมลอน นึง อื ซ โฮลฮ เปอะ ซมา� โฮลฮ แม
เปอะ มัก แปน ไล อ�ื เตือง เฮงาะ เตือง เปลิ อะงุน
ยุฮ เปอะ เซ ละ ซ โซม ซ ญุ เปอะ� 31 โม ป โฮฮ ลัง่
ไน โม ยูด่า ซ จเลิน ยุฮ แตะ ตอก โคะ ป ซาึต แรฮ
แตะ โด่ะ โฮ� ซ เกลอึม เปลิ ยุฮ แตะ� 32 ปุย เวยีง
เยรูซาเลม ซ ไก โรฮ ลัง่ งอ่น ป โฮฮ อ�ื นึง บลาวง
ซีโยน แจง ซ ไก โม ป โปน ฮา ยุม แตะ นึง อ�ื พะ
จาว ป กุม ตฮนั มะลอง เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ
โอเอฮี เซ�� อฮั เซ�

33 พะจาว อู แม ลอก กซัต เมือง อตัซีเรยี ตอก
เฮ�ี �กซัต เซ ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง เมือง เฮ�ี โฮลฮ
โตว โปยญ อื นึง ทนู ยุฮ แตะ� ไก โตว ติ เนอมึ ตฮนั
ป ซ โฮลฮ เลียก นึง เมือง เฮี ไม่ เครองึ รุป แตะ� ซ
โฮลฮ โตว โรฮ เทอมึ เตะ โบ ฆรุง อื ละ ซ โปยญ อื
นึง ซโมะ� 34 ฮอยจ เน่อมึ คระ ออฮ ซ โฮลฮ โรฮ
เอญี คระ เซ� แจง โอ อื ซ โฮลฮ เลียก นึง เวยีง เฮ�ี
35 อาึ ซ เฆีญ เมือง เฮี เบือ ฮนั แตะ นึง โญตซัก โกะ
แตะ� มัฮ โรฮ เบือ โตก เกอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ แตะ เซ�� เอจี มัฮ เอนิ อาึ ป มัฮ พะจาว ป
อฮั เซ เยอ�

36 ฟวยจ เซ เต ปด่า ยุฮ พะ จาว โฮว เลีย ก ล
ลาึง พากัง อาวต ตฮนั โม อตัซีเรยี� ยุฮ ยุม ไม่ อื
185,000 ปุย เอนิ� ปวยฮ พริ เซ เญอืม เอจี โกฮ ปุย
เน่อมึ ไอจ แตะ ยุ เอนิ โม ป ยุม โฮวน เซ� 37 กซัต
เซนนาเคอรปิ ไม่ โม ป ไอม ลัง่ เซ แม ฆาื อื ฮอยจ
เมือง นีนะเว� ลอต อาวต นา เซ�

38 ติ ซเงะ อ�ื เซนนาเคอรปิ เซ ฮาวก นึง เวอืต ละ
ซ ไว แตะ พะนิซโรก ยุฮ แตะ� เญอืม เซ กวน รเมะ
อื ลอา ปุย ป มัฮ อตัรมัเมเลก ไม่ ชาเรเซอ เลียก ยุฮ
ยุม ไม่ อื นึง วจิ ลไล ไว อื ฮุป เซ� ฟวยจ เซ ลอต ตอ
ฮอยจ นึง เมือง อะรารตั� ฟวยจ เซ กวน ไฮญ อื ติ
ปุย ป มัฮ เอซาฮตัโด่น แปน กซัต ฆรอ เปือะ แตะ
เซ�
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38
กซัต เฮเซคียา โซะ
(2 กซต� 20:1-11)

1ฟวยจ เซ กซัต เฮเซคียา โซะ เชยีน ลัมเลือ เอนิ�
เอจี ซเปี เนอึม ยุม� อซิยา กวน อามอต ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ โฮว ฌุป โซะ อื เซ� อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื
�พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� ไมจ เปอะ เพรยีง ติ แตะ
ไม่ คิต ไล เปอะ โอเอฮี ไน เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต
เปอะ เฮ�ี เกือฮ แปน ป ลแฆลป� ปะ เอจี ซ ยุม
เปอะ� เญือะ ซ ไฮ เปอะ โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 เญือม ฮมอง เฮเซคียา รซอม ตอก เซ เยอ� ล
เตือฮ ติ แตะ นา ลัก่ ชวง เดีญ� ไววอน ละ พะจาว
ตอก เฮ�ี 3�โอ พะจาว, ปัว ปะ โตก ละ อาึ ป มัฮ กวน
ไจ เนอึม รพาวม ยุฮ เปอะ เฮ�ี อาึ ยุฮ ลอป กัน ละ
ปะ ไม่ รพาวม ซืไซ ซงะ่ ซงอม แตะ โครยญ เจือ��
อฮั เซ ละ พะจาว. ฟวยจ เซ เฮเซคียา เซ เยอืม เนอึ
ม เยอืม แนม�

4ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ อซิยา เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื 5 �ไมจ เปอะ เอญี รโฮงะ ละ กซัต เฮ
เซคียา ตอก เฮ�ี เยโฮวา พะจาว ทื ด่าวติ ป มัฮ จัต
เจือ ไพรม เปอะ อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ เอจี
ฮมอง เงอะ รซอม ไววอน เปอะ� อาึ เอจี ยุ โรฮ โฮะ
โอก รบวต เปอะ� อาึ ซ เกือฮ ปะ ไฮ ไม่ ซ เพือ อาญุ
เปอะ กาว โรฮ พอน เนอมึ แม� 6 อาึ ซ เรอมึ ปะ ไม่
ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม เฮ�ี เกือฮ เปอะ โปน ฮา อมั
นัต กซัต อตัซีเรยี เซ� อาึ ซ เฆีญ โรฮ ลัง่ เมือง เฮี
ฮา ป โอ ไมจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 �พะจาว ซ เปลีฮ ป ซัมคัน ละ เปอะ แปน ควน
ยุง ที เปอะ ซ ยุฮ เนอมึ อื ละ เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา
แตะ อาึง เซ� 8 งอ่ต แลน เมอะ� พะจาว ซ เกือฮ ปุ
โรม ซเงะ ชญิ ฮอยจ นึง นาลิกา กอยจ ยุฮ กซัต อา
ฮตั เซ� ซ เกือฮ อื ลเตือฮ แม ลัก่เคะ แตะ เมาะ กาว
คัก�� อฮั เซ� เญือม เซ ปุโรม ซเงะ ป ชญิ นึง นา
ลิกา กอยจ เซ ลเตือฮ เนอึม แม ฆาื อื ลัก่เคะ แตะ
กาว คัก�

9 เญือม เอจี ฟวยจ โกฮ อื เน่อมึ โซะ แตะ เซ�
กซัต เฮเซคียา เชยี ลืลาว พะจาว นึง รซอม เชยี ยุฮ
แตะ ตอก เฮ�ี

10 �อาึ เอจี โคะ ติ แตะ ซ ยุม เญอืม บุฮ โกะ งอ่น
บุย แตะ� เอจี อฮั ติ แตะ มัฮ นัม ฮอยจ นึง เมือง
ป ยุม กา กุม ซเงะ แตะ� 11 อาึ เอจี แกต ติ แตะ
มัฮ ปุย นัม โอ เญาะ โฮลฮ ยุ พะจาว ไน เมือง ป ไอม
เฮ�ี ฮลัต ติ แตะ โอ เญาะ ซ โฮลฮ ยุ ปุย ป อาวต นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี 12 จีวติ อาึ เฮี เอจี กอฮ ปุย ฮา เยอะ�
ตอก กอฮ ปุย พากัง โฮ� พะจาว เอจี ตอยฮ จีวติ อาึ
เฮ�ี ตอก โรฮ ตอยฮ ปุย เครองึ ไตญ แตะ โฮ� เอจี
เกือฮ เนอมึ ซเงะ ซาวม ยุฮ ฮุ ซดิ ไม่ ซ ลอยจ แตะ ปุ
ปุ� 13 อาึ เอจี กอก ปัว นึง พะจาว ติ ซาวม บวยฮ�
พะจาว โปวก ซองั อาึ เกือฮ โบวก โอยจ� ตอก โปวก
ซิงโต ซองั ซัตซิง ปุน แตะ โฮ� จีวติ อาึ เงีย่ง ปุๆ เตื
อง ซเงะ่ รซาวม� 14อาึ ครวก รกั ลอป ตอก รกั ไซม
โฮ� เยอืม โน่ง แนฮ ตอก เยอืม รโกะเกอื โฮ� อาึ
งนั แนฮ มะลอง ปอ โซะไมญ ไง่ แตะ� โอ พะจาว�

ปเล่ีย เฮี อาึ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ� ปัว ปะ
เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา อ�ื

15 �อาึ ซ เกียฮ อฮั ลัง่ เงอะ ตอก เมอ แล� เอจี
มัฮ พะจาว ไอฮ ป ยุฮ ป อฮั โอเอฮี โม เซ เยอ� ติ
เจน ไอม เมอะ อาึ ซ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ตุ ปุย เตี
ยม� นึง อาวต แนฮ ไม่ รพาวม โซะ แตะ� 16 โอ พะ
จาว� เอจี มัฮ เบือ ป ยุฮ ป อฮั ปะ ป ไอม ปุย เบือ
อ�ื รพาวม รโม่ยฮ ไม่ ลปุ อุ มัฮ โรฮ ไก อื เบือ โอ
เอฮี โม เซ โรฮ� ปัว ปะ เกือฮ อาึ โกฮ ไอม เอญี แม
ไม่ ไก จีวติ เตอะ เบือ เปอะ� 17 ป โฮลฮ อาึ อาวต
ไม่ อาวม แตะ ป โซะ ลอน ฆาื อื ตอก เฮ�ี มัฮ โรฮ
ซ เกิต ป ไมจ ลัก่กา เยอะ เบือ อ�ื ปะ เอจี ฮรกั เนอึ
ม เปอะ อาึ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โปน ฮา ยุม แตะ�
เอจี ยวก เปอะ โปวฮ มัป่ ยุฮ อาึ เตือง โอยจ อ�ื พิต
โฌวะ ยุฮ อาึ เอจี วุต เปอะ ลัก่เคะ แตะ� 18 โม ป
อาวต นึง เมือง ป ยุม เซ เญาะ โฮลฮ โตว ญันด่ี ไม่
เปอะ� ลัก่ ยุม เซ โฮลฮ โตว โรฮ ลืลาว เปอะ เฟือฮ
เอนิ� โม ป เอจี เลีฮ ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม เซ เญาะ
โฮลฮ โตว ซโอว รพาวม ไม่ กัน ซืไซ ยุฮ เปอะ ติ ตื
เนอึม� 19 มัฮ โม ป ไก ลัง่ จีวติ ป โฮลฮ ญันด่ี ไม่
เปอะ� ตอก โรฮ โฮลฮ อาึ ญันด่ี ไม่ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี
ป มัฮ เปือะ อา� ซ โฮลฮ รโฮงะ เมาะ เนอึม รพาวม
เปอะ ละ กวน เฌือต แตะ�

20�พะจาว ซ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ โค
รยญ เจือ� เอะ ซ เตียต พิน ไม่ ลืลาว ลอป แตะ พะ
จาว นึง วฮินั ยุฮ อื ไน ติ เจน ไอม แตะ�� อฮั เซ�

21กา เซ อซิยา เอจี อฮั อื ละ กวนไจ กซัต เซ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตุย เปลิ เม ซออฮ ติ แฮลป� ฮลัป
นึง ปาวม กซัต เซ เดอมึ ซ เกียฮ ไฮ�� อฮั เซ�

22กซัต เฮเซคียา เซ เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ
ซกิ ซัมคัน ตอก เมอ ป เกือฮ อาึ ยุง ซ โฮลฮ แม แตะ
ฮาวก นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ�� อฮั เซ�

39
กวนไจ กซัต ฮอยจ เน่อมึ บ่าบีโ่ลน
(2 กซต� 20:12-14)

1 เญือม เซ เยอ เมโรดัก่-บ่าลาดัน่ ป มัฮ กวน บ่า
ลาดัน่ กซัต บ่าบี่โลน เนอ ดวน ปุย โฮว ตาว โจตไม
ไม่ โอเอฮี รโปะ แตะ ละ เฮเซคียา นึง ฮมอง อื เอจี ไฮ
โซะ เฮเซคียา เซ� 2 กซัต เฮเซคียา เยอ รปัคัม ไมจ
มวน โม เซ� ตาว อื เกือฮ ยุ ก ละ แตะ คาวคอง ไมจ
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ป มัฮ ไคร มาื ไม่ ป ซออย
ฮงาื ซออฮ� ฮอยจ ละ ลออยฮ ซออย ฮงาื ป ตึก นึง
ไมจ แตะ� เกือฮ แม โรฮ อื ยุ เครองึ รุป ยุฮ แตะ เซ
โครยญ เจือ� โอเอฮี เมาะ ป แฮรน อื อาึง นึง นา
ก แฮรน แตะ คาวคอง ยุฮ แตะ เซ� ไก โตว ติ เจือ
เนอึม ป โอ อื เปลีฮ เกือฮ โม เซ ยุ อู� 3 ฟวยจ เซ
อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ฮอยจ เคะ กซัต เฮเซคี
ยา� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี เยอ มัฮ ฮอยจ อื เน่
อมึ ก เมอ� เมอ ป ไฮมญ อื นึง เปอะ ติ ติ�� อฮั เซ
ละ อ�ื กซัต เฮเซคียา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี
เยอ มัฮ โม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง บ่าบี่โลน ก ซไง
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 4อซิยา เซ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ เมอ ติ ติ ป ยุ อื นึง เญือะ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
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อ�ื เฮเซคียา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี เมาะ ป
อาวต นึง เญือะ ยุฮ ฮุ เฮ�ี ไม่ ป อาวต อื นึง ก อาึง
เงอะ คาวคอง ไมจ ยุฮ แตะ เซ� ไก โตว ติ เจือ เนอึ
ม ป โอ อาึ เปลีฮ ละ อ�ื� อฮั เซ�

5 ฟวยจ เซ อซิยา อฮั แม เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ไมจ
เปอะ งอ่ต ป อฮั พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ละ เปอะ
เฮ�ี 6 �งอ่ต แลน� เอจี ซ เติง เวลา อ�ื เมาะ ป มัฮ
คาวคอง ไมจ ป อาวต นึง เญือะ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ไม่
คาวคอง ป ซเพระ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ อาึง เซ เน่
อมึ โฆะ ลัง่ ฮอยจ ปเล่ีย� เอจี ซ โรวก ปุย ฮอยจ นึง
เวยีง บ่าบี่โลน� เญือะ ซ โฮฮ โตว ติ เจือ เนอึม��
อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ� 7 ปัง มัฮ โม จัตเจือ โกะ
เปอะ ไอฮ ซ โรวก ปุย โฮว เซฮ นึง เมือง บ่าบีโ่ลน ละ
ซ เกือฮ อื แปน กวนไจ เญือะ กซัต�� อฮั เซ ละ อ�ื
8ฟวยจ เซ เฮเซคียา เซ โลยฮ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �ลปุง
พะจาว ป อฮั เปอะ เนิ เซ มัฮ เนอึม อื ป ไมจ�� อฮั
เซ� เฮเซคียา มัฮ งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี
�ดัฮ แนฮ บัน่เมือง เฮี อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่
โปน อื ป กอยจ ป ราวม ไน ติ เจน ไก ลัง่ จีวติ อาึ
เฮี โฮ� อาึ อื เกือฮ มวน ละ แตะ�� มัฮ งอ่ต อื ตอก
เซ�

40
พะจาว เกาะ โลม ปุย ไน แตะ

1พะจาว ยุฮ เปอะ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกาะ โลม
ปุย ไน อาึ� เกือฮ แม โฮลฮ รพาวม ไมจแตะ� 2 ไมจ
เปอะ นนุ รพาวม ปุย เมือง เยรูซาเลม� รโฮงะ ละ อื
เอจี ซ ฟวยจ อาวม อื ป โซะ นึง ยุฮ ปุย ครา แตะ นึง
เซ� เอจี ฟวยจ ยวก อาึ มัป่ กัฮ อาึ ตุต ยุฮ อื เตือง
โอยจ อ�ื เอจี กุมปอ เกือฮ อาึ อื รปั ตุต แตะ รโตง
พิต ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว.

3 ไก เซียง ติ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง คระ
ละ พะจาว นึง ลาึน เวอืฮ เซ� คระ ยุฮ พะจาว ยุฮ
เอะ นึง ลาึน เซ ไมจ เปอะ ยุฮ เกือฮ แปน คระ ระ
คระ ซื� 4 นา ก เตียม เตะ นึง อื ไมจ เทอมึ� นา ก
บลาวง อื ไมจ กาวง เกือฮ เตียม� ก โกลฮๆ ตาวนๆ
อื ไมจ เพรยีง เกือฮ เฆรอมึ� ก ฮลาวงๆ เตียมๆ อื
ไมจ เปอะ กาวง เกือฮ ลโลวง� 5 เญอืม เซ รงั ซเปีย
ยุฮ พะจาว ซ เปลีฮ ติ แตะ� ปุย ซ โฮลฮ ยุ อื โครยญ
โฆะ แตะ�� มัฮ พะจาว ไอฮ ป ซันญา อาึง ตอก เซ�

6 ไก เซียง ติ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ครอฮ ไลลวง เฮี
เรยีง�� อฮั เซ เนิ� �เมอ ป ไมจ อาึ ครอฮ ฮอ�� อาึ
อฮั เซ ละ� เซียง เซ อฮั แม เฮ�ี �ปุย เตือง โอยจ
อื มัฮ ตอก ไรป โฮ� ป คึ ป นัก ยุฮ อื ตอก โรฮ เตีย
ไรป อาวต กังเด่น� 7 เญือม ปลาึง พะจาว รพาวม
แตะ นึง อื ไรป เซ ตูไต เอนิ ฆาื อ�ื เตีย อื เซ อฮั�
ปุย มัฮ เยอื โรฮ ตอก ไรป เซ� 8 ไรป เซ ตูไต เนอมึ�
เตีย อื อฮั เนอมึ� ลปุง พะจาว ยุฮ เอะ ปังเมอ อาวต
ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�� ไมจ เปอะ อฮั
เซ ละ�

9 โม เปะ ป ซึป ลปุง ไมจ ละ เมือง ซีโยน เนอ�
ไมจ เปอะ ฮาวก ชุง นึง โม ฮลาวง ติ โดฮ� โม เปะ ป
ครอฮ ลปุง ไมจ ละ เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ไมจ เปอะ

ครอฮ ละ ปุย เน่อมึ นา เซ ไม่ เซียง เรยีง แตะ� ปุ
ฮลัต นึง ปุย เยอ� อฮั ละ โม ป อาวต นึง เมือง ยู
ด่า โครยญ ยว่ง ตอก เฮ�ี �พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี ซ
ฮอยจ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 10 แลน เมิฮ� พะ
จาว เยโฮวา ซ ฮอยจ ไม่ อมันัต ระ แตะ ละ ซ ตัต
เตียง แตะ ปุย� ซ โรวก ลังวนั ไม่ แตะ ละ ซ เกือฮ
อื ละ ปุย ไน แตะ� 11 ซ แลน แก ปุย ไน แตะ ตอก
แลน ปุย แกะ โฮ� ซ รโจะ กวน แกะ ยุฮ แตะ นึง
เตะ แตะ� ซ โอม อื นึง รน่าวก แตะ� โม มะ แกะ
ป อาวต ไม่ กวน จัว แตะ นึง อื ซ นัม อื เกือฮ โฮว
ซไบ่�

ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว
12 มัฮ ปุย ป เกียฮ ซมอย รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม

โตะ ซบราวก เตะ แตะ� มัฮ ปุย ป เกียฮ แนต เมาะ
เวอืฮ มะลอง นึง เดือะ แตะ� มัฮ ปุย ป ปุน รโจะ เตะ
รกาื เล่ีป ปลัฮเตะ นึง โตะ รดู ยุฮ แตะ� อมั ไก ป ปุน
แฆ บลาวง นึง ลุ่น เนอ� 13 มัฮ ปุย ป ปุน คาวไจ ป
คิต ป งอ่ต ลปุ พะจาว เยอ� มัฮ ปุย ป ปุน แปน ปุ
ซิงซา อื ละ ซ แนะนัม อื พะจาว เกือฮ ยุง โอเอฮี ฮ�ี
14 พะจาว อมั ไก เญือม โฮลฮ อื ไฮมญ โอเอฮี ป ซ
ยุฮ แตะ นึง ปุย เยอ� มัฮ ปุย ป เกียฮ เพอกึ ตอม
พะจาว เกือฮ อื ยุง โอเอฮี ไม่ เกือฮ อื เกียฮ คาวไจ
ป ปุก เกอ� แจง โอ อื ไก�

15 ละ งอ่ต พะ จาว อื เมือง ปุย ปลัฮ เตะ เมาะ
รอาวม ติ เฌีย โอก เน่อมึ นึง นัมคุ ละ อื โน่ง� ตอก
โรฮ รกาื ติต ลุ่น ละ อ�ื พะจาว เกียฮ ตุย เกาะ บัก่บ่
วน ปลัฮ รอาวม ตอก โจป ปุย เตะ รกาื โฮ� 16 ซัต
ซิง เมือง เลบ่านอน เตือง ปะเทต อื ปอ โตว ละ ซ
ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว� โคะ อาวต เพระด่าวก
เล่ีป เมือง อื เซ ปุ โรฮ ปอ ละ เคิ ตอง ปุย โอเอฮี ละ
อื เซ� 17 ละ งอ่ต พะจาว อื เมือง ปุย เตือง โอยจ
อื มัฮ ป โอ ไก นัมนัก เฟือฮ� มัฮ เยอื โรฮ ตอก ป
ปลาว ละ อื โรฮ�

18 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย ซ เกียฮ แพป พะจาว ไม่
เมอ� มัฮ เมอ แล ป ตอก พะจาว เยอ� 19 พะจาว
ตอก โตว ฮุป ป โล โม จังเคือง ไม่ อปั แม อื นึง ไคร�
ไม่ แตม โรฮ อื ฮนัง มาื ละ อื โฮ� 20 ปุย ดัฮ ตุก ปอ
โอ แตะ ปุน รวี ไคร มาื ตอก เซ� โฮว ซาวป เลือก
โคะ โอ เกียฮ ฮรมั� ซาวป โรฮ ซลา เกียฮ ปอยจ โอ
เอฮี เกือฮ อื ยุฮ ฮุป พะ ไว แตะ นึง อ�ื เกือฮ อื โอ
เกียฮ ฆลาื เกียฮ ลเลอมึ�

21อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ฮมอง�
อมั มัฮ โอ อื ดิ ไก ป รโฮงะ ละ เปอะ เน่อมึ เมือ โรง
อ�ื ดิ ยุง เปอะ โตว ตอก เกิต ตอก ไก ปลัฮเตะ เฮ�ี
22 ป ยุฮ ปลัฮเตะ เซ งาวม ตัตเตียง โอเอฮี ราว คระ
บังบอ ปลัฮเตะ ติ แตะ โฮว� ละ แลน พะจาว อื ปุย
ปลัฮเตะ มัฮ ป แตวะ ละ อื เมาะ ซดู โน่ง� พะจาว
กัง มะลอง ราว โอเอฮี ตอก กัง ปุย พากัง ก อาวต
แตะ โฮ� 23พะจาว เกียฮ เกือฮ โม จาวไน ระ อมันัต
นึง ปลัฮเตะ โฮลฮ แปน ป โอ ปุย เญาะ เมีญ เฟือฮ
เอนิ� 24 ยุฮ อื ละ อื ตอก เฮงาะ เดอมึ ปุย เซอมึ โฮ�
เมาะ ซ ริ อื ไก แรฮ เญี่ยะๆ ปลาึง รพาวม แตะ นึง
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อ�ื ตูไต ซออฮ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ เอนิ อื ปอย ไม่ กาื
ตอก เฮงาะ แลป โฮ�

25พะจาว ป ซงะ่ ซงอม อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย ป แพป
เปอะ อาึ ไม่ อ�ื ปุย ป บรญิ ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ�
26 แก แลน มะลอง เงอ� มัฮ ปุย ป ยุฮ โอเอฮี นึง
อ�ื เอจี มัฮ พะจาว เซ ป กอก ซโมยญ เกือฮ โอก
ตอก กอก ไน ตฮนั โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮ� ยุง เมาะ
ไก อื โครยญ โนง อื ซโมยญ เซ� กอก อื ตัม มอยฮ
อื โครยญ โนง อ�ื อมันัต อื ระ เนอึม� ซโมยญ เซ
ไก โตว ป ไฆร ฆาื อื ติ โนง เนอมึ� 27 โม เปะ โม อซิ
ราเอน ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป เปอ� เมอยุ ปุปิ เปอะ
ไม่ อฮั เปอะ พะจาว โอ ยุง เมาะ ญัก คระ โฮว เปอะ
เซ� เมอยุ แกต เปอะ พะจาว โอ รเตีฮ โอเอฮี ละ
แตะ ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื

28 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� อมั มัฮ โอ เปอะ
ดิ ฮมอง� เยโฮวา มัฮ พะจาว ป ไอม ลอป� มัฮ ป
ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ ฮอยจ ละ ลอยจ เตะ เตือ มะ
ลอง� พะจาว เซ ไก โตว เญือม ชุมเรยีง อื ไม่ โซะ
ไมญ โซะ ปี อ�ื กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ พะจาว เซ มัฮ ป
โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อ�ื 29 พะจาว เกือฮ เรยีง
แด่น ละ โม ป โซะ ไมญ โซะ ปี� โม ป ชุมเรยีง เงอ�
เกือฮ แม อื โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ� 30 ปัง มัฮ โม ป
นมุ ไก ลัง่ เญือม ชุมเรยีง อื ไม่ โซะ ไมญ โซะ ปี อ�ื
ปัง มัฮ ปุย เมาะ บุฮ ระ เรยีง ระ แด่น ไก โรฮ เญอืม
โซะ ไมญ ลอน ปอ เบฮ แตะ� 31 โม ป ปุน มอง พะ
จาว เยอ ปังเมอ ซ โฮลฮ เรยีง แด่น โคระ แตะ� ซ
ดี ปุ ฮาวก โพรยจ แตะ ฮอยจ ก ฮลาวง อื ตอก กลัง
ลอง โฮ� เญือม ตอ อื เญาะ ซ โซะ ไมญ โตว� เญื
อม โฮว อื ปุ โรฮ เญาะ ชุมเรยีง�
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พะจาว ซ เรอมึ โม อซิราเอน

1พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป อาวต นึง เฆียง ปลัฮ
รอาวม โครยญ ปะเทต เตอ� ไมจ เปอะ อาวต โฆย
ละ ซ งอ่ต เปอะ ป อฮั อาึ เฮ�ี โม เปะ ปุย โครยญ
เมือง เงอ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ แม เรยีง
แด่น แตะ ละ ซ โฮลฮ เอะ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่
ปุ แตะ� ไมจ เปอะ เลียก ซดิ ละ ซ อฮั ซ อู เปอะ ไล
ลวง แตะ เซ� ไมจ เอะ เลียก ละ ซ รเตีฮ ตัตซิน แตะ
ป พิต ป ปุก นึง อ�ื

2 �มัฮ ปุย แล ป ปุน กอก ตฮนั เกง เลือ เกือฮ
ฮอยจ เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ เอ� ไม่ เกือฮ อื เป ปุย
โครยญ คระ โฮว แตะ� พะจาว เอจี มอป เมือง ปุย
ละ อื โฮวน เมือง� ไม่ เกือฮ อื ปุน เป โม กซัต นึง อ�ื
เอจี ปุน เกือฮ โรฮ เมือง โม เซ เญื่อฮ ไน เอนิ เบือ วจิ
ยุฮ แตะ ตอก รกาื โฮ� ปุน เกือฮ โรฮ อื ปอย เบือ ทนู
ยุฮ แตะ ตอก เบระ โฮ� 3 เอจี ปุน โครฮ ซไบ่ ปุย โม
เซ� ไกลจ ปอ โอ ชวง แตะ เตือน บึน ไมจ เตะ รกาื�
4 มัฮ ปุย ป เกียฮ ยุฮ กัน ไล เซ เกือฮ แปน ป ฟวยจ
เจอ� ไม่ ปุน ตัตเตียง อื โอเอฮี ละ ปุย โครยญ เจน
ปุย เน่อมึ เมือ โรง อ�ื เอจี มัฮ อาึ ไอฮ ป เกียฮ ยุฮ

โอเอฮี เซ เยอ� อาึ มัฮ พะจาว ป มัฮ เมือ โรง ไม่ ลัก่
ลอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

5 โม ปะเทต ป อาวต นึง เฆียง ปลัฮ รอาวม� เญื
อม เอจี ยุ ฮมอง อื โอเอฮี ไล เซ เยอ� ฮลัต เตีจ เอนิ
ฆาื อ�ื โม ป อาวต ลอยจ เตะ เตือ มะลอง รกุฮ ร
เตียง โรฮ ฆาื อ�ื ปุย โม เซ ลอต เอนิ โรฮ บะ ปุ แตะ
ฮอยจ รโจะ ดิ� 6 ปุย โม เซ โครยญ โฆะ อื เรอึม ปุ
แตะ� ตัง โคน ตัง นนุ โรฮ รพาวม ปุ แตะ� 7 โม ป
มัฮ ชงั แกะ ซลัก� ลื โม ป มัฮ ชงั แตม ไคร� โม ป
มอง แตม เกือฮ ญัว่ เซ นนุ โรฮ รพาวม โม ป ไปญ
เตะ แตม เตะ ตวง� ปุย โม เซ อฮั โรฮ อื ละ โม ป
มอง จอต เซ ตอก เฮ�ี �เอจี ไมจ ป ยุฮ เปอะ เซ��
อฮั เซ� โม เซ ลอต โจต เคิง อาึง ฮุป เซ นึง เลกโกน
เกือฮ ตอน� ละ โอ อื ซ เกือฮ ลุ่ฮเล่ฮ ดุงเดียง�

8 พะจาว ปังเมอ อฮั โรฮ เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม
อซิราเอน เนอ� เอจี มัฮ เปอะ กวนไจ อาึ� โม เปะ
โม ยาโคป เปอ� อาึ เอจี เลือก โม เปะ นึง มัฮ เปอะ
จัตเจือ อปัราฮมั ป มัฮ ปุโฮมว เยอะ� 9 อาึ เอจี กอก
โม เปะ เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ โครยญ ลวง� เอจี โรวก
โม เปะ เน่อมึ นึง ลอยจ เตะ เตือ มะลอง� อาึ เอจี
อฮั เฮี ละ เปอะ� โม เปะ มัฮ เปอะ กวนไจ อาึ� อาึ
เอจี เลือก โม เปะ ไม่ โอ แตะ ละ โปวฮ เปอะ� 10 ปุ
ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ อาวต ไม่ เปอะ� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ กลาึง รพาวม นึง� อาึ มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ�
อาึ ซ เรอึมชวย ตูเตอมึ เปอะ� อาึ ซ เตอมึ โม เปะ
นึง เตะ ดอม แตะ ป เกือฮ เปอะ เป ป โอ ไมจ�

11-12�เมาะ ป ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ ละ โม เปะ�
ซ ไป นึง เปอะ ไม่ ซ โฮลฮ เอนิ แตะ โซะกิจ ปิญไง�่
โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ ซ ยุม ลอป� ซ ไฆร ไอฮ
พาวม แตะ� ปัง ซาวป เปอะ ยุ ปัง รกู เปอะ ปุน โม
ป รุป ไม่ เปอะ เซ ปุ เปอะ เญาะ ซ ยุ� 13 อาึ มัฮ เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� อาึ โตวก ปุ โฮว เตะ
ดอม เปอะ� อาึ อฮั เฮี ละ เปอะ� ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี
ฮ�ี อาึ ซ เรอึม โม เปะ� 14 โม เปะ โม ยาโคป ป ชุม
เช ตอก บัก่บิฮ่ ฮ�ี ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต� โม เปะ โม
อซิราเอน ป แตวะ เรยีง เงอ� อาึ ซ เรอมึ โม เปะ��
อฮั เซ พะจาว. ป เรอึม โม เปะ เซ เอจี มัฮ พะจาว
ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน� 15 �งอ่ต แลน� อาึ ซ
เกือฮ โม เปะ แปน ตอก โคะ ควน นิป ปุย เฮงาะ นึง�
ป ไก ฮรงั โคระ ไม่ ลอม แตะ โฮ� โม เปะ ซ โฮลฮ
เอนิ เปอะ นิป บลาวง นึง ปอ บลวย อ�ื ซ ปุน เกือฮ
เอนิ เปอะ ตู บลวย เก เบือ อื ตอก กัม โฮ� 16 โม เปะ
ซ โฮลฮ เปอะ กึม เกือฮ ปอย� บลาวง โม เซ ซ แทต
เอนิ กาื ระ ปอ เฮยีไฮ อ�ื ฟวยจ เซ โม เปะ ซ ไมจ
มวน รพาวม เปอะ เบือ พะจาว, ซ โฮลฮ เปอะ อวต
ลื พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน เบือ อ�ื

17 �โม ปุย ตุก ปุย ญัก นึง เปอะ ซาวป รอาวม ญุ
แตะ ปังเมอ โอ ไก ละ อ�ื โม เซ อาวต ไม่ ฮวิแฮง
แตะ นึง ฆวต ญุ อื รอาวม� เอจี ซออฮ ตื คราวง อ�ื
อาึ ป มัฮ พะจาว เยอ ซ เกือฮ ละ อื ตัม ป ปัว อ�ื อาึ
ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เนอ ซ ละ โปวฮ โตว�
18 อาึ ซ เกือฮ โกลง ปัต ละ เน่อมึ นึง บลาวง ฮลาวง
บลาวง แกล โม เซ� ซ เกือฮ รอาวม ปลาึฮ ละ อื เน่
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อมึ โตะ โลก� ซ เกือฮ โรฮ โอก ละ อื เน่อมึ นึง เตะ
ซออฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ ลาึน ซออฮ แปน นา ก ดุง
ลอป รอาวม นึง ละ อ�ื 19 อาึ ซ ซมา โคะ โซน ซีด่า
ไม่ โคะ กทิน ไม่ โคะ ลออยฮ ไม่ โคะ กาวก นึง ลาึน
แกล เซ� ซ ซมา โรฮ โคะ ฆิ รจวง� ไม่ โคะ ฆิ เนอึ
ม� ไม่ โคะ โซน นึง ลาึน ไฮมจ เซ� 20 เญอืม เซ ปุย
ซ ยุ อื ไม่ ซ ยุง ที แตะ มัฮ อาึ พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี
โม เซ� ซ คาวไจ มัฮ อาึ พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม
อซิราเอน ป เกือฮ โอเอฮี โม เซ เกิต ไก�� อฮั เซ พะ
จาว�

พะจาว เนอมึ ไม่ พะจาว โอ เนอมึ
21 พะจาว ป มัฮ กซัต ยุฮ โม ยาโคป อฮั แม เฮ�ี

�โม เปะ ป มัฮ พะ ทื ปุย ตังเมือง เงอ� ไมจ เปอะ
งอ่ต แลน ตอก ซ กัฮ เปอะ ติ แตะ เซ� ไมจ เปอะ
เปลีฮ แลน ลักทัน ยุฮ เปอะ เซ� 22 โรวก แลน เปลี
ฮ เนิ เกือฮ เอะ ยุ� รโฮงะ แลน ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย
เนิ เมอะ เกือฮ เอะ ยุง� รโฮงะ แลน ไลลวง ป เอจี
ฟวยจ เกิต นึง อื เซ มัฮ เมอ ควมัไม อ�ื เดอมึ เอะ
ซ โฮลฮ งอ่ต ที แลน� เดอมึ โรฮ เอะ ซ ยุง ตอก มัฮ
อ�ื 23 ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง โอเอฮี ป ซ เกิต ลั่
กกา ปุย เนิ� เดอมึ เอะ ซ ยุง ที มัฮ เนอึม เปอะ พะ
เบือ อ�ื ยุฮ แลน ป ไมจ เจอ ติ เจือ� โต เซ ยุฮ แลน
ป ฆอก เกอ ติ เจือ� เดอมึ เอะ ซ เงอตึ ฆาื ไม่ ฮลัต
แตะ นึง� 24 โม เปะ มัฮ เยอื เปอะ ป ปลาว� กัน ยุฮ
เปอะ มัฮ เยอื โรฮ ป ปลาว� โม ป เลือก โม เปะ เซ
มัฮ ตื ป เกละ อาึ ยุ ไม่ รแอม เมอะ นึง�

25�อาึ เอจี โบว รพาวม ปุย เน่อมึ ลวง ลัก่ล่าวง ติ
ปุย� ปุย เซ เอจี ฮอยจ เนอมึ ปเล่ีย เฮ�ี ปุย เซ กอก
รโฮงะ มอยฮ อาึ เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ซ บึน โม
จาวไน ตอก บึน ปุย ปุน ซเบื่อก แตะ โฮ� ตอก โรฮ
บึน ปุย เตะ ลวน แตะ โดง โฮ� 26 โม เปะ ป มัฮ ฮุป
ไว ปุย เยอ� อมั ไก งอ่น ป เกียฮ รโฮงะ อาึง โอเอฮี
ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย เยอ� อมั ไก ป เกียฮ อฮั อาึง โอ
เอฮี ปอ ซ โฮลฮ เอนิ ปุย อวต ลื เปอะ นึง เกิต เนอมึ
อื ตัม ป อฮั เปอะ อาึง เซ� โม เปะ เกียฮ อฮั เปอะ
โตว โอเอฮี ติ มวยญ เนอึม� ไก โตว ป โฮลฮ ฮมอง
ป อฮั เปอะ ติ ปุย เนอมึ� 27 เอจี มัฮ อาึ ไอฮ ป เกือฮ
ปุย ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง ป ไมจ เซ ละ ปุย เวยีง ซีโยน
รกา เยอ� เอจี มัฮ โรฮ อาึ เฮี ป ดวน ป ซึป ลปุง แตะ
โฮว รโฮงะ ไลลวง ซ เอญี โม เซ ละ เวยีง เยรูซาเลม
เมอ� 28 เญือม ซาวป แลน โม พะ เซ ปังเมอ โอ ไก
ติ เนอมึ ป เกียฮ ซิงซา เยอะ โอเอฮี ไม่ อ�ื ปัง ไฮมญ
โอเอฮี นึง� ปุ โรฮ เกียฮ โลยฮ อื เนิ ติ มวยญ เนอึ
ม� 29 งอ่ต แลน� พะ โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ เยอื
ป โอ แปน ป โกว� เกียฮ ยุฮ เกียฮ อฮั โตว โอเอฮี
เฟือฮ� ฮุป ป ยุฮ ปุย โม เซ ละ ซ ไว แตะ ตอก เซ
มัฮ เยอื ป ปลาว ตอก กาื โฮ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�
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กวนไจ ยุฮ พะจาว

1พะจาว อฮั เฮ�ี �เฮี มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ� ป เกือฮ
อาึ เรยีง แด่น ละ� เอจี มัฮ ป เลือก รอยฮ อาึ อาึง

ป ปุก เนอึม รพาวม เมอะ� อาึ เอจี เกือฮ ลปุ แตะ
อาวต นึง อ�ื ปุย เซ ซ เกือฮ กัน ปุก กัน ลอก กัน
ซื กัน ไซ ฮอยจ ละ ปุย โครยญ เมือง� 2 ปุย เซ ซ
ไก โตว เญือม โอก เซียง เรยีง อ�ื ซ ไก โตว เญือม
ฮมอง ปุย ลอยฮ เซียง อื เน่อมึ ตะโบรก เกอ� 3 รนา
ปัง เอจี ลตุยจ บิฮ โตว อื ลัง่� ปัง เอจี ไฮลม รเออปึ
ออม ปุ โรฮ ญึ่ต อ�ื ซ เกือฮ กัน รเตีฮ นึง ปลัฮเตะ
เฮี แปน ป ปุก ป ลอก� 4 ปุย เซ ซ เกือฮ โตว ติ แตะ
ชุม รพาวม ไม่ ไลจ รพาวม แตะ� กา เฆียง เกือฮ อื
กัน ปุก กัน ลอก เซ เกิต ไก นึง ปลัฮเตะ� เมือง ป
อาวต เฆียง ปลัฮ รอาวม โฮวน เมือง เงอ รกวน ลปุง
เพอกึ ตอม อื เซ ฮอยจ��

5 พะจาว เยโฮวา มัฮ ป ยุฮ ปลัฮ มะลอง ไม่ เคิง
อ�ื มัฮ ป ตุม ปลัฮเตะ ไม่ ยุฮ อื โอเอฮี ป ไก นึง อ�ื
มัฮ ป เกือฮ จีวติ ไม่ รพาวม ละ ปุย นึง อ�ื พะจาว
เซ อฮั อื ละ กวนไจ ยุฮ แตะ เซ ตอก เฮ�ี 6 �อาึ มัฮ
พะจาว, อาึ เอจี กอก ปะ ฮอยจ เคะ แตะ ไม่ รพาวม
ซืไซ แตะ� อาึ เอจี ยึ่ก ไกญ ไปญ เตะ เปอะ� เอจี ซ
เพระ ซแน่ม โรฮ ปะ� อาึ เอจี เกือฮ ปะ แปน ควน
ตอน ยุฮ ลปุง ซันญา แตะ ไม่ ปุย ตัง เมือง� เอจี
เกือฮ โรฮ ปะ แปน รงั ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ โครยญ
เจือ ปุย� 7ปะ ซ เกือฮ เปอะ โม ป จัก ไง่ เกียฮ ยุ แม
โอเอฮี� ซ เกือฮ โรฮ เปอะ โม ป โฮลฮ ปุย โฮมวต คัง
เซ เบลือฮ� ไม่ เกือฮ เปอะ โม ป อาวต โตะ คอก ก
เฟียก อื โฮลฮ โอก ยุ ซเปีย�

8 �อาึ มัฮ เยโฮวา� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ มอยฮ อาึ
อ�ื อมันัต โญตซัก ยุฮ ฮุ เซ อาึ ญอม โตว เกือฮ ละ
ปุย ไฮญ� รซอม ลืลาว เซ อาึ ญอม โตว โรฮ เกือฮ
ฮอยจ ละ ฮุป ป ปอยจ ป ลวน ปุย� 9 งอ่ต แลน� โอ
เอฮี เมาะ ป เอจี อฮั ฮะ อาึง เซ� เอจี เกิต เนอมึ ตอก
อฮั ฮะ เซ� อาึ อฮั แม อาึง ไลลวง ป โคระ ละ เปอะ
เน่อมึ กา เกิต อ�ื� อฮั เซ�

รซอม ลืลาว พะจาว
10 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว นึง รซอม เชยี

โคระ� ไมจ ปุย ติ ปลัฮเตะ ทไว โญตซัก ละ อ�ื โม ป
โฮว นึง โล่ง ระ ไม่ โอเอฮี ป อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม�
เตือง โม ป อาวต เฆียง ปลัฮ รอาวม เตือง โอยจ อ�ื
ไมจ ตื อื ลืลาว พะจาว. 11 ไมจ เปอะ เกือฮ โม ป
อาวต ยว่ง นึง ลาึน เซ� ไม่ โม ป อาวต นึง ยว่ง แตวะ
ไน โม เคด่า เซ โครยญ ยว่ง จอยะ เชยี� ไมจ โรฮ โม
ป อาวต นึง เวยีง เซลา เซ เชยี ลืลาว พะจาว� เกือฮ
ปุย โม เซ รโอง รออฮ เน่อมึ นึง ไกญ บลาวง เซ ไม่
ไมจ มวน รพาวม แตะ� 12 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โม
เซ ทไว โญตซัก ละ พะจาว, ไมจ เปอะ เกือฮ โม ป
อาวต นึง เฆียง ปลัฮ รอาวม เซ เตือง โอยจ อื เชยี
ลืลาว อ�ื 13พะจาว ซ โอก โฮว ตอก ตฮนั เกง เลือ
โฮ� ซ ตุย รพาวม แด่น แตะ ตอก ตฮนั โฮว รุป โฮ�
ซ กอก รโอง ละ ปุย ตอก รโอง ฮวันา ตฮนั โฮ� ซ
โครฮ ครปั โม ป รุป ไม่ แตะ เบือ อมันัต ระ รที เรยีง
แตะ เซ�

14พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี เล่ีญ อาวต โฆย เยอ�
เอจี เล่ีญ โรฮ โอต เตอะ โอ แตะ ลปุง เงอ� ปเล่ีย เฮี
ซ รโอง เงอะ ตอก รโอง ปรโปวนป กัมลัง ซ เกิต กวน
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โฮ� ซ รพาวม ระ อะ ตอก ป โซะไมญ โฮ� 15 อาึ ซ
ยุฮ ไลจ ไม่ บลาวง ฌื เกือฮ แปน ป ฮงั เยอื� ซ เกือฮ
โรฮ โคะ เอาะ ไม่ พักเญือ แปน ป โฮรง ซออฮ� อาึ ซ
เกือฮ โกลง ไฮจ ปอ แปน อื งวต ซออฮ� ไม่ ซ เกือฮ
โรฮ โฮะ ตุง รอาวม ไฮจ ซออฮ โรฮ� 16 อาึ ซ โตวก
โม ป จัก เกือฮ โฮว นึง คระ นา ก โอ อื ดิ กอ โฮว
นึง� อาึ ซ ตาว เกือฮ เอญี นึง คระ ป โอ อื ดิ ยุง ป
มัฮ อ�ื ซ เกือฮ ป เฟียก อาวต ลั่กกา อื เซ แปน ป
ซเปีย ละ อ�ื คระ โกลฮๆ ตาวนๆ เซ ซ เกือฮ แปน
คระ เฆรอมึ ละ อ�ื เอจี มัฮ กัน ตอก เซ ป ซ ยุฮ อาึ
อ�ื อาึ ซลัฮ โตว นึง ลปุง ซันญา แตะ เซ� 17 โม ป
อาึง รพาวม แตะ นึง ฮุป ป ปอยจ ปุย นึง เตะ แตะ
เซ� ไม่ อฮั อื ฮุป โล ปุย เซ มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ซ
แม ลัก่เคะ แตะ ฆาื อื ไม่ ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ
ปิญไง่ แตะ�� อฮั เซ�

โม อซิราเอน ญอม โตว ลัง่ เปียน รพาวม แตะ
18 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ ป ฮลาึต ฮยวก

เกอ� ไมจ เปอะ งอ่ต� โม เปะ ป จัก ไง่ เยอ� ไมจ
เปอะ แก แลน โอเอฮี เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ ยุ� 19 อมั
ไก ป เซอปึ จัก ฮา กวนไจ ยุฮ อาึ อ�ื อมั ไก ป เซอปึ
ฮลาึต ฮา ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อาึ อ�ื 20 โม เปะ เอจี
โฮลฮ เปอะ ยุ โอเอฮี โฮวน เจือ� ปังเมอ โอ เปอะ ยุง
แลน ที� โม เปะ เอจี ดาวง โรฮ เปอะ ฮยวก แตะ
ละ� ปังเมอ โอ เปอะ ดิ ฮมอง ซโตฮ�� 21 พะจาว
มัฮ ป ซื ป ไซ� เอจี มัฮ ป ปุก รพาวม อื ละ ซ เกือฮ
อื ลปุง เพอกึ ตอม ยุฮ แตะ เซ แปน ป ระ ไล ไม่ ไก
โญต ไก ซัก แตะ เบือ อ�ื 22 ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย นึง
เมือง เฮี เอจี มัฮ เนอมึ ป โฮลฮ ปุย ซะ เต� ไม่ โฮลฮ
ปุย ตุย โอเอฮี ยุฮ อ�ื เอจี โฮลฮ ปุย ดุฮ โตะ คื� ไม่
โฮลฮ อื คัง อาึง นึง คอก� เอจี โฮลฮ ปุย โฮมวต
โรวก ไม่ โอ อื ไก ป เรอมึ เกือฮ โปน อ�ื

23 ปุย ไน โม เปะ มัฮ ปุย บุย ป ฆวต งอ่ต ไลลวง เฮี
เยอ� มัฮ ปุย ป ปุน ตังไจ แตะ งอ่ต ฮอยจ ละ วนั ไป
นา เยอ� 24 มัฮ ปุย ป มอป โม ยาโคป ละ ป ฮอยจ
ซะ เต อื เซ� มัฮ ปุย ป โปง ปุย ฮอยจ ตุย โอเอฮี ยุฮ
โม อซิราเอน เนอ� เอจี มัฮ พะจาว ไอฮ� โม่ มัฮ อ�ื
มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ อื ป พิต ละ พะจาว เซ� มัฮ โรฮ ฆาื
โอ อื ญอม โฮว นึง คระ ยุฮ อ�ื ไม่ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม
โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� 25 มัฮ เซ ป เกือฮ พะจาว งอ
รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ เลีฮ ละ อื ฆาื อ�ื ไม่ เกือฮ อื
กัน รุป เซิก ระ ฮอยจ ละ อ�ื ตอก เอนิ งอ ป ไก รวติ
อื โฮ� ปัง เอจี ฮอยจ ละ อื ตอก งอ เซ โม อซิราเอน
ยุง โตว ลัง่ คิง แตะ ฆาื อ�ื ปัง เอจี ซ ฮะ เอนิ โกวต
อื ปุ ลัง่ ยุง เครองึ นึง อ�ื

43
อซิราเอน ซ โปน เม่ะมัก่ แตะ

1 โอ ยาโคป� พะจาว ป ซัง โม เปะ เกิต เซ� โอ อซิ
ราเอน� พะจาว ป ลวน โม เปะ เซ อฮั เฮี ละ เปอะ�
�ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต� อาึ เอจี โตฮ โม เปะ เกือฮ
โปนฮา เม่ะมัก่ แตะ� อาึ เอจี กอก โม เปะ ตัมมอยฮ
เปอะ� เอจี มัฮ เปอะ ปุย ไน อาึ� 2 เญือม โฮลฮ

เปอะ เตือง รอาวม ระ อาึ ซ อาวต ไม่ เปอะ� ปัง มัฮ
โกลง ดังดอ รอาวม นึง ซ เกือฮ โตว โรวก เปอะ� เญื
อม โฮว เปอะ ลลาึง งอ ปุ เปอะ ซ ฮะ นึง� รเออปึ งอ
เซ ซ ล่อยญ โตว ยุฮ เปอะ� 3อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ อซิราเอน
ป เกือฮ โม เปะ โปน เม่ะมัก่ แตะ� อาึ ญอม เกือฮ
เมือง อียปิ ละ แปน อื งวยฮ โตฮ แตะ โม เปะ� ซ
เกือฮ เมือง เอทิโอเปีย ไม่ ยว่ง เซบ่า รโตง เปอะ�
4อาึ ซ เกือฮ เมือง ปุย ฆรอ โม เปะ นึง ฮลัก แตะ กอ
จีวติ เปอะ� นึง มัฮ เปอะ ป ระ งวยฮ ละ อาึ� อาึ
ฮรกั โม เปะ� เมีญ โม เปะ มัฮ ปุย ไก โญตซัก ละ
แตะ� 5 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ� อาึ อาวต ไม่
เปอะ� อาึ ซ ตาว จัตเจือ เปอะ เอญี เน่อมึ ลวง ลัก่
โอก ซเงะ� ซ รโจะ โรฮ ละ เปอะ เน่อมึ ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ� 6 ซ ดวน ปุย ลวง ลั่กล่าวง พลวย อื เกือฮ
เอญี� ซ ซตอก โรฮ ปุย ลวง ลัก่เซฮ โอ เญือะ คัต
เวยีน อ�ื ซ เกือฮ กวน รเมะ แตะ ฮอยจ เน่อมึ ก
ซไง อ�ื ซ เกือฮ กวน รโปวน แตะ ฮอยจ เน่อมึ ลัก่
ลอยจ เตะ เตือ มะลอง� 7 โม เซ เอจี มัฮ ปุย ไน อาึ�
มัฮ โรฮ ป ซัง อาึ เกิต ละ ซ โฮลฮ โฮะ โญตซัก แตะ
นึง� มัฮ ปุย ลวน อาึ ไม่ ยุฮ ฮุ อาึง ละ โกะ แตะ��
อฮั เซ�

ซกิ พญีัน ยุฮ พะจาว
8พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ กอก ปุย เกือฮ ฮอยจ

รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง ซัน� มัฮ โม ป จัก เตือง ไก ไง่
แตะ� ไม่ โม ป ฮลาึต เตือง ไก ฮยวก แตะ� 9 เกือฮ
เมือง ปุย โอ เจือ พะจาว ฮอยจ รโจะ โพรม ดิ โครยญ
เมือง� มัฮ พะ เมอ นึง อื ป เกียฮ รโฮงะ อาึง โอเอฮี
ป ซ เกิต ลั่กกา ปุย� ดัฮ ไก เกือฮ กอก พีญัน ยุฮ
แตะ� เดอมึ ซ ไก ลักทัน แจง แน� เกือฮ ปุย ไฮญ
ฮมอง ป อฮั อ�ื เดอมึ ปุย ซ แจง นึง อฮั อื ป เนอึ
ม�� 10 อาึ อฮั เฮี ละ โม อซิราเอน� �เอจี มัฮ โม
เปะ ป มัฮ ซกิ พีญัน ยุฮ อาึ อ�ื โม เปะ มัฮ เปอะ
กวนไจ เลือก อาึ ละ ซ ยุง เปอะ ป มัฮ อาึ� ไม่ เจือ
เปอะ อาึ� ไม่ ซ ยุง ที เปอะ มัฮ อาึ พะจาว. โนก ฮา
อาึ ไก โตว พะจาว ไฮญ� ปัง มัฮ เน่อมึ โฆะ ลัง่ ตึน
โอ ไก� เฆียง เฮี ปุ โรฮ ซ ไก เฟือฮ� 11 มัฮ อาึ โน่ง
ป มัฮ พะจาว เยอ� มัฮ อาึ โน่ง ป เรอึม เปอะ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ� 12-13 อาึ รโฮงะ อาึง โอเอฮี
ละ เปอะ กา เฆียง เกิต อ�ื ฟวยจ เซ อาึ ฮอยจ เรอมึ
โม เปะ� พะ ทื ปุย ตังเมือง แจง โอ อื ปุน ยุฮ ตอก
เซ� เอจี มัฮ โม เปะ ป มัฮ ซกิ พีญัน ยุฮ อาึ อ�ื อาึ
ตึน มัฮ พะจาว เน่อมึ โฆะ ลัง่� อาึ ซ มัฮ ลอป ลัง่ พะ
จาว ฮอยจ ละ เฆียง เฮ�ี ไก โตว ป ปุน เกือฮ ติ แตะ
โปน ฮา อมันัต อาึ อ�ื โอเอฮี ป ยุฮ อาึ อื มัฮ ปุย ป
เกียฮ คัต เวยีน เนอ� แจง โอ อื ไก�� อฮั เซ พะ
จาว.

14 พะจาว ป เอจี โตฮ โม เปะ ป มัฮ พะจาว ซงะ่
ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม
ตฮนั โฮว ตอซู ไม่ โม บ่าบี่โลน ละ ซ เกือฮ โม เปะ
โปน ฮา แปน แตะ ครา อ�ื โม บ่าบี่โลน เซ ซ โฮลฮ
ตอ เตือง โอยจ แตะ� ซ โฮลฮ ตื เลียก นึง โล่ง ป กอ
อวต อื เซ� 15 อาึ มัฮ พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ�
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มัฮ ป ซัง โม อซิราเอน เกิต ไก� อาึ มัฮ กซัต ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ�

16พะจาว เอจี เกือฮ คระ ไก ละ ปุย นึง กไน ทะเล�
เอจี เกือฮ ปุย โฮลฮ โฮว นึง คระ ซน่ะ ปลัฮ รอาวม�
17 พะจาว เอจี ตาว เลาะ รุป เซิก ไม่ บรอง� เตือง
โม ตฮนั เกง เลือ เตือง โอยจ อื เกือฮ อื ฆลาื ดิ ไม่
ปุ แตะ� ลอต เอนิ โอ เญาะ เกียฮ โกฮ� ไฆร เอนิ
ตอก ญึ่ต ออม โฮ� 18 พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุ
เญาะ เกือฮ ติ เปอะ โตก ละ โอเอฮี ป เอจี ไพรม�
ปุ โรฮ เญาะ เกือฮ ติ เปอะ ไตม โอเอฮี ป เอจี ฟวยจ
เอจี โปน� 19 งอ่ต แลน� อาึ ซ ยุฮ แม กัน โคระ ละ
เปอะ� ปเล่ีย เฮี กัน ยุฮ โคระ โอะ เซ เอจี ซ เปลีฮ ติ
แตะ ละ ปุย� โม เปะ แจง ซ โฮลฮ เปอะ ยุ� กัน เซ
เอจี มัฮ เกือฮ ฮะ คระ ไก ละ เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ� ไม่
เกือฮ ฮะ รอาวม เกิต ละ เปอะ นึง นาตี แพะ แลง�
20 ปัง มัฮ โกะ พร�ิ ปัง มัฮ บราวก ไม่ โนก กะจอก
เทต� ซ ลืลาว โรฮ อาึ� นึง เอจี เกือฮ อาึ รอาวม เกิต
นึง ลาึน ซออฮ� ไม่ เกือฮ ฮะ โกลง ไก นึง ก แพะ ก
แลง อ�ื ละ ซ เกือฮ ฮะ ปุย ป เอจี เลือก แตะ อาึง เซ
โฮลฮ ญุ รอาวม นึง อ�ื 21 ปุย โม เซ มัฮ โม ป เอจี
โฮลฮ อาึ ซัง เกือฮ เกิต ไก ละ โกะ โอะ ไอฮ� ละ ซ
โฮลฮ อื ลืลาว อาึ ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ�

22 �ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ป มัฮ โม ยาโคป
เปอ� กอก เปอะ โตว ปัว นึง อาึ� โม เปะ ป มัฮ
โม อซิราเอน เนอ� เอจี เตือ เนอึม เปอะ นึง อาึ�
23 โม เปะ เญาะ โรวก เปอะ โตว แกะ ละ ซ ตอง แตะ
ทไว ละ อาึ� ญอม เปอะ โตว โรวก ทไว โอเอฮี ละ ซ
เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ นึง� อาึ มัฮ
โตว ฆวต คนัป เกือฮ ป เชยีน ละ โม เปะ นึง ป ไมจ
เปอะ ทไว ละ อาึ� มัฮ โตว โรฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ
โซะไมญ รพาวม ฆาื ไลลวง ป ซออย ฮงาื เซ� 24 โม
เปะ รวี เปอะ โตว จักไค ซออย ฮงาื ละ ซ ทไว แตะ
ละ อาึ� ไม่ โอ เปอะ ญอม ทไว ลออยฮ ซัตซิง ละ ซ
เกือฮ เปอะ อาึ มวน รพาวม เบือ อ�ื โม เปะ ปังเมอ
เกือฮ เปอะ มัป่ ยุฮ แตะ เซ แปน ป เชยีน ละ อาึ� ไม่
เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ โซะไมญ รพาวม ฆาื พิต โฌวะ
ยุฮ เปอะ เซ�

25 �เอจี มัฮ อาึ เฮี ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� ป ปุน
ตุเตือะ พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� เบือ งอ่ต เตอะ มอยฮ
โกะ แตะ� อาึ เญาะ ซ ไตม โตว มัป่ พิต ยุฮ เปอะ เซ
เฟือฮ เอนิ� 26ลอง แลน ฟอง อาึ เมิฮ� ลอง แลน ฟู
มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุ แตะ เมอะ� เดอมึ ปุย ซ ยุง
ที มัฮ โม เปะ ปุย ปุก� ดัฮ เปอะ ปุก เนอมึ โฮ� 27 ป
มัฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ ติ ปุย เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ มัป่�
ป มัฮ โม พูนัม ยุฮ เปอะ เซ เอจี มัฮ โรฮ ป เลฮ เตียง
อาึ โรฮ� 28 มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ ปุย โฮลฮ พลิฮ บึน โม
ป ระ ป คาว นึง วฮินั ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื อาึ เกือฮ โรฮ
ปุย ยุฮ ไลจ ไม่ โม ยาโคป� ไม่ เกือฮ ฮะ ปุย โฮลฮ เพี
ยก แฮม โม อซิราเอน�� อฮั เซ พะจาว�
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พะจาว เนอมึ ไก ติ โตน โน่ง

1พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ โม ยาโคป ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ อาึ� โม เปะ โม อซิราเอน ป มัฮ โม ป เอจี เลือก

อาึ อาึง� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี 2 พะจาว ป
ซัง โม เปะ เน่อมึ เญือม อาวต เปอะ โตะ เวียก มะ
แตะ� ไม่ มัฮ อื ป ซ เรอมึ โม เปะ เซ อฮั เฮี ละ เปอะ�
โม เปะ โม ยาโคป ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ� โม ป เลีย
ก พาวม อาึ นึง ป เอจี เลือก อาึ อาึง เซ� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ ฮลัต� 3 อาึ ซ โทก โซ รอาวม ละ เปอะ นา ก
ตองกัน อื รอาวม� ซ เกือฮ โกลง ปัต ละ เปอะ นา ก
แพะ ก แลง อ�ื อาึ ซ เกือฮ ลปุ แตะ เลีฮ อาวต นึง
โม จัตเจือ เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ฮอยจ
ละ โม กวน เฌือต เปอะ� 4 ปุย โม เซ ซ ระ ฮอน ปุๆ
ตอก ไรป ป กวยฮ นึง เฆียง นอง โฮ� ตอก โรฮ โคะ
ซเฆล ป กวยฮ นึง โบ โกลง ป ปัต ลอป รอาวม นึง
โฮ� 5 ปุย งอ่น อื ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี มัฮ ปุย
ยุฮ พะจาว,� อฮั เซ� งอ่น อื ปุย เยอ ซ อฮั โรฮ ติ
แตะ มัฮ ปุย ไน โม ยาโคป� งอ่น อื ไซฮ โรฮ นังซื นึง
เตะ แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย ยุฮ พะจาว,� อฮั เซ นึง อ�ื
เอจี มัฮ อฮั อื ติ แตะ มัฮ โม อซิราเอน��

6 เยโฮวา ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ มัฮ อื ป
เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� มัฮ พะจาว ป กุม
ตฮนั มะลอง� อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ เมือ โรง ไม่
มัฮ ฮะ ลัก่ ลอยจ โอเอฮี� โนก ฮา อาึ อื ไก โตว พะ
จาว ไฮญ เญอ� 7 อมั ไก โรฮ ป ตอก อาึ อ�ื ดัฮ ไก
โฮ เกือฮ แลน จัก โอเอฮี เนิ ตัม ไล อื เน่อมึ เญือม
ยุฮ โรง อาึ ปุย เจน เมือ โรง อ�ื เกือฮ โรฮ รโฮงะ ไล
ลวง ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย โรฮ� 8 โม เปะ ปุ ฮลัต� อาึ
โม่ เอจี รโฮงะ โอเอฮี ละ เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื ปุ
เกือฮ ติ เปอะ รไจจ นึง� โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ซกิ
พีญัน ยุฮ อาึ� อมั ไก พะจาว ไฮญ โนก ฮา อาึ อื ป
มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ เปอะ� ไก โตว เฟือฮ�
อาึ ฮมอง โตว ไก อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

ป ไว ฮุป มัฮ ป โอ ไก ป ยุง
9 เมาะ ป ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ มัฮ ตื โม ป โอ ไก ป

มัฮ� โอเอฮี ป เกือฮ อื ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม ไม่
เซ แปน โตว ป โกว ละ อื เฟือฮ� โม ป อวต ลื ฮุป
เซ มัฮ โม ป จัก ไง่ ไม่ โอ อื ไก ป ยุ ป ยุง� โม เซ ซ
โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื อ�ื 10 ปุย เม
อยุ ลวน อื พะ ไม่ โล อื ฮุป เตือง มัฮ อื โอเอฮี โอ ไก
ป มัฮ ตอก เซ เยอ� 11 งอ่ต แลน� เมาะ ป รโพ ฮุป
เซ ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื อ�ื โม ชงั ป ยุฮ ฮุป เซ
มัฮ เยอื ปุย ปลัฮเตะ� เกือฮ แลน ปุย โม เซ ฮอยจ
รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ� เกือฮ แลน ปุย อฮัไล ไตซวน�
เญอืม เซ ปุย โม เซ ซ อาวม ตื รไจจ แตะ� ไม่ โฮลฮ
อื โซะกิจ ปิญไง�่

12 ป มัฮ ชงั แตม ไร เซ ยุฮ แนฮ กัน โซะ นึง โบ
รโซฮ ยุฮ แตะ� เตะ อื เซ โบว แนฮ เตะ แตม นึง อื
ไม่ ไก เรยีง แด่น แตะ ละ ซ แตม อื ไร เซ เกือฮ แปน
ฮุป ฮงั แตะ� เญอืม ยุฮ อื กัน เซ อาวม ฮวิแฮง แตะ
นึง โซะไมญ แตะ ไม่ ฆวต ญุ แตะ รอาวม� 13ป มัฮ
ชงัไมะ แนต โรฮ โคะ ยุฮ แตะ นึง ควน แนต แตะ�
ฟวยจ เซ ไม อาึง อื นึง ดิน่ซอ� โกว โรฮ เคืองมื ยุฮ
แตะ ละ ซ ปอยจ แตะ โคะ เซ เกือฮ แปน ฮุป ปุย�
ยุฮ อื เกือฮ ไมจ ตอก ปุย เนอมึ โฮ� ฟวยจ เซ โบลวง
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อาึง อื นึง เญือะ แตะ� 14 ปุย เซ โฮว ซาวป ฆู โคะ
โซน ซีด่า� โต เซ ซมา โคะ ฆิ ญุ่ก� โคะ ซะ ญุ่ก� โคะ
เซ ระ ฮอน เบือ รอาวม เฮละ� 15 กัง เคะ เอ โคะ ติ
โฆง เซ โกว อื ละ ยุฮ แตะ เคิ ละ ซ ตาึง แตะ ญื่ ไม่ ซ
โกยฮ โตวง อื ป โซม ป ปอน แตะ นึง งอ่น� งอ่น อื
ยุฮ ฮุป ไว แตะ นึง อ�ื แกะ ซลัก โคะ เซ เกือฮ แปน
ฮุป� ฟวยจ เซ นุ่ม ไอฮ ไว อ�ื 16 โคะ เซ ตา บลัฮ
ลอก อื ยุฮ เคิ ตาึง แตะ นึง อื ละ ซ กา อื โตะ ปอน
แตะ นึง� ปุย เซ ซัก นึง ปอน แตะ โตะ ญื่ แตะ งอ�
อฮั เฮี ไม่ อ�ื �เออ� มวน เนอึม เปะ โฮลฮ ญื่ ซไบ่
ซบว่ง งอ ซโอว ตอก เฮ�ี� อฮั เซ� 17ป มัฮ โคะ โฮฮ
ลัง่ ตา บลัฮ ลอก อื เซ� ปุย เซ ยุฮ เอนิ ฮุป นึง อื ละ
โกะ แตะ ละ ซ ไว แตะ� นุ่ม ไว ฮุป ยุฮ แตะ เซ ไม่ ไว
วอน อื ปัว โอเอฮี นึง อื ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ เรอมึชวย
ตูเตอมึ อาึ นึง มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

18 ปุย ตอก เซ มัฮ ปุย โอ ยุง โอเอฮี� ไม่ โอ อื เกีย
ฮ คิต เกียฮ งอ่ต เฟือฮ เอนิ� เอจี มัฮ ฆาื ไก ป เดีย
ไง่ อ�ื มัฮ เซ ป โอ อื เกียฮ ยุ โอเอฮี ฆาื อ�ื รพาวม อื
ตอก โรฮ เซ� มัฮ เซ ป โอ อื เกียฮ คาวไจ โอเอฮี ฆาื
อ�ื 19 ป ยุฮ ฮุป ตอก เซ มัฮ โอ อื ยุง งอ่ต ที� ไม่ โอ
อื ยุง อฮั ตอก เฮ�ี �โคะ ติ โฆง เซ อาึ เอจี ยุฮ เคิ นึง
ละ กา แตะ คโนมปัง นึง ไม่ กา เยอะ โตะ นึง� โคะ
ป โฮฮ ลัง่ อื เซ อาึ ยุฮ แม ฮุป พะ นึง ละ ซ นุ่ม แตะ
ไว� อาึ แปน เยอื มัฮ ไว เยอะ โคะ เคิ บ่ได่ะ�� ยุง
โตว อฮั อื ตอก เซ เฟือฮ� 20 กัน ยุฮ ปุย ตอก เซ ไก
โตว ป มัฮ เญี่ยะ เนอมึ� มัฮ เยอื เอนิ ตอก โซม ปุย
จะ โฮ� กัน งาว ยุฮ โกะ อื เซ เอจี แปน ควน เกือฮ
อื ไฆร ฮา คระ ฆาื อ�ื ปอ เอนิ โอ อื เญาะ ไก ตอก ซ
เกียฮ เรอมึ ไอฮ ติ แตะ� ยุง โตว อฮั อื ละ โกะ แตะ
ตอก เฮ�ี �ฮุป ป ไปญ อาึ นึง เตะ แตะ เฮี มัฮ โตว
พะจาว เนอมึ�� ยุง โตว อฮั เซ�

พะจาว มัฮ ป เรอมึ โม อซิราเอน
21พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ โม ยาโคป เปอ� ไมจ

เปอะ ไตม อาึง ไลลวง เฮ�ี โม เปะ โม อซิราเอน
เนอ� เอจี มัฮ เปอะ กวนไจ ยุฮ อาึ� อาึ เอจี ซัง โม
เปะ เกิต� โม เปะ มัฮ เปอะ กวนไจ ปุย โจฮ โฮะ� อาึ
ซ เกือฮ โตว ติ แตะ เบีย เปอะ ติ ชวง เนอึม� 22 อาึ
เอจี เกือฮ โม เปะ ซงะ่ ฮา มัป่ ตอก ซงะ่ มะลอง เญื
อม แทต กาื ชุต รวู นึง อื โฮ� เอจี เกือฮ โรฮ พิต
โฌวะ ยุฮ เปอะ ไฆร ตอก ไฆร ชุต รวู เตะ เญอืม เอจี
ลอก อื กอยจ โฮ� ไมจ เปอะ เอญี เคะ อาึ นึง เอจี
โตฮ อาึ เปอะ ฮา ป โอ ไมจ�� อฮั เซ พะจาว.

23 เออ มะลอง� ไมจ เปอะ เชยี นึง มัฮ พะจาว ป
ยุฮ กัน ไล เซ� ปลัฮเตะ ป อาวต ก เตียม อ�ื ไมจ
โรฮ เปอะ รโพ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� ปัง มัฮ บลาวง
ฌื โม มอยจ� ไม่ โคะ เอาะ โครยญ โฆง อื เมาะ ป ไก
นึง เพระด่าวก เซ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ ตื โรฮ เปอะ
เชยี นึง มัฮ พะจาว ป เอจี โตฮ โม ยาโคป ไม่ โฮลฮ
อื รปั โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง โม อซิราเอน เซ�

24พะจาว ป เอจี โตฮ ปะ� ไม่ ซัง อื ปะ เกิต ไก เน่
อมึ เญือม อาวต ลัง่ เปอะ นึง โตะ เวยีก มะ แตะ เซ

อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี
โครยญ เจือ� อาึ เอจี กัง โน่ง เงอะ ปลัฮ มะลอง�
อาึ เอจี ไลฮ โน่ง โรฮ ปลัฮเตะ� 25 เอจี เกือฮ ควน
ซโปก ยุฮ โม โฮม พี โอ เญาะ ไก ป มัฮ ละ ปุย� เอจี
เกือฮ โรฮ โม ป ดู่เมือ ลอต แปน ปุย โอ ยุง โอเอฮี�
เอจี เกือฮ โม ป เฮยีง ลอต แปน ปุย งาว� เอจี เกือฮ
โรฮ โม ป ฮลาวง ป ยุง ราึต ลัก่เคะ แตะ� 26 อาึ ปัง
เมอ ลัปลอง เงอะ ป อฮั ป มวยญ ป มัฮ โม กวนไจ
ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ ฮะ โอเอฮี ฟวยจ ตัม ป อฮั โม ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ� อาึ เอจี อฮั ละ เวยีง เยรู
ซาเลม ตอก เฮ�ี �เวยีง เฮี ซ ไก แม ป อาวต นึง�
ไม่ อฮั ฮะ ละ ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง เมือง ยูด่า ตอก
เฮ�ี �ซ ไก แม ป เฌาะ ยุฮ เกือฮ โคระ� เมาะ ป เอจี
เญื่อฮ เอจี ไลจ เซ อาึ ซ เฌาะ เพรยีง แม เยอะ เกือฮ
ไมจ�� อาึ เอจี อฮั เซ�

27 �เอจี มัฮ อาึ ป ดวน ปลัฮ รอาวม เกือฮ ไฮจ
ซออฮ ฮอ� ไม่ เกือฮ ฮะ โกลง ป ปัต ฮอยจ นึง อื เซ
ไฮจ ซออฮ โครยญ โกลง อ�ื 28 อาึ อฮั อู ไลลวง ไซ
รตั ตอก เฮ�ี �ปุย เซ มัฮ ป ควป คุม แลน แก ปุย
รโตง อาึ� กัน ตะ อาึ ยุฮ เซ ปุย เซ ซ ยุฮ เนอมึ อื เนิ
เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ� ปุย เซ ซ ดวน ปุย เฌาะ
ยุฮ โคระ แม เวยีง เยรูซาเลม� ซ ดวน โรฮ ปุย โก
แม ทัน วฮินั เกือฮ ฟวยจ� � อฮั เซ พะจาว.

45
รซอม ป ฮอยจ ละ ไซรตั

1 คัก เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว ละ ไซรตั ป เอจี เลือก
แตะ อาึง เกือฮ แปน กซัต เซ� พะจาว เอจี เกือฮ
อมันัต ละ อื ละ ซ เป อื ปุย โฮวน เมือง โฮวน ปะ
เทต� ไม่ ซ เกือฮ อื ปุน ตุย อมันัต โญตซัก ฮา โม
กซัต ยุฮ อ�ื พะจาว ซ โปฮ อาึง รเวอืะ เกือฮ โบฮ ลั่
กกา อ�ื ซ เกือฮ โตว ปุย เกียฮ ซอง รเวอืะ เซ เฟือ
ฮ เอนิ� พะจาว อฮั เฮี ละ ไซรตั เซ� 2 �อาึ ซ โฮว
ลัก่กา เปอะ� ซ เกือฮ บลาวง ฮลาวง แปน เตะ ลโล
วง ละ เปอะ� ป มัฮ รเวอืะ ไร ซเงี อาึ ซ เญื่อฮ เกือฮ
ไลจ� ป มัฮ รเวอืะ ยุฮ ปุย ควน ซแก อื นึง ไร เฮลีจ
เซ ซ กิต เกือฮ ดุต แปน ตอน แปน ตอน แตะ� 3อาึ
ซ เกือฮ คาวคอง ระ งวยฮ ป แฮรน ปุย นา ก เฟียก
อื ไม่ ป เม่าะ ปุย นา ก ไฆลป อื ละ เปอะ� ละ ซ เกือฮ
ปะ ยุง มัฮ อาึ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน�
ป เอจี กอก ปะ ตัม มอยฮ เปอะ เซ� 4 อาึ เอจี กอก
เอนิ ปะ ตัม มอยฮ โกะ เปอะ ไอฮ� เอจี เกือฮ โรฮ
ปะ ไก มอยฮ ไก ตึง เตือง โอ ปะ ยุง ป มัฮ อาึ เฟือฮ
เอนิ� เบือ ฮนั แตะ นึง โม ยาโคป ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
แตะ� ไม่ โม อซิราเอน ป เอจี เลือก แตะ อาึง เซ�
5 อาึ มัฮ เยโฮวา� ไก โตว พะจาว ไฮญ เญอ� โนก
ฮา อาึ อื ไก โตว ติ เนอมึ พะจาว เยอ� อาึ จาวป ฟุต
ปะ นึง อมันัต โญตซัก เตือง โอ ปะ ยุง ป มัฮ อาึ�
6 มัฮ ซ เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตือง ป อาวต ลัก่
โอก ซเงะ ไม่ ลัก่ เลียก ซเงะ� ยุง โอ พะจาว ไฮญ ไก
โนก ฮา อาึ เฮ�ี อาึ มัฮ พะจาว. ไก โตว พะจาว ไฮญ
เญอ� 7 อาึ มัฮ ป ยุฮ ซเปีย ไม่ เฟียก� มัฮ ป เกือฮ
ปุย โฮลฮ ป ไมจ ป มวน� ไม่ เกือฮ โรฮ เยอะ โฮลฮ
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เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� อาึ มัฮ พะจาว ป ยุฮ โอ
เอฮี โม เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

8�เออ ปลัฮ มะลอง� ปัว เปอะ เกือฮ กัน ซื กัน ไซ
ราื เน่อมึ ก ฮลาวง อื ตอก ราื รอาวม เฮละ โฮ� เออ
ปลัฮเตะ� ไมจ เปอะ โปฮ ติ แตะ เดอมึ กัน โปน ป
โอ ไมจ เซ ซ เกียฮ กวยฮ นึง� เดอมึ กัน ซื กัน ไซ
เซ ซ เกียฮ โอก เน่อมึ นึง เปอะ� อาึ ป มัฮ พะจาว ซ
ยุฮ เนอมึ เมอะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

พะจาว มัฮ ป ซัง โอเอฮี เกิต
9 �โดง เตะ เอ อมั โรวต อื เติ ป ลวน แตะ เซ�

เตะ ซปิต เตอ อมั ซ โรวต อฮั อื ละ ป ลวน แตะ ตอก
เฮ�ี �เมอยุ ลวน เปอะ อาึ ตอก เฮี เยอ� เกียฮ โอ
โน่ง เปอะ ยุฮ ฮยวก อื เมอ�� แจง โอ อื ซ โรวต อฮั
โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ป โรวต เติ ป ซัง แตะ เกิต ตอก
เซ แจง ซ ลอก เม่ะมัก่ แตะ ฆาื อ�ื 10 ดัฮ ปุย อฮั ละ
มะเปือะ แตะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ เกือฮ เปอะ อาึ เกิต
แปน ปุย ตอก เฮี เยอ�� ดัฮ อฮั เซ โฮ ซ เม่ะมัก่ เนอึ
ม ฆาื อ�ื

11 �พะจาว ป ซงะ่ ซงอม ป ซัง โม อซิราเอน เกิต
ไก เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี โม เปะ เมอยุ เติ เปอะ อาึ นึง
ไลลวง กวน เนอะ� เกียฮ ตอ โรวต โน่ง เปอะ ดวน
อาึ นึง ไลลวง กัน ยุฮ ฮุ เซ เมอ� 12 อาึ เอจี ยุฮ ฮุ
ปลัฮเตะ� ไม่ เอจี ซัง โรฮ โฮะ ปุย เกือฮ เกิต ไก นึง
อ�ื อาึ เอจี กัง ปลัฮ มะลอง นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ�
ไม่ เอจี ตัตเตียง โรฮ เคิ ซเงะ ไม่ ซโมยญ โรฮ� 13อาึ
เอจี โบว ไซรตั เกือฮ ยุฮ ป ปุก รพาวม อาึ ไม่ ยุฮ อื
ป ปุก ป ลอก� อาึ ซ เกือฮ คระ ยุฮ อื แปน คระ ระ
คระ ซื เตือง โอยจ อ�ื ปุย เซ ซ โก เวยีง ยุฮ อาึ� ไม่
ซ พลวย อื ปุย ไน อาึ เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา�
มัฮ โตว ฮนั นึง จังลา แตะ� ไม่ มาื นนุ ปุย แตะ��
อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

14พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �คาวคอง ป ไก นึง
เมือง อียปิ ไม่ นัมกา ป ระ กัมไฮ ยุฮ ปุย เมือง เอทิ
โอเปีย ซ แปน คอง เปอะ� ปัง มัฮ ปุย เมือง เซบ่า ป
ระ ป ฮลาวง เซ ซ แปน ตื โรฮ ครา เปอะ� ปุย โม เซ
ซ เอญี เคะ เปอะ ไม่ โจก ปุย แตะ นึง โม่ะเฮลีจ� ซ
เอญี นุ่ม โบ โม เปะ ไม่ ซ ปัว ไววอน ออน คอ อื ละ
เปอะ� ซ อฮั เฮ�ี �มัฮ เนอมึ พะจาว ป อาวต ไม่ โม
เปะ เอ� มัฮ โตว ป ไฮญ� ไก โตว พะจาว ไฮญ โนก
ฮา พะจาว ติ โตน เซ�� ซ อฮั เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ
พะจาว�

15 โอ พะจาว ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน� ปะ
มัฮ เปอะ ป เกียฮ เรอมึ ปุย เกือฮ โปน ป โอ ไมจ� ปะ
มัฮ เนอึม เปอะ พะจาว ป เกือฮ ติ แตะ ไฆลป ฮา ไง่
ปุย� 16 โม ป ยุฮ ฮุป ละ ไว แตะ ซ โฮลฮ โชะ นา แตะ
ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ ตื อาวต
ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� 17 โม เปะ ป มัฮ โม อซิรา
เอน เนอ� พะจาว ปังเมอ ซ เรอึม เปอะ เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว โซะกิจ ไม่
โอ เปอะ ซ โฮลฮ โชะ นา แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

18พะจาว มัฮ ป ยุฮ ปลัฮมะลอง� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ
พะจาว เนอมึ� มัฮ โรฮ ป ยุฮ ปลัฮเตะ เฮี เกือฮ เกิต
ไก เน่อมึ เมือ โรง อ�ื เอจี ยุฮ อาึง อื เกือฮ อาวต
ตอน ฮมัน� ยุฮ โตว อื เกือฮ แปน ป ซุกซัก ลุงลัง

ไอฮ พาวม แตะ� มัฮ ยุฮ อื เกือฮ แปน นา ก อาวต
ปุย นึง� พะจาว เซ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว. ไก โตว
พะจาว ไฮญ โนก ฮา อาึ อ�ื 19 อาึ อฮั โตว โอเอฮี ละ
เปอะ นา ก ไฆลป อ�ื อฮั โตว ละ เปอะ นา ก เฟียก
อื ปัง มัฮ นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� อาึ อฮั โตว ละ จัต
เจือ ยาโคป ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว เคะ อาึ นึง นา
ก ซุกซัก ลุงลัง โอเอฮี�� อฮั โตว เซ ละ� อาึ มัฮ พะ
จาว ป อฮั ป เนอึม� อาึ อฮั โรฮ ป ปุก ป ลอก เกือฮ
ปุย ฮมอง�� อฮั เซ พะจาว�

พะจาว ไม่ ฮุป ไว ปุย เมือง บ่าบีโ่ลน
20พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ ปุย โฮวน ปะเทต

เตอ� ไมจ เปอะ เอญี รโจะ ดิ� โม เปะ โม ป ไอม ลัง่
ฟวยจ ชุ เมือง เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮอยจ
อาวต ดิ ติ โดฮ� โม ป ยุฮ ฮุป ไว แตะ นึง โคะ ไม่
กลอม อื ปุ โฮว ฮุป ยุฮ แตะ เซ� ไม่ ปัว อื โอเอฮี นึง
พะจาว ป โอ เกียฮ เรอมึ แตะ เซ� มัฮ เนอมึ ป โอ ไก
ป ยุง เฟือฮ� 21 เกือฮ แลน โม เปะ ฟู มวยญ เดือ โค
รวน ไม่ อาึ เฮ�ี ซิงซา ดิ ไม่ ปุ เปอะ ละ ซ กัฮ เปอะ ปุ
แตะ� ฟวยจ เซ เกือฮ รโฮงะ แลน ลักทัน ยุฮ แตะ
ละ อาึ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ รโฮงะ อาึง โอเอฮี เน่อมึ
กา เกิต อ�ื โม่ มัฮ อาึ ป มัฮ พะจาว เฮ�ี โนก ฮา อาึ
อื ไก โตว พะจาว ไฮญ เญอ� อาึ มัฮ พะจาว ป ซื ป
ไซ ป เกียฮ เรอมึ ปุย ไน แตะ�

22 �โม เปะ ปุย ติ ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ เอญี
เคะ อาึ ละ ซ เกียฮ โปน เปอะ ป โอ ไมจ� อาึ มัฮ พะ
จาว� โนก ฮา อาึ ไก โตว พะจาว ไฮญ เญอ� 23 อาึ
เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง เบือ มอยฮ โกะ แตะ� ลปุง
โอก ฮา มวยญ เญอะ โครยญ มวยญ มัฮ โอยจ ป
เนอมึ� อาึ เญาะ ซ รแม่ โตว ป อฮั แตะ เซ� ปุย โค
รยญ โฆะ อื ซ นุ่ม ติ แตะ ไว อาึ� ปุย เตือง โอยจ อื
ซ ซันญา ซ เนองึ แตะ ป อฮั อาึ� 24 ปุย โม เซ ซ อฮั
ไลลวง อาึ ตอก เฮ�ี �มัฮ พะจาว โน่ง ป เกียฮ เกือฮ
ปุย แปน ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ เกือฮ อื ปุย ไก เรยีง แด่น
เนอ�� โม ป เกละยุ พะจาว ปังเมอ ซ จัมเปน เลีย
ก เคะ อื ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� 25 มัฮ เบือ พะจาว
ป โฮลฮ โม จัตเจือ อซิราเอน แปน ปุย ซืไซ เบือ อ�ื
ไม่ ซ ลืลาว อื พะจาว เตือง โอยจ แตะ�� อฮั เซ พะ
จาว�

46
1 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เนอึม

เวลา ลวง ลัก่ ลอยจ อื ละ พะ ทื โม บ่าบีโ่ลน� ไพรม
อื ปุย โม เซ เอจี นุ่ม ไว พะ เบ่น ไม่ พะ เนโบ่ เซ�
ปเล่ีย เฮี พะ ทื อื เซ เอจี แปน เยอื ป อาวต นึง ตัง
โฆระ บรงั� ไม่ อาวต อื นึง รตัง โมวก โซะ ไมญ โซะ
ปี� 2 พะ โม เซ เกียฮ เรอึม โตว ไอฮ ติ แตะ� เอจี
ตุย ปุย โรวก ฮอยจ เมือง ซไง� เอจี แปน เยอื เวลา
ลัก่ ก ลอยจ อื ละ พะ โม เซ�

3 �โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป เปอ� โม เปะ โม
อซิราเอน ป ไอม ลัง่ เงอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ
เฮ�ี เอจี มัฮ อาึ ป โรวก เปอะ เน่อมึ เญือม อาวต
ลัง่ เปอะ โตะ เวียก มะ เปอะ� เอจี มัฮ อาึ ป โอม
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เปอะ เน่อมึ เญือม เกิต โรง เปอะ ลัง่� 4 อาึ เอจี ซัง
โม เปะ เกิต ไก� ไม่ ซ แลน แก ลอป โม เปะ� อาึ ซ
ยวก โรวก เปอะ เกือฮ เปอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ� อาึ
มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ กวต โกะ เปอะ� อาึ
ซ เรอมึ โม เปะ ฮอยจ ละ ครา ไกญ เปอะ�

5 �โม เปะ ซ แพป เปอะ อาึ บรญิ ไม่ ปุย� อมั ไก
โรฮ งอ่น ป เมาะ อาึ อ�ื แจง โอ อื ซ ไก เยอ� 6 ปุย
โม เซ มัฮ โม ป รยุฮ่ ไคร เน่อมึ โตะ ฮาื ยุฮ แตะ� ไม่
แฆ อื มาื ยุฮ แตะ นึง ไง่ แฆ� จัง โม ชงั เกือฮ อื โล
อื ละ แตะ แปน ฮุป พะ� ฟวยจ เซ นุ่ม ไว ฮุป เซ�
7 ปุย โม เซ กลอม ฮุป เซ นึง ซองัปา แตะ� ฟวยจ
เซ ละ อาึง ฮุป เซ ติ โดฮ� ฮุป เซ ลอต เอนิ อาวต
นา เซ� เกียฮ เฌาะ โตว ติ แตะ� ปัง ปัว ปุย โอเอฮี
นึง ฮุป เซ เกียฮ โลยฮ โตว อื ติ มวยญ เนอมึ� ไม่ โอ
อื เกียฮ เรอึม ปุย เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ�

8 �โม เปะ ป มัฮ ปุย มัป่ เปอ ไมจ เปอะ ไตม อาึง
ไลลวง เฮ�ี ไมจ เปอะ รนึก รไน โอเอฮี ป ยุฮ อาึ ละ
เปอะ� 9 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไตม อาึง ไลลวง ป
เอจี เกิต ไพรม เซ� นึง มัฮ อาึ พะจาว� ไม่ โอ อื ไก
ป ไฮญ โนก ฮา อาึ อ�ื อาึ มัฮ เนอึม พะจาว� ไก
โตว ติ เนอึม ป เมาะ อาึ อ�ื 10 เอจี มัฮ อาึ ป รโฮ
งะ อาึง ไลลวง โอเอฮี ป ซ เกิต เน่อมึ กา เฆียง เกิต
อ�ื เอจี รโฮงะ โรฮ อาึง ไลลวง โอเอฮี ป โอ ดิ เกิต
ละ ปุย เน่อมึ ไพรม อื ลัง่ โรฮ� แพนกัน ยุฮ อาึ เฮี
มัฮ ป ตอน ป ฮมัน� อาึ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป เอจี งอ่ต
แตะ อาึง เซ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ� 11 อาึ เอจี
กอก ปรเมะ ฮอยจ เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ ก ซไง อื ติ
ปุย� ซ เลีฮ พราวป เอนิ ตอก กลัง เลีฮ โจป โอเอฮี
โฮ� ซ ยุฮ อื ตัม แพนกัน ยุฮ อาึ โครยญ เจือ� อาึ
เอจี อฮั ฮะ� ซ เกือฮ เนอึม เกิต ตัม ป เอจี อฮั แตะ
อาึง เซ� 12 โม เปะ ป ลึง รพาวม เมอ� เอจี อฮั เปอะ
กัน ซ เป แตะ ป โอ ไมจ เซ มัฮ ป ซไง ลอน ฮา แตะ�
ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี 13 อาึ ซ เกือฮ กัน เป
ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ เปอะ� เญือะ ซไง โตว ฮา เปอะ
เฟือฮ� กัน ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา ป โอ ไมจ เซ อาึ
เญาะ ซ ลบลี โตว� อาึ ซ เรอึม เมือง ซีโยน เกือฮ
โปน ป โอ ไมจ� อาึ ซ เกือฮ โญตซัก ยุฮ แตะ ละ โม
อซิราเอน�� อฮั เซ พะจาว เยอ�
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เวยีง บ่าบี่โลน ลอก กัน รเตีฮ

1 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย เมือง บ่าบี่
โลน เนอ� ไมจ เปอะ เลีฮ ฮา ตังอี คึ ยุฮ เปอะ� โม
เปะ ป ตอก ปเครฮี ม่อง เงอ� ไมจ เปอะ เลีฮ งาวม
นึง เตะ รกาื� โม เปะ ตอก โรฮ เปอะ ปรโปวน เฮง
ไม่ จัว เนือะนัง แตะ โฮ� เฆิม เฮี เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว มอยฮ ไมจ แตะ ตอก เซ� ซ โฮลฮ เปอะ แปน
ครา ปุย� 2 ไมจ เปอะ ปอฮ แปฮ พา เลอปึ นา แตะ�
ปอยจ ไม่ เครองึ ไมจ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ โบว ซโมะ
ครติ เฮงาะ� ไม่ ครติ เปอะ เฮงาะ นึง� ไมจ โรฮ
เปอะ ฆาวก ได แตะ เกือฮ รเวอืง เปอะ เซ โอก� เตื
อง รอาวม ไม่� 3 เญือม เซ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่
โซะกิจ ปิญไง่ แตะ นึง ยุ ปุย อาวต ฆาวง เปอะ� อาึ

ซ โรก เวน ละ เปอะ� อาึ ซ เวยี โตว โม เปะ ติ ปุย
เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

4พะจาว ป เอจี โตฮ เอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ
เซ� มอยฮ อื มัฮ เยโฮวา พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�
มัฮ พะจาว ซงะ่ ซงอม ทื โม อซิราเอน�

5พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ โม บ่าบีโ่ลน
เนอ� ไมจ เปอะ เลียก งาวม นา ก เฟียก อื ไม่ อาวต
โฆย เปอะ ไม่� โม เปะ เญาะ โฮลฮ เปอะ โตว มอยฮ
มัฮ แตะ กซัต รโปวน ป ตัตเตียง ปุย โฮวน ปะเทต
โฮ� 6 เญือม รอก พาวม อาึ นึง ปุย ไน แตะ โฮ� อาึ
เญาะ เมีญ โตว มัฮ คอง แตะ ไม่ เอจี เกือฮ ฮะ โฮลฮ
อาวต ฆรมึ อมันัต เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ
ญอม เลียก พาวม นึง เฟือฮ� ปัง มัฮ โม ป กวต อาญุ
นึง อ�ื เอจี คนัป เปอะ รบุยฮ ระ ลกลอม เชยีน ละ�
7ปะ อฮั เปอะ เฮ�ี �อาึ ซ แปน ลอป กซัต รโปวน��
อฮั เปอะ เซ� ยุง เปอะ โตว งอ่ต อาึง ไลลวง เซ โตะ
รพาวม แตะ� ไม่ โอ เปอะ ยุง งอ่ต ไลลวง โอเอฮี ป
ซ เกิต ลวง ลัก่ ลอยจ อ�ื

8 �ปะ ป ฮรกั ลอน ป มวน เนอ� ป แกต ติ แตะ
อาวต ซไบ่ ซบ่วง เงอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง เฮ�ี
ปะ เอจี อฮั เปอะ โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ
มัฮ ป ตึน ไก ลอป� โนก ฮา อาึ อื ไก โตว ปุย ไฮญ
เญอ� อาึ ซ โฮลฮ โตว แปน แมฮงั� ซ โฮลฮ โตว
โรฮ รกัฮ ฮา โม กวน แตะ�� อฮั เปอะ เซ� 9 โอเอฮี
ลอา เจือ เซ ปังเมอ ซ บรุก ฮอยจ เอนิ ละ เปอะ ไน ติ
เจน เฌียป เลียป ไง�่ ป มัฮ กัน แปน แมฮงั ไม่ รกัฮ
เปอะ ฮา กวน แตะ เซ ซ ฮอยจ เอนิ ละ เปอะ ไน ติ
ซเงะ โน่ง� มัฮ เนอมึ ป ตึก นึง โซะ แตะ ป ซ ฮอยจ
ละ เปอะ เซ� ปัง ซาวป เปอะ ตอก ซ โปน แตะ เบือ
กทา กทอง ไม่ ป ไมจ ป ซัมคัน ยุฮ เปอะ โฮวน เจือ�
ซ โปน เปอะ โตว เบือ อ�ื 10 ปะ เอจี ระ พาวม เปอะ
ไม่ กัน ฆอก ยุฮ แตะ� แกต เปอะ โอ ไก ป ยุ ไล ฆอก
ยุฮ แตะ เซ� กัมกึต วไิซ ไม่ ป ยุ ป ยุง เปอะ เซ�
มัฮ เยอื ป ซ เมือะ โรวก โกะ เปอะ เกือฮ ไฆร� ปะ
เอจี อฮั เปอะ โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ ป
ตึน ไก ลอป� โนก ฮา อาึ อื ไก โตว ปุย ไฮญ เญอ��
เอจี อฮั เปอะ ตอก เซ� 11 ปไฮะ ปฮอน เซ ปังเมอ ซ
ฮอยจ เลอปึ พราวป เอนิ ปะ� ปะ เญาะ ไก โตว ตอก
เกียฮ โปน เปอะ เบือ กทา กทอง ยุฮ เปอะ เซ� ป
โตะ ป ตอง ซ ฮอยจ ครุป เอนิ ปะ ปอ โอ เปอะ เญาะ
ไก ตอก เกียฮ กัฮ เกียฮ แก ติ แตะ� ป มัฮ กัน ไลจ
โลม ซ ฮอยจ พราวป โรฮ เอนิ ละ เปอะ จุบัน่ ตัน
ด่วน เอนิ เตือง โอ เปอะ ดิ ยุง งอ่ต อาึง เฟือฮ เอนิ�

12 �เปิง แลน กทา กทอง ยุฮ เปอะ ไม่ ป ไมจ ป
ซัมคัน ยุฮ เปอะ เซ เมิฮ� เอจี กอ โกว เปอะ โอเอฮี
ตอก เซ เน่อมึ เญอืม นมุ ลัง่ แตะ� เมอ เตือง อื เกีย
ฮ เรอึม ไอฮ ปะ ยุง่� ซ เกียฮ เกือฮ ไอฮ โม ป เกละ
ยุ เปอะ เซ ฮลัต เตีจ นึง เปอะ เบือ อื ยุง่� 13ปะ เอจี
ปีเล เปอะ นึง ซาวป แตะ ซิงซา โอเอฮี ไม่ โม ป เกว
คอง ไม่ โอเอฮี ตอก เซ โฮวน ปุย� เกือฮ แลน โม ป
ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ ไม่ โม ป ทื เคิ ทื ซเงะ� โม
ป อฮั ติ แตะ เกียฮ รโฮงะ โอเอฮี โครยญ เคิ เซ โกฮ
เรอมึ เปอะ เกือฮ โปน ฮา ป ซ เกิต ละ เปอะ เซ� ตัม
เกียฮ อ�ื 14 งอ่ต เมอะ� ปุย โม เซ ซ แปน เยอื ตอก
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รบุฮ เบระ โตก ปุย ปอ ล่อยญ อื โฮ� ซ ไก โตว ตอก
เกียฮ เรอึม อื โกะ แตะ เกือฮ โปน ฮา งอ เรยีง รเอ
อปึ เซ� งอ เซ มัฮ โตว งอ โฮลฮ ปุย เปิง� มัฮ โตว
งอ แพรฮ ปุย ญื่ ซโอว อ�ื 15 โม ป ยุง โอเอฮี เบือ
ซโมยญ เซ� ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โอ อื ซ แปน ป โกว
ละ เปอะ� เอจี มัฮ โม เซ ป โซม ลอป มาื ยุฮ เปอะ
เน่อมึ เญอืม นมุ ลัง่ เปอะ� ปุย โม เซ ซ ตัง โคน ตัง
โฮว ตื ฮา เปอะ ตัม รโตง แตะ� เญาะ ซ ไก โตว ป
เรอมึ ปะ นึง อื ติ ตื เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว�
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พะจาว รโฮงะ อาึง ไลลวง ป ซ เกิต เฆียง เฮี

1 �โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป ป อฮั ปุย โม อซิ
ราเอน ละ� โม เปะ มัฮ เปอะ ป เกิต เน่อมึ นึง ยู
ด่า� เอจี มัฮ โม เปะ ป ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี เบือ
มอยฮ พะจาว เยอ� ไม่ อฮั เปอะ ติ แตะ นัปทื พะ
จาว ทื อซิราเอน เซ� ปังเมอ โอ มัฮ นัปทื เปอะ ไม่
รพาวม เนอึม ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� 2 โม เปะ เอจี
อวต เปอะ มัฮ แตะ ป อาวต นึง เวยีง ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว� ไม่ อฮั เปอะ ติ แตะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะ
จาว ทื อซิราเอน� มอยฮ อื มัฮ เยโฮวา ป กุม ตฮนั
มะลอง� 3 พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี ป เอจี
เกิต เตอ อาึ ตึน เอจี รโฮงะ อาึง เน่อมึ ไพรม อื ลัง่�
ลปุง เมาะ ป โอก ฮา มวยญ เญอะ เซ� อาึ เอจี รโฮ
งะ ที ตอก มัฮ อื ละ เปอะ� ฟวยจ เซ อาึ เอจี ยุฮ เอนิ
โอเอฮี เกือฮ เกิต ตัม ป เอจี อฮั แตะ อาึง เซ� 4 อาึ
เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ ปุย ลึง รพาวม เมอ� ป มัฮ
โงก เปอะ เซ กอ เอนิ ตอก ไร เฮลีจ โฮ� ป มัฮ แด่
เปอะ เซ บุ่ง โรฮ เอนิ ตอก ไร ซเงี โฮ�� 5 โอเอฮี โม
เซ อาึ เอจี รโฮงะ อาึง ละ เปอะ เน่อมึ ไพรม อื ลัง่�
เอจี รไต โม เปะ ฮมอง เน่อมึ กา เฆียง เกิต อ�ื เด
อมึ โม เปะ โอ เญาะ ซ อฮั ตอก เฮ�ี �มัฮ ฮุป ไว เอะ
เฮี ป ยุฮ กัน เฮี ละ เอะ เอ� เอจี มัฮ ฮุป แกะ ซลัก
ยุฮ เอะ เฮี ป เกียฮ เกือฮ โอเอฮี เกิต ไก เยอ�� เด
อมึ โม เปะ โอ ซ เกียฮ อฮั ตอก เซ� 6 โม เปะ เอจี
ฮมอง เปอะ โอเอฮี ไล เซ เยอ� ปเล่ีย เฮี โอเอฮี เซ
เอจี ยุ เนอมึ เปอะ� อมั มัฮ โอ เปอะ ซ ญอม รปั มัฮ
อื ป เนอมึ�
�เคียง เฮี โฮว ไป นา อาึ ซ รโฮงะ แม ไลลวง ป

โคระๆ ละ เปอะ เกือฮ เปอะ ยุง� ไลลวง เซ มัฮ ไล
ลวง ป โด่ะ ป เม่าะ ปุย อาึง� มัฮ ป โอ เปอะ ดิ ยุง�
7 โอเอฮี เซ มัฮ ป ยุฮ โคระ อาึ� มัฮ โตว ป เอจี ตึน
ไก เน่อมึ ไพรม อ�ื เมาะ บุน เอจี ฟวยจ อื ไลลวง
เซ โม เปะ ดิ โกย เปอะ โตว ฮมอง แตะ� เดอมึ โม
เปะ โอ ซ อฮั ติ แตะ เอจี ตึน ยุง ไลลวง อื ฆาื อ�ื
8 อาึ ยุง เงอะ มัฮ โม เปะ ปุย โอ เนอมึ รพาวม เมอ�
เอจี มอยฮ เปอะ ปุย เลฮ เตียง เน่อมึ เญอืม เกิต โรง
แตะ� มัฮ เซ ป โอ เปอะ ดิ ฮมอง ไลลวง เซ ฆาื อ�ื
ไม่ โอ ลปุง เซ ดิ ฮอยจ นึง ฮยวก โดง เปอะ เฟือฮ
เอนิ� 9อาึ เอจี โอต โอ แตะ เปลีฮ รพาวม รอก แตะ
นึง ฮนั เนอะ นึง มอยฮ โกะ แตะ� อาึ เอจี บัง่คัป
โรฮ รพาวม ฮาวก แตะ นึง ซ โฮลฮ ปุย ลืลาว มอยฮ
แฮะ� เอจี มัฮ ยุฮ ตอก เซ ละ โอ เยอะ ซ ยุฮ ไลจ

ไม่ โม เปะ� 10 อาึ เอจี โล แลน โม เปะ ตอก โล ปุย
มาื โฮ� เอจี ลอง โรฮ แลน เกือฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
ฮอยจ ละ เปอะ ตอก งอ โฮ� ปังเมอ โอ ยุ ตอก เปอะ
มาื ไมจ โฮ� 11 อาึ มัฮ ยุฮ ตอก เซ ละ โอ เยอะ ซ
เกือฮ ปุย โฮลฮ พลิฮ บึน โกะ แตะ เบือ ฮนั เนอะ นึง
มอยฮ โกะ แตะ� อมันัต โญตซัก เกอะ เซ� อาึ ญอม
โตว เกือฮ ละ ปุย ไฮญ ติ เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว�

พะจาว ซ เรอมึ โม อซิราเอน
12 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม ยาโคป

เปอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี โม เปะ โม อซิรา
เอน เนอ� อาึ เอจี กอก โม เปะ� อาึ มัฮ เนอึม พะ
จาว� อาึ มัฮ เมือ โรง อ�ื มัฮ โรฮ ลัก่ ลอยจ อ�ื 13อาึ
เอจี ยุฮ อาึง เน่อมึ ปลัฮเตะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ�
ไม่ เอจี กัง โรฮ โฮะ ปลัฮ มะลอง นึง โรฮ� เญอืม เอจี
กอก อาึ อื ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เซ ฮอยจ อาวต
เอนิ ซองนา เยอะ� 14 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ�
ไมจ เปอะ ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ ไม่ ไมจ เปอะ
มอง แลน งอ่ต� ไน พะ โม เซ อมั ไก งอ่น ป เกียฮ
รโฮงะ ไลลวง เซ เน่อมึ กา เกิต อ�ื แจง โอ อื ไก
เยอ� พะจาว เลือก ปรเมะ ติ ปุย�* เอจี มัฮ เลือก
อื ละ ซ เกือฮ อื ตอซู ไม่ เมือง บ่าบีโ่ลน ตัม แพนกัน
ยุฮ แตะ� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม บ่าบี่โลน เซ เบือ อมันัต
ระ แตะ� 15 เอจี มัฮ อาึ ไอฮ ป รโฮงะ อาึง ไม่ เลือก
เกอะ ปุย เซ� อาึ เอจี นัม เมอะ ปุย เซ� ซ เกือฮ โรฮ
กัน ยุฮ อื จเลิน�

16 �ไมจ เปอะ เลียก ซดิ ละ ซ งอ่ต เปอะ ไลลวง
ป อฮั อาึ เฮ�ี อาึ เม่าะ โตว โอเอฮี ป อฮั แตะ ละ
ปุย เน่อมึ เมือ โรง อื ลัง่� อฮั อาึ เน่อมึ ไพรม อื ตอก
ออฮ� เอจี เกิต เนอมึ ตอก อฮั เยอะ ซ เกิต เซ�� อฮั
เซ พะจาว�
ปเล่ีย เฮี พะจาว เยโฮวา ไม่ ลปุ อื เอจี ดวน อาึ

อฮั โอเอฮี ตอก เซ� 17พะจาว ป โตฮ โม เปะ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� พะจาว ป ซงะ่ ซงอม ป ทื โม อซิ
ราเอน อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ� อาึ เอจี เพอกึ ตอม โม เปะ ละ ซ เกือฮ แตะ
ไก ป มัฮ ละ เปอะ� ไม่ เอจี นัม โม เปะ เกือฮ โฮว
นึง คระ ไมจ เปอะ โฮว� 18 มัฮ เอจี เนอึง โม เปะ
ลปุง ซตอก อาึ ละ เปอะ โฮ� แจง ซ เอจี จเลิน เปอะ
นึง รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อื ตอก ปัต โกลง โฮ�
รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ เซ แจง ซ ไก ลอป โรฮ เบือ อื
ตอก พุกเพยีก รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม โฮ� 19 โม จัต
เจือ เปอะ แจง ซ โฮวน เอนิ อื ตอก ไฮมจ นึง เกาะ
โฮ� ไม่ ซ พรุฮแพร อื ตอก โนง ไฮมจ โฮ� ซ ไก โตว
เญือม ไฆร มอยฮ อ�ื ซ ไลจ โลม โตว ฆาื อื ซองนา
อาึ ติ ชวง เนอมึ�� อฮั เซ�

20 ไมจ เปอะ โอก โฮว ฮา เมือง บ่าบี่ โลน� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ โปน แปฮ ฮา อ�ื ไมจ เปอะ ครอฮ
ไลลวง เฮี นึง เซียง เรยีง แตะ� ไมจ เปอะ รโฮงะ
เกือฮ ปุย ฮมอง ฮอยจ ละ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี โตฮ
จัตเจือ ยาโคป ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ�� ไมจ เปอะ
อฮั เซ� 21 เญือม นัม พะจาว อื โฮว นึง คระ ลาึน
เวอืฮ โฮ� โฮลฮ โตว โอต ฆวต ญุ แตะ รอาวม� พะ

* 48:14 48:14 ปรเมะ ติ ปุย เซ ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่ ไซรตั ป เรอมึ โม อซิราเอน เกือฮ เอญี ฮา แปน อื ครา เซ�
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จาว เอจี เกือฮ รอาวม จาึฮ โอก ละ อื เน่อมึ นึง ซโมะ
ระ� เญอืม ปุฮ พะจาว ซโมะ เซ เอจี ปัต เอนิ รอาวม
นึง ละ ซ ญุ อ�ื 22พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย ฆอก ปุย เบร
ไก โตว เญือม โฮลฮ อื รพาวม เฮน ฮลอง แตะ��
อฮั เซ�

49
ไลลวง กวนไจ ยุฮ พะจาว

1 โม เปะ ป อาวต เฆียง ปลัฮ รอาวม โครยญ ปะ
เทต เตอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี โม เปะ ป
อาวต นึง เมือง ก ซไง อื ไมจ โรฮ เปอะ งอ่ต� พะ
จาว เอจี เลือก อาึง อาึ กา เฆียง เกิต เตอะ� เอจี
ดุฮ โรฮ อาึ แปน กวนไจ ยุฮ แตะ เน่อมึ เญอืม อาวต
เตอะ โตะ เวยีก มะ เกอะ ลัง่� 2 เอจี เกือฮ ลปุง เงอะ
ลอม ตอก วจิ ลไล ลอม โฮ� เอจี เฆีญ อาึ ฮา ป โอ
ไมจ นึง เตะ แตะ� มัฮ โรฮ เกลียง อื อาึ ลอม ตอก
ตี ทนู ยุฮ แตะ� เอจี แฮรน โรฮ อาึง อาึ นึง เมีญ ยุฮ
แตะ� 3พะจาว เซ อฮั เฮี เนิ� �โม เปะ โม อซิราเอน
เนอ� โม เปะ มัฮ เปอะ กวนไจ ยุฮ อาึ� ปุย ซ โฮลฮ
ลืลาว อาึ เบือ โม เปะ�� อฮั เซ เนิ� 4 อาึ อฮั เฮ�ี
�อาึ เอจี ยุฮ กัน ปังเมอ โอ ไก ป มัฮ เฟือฮ� อาึ เอจี
โอยจ เรยีง เงอะ� ไก โตว ป โฮลฮ นึง อ�ื ปัง มัฮ
ตอก เซ อาึ แจง นึง ซ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ละ แตะ
ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื ลังวนั ยุฮ ฮุ เอจี แฮรน พะจาว
อาึง เนิ�� อาึ อฮั เซ�

5 มัฮ พะจาว ป เพรยีง อาึง อาึ เน่อมึ เญอืม อาวต
ลัง่ โตะ เวยีก มะ เกอะ ละ ซ แปน เนอะ กวนไจ ยุฮ
อ�ื เลือก โรฮ อาึ ละ ซ นัม โม ยาโคป เกือฮ เอญี
เคะ พะจาว ไม่ ซเคระ โม อซิราเอน เกือฮ ฮอยจ เคะ
อ�ื มัฮ พะจาว ป ซ เกือฮ โญตซัก เนิ อ�ี มัฮ โรฮ
ป เกือฮ อาึ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ� 6พะจาว อฮั เฮี
เนิ� �กัน โฮลฮ ปะ แปน กวนไจ อาึ นึง ซ เกือฮ โม
ยาโคป โกฮ แม ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ โม อซิราเอน ป
ไอม ลัง่ อื แม จเลิน แม อื ตอก ไพรม แตะ เซ� มัฮ
ลัง่ ป แตวะ ไล นึง อ�ื อาึ ซ เกือฮ แม กัน ระ ฮา
เซ ละ เปอะ� ซ เกือฮ แม ปะ แปน รงั ซเปีย ละ ปุย
ตังเมือง เล่ีป เตะ เล่ีป ตุก เอนิ� เดอมึ ปุย โม เซ ซ
โฮลฮ โปน มัป่ ยุฮ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

7 พะจาว ป ซงะ่ ซงอม ยุฮ อซิราเอน มัฮ โรฮ ป
เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� เอจี ไก ป อฮั ละ
ปุย ติ ปุย� ปุย เซ มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ โม กซัต ปลัฮ
เตะ� มัฮ โรฮ ป โฮลฮ ปุย เพยีก ไม่ เกละ ปุย ยุ โฮวน
เมือง� พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �เญือม ซ โฮลฮ ปะ
แปน ป ระ อา� โม กซัต ซ โฮลฮ ยุ เปอะ� ซ โกฮ
เปลีฮ นัปทื แตะ ปะ� โม จาวไน ซ ยุ โรฮ ปะ ไม่ ซ
นุ่ม อื ติ แตะ ไว ปะ� ซ แปน ตอก เซ นึง เลือก พะ
จาว ปะ แปน กวนไจ ยุฮ แตะ� พะจาว ซงะ่ ซงอม
ยุฮ อซิราเอน มัฮ ลอป ป เนอมึ รพาวม�� อฮั เซ�

โม อซิราเอน ซ จเลิน แม ยุฮ แตะ
8 พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม เอจี เติง เวลา ปุก อื

รพาวม เมอะ อาึ ซ โลยฮ ละ โม เปะ ป ปัว นึง แตะ�
ซเงะ ซ เกือฮ โม เปะ โปน เม่ะมัก่ แตะ เซ อาึ ซ เรอึ
มชวย ตูเตอมึ เปอะ� อาึ ซ เฆีญ โม เปะ ฮา ป โอ
ไมจ� ซ เกือฮ ลปุง ซันญา แตะ ตอน ละ ปุย เบือ

โม เปะ� เมือง ฮงั ยุฮ เปอะ เซ ซ เกือฮ แม โม เปะ
โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง��

9�อาึ ซ อฮั เฮี ละ โม ป ตุต� �โอก เมิฮ� เอจี โปน
เปอะ�� ซ อฮั เซ ละ� ซ อฮั โรฮ เฮี ละ ป อาวต โตะ
คอก ก เฟียก อ�ื �โอก เอญี นึง ซเปีย เฮ�ี� ซ อฮั
เซ ละ�
�โม เซ ซ แปน เอนิ ตอก แกะ โฮลฮ เปือม ซไบ่

นึง ตัม คระ ไม่ นึง ตู แกล โฮ� 10 เญือะ ซ ไก โตว
เญอืม วติ ป โซม คัต รอาวม ญุ อ�ื โซะ กอยจ ฮรวน
บริ ละ อื ปุ โรฮ เญือะ ซ โฮลฮ ลอก อ�ื พะจาว ป
เลียก พาวม นึง อ�ื ซ นัม คระ ละ อ�ื ซ นัม อื ฮอยจ
นา ก ไก รอาวม ปลาึฮ นึง�

11 �อาึ ซ เกือฮ บลาวง ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื
แปน คระ ติญ ละ โฮว อ�ื คระ ยุฮ ฮุ เซ ซ เพรยีง ละ
อื เกือฮ ไมจ� 12 ปุย ไน อาึ ซ ฮอยจ เน่อมึ ก ซไง อ�ื
ซ ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ล่าวง อื งอ่น� เน่อมึ ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ งอ่น� เน่อมึ นึง เมือง ซเวเน งอ่น�� อฮั
เซ พะจาว�

13 เกือฮ ปลัฮ มะลอง เชยี ไม่ ไมจ รพาวม แตะ�
เกือฮ ปลัฮเตะ มวน โมฮ รโอฮ รออง ไม่� เกือฮ โรฮ
โม มอยจ เชยี ไมจ มวน ดิ เตือง โอยจ อ�ื นึง ซ เกาะ
โลม พะจาว ปุย ไน แตะ� ซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง
โม ป อาวม เม่ะมัก่ แตะ�

14 ปุย เมือง ซีโยน ปังเมอ อฮั เฮ�ี �พะจาว ตึน
เอจี ซ ละ โปวฮ เอะ� เอจี เบีย เอนิ เอะ ยุง่�� อฮั
เซ�

15พะจาว อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มะ ปโกวน ป ปุ ลัง่ กวน
เนอ อมั เกียฮ เบีย อื กวน แตะ� อมั โอ ซ เลียก
พาวม นึง อื กวน โกะ แตะ� ปัง ไก งอ่น ปรโปวน ป
เบีย กวน แตะ� อาึ แจง โอ ซ เบีย โม เปะ เอ� 16 โอ
เยรูซาเลม� อาึ เอจี ไซฮ อาึง มอยฮ ปะ นึง ลเตือก
เตะ แตะ� ฆรุง เปอะ เซ อาวต ลอป ซองนา อาึ�
แจง โอ เยอะ ซ เกียฮ เบีย เปอะ� 17 โม ป ซะ เต ยุฮ
ไลจ ไม่ เปอะ เซ ซ โอก ตอ ฮา เปอะ� โม ป มัฮ ชงั
ละ กึต โก โคระ แตะ ปะ เซ เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อื ละ ซ
โก โคระ แตะ ปะ เกือฮ แปน แม� 18 ไมจ เปอะ โกฮ
ไกญ แตะ ไม่ แก เปอะ แลน โอเอฮี รวติ เปอะ เซ�
โม ปุย ไน เปอะ เซ เอจี รโจะ ดิ ละ ซ เอญี แตะ เคะ
เปอะ� พะจาว อฮั เฮ�ี �แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ�
โม เปะ แจง โรฮ ซ ไมจ เปละ มวน พาวม เปอะ นึง
ปุย ไน แตะ เซ� ตอก มวน รพาวม ปเครฮี ซ เญือะ
นึง โฮลฮ อื แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ ไมจ โฮ�� อฮั
เซ�

19 �บัน่ เมือง ยุฮ เปอะ ไพรม อื เซ เอจี แปน ป
ไลจ ป โลม ไม่ ฮงั เยอื แตะ� ปเล่ีย เฮี นาตี ปะ อา
ปังเมอ ซ ซไกป ลอน ลัง่ ละ ปุย ไน เปอะ ป ซ เอญี
อาวต นึง อื เซ� โม ป ฮอยจ คัม ตุง เปอะ โฮ ซ โฮลฮ
ตอ อาวต ซไง ฮา เปอะ� 20 โม กวน เฌือต เปอะ ป
เกิต เจน โฮลฮ อื แปน ครา เซ� ซ ไก ติ โฮน เญอืม ซ
อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �นาตี โม เฮี ซไกป ลอน ละ
ซ อาวต เอะ นึง� ไมจ เปอะ ซาวป นาตี ละ ซ แปน
อื นา ก อาวต เอะ นึง�� ซ อฮั เซ� 21ฟวยจ เซ ปะ
ซ อฮั เปอะ โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย บุย
แล ป เกือฮ โม กวน เนอะ เฮี เกิต ละ อาึ อ�ื อาึ ตุก
เนอึม รพาวม เมอะ นึง ยุม กวน แตะ� เอจี โครฮ
ปุย เยอะ ลอต เอนิ โอ เญาะ เกียฮ ไก กวน� ไม่ ลอต
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เอนิ เนอะ โฮลฮ แปน ครา ปุย� โม กวน เนอะ เฮี
มัฮ ปุย บุย ป เลียง ป แลน แก เนิ อ�ี อาึ เอจี ละ
โปวฮ ปุย เยอะ เกือฮ อาวต โน่ง ชุง เตียง� โม กวน
เนอะ เฮี มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ ก เมอ แล�� ซ อฮั เปอะ
เซ��

22พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ลเบี่ยฮ เตะ แตะ
ละ กอก แตะ ปุย โครยญ เมือง� อาึ ซ ยวก โทง ซัน
ญัน ละ ปุย โครยญ ปะเทต� ฟวยจ เซ ปุย โม เซ
ซ โอม โรวก กวน รเมะ เปอะ ละ เปอะ� ซ โงก โรฮ
โรวก กวน รโปวน เปอะ ละ เปอะ โรฮ� 23 โม กซัต ซ
แปน ตอก เปือะ เปอะ� โม กซัต รโปวน เซ ซ แปน
โรฮ ตอก มะ เปอะ โรฮ� ปุย โม เซ ซ นุ่ม ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ ละ ไว แตะ โม เปะ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื ติ
แตะ ตุเตียม ละ ซ เปลีฮ อื กัน นัปทื แตะ โม เปะ�
ฟวยจ เซ โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว. โม ป
ปุน มอง อาึ อื ซ โฮลฮ โตว โซะกิจ ปิญไง่ ติ ตื เนอึ
ม�� อฮั เซ พะจาว� 24 มัฮ ปุย ป ซ ปุน อาื ตุย คาว
คอง ป เอจี ลู โม ตฮนั โรวก เกอ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน
อาื ตุย โม ป เอจี โรวก ตฮนั ลุ่ เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน
ครา แตะ เซ� แจง โอ อื ซ ไก เยอ�

25 พะจาว ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม ป โฮลฮ
แปน ครา ฆาื โฮมวต โม ตฮนั แตะ เซ ซ ไก ลัง่ ป ปุน
เรอึม เกือฮ โปน อ�ื ป มัฮ คาวคอง โรวก โม ตฮนั
ลุ่ เซ ซ ไก โรฮ ป ซ ปุน ตุย แม ฮา อื โรฮ� นึง มัฮ
อาึ ป ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ เซ�
อาึ ซ เรอึม โรฮ โม กวน เฌือต เปอะ เกือฮ โปน ฮา
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� 26 อาึ ซ เกือฮ โม ป โคม
เฮง เปอะ เซ โฮลฮ โซม เนะ โม โกะ แตะ ไอฮ� ไม่ ซ
เกือฮ ฮะ โฮลฮ ญุ ฮนัม โม โกะ แตะ ไอฮ ปอ ญุ่ยจ อื
ตอก ญุ ปุย ไปล อะงุน โฮ� เญือม เซ ปุย ปลัฮเตะ
เตือง โอยจ อื ซ ยุง อื มัฮ อาึ พะจาว ป เกียฮ เรอึม
เปอะ เกือฮ โปน ป กอยจ ป ราวม เมอ� ไม่ มัฮ ฮะ
พะจาว ทื ยาโคป ป ระ อมันัต ป เอจี โตฮ เปอะ ฮา ป
ฆอก ป เบร เซ�� อฮั เซ พะจาว�

50
1 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ อฮั เปอะ อาึ เอจี

ละ มะ เปอะ� ตัว เซ ไก ก เมอ ไบ่ ลา ยุฮ ฮู ป เกือฮ
อาึ อื รกัฮ ฮา แตะ เซ� โม เปะ อฮั โรฮ เปอะ อาึ
โชะ แตะ เกือฮ แปน ครา ปุย นึง ซ เกือฮ ฮะ ติ แตะ
ฟวยจ รมะ นึง� ญันได่ มัฮ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ โม โกะ
เปอะ ไอฮ ป ละ อาึ มะ เปอะ เซ ฆาื อ�ื มัฮ โรฮ ฆาื
พิต โฌวะ ยุฮ โม โกะ เปอะ ไอฮ ป โชะ อาึ โม เปะ
ฆาื อ�ื 2 เญือม เอญี อาึ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� โอ
โน่ง ไก ปุย นึง ติ ตื เนอมึ เมอ� เญอืม กอก อาึ ลปุง
เงอ โอ โน่ง ไก ป โลยฮ เนิ เมอ� อมั มัฮ แกต เปอะ
อาึ มัฮ ปุย ตุ เรยีง เงีย่ง ตึน ปอ โอ แตะ ปุน โตฮ โม
เปะ� อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ โอ ไก อมันัต ปอ ปุน
เรอึม แตะ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา ป ฆอก เซ� งอ่ต
แลน� อาึ เอจี ปุน เกือฮ ปลัฮ รอาวม ไฮจ เบือ รซอม
แตะ� เอจี เกือฮ ฮะ โกลง ไฮจ ซออฮ ปอ แปน เอนิ
อื ลาึน ไฮมจ ปลาว� กะ อาวต โตะ โกลง เซ เอจี ยุม
โอยจ� เอจี ซออย ตื ฆาื ไฮจ รอาวม ฮา อ�ื 3อาึ เอจี
ปุน เกือฮ ปลัฮ มะลอง ฮอป ป เฟียก ป ตัน� เอจี เลอึ

ป โรฮ นึง เครองึ ลอง ตอก เครองึ จาวป ปุย เญือม
ยุม ปุย โฮ�� อฮั เซ พะจาว�

กวนไจ ป เนองึ ป อฮั พะจาว
4 พะจาว เยโฮวา เอจี เกือฮ อาึ ไก ดักดอย ละ ซ

เกียฮ เพอกึ ตอม แตะ ปุย� เกือฮ อาึ เกียฮ โกว ลปุง
เพอกึ ตอม แตะ ละ ซ เกาะ โลม แตะ โม ป ชุม โกะ
ลปิ พาวม� พะจาว ซอ อาึ เกือฮ โกฮ โครยญ ซะ ละ
ซ เกือฮ อื อาึ งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม แตะ เซ� 5 พะ
จาว เยโฮวา เอจี โปฮ ฮยวก โดง อาึ เกือฮ รฮอง�
อาึ เลฮ อฮั กัฮ เวอืน โตว ป อฮั อ�ื ลเตือฮ โตว ติ
แตะ ฮา� 6 อาึ เอจี ดาวง ตัง โฆระ แตะ ละ โม ป
ปุฮ ป เฟียต แตะ� เอจี ดาวง โรฮ ซปะ แตะ ละ โม
ป ตอยจ ฮาึก กัป แตะ โรฮ� อาึ พัต โตว นา แตะ
ฮา โม ป ยุฮ ป พังไฮะ ละ แตะ ไม่ โดยจ อื นา เยอะ
เซ� 7พะจาว เยโฮวา มัฮ ป เรอึม อาึ� มัฮ เซ ป โอ
อาึ โฮลฮ โชะ นา แตะ ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป ปุน ตุย อาึ
รพาวม เรยีง รพาวม กอ แตะ ตอก ซโมะ งอ โฮ� อาึ
ยุง เงอะ โอ แตะ ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื อ�ื 8พะ
จาว ป ซ รเตีฮ โอเอฮี เนิ เซ เอจี อาวต ซดิ ไม่ เยอะ�
ละ ซ เปลีฮ ที อื โอ อาึ ไก พิต ยุฮ� มัฮ ปุย ป ฆวต ฟู
มวยญ เดือ โครวน ไม่ อาึ อ�ื เกือฮ โฮว ดิ ไม่ อาึ นึง
ซัน� เกือฮ แลน ฟึนฟอง อาึ นา เซ เมิฮ� 9พะจาว
เยโฮวา เอจี มัฮ ป เรอมึ อาึ� มัฮ ปุย ป ปุน ญวต ลัง่
พิต ละ อาึ อ�ื โม ป ฟึนฟอง อาึ เซ ซ ไฆร เยอื� ซ ชุ
เยอื ตอก เครองึ ป ฮาื ม่อยจ ฮาื เรมี โฮ�

10 อมั ไก งอ่น ปุย ไน โม เปะ เอ ป ยุง นัปทื เนอมึ
พะจาว, ไม่ เนอึง อื ป อฮั กวนไจ ยุฮ พะจาว เยอ�
ปัง อาวต ลัง่ นา ก เฟียก อื ไม่ โอ อื ไก ซเปีย นึง เญี่
ยะ เนอมึ� ไมจ ปุย เซ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว,
ไม่ เปิง ลอป อื พะจาว ยุฮ แตะ เซ� 11 โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ ป ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย ไฮญ ไลจ
โลม� เอจี มัฮ เปอะ ปุย ตอก ป จอป งอ ละ ซ เกือฮ
เปอะ แปน ควน ฮะ ยุฮ ปุย ไฮญ� เลียก ไอฮ นึง
เมิฮ งอ จอป เปอะ เซ� เกือฮ ติ เปอะ ฮะ ไอฮ นึง�
เอจี มัฮ พะจาว ไอฮ ป ซ เกือฮ โอเอฮี ไล เซ เกิต ละ
เปอะ� เญอืม เซ ซ ลอก เปอะ ป โซะ ป ไซญ ฆาื อ�ื

51
พะจาว เกาะ โลม ปุย ไน แตะ

1 โม เปะ ป ซาวป กัน ซื กัน ไซ เยอ� โม เปะ ป
ซาวป ยุ พะจาว นึง อ�ื ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี
ไมจ เปอะ โตก ละ ซโมะ ป เอจี ปอยจ ปุย ละ ซ เกือฮ
อื แปน ตัว ปะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ โตก ละ บ่อ ซโมะ
ป มัฮ นา ก กาวง อื เกือฮ ปะ โอก นึง อื เซ� 2 ไมจ
เปอะ โตก ละ อปัราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม โม เปะ
เซ� ไม่ โตก เปอะ ละ ซารา ป มัฮ ป เกือฮ โม เปะ
เกิต ไก เซ� เญือม มัฮ ลัง่ อื โกะ แตะ ติ โน่ง เงอ�
อาึ เอจี โฆง กอก อปัราฮมั เซ� ฟวยจ เซ อาึ เอจี ปิฮ
โรฮ มุ่น ละ� เกือฮ จัตเจือ อื พรุฮแพร โฮวน ปุๆ�
3 มัฮ เซ ป ซ เกาะ โลม พะจาว เมือง ซีโยน เซ ฆาื อ�ื
พะจาว เกียฮ ซเพระ ซแน่ม ป เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ
ยุฮ เปอะ� ซ เกียฮ เปียน ก แพะ ก แลง เกือฮ แปน
ตอก รปึม เอเด่น� ซ เกือฮ โรฮ ลาึน ซออฮ เซ แปน
ตอก รปึม ยุฮ พะจาว โฮ� นึง เวยีง เซ ซ ไก รพาวม
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ไมจ มวน นึง� ซ ไก กัน เชยี นึง ไม่ อาวม อื รพาวม
ญันด่ี แตะ�

4 �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ งอ่ต ป
อฮั อาึ เฮ�ี โม เปะ ป มัฮ ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ อาึ
อ�ื ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต แตะ ลปุง
อาึ เฮ�ี ป มัฮ รซอม เพอกึ ตอม เซ ซ โอก เน่อมึ นึง
อาึ� ป มัฮ กัน รเตีฮ ปุก ลอก ยุฮ ฮุ เซ ซ แปน ป ซ
เปีย ละ ปุย โครยญ บัน่เมือง� 5 อาึ ซ ไกลจ ฮอยจ
ละ ซ เรอึม แตะ ปุย� เวลา ซ เกือฮ อาึ ปุย โปน ป
โอ ไมจ เจอ เอจี ซดิ� อาึ ซ ตัตเตียง ปุย โครยญ
เมือง เบือ อมันัต ระ แตะ� โม ป อาวต เฆียง ปลัฮ
รอาวม เอจี มอง ตื อาึ เรอึม แตะ� โม เซ มัฮ ซโอว
รพาวม อื ไม่ ซ โฮลฮ แตะ เปิง อมันัต ระ ยุฮ อาึ เซ�
6 ไมจ เปอะ งนั แลน แก มะลอง� ไม่ นุ่ม เปอะ แก
แลน ปลัฮเตะ ก เตียม อ�ื มะลอง ซ ไฆร เอนิ ตอก
ม่าึต งอ โฮ� ปลัฮเตะ เอ ซ ชุ โรฮ ตอก ชุ เครองึ เซ
อกึ โฮ� ปุย ปลัฮเตะ เอ ซ ยุม เยอื ตอก ยุม ลลอง
โฮ� ไล เกือฮ อาึ ปุย โปน ป โอ ไมจ เจอ ปังเมอ มัฮ
ป ไก ลอป� ไล เกือฮ อาึ ปุย เป ป โอ ไมจ เซ ซ ไก
โตว ลอยจ นึง�

7 �โม เปะ ป เอจี ยุง ป มัฮ กัน ซื กัน ไซ เยอ�
โม เปะ ป เอจี ไตม อาึง ลปุง เพอกึ ตอม อาึ เซ โตะ
รพาวม เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ปุ ฮลัต
นึง กัน เติ ปุย ปลัฮเตะ เปอะ� ปุ โรฮ ราึต ฆาื กัน เพี
ยก แฮม ปุย เปอะ� 8 ปุย โม เซ ซ ไฆร เยอื ตอก เค
รองึ ฮาื ม่วต� ซ ไลจ ลอป ตอก เครองึ ฮาื เรมี โฮ�
ไล เกือฮ อาึ ปุย เป ป โอ ไมจ เซ ปังเมอ มัฮ ป โอ ไก
ลอยจ นึง� ไล เกือฮ ฮะ ปุย โปน ป ฆอก เซ� มัฮ โรฮ
ป ไก ลอป โครยญ เจน ปุย�� อฮั เซ พะจาว�

9 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โกฮ ละ เรอึม เปอะ เอะ�
ปัว เปอะ โกว อมันัต แตะ ละ เกือฮ เปอะ เอะ โปน ฮา
ป โอ ไมจ ตอก ยุฮ เปอะ ละ ปุย เจน ไพรม โฆะ โฮ�
เอจี มัฮ ปะ ป ปุน ยุฮ ไลจ ไม่ ราฮปั ป มัฮ เงอืก ระ
เซ� ไม่ กิต เปอะ เกือฮ ดุต แปน ตอน แปน ตอน
อ�ื 10 เอจี มัฮ ปะ ป ปุน เกือฮ ปลัฮ รอาวม ไฮจ
ซออฮ เอนิ เนอ� ไม่ ยุฮ เปอะ คระ นึง ซน่ะ รอาวม
โด่ะ ละ ซ เกือฮ เปอะ โม ป เอจี โตฮ แตะ อาึง เซ
โฮลฮ เตือง ซไบ่ นึง� 11 โม ป โฮลฮ พะจาว โตฮ เซ
แจง ซ โฮลฮ เอญี ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ ฮอยจ
นึง เมือง ซีโยน� ซ เชยี ปุ เอญี ไม่ รพาวม ญันด่ี
ปีติ แตะ� รพาวม มวน อื เซ ซ ไก โตว ลอยจ ไม่�
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ซ ไฆร ตื โรฮ ฮา อ�ื

12 พะจาว อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ เฮี ป เกียฮ เกาะ
โลม รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� เมอยุ ฮลัต เปอะ นึง ปุย
ปลัฮเตะ ป เกียฮ ยุม เฮ�ี ปุย ปลัฮเตะ เฮี มัฮ เยอื ป
ตอก ไรป โฮ� 13อมั มัฮ เอจี เบีย เปอะ พะจาว ป ซัง
แตะ เกิต เซ� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เกียฮ กัง ปลัฮ
มะลอง เงอ� ไม่ เอจี ยุฮ อื อาึง ป มัฮ เน่อมึ ปลัฮ
เตะ เซ� เญอืม รอก พาวม ปุย นึง เปอะ ไม่ โคมเฮง
ปุย เปอะ ไม่ ซาวป อื ยุฮ ไลจ ไม่ เปอะ� อมั โซมกวน
ไม่ ซ ฮลัต ลอป ลัง่ เปอะ นึง� รพาวม ฮาวก โม เซ
นึง เปอะ แจง โอ อื ซ ปุน ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ เฟือ

ฮ เอนิ� 14 โม ป โฮมวต ปุย คัง อาึง เงอ� เอจี ซดิ
ซ โฮลฮ ปุย พลวย เยอ� ซ โฮลฮ โตว ยุม ไม่ โอ อื ซ
โฮลฮ เลียก นึง โตะ รมอยจ� ป โซม ป ปอน อื ปุ โรฮ
ซ วติ ฮา อื เฟือฮ� 15 อาึ มัฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ เปอะ� อาึ เอจี ไกล ปลัฮ รอาวม เกือฮ พุกเพียก
ปอ ลอยฮ เอนิ อ�ื มอยฮ อาึ มัฮ เยโฮวา ป กุม ตฮนั
มะลอง� 16อาึ เอจี ดุฮ ลปุง รโฮงะ แตะ เกือฮ อาวต
นึง โตะ มวยญ โม เปะ� อาึ เอจี เฆีญ เอจี เดีย โรฮ
โม เปะ นึง ลเตือก เตะ แตะ� อาึ กัง ปลัฮ มะลอง
ไม่ ยุฮ อาึง ป มัฮ เน่อมึ ปลัฮเตะ� อาึ เอจี อฮั โรฮ
ละ เมือง ซีโยน เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย
ไน อาึ�� � อฮั เซ ละ�

17 โอ เยรูซาเลม โกฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
โกฮ ยุฮ แตะ� ปะ เอจี ญุ เปอะ จอก รพาวม ฮาวก
ยุฮ พะจาว เซ� เอจี มัฮ ป เกือฮ พะจาว เปอะ ญุ เญื
อม ฮาวก รพาวม อื ละ เปอะ โฮ� โม เปะ เอจี ญุ
เนอึม เปอะ ฮอยจ ละ โอยจ อ�ื เอจี จังเจีญ จังบ่อ
ฮ เปอะ ฆาื� 18 โม ลุกจุ ไพเมือง ป เกิต เน่อมึ นึง
เปอะ เซ ซ ไก โตว ติ เนอึม ป นัม อื คระ ละ เปอะ�
ไน ปุย โม เซ เยอ ซ ไก โตว ป ปุน โตวก อื เตะ เปอะ
เกือฮ โกฮ โฮว เยอ� 19 เอจี เกิต เนอมึ ป โซะ ป ไซญ
ละ เปอะ ลอา เจือ� บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เอจี ไลจ เอจี
โลม ฆาื กัน รุป เซิก� ปุย ไน เปอะ เซ เอจี ยุม โรฮ นึง
ไปลญ เออปึ แตะ� เญือม เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ
เปอะ� ไก โตว ป ซ เกาะ โลม รพาวม เปอะ� 20 โม
ลุกจุ ไพเมือง เปอะ เอจี ไอจ เฮยี ติ แตะ นึง ตะ โบรก
โครยญ กอง ระ กอง แตวะ นึง เอจี ฮวิ ลอน อ�ื ตอก
โรฮ ปอยฮ ป เคริ โม่ะ รโฮญก โฮ� โม เซ เอจี โฮลฮ
ยุ ตอก เติ พะจาว แตะ นึง ฮาวก รพาวม อื ละ แตะ
เซ�

21 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ ป อาวต ไม่ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ� ไม่ ญุ่ยจ เปอะ เตือง โอ แตะ ญุ
ไปล เยอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง เฮ�ี 22 เยโฮวา ป
มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� มัฮ ป ปุน เฆีญ ลอป ป มัฮ
ปุย ไน แตะ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� อาึ เอจี
ตุย จอก ป เกือฮ โม เปะ จังเจีญ จังบ่อฮ เซ ฮา เตะ
เปอะ� จอก ป อาวต รพาวม ฮาวก ยุฮ อาึ เซ� เญาะ
ซ เกือฮ โตว เปอะ ญุ� 23 โม ป โคมเฮง คาเคียน
เปอะ เซ เอจี อฮั เฮี ละ เปอะ� �ไอจ เอนิ เนิ อ�ี เอะ
ซ บึน โม เปะ�� อฮั เซ� เญือม เซ โม เปะ ไอจ เอนิ
เปอะ ละ ตัม เตะ� เกือฮ เอนิ เปอะ บึน แตะ ตัง เตะ
ไม่ ดัว แตะ ตัง รปาึก เอนิ� อาึ ปังเมอ ซ อาึง จอก
เซ นึง เตะ ปุย โม เซ เกือฮ ญุ อ�ื� อฮั เซ พะจาว
เยอ�

52
พะจาว ซ เกือฮ โม เยรูซาเลม โปน เม่ะมัก่ แตะ

1 เออ เมือง ซีโยน� โกฮ� ไมจ เปอะ โกฮ แปฮ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ เปอะ ปุน เรยีง แด่น แตะ� ไมจ
เปอะ จาวป เครองึ ไมจ แตะ� แงฮ่ ติ เปอะ ไม่�
เออ� เยรูซาเลม ป มัฮ เวยีง ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว�
โม ป โอ ยุง พะจาว ไม่ ป โอ ซงะ่ ไล เญือะ ซ โฮลฮ
โตว เลียก กไน เปอะ� 2 เออ เยรูซาเลม� ไมจ เปอะ
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โกฮ ลปลอยฮ เครองึ แตะ เกือฮ โอ เญือะ ติต รกาื�
ไมจ เปอะ โกฮ งาวม นึง ก งาวม คึ ยุฮ เปอะ� โม
เปะ ป มัฮ ปุย เมือง ซีโยน ป โฮลฮ แปน ครา เซีญ
ปุย เยอ� ไมจ เปอะ กัฮ แปฮ โม่ะเฮลีจ ปุก ปุย โงก
เปอะ เซ�

3 มัฮ เฮี ป อฮั พะจาว ละ เปอะ� �เญือม โฮมวต
ปุย เปอะ แปน ครา เซีญ ไก โตว ป กัฮ งวยฮ เปอะ
นึง มาื� ตอก โรฮ เซ เญือม ซ เกือฮ อาึ เปอะ โปน
ฮา อื ปุ โรฮ ซ โตฮ เปอะ นึง มาื โรฮ� 4 เมือ โรง อื
ปุย ไน อาึ เลีฮ อาวต ไอฮ เมือง อียปิ แปน ปุย ตัง
เมือง ตัง ด่าว� กัง เคะ เอ ปังเมอ โฮลฮ โม อตัซีเรยี
โรวก ไม่ โคมเฮง เยอื อ�ื� 5พะจาว อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย
เฮี มัฮ เมอ แม ป เอจี เกิต ละ ปุย เยอ� ปุย ไน อาึ
เอจี ไก ป ฮอยจ โฮมวต เยอื โรวก เตือง โอ ปุย โฮลฮ
กัฮ งวยฮ อ�ื ป มัฮ จาวไน นึง เมือง โรวก อื เซ เคียต
พามัต ดู่แควน อาึ� เพียก ลอป มอยฮ อาึ ไม่ อื เน่
อมึ เมือ กซะ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื 6 เฆียง เฮี เยอ
ซ ไก ติ ซเงะ� ซเงะ เซ ปุย ไน อาึ ซ ยุง ป มัฮ อาึ� ซ
ยุง อื มัฮ เนอมึ อาึ ป รโฮงะ อาึง ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย
เยอ� เอจี มัฮ อาึ ไอฮ� มัฮ โตว ปุย ไฮญ�� อฮั เซ
พะจาว.

7 ป มัฮ ชวง โฮว ฆรอ พะจาว นึง บลาวง ละ ซ ร
โฮงะ อื ลปุง ไมจ ละ ปุย เยอ มัฮ เนอมึ ป ไมจ ละ พะ
จาว� เอจี มัฮ รโฮงะ อื ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย ปุก
ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว� ไม่ ไลลวง ระ ไล ยุฮ อ�ื ไม่ ไล
ลวง ตอก โปน ปุย ป โอ ไมจ� มัฮ โรฮ อฮั อื ละ ปุย
เมือง ซีโยน ตอก เฮ�ี �พะจาว ยุฮ โม เปะ มัฮ เนอมึ
กซัต ตัตเตียง ปุย�� อฮั เซ�

8 งอ่ต เมิฮ� โม ป มอง ญัม ยุฮ เปอะ อฮั โอเอฮี
ไม่ ปุ แตะ เรยีง� อฮั อื ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ
นึง เอจี ซ ยุ อื นึง ไง่ โกะ แตะ ตอก ซ ลเตือฮ พะ
จาว แม ฮอยจ นึง เมือง ซีโยน เนอ� 9 โม เปะ ป มัฮ
ตอก ครมั รฌุฮ นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ไมจ เปอะ
เชยี ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� พะจาว เอจี ซ ฮอยจ
เกาะ โลม ปุย ไน แตะ� เอจี โตฮ เมือง เยรูซาเลม
เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ� 10พะจาว ซ โกว อมันัต
ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ ยุ อ�ื ปุย เล่ีป
เตะ ซ ยุ ตื อื ตอก เกือฮ พะจาว ยุฮ เอะ ปุย ไน แตะ
โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ�

11 โม เปะ ป ไปญ โดง เดือง อาวต ไพรม นึง วฮินั
ยุฮ พะจาว, โอก แปฮ ฮา เวยีง บ่าบี่ โลน เมือง โอ
ไมจ เซ� เกือฮ ติ เปอะ ซงะ่ ซงอม� ปุ ลอก โอเอฮี
ป รแอม ละ พะจาว� โอก แปฮ ฮา� เกือฮ ติ เปอะ
โปน� 12 โฮน เฮี ซ โฮลฮ เปอะ โตว โฮว พราวป โฮว
เตือป� โฮลฮ เปอะ โตว ตอ ปุ โฮว� มัฮ พะจาว ป
ซ โฮว ลัก่กา เปอะ� มัฮ พะจาว ป ทื อซิราเอน ป ซ
เฆีญ ลัก่เคะ เปอะ�

กวนไจ พะจาว ป อาวม ป โซะ ตัง ปุย
13 พะจาว อฮั เฮ�ี �กวนไจ อาึ ซ ยุฮ กัน ลัง ยุฮ

แตะ เกือฮ อื ฟวยจ ไมจ� ซ ไก ป วุฮ ระ จอง ฮลา
วง� ซ แปน ป ระ เนอึม ไล� 14 นาตา อื ไลจ นึง เบ
ราะ เบิ อื ปอ โอ อื เญือะ ตอก ปุย� ฮุนฮงั อื เญือะ

ตอก โตว ฮุนฮงั ปุย� ปุย โฮวน เญือม ยุ อื โตวฮ ฆ
ราึง ฆาื อ�ื 15 ปุย โฮวน ปะเทต ซ เงอตึ เนอมึ เงอตึ
แนม โรฮ ฆาื อ�ื โม กซัต เญือะ เกียฮ อฮั โตว โอ
เอฮี ฆาื เงอตึ ลอน แตะ� ซ ยุ ป โอ แตะ ดิ โฮลฮ ยุ
ไพรม อ�ื ซ คาวไจ โอเอฮี ป โอ แตะ ดิ ฮมอง ไพรม
อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

53
1 ปุย งอ่น อื ซ อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย บุย ป ซ เจือ รซอม

ป ซึป เอะ ละ แตะ เซ� มัฮ ปุย ป เปลีฮ พะจาว อมั
นัต ระ ยุฮ แตะ ละ อ�ื� ตึน ซ อฮั เซ� 2 กวนไจ ยุฮ
พะจาว เซ ระ ปุๆ ตอก โคะ จัว โฮ� ตอก โรฮ ฆอย
โคะ โอก ฮา เตะ ซออฮ� มัฮ โตว ป ไมจ นา ซา ฮกั
ไม่ ไมจ ปิมฮงั ละ ฆวต แลน เอะ อ�ื มัฮ โตว ป ชอม
ละ ฆวต มอง เอะ แก� 3 ปุย เซ มัฮ ป โฮลฮ ปุย พามั
ต ดู่แควน� มัฮ ปุย โอ ปุย ฆวต ไอฮ� มัฮ ปุย กอ
อาวม ตุก รพาวม แตะ� กอ อาวต ไม่ โซะ ป อาวม
แตะ� ปุย ฆวต ลเตือฮ นา แตะ ฮา อ�ื เญือม พามั
ต ปุย อ�ื เอะ ปุ โรฮ นัปทื ฆาื อ�ื

4 ปุย เซ แจง ปุยฮ กลอม อื กัน โซะ ลัง อาวม เอะ
เอ� แจง ตุย อื รพาวม ตุก ยุฮ เอะ ละ เอะ เอ� ละ
งอ่ต เอะ อื ตอก ป มัฮ ปุฮ พะจาว อ�ื ละ ซ เกือฮ อื
อาวม ป โซะ ป คระ� 5 เบราะ บัต่ ป ลอก อื เซ ปังเมอ
มัฮ ฆาื ป พิต ป โฌวะ ยุฮ เอะ� ป โซะ อาวม อื เซ
มัฮ โรฮ ฆาื มัป่ ยุฮ เอะ� ตุต ป ลอก อื เซ แปน ควน
โฮลฮ เอะ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ เบือ อ�ื ฮรอย
ไมะแซ อาวม ปุย เซ เอจี แปน ควน ไฮ ยุฮ ป โซะ นึง
เอะ� 6 เอะ เตือง โอยจ เจอ ตอก แกะ ไฆร ฮา คระ
โฮ� เอะ เอจี โฮว โอยจ ตัม รโตง แตะ� พะจาว เอจี
อาึง อื นึง ปุย เซ เตือง โอยจ อื มัป่ ยุฮ เอะ เอ�

7 ปุย โคมเฮง อ�ื ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ อ�ื ปุย
เซ ปังเมอ โฆย แนฮ ไม่ อ�ื ตอก กวน แกะ ป โรวก
ปุย ละ ซ มอก แตะ โฮ� ตอก โรฮ โอ แกะ รกั เญอืม
ญัป ปุย ฮาึก อื โฮ� โฆย แนฮ ตอก เซ� 8 ปุย โฮมวต
โรวก อ�ื รเตีฮ รตุม อื ตัม ป โอ ปุก โอ ลอก� เกือฮ
อื ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ไก โตว ป เครองึ นึง
ลอก อื โอเอฮี ตอก เซ� เอจี มัฮ ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ
จัตเจือ โม เอะ ป โฮลฮ อื ยุม ตอก เซ ฆาื อ�ื 9ฟวยจ
ยุม อื ปุย รมอยจ อื ติ โดฮ ไม่ ปุย ไก พิต� รมอยจ
อื นา ก รมอยจ ปุย ป กอย� โอเอฮี เซ มัฮ ยุฮ ปุย อื
ละ อื เตือง โอ อื ไก พิต� เตือง โอ อื อฮั ป โอ เนอึม
ติ เจือ เนอมึ�

10 ปัง มัฮ ตอก เซ เอจี มัฮ รพาวม พะจาว ป เกือฮ
อื อาวม ป โซะ ตอก เซ� ไม่ ไก รพาวม ตุก เกอ� เญื
อม เกือฮ อื ติ แตะ แปน ควน ยวก มัป่ ยุฮ ปุย� ซ
โฮลฮ ยุ จัตเจือ แตะ เบือ อ�ื ซ โฮลฮ จีวติ ลัง่ เล่ีญ
แตะ� เมาะ ป คิต พะจาว อาึง ซ จเลิน ปุ ปุ เบือ ปุย
เซ� 11 ปุย เซ ซ ยุ ป ไมจ ป ซ เกิต เบือ อาวม แตะ
ป โซะ ป คระ� ซ ปอ นึง รพาวม อ�ื
พะจาว อฮั เฮ�ี �กวนไจ ซืไซ ยุฮ อาึ ป ปุก เนอึม

รพาวม เมอะ เซ� ซ เกือฮ ปุย โฮวน โฮลฮ รพาวม
ซืไซ แตะ� ซ ปุยฮ กลอม มัป่ ยุฮ ปุย โฮวน เซ ฆรอ
อ�ื 12 อาึ ซ เกือฮ กวนไจ ยุฮ แตะ เซ โฮลฮ รโตง



อซิยา 54:1 638 อซิยา 55:5

แตะ นึง โญตซัก ไม่ โม ป ระ ป คาว เบือ อ�ื ซ โฮลฮ
รฆุ ป โฮลฮ ป ปุน แตะ ไม่ โม ป ระ เรยีง ระ แด่น�
มัฮ ฆาื เอจี โปง อื จีวติ แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ละ
งอ่ต ปุย อื เอจี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม ป ตุต� ปัง มัฮ
ตอก เซ เอจี มัฮ ปุยฮ กลอม อื มัป่ ยุฮ ปุย โฮวน ไม่
ไววอน อื เพือ ปุย พิต ปุย โฌวะ�� อฮั เซ พะจาว�

54
ลปุง ซันญา พะจาว ละ โม อซิราเอน

1 �เออ เยรูซาเลม� ปะ ป มัฮ ตอก ปรโปวน ป โอ
โฮลฮ กวน แตะ� ไมจ เปอะ เชยี� โม เปะ ป โอ ดิ
ยุ กวน แตะ� ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ รโพ
เปอะ นึง เซียง เรยีง แตะ� ปรโปวน โอ เญือะ ไก ปุย
เญือะ อา ซ โฮลฮ กวน แตะ โฮวน ฮา ป อาวต ไม่ ปุย
เญือะ แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

2 ไมจ เปอะ เพือ เบือง ก อาวต แตะ� เกือฮ พากัง
อาวต เปอะ เซ ระ ฮา ไพรม แตะ� ปุ เกือฮ ซไกป�
เกือฮ โม่ะ ปุก พากัง ยุฮ เปอะ เซ ลัง่� เกือฮ ลัก อื
ตอน� 3 ปะ ซ เวอื เปอะ นาตี อาวต แตะ เตือง ลวง
ลัก่ วิ ลัก่ ดอม อ�ื จัตเจือ เปอะ ซ โฮลฮ แม กุม เตะ
นา ก ลู เมือง ปุย อื ฮา เปอะ� ซ โฮลฮ อาวต นึง ยว่ง
ฮงั โฮวน โดฮ�

4 ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว โซะ
กิจ� ปุ ตุก พาวม� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว โชะ นา
แตะ� ปะ ซ เบีย เปอะ โซะ กิจ แตะ เญือม นมุ ลัง่
แตะ ฆาื โอ เปอะ เนอึม รพาวม โฮ� เญาะ ซ ไตม
เปอะ โตว ตอก โชะ เปอะ นา แตะ เญือม มัฮ เปอะ
แมฮงั โฮ� 5 พะจาว ป ซัง โม เปะ เกิต เซ เอจี มัฮ
ตอก ปรเมะ เญือะ เปอะ� มอยฮ อื มัฮ พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง� ป โตฮ ปะ ฮา ป โอ ไมจ มัฮ พะจาว
ซงะ่ ซงอม ทื โม อซิราเอน� ปุย อฮั อื มัฮ พะจาว
กุม ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื 6 ปะ ตอก เปอะ ปรโป
วน นมุ ป อาวต ไม่ ตุก รพาวม แตะ ฆาื ละ ปุย เญือะ
อื โฮ� ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี กอก ปะ เอญี อาวต ดิ
แม ไม่ แตะ ตอก เอญี ปุย เคะ ปุย เญือะ แตะ โฮ�

7พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� �มัฮ ติ เตะ โน่ง ละ อาึ
โม เปะ เอ� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ตุย โม เปะ เอญี อาวต
แม ไม่ แตะ เบือ รพาวม ฮรกั เนอึม แตะ� 8 มัฮ ติ
เตะ โน่ง ฮาวก รพาวม อาึ ละ เปอะ ปอ โอ เญือะ เปลี
ฮ นา แตะ ละ เปอะ� ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี เลียก พาวม
แม นึง เปอะ� อาึ ซ ฮรกั โม เปะ ไม่ รพาวม ฮรกั โอ
เญาะ เกียฮ ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว ป โตฮ โม เปะ
ฮา ป โอ ไมจ เจอ�

9 �ละ งอ่ต อาึ อื ไลลวง โอเอฮี เฮี มัฮ ตอก เจน
โนอา เนิ� เญือม เซ อาึ ซันญา ซโตฮ ละ โนอา นึง
โอ แตะ เญือะ ซ เกือฮ รอาวม เลอึป ปลัฮเตะ� อาึ
ซันญา อาึง ละ โนอา ตอก ออฮ� ปเล่ีย เฮี ซันญา
โรฮ อาึง ละ โม เปะ ตอก เซ โรฮ� นึง โอ แตะ เญือะ
ซ ฮาวก รพาวม ละ โม เปะ ไม่ โอ แตะ เญือะ ซ เติ
เปอะ� 10 ปัง เฌาะ งวต บลาวง ติ แตะ� ปัง รกุฮ
รเตียง โม มอยจ เตือง โอยจ อ�ื รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ อาึ ซ เฌาะ โตว ติ แตะ ฮา เปอะ� ลปุง ซัน
ญา ป ซันญา เอะ ซ ปุก ปอ ปุ แตะ เซ อาึ ซ เปียน

โตว ติ ชวง�� อฮั เซ พะจาว ป เลียก พาวม นึง โม
เปะ เอ�

เยรูซาเลม โคระ
11 พะจาว อฮั เฮ�ี �เออ เยรูซาเลม� ปะ ป กอ

โซะ ป อาวม เมอ� ป กอ อาวม เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ
ไม่ โอ เปอะ ไก ป เกาะ โลม รพาวม� อาึ ซ โก โคระ
แม เปอะ นึง แกว ซงา กวต� อาึ ซ ยุฮ ปะ นึง แกว
มฮานิน� 12 อาึ ซ ยุฮ ปอม ตฮนั ยุฮ เปอะ นึง แกว
ซครกั� อาึ ซ ยุฮ โรฮ รเวอืะ เปอะ นึง แกว รงั� ไม่
ซ ยุฮ โรฮ โฮะ ฆรุง เปอะ นึง แกว ไมจ โฮวน เจือ�
13ป มัฮ โม ลุกจุ ไพเมือง เปอะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ
เพอกึ ตอม เมอะ� โม ปุย ไน เปอะ เซ ซ โฮลฮ เนอึ
ม อาวต ไมจ โซม ญุ่ก� 14 ปะ ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ เซ� โม
ป โคมเฮง เปอะ ซ อาวต ซไง ฮา เปอะ� ปะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว ฮลัต เตีจ� โอเอฮี ควน โตวฮ ฆราึง เปอะ
เญาะ ซ ฮอยจ โตว ละ เปอะ เฟือฮ เอนิ� 15 ดัฮ ไก
ป ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ� ปุย โม เซ มัฮ โตว อาึ
ป ดวน เนอ� โม ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ ซ ไลจ โลม ฆาื
ไป แตะ นึง ปะ��

16 �งอ่ต แลน เมอะ� เอจี มัฮ อาึ ป ซัง จังเคือง
แตม ไร ป ยตึ รโซฮ ไม่ ยุฮ อื เครองึ รุป เซิก ป โกว
โม ตฮนั เซ� โนก ฮา เซ อาึ เอจี ยุฮ โรฮ โม ตฮนั ละ
ซ โกว อื เครองึ รุป เซ ละ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ โอเอฮี�
17 ปัง มัฮ ตอก เซ� เมาะ ป มัฮ เครองึ รุป เซิก ป
แตม ปุย เซ ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป ซ ปุน ยุฮ อื ไลจ
ไม่ ปะ อา� เมาะ ป ฟอง ปะ เซ� ปะ ซ ดุต โรฮ เปอะ
ยุฮ ดัก อื โครยญ โฆะ อ�ื ป ซ โฮลฮ โม กวนไจ ยุฮ
อาึ อื มัฮ เฮ�ี อาึ ซ เปลีฮ ที มัฮ อื ปุย โอ ไก พิต��
อฮั อื ตอก เซ พะจาว เยอ�

55
พะจาว กอก ปุย มัป่ เอญี เคะ แตะ

1พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป ฆวต ญุ รอาวม เมอ�
เอญี ละ เคะ อาึ เตือง โอยจ เปอะ� ซ โฮลฮ เนอึม
เปอะ ญุ� ปัง โอ เปอะ ไก มาื ยุฮ� เอญี รวี ป โซม
ป ปอน นึง เงอะ� ซ โฮลฮ เปอะ รวี รอาวม อะงุน ไม่
นัมโนม เตือง โอ อื โอยจ มาื ยุฮ เปอะ� 2 เมอยุ ฆวต
เกือฮ เปอะ มาื ยุฮ แตะ โอยจ เยอื ไอฮ พาวม แตะ
เตือง โอ เปอะ โฮลฮ ป โซม ป ปอน แตะ นึง อ�ื เม
อยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ โอยจ เยอื เรยีง แด่น เตือง
โอ เปอะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน กุมปอ แตะ เบือ อ�ื
ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ เนอึม
โซม ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ป โซม เปอะ เซ ซ มัฮ ป ตึก
นึง ญึม แตะ ละ รพาวม เปอะ� 3 เอญี เคะ อาึ อ�ื
ดาวง ฮยวก เปอะ ละ� งอ่ต ป อฮั อาึ อ�ื เดอมึ เปอะ
ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง โอ
เอฮี ไม่ เปอะ� มัฮ ป ตอน ป ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ
นึง� เอจี มัฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ป ซันญา เยอะ
อาึง ละ ด่าวติ โฮ� 4 อาึ เอจี เกือฮ ด่าวติ แปน ซกิ
พญีัน ยุฮ แตะ ละ ปุย โครยญ เจือ� เกือฮ โรฮ แปน
ป นัมนา ไม่ ไกญกอ ละ ปุย โครยญ เมือง� 5 งอ่ต
แลน� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ กอก เมือง ป โอ เปอะ ยุง�
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ปะเทต ป โอ ยุง โม เปะ เซ ซ ตอ เอนิ เอญี เคะ เปอะ
เบือ อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ พะ
จาว ซงะ่ ซงอม ทื โม อซิราเอน� อาึ เอจี เกือฮ เนอึ
ม โม เปะ โฮลฮ โญตซัก แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

6 ไมจ เปอะ ซาวป ยุ พะจาว เญอืม เตือน ลัง่ เปอะ
ยุ� ไมจ เปอะ กอก เอญี เรอมึ แตะ เญอืม ซดิ ลัง่ อื
ไม่ เปอะ� 7 ไมจ โม ปุย ฆอก ปุย เบร ละ แปฮ กัน
ฆอก ยุฮ แตะ� ไมจ อื เปียน แปฮ กัมกึต โอ ไมจ
แตะ� ไมจ อื เอญี เคะ พะจาว เดอมึ ซ เลียก พาวม
นึง อ�ื ไมจ อื เอญี เคะ พะจาว ยุฮ เอะ� เดอมึ ซ
ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ�

8พะจาว อฮั เฮ�ี �ป คิต ป งอ่ต โม เปะ ตอก โตว
ป คิต ป งอ่ต อาึ� คระ โฮว โม เปะ ตอก โตว โรฮ
คระ โฮว อาึ�

9 �มะลอง ฮลาวง ฮา ปลัฮเตะ เมาะ ออฮ คระ
โครง โฮว อาึ อื ฮลาวง โรฮ ฮา คระ โครง โฮว โม เปะ
เมาะ เซ โรฮ� ป คิต ป งอ่ต อาึ ฮลาวง โรฮ ตอก เซ
โรฮ�

10�รอาวม เฮละ รอาวม แพร เลีฮ เน่อมึ มะลอง�
เญือะ แม โตว นา ก อาวต แตะ กา เฆียง ซเกาะ อื
ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ เกือฮ อื ปลัฮเตะ กวยฮ โอเอฮี นึง�
ลอต แปน โนง ป ซมา ละ ปุย� ไม่ แปน อื ป โซม ละ
อื โรฮ� 11 มัฮ รอาวม เฮละ ตอก ออฮ ลปุง อาึ ป โอก
ฮา มวยญ เญอะ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ� ลปุง อาึ ซ แม
โตว ละ อาึ กา เฆียง ไก เปลิ อ�ื อาึ ซ เกือฮ โอเอฮี
เกิต เบือ อื ตัม ป เอจี งอ่ต แตะ อาึง� ซ เกิต เนอึ
ม ตัม ป เอจี อฮั ฮะ อาึง โครยญ เจือ� 12 โม เปะ ซ
โอก โฮว เปอะ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� อาึ ซ นัม
โม เปะ โฮว ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เปอะ� ปัง
มัฮ บลาวง ฌื โม มอยจ ซ เชยี ตื ฆาื อื ไม่ เซียง เรยีง
แตะ� ป มัฮ โคะ เอาะ นึง เพระด่าวก ซ ดิฮ เตะ แตะ
นึง มวน รพาวม แตะ� 13 นา ก โฮวน กัต ซ กวยฮ
โคะ ฆิ รจวง นึง� นา ก โฮวน ไรป ฆอก ซ กวยฮ โคะ
ฆิ ซออย ฮงาื นึง� เญอืม เกิต โอเอฮี ตอก เซ มอยฮ
อาึ ซ ระ เนอมึ ไล ละ ปุย ฆาื อ�ื ซ แปน เคืองไม ซัม
คัน ละ ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว.

56
ปุย โครยญ เจือ ปุย เกียฮ แปน ปุย ไน พะจาว

1 พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ยุฮ ป ปุก
ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ� อาึ เอจี ซดิ ซ ฮอยจ เรอึม โม
เปะ เอ� กัน เกือฮ อาึ ปุย โปน ป โอ ไมจ เจอ เอจี ซดิ
ซ เปลีฮ เยอะ เกือฮ โอก เกอ� 2 โม ป ปุน ยุฮ เนอึ
ม ตอก เซ ไม่ โม ป ปุน ทื เนอึม ซเงะ ลโล่ะ เกือฮ
แปน ป ซัมคัน ละ แตะ� ไม่ ปุน แฮน อื ติ แตะ ฮา
กัน ฆอก กัน เบร โครยญ เจือ� แจง ซ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื�

3 ดัฮ ไก ปุย ตังเมือง ป เลียก แปน ปุย ไน พะจาว,
ไมจ โตว อื อฮั ตอก เฮ�ี �พะจาว ตึน โอ ซ รปั อาึ
เกือฮ แปน ปุย ไน แตะ�� ไมจ โตว อื อฮั เซ� โม ป
เอจี โฮลฮ ปุย เซฮ ไมจ โตว อื โรฮ อฮั เฮ�ี �พะจาว
ตึน โอ ซ รปั อาึ นึง โอ เยอะ เกียฮ ไก กวน�� ไมจ
โตว อื โรฮ อฮั เซ�

4พะจาว เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง โม ป โฮลฮ
ปุย เซฮ เซ ป ปุน ทื เนอึม ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ� ไม่
ยุฮ อื ป ปุก รพาวม อาึ� ไม่ ปุน อาวต ตอน ฮมัน อื
ตัม ลปุง ซันญา อาึ อาึง ละ ปุย เซ� 5 อาึ ซ เกือฮ
มอยฮ ปุย โม เซ ไม่ ควน ไตม ปุย อื ไก กไน วฮินั ยุฮ
แตะ� ไม่ กไน ฆรุง ยุฮ ฮุ� ซ แปน เนอึม ป ไมจ ละ
อื โฮฮ ฮา ไก กวน รเมะ กวน รโปวน อ�ื ซ เกือฮ
เอนิ มอยฮ อื เซ แปน ป ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ปุย เญาะ ซ เบีย โตว มอยฮ อื เซ เฟือฮ เอนิ� 6 โม
ป มัฮ ปุย ตังเมือง ป เลียก แปน ปุย ไน พะจาว, ป
รซอฮ ละ พะจาว ไม่ ฮรกั อื ไม่ นัปทื เนอมึ อ�ื โม ป
ปุน ทื เนอึม ซเงะ ลโล่ะ ไม่ เมีญ อื มัฮ ป ซัมคัน ละ
แตะ� ไม่ ปุน อาวต ตอน อาวต ฮมัน อื ตัม ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว� 7อาึ ซ ตาว ปุย โม เซ ฮอยจ นึง บลา
วง ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ โฮลฮ อาวต นึง
เญือะ ยุฮ แตะ นา ก ไววอน ปุย� ไม่ รพาวม บวยฮ
บาึง แตะ� โอเอฮี ป ตอง อื ทไว ไม่ โอเอฮี ป ทไว
ไฮญ อื ละ อาึ นึง คัน ยุฮ ฮุ เซ� ซ แปน ตื ป ปุก
รพาวม เมอะ� วิฮนั ยุฮ อาึ เซ ปุย ซ อฮั อื มัฮ นา
ก ไววอน ปุย โครยญ เจือ ปุย� 8 พะจาว เยโฮวา ป
เอจี ซาวป รโจะ โม อซิราเอน ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ
เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ซาวป โรฮ รโจะ ปุย ไฮญ
เกือฮ โฮลฮ อาวต ดิ ไม่ อ�ื มัฮ โนก ฮา โม ป เอจี
ซาวป เยอะ รโจะ อาึง เซ� � อฮั เซ�

กัน พิต ยุฮ พูนัม โม อซิราเอน
9 พะจาว เอจี อฮั อื ละ ปุย โฮวน เมือง เกือฮ อื

ฮอยจ คัม คุย ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ� ตอก ฮอยจ
เกียต โกะพริ ซวก โอเอฮี โฮ� 10พะจาว อฮั อื ละ อื
ตอก เฮ�ี �โม ป มัฮ พูนัม ป ลัง ซตอก ปุย ไน อาึ เซ�
มัฮ ตื โม ป จัก ไง่ เตือง โอยจ แตะ� ปุย โม เซ มัฮ
ป โอ ไก ป ยุ ป ยุง เฟือฮ� มัฮ เยอื ตอก เซาะ มอง
เญือะ ป โอ เกียฮ โรฮ โฮ� มัฮ แนฮ ไอจ โซะ โซม
ญึม� ไมจ รโมะ ลัง่ รโม่ยฮ โน่ง ป งอ่ต อ�ื 11 ปุย โม
เซ มัฮ ตอก เซาะ กละ โฮ� ปัง โซม เมาะ ออฮ เมาะ
เอฮี ยุง โตว ซัก ติ ชวง� ปุย โม เซ มัฮ พูนัม ป โอ ยุง
โอเอฮี เฟือฮ� ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ
โครยญ โฆะ แตะ� ซาวป โรฮ งอ่ต ป โกะ ละ โกะ
แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� 12 ปุย โม เซ อฮั อื ละ
ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ โฮว ซาวป ตุย ไปล อะงุน
ละ ซ ญุ ดิ อิ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เอะ ซาวป ไปล ญึม ละ
ซ ญุ อุ ปอ ซัก ปอ เตือ แตะ เอนิ� ซงา่วป เอะ ตึน ซ
โฮลฮ แม มวน โมฮ รโอฮ รออง ดิ ไม่ ปุ แตะ โฮฮ ฮา
เฮี แม� � อฮั เซ�

57
โม อซิราเอน ป ไว ฮุป ซ ลอก ตุต

1 เญือม ยุม ปุย ซืไซ เยอ ไก โตว ป ยุง งอ่ต จีวติ
อ�ื เญอืม ยุม ปุย ปุก ปุย ลอก เกอ ไก โตว ป คาวไจ
ตอก มัฮ อ�ื ญันได่ เญือม ยุม ปุย ตอก เซ เอจี มัฮ
ไก ป โรวก อื เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ� 2 เอจี มัฮ
โฮลฮ อื เลียก อาวต ลัก่ เฮน ลัก่ ฮลอง อ�ื โม ป ยุฮ
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ป ปุก ป ลอก เกอ� เญือม ยุม อื ตอก เซ� เอจี มัฮ
โฮลฮ อื ลโล่ะ ไอจ ไมจ ไอจ มวน�

3 โม เปะ ป โกว อมันัต พี� ป ซาวป เลนจุ� ไม่ ป
พาวม ดิ ไม่ มอจังคึต เตอ� ปังเมอ ไมจ เปอะ เอญี
นา เฮ�ี 4 โม เปะ อมั มัฮ โรวต เปอะ เพยีก แฮม พะ
จาว� อมั มัฮ โรวต เปอะ พามัต ดู่แควน ไม่ โล่ เปอะ
ญวยฮ� เอจี มัฮ โม เปะ ป กอ เลฮ เตียง พะจาว ไม่
อฮั เปอะ ป โอ เนอมึ� โม่ มัฮ อ�ื 5 โม เปะ เอจี ซาวป
เปอะ เลนจุ นึง ทื เปอะ พะ ฆรมึ โคะ เกลอมึ ฮละ โค
รยญ โฆง� เอจี มอป โรฮ เปอะ ทไว กวน แตะ ละ
อื นึง เฆียป ซโมะ โตะ โลก โฮวน โดฮ� 6 โม เปะ
เอจี ตุย เปอะ ซโมะ ญัว่ เน่อมึ นา เซ� เอจี ไว เปอะ
ซโมะ เซ เกือฮ แปน พะจาว ยุฮ แตะ� เอจี ทไว โรฮ
เปอะ ไปล อะงุน� ไม่ เฮงาะ รโกะ ยุฮ เปอะ ละ อ�ื
เญือม ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ อมั มัฮ แกต เปอะ
อาึ โอ ซ รอก พาวม ละ แตะ ฆาื อ�ื 7 โม เปะ เอจี
ฮาวก เปอะ ฮอยจ นึง บลาวง ฮลาวง เซ� ละ ซ ทไว
เปอะ โอเอฮี ละ ฮุป� เอจี มัฮ นา เซ ก เลน เปอะ จุ
อู� 8 โม เปะ เอจี โบลวง เปอะ ฮุป ฆอก เซ นึง เดีย
รเวอืะ เญือะ แตะ� เอจี ละ โปวฮ เปอะ อาึ� ฟวยจ
เซ ลอต เอนิ เปอะ ปอยจ เครองึ เซอกึ แตะ� ฮาวก
ไอจ เปอะ นึง เตียง ระ เซ ไม่ ปุย เอจี รวี เปอะ เกือฮ
ไอจ ดิ ไม่ แตะ เซ� เอจี ยุฮ เปอะ ตัม กัมกุยฮ แตะ
ปอ ซัก ปอ เตือ แตะ� 9 โม เปะ ดะ เปอะ ลออยฮ ไม่
ดุฮ เปอะ ป ซออย ฮงาื นึง แตะ� โฮว ซาวป เปอะ
ไว พะโมเลก ไม่ เกือฮ แม เปอะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
แตะ โฮว ฮอยจ ก ซไง อ�ื โฮว ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม
ละ ซ ซาวป อื ป ทื เปอะ ละ เปอะ� 10 โม เปะ เอจี
โฮว ซาวป เปอะ พะ ซาวป เปอะ จาว ปอ โซะไมญ
โซะปี แตะ ปอ โอ เปอะ เญาะ ยุง ลโล่ะ� แกต โรฮ
เปอะ มัฮ ฮุป พะ ฆอก เซ ป เกียฮ เกือฮ เรยีง แด่น
ละ เปอะ� มัฮ เซ ป โอ เปอะ ญอม เตือ นึง ซาวป
แตะ ฆาื อ�ื

11พะจาว อฮั แม เฮ�ี �มัฮ พะ ตอก เมอ ป เกือฮ
เปอะ ฮลัต ปอ อฮั เปอะ ป โอ เนอึม ฆาื อื ตอก เซ
เยอ� ไม่ เอจี เบีย เยอื เปอะ อาึ ตอก เซ� อมั มัฮ
โอ เปอะ เญาะ นัปทื อาึ ฆาื เล่ีญ โอ อาึ เญาะ อฮั โอ
เอฮี ละ เปอะ� 12 โม เปะ เอจี แกต เปอะ มัฮ ป ปุก
ป ยุฮ แตะ เซ� อาึ ปังเมอ ซ เปลีฮ ที กัน ยุฮ เปอะ
เซ� ป มัฮ ฮุป ไว เปอะ เซ เกียฮ เรอึม โตว โม เปะ
เฟือฮ เอนิ� 13 เญือม กอก เปอะ ปัว ป เรอึม แตะ�
ลอง แลน เกือฮ พะ ยุฮ เปอะ เซ เรอมึ เปอะ� ฮุป เซ
มัฮ เยอื ป เกียฮ ปอย ไม่ กาื� เมาะ ฮอยจ กาื ละ อื ติ
รพาวม โน่ง ปอย เอนิ� โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง
อาึ อื ปังเมอ ซ โฮลฮ บัน่เมือง ยุฮ ฮุ แปน คอง แตะ�
ไม่ ซ โฮลฮ อื รโตง แตะ นึง บลาวง ซงะ่ ซงอม ยุฮ
ฮุ�� อฮั เซ พะจาว�

พะจาว ซันญา ซ เรอมึ แตะ ปุย
14พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �เพรยีง อาึง คระ อา�

เพรยีง อาึง คระ เซ เกือฮ ไมจ� เมาะ ป แจ ป เจีญ
นึง คระ เอญี ปุย ไน อาึ เซ� ตุย แปฮ โปวฮ เกือฮ
โอยจ�

15 �อาึ มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง
แตะ� มัฮ ป ไอม ลอป� มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� อาึ อาวต

ก ฮลาวง อื นา ก ซงะ่ ซงอม อ�ื อาึ อาวต โรฮ ไม่
โม ป ไก รพาวม ตุเตียม ไม่ ญอม อื อาวม พิต แตะ�
ละ ซ เกือฮ ฮะ โม ป ไก รพาวม ตุเตียม เซ โฮลฮ แม
รพาวม เรยีง แตะ� ไม่ เกือฮ ฮะ ป อาวม พิต แตะ
เซ โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ� 16 อาึ เญาะ
ซ ตาวก ลอป โตว กัน พิต ยุฮ ปุย� เญาะ เกือฮ โตว
โรฮ ติ แตะ รอก ลอป รพาวม นึง� เดอมึ รพาวม รโม่
ยฮ ปุย โอ ซ ไลจ ลอป� นึง มัฮ อื รพาวม ป โพต อาึ
ละ อ�ื 17 อาึ เอจี รอก พาวม นึง ฆาื โฮวน ลอน พิต
โฌวะ ยุฮ อ�ื ไม่ ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ ลอน อ�ื
อาึ เอจี เฟียต ปุฮ โรฮ โฮะ ไม่ รน่ัก บรอน เนอะ นึง
รอก ลอน พาวม แตะ นึง� ปุย โม เซ ปังเมอ ลึง ลัง่
รพาวม� ซาวป แนฮ ลัง่ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ
แตะ ไอฮ� 18 อาึ เอจี ยุ อุ ตอก ยุฮ ตอก อฮั โม เซ
อ�ื อาึ ปังเมอ ซ เรอึม ลัง่ เงอะ เกือฮ ไฮ� อาึ ซ นัม
คระ นัม โครง ละ� ไม่ ซ เกาะ โลม เมอะ รพาวม โม
ป อาวต ไม่ รพาวม โซะ แตะ เซ� 19อาึ ป มัฮ พะจาว
เยอ� ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ อาวต ไมจ มวน เฮน ฮลอง
เตือง ป อาวต ซไง ไม่ ป อาวต ซดิ� อาึ ซ เรอึม ป
มัฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ ไฮ ป โซะ นึง� 20 ปุย ฆอก ปุย
เบร เซ ปังเมอ มัฮ ตอก ปลัฮ รอาวม พุกเพียก โฮ�
ไก โตว เญือม อาวต โฆย อ�ื พุกเพียก ไป มา ลอป
ไม่ ตาว อื บิญ ไม่ ป รแอม อาวต นึง แตะ ฮอยจ เฆี
ยง รอง� 21 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ไก โตว ตอก เกีย
ฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน เฮน ฮลอง แตะ�� อฮั เซ
พะจาว ยุฮ อาึ อ�ื

58
กัน เออปึ ปุย ป โซม แตะ ตอก ปุก อื

1 พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ รโอง เรยีง� เกือฮ
เอนิ ตอก เซียง โตวต โฮ� ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม
ยาโคป ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� เกือฮ ยุง เมาะ โฮวน พิต
โฌวะ ยุฮ แตะ� เกือฮ ยุง มัฮ แตะ ปุย เลฮ เตียง�
2 ปุย โม เซ เอจี เคียต ซาวป อาึ โครยญซเงะ่� เคียต
โคะ ติ แตะ ฆวต ยุง คระ โครง ยุฮ ฮุ ตอก บัน่เมือง
ป ยุฮ ลอป กัน ซื กัน ไซ โฮ� อฮั ติ แตะ โอ ละ โปวฮ
โกตไม ยุฮ พะจาว ทื แตะ เซ� ปัว โรฮ อาึ รเตีฮ โอ
เอฮี ละ แตะ ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื โคะ ติ แตะ ไมจ
มวน รพาวม เญือม ฮอยจ แตะ ซดิ ไม่ อาึ ละ ซ ไว
แตะ อาึ� 3 ปุย โม เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ตอก เมอ�
เมือต แลน เอะ เอจี เออปึ ป โซม ป ไอฮ แตะ� ปะ
เกือฮ เปอะ โตว ลัง่ ติ แตะ ยุ ฮมอง� เอะ เอจี เรจี ติ
แตะ เตียม� ปะ เครองึ เปอะ โตว นึง เอะ ฆาื อื เฟือ
ฮ�� อฮั เซ��
พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เญือม เออปึ

เปอะ ป โซม แตะ เอจี ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� เอจี โคมเฮง คาเคียน ลอน เปอะ โม
ป ยุฮ กัน ละ แตะ เตือง โอยจ อ�ื 4 กัน เออปึ เปอะ
ป โซม แตะ เซ เอจี แปน เยอื ควน รเจ รไซญ เปอะ
ไม่ ตอซู เปอะ ปุ แตะ ปอ ปุฮ เอนิ เปอะ ปุ แตะ ฆาื
รพาวม ฆอก แตะ� กัน เออปึ เปอะ ป โซม แตะ ตอก
เซ แจง โอ อื ซ แปน ควน ฮมอง อาึ ป ปัว เปอะ ฆาื



อซิยา 58:5 641 อซิยา 59:11

อ�ื 5 โม เปะ เญือม เออปึ เปอะ ป โซม แตะ� เคียต
เปอะ คา ติ แตะ ไม่� เคียต เปอะ เกือฮ ติ แตะ เตียม
โงก เตียม ไกญ ตอก ไรป โฮ� เคียต เปอะ ตุม ไอจ
ราว ฮาื ฆัน ไม่ นึง จะ� อมั แกต เปอะ มัฮ ตอก เซ
กัน เออปึ ปุย ป โซม แตะ ตอก ปุก อ�ื กัน ยุฮ เปอะ
ตอก เซ อมั แกต เปอะ มัฮ ป ปุก รพาวม อาึ�� อฮั
เซ พะจาว.

6�กัน เออปึ ปุย ป โซมแตะ ปฆวต เกือฮ อาึ เปอะ
ยุฮ ฮู มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน โอ เปอะ เญาะ ไมจ โคม
เฮง ปุย� ไม่ กัน โอ เปอะ เญาะ ไมจ คานัป กัปกา
ปุย� ไม่ ซาวป เปอะ ตอก ซ พลวย แตะ โม ป โฮลฮ
ปุย โคมเฮง เซ� ไม่ โปวก เปอะ แอก โอ ซื โอ ไซ
ป โฮลฮ ปุย ปุยฮ กลอม เซ เตือง โอยจ อ�ื 7 มัฮ
โรฮ กัน รฆุ เปอะ ป โซม ยุฮ แตะ ละ โม ป วติ โซม
ม่อยญ จัน� ไม่ เกือฮ เปอะ โม ป โอ ไก เญือะ อาวต
คราว โซม โฮลฮ อาวต นึง เญือะ เปอะ� ไม่ เกือฮ
เปอะ เครองึ เซอกึ ละ โม ป โอ ไก เครองึ จาวป เค
รองึ ฟุต� ไม่ โอ เปอะ เกือฮ โม คระ เฌือต ป ปัว นึง
เปอะ โฮลฮ เอญี ปลาว� 8ฟวยจ เซ อาึ ซ เกือฮ รงั
ซเปีย ยุฮ แตะ ซอต ละ เปอะ� ตอก ซอต ซเปีย เมือ
กซะ อื โฮ� อาึ ซ เยื่อ เบราะ เปอะ เซ เกือฮ ไกลจ
ไฮ� ซ อาวต ลอป ไม่ เปอะ ละ ซ เรอมึ แตะ โม เปะ�
อาึ ซ มอง โรฮ เฆีญ เปอะ ฮา ป ฆอก นึง อมันัต โญต
ซัก ยุฮ แตะ โครยญ ลวง โรฮ� 9 เญอืม ไววอน เปอะ
ละ อาึ อ�ื อาึ ซ โลยฮ ละ เปอะ� เญอืม ปัว เปอะ อาึ
เรอึม แตะ อาึ ซ งอ่ต ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ โอ เญาะ
โคมเฮง ปุย� ไม่ โอ เปอะ เญาะ ตัก โต โร โจยจ�
ไม่ โอ เปอะ เญาะ อฮั ลปุง ไอฮ พาวม แตะ� 10 ดัฮ
เปอะ ปุน เกือฮ ป โซม ยุฮ แตะ ละ โม ป ฆวต โซม�
ไม่ เรอึม เปอะ โม ป เม่ะมัก่ นึง โอเอฮี ป ตุก อื นึง�
ปัง อาวต เปอะ นึง ก เฟียก อ�ื อาึ ซ เกือฮ ซเปีย
ซอต ละ เปอะ ฆาื อื ตอก ซเปีย ซเงะ เมือ งอ่น ซเงะ
โฮ� 11 อาึ ซ แปน ลอป ป นัม คระ ละ เปอะ� ซ โพต
ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ กุม ปอ� ซ เกือฮ โรฮ เปอะ
อาวต ไม่ กอ โกะ บาึง พาวม แตะ� ซ ตอก เอนิ เปอะ
รปึม ป ซัก นึง รอาวม โฮ� ซ ตอก โรฮ เปอะ เดือะ
โกลง ป ปัต ลอป รอาวม นึง โฮ� 12 ปุย นึง บัน่เมือง
ยุฮ เปอะ ซ เฌาะ ยุฮ โคระ แม โอเอฮี ป เอจี เญื่อฮ
เอจี ไลจ เน่อมึ โฆะ ลัง่ เซ เกือฮ แปน� โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ โก โคระ แม ป มัฮ ทัน เญือะ อื ป เอจี
เล่ีญ ไลจ เซ� โม เปะ ซ ลอต เปอะ มอยฮ ปุย เฌาะ
เพรยีง โคระ แม ฆรุง เวยีง� ไม่ เฌาะ ยุฮ โคระ แม
เปอะ เญือะ ยว่ง� ละ ซ แปน อื นา ก เปิง ก อาวต
ปุย นึง�� อฮั เซ พะจาว.

13 �ดัฮ เปอะ ปุน ทื เนอึม ซเงะ ลโล่ ะ แปน ป
ซัมคัน ละ แตะ� ดัฮ เปอะ โอ เญาะ ยุฮ โอเอฮี ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไน ซเงะ ซัมคัน ยุฮ อาึ เซ� ไม่ เมีญ
เปอะ ซเงะ ลโล่ะ เซ มัฮ ซเงะ ไมจ มวน� ไม่ เกือฮ
เปอะ ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ แปน ซเงะ ระ ไล ละ แตะ�
ดัฮ เปอะ นัปทื เนอึม ไม่ โอ เปอะ โฮว นึง คระ ฆวต
โฮว โกะ แตะ� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ โอเอฮี นึง ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไน ซเงะ เซ� ไม่ โอ เปอะ เญาะ อฮั ลปุง ไอฮ
พาวม แตะ นึง� 14 เญือม เซ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ

รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อาึ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ติ
ปลัฮเตะ นัปทื โม เปะ� ซ โฮลฮ เปอะ โซม ไมจ ไอจ
ญึม นึง บัน่เมือง ป เอจี มอป อาึ อาึง ละ ยาโคป ป
มัฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� อาึ มัฮ พะจาว ป อฮั ละ
เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

59
ป ซึป ลปุง พะจาว เติ กัน พิต ยุฮ ปุย

1 อมันัต พะจาว เอจี กุมปอ ละ ซ เรอึม แตะ โม
เปะ� ฮยวก พะจาว รฮอง ลอป โรฮ ละ ซ ฮมอง แตะ
รซอม ปัว โม เปะ โรฮ� 2 มัป่ พิต ยุฮ โม เปะ เซ ปัง
เมอ มัฮ ควน เกือฮ เปอะ รกัฮ ฮาพะจาว� พิต โฌวะ
ยุฮ เปอะ เซ มัฮ โรฮ ป เดีย โม เปะ ฮา พะจาว� มัฮ
เซ ป โอ พะจาว เญาะ งอ่ต ป อฮั เปอะ เซ ฆาื อ�ื
3 เตะ โม เปะ เซ เอจี รแอม โอยจ ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ
เปอะ� นึง ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย� ดัก ดอย เปอะ เอจี
อฮั ลอป โรฮ เปอะ ลปุง จุไล นึง ไม่ ลปุง ฆอก เบร�
4 ไก โตว ติ ตื เนอึม ป ฮาวก นึง ซัน ละ ซ อฮั แตะ
ป ปุก ป ลอก เกอ� ไก โตว โรฮ ป อฮั ป เนอึม เญื
อม ฟู แตะ มวยญ เดือ แตะ โครวน เนอ� ปุย โม เซ
เยอ� โกว ลักทัน ป โอ เนอึม� อฮั แนฮ ลปุง จุไล�
เอจี แฮง ป ฆอก ป เบร� เอจี กิฮ โรฮ ป พิต ป โฌวะ
โรฮ� 5-6 แพนกัน ฆวต ยุฮ อื ป ฆอก ละ ปุย เยอ�
มัฮ เอนิ ตอก ตอม ซโอยญ ปิต โฮ� ดัฮ ปุย เอจี ตุฮ
ตอม เซ โฮ� ซ โอก เอนิ ซโอยญ ปิต นึง� ปิต อื เซ
ปอ เอนิ ยุม ปุย เอนิ� แพนกัน ยุฮ อื ละ ซ ยุฮ อื
ไลจ ไม่ ปุย เซ� แจง โอ อื ไก ป มัฮ ฮา� มัฮ เยอื
ป เช ลัมเลือ ตอก เงียง เรฮี โฮ� เงียง เรฮี เซ มัฮ
โตว ป เกียฮ ไตญ ปุย เครองึ เซอกึ แตะ นึง� กัน
ฆอก ตะ อื ยุฮ เซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โอ อื ไก ป มัฮ
ฮา� 7 ชวง อื ฆวต ตอ แนฮ โฮว ละ ยุฮ แตะ ป โซะ
ละ ปุย� รพาวม อื งอ่ต ลอป โรฮ ตอก ซ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต� ป คิต ป งอ่ต อื มัฮ แนฮ ป
ฆอก ป เบร โน่ง� ยุฮ แนฮ ปไฮะ ปฮอน ละ ปุย โค
รยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ� 8 ปุย โม เซ ไก โตว
รพาวม ฆวต อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุย เฟือฮ�
กัน ยุฮ อื โครยญ เจือ มัฮ โอยจ กัน โอ ซื โอ ไซ� ปุย
โม เซ โฮว แนฮ นึง คระ บ่วก� เมาะ ป โฮว นึง คระ
เซ โฮลฮ โตว อาวต เฮน อาวต ฮลอง เฟือฮ�

กัน รโซะ ปุย พิต โฌวะ ยุฮ แตะ
9 เญือม เซ โม ลัปซด่อน อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอะ

เอจี ยุง เงอะ ตอก โอ พะจาว เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ฮา
โม ป คัม ตุง เอะ เซ ฆาื อ�ื เอะ รกวน แนฮ ยุ ซเปีย
นึง คระ ซ โฮว แตะ� ปังเมอ มัฮ แนฮ ป เฟียก โน่ง
ป ไก นึง อ�ื 10 เอะ จัมเปน บู่เบื่อ โอเอฮี ตอก ป จัก
โฮ� ปัง มัฮ เมือ งอ่น ซเงะ� เอะ โคะ ซดุฮ ลัง่ เงอะ
ตอก ป โฮว เมือ ก ซาวม อื โฮ� เอะ เอจี ตอก โรฮ
เอนิ ป อาวต นึง เมือง ป ยุม ป เฟียก ตัน เอนิ เซ�
11 เอะ เอจี โฮลฮ แง ตอก เครฮี� เยอืม ตอก รโกะ
เกอื โฮ� เอะ รกวน ยุ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ละ แตะ
ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื ปังเมอ โอ ยุ ติ ชวง� รกวน โรฮ
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เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� ปังเมอ ตอก ป
ซไง ลัมเลือ ฮา เยอะ��

12 โอ พะจาว� เอะ เอจี ยุฮ ลอป เนอึม ป พิต ละ
ปะ โฮวน เจือ โฮวน ยัง่� ป พิต ยุฮ เอะ เซ เอจี รโจฮ
เอะ ไอฮ� กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ ฮุ เซ เอะ เอจี อาวม
ไอฮ นึง โกะ แตะ� กัน พิต กัน มัป่ ยุฮ ฮุ เซ เอจี ยุง
โรฮ โฮะ� 13 เอะ เอจี เลฮ เตียง เปอะ� เอะ เญาะ
ญอม โตว รปั ปะ แปน กุม แตะ� ไม่ โอ เยอะ ญอม
ฟวต ปะ� เอะ เอจี โคมเฮง เงอะ ปุย ไฮญ ไม่ เอจี ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา เปอะ� ป คิต ป งอ่ต เอะ มัฮ โตว ป
ปุก ป ลอก� ป อฮั ป อู เอะ มัฮ เอนิ ลปุง จุไล โน่ง�
14 รพาวม ซืไซ เยอ เอจี ไฆร ตื ฮา เยอะ� ป ปุก ป
ลอก เกอ ปุ โรฮ เญาะ อาวต ไม่ เยอะ� ป เนอึม ป
แนม เญาะ ไก โตว นึง ตะ โบรก ยว่ง อาวต เตอะ เญี่
ยะ เนอึม� รพาวม ซโฆรฮ ปุ โรฮ เญาะ ไก นึง เงอะ
เฟือฮ เอนิ� 15ลปุง เนอมึ เญาะ ไก โตว นึง เงอะ เญี่
ยะ เนอมึ� โม ป โอ เญาะ ยุฮ ป ฆอก นึง อื ซ ไก แม
ป คัม ตุง ฆาื อ�ื
พะจาว เญือม ยุ อื โอ อื ไก กัน ปุก กัน ลอก นึง

ตอก เซ� ปุก โตว รพาวม อ�ื 16พะจาว ยุ โอ ปุย ไก
ป เรอึม� เงอตึ โรฮ ฆาื โอ อื ไก ป ปัว โอเอฮี รโตง
อ�ื ฟวยจ เซ พะจาว ฮอยจ เรอึม ไอฮ ปุย เบือ อมั
นัต ระ แตะ เซ� ละ ซ เกือฮ อื โปน ฮา ป ฆอก ป
เบร ไม่ เป แตะ ป โอ ไมจ� 17 พะจาว ซ จาวป กัน
ซื กัน ไซ ตอก จาวป ปุย ลปิ ไร เฆีญ รน่าวก แตะ�
กัน เกือฮ อื ปุย โปน ป โอ ไมจ เจอ� พะจาว ซ เกือฮ
อื แปน ตอก วอม ไร เฆีญ ไกญ แตะ โฮ� กัน โรก
อื เวน ละ ปุย ไม่ รพาวม เรยีง นึง กัน ซ เกือฮ อื ปุย
ลอก ตุต แตะ� พะจาว ซ เกือฮ โรฮ อื แปน ตอก เค
รองึ จาวป แตะ โฮ� 18 พะจาว ซ เกือฮ โม ป เกละ
ยุ แตะ ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ยุฮ อ�ื ปัง มัฮ ป อาวต
ก ซไง อื ญุ่ก� 19 เญอืม เซ ปุย โครยญ โฆะ อื เน่อมึ
ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื ซ ฮลัต ไม่
นัปทื เนอมึ แตะ พะจาว เบือ อมันัต โญตซัก ยุฮ อ�ื
พะจาว ซ ฮอยจ ไม่ รที ระ แตะ ตอก รอาวม เรยีง ดัง
ดอ ป ฮอยจ เบือ กาื ระ ยุฮ อื เซ�

20พะจาว อฮั เฮี ละ ปุย ไน แตะ� �อาึ ซ ฮอยจ นึง
เมือง ซีโยน� ซ โตฮ โม เปะ ฮา ป กอยจ ป ราวม�
โม ยาโคป เมาะ ป ลเตือฮ อื ติ แตะ ฮา กัน ฆอก อาึ
ซ เรอมึ เมอะ�

21 �อาึ ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี ไม่ โม เปะ ตอก
เฮ�ี ป มัฮ ลปุ อาึ ไม่ ลปุง เงอะ ป เกือฮ อาึ อาวต
นึง เปอะ เซ� ซ เกือฮ โตว ไฆร ฮา เปอะ เฟือฮ เอนิ�
ปัง มัฮ โม กวน เปอะ� ปัง มัฮ โม กวนโซะ กวน แซะ
เปอะ� ปุ ซ เกือฮ ไฆร ฮา อื เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ ละ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว.

60
รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ เวยีง เยรูซาเลม

1 เออ เยรูซาเลม� ไมจ เปอะ โกฮ เกือฮ ติ เปอะ ไก
รงั ซเปีย นึง� รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว เอจี ฮอยจ ซอต
เนอึม นึง เปอะ� 2 งอ่ต เมิฮ� ป เฟียก เกอ เอจี ซ

ฮอยจ ครุป ปลัฮเตะ� ป เฟียก ตัน เนอ เอจี ซ ครุป
โรฮ ปุย โฮวน เมือง� พะจาว ปังเมอ ซ ซอต รงั ซ
เปีย ยุฮ แตะ นึง เปอะ� ปุย ซ โฮลฮ ยุ อมันัต โญต
ซัก ยุฮ พะจาว เซ นึง เปอะ โรฮ� 3 ปุย โฮวน เมือง
ซ ฮอยจ ละ โฮลฮ แตะ ยุ รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ เซ� โม
กซัต ซ ฮอยจ โรฮ ละ ซ ยุ แตะ รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ
ตอก ซเปีย เญอืม โอก ซเงะ โฮ�

4 ไมจ เปอะ แก แลน โอเอฮี รวติ เปอะ� ปุย เตือง
โอยจ อื ซ รโจะ ปุ แตะ� ปุย โฮวน เซ ซ ฮอยจ ดิ เคะ
เปอะ� โม กวน รเมะ เปอะ ซ ฮอยจ เน่อมึ นึง ก ซไง
อ�ื โม กวน รโปวน เปอะ ซ ไก โรฮ ป โรวก ละ เปอะ
ตอก โอม ปุย โรวก กวนงกั โฮ� 5 เญือม ยุ เปอะ โอ
เอฮี ตอก เซ โม เปะ ซ มาวก ลัมเลือ เปอะ ไม่� ซ
ไมจ มวน เนอึม รพาวม เปอะ เบือ อ�ื เญือม เซ โอ
เอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก โฮลฮ ปุย เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม
เซ ซ ฮอยจ ละ โม เปะ� เละ มาื คาวคอง ยุฮ ปุย
โฮวน เมือง เซ ซ เอญี แปน โรฮ คอง โม เปะ� 6 ซ
ฮอยจ อุต ตัง เครองึ ละ เปอะ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ซ
ฮอยจ ตื เน่อมึ นึง เมือง มีเด่ียน ไม่ เมือง เอฟา� ซ
ตัง โรวก ไคร ละ เปอะ ไม่ กัมยนั เน่อมึ นึง เมือง เช
บ่า� ปุย ซ ฮอยจ ครอฮ ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว นึง รซอม ลืลาว แตะ� 7 โม แกะ ปิ เน่อมึ นึง
เมือง เคด่า ไม่ เมือง เนบ่าโยต เตือง โอยจ อ�ื ซ ไก
ป ฮอยจ ตาว ละ เปอะ ละ ซ แปน อื ป โกว เปอะ นึง
กัน ทไว เปอะ� เญือม ทไว ปุย อื นึง คัน ยุฮ พะจาว
ซ แปน ป ปุก รพาวม อ�ื พะจาว ซ เกือฮ วฮินั คึนัก
ยุฮ แตะ เซ แปน ป รโอฮ รอตั ปุ ปุ�

8 มัฮ ปุย แล ป เกียฮ ลอย ปุ ฮอยจ นึง กังฮาว ตอก
ชุต รวู เยอ� มัฮ โรฮ ตอก รโกะ เกอื ป เอญี ฮอยจ
ละ รฮมาวม แตะ โฮ� 9 โม เซ เอจี มัฮ ป อาวต ก
ตึก นึง ซไง แตะ ป มอง อาึ กอก แตะ เกือฮ เอญี�
ป ฮอยจ รกา เอจี มัฮ โม ป ฮอยจ ไม่ โล่ง ป โฮว นึง
ปลัฮ รอาวม ละ ซ ตาว อื โม ลุกเมือง เปอะ เน่อมึ ก
ซไง อ�ื ตาว อื เกือฮ ฮอยจ ไม่ ไคร มาื ยุฮ อื โรฮ�
ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�
ป มัฮ พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน� เอจี มัฮ
พะจาว เซ ป เกือฮ เปอะ จเลิน รโอฮ รอตั เตอ�

10 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม ปุย ตังเมือง ซ ฮอยจ ยุฮ
โคระ แม ฆรุง เวยีง ยุฮ เปอะ� โม กซัต ยุฮ อื ซ แปน
ป รซอฮ ละ เปอะ� เญอืม รอก พาวม เมอะ นึง เปอะ
อาึ เอจี ปุฮ เฟียต โม เปะ ฆาื อ�ื อาึ ปังเมอ ซ เรอึ
ม โม เปะ เบือ เลียก พาวม แตะ นึง เปอะ� 11 โตะ
รเวอืะ เมือง ยุฮ เปอะ ซ โปฮ ลอป เอนิ� ปัง มัฮ เมือ
ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อื ซ ไก โตว เญือม ซอง อื เฟือ
ฮ� เดอมึ โม กซัต โฮวน ปะเทต เซ ซ เกียฮ ฮอยจ
ไม่ คาวคอง ไมจ ยุฮ แตะ ละ ซ มอป อื ละ โม เปะ�
12 ปุย เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� เมาะ ป โอ ญอม
รซอฮ ละ โม เปะ เอ� ซ ชปิ ซ ไฆร ตื ฆาื อ�ื เมือง
โม เซ ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ไลจ ไม่ ปอ ฮงั อื แกล เอนิ�

13 �โคะ ตึก นึง ไมจ แตะ ป ไก นึง บลาวง เลบ่า
นอน� เตือง โคะ ฆิ รจวง โคะ ฆิ เนอึม ไม่ โคะ ฆิ
ลอวย ฮละ ซ โรวก ปุย ฮอยจ ละ ปะ ป มัฮ เวยีง เย
รูซาเลม� ละ ซ แงฮ่ ฆัว อื วฮินั ซัมคัน ยุฮ อาึ� มัฮ
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เกือฮ อื นา ก อาวต อาึ เซ แปน ป ไก อมันัต โญต
ซัก� 14 ป มัฮ กวน เฌือต โม ป โคมเฮง เปอะ เซ ซ
ฮอยจ นุ่ม ติ แตะ ซองนา เปอะ� โม ป พลิฮ บึน โม
เปะ เซ ซ ฮอยจ นุ่ม โรฮ ไว โม เปะ โบ ชวง เปอะ�
ปุย โม เซ ซ อฮั ปะ มัฮ เวยีง ยุฮ พะจาว, ซ อฮั โรฮ
ปะ มัฮ เวยีง ซีโยน ป มัฮ เวยีง ยุฮ พะจาว ป ซงะ่
ซงอม ป ทื โม อซิราเอน เซ�

15 �ไพรม อื ปะ เอจี ละ โปวฮ ปุย เปอะ ไม่ เกละ
ปุย ยุ เปอะ� ป โฮว พา เปอะ ปุ โรฮ ไก� อาึ ปังเมอ
ซ เกือฮ ปะ แปน ป ไมจ ป ชอม ไม่ ไก โญตซัก เปอะ�
ซ ไมจ มวน เฮน ฮลอง ลอป เปอะ โครยญ เจน ปุย
เอนิ� 16 ปุย โฮวน ปะเทต ไม่ โม กซัต โฮวน โอง เงอ
ซ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ� ตอก มะ ปโก
วน ป โอม กวน แตะ เกือฮ ปุ โฮ� เญอืม เซ ปะ ซ ยุง
เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ป เกือฮ เปอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ
เจอ� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ พะจาว ป ระ อมันัต ยุฮ ยา
โคป เซ ป โตฮ ปะ เกือฮ โปน โอเอฮี ฮ�ี 17อาึ ซ เกือฮ
ไคร ละ เปอะ ตัง ไร ซเง�ี ซ เกือฮ มาื ละ เปอะ ตัง ไร
เฮลีจ� ซ เกือฮ ไร ซเงี ละ เปอะ ตัง โคะ� ไม่ ซ เกือฮ
โรฮ ไร เฮลีจ ละ เปอะ ตัง ซโมะ� อาึ ซ เกือฮ ป เฮน
ป ฮลอง แปน ตอก ป ตัตเตียง เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ
กัน ซื กัน ไซ แปน ตอก ไนกุม ละ เปอะ� 18 เญาะ
ซ ไก โตว ป ฮมอง ไลลวง ปไฮะ ปฮอน นึง บัน่เมือง
ยุฮ เปอะ เฟือฮ เอนิ� นึง นาตี ยุฮ เปอะ เญาะ ซ ไก
โตว ป ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี นึง อื ติ เจือ เนอมึ� อาึ ซ
เฆีญ ปะ ตอก ฆรุง ตอน โฮ� อาึ ซ แปน โตะ รเวอืะ
ละ เปอะ นึง ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ลืลาว อาึ นึง�

19 �เญาะ ซ จัมเปน เปอะ โตว โกว รงั ซเงะ เมือ
ซเงะ่ อื เฟือฮ เอนิ� เมือ ก ซาวม อื ปุ โรฮ เปอะ
เญาะ จัมเปน โกว รงั เคิ โรฮ� เอจี มัฮ อาึ พะจาว ป
ซ แปน รงั ซเปีย โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ เปอะ� เอจี
มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ป ซ แปน ลอป รงั ซเปีย คึนัก
ละ เปอะ� 20 รพาวม ตุก ไพรม เปอะ เซ ซ ไฆร โรฮ
ฮา เปอะ� อาึ ป มัฮ พะจาว เยอ ซ แปน ลอป รงั ซ
เปีย ละ เปอะ� ซเปีย เซ ซ ลัง่ เล่ีญ ละ เปอะ ฮา ซ
เปีย ซเงะ ไม่ เคิ เอนิ� 21 ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ เปอะ
ซ แปน ปุย ซืไซ โครยญ โฆะ แตะ� ซ โฮลฮ นาตี
อาวต แตะ แปน ลอป คอง แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
เอจี มัฮ อาึ ป ซมา โม เซ เยอ� เอจี มัฮ อาึ ป เกือฮ
อื เกิต ไก เยอ� ละ ซ เปลีฮ อาึ อมันัต โญตซัก แตะ
นึง� 22 ปุย ไน โม เปะ ปัง มัฮ เญือะ ป แตวะ ไล ฮา
ปุย นึง อ�ื ซ โฮลฮ แปน ซุม แปน เจอ� ปัง มัฮ ป
รมัฮ ฮา เญือะ ปุย ไฮญ นึง อื ซ โฮลฮ แปน ปุย ติ
เมือง ระ เอนิ� อาึ มัฮ พะจาว, ซ เกือฮ เนอมึ โอเอฮี
โม เซ ไกลจ เกิต เญือม เอจี เติง เวลา อ�ื� อฮั เซ�
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ลปุง ไมจ ป ฮอยจ ละ ป ตุก ป ญัก

1 ลปุ พะจาว เยโฮวา เอจี อาวต นึง อาึ� พะจาว
เอจี เลือก อาึง อาึ เกือฮ อาึ แปน ป ครอฮ ไลลวง
แตะ ละ โม ป ตุก ป ญัก� มัฮ โรฮ เกือฮ อื อาึ โฮว
เกาะ โลม ป ตุก เปละ นัน พาวม� เกือฮ โรฮ อาึ

ครอฮ อื ละ โม ป มัฮ ครา เซีญ โอเอฮี เกือฮ ยุง ตอก
ซ โปน แปน แตะ ครา เซ� เกือฮ โรฮ ป อาวต โตะ
คอก โฮลฮ โอก ซไบ่� 2 เอจี เกือฮ อาึ ครอฮ ไลลวง
เอจี เติง เวลา โพต พะจาว เกือฮ ปุย ไน แตะ โปน
ป โอ ไมจ� เอจี มัฮ เวลา โรก พะจาว เวน ฆรอ ปุย
ไน แตะ� เอจี เกือฮ อาึ เกาะ โลม โม ป เยอืม นึง
ตุก รพาวม แตะ� 3 ละ โม ป โซะ รพาวม นึง เมือง
ซี โยน ซ เกือฮ อื แงฮ่ ติ แตะ ตัง ตา แตะ จะ นึง
นา แตะ� ซ เกือฮ อื มวน รพาวม ตัง เยอืมๆ ญึ่ตๆ
แตะ� ซ เกือฮ อื โฮลฮ เชยี ลืลาว พะจาว ตัง ไลจ
รพาวม แตะ� ปุย โม เซ ซ แปน ตอก โคะ ซมา พะ
จาว ละ ซ ยุฮ อื กัน ซืไซ ละ ซ แปน อื ควน เปลีฮ พะ
จาว โญตซัก ยุฮ แตะ นึง อ�ื

4 ปุย โม เซ ซ เฌาะ โก โคระ แม เมือง เอจี ไลจ
ไพรม เซ� เวยีง ไพรม เซ ปัง เอจี ฮงั โฮวน เจน ปุย
ซ เฌาะ เพรยีง แม อื เกือฮ ไมจ� 5 โม เปะ ป มัฮ
ปุย ไน อาึ อ�ื ปุย ตังเมือง ซ แปน ป เลียง แกะ ยุฮ
เปอะ ละ เปอะ� ปุย ตัง ปะเทต ซ ไท ชจิ แรม รปึม
ละ เปอะ� 6 ปุย ซ อฮั โม เปะ มัฮ ซตุ รซอฮ ละ พะ
จาว. ซ อฮั โรฮ โม เปะ มัฮ กวนไจ ปุยโจฮ พะจาว ทื
เอะ� คาวคอง ยุฮ ปุย ตังเมือง เซ โม เปะ ซ โฮลฮ
เปอะ โกว ปอ ฟวยจ พาวม แตะ นึง� ซ ไมจ รพาวม
เปอะ เบือ อื นึง โฮลฮ เปอะ แปน คอง แตะ�

7 ปุย ไน อาึ ซ โฮลฮ คาวคอง ลอา เตะ ปุย ไฮญ�
รโตง อาวต อื ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ไพรม อ�ื ซ
โฮลฮ อาวต ซไบ่ นึง เมือง โกะ แตะ ไอฮ� รพาวม
ไมจ มวน อื เญาะ ซ ไก โตว ลอยจ ไม่� อฮั เซ พะ
จาว� 8 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ ฮรกั กัน ปุก กัน
ลอก� อาึ เกละยุ กัน บระ ปอก ไลจ ไลม� อาึ ซ
เกือฮ ลังวนั ไมจ ละ ปุย ไน แตะ ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ� ซ ตัง ดิ ลปุง ซันญา ตอน ฮมัน โอ เญาะ ไก
ลอยจ ไม่ อ�ื 9 กวน เฌือต อื ซ พรุ มอยฮ ลลาึง ปุย
ตัง เมือง� เมาะ ป โฮลฮ ยุ อื ซ ยุง มัฮ อื ปุย ป โฮลฮ
แปน ด่ี เบือ พะจาว,� อฮั เซ�

10 เยรูซาเลม อฮั เฮ�ี �อาึ มวน เนอมึ รพาวม เบือ
พะจาว. รพาวม รโม่ยฮ ฮิ ญันด่ี ปีติ เนอึม เบือ พะ
จาว ยุฮ ฮุ� ลปิ เกือฮ พะจาว อาึ จาวป เอจี มัฮ กัน
โปน เนอะ ป โอ ไมจ� ลปิ ดา เลอึป พะจาว อาึ นึง
เอจี มัฮ โรฮ กัน ซื กัน ไซ� อาึ มัฮ ตอก กวน เบลีย
แงฮ่ ติ แตะ นึง โคะไฆญ ไมจ ซเงะ ซ เญือะ แตะ โฮ�
มัฮ โรฮ ตอก ป เครฮี แงฮ่ ติ แตะ นึง แกว ไมจ ละ
ซ เอญี แตะ ละ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ� 11 ปลัฮเตะ
แจง เกียฮ เกือฮ อื ฆอย โอเอฮี เกิต นึง แตะ� รปึม
ไมจ แจง โรฮ เกียฮ เกือฮ อื โนง ป ซมา กวยฮ นึง
แตะ� ตอก โรฮ เซ พะจาว เยโฮวา แจง ซ เกือฮ อื
ปุย โครยญ ปะเทต ยุง กัน ซืไซ ยุฮ แตะ� โม เซ ซ
ลืลาว พะจาว เบือ อื โครยญ เจือ ปุย�� อฮั เซ�
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1 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ อาวต โฆย โตว เบือ ฮนั

เนอะ นึง เมือง ซีโยน� อาึ ซ เกียฮ อาวต ลโล่ะ โตว
นึง ฮนั แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ฮอยจ ละ ซ เปลี
ฮ ที แตะ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ อื ตอก เญือม โอก ซเงะ
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โฮ� กัน โปน อื ป โอ ไมจ เจอ ซ รงั โรฮ ตอก รงั ซ
เปีย ออม โฮ� 2 เออ เยรูซาเลม� เญอืม เซ ปุย โฮวน
เมือง ซ ยุ ที มัฮ เปอะ ปุย ซืไซ� ป มัฮ โม กซัต นึง
อื ซ ยุ ที โรฮ ไก โญตซัก เปอะ เบือ อ�ื ปุย ซ โฮลฮ
โกว มอยฮ โคระ เปอะ ละ เปอะ� ตัม มอยฮ ป ปุก
พะจาว ละ เปอะ เซ� 3 ปะ ซ แปน โรฮ เปอะ วอม
คึนัก ป อาวต นึง ลเตือก เตะ พะจาว. ซ แปน โรฮ
เปอะ ตอก วอม กซัต ป ไปญพะจาว ยุฮ เปอะ� 4 ปุย
เญาะ ซ โฮลฮ โตว อฮั �เมือง เอจี ละ โปวฮ ปุย� ละ
เปอะ� เมือง อาวต เปอะ เซ เญาะ ซ โฮลฮ โตว โรฮ
ปุย แพป ไม่ �แมฮงั�� ปุย ปังเมอ ซ อฮั เมือง เปอะ
มัฮ �เมือง ป ปุก รพาวมพะจาว�� ซ แพป บัน่เมือง
เปอะ เซ มัฮ ตอก �ปรโปวน ป อาวต ไมจ มวน ไม่ ปุย
เญือะ แตะ� โฮ� พะจาว ซ ไมจ มวน โรฮ รพาวม ไม่
เปอะ� บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เซ ซ มัฮ เนอมึ ตอก อื ปุย
เอจี โฮลฮ เญือะ เอจี โฮลฮ เอญี โฮ� 5 กวนเบลีย
นมุ เมอ� โฮลฮ เญือะ ไม่ ปเครฮี ม่อง ตอก ออฮ�
ป ซัง เปอะ เกิต เซ ซ เญือะ โรฮ ไม่ เปอะ ตอก เซ
โรฮ� ป มัฮ กวนเบลีย เยอ มวน รพาวม เบือ ปเค
รฮี ยุฮ แตะ ตอก ออฮ� พะจาว ยุฮ เปอะ ซ มวน โรฮ
รพาวม เบือ โม เปะ ตอก เซ โรฮ�

6 �เออ เยรูซาเลม� อาึ เอจี ดุฮ ป มอง ญัม เกือฮ
อาวต นึง ราว ฆรุง ยุฮ เปอะ� โม เซ ไมจ โตว อื อาวต
โฆย� ซ เปลียง ลอป เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม
อ�ื โม เปะ ป เกือฮ พะจาว โตก ละ รซอม ซันญา
แตะ อาึง เงอ� ไมจ เปอะ โตว โรฮ ลโล่ะ ป อฮั แตะ
ละ อ�ื 7 ไมจ เปอะ โตว โรฮ เกือฮ พะจาว ลโล่ะ กา
เฆียง ฟวยจ เฌาะ ยุฮ โคระ อื เวยีง เยรูซาเลม� ละ
ซ เกือฮ อื ปุย ติ ปลัฮเตะ โฮลฮ ลืลาว�� อฮั เซ พะ
จาว�

8พะจาว เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี ไม่ อมันัต
ระ ไม่ รที เรยีง แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ เญาะ ซ เกือฮ
โตว ป โซม ป ปอน ยุฮ เปอะ ละ โม ป เกละยุ เปอะ�
โม ปุย ตังเมือง เญาะ ซ โฮลฮ โตว โรฮ ญุ รอาวม
อะงุน ยุฮ เปอะ ป โฮลฮ เปอะ นึง นัม เรยีง ตา แด่น
แตะ เซ� 9 เมาะ โม ป ซมา โอเอฮี ปังเมอ ซ โฮลฮ
โซม เปลิ อ�ื ไม่ ซ ลืลาว อื พะจาว เบือ อ�ื เมาะ ป
ซาวป เปฮ รโจะ เปลิ อะงุน ซ โฮลฮ โรฮ ญุ รอาวม
อะงุน เซ เบือ อื นึง นาตี ซัมคัน ยุฮ อาึ�� อฮั เซ พะ
จาว.

10 โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ไมจ เปอะ
โฮว� ไมจ เปอะ โอก โฮว ฮา โตะ รเวอืะ เวยีง เปอะ
เซ� ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง คระ ละ โม ป ซ เอญี เซ�
ไมจ เปอะ เวอื คระ เซ เกือฮ ระ ตอก คระ ลวง โฮ�
ไมจ เปอะ ไกฮ โปวฮ ซโมะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ยวก
โทง เกือฮ แปน ควน ยุง ปุย ไลลวง อ�ื

11พะจาว เอจี ครอฮ เกือฮ ปุย ฮมอง อื ฮอยจ ละ
ลอยจ เตะ เตือ มะลอง ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ อฮั ละ
ปุย เมือง ซีโยน เซ ตอก เฮ�ี ป ซ ฮอยจ ละ ซ เรอึม
แตะ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เซ เอจี ซ ฮอยจ
เนอึม� ซ ฮอยจ ไม่ ลังวนั ยุฮ แตะ� ป มัฮ ลังวนั
ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ เอนิ โม ป ฮอยจ ไม่ อื เซ�� อฮั เซ�
12 โม เซ ซ โฮลฮ มอยฮ โคระ แตะ� ซ อฮั ปุย โม ป

ซงะ่ ซงอม ละ� ไม่ ซ อฮั อื มัฮ โม ป โฮลฮ พะจาว
โตฮ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� ปุย ซ อฮั เยรูซาเลม
มัฮ �เวยีง ป ปุก รพาวม พะจาว�� ซ อฮั โรฮ �เวยีง
โอ พะจาว ละ โปวฮ� ไม่ อ�ื
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พะจาว ซ รเตีฮ เมือง ปุย

1�มัฮ ปุย แล ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เวยีง โบ่ซรา ป ไก
นึง เมือง เอโด่ม เซ� มัฮ ปุย ตอก เมอ แล ป จาวป
ปุ ฮอยจ เครองึ ซครกั คึนัก ลัมเลือ เซ� ไม่ ฮอยจ อื
ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ ตอก ฮอยจ ตฮนั โฮ�� อาึ
อฮั เซ ละ� พะจาว อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ พะ
จาว ป ปุน อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื เยอ� ไม่ รโฮงะ โอะ
มัฮ แตะ ปุย เอจี เป�� อฮั เซ พะจาว�

2 อาึ อฮั เฮี ละ� �เครองึ จาวป เปอะ เซ เมอยุ ซค
รกั ลัมเลือ อื ตอก เครองึ จาวป โม ป บึน เปลิ อะงุน
โฮ�� อฮั เซ ละ�

3พะจาว โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี บึน เมือง
ปุย โฮวน เมือง ตอก บึน ปุย เปลิ อะงุน โฮ� ไก โตว
ป ฮอยจ เรอมึ บึน ไม่ เยอะ ติ ตื เนอมึ� อาึ เอจี โจฮ
เอจี บึน เนอะ ไม่ รพาวม รอก แตะ� ฮนัม ปุย เมือง
โม เซ พราึฮ เอนิ นึง เครองึ จาวป อาึ เฮี ปอ รแอม
โอยจ เอนิ อ�ื 4 อาึ ยุ อุ เอจี เติง เวลา ไมจ แตะ ร
เตีฮ แปฮ โม ป เกละยุ เปอะ เซ� ไม่ ไมจ เจอะ เรอมึ
ป มัฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน อ�ื 5อาึ แก โอเอฮี� เง
อตึ นึง โอ แตะ ชวน ป ฮอยจ เรอมึ แตะ ติ ตื เนอมึ�
รพาวม รอก อาึ เซ ปังเมอ เกือฮ อาึ ไก เรยีง แด่น
ปอ ปุน เป เอนิ เนอะ นึง โกะ แตะ ไอฮ� 6 อาึ เอจี
โจฮ เนอมึ เมือง ปุย โฮวน เมือง เซ ไม่ รพาวม ฮาวก
แตะ� อาึ เอจี บึน เนอะ เกือฮ ลวยจ ไน เอนิ� ฮนัม
อื เซ ปัต เอนิ ลังเตะ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

กัน ไมจ ยุฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน
7 อาึ ซ อู ไลลวง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะ

จาว, อาึ ลืลาว พะจาว เบือ กัน ไมจ ป ยุฮ อื ละ เอะ
เซ โครยญ เจือ� เอจี เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ แตะ
ละ โม อซิราเอน� มัฮ เบือ เลียก พาวม อื นึง อ�ื
ไม่ เปลีฮ อื รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน กุมปอ ยุฮ แตะ
ละ� 8-9พะจาว เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย โม เซ เอจี
แจง แน มัฮ อื ปุย ไน อาึ อ�ื เอจี มัฮ กวน เนอะ� มัฮ
ป โอ ซ ยุฮ กัน บ่วก ละ อาึ�� อฮั เซ� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� พะจาว เอจี เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่
รพาวม ตุก ป เกิต ละ อื ฆาื อ�ื มัฮ โตว เตปด่า� เอจี
มัฮ เอนิ พะจาว เซ ป เรอมึ อื เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ
เจอ� เอจี โตฮ เนอมึ อื เบือ รพาวม ฮรกั แตะ� เอจี
ยวก โรฮ โอม อื เบือ เลียก พาวม โซะไง่ แตะ นึง อ�ื
พะจาว เอจี ตึน ยุฮ อื ตอก เซ เน่อมึ โฆะ ลัง่� 10 ปุย
โม เซ ปังเมอ เลฮ เตียง� ไม่ ยุฮ อื ควน เกือฮ แตะ
ลปุ ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว ตุก รพาวม� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ พะจาว ลเตือฮ เอนิ แปน ป รุป ปุ แตะ ไม่ อื
ฆาื อ�ื ตอซู โรฮ เอนิ ปุ แตะ ไม่ อื ฆาื อื โรฮ�

11ฟวยจ เซ ปุย โม เซ โตก ละ เจน ไอ โมเซ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ พะจาว เจน ไพรม โฆะ� ไฮมญ ปุ แตะ
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ฆาื อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ป นัม โม อซิราเอน เกือฮ
โอก ฮา ปลัฮ รอาวม โฮ� อาวต ก เมอ แล� พะจาว
ป นัม โม ฮวันา ยุฮ ฮุ อาวต ก เมอ แล� ป เกือฮ ลปุ
ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ เลีฮ อาวต นึง ปุย โม เซ โฮ อาวต
ก เมอ แล� 12 ป เกือฮ อมันัต ระ ยุฮ แตะ อาวต ไม่
ไอ โมเซ� ปอ ปุน เกือฮ อื ปลัฮ รอาวม รกัฮ ละ โม
อซิราเอน โฮ� ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ไตม ลอป ปุย
มอยฮ ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ เบือ อ�ื มัฮ อาวต อื ก
เมอ แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

13 เญือม เซ มัฮ พะจาว ป นัม ปุย โม เซ เกือฮ
โฮว ซไบ่ นึง เตะ ซออฮ เตือง มัฮ อื คระ โตะ ปลัฮ
รอาวม ระ โฮ� ปุย โม เซ ไก โตว เญือม โคะ ซดุฮ
อ�ื ตอก โรฮ โอ บรอง พริ โคะ ซดุฮ เญอืม ตอ อื โฮว
นึง คระ ลาึน เวอืฮ� 14 โฮลฮ โมวก โฮว ซไบ่ นึง คระ
โตะ โลก ตอก ออฮ� ลปุ พะจาว เกียฮ นัม โรฮ โม เซ
เกือฮ โฮว นึง คระ ไม่ โฮลฮ อื ลโล่ะ ตอก เซ โรฮ� ป
นัม เปอะ ปุย ไน แตะ เกือฮ โฮว ฆาื อื ตอก เซ เยอ�
มัฮ ละ ซ เกือฮ เปอะ มอยฮ แตะ ไก โญต ไก ซัก นึง
อื ละ ปุย�

รซอม ไววอน ปัว พะจาว เลียก พาวม นึง แตะ
15 โอ พะจาว� ปัว ปะ แก ที แลน เอะ เน่อมึ นึง

เมือง มะลอง� ป มัฮ นา ก อาวต เปอะ� ไม่ ก ไก
รงั ซเปีย ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ เซ� รพาวม แด่น ยุฮ
เปอะ ไม่ อมันัต ระ รที เรยีง เปอะ� อาวต ก เมอ�
ป มัฮ รพาวม ฮรกั เปอะ ไม่ กัน เลียก พาวม เปอะ
นึง เอะ เซ� เอจี ตุย เนอึม เปอะ ฮา เยอะ� 16 โอ
พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ เปือะ เอะ� ปัง โอ อปัราฮมั
ยุง ป มัฮ เอะ� ปัง โอ ยาโคป เญาะ ไตม เอะ ญุ่ก�
ปะ เอจี มัฮ เนอึม เปอะ เปือะ โม เอะ� ปะ เอจี มัฮ
เปอะ พะจาว ป โตฮ ลอป โม เอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ� เน่อมึ โฆะ ลัง่� 17 โอ พะจาว, ปะ เมอยุ พลวย
เปอะ เอะ เกือฮ โฮว ซไง ฮา คระ ยุฮ เปอะ เซ� เม
อยุ เกือฮ เปอะ รพาวม เอะ กอ บุ่ง ปอ โอ เอนิ แตะ
เญาะ นัปทื ปะ อา� ปัว ปะ ลเตือฮ แม เรอมึ เอะ นึง
ฮนั เปอะ นึง โม ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� มัฮ อฮั ฮะ
ไม่ ปุย โฮวน เจอ ป มัฮ คอง เปอะ เซ� 18 โม ป ตอซู
ไม่ เอะ เซ เอจี โครฮ ปุย ไน เปอะ เกือฮ โอก ฮา นาตี
ซัมคัน ยุฮ เปอะ ติ วงั เอนิ� เอจี โฮลฮ โรฮ พลิฮ บึน
นาตี ซัมคัน ยุฮ เปอะ เซ� 19 โม เอะ ตอก เอนิ ปะ ป
โอ เญือะ ควป คุม แลน แก เยอะ ตอก ไพรม อื โฮ�
ตอก เอนิ โรฮ ป โอ มัฮ ปุย ไน เปอะ ฆาื อ�ื
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ไม่ เลีฮ เอนิ เปอะ นึง อ�ื มัฮ ยุฮ เปอะ ตอก เซ� บ
ลาวง ฌื ซ รกุฮ ดุงเดียง ตื ฆาื อื ซองนา เปอะ� 2 ซ
รยุ่ เอนิ ตอก รอาวม ลลอก นึง เรยีง กอยจ งอ ละ
อื โฮ� ปัว ปะ เลีฮ ละ ซ เปลีฮ เปอะ อมันัต ระ รที
เรยีง แตะ ละ โม ป เกละยุ เปอะ เซ� ละ ซ เกือฮ
เปอะ ปุย โครยญ เมือง รกุฮ รเตียง ฆาื ฮอยจ เปลีฮ
เปอะ ติ แตะ ละ อ�ื 3 ไพรม อื ปะ เอจี เลีฮ ยุฮ เปอะ
ป ซัมคัน ปอ ฮลัต ปุย นึง� มัฮ ป โฮฮ เอนิ ฮา เกียฮ
งอ่ต เอะ อ�ื เญือม เลีฮ เปอะ เซ บลาวง ฌื รยุ่ ดุง

เดียง เอนิ ซองนา เปอะ ฆาื อ�ื 4 เน่อมึ ไพรม โฆะ
ลัง่ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป เอจี โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ ไม่
ฮมอง อื นึง ฮยวก แตะ ไลลวง พะจาว ไฮญ ป ตอก
อื ปะ อา� ปะ เอจี ยุฮ เปอะ กัน ระ ไล เซ ละ ซ เรอึ
ม เปอะ โม ป ฮอยจ เปิง แตะ เซ� 5 ปะ รปัคัม เปอะ
โม ป เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง ยุฮ แตะ ป ปุก ป
ลอก� ไม่ โม ป ไตม คระ โครง ป ดวน ปะ แตะ โฮว
นึง� ปะ เอจี รอก พาวม เปอะ นึง เอะ� เอะ ปังเมอ
ยุฮ แนฮ ป พิต ละ เปอะ� โม เอะ เอจี เล่ีญ ลัมเลือ
อาวต ไม่ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ เน่อมึ โฆะ ลัง่� 6 โม
เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี แปน ตื ปุย รแอม ละ ปะ�
กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ เอะ เอ� เอจี แปน เยอื ตอก บ่
วตชุ บว่ตญู รแอม โฮ� โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี
ตูไต เยอะ ตอก ฮละ โคะ ซออฮ โฮ� มัป่ ยุฮ ฮุ เอจี
โรวก เอะ ตอก โรวก กาื ฮละ โคะ ซออฮ โฮ� 7 ปัง
มัฮ ตอก เซ� ไก โตว ลัง่ ป ยุง ไววอน ละ ปะ อา� ป
ปัว ปะ เรอึม แตะ ปุ โรฮ ไก� ปะ เอจี เม่าะ เปอะ ติ
แตะ ฮา เอะ� เอจี ละ โปวฮ โรฮ เปอะ เอะ ฆาื พิต
โฌวะ ยุฮ ฮุ�

8 โอ พะจาว, ปะ ปังเมอ มัฮ ลัง่ เปอะ เปือะ โม
เอะ� เอะ มัฮ ตอก เตะ โดง โฮ� ปะ มัฮ เปอะ ตอก
ชงั ป ลวน โดง เซ� เอะ เตือง โอยจ เจอะ มัฮ ตื
เยอะ ฮรอย เตะ เบือง ชวง ปะ� 9 โอ พะจาว, ปัว
เปอะ โอ เปลีฮ รพาวม ฮาวก ระ ยุฮ เปอะ ละ เอะ�
ปัว โรฮ เปอะ โอ เญาะ ไตม ลอป พิต โฌวะ ยุฮ เอะ�
ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ
นึง มัฮ เอะ ปุย ไน เปอะ� 10 โม ป มัฮ เวยีง ซัมคัน
ยุฮ เปอะ เซ เอจี แปน ตอก ลาึน โฮ� ป มัฮ เมือง ซี
โยน เอจี แปน ก แพะ ก แลง� เวยีง เยรูซาเลม เอจี
แปน ป ฮงั เยอื� 11 วฮินั ไมจ ไม่ ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม
เอะ ป มัฮ นา ก ลืลาว โม จัตเจือ ไพรม เอะ มอยฮ
เปอะ เซ� เอจี โตก ปุย เกือฮ ฮะ โอยจ เอนิ� นาตี ป
ฮรกั ป ไฌม เอะ โครยญ โดฮ เอจี ไลจ เอจี ฮงั โอยจ
เอนิ� 12 โอ พะจาว, ปะ โอ โน่ง เปอะ เลียก พาวม
นึง เอะ ฆาื โอเอฮี ป เกิต ละ เอะ เฮี เมอ� อมั มัฮ
ซ รน่ัก เปอะ เอะ เกือฮ คา ติ แตะ โฮฮ ฮา ปุน โอต
เตอะ�
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โม ป เลฮ เตียง ซ ลอก ตุต แตะ

1พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี พรอม ละ ซ โลยฮ แตะ
รซอม ไววอน ยุฮ ปุย ไน แตะ� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ
ยุง ปัว นึง อาึ� อาึ เอจี พรอม โรฮ ละ ซ เปลีฮ แตะ
ติ แตะ ละ โม ป ซาวป ยุ แตะ� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ
ยุง ซาวป ยุ อาึ� ปุย เมือง เซ ยุง โตว กอก ปัว อาึ
เรอึม แตะ� เตือง เอจี พรอม อาึ ละ ซ โลยฮ แตะ
ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ อาวต นา เฮ�ี อาึ ซ เรอึม โม
เปะ�� ตะ อฮั เซ ละ� 2อาึ เอจี ซนาว เตะ แตะ ละ�
นึง ซ รปัคัม แตะ ปุย โม เซ โครยญ เวลา� ปุย โม
เซ ปังเมอ ลึง แนฮ รพาวม� ยุฮ แนฮ ป พิต ไม่ อ�ื
ยุฮ แนฮ อื ตัม รพาวม โกะ แตะ� 3 ยุฮ ลอป ป ววั
รพาวม อาึ เกือฮ อาึ รอก พาวม นึง แตะ� ตอง ทไว
โอเอฮี ละ พะ ไฮญ นึง เน่อมึ โคะ โตะ รปึม� ตอง
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โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ ไฮญ เซ นึง ราว คัน
เตะ ตอง� 4 เมือ ก ซาวม อื ซาวป โฮว นึง โตะ ทัม
โตะ รมอยจ� ละ ซ ไฮมญ อื โอเอฮี นึง ลปุ ป ยุม�
ปุย โม เซ เอจี กุก โตะ เลีจ� ไม่ ปอน อื โตะ ฮงา โตะ
ป ทไว ปุย ละ พะ ไฮญ เซ� 5 เคียต อฮั เฮี ไม่ อื ละ
ปุย� �ไบรจ ฮา ซไง เออ� ปุ เลียก ซดิ ไม่ เอะ เอ�
เอะ มัฮ ปุย ซัมคัน ฮา โม เปะ�� อฮั เซ� อาึ เญาะ
ปุน โอต โตว ปุย ตอก เซ� รพาวม ฮาวก ยุฮ อาึ ละ
อื ฮาวก เอนิ ตอก ฮาวก งอ โอ เกียฮ ญึ่ต โฮ�

6�อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย
โม เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� ป มัฮ รซอม ตัตซิน เนอะ
เซ อาึ เอจี โจต อาึง นึง นังซื ยุฮ แตะ� อาึ ซ อาวต
โฆย โตว ไม่ พิต โฌวะ ยุฮ อื เฟือฮ เอนิ� ซ โรก ละ
อื ตัม มัป่ พิต ยุฮ อื เซ� 7 เอจี มัฮ ฆาื กัน พิต ยุฮ
โม โกะ อื ไม่ กัน พิต ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม อื ป ซ โรก
อาึ ละ อื ฆาื อ�ื กัน ตอง อื ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ
ไฮญ นึง ไกญ บลาวง� ไม่ กัน เพยีก แฮม อื อาึ� อาึ
ซ เกือฮ ตื ลอก ตุต แตะ โกวต อื เตือง โอยจ อ�ื�
อฮั เซ พะจาว.

8พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ไก โตว ติ เนอมึ ป ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ เปลิ อะงุน ไมจ เจอ� แจง ซ ยุฮ รอาวม อะงุน นึง
อ�ื ตอก โรฮ เซ อาึ ซ ยุฮ โตว โรฮ ไลจ ไม่ ปุย ไน
แตะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ ฮลักกอ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
แตะ ป รซอฮ ละ อาึ เซ� 9อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ โม อซิรา
เอน เจอ ยูด่า� โม จัตเจือ อื ซ โฮลฮ ปลัฮเตะ ป มัฮ
นึง บลาวง ยุฮ อาึ เซ แปน คอง แตะ� โม ป เลือก
อาึ อาึง ป รซอฮ ละ อาึ ซ โฮลฮ อาวต นา เซ� 10 โม
เซ ซ นัปทื เนอมึ อาึ� ซ โรวก คอง เลียง แตะ ป มัฮ
แกะ ปิ ยุฮ แตะ ไม่ โมวก ฮอยจ นา ก ไก ไรป ป มัฮ
ลโลวง ชาโรน ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ฮอยจ นึง โตะ
โลก อาโค ป ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ�

11 �ไน โม เปะ ปังเมอ ไก งอ่น ป เอจี ละ โปวฮ อาึ
อ�ื เคียต เปอะ เบีย ซีโยน ป มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ
อาึ เซ� เอจี นัปทื เปอะ พะ �กัต� ไม่ พะ �เมนี�
เซ� มัฮ ป ทื ปุย นึง แกต อื ติ แตะ โฮลฮ ป ไมจ เบือ
อ�ื เอจี ทอย เปอะ ป โซม ป ปอน� เรฮ เปอะ ไปล
ละ พะ โม เซ� 12 อาึ เอจี กอก โม เปะ ปังเมอ โอ
เปอะ โลยฮ เนิ� เญือม อฮั อาึ โอเอฮี ละ เปอะ โม
เปะ งอ่ต เปอะ โตว� โม เปะ ซ ลอก เปอะ ป ตึก นึง
โซะ แตะ ฆาื� ซ ยุม เปอะ ฆาื นึง รุป ปุย แตะ� โม
เปะ เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ป ฆอก ป เบร ซองนา อาึ�
เอจี เลือก โรฮ เปอะ ป โอ ปุก รพาวม อาึ�� อฮั เซ
พะจาว.

13พะจาว เยโฮวา อฮั โรฮ เฮ�ี �เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� โม ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ ซ โฮลฮ โซม โฮลฮ ญุ ปอ
ซัก แตะ� โม เปะ ปังเมอ ซ อาวต เปอะ ไม่ วติ โซม
ม่อยญ จัน แตะ� ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ ซ โฮลฮ อาวต
ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ� โม เปะ ปังเมอ ซ
โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� 14 โม ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ ซ เชยี ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ�
โม เปะ ปังเมอ ซ โฮลฮ เปอะ เยอืม ฆาื ไลจ รพาวม
แตะ� 15 โม ป เอจี เลือก อาึ อาึง เซ ซ โกว มอยฮ

โม เปะ ละ กัน ซะ ซม่อต� อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา
เยอ ซ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ� ละ โม ป เนองึ ป อฮั ฮะ เซ
อาึ ปังเมอ ซ ปุก มอยฮ โคระ ละ� 16 ปุย นึง เมือง
เซ ดัฮ ปัว มุ่น โฮ� ซ ปัว อื นึง มอยฮ พะจาว ป เนอึ
ม รพาวม� โม ป ซันญา ซโตฮ โอเอฮี� ซ โกว โรฮ
มอยฮ พะจาว ป เนอึม รพาวม เซ� ป มัฮ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก ป ไก ไพรม เซ ซ ไฆร โอยจ� ปุย ซ เบีย
อื แกล เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

ลปุง ซันญา ไลลวง ปลัฮเตะ โคระ
17 พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน� อาึ ซ ยุฮ ปลัฮ

เตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ� โอเอฮี ป ไก ไพรม
เมอ เญาะ ซ ไก โตว� เญาะ ไก โตว ป ไตม ไม่ โอ อื
เญาะ ซ โตก ละ เฟือฮ� 18 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ไมจ มวน รพาวม เบือ โอเอฮี ป ยุฮ อาึ เฮ�ี ซ ยุฮ
เวยีง เยรูซาเลม โคระ เกือฮ แปน นา ก โฮลฮ ปุย
อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� ปุย ไน เวยีง เซ ซ
แปน ควน มวน รพาวม อาึ� 19 เวยีง เยรูซาเลม เซ
ซ เกือฮ อาึ ไมจ เปละ มวน พาวม� รพาวม เมอะ ซ
ไมจ มวน เบือ ปุย ไน เยอะ� เญาะ ซ ไก โตว ป ฮมอง
เซียง เยอืม ปุย นึง อ�ื เญาะ ซ ไก โตว ป รกั เริ นึง
รพาวม ตุก แตะ� 20 เญาะ ซ ไก โตว กวนดุ ยุม เญื
อม กวนงกั ลัง่ แตะ� ซ ไก โตว ป กวต ป ยุม กา เฆี
ยง กุมปอ ซเงะ แตะ� ดัฮ ไก ป ยุม เญือม ไก อาญุ
แตะ ติ รอย เนอึม ซ เมีญ ปุย มัฮ ยุม กวนดุ ลัง่ อ�ื
ดัฮ ไก ป ยุม กา ฮอยจ อาญุ อื ติ รอย เนอึม ซ เมีญ
ปุย มัฮ ลอก อื ตุต เน่อมึ นึง อาึ��

21 �ปุย ซ ยุฮ เญือะ แตะ� ซ โฮลฮ อาวต นึง อื
เล่ีญ� ซ ยุฮ รปึม ซมา อะงุน� ซ ไอม ละ ซ โฮลฮ
แตะ โซม เปลิ อ�ื 22 เญาะ ซ ยุฮ โตว เญือะ ละ ซ
โฮลฮ ปุย ไฮญ อาวต นึง อ�ื ซ โฮลฮ โกะ อื อาวต
นึง� เญาะ ซ ซมา โตว โอเอฮี นึง รปึม ละ ซ โซม ปุย
ไฮญ เปลิ อ�ื ซ โฮลฮ โกะ อื โซม� ปุย ไน อาึ ซ ไก
อาญุ ลัง่ เล่ีญ ตอก อาญุ โคะ โฮ� โม ป เลือก อาึ อื ซ
ไอม ละ ซ โฮลฮ แตะ รพาวม มวน แตะ เบือ ไก ป มัฮ
กัน ยุฮ อ�ื 23ซ ไก โตว ป ยุฮ กัน โอ ไก ป มัฮ ละ โกะ
แตะ� ซ ไก โตว ป โฮลฮ กวน แตะ ละ ซ ยุ อื ป โตะ
ป ตอง� ปุย โม เซ ซ มัฮ ปุย โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ พะจาว, ฮอยจ ละ กวนโซะ กวน แซะ อื ป
ซ เกิต รเคะ อ�ื 24 กา เฆียง ลอยจ รซอม ไววอน อื
ปัว นึง อาึ อ�ื อาึ ซ โลยฮ ละ อ�ื ลไล ลปุง ลัง่ อ�ื อาึ
ซ งอ่ต เตอะ� 25 เญือม เซ บราวก ไม่ กวน แกะ ซ
ซาวป เปือม ดิ� รเวยี ซิงโต ซ เปือม โรฮ เบระ ตอก
โมวก โฮ� ซโอยญ ซไอป เญาะ ซ ยุฮ โตว ป โซะ ละ
โอเอฮี�* นึง บลาวง ซัมคัน ยุฮ อาึ โครยญ โดฮ โฮ
ไก โตว ป ซ ยุฮ ป โซะ นึง อื ละ ปุ แตะ� ป ยุฮ ไลจ
ไม่ โอเอฮี ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ
พะจาว.

66
กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว

* 65:25 65:25 ตัม ลปุง ไพรม อฮั �ซโอยญ ซ โฮลฮ โซม เยอื รกาื�� อฮั เซ
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1 เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว. �เมือง มะลอง มัฮ นา ก
งาวม อาึ� ปลัฮเตะ มัฮ ก พรอก อาึ ชวง แตะ� โม
เปะ ซ ยุฮ เปอะ อาึง เญือะ ตอก เมอ เนิ� ไก นา เมอ
ก ไอจ อาึ อ�ื 2 โอเอฮี เฮี เอจี มัฮ ป ยุฮ อาึ ไอฮ เตื
อง โอยจ อ�ื มัฮ คอง อาึ โครยญ เจือ� ดัฮ ไก ป ไก
รพาวมญิงญอม ไม่ อาวม อื พิต โฌวะ ยุฮ แตะ� ไม่
ปุน นัปทื เนอมึ อื ลปุง อาึ� อาึ ซ แลน แก ปุย เซ ไม่
ซ เลียก พาวม แตะ นึง�

3 �ปุย โม เฮี ปังเมอ ยุฮ แนฮ โอเอฮี ตอก ปุก อื
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปัง มอก
โมวก โปก ละ ทไว อื ละ อาึ เญาะ ตัง โตว เนิ ฮา มอก
อื ปุย� ปัง มอก กวน แกะ เนิ� ตัง โตว โรฮ เนิ ฮา
ปุฮ อื เซาะ ไม่ โปวก อื โงก อื ละ ซ โนก แตะ� ปัง
ทไว เฮงาะ เนิ ตัง โตว ฮา ทไว อื ฮนัม เลีจ เนิ� ปัง
ตอง ป ซออย ฮงาื เนิ ตัง โตว โรฮ เนิ ฮา ไว อื ฮุป�
ปุย โม เฮี มัฮ ป เกือฮ แนฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง
ยุฮ แตะ ป พังไฮะ ลัมเลือ เนิ� 4 เคียง มัฮ อื ตอก เซ
อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ อ�ื เอจี มัฮ โอ
เอฮี ป รไจจ อื นึง ป ซ ฮอยจ ละ อื เซ� อาึ เอจี กอก
เกอะ ปังเมอ โอ โลยฮ อื เนิ� อาึ เอจี ลปุง ไม่ ปัง
เมอ โอ งอ่ต อื เฟือฮ� โม เฮี เอจี เลือก ยุฮ ป ฆอก
ลัมเลือ ละ อาึ� ยุฮ แนฮ ป โอ ปุก รพาวม เมอะ��
อฮั เซ พะจาว.

5ซ อฮั แม ละ โม เปะ ป รกุฮ รเตียง เบือ นัปทื เนอึ
ม แตะ ลปุง พะจาว. ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั ป มวยญ
พะจาว เฮ�ี �โม เปะ เอจี เนอึม รพาวม เปอะ ละ
อาึ� โม เอียกปุ เปอะ เกละยุ โม เปะ� ซังเวต โม
เปะ เบือ ทื เปอะ อาึ� เพียก แฮม โม เปะ� อฮั เฮ�ี
�เกือฮ พะจาว เปลีฮ รที แตะ ละ ซ เรอึม แตะ โม
เปะ เดอมึ เอะ ซ ยุ ตอก ฟวยจ รพาวม โม เปะ นึง��
เคียต อฮั เซ ละ เปอะ� ญันได่ มัฮ โม โกะ อื ไอฮ ป ซ
โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว. 6 งอ่ต แลน�
เซียง เรยีง ฮมอง เปอะ เน่อมึ นึง เวยีง เซ ไม่ เซียง
ซุกซัก ฮมอง เปอะ นึง วฮินั เซ เอจี มัฮ เซียง โรก พะ
จาว เวน ละ โม ป ซาวป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื

7พะจาว อฮั เฮ�ี �เวยีง ซัมคัน ยุฮ อาึ เซ มัฮ ตอก
อื มะ ปโกวน เกิต พราวป กวน เตือง โอ อื ดิ อาวม
โซะ ซ เติง เคิ รอาวม แตะ โฮ� 8 อมั เอจี ไก โรฮ
งอ่น ป กอ ยุ กอ ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ เยอ� อมั เอจี
ไก โรฮ งอ่น ปะเทต ป เกิต พราวป ไน ติ ซเงะ โน่ง
เงอ� ป มัฮ เมือง ซีโยน เนอ จัมเปน โตว คา ติ แตะ
ละ อื เล่ีญ� กา ซ แปน อื ปะเทต เตอ� 9 เคียง เมอ
นัม อาึ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ ฮอยจ ละ เวลา ซ เกิต
ไก อ�ื โม เปะ อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ โอ ซ เกือฮ เกิต
เนอมึ�

10 �โม เปะ ป ฮรกั เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ
เวยีง เซ� ไม่ ญันด่ี ปีติ เปอะ ไม่ อ�ื โม เปะ ป โกย
เยอืม แตะ ฆาื เวยีง เซ เตือง โอยจ เปอะ� ปเล่ีย เฮี
ไมจ เนอึม เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ดิ รพาวม
ไม่� 11 เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื ไม่ ซ ซัก เปอะ ตอก กวนงกั โฮลฮ ปุ รอาวม
ตาึฮ มะ แตะ โฮ� ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ รพาวม ไมจ

มวน แตะ เบือ ป กุม ป ปอ นึง เวยีง เซ�� อฮั เซ พะ
จาว.

12พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม เปะ
จเลิน นึง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ� คาวคอง เละ มาื ซ
ฮอยจ ละ เปอะ เน่อมึ เมือง ไฮญ ตอก ปัต โกลง โฮ�
ซ ตอก เอนิ เปอะ กวนงกั ป โอม มะ อื ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุ เบือ รพาวม ฮรกั แตะ โฮ� ซ ตอก โรฮ เปอะ
กวนงกั รโนฮ มะ อื นึง เญือะ ดึม แตะ โฮ� 13 อาึ ซ
เกาะ โลม รพาวม โม เปะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ตอก
เกาะ โลม มะ รพาวม กวน แตะ โฮ�

14 �เญือม เอจี ยุ เปอะ จเลิน ป โฮลฮ ป ปุน แตะ
ตอก เซ� โม เปะ ซ มวน รพาวม เปอะ เบือ อ�ื ซ
แปน เรยีง แด่น ละ เปอะ� ซ กอ โกะ บาึง พาวม โรฮ
เปอะ เบือ อ�ื เญือม เซ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว
ป เกียฮ เรอึม โม ป เนอึง ป อฮั แตะ� ไม่ ซ ยุง โรฮ
เปอะ ฮาวก รพาวม อาึ ละ โม ป ฆวต รุป ไม่ แตะ��
อฮั เซ พะจาว� 15 พะจาว ซ ฮอยจ ไม่ รเออปึ งอ�
เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื ซ ฮอยจ ตอก ฮอยจ กาื บังบอย
โฮ� ซ ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม ละ
โม ป เกละยุ แตะ เกือฮ อื ลอก ตุต ตอก ฮอยจ งอ
ระ โฮ� 16 พะจาว ซ รเตีฮ รตุม กัน ยุฮ ปุย โครยญ
โฆะ อื นึง งอ ไม่ นึง วจิ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� เญื
อม เซ โฮวน ป ซ ยุม ฆาื อ�ื

17พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม ป เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล
ละ ซ ไว แตะ พะ ไฮญ� ไม่ โฮว ดิ อื ไม่ ปุ แตะ แปน
มู แตะ ฮอยจ ละ โคะ ซัมคัน ป ทื อื เซ� ไม่ ปอน ดิ
อื โตะ เลีจ โตะ เกือง ไม่ โตะ โอเอฮี ไฮญ ป รแอม ไล
เยอ� โม เซ ซ ฮอยจ ตื ละ กัน ไลจโลม แตะ�� อฮั
เซ พะจาว.

18 �อาึ ยุง เงอะ กัน ยุฮ ปุย โม เซ� ไม่ ยุง เงอะ ป
คิต ป งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ
ฮอยจ รโจะ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ พาซา� เญื
อม เอจี ฮอยจ รโจะ อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ� ซ โฮลฮ
เนอมึ ยุ อมันัต โญตซัก ยุฮ อาึ�

19 �อาึ ซ เกือฮ ป ซกิ ซัมคัน ยุฮ แตะ เกิต ลลาึง
อ�ื โม ป ไอม ลัง่ ลลาึง อื งอ่น เนอ� อาึ ซ เกือฮ โฮว
ฮอยจ เคะ ปุย ตังเมือง ตอก เมือง ทาระชติ� เมือง
พุต� ไม่ เมือง ลุต ป มัฮ โม ป เกง ละ โปยญ แตะ ตี
ทน�ู ซ ฮอยจ โรฮ ละ เมือง ทุบัน่ ไม่ ยาวนั ไม่ เมือง
ป อาวต นึง เฆียง รอง นึง ปลัฮ รอาวม ก ซไง อ�ื
มัฮ เมือง ป โอ ดิ ฮมอง คราว อาึ� ไม่ โอ อื ดิ ยุ รงั ซ
เปีย คึนัก ยุฮ ฮุ� โม เซ ซ ครอฮ ไลลวง อมันัต โญต
ซัก ยุฮ อาึ นึง ลลาึง บัน่เมือง โม เซ� 20 ปุย โม เซ
ซ นัม โม เอียกปุ อซิราเอน เปอะ เน่อมึ โฮวน เมือง
เกือฮ อื ฮอยจ นึง บลาวง ซัมคัน ไน เวยีง เยรูซาเลม
เซ� ซ ตาว อื นึง บรอง� ลอ� อุต� เลาะ รุป เซิก�
ไม่ เลาะ ไฮญ งอ่น� ฮอยจ ทไว อื ละ พะจาว, ตอก
โรฮ โรวก โม อซิราเอน ทไว เฮงาะ รโกะ โตะ รปัก
รดู ซงะ่ ไล ละ พะจาว นึง วฮินั ยุฮ อ�ื 21 อาึ ซ เกือฮ
ปุย โม เซ โฮลฮ เอนิ แปน ซตุ งอ่น� ซ เกือฮ แปน
โม เลวี งอ่น�� อฮั เซ พะจาว.

22 �ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ ป ซ ยุฮ
อาึ เซ ซ อาวต ตอน ฮมัน ซองนา อาึ ตอก ออฮ� จัต
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เจือ โม เปะ ไม่ มอยฮ เปอะ ซ อาวต ตอน ฮมัน โรฮ
ตอก เซ� 23 ปุย โครยญ ปะเทต เตอ ซ ฮอยจ ไว ตื
อาึ โครยญ ฮาวก เคิ� ไม่ โครยญ ซเงะ ลโล่ะ�

24 �เญอืม โอก โฮว ปุย โม เซ ก พริ อี ซ ยุ ฆัว ยุม
โม ป เลฮ เตียง อาึ เซ� เฆรยีก กุก โม ป ยุม เซ ยุม
โตว ติ ชวง� งอ นึง อื ปุ โรฮ ญึ่ต� ปุย ติ ปลัฮเตะ�
เมาะ ป ยุ อื เซ ซ เบรญี ลัมเลือ เอนิ ละ อ�ื� อฮั เซ
พะจาว เยอ�
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เยเรมี
เยเรมี มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย เจน แลฮ รอย

เนอึม กา ฮอยจ พะเยซู� (ยุฮ กัน เน่อมึ นึง เนอึม
626 ฮอยจ ละ เนอมึ 586 กา เกิต พะเยซู�� ติ เจน
ยุฮ อื กัน นึง เพอกึ แตะ ปุย 40 เนอึม เซ� เยเรมี
ซตอก ลอป ปุย ไน พะจาว เกือฮ ยุง ไลลวง ซ ลอก
แตะ ตุต ฆาื ไว อื ฮุป ไม่ ยุฮ แนฮ อื ป พิต ละ พะ
จาว� เยเรมี เตือน ยุ อื นึง ไง่ แตะ เญอืม ฮอยจ ยุฮ
โม บ่าบีโ่ลน ไลจ ไม่ เยรูซาเลม เมอ� เอจี เกิต เนอมึ
ตอก อฮั เยเรมี อื ซ เกิต เซ� เนบู่คัตเนซา ยุฮ เนอมึ
ไลจ ไม่ วิฮนั ยุฮ พะจาว ไม่ โรวก อื ปุย โฮวน เตือง
กซัต ยุฮ อื ละ ซ แปน อื ครา นึง เมือง บ่าบีโ่ลน เซ�
เยเรมี รโฮงะ โรฮ อาึง ไลลวง ซ โฮลฮ โม ยวิ เอญี
เน่อมึ นึง แปน แตะ ครา เซ ไม่ ไลลวง ซ เฌาะ ตัง
โคระ แม อื เมือง ยูด่า เกือฮ ไมจ แม ติ โฮน�
พะทัม เยเรมี ไก ปาวน คัก� (1) มัฮ ลปุง ซตอก

พะจาว ป ฮอยจ ละ โม ยูด่า ไน ซไม แปน โยซียา�
เยโฮยาคิม� เยโฮยาคิน� ไม่ เซเด่คียา กซัต เมือง
ยูด่า� (2) มัฮ ไลลวง ป ไซฮ บ่ารุก ป มัฮ เลคา ยุฮ
เยเรมี� มัฮ ไลลวง ซัมคัน ป เกิต ละ เยเรมี ไม่ ลปุง
พะจาว ป ซึป เยเรมี ละ ปุย โฮวน เจือ� (3) มัฮ ลปุง
พะจาว ป ฮอยจ ละ ปุย ตังเมือง โฮวน ปะเทต� (4)
มัฮ ไลลวง เกว ไม่ ป เอจี เกิต ละ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม เญอืม ไลจ บัน่เมือง ไม่ โฮลฮ ปุย โฮว แปน ครา
นึง เมือง บ่าบีโ่ลน เซ�
เยเรมี มัฮ ปุย ที รพาวม ป ฮรกั เนอึม บัน่เมือง

ยุฮ แตะ� โซะ ลัมเลือ ละ อื เญือม จัมเปน อื รโฮงะ
ไลลวง เม่ะมัก่ โซะ ป ซ เกิต ละ ปุย นึง เมือง โกะ อื
เซ� ไก โฮวน โบ่ต ป เปลีฮ เยเรมี รพาวม โซะ อาวม
แตะ นึง กอก พะจาว แตะ แปน ป ซึป ลปุง พะจาว�
ลปุง พะจาว ปังเมอ มัฮ ตอก งอ รเออปึ โตะ รพาวม
อ�ื เญาะ ปุน คัม โตว โอ แตะ อฮั ฆาื อ�ื
คอ ป ระ ลัมเลือ ไล นึง พะทัม เยเรมี เฮี ไก งอ่น

ป เกว ไม่ เจน เฆียง เฮี นึง อ�ื มัฮ เญอืม ซ เกือฮ พะ
จาว ลปุง ซันญา โคระ ยุฮ แตะ ละ ปุย� เจน เซ ปุย
ซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่ แตะ
เซ� เญาะ จัมเปน โตว อื ไก ปุย ปลัฮเตะ ป มอง
แปน คู ละ ซ เพอกึ แตะ โม เซ โบ อ�ื ลปุง ซันญา
โคระ เซ พะจาว ซ ไซฮ อื โตะ รพาวม ปุย� อฮั เซ�
(เยเรมี 31:31-34)

1 ลปุง เฮี มัฮ ป อฮั ป มวยญ เยเรมี ป มัฮ กวน ฮิ
นคียา� เยเรมี เซ มัฮ ไน โม ซตุ ติ ปุย ป อาวต นึง
ยว่ง อานาโทต นึง เคต เจอ เบ่นยามิน� 2 เญอืม เอจี
เติง เนอึม กาว ลอวย นึง กัน โฮลฮ โยซียา กวน อา
โมน แปน กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ลปุง พะจาว ฮอยจ
ละ เยเรมี� 3 กังเคะ เอ ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ อื
เจน มัฮ เยโฮยาคิม ป มัฮ กวน โยซียา เซ กซัต เมือง
ยูด่า� ฟวยจ เซ ฮอยจ แม ละ อื โฮวน โฮน ฮอยจ

ละ เนอมึ กาว โรฮ ติ นึง กัน โฮลฮ เซเด่คียา กวน โย
ซียา แปน กซัต เมือง ยูด่า� ฮอยจ แม โรฮ ละ เญื
อม ฮอยจ โฮมวต ปุย ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไม่ โรวก
อื แปน ครา แตะ เซ� ปุก เอนิ เคิ พอน นึง เนอมึ เซ
เอนิ�

พะจาว เลือก เยเรมี ละ ซ เกือฮ อื ซึป ลปุง แตะ
4 พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� 5 �อาึ เอจี ยุง ป มัฮ ปะ

ไม่ เอจี เลือก อาึง ปะ กา เฆียง ยุฮ แตะ ปะ เน่อมึ
โตะ เวยีก มะ เปอะ ลัง่� อาึ เอจี ดุฮ ปะ แปน ป ซึป
ลปุง แตะ ละ เมือง ปุย โฮวน เมือง เน่อมึ กา เฆียง
เกิต เปอะ ลัง่�� อฮั เซ เนิ�

6 อาึ อฮั เฮี ละ พะจาว� �โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ
มัฮ ลัง่ กวนดุ� ดิ เกียฮ อฮั เกียฮ อู โตว�� อฮั เซ
ละ�

7พะจาว ปังเมอ อฮั เฮี เนิ� �ปุ เญือะ อฮั ติ เปอะ
กวนดุ� ปุย เมาะ ป ดวน อาึ เปอะ โฮว เคะ อื ไมจ
เนอึม เปอะ โฮว เคะ อ�ื เมาะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ
ไมจ เนอึม เปอะ รโฮงะ ละ อ�ื 8 ปุ ฮลัต นึง โม เซ
นึง แจง อาวต อาึ ไม่ เปอะ� อาึ ซ เฆีญ ปะ ฮา อ�ื�
อฮั เซ พะจาว.

9 เญื อม เซ พะ จาว ซนาว เตะ แตะ จิ มวยญ
เญอะ� อฮั เฮี เนิ� �ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี เกือฮ ลปุง
แตะ อาวต นึง มวยญ ปะ� 10 งอ่ต แลน� เนาะ เฮี
อาึ เอจี เกือฮ ปะ ไก อมันัต ละ ซ ยุฮ เปอะ โอเอฮี
ตอก เฮี ละ เมือง ปุย โฮวน เมือง� ซ โฮลฮ เปอะ
ตอยจ เกือฮ โอก งอ่น� ซ โฮลฮ เปอะ เญื่อฮ งอ่น�
ซ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ งอ่น� ซ รเคอปึ เปอะ ยุฮ งอ่น� ซ
โฮลฮ เปอะ โก โคระ งอ่น� ซ โฮลฮ เปอะ ซมา โคระ
งอ่น�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

11 ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ อาึ ตอก
เฮ�ี �เยเรมี� มัฮ เมอ ป ยุ เปอะ เซ�� อฮั เซ เนิ�
อาึ โลยฮ ละ อ�ื �ยุ กัก โคะ อะลมัน ติ�� อฮั เซ

ละ�
12 พะจาว อฮั แม อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �เอจี ปุก ป

อฮั เปอะ เซ� อาึ ควป แลน* ลปุง แตะ ละ ซ เกือฮ
แตะ โอเอฮี เกิต ตัม ป อฮั แตะ โครยญ เจือ�� อฮั
เซ เนิ�

13 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม อื เนิ ตอก เฮ�ี �มัฮ
เมอ ป ยุ เปอะ เซ�� อฮั เซ เนิ� อาึ โลยฮ แม ละ
อ�ื �อาึ ยุ โดง รอาวม ปุก ลไล ลลอก อ�ื ฆิฮ ลวง ลั่
กล่าวง�� อฮั เซ ละ�

14 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ป กอยจ ป
ราวม ฮอยจ เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ล่าวง� ซ เกือฮ ลอก
ปุย เมือง เฮี เตือง โอยจ อ�ื 15 อาึ ซ กอก เกอะ ปุย
อาวต ลวง ลั่กล่าวง โครยญ เมือง อ�ื โม กซัต ยุฮ
อื ซ ฮอยจ อาึง ก งาวม คึ ยุฮ แตะ โบ รเวอืะ ฆรุง
เมือง เยรูซาเลม เตือง ไพ เตือง มัน� ซ เกือฮ ตฮนั
ยุฮ แตะ แวต เอนิ เวยีง เซ� ซ ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่
ปุย นึง เมือง ยูด่า เซ โครยญ ยว่ง� 16 ปุย ไน อาึ เอจี
ยุฮ ป ฆอก ป เบร� เอจี ละ โปวฮ อาึ� ซาวป ตอง ป
ซออย ฮงาื ละ พะ ไฮญ� ซาวป โรฮ ไว โอเอฮี ป ยุฮ
แตะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ ฆาื เซ ป ซ รเตีฮ อาึ

* 1:12 1:12 นึง ลปุง ฮบีรู �ควป แลน� ไม่ �อะลมัน� โอก เซียง ตอก ปุ แตะ�



เยเรมี 1:17 650 เยเรมี 2:23

ปุย ไน แตะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะ
จาว.

17 อฮั โรฮ เฮี เนิ� �เยเรมี� ไมจ เปอะ เพรยีง ติ
แตะ� โอเอฮี เมาะ ป ดวน อาึ เปอะ รโฮงะ เซ ไมจ
เปอะ โฮว รโฮงะ เนอึม ละ อื โครยญ เจือ� ปุ ฮลัต
นึง� เดอมึ อาึ โอ ซ เกือฮ เปอะ โฮว ละ ฮลัต แตะ
ซองนา อ�ื 18 โม กซัต ยูด่า ไม่ โม จาวไน ยุฮ อื ไม่
โม ซตุ นึง อื เตือง โม ลัปซด่อน ตึน ซ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ปะ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ปะ แปน ตอก เวยีง ไก
ฆรุง ตอน ฮมัน� ซ เกือฮ ปะ ตอก ด่อง ไร ระ ละ อ�ื
ซ เกือฮ โรฮ ปะ แปน ตอก ฆรุง ไร ซเงี ละ ซ เกียฮ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน เปอะ ซองนา อ�ื 19 ปัง ฮอยจ
ตอซู ปุย โม เซ ไม่ เปอะ ซ เกียฮ เป โตว ปะ เฟือฮ
เอนิ นึง อาวต อาึ ไม่ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ ปะ โปน ฮา
อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

2
พะจาว ไฌม เนอมึ โม อซิราเอน

1 ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ อาึ� 2 อฮั
เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ โฮว ครอฮ ละ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม เกือฮ ฮมอง ป อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เฮ�ี โอ
อซิราเอน� อาึ ไตม เญือม นมุ ลัง่ เปอะ� เญือม เซ
เนอึม รพาวม เปอะ ละ อาึ� รพาวม ฮรกั เปอะ อาึ
ตอก ปรโปวน เดอมึ เอญี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ�
ปะ ฟวต เปอะ อาึ นึง ลาึน เวอืฮ นา ก โอ ป ซมา ปุย
ไก นึง เฟือฮ เอนิ� 3ปะ มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ
ฮุ� มัฮ เปอะ ตอก เฮงาะ ฮอยจ โรง ยุฮ ฮุ� เญือม
ไก ป โรวต ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� อาึ เอจี เกือฮ ปุย เซ
ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

4 โม เปะ โม อซิราเอน ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป โค
รยญ เจอ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว. 5 เอจี
มัฮ เฮี ป อฮั อื ละ เปอะ� �โม จัตเจือ ไพรม เปอะ�
มัฮ พิต ตอก เมอ ป ยุฮ อาึ ละ อ�ื มัฮ ฆาื เมอ ป
ลอต อื โฮว ซไง ฮา อาึ ฆาื อ�ื โม เซ ซาวป ไว ฮุป โอ
เอฮี ป โอ ไก ป มัฮ� โกะ อื ลอต โรฮ แปน ปุย โอ ไก
ป มัฮ ฆาื อ�ื 6 โม เซ เยอ ญอม โตว ซาวป ยุ อาึ�
ปัง เอจี ตาว อาึ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ� ปัง โรวก
อาึ โฮว พา ลาึน ซออฮ ซอวยญ นา ก โอ ปุย เกียฮ
อาวต นึง ฆาื นาวก อื นึง ไฮมจ ซออฮ ไม่ เฟียก อื
นึง รกาื ปอ โอ ปุย โรวต โฮว นึง� เญือม เอจี โปน
อื โอเอฮี เซ� ยุง โตว ลัง่ ซาวป ยุ ไฮมญ ฮมอง อาึ�
7 อาึ ตาว โม เปะ ฮอยจ นึง เมือง ไมจ ป นาวก นึง ป
โซม ป ปอน� เกือฮ โม เปะ โฮลฮ โซม โอเอฮี ไมจ
นึง อื โฮวน เจือ� โม เปะ ปังเมอ เกือฮ เปอะ เมือง
ยุฮ อาึ เฮี แปน ป รแอม ละ อาึ� เมือง เกือฮ อาึ ละ
เปอะ เซ เอจี เกือฮ เปอะ แปน เมือง ซเออมึ ลโฮก
ละ อาึ� 8 โม ซตุ นึง อื ไฮมญ โตว ก อาวต พะจาว.
โม ป ไปญ โกตไม ยุฮ ฮุ ยุง โตว อาึ� ป มัฮ โม จาว
ไน นึง อื เลฮ เตียง ป อฮั อาึ� ป ลัง ซึป ลปุง อาึ นึง
อื ซาวป ซึป ลปุง พะบ่าอนั ฮา อ�ื โฮว ไว ฮุป โอเอฮี
ป โอ ไก ป มัฮ ไม่ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

9พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ฟึน
ฟอง โม เปะ ติ โฮน แม� อาึ ซ ฟึนฟอง โรฮ ฮอยจ
ละ โม จัตเจือ เปอะ� 10 ไมจ เปอะ เตือง ปลัฮ รอาวม
ละ� โฮว ซาวป แลนๆ นึง เกาะ ไซปรตั ลวง ลัก่ เลีย

ก ซเงะ� เกือฮ ปุย โฮว แลน ละ เปอะ นึง เมือง เคด่
า ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� เกือฮ แลน ที อื นา เซ� ซ
แจง ละ เปอะ นึง เซ โอ อื ไก ติ ชวง โอเอฮี ตอก เฮ�ี
11 ปุย เมือง ไฮญ อมั ไก เญือม เปียน อื พะจาว ทื
แตะ� (ปัง โอ มัฮ พะจาว เนอึม ญุ่ก�� แจง โอ อื
ไก� ปุย ไน อาึ อื ปังเมอ เอจี โฆง เปียน พะจาว ยุฮ
แตะ ป เอจี โฮลฮ แตะ โญตซัก เบือ อื เซ� ซาวป ทื
ฮุป โอเอฮี ป โอ ไก ป มัฮ ฮา อ�ื� 12พะจาว อฮั เฮ�ี
�เออ� ปลัฮ มะลอง ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ เงอตึ
นึง� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตวฮ ฆราึง นึง ไม่
เกือฮ เปอะ เบรญี ละ แตะ� 13 มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ ปุย ไน
อาึ มัป่ ลอา เจือ� เอจี ละ โปวฮ อาึ ป มัฮ ตอก เดือะ
โกลง รอาวม จีวติ ละ ปุย� เอจี โฮว ซาวป ปอยจ
ซโมะ ละ ซ ดุง อื รอาวม ละ โกะ แตะ ไอฮ� ปังเมอ
มัฮ เยอื โตะ ดุง ม่ะ ไม่ เฌือม รอาวม นึง อ�ื

14 �โม อซิราเอน แจง โอ อื มัฮ ครา ปุย� แจง
โรฮ โอ อื เกิต แปน ครา นึง เญือะ ปุย ไฮญ� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ เมอยุ อาื โม ป เกละยุ อื ตอก อาื ปุย
ครา ยุฮ แตะ โฮ� 15 โม ป เกละยุ อื เซ เอจี อาวม ละ
อื เรยีง ตอก อาวม รเวยี ซิงโต โฮ� เอจี เกือฮ เมือง
อาวต อื ฮงั เยอื� ยว่ง นึง อื ไลจ โอยจ� เญาะ ไก
โตว ป อาวต นึง ติ ตื เนอึม� 16 โม อียปิ ป อาวต
เมือง เมมฟิต ไม่ เมือง ทาปันเฮต เอจี ลาวป ไกญ อื
ปอ ม่ะ อ�ื 17 โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� โม เปะ เอจี
เกือฮ เปอะ ป โซะ ตอก เซ ลอก โกะ เปอะ ไอฮ� นึง
ละ โปวฮ เปอะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� เตือง มัฮ
อื พะจาว ป นัม ลอป โม เปะ ติ เจน คระ โฮว เปอะ�
18 ปเล่ีย เฮี ดัฮ เปอะ เลีฮ ฮอยจ เมือง อยีปิ ละ ซ ญุ
เปอะ รอาวม นึง โกลง ไน ยุฮ อ�ื ซ เกียฮ แปน กุน
ละ เปอะ ตอก เมอ� ดัฮ เปอะ ฮาวก ฮอยจ เมือง อตั
ซีเรยี ละ ซ ญุ เปอะ รอาวม นึง โกลง ยูฟะเรตี� ซ
เกียฮ แปน ป ไมจ ละ เปอะ ตอก เมอ�

19�ป ฆอก ป เบร ยุฮ โกะ เปอะ ซ ปุฮ ซ เฟียต โกะ
เปอะ ไอฮ� กัน ละ โปวฮ เปอะ อาึ เซ ซ ฟึนฟอง ไอฮ
โกะ เปอะ เกือฮ ลอก ตุต� เญอืม ละ โปวฮ เปอะ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่ โอ เปอะ เญือะ นัปทื เยอ�
โม เปะ ซ ยุ เปอะ ป ญัก ป นอ ละ แตะ ฆาื อ�ื เอจี
มัฮ อาึ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ป อฮั เซ ละ เปอะ�

20 �โม เปะ เอจี เล่ีญ โปวก เปอะ แอก เกือฮ อาึ
เปอะ ปุยฮ ฮ�ี เอจี เล่ีญ โรฮ ซโบรวต เปอะ โม่ะ ปุก
อาึ เปอะ เกือฮ ดุต เตอ� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ โอ
เญือะ ซ ญอม รซอฮ ละ อาึ� เอจี โกว เปอะ เปือง
โม โครยญ โดฮ ไม่ โคะ เกลอมึ ฮละ โครยญ โฆง ละ
แปน อื นา ก ไอฮ พาวม เปอะ ไม่ พะ ไฮญ ตอก มอ
จังคึต โฮ� 21 เมือ โรง อื อาึ ซมา โม เปะ ตอก เลือก
ปุย ซมา ตัง อะงุน ตึก นึง ไมจ แตะ โฮ� ปเล่ีย เฮี โม
เปะ ตอ เกียฮ แปน เยอื โน่ง เปอะ อะงุน พริ ไม่ โอ
เปอะ เญือะ ไก ป มัฮ เฟือฮ เมอ� 22 ปัง รไซจ เปอะ
ติ แตะ นึง ซบู่� ปัง ทู แม เปอะ ติ แตะ นึง นัมซัก�
อาึ ยุ ลัง่ ฮรอย กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ เปอะ พะจาว เยโฮวา เยอ�

23�ซ เกียฮ อฮั เปอะ ติ แตะ โอ รแอม ตอก เมอ�
ซ เกียฮ อฮั เปอะ ติ แตะ โอ พาวม ไม่ พะบ่าอนั ตอก
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เมอ� งอ่ต แลน โอเอฮี เอจี ยุฮ เปอะ นึง โตะ โลก
โฮ� เกือฮ ติ เปอะ ไตม กัน พิต ยุฮ เปอะ นึง� โม
เปะ ตอก เอนิ เปอะ อุต โกวน� ป ตอ ไป ตอ มา นึง
ฆวต ติต แตะ โฮ� 24 ตอก โรฮ เปอะ บรงั พริ รโป
วน ป อาวต นึง ลาึน� เญือม เติง เวลา ฆวต ติต อื
ไม่ บรงั โปก โฮ� มัฮ ปุย ป ปุน เกือฮ อื อาวต โฆย�
บรงั ไฮมญ ป อาื อื เซ� ญัก โตว ละ อื ซ ยุ อื ปุ แตะ
ไม่ อ�ื เญือม เติง เวลา ติต อื เซ แจง ซ อาวต ละ
อ�ื 25 เออ อซิราเอน� ปุ เญือะ ตอ ไป ตอ มา ฮอยจ
ละ ชุ เกิป จาวป เปอะ� ปุ เกือฮ คราวง เปอะ ซออฮ
นึง ตอ ลอน เปอะ�� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว� โม
เปะ ปังเมอ เอจี อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �อาึ เญือะ เกีย
ฮ ลเลือฮ โตว แม� เอจี โคะ ฮรกั เกอะ พะ ตังเมือง
เซ� อาึ จัมเปน อาื ซาวป ยุ�� อฮั เปอะ เซ�

โม อซิราเอน โซมกวน ลอก ตุต
26พะจาว อฮั เฮ�ี �โซะกิจ คะมุย นึง ปุน โฮมวต

ปุย แตะ ตอก ออฮ� โม อซิราเอน ซ โซะกิจ โรฮ ตอก
เซ� เตือง กซัต ยุฮ อ�ื เตือง โม จาวไน ไม่ โม ซตุ ไม่
โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อ�ื 27 โม
เซ เอจี โฮว อฮั อื ละ โคะ ติ โฆง ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ
เปอะ เปือะ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื อฮั โรฮ อื ละ ซโมะ
ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ มะ อาึ ป เกือฮ อาึ เกิต��
อฮั โรฮ เซ� โม เซ เอจี ลัก่เคะ ลัก่ อาึ� ฮา ซ เปลีฮ
อื นา แตะ เนิ เอจี เปลีฮ เอนิ ตังโฆระ แตะ เนิ ฮา อ�ื
ฟวยจ เซ เญือม เกิต เม่ะมัก่ ซักคระ ละ อื ปังเมอ
ปัว แม อาึ เรอมึ แตะ เกือฮ โปน อ�ื 28พะ ยุฮ เปอะ
ละ โกะ แตะ เซ อาวต ก เมอ� เญือม เกิต เม่ะมัก่
ซักคระ ละ เปอะ เกือฮ พะ โม เซ โกฮ เรอมึ เปอะ ดัฮ
เกียฮ เรอึม เปอะ โฮ� เออ โม ยูด่า� โม เปะ โฮวน
ยว่ง เปอะ เมาะ ออฮ� พะ ทื เปอะ โฮวน โรฮ เมาะ
เซ��

29พะจาว อฮั เฮ�ี �เมอยุ เติ เปอะ อาึ อ�ื เมอยุ
เลฮ เปอะ เตียง อาึ อ�ื 30 อาึ เอจี เพอกึ เฟียต โม
เปะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม ฆาื� โม เปะ เอจี
ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง อาึ ละ แตะ นึง วจิ ยุฮ
โกะ เปอะ ไอฮ� ตอก รเวยี ซิงโต ฆวต เกียต กุก โอ
เอฮี โฮ� 31 โม เปะ โม อซิราเอน ปุย เจน เฮี เยอ�
งอ่ต ที ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี อมั มัฮ อฮั เปอะ อาึ
ตอก ลาึน เฟียก ละ แตะ โฮ� อมั มัฮ อฮั เปอะ อาึ
ตอก ปลัฮเตะ ไฮะฮอน ละ แตะ โฮ� เมอยุ อฮั เปอะ
ติ แตะ ซ โฮว อาวต ตัม รโตง แตะ� ไม่ อฮั เปอะ ติ
แตะ โอ เญือะ ซ แม แม เคะ อาึ อ�ื 32 โม ปเครฮี
อมั ซ เกียฮ เบีย อื ฮนัง เบล กอ ไอฮ แตะ� ปรโป
วน ซ เอญี ละ ปุย เญือะ แตะ อมั ซ เกียฮ เบีย อื เค
รองึ ไมจ ไม่ เครองึ แงฮ่ ฆัว อื ติ แตะ� ปุย ไน อาึ อื
ปังเมอ เอจี เบีย ลอป อาึ� ปอ โอ เญือะ โอยจ เมีญ
เมาะ โฮวน ซเงะ เบีย อื อาึ��

33 โม เปะ มัฮ ตอก เปอะ ปรโปวน เครยีง ป อาื ปร
เมะ ละ ซ ไอฮ พาวม แตะ ไม่� โฮฮ ฮา เซ เอจี เพอกึ
แม เปอะ ปรโปวน ฮอยญ เรี เกือฮ เฮยีน ไล ยุฮ โกะ
แตะ� 34 ฮนัม ติต เครองึ เซอกึ เปอะ มัฮ โตว ฮนัม
คะมุย มอก เปอะ นึง ยุฮ อื กัน ฆอก ละ เปอะ� มัฮ

ฮนัม ปุย ตุก ป โอ ไก พิต ยุฮ เฟือฮ ป มอก เปอะ ปอ
รแอม เอนิ เครองึ เปอะ นึง ฮนัม อื เซ�
ปัง มัฮ ตอก เซ� 35 โม เปะ อฮั ลัง่ เปอะ ตอก เฮ�ี

อาึ ไก โตว กัน พิต ยุฮ เฟือฮ� พะจาว เญือะ รอก
พาวม โตว นึง อาึ� อฮั เปอะ ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ
เนอึม โม เปะ ลอก ตุต แตะ นึง อฮั เปอะ ติ แตะ โอ
ไก มัป่ ยุฮ� 36 �รพาวม โม เปะ ชาวง ลอน� ตอน
โตว ติ ชวง� เกือฮ โม อตัซีเรยี โม เปะ ไลจ รพาวม
นึง แตะ ตอก ออฮ� โม อยีปิ ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ ไลจ
รพาวม นึง แตะ ตอก เซ โรฮ� 37 โม เปะ ซ โฮลฮ
เปอะ ดุป นา แตะ ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื ริ แตะ
เปิง โม อียปิ� อาึ ป มัฮ พะจาว เอจี ละ โปวฮ เยอื
เยอะ ปุย โฮวน เมือง ป ริ โม เปะ เปิง เซ� ซ ไก โตว
ตอก ซ เกียฮ จเลิน เปอะ เบือ โม เซ เยอ�� อฮั เซ
พะจาว�

3
เมือง ยูด่า เนอมึ โตว รพาวม

1พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ ไก ปรเมะ ป เอจี ละ ปุย
เญือะ แตะ� ดัฮ ปรโปวน เญือะ อื เซ โฮว ไอฮ แม
ปรเมะ โคระ เญือะ แตะ โฮ� ปรเมะ ไพรม เญือะ อื
เซ แจง โอ อื เญือะ ซ เกียฮ ไอฮ แม ปรโปวน เซ�
ปุย ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ โม่ ซ เกือฮ บัน่เมือง แปน ป
รแอม ลอน ฆาื อ�ื โม เปะ ปุย เมือง ยูด่า� เอจี เลน
เปอะ จุ ไม่ ปุย ฮรกั แตะ โฮวน ปุย� อมั ตอ ซ เกีย
ฮ แม แม เปอะ ฮอยจ เคะ อาึ� 2 แก แลน เปือง โม
เปือง มอยจ เจอ� อมั ไก ลัง่ งอ่น นา ก โอ โม เปะ
เลนจุ นึง อ�ื โม เปะ เอจี มอง เปอะ ป ไล ป เลีม นึง
เฆียง คระ ละ ซ ไอฮ พาวม เปอะ ไม่� ตอก เอนิ มอง
โม อารปั ปุย ไล เลีม ละ ซ ซะ เต แตะ นึง ลาึน เวอืฮ
โฮ� เอจี เกือฮ เปอะ บัน่เมือง อาวต แตะ ลอต แปน
ป รแอม ไล นึง กัน เลน เปอะ จุ เซ� 3 มัฮ ฆาื เซ ป
โอ พริ เญือะ เฮละ ฆาื อื ตัม ลัง เฮละ แตะ� เญือม
ลัง ฮมึ อื ปุ โรฮ เญือะ เฮละ ละ เปอะ พริ อ�ี นาตา
โม เปะ ตอก เอนิ นาตา มอจังคึต โฮ� เญือะ อาวม
เปอะ โตว โซะกิจ แตะ นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ เฟือฮ
เอนิ�

4�ปเล่ีย เฮี โม เปะ เคียต เปอะ อฮั เฮี ละ อาึ� �โอ
เปือะ� ปะ มัฮ เปอะ ป ฮรกั อาึ เน่อมึ เญือม กวนดุ
เยอะ ลัง่� 5 ปะ ตึน โอ เปอะ ซ รอก พาวม ลอป นึง
เงอะ� แจง โอ เปอะ ซ เปลีฮ ลอป รพาวม ฮาวก
แตะ เนิ อ�ี� ปัง เอจี อฮั เปอะ เซ เนิ� ยุฮ แนฮ ลัง่
เปอะ ป ฆอก ป เบร ไม่ อื โครยญ เจือ� เตอมึ เอนิ
เมาะ เกียฮ ยุฮ เปอะ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า ไมจ อื เฌาะ รพาวม
แตะ

6 เจน เญือม มัฮ โยซียา กซัต นึง เมือง ยูด่า� พะ
จาว อฮั เฮี เนิ� �อมั เอจี ยุ เปอะ กัน ยุฮ อซิราเอน
ป มัฮ ตอก ปรโปวน โอ เนอึม รพาวม โฮ� เอจี โฆง
โฮว ฮา อาึ ละ เลน อื จุ นึง เปือง โม โครยญ โดฮ ไม่
ฆรมึ โคะ เกลอึม ฮละ โครยญ โฆง� 7 เญือม เอจี
ฟวยจ ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ อาึ แกต เตอะ ซ เอญี
เคะ แตะ� ปังเมอ โอ ลัง่ เอญี เนอมึ ติ ชวง� ยูด่า ป
มัฮ ปุ รโปวน อื ป โอ เนอมึ รพาวม เซ ยุ โรฮ อื ไล ยุฮ
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อื เซ� 8 ยูด่า เอจี ยุ อื ละ อาึ อซิราเอน เซ ตอก ละ
ปรเมะ ปรโปวน เญือะ แตะ โฮ� ไม่ โครฮ อื เกือฮ ตอ
ฮา แตะ� นึง ตอก เอนิ อื ป เลนจุ โฮ� ยูด่า ป มัฮ ปุ
รโปวน อื ป โอ เนอมึ รพาวม เซ� ปังเมอ โอ ฮลัต ฆาื
อ�ื เกือฮ โรฮ ติ แตะ แปน ป เลนจุ ตอก ออระ แตะ
เซ� 9 โซะกิจ โตว นึง อื เฟือฮ� เอจี เกือฮ บัน่เมือง
อาวต แตะ แปน ป รแอม ไล� เอจี เลนจุ ไม่ ซโมะ
ไม่ โคะ ไอม นึง เกือฮ อื แปน พะ ทื แตะ� 10ฟวยจ
ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ� ยูด่า ป โอ เนอมึ รพาวม ป มัฮ
ปุ อซิราเอน เซ เคียต แม แม เคะ อาึ ติ โฮน แม� ปัง
เมอ โอ แม ไม่ เนอมึ รพาวม แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

11 พะจาว อฮั แม อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �อซิราเอน
ปัง โอ เนอึม รพาวม ญุ่ก� ฌักแฟน ลัง่ ฮา ยูด่า นึง
กัน โอ เนอึม เซ� 12 ไมจ เปอะ โฮว ครอฮ ละ เมือง
ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง เซ ตอก เฮ�ี พะจาว อฮั เฮี ละ
เปอะ� อซิราเอน ปะ ป โอ เนอึม รพาวม เมอ� ไมจ
เปอะ แม แม เคะ อาึ� อาึ เลียก พาวม ลัง่ นึง เปอะ
ไม่ โอ เยอะ เญือะ รอก พาวม นึง เปอะ� รพาวม
รอก อาึ อื ซ ไก ลอป โตว� อฮั เซ พะจาว. 13พะจาว
อฮั โรฮ เฮ�ี ไมจ เปอะ รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ�
ไมจ เปอะ รโฮงะ ไล เลฮ เปอะ เตียง ป อฮั เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ� ไม่ ไล ตอก เลน เปอะ จุ ไม่ พะ ตัง
เมือง ฆรมึ โคะ เกลอึม ฮละ โครยญ โฆง อื เซ� นึง
โอ เปอะ เนองึ ป อฮั อาึ ละ แตะ� 14พะจาว อฮั โรฮ
เฮ�ี โม เปะ ป มัฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม� ไมจ เปอะ
แม แม เคะ อาึ นึง มัฮ อาึ ปรเมะ เญือะ เปอะ� อาึ
ซ เลือก โม เปะ� ติ ยว่ง ติ ลอา ปุย� ติ ซฆลาวม ติ
ลอา ปุย� ไม่ ซ เกือฮ เปอะ เอญี อาวต นึง เมือง ซี
โยน� 15ฟวยจ เซ อาึ ซ เกือฮ โม พูนัม ป ปุก รพาวม
อาึ ละ เปอะ� มัฮ ป ซ เลียง โม เปะ ตอก เลียง ปุย
แกะ ยุฮ แตะ โฮ� โม เซ ซ ยุฮ อื ตัม รพาวม อาึ�
ซ นัม โม เปะ ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ไม่ ปุก อื ไล
แตะ� 16ฟวยจ เซ เญือม เอจี พรุฮแพร โม เปะ นึง
บัน่เมือง อาวต เปอะ เซ� ปุย เญือะ ซ อู โตว ลอก
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว. เญือะ ซ ดอฮ โตว ละ
อ�ื เญือะ ซ ตองกัน โตว ฮติ เซ� ป ยุฮ ป โคระ อื ปุ
โรฮ เญือะ ซ ไก� 17 เญือม เอจี เติง เวลา เซ เยอ�
ปุย ซ อฮั เวยีง เยรูซาเลม มัฮ นา ก งาวม คึ ยุฮ พะ
จาว. ปุย โครยญ เมือง ปุย ซ รโจะ นา เซ ละ ซ นัปทื
อื อาึ� เญือะ ซ ไก โตว ป ลึง รพาวม นึง อ�ื ป ยุฮ
ตัม รพาวม ฆอก เบร โกะ แตะ ไอฮ� ปุ เญาะ ซ ไก�
18 ไน เจน เซ โม ยูด่า ซ รโจะ ดิ ไม่ โม อซิราเอน�
ไม่ ซ ฮอยจ ดิ อื เน่อมึ นึง เมือง ลวง ลั่กล่าวง� ละ
ซ แม อาวต แม อื นึง เมือง ป เกือฮ อาึ ละ จัตเจือ
ไพรม เปอะ ละ ซ แปน ลอป อื คอง อ�ื� อฮั เซ พะ
จาว.

19พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ งอ่ต ตอก ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ แปน ตอก กวน โกะ แตะ� อาึ แพป เกือฮ
บัน่เมือง ไมจ มวน ละ เปอะ� แปน เมือง ไมจ เมือง
ชอม ฮา เมือง ปุย ไฮญ ติ ปลัฮเตะ� อาึ ฆวต เกือฮ
โม เปะ อฮั เปือะ ละ อาึ� ไม่ โอ เปอะ เญือะ ซ ลเตือฮ
ติ แตะ ฮา เยอะ� 20 โม เปะ โม อซิราเอน� ปังเมอ
เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน ตอก ปรโปวน ป โอ เนอึ

ม รพาวม ละ ปุย เญือะ แตะ โฮ� เนอึม เปอะ โตว
รพาวม ละ อาึ เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว.

21 ปุย ฮมอง เซียง โอเอฮี เน่อมึ นึง เปือง โม เปื
อง มอยจ นา ก ลาึน ก แกล อ�ื เอจี มัฮ เซียง ปัว
โม อซิราเอน ไม่ เยอืม แตะ นึง เอจี โฮว อื คระ ไอฮ
พาวม แตะ ไม่ เบีย อื เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ�

22พะจาว อฮั เฮี ละ เอะ� �โม เปะ ป มัฮ กวน โอ
เนอึม รพาวม� เอญี เคะ อาึ อ�ื ป โซะ อาวม เปอะ
ฆาื โอ แตะ เนอึม รพาวม ละ อาึ เซ อาึ ซ เกือฮ ไฮ
ละ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�
โม เอะ เอ ไมจ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �เออะ� เอะ

ซ เอญี เคะ ปะ นึง มัฮ เปอะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ�
23 กัน ไว เอะ พะ นึง เปือง โม เปือง มอยจ เซ มัฮ
เยอื ป จุ เอะ ไลจ� ไก โตว ป เกียฮ เรอึม โม อซิรา
เอน เกือฮ โปน ป โอ ไมจ เจอ โนก ฮา เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ ฮุ� 24 โอเอฮี เมาะ ป โฮลฮ จัตเจือ ไพรม
เอะ นึง รซอฮ แตะ� เตือง แกะ ปิ ไม่ โมวก ยุฮ อื ไม่
กวน รเมะ กวน รโปวน อ�ื เอจี ไฆร โอยจ� มัฮ โม
พะบ่าอนั ป ลัง โซะกิจ ปุย นึง เซ ป กุก โอเอฮี เซ
เกือฮ ไฆร โครยญ เจือ เน่อมึ เญอืม มัฮ ลัง่ เอะ กวน
ดุ ลัง่� 25 เอจี โปง ไม่ เอะ เฮี โชะ นา แตะ ตอก เซ�
ไมจ เอะ เกือฮ ติ แตะ อาวม โซะ กิจ แตะ ปอ ไอจ
รเคอปึ เอนิ แตะ ลังเตะ� ฆาื ยุฮ ลอป แตะ ป พิต
ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� เตือง โกะ โอะ เตือง
จัตเจือ ไพรม เมอะ� เอะ ยุฮ โตว ตัม ลปุง ซตอก เย
โฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ละ แตะ เน่อมึ เญือม กวนดุ
ลัง่ แตะ ฮอยจ ปเล่ีย�� ไมจ เอะ อฮั ตอก เซ�

4
ไมจ โม อซิราเอน เอญี เคะ พะจาว

1 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน
เนอ� ดัฮ เปอะ ฆวต เอญี เคะ อาึ โฮ� ไมจ เนอึม
เปอะ เอญี� ดัฮ โม เปะ โปวฮ ฮุป ป เกละ ลัมเลือ อาึ
ยุ เซ ไม่ เนอึม รพาวม เปอะ ละ อาึ โฮ� 2 ดัฮ เปอะ
โกว มอยฮ อาึ นึง ลปุง ซันญา แตะ ไม่ อฮั เปอะ ป
เนอึม ไตม เปอะ ป ซื โครยญ เจือ� ปุย ตังเมือง ซ
ปัว อาึ ปิฮ มุ่น ละ แตะ ฆาื อ�ื ซ ยุง ลืลาว เนอมึ อาึ
ป มัฮ พะจาว เบือ โม เปะ�� อฮั เซ พะจาว�

3พะจาว อฮั เฮี ละ ปุย เมือง ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เย
รูซาเลม� �ไมจ เปอะ ไท ชจิ ฮงั ยุฮ เปอะ เซ� ปุ
ซมา เฮงาะ ยุฮ เปอะ ลลาึง ไรป ลลาึง กัต� 4 โม
เปะ ปุย เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� ไมจ เปอะ
ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง ซันญา เอจี อฮั เอะ อาึง ไม่ ปุ
แตะ� ฮา ซ เปิง เปอะ รติ ยุฮ ปุย ตัม เนะซองั แตะ
เซ เกือฮ รพาวม เปอะ เนอมึ ละ อาึ ป มัฮ พะจาว เฮี
ฮา อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ อาึ ซ ฮาวก รพาวม
ละ เปอะ� ฆาื ยุฮ โม เปะ ป ฆอก ป เบร� รพาวม
ฮาวก ยุฮ อาึ เซ มัฮ ตอก งอ โฮ� ซ รเออปึ เลิง� ไก
โตว ป ปุน เกือฮ อื ญึ่ต เตอ�� อฮั เซ พะจาว�

ไล ซ ฮอยจ ป โตะ ป ตอง
5 ไมจ เปอะ ปาึง โตวต เล่ีป บัน่เมือง� ไมจ เปอะ

ครอฮ ซโตฮ ไม่ เซียง เรยีง แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ
โม ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ตอ ฮอยจ นึง เวยีง
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ป ตอน ฆรุง� 6 ไมจ เปอะ รโฮงะ คระ ป ฮอยจ ละ
เมือง ซีโยน� ไมจ เปอะ ซไจ ตอ เกือฮ ติ เปอะ โปน�
ปุ ลบลี� พะจาว กัมลัง นัม ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ
ปุย เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ล่าวง�

7 เอจี ไก ป โอก โฮว ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เมือง
ปุย โฮวน เมือง� มัฮ ตอก รเวยี ซิงโต โอก โฮว ฮา ก
เม่าะ แตะ โฮ� ปุย เซ ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ยู
ด่า โครยญ ยว่ง� ซ เกือฮ อื ฮงั เยอื ปอ โอ อื เญาะ
ซ ไก ป อาวต นึง เฟือฮ เอนิ� 8 ไมจ เปอะ จาวป พา
ฮาื ฆัน ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ โฆว ไม่ เยอืม แตะ� นึง ซ
ฮอยจ รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ พะจาว ละ เอะ ไม่ โอ
อื เญาะ ซ ลเตือฮ ติ แตะ แม ฮา เอะ เฟือฮ เอนิ�

9 พะจาว อฮั เฮ�ี �ซเงะ เซ เยอ โม กซัต ไม่ โม
จาวไน เญือะ ซ ไก โตว รพาวม เรยีง อ�ื โม ซตุ ไม่
โม ป ซึป ลปุง พะจาว ซ เงอตึ ไม่ โตวฮ ฆราึง แตะ��
อฮั เซ เนิ�

10อาึ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ
เอจี จุ เปอะ โม ยูด่า ไม่ โม เยรูซาเลม� ปะ อฮั เปอะ
ปุย ซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ญันได่ กัน รุป เอจี ซ
ฮอยจ ละ ปุย ตอก วจิ บวก คราวง อื โฮ��

11 เญือม เอจี ฮอยจ ซเงะ เซ ซ ไก ป ฮอยจ ซึป
ลปุง พะจาว ละ โม ยูด่า ไม่ โม เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี
�เอจี ซ ฮอยจ กาื ระ กาื กอยจ ละ ปุย ไน อาึ เน่อมึ
นึง ลาึน เวอืฮ� มัฮ โตว ตอก กาื เกียฮ โกว ปุย ละ
ฆาื แตะ เฮงาะ โฮ� 12 กาื ป ฮอยจ เน่อมึ นึง อาึ เซ
ระ เรยีง ฮา เซ� มัฮ เอนิ กาื รโฮงะ ไลลวง กัน ซ ร
เตีฮ อาึ ปุย ไน แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

13 แลน เมิฮ� ป ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ เอะ กัมลัง
ฮอยจ ตอก ชุต รวู โฮ� เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื ตอก เอนิ
กาื บังบอย โฮ� บรอง ยุฮ อื ไกลจ เอนิ ฮา โปว กลัง
ลอง โฮ� โซะไซญ เนอึม เม่ะมัก่ เกิต ละ เอะ เซ�
เอะ ตึน ซ ไลจ โลม เนอมึ เมอะ� 14 โม เปะ ปุย เวยีง
เยรูซาเลม เมอ� รไซจ แปฮ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ
เกือฮ ซงะ่ เดอมึ เปอะ ซ โปน� ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ
อาวต เปอะ ไม่ คิต งอ่ต เปอะ กัน ฆอก กัน เบร เซ�

15 ไลลวง ซ ฮอยจ ป โตะ ป ตอง เซ เอจี โรวก ปุย
รซอม อื ละ เปอะ เน่อมึ เมือง ด่าน� เอจี ฮอยจ แม
ละ เปอะ เน่อมึ นึง บลาวง เอฟราอมิ งอ่น� 16 ป
โรวก รซอม เซ เอจี ฮอยจ ละ รโฮงะ แตะ ละ เมือง
ปุย ไฮญ ไม่ ละ เวยีง เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี �ซ ฮอยจ
ป รุป ปุ แตะ ไม่ เปอะ เน่อมึ นึง เมือง ปุย ซไง� โม
ป ฮอยจ เซ ซ รโอง นึง อฮั อื ติ แตะ ซ เป ยว่ง นึง
เมือง ยูด่า โครยญ ยว่ง� 17 ซ แวต เอนิ เมือง ยูด่า
เซ ตอก ปุย ป มอง ชจิ ยุฮ แตะ โฮ� นึง มัฮ เมือง ยู
ด่า เซ ป เลฮ เตียง อาึ�� อฮั เซ พะจาว.

18 โม เปะ ปุย เมือง ยูด่า เยอ� โอเอฮี ป ซ เกิต ละ
เปอะ เฮี มัฮ ฆาื ป ยุฮ ป อฮั โกะ เปอะ ไอฮ� เอจี มัฮ
เฮี ป มัฮ ตุต จัมเปน เปอะ ลอก เกอ� มัฮ เนอึม ป
ออป ป ซอง ละ เปอะ� มัฮ เอนิ ป บวก ฮอยจ โตะ
จัก พาวม เปอะ เอนิ� อฮั เซ พะจาว�

19 เฮฮ� เฮฮ� โซะ ลัมเลือ เอนิ� อาึ ฟุตฟัต ติ
แตะ นึง โซะ ป อาวม แตะ� อาึ ซุกซัก เนอมึ รพาวม
เมอะ� โตฮ โตะ จัก พาวม เมอะ ปอ เอนิ โอ อื เญือะ

ปุน อาวต โฆย� อาึ เอจี ฮมอง เงอะ เซียง โตวต ยุฮ
ตฮนั นึง ซ ฮอยจ รุป อื ปุ แตะ ไม่ เอะ� เซียง รโอง
โม ตฮนั เซ เอจี ฮอยจ เอนิ โตะ ฮยวก เกอะ� 20 ไล
ลวง ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ติ โฮน� ติ โฮน แม� บัน่
เมือง เงอ ไลจ เยอื เตือง โอยจ อ�ื เญือะ อาวต คราว
โซม เมอะ เอจี แวป โอยจ เอนิ� ตอก พา เตน ป ไลจ
นึง กาื ระ โฮ� 21 อาึ ซ จัมเปน ลัง่ ยุ กัน รุป เซิก
เซ เล่ีญ เมาะ เมอ แล� อาึ ซ ฮมอง เซียง โตวต ยุฮ
ตฮนั เซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ�

22พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย ไน อาึ มัฮ โม ป งาว� ยุง
โตว ป มัฮ อาึ� มัฮ ตอก กวนดุ ไงญ ลอป� ไก โตว
ป ยุ ป ยุง ติ ชวง� มัฮ โม ป เกง นึง ยุฮ แตะ ป ฆอก
ป เบร� กัน ไมจ ปังเมอ โอ เกียฮ ยุฮ อื เฟือฮ�� อฮั
เซ พะจาว�

23 อาึ แก แลน ปลัฮเตะ� ยุ มัฮ อื ป ฮงั ป ไลจ
โอยจ เอนิ� เญือม แก เยอะ มะลอง เญือะ ยุ โตว ซ
เปีย นึง� 24อาึ แก แลน โม มอยจ� ชวน ดุงเดียง อื
เล่ีป อ�ื ตู ฮลาวง ตู เตียม อาึ ชวน ซูซอย ไป มา อื ติ
แตะ� 25อาึ แก แม ติ โฮน� อาึ ยุ โตว ปุย นึง ติ เนอึ
ม� ปัง มัฮ โม ไซม เตือง โอยจ อื เอจี โปว ตื ฮอยจ
ก ไฮญ� 26 เญอืม แก เยอะ ชจิ ไมจ� เอจี แปน ลาึน
โครยญ โดฮ� เวยีง โครยญ โดฮ เอจี เญื่อฮ เอจี
ไลจ โอยจ เอนิ� นึง ลอก อื รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ
พะจาว.

27 พะจาว อฮั เฮ�ี �บัน่ เมือง ซ ฮงั เล่ีป อ�ื อาึ
ปังเมอ โอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปอ ไลจ ปอ ไฆร โอยจ อ�ื
28 ปลัฮเตะ ซ เยอืม เอนิ� มะลอง ซ เฟียก ตัน� นึง
เอจี อฮั ฮะ อาึง ไม่ โอ ซ เปียน รพาวม แตะ� อาึ เอจี
โปวต เตอะ รพาวม แตะ� เญือะ ซ เฌาะ โตว ป อฮั
แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

29 เญือม ฮมอง ปุย เซียง ฮอยจ ตฮนั บุก บรอง
เซ� ไม่ เซียง ฮอยจ ตฮนั ไปญ ทนู นึง อ�ื ปุย โค
รยญ ยว่ง เงอ� ซ ตอ เงา่ะ ตอ วู ฆาื อ�ื ซ ตอ เลียก
เม่าะ โตะ รปั โตะ รูม งอ่น� ซ ตอ ฮาวก ฮอยจ นึง
ไกญ รองั งอ่น� ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ ซ ฮงั ตื เอนิ�
เญือะ ซ ไก โตว ป อาวต นึง เฟือฮ เอนิ�

30 เออ เยรูซาเลม� ป มัฮ ตอก ปรโปวน ป เอจี ละ
โปวฮ ปุย โฮ� เมอยุ เคียต เปอะ แงฮ่ ลัง่ ติ แตะ นึง
เครองึ ซครกั ไมจ เซ� เมอยุ ไอฮ ลัง่ เปอะ ฮนัง เบล
ไม่ ตา เปอะ ป ลอง นึง ไง่ แตะ� ปัง แงฮ่ เปอะ ติ
แตะ ไก โตว ป มัฮ ละ เปอะ เญี่ยะ เนอึม� โม ป อฮั
เปอะ ฮรกั แตะ เซ เอจี แปน ป เกละยุ เปอะ ฮอยจ
ละ ฆวต ยุฮ อื ยุม ไม่ เปอะ เอนิ�

31 อาึ ฮมอง เซียง แงงฮั ปุย ตอก เซียง ปรโปวน
ป อาวม ซ เติง เคะ รอาวม แตะ โฮ� ครวก รกั ตอก
ปรโปวน เญอืม ซ เกิต กวน โรง แตะ โฮ� เอจี มัฮ เซี
ยง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม� รกั นึง โอ อื เญือะ ปุน
ฮา รพาวม แตะ� ซนาว เตะ แตะ ละ ปุย นึง ปัว อื
ปุย เรอมึ แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �อาึ ตุก เนอมึ รพาวม
เมอะ ปอ ซ เบฮ แตะ นึง เอจี ซ ฮอยจ ป ยุฮ ยุม ไม่
เยอะ เซ�� อฮั เซ�



เยเรมี 5:1 654 เยเรมี 5:23

5
มัป่ ยุฮ ปุย เวยีง เยรูซาเลม

1 พะจาว อฮั เฮ�ี �ซไจ แลน โฮว ซาวป โฌ นึง
กอง เวยีง เยรูซาเลม โครยญ กอง อ�ื แก ที แลน
ปุย นึง อ�ื ซาวป แลน โตะ โบรก นึง อ�ื อมั ยุ เปอะ
ปุย ป ยุฮ กัน ซืไซ ไม่ ซาวป อื ยุฮ ตัม ลปุง เนอมึ นึง
อ�ื ดัฮ เปอะ ยุ โฮ� ปัง มัฮ ติ ปุย โน่ง� อาึ ซ ยวก
มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย เมือง เฮี เบือ อ�ื 2 ปุย โม เฮี เคียต
โกว มอยฮ พะจาว นึง รซอม ซันญา แตะ� ปังเมอ
ซันญา เยอื ป โอ เนอมึ ละ ปุย�� อฮั เซ�

3 โอ พะจาว, ไง่ ปะ ซาวป ยุ รพาวม เนอมึ นึง ปุย�
โม่ เปอะ ซาวป� ปะ เอจี เฟียต เอจี ปุฮ เปอะ ปุย โม
เฮ�ี ปังเมอ โอ ลัง่ อาวม พิต แตะ ฆาื อ�ื ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ ยุ ป โตะ ป ตอง� ปังเมอ โอ ลัง่ ญอม
เฌาะ ติ แตะ ละ ซ ยุฮ อื กัน ไมจ� โม เฮี เอจี เกือฮ
รพาวม แตะ กอ ตอก ซโมะ โฮ� ไก โตว ป เฌาะ โกะ
ลโปลฮ พาวม แตะ นึง อ�ื 4 เญือม เซ อาึ งอ่ต โตะ
รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย โม เฮี มัฮ เยอื ป ตุก ป
ญัก นึง อ�ื มัฮ โม ป งาว ป ไงญ โน่ง� นึง มัฮ อื ป
โอ ยุง คระ ยุฮ พะจาว, ไม่ โอ อื ยุง โกตไม ยุฮ อ�ื
5 อาึ ซ โฮว ฮา เคะ โม ป ระ ป คาว ลลาึง อ�ื ละ ซ
อู รไต แตะ ไม่ โม เซ� โม เซ ตึน ซ ยุง เนอึม คระ
โครง ยุฮ พะจาว ไม่ โกตไม ยุฮ อื เซ�� อาึ อฮั ฮะ
ตอก เซ� โม ป ระ ป คาว เซ ปังเมอ เลฮ โรฮ เตียง
พะจาว เตือง โอยจ แตะ� เอจี โปวก โอยจ แอก ยุฮ
พะจาว เกือฮ โบวก� ญอม โตว เนอึง ป อฮั อื ติ ตื
เนอึม� 6 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ซ ฮอยจ รเวยี ซิงโต
ละ เน่อมึ นึง เพระด่าวก� ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื ซ
โอก บราวก ละ เน่อมึ นึง ลาึน� ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่
อ�ื ซ ไร รเวยี พรุยฮ โตะ ยว่ง อ�ื ดัฮ ปุย ซ โอก
ฮา เญือะ แตะ ซ ลอก ซัตซิง โม เซ แจฮ แปน ไซจๆ
แตะ� ซ แปน ตอก เซ ฆาื โฮวน มัป่ ยุฮ อื ไม่ ลเตือฮ
อื ติ แตะ ฮา พะจาว�

7พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกียฮ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ
โม เปะ ตอก เมอ� กวน เฌือต เปอะ เอจี ละ โปวฮ
อาึ� เอจี โกว มอยฮ พะ โอ มัฮ พะจาว เนอึม นึง
ลปุง ซันญา แตะ� อาึ เอจี เกือฮ ป โซม ป ปอน ละ
ปอ ซัก อ�ื ปังเมอ ตอ ลัง่ โฮว เลนจุ ฮา เยอะ� เอจี
โฮว รโจะ รเจอมึ นึง เญือะ มอจังคึต� 8 โม ปรเมะ
นึง อื มัฮ ตอก อื บรอง ไฮมญ โกลยญ โม่ว ป แบรฮ
นึง ฆวต ติต แตะ โฮ� ปุย โม เซ ซาวป ลอป ยุ ปรโป
วน เญือะ ปุ ยว่ง แตะ� 9 เญือม ยุฮ อื โอเอฮี ตอก
เซ อาึ อมั เกียฮ โอ เยอะ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื
เมือง ฆอก ไล ตอก เฮี โม่ ซ ไมจ อาึ โรก เวน ละ�

10�อาึ ซ ดวน ปุย เกือฮ ตอยฮ โคะ อะงุน นึง รปึม
ยุฮ โม ยูด่า� ปังเมอ โอ ซ เกือฮ ยุฮ ไลจ ไม่ อื เตือง
โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ตอยฮ กัก อะงุน ยุฮ อื ฮา อ�ื
นึง โอ อื มัฮ กัก ยุฮ อาึ� 11 มัฮ ฆาื โอ โม อซิราเอน
ไม่ โม ยูด่า เนอมึ รพาวม ละ อาึ เฟือฮ�� อฮั เซ พะ
จาว.

12 ปุย ไน พะจาว เอจี อฮั ป โอ เนอึม นึง ไลลวง
พะจาว ตอก เฮ�ี �พะจาว แจง โอ อื ซ ยุฮ ป ติ ป
เตอื ละ เอะ เอ� เอะ แจง โรฮ โอ ซ เกิต ป ญัก ป นอ
เนิ อ�ี เอะ ซ ยุ โตว ชุ เมือง ไม่ ไปลญ เออปึ เฟือฮ
เอนิ� 13 โม ป ซึป ลปุง พะจาว มัฮ เยอื ตอก กาื โฮ�
ลปุง พะจาว อาวต เนอมึ โตว นึง อ�ื เกือฮ ป โตะ ป
ตอง อู อื เซ แม ลอก โกะ อื ไอฮ�� เอจี อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

14 เคียง เมอ ตอก อื เซ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง อฮั เฮี เนิ� �เยเรมี� ปุย โม เฮี อฮั แนฮ ป
โอ เนอึม ตอก เซ� มัฮ เซ ป ซ เกือฮ อาึ ลปุง แตะ
อาวต โตะ มวยญ ปะ ฆาื อ�ื ลปุง เซ ตอก เอนิ งอ
โฮ� โม เซ ซ แปน ตอก เคิ ป ฮะ นึง งอ เซ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ พะจาว.

15 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �เออ โม อซิราเอน� งอ่ต
เมอะ� อาึ กัมลัง ตาว เมือง ปุย ซไง เกือฮ ฮอยจ
ตอซู ไม่ เปอะ ติ เมือง� มัฮ เมือง ตอน ฮมัน ไม่ ไก อื
เน่อมึ ไพรม อ�ื มัฮ เมือง โอ โม เปะ ยุง ลปุง อื เฟือ
ฮ เอนิ� 16 โม ตฮนั ไปญ ทนู ยุฮ อื มัฮ ป ระ เรยีง
ระ แด่น� ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไม่ โอ อื เลียก พาวม นึง
เฟือฮ เอนิ� 17 ตฮนั โม เซ ซ ตุย ป โซม ป ปอน ยุฮ
เปอะ� ซ โซม โอยจ โฆยญ ล่อยญ อื ฮา เปอะ� ซ
ยุฮ ยุม ไม่ กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ� คอง เลียง
คอง ดู่ เปอะ ซ มอก โอยจ อื ฮา เปอะ� ซ เกือฮ รปึม
อะงุน รปึม เม ยุฮ เปอะ ไลจ ตื� เวยีง ไก ฆรุง ตอน
ยุฮ เปอะ ป อาึง โม เปะ รพาวม แตะ นึง เซ� ตฮนั
โม เซ ซ เญื่อฮ โอยจ เอนิ อื ฮา เปอะ�� อฮั เซ พะ
จาว�

18 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �เญือม เอจี ฮอยจ ซเงะ
เซ อาึ ปังเมอ โอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ
เปอะ�� 19 เยเรมี� เญอืม ไฮมญ ปุย เปอะ ไม่ อฮั อื
เฮี ละ เปอะ� �เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ เมอยุ ยุฮ อื โอ
เอฮี ตอก เฮี ละ เอะ เอ�� เญือม อฮั อื เซ ละ เปอะ
ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ละ โปวฮ
เปอะ อาึ ไม่ รซอฮ เปอะ ละ พะ ตังเมือง เญอืม อาวต
เปอะ นึง ปะเทต โกะ แตะ ตอก ออฮ� ซ โฮลฮ โรฮ
เปอะ รซอฮ ละ ปุย ตังเมือง นึง ปะเทต โอ มัฮ ปะ
เทต โกะ เปอะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�

ลปุง ซตอก พะจาว ปุย ไน แตะ
20 พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ จัตเจือ

ยาโคป� ไมจ เปอะ ครอฮ ละ ปุย เมือง ยูด่า ตอก
เฮ�ี 21 �โม เปะ ปุย งาวไงญ ไม่ ลโมวะ แตะ ไมจ
เปอะ งอ่ต� ปัง ไก ไง่ เปอะ เกียฮ ยุ เปอะ โตว โอ
เอฮี นึง� ปัง ไก ฮยวก เปอะ เกียฮ ฮมอง เปอะ โตว
โรฮ โอเอฮี นึง�� อฮั เซ� 22อาึ มัฮ พะจาว, เมอยุ โอ
เปอะ นัปทื อาึ อ�ื เมอยุ โอ เปอะ รกุฮ รเตียง ซอง
นา อาึ อ�ื เอจี มัฮ อาึ ป เกือฮ ไฮมจ นึง เกาะ แปน
เคต ละ ปลัฮ รอาวม เมอ� แปน โรฮ ม่าื ละ อื ละ โอ
อื ซ เกียฮ เตือง� ปัง พุกเพยีก รอาวม เซ เมาะ ออฮ
เมาะ เอฮี� เกียฮ โปน โตว เคต เซ� ปัง ลอยฮ ซนัน
แม เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ปุ โรฮ เกียฮ เตือง ม่าื
เซ เบือ อ�ื 23 โม เปะ ปังเมอ กอ เลฮ ลัมเลือ เปอะ�
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ลึง รพาวม เปอะ ไม่� เอจี ลเตือฮ เปอะ ติ แตะ ฮา
อาึ ไม่ ละ โปวฮ เปอะ อาึ� 24 อาึ เกือฮ ลอป รอาวม
เฮละ รอาวม แพร ฮอยจ ละ เปอะ ตัม เวลา อ�ื เตื
อง เฮละ เมือ โรง อื ไม่ เฮละ ล่อยญ เนอึม นึง อ�ื
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เฮงาะ รโกะ โครยญ เนอึม ตัม
เมาะ ลัง ไก อ�ื โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ นัปทื อาึ
ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เบือ อ�ื 25 กัน พิต
กัน มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี เกือฮ ป ไมจ ตอก เซ ซไง ฮา
เปอะ ฆาื อ�ื

26 �ลลาึง ปุย ไน อาึ ไก ปุย ฆอก ไล นึง� โม เซ
เม่าะ อาึง ติ แตะ ละ ซ มอง แตะ โฮมวต ปุย ตอก
มอง ปุย แฮวะ ตาวง แตะ ละ ไซม โฮ� 27 โกรง ไซม
นาวก นึง ไซม ตอก ออฮ� เญือะ ยุฮ โม เซ นาวก โรฮ
นึง คาวคอง ลู อื ตุย ฮา ปุย ตอก เซ โรฮ� โฮลฮ แปน
ปุย ระ ตวก ซวก ซฮาว ไม่ กอย แตะ ฆาื กัน ฆอก ยุฮ
แตะ� 28 แปน ปุย โกลยญ โม่ว� ยุฮ ลอป กันไฮะ
กันฮอน� ยุง โตว เคราะ ปอ อื ติ ชวง� รเตีฮ โตว
โอเอฮี ตัม ซื อื ละ กวน ดอย� ยุฮ โตว โรฮ ป ปุก ป
ลอก ละ ป อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ�

29 �อาึ ป มัฮ พะจาว โม่ ซ ไมจ เกือฮ อื ลอก ตุต
นึง ยุฮ อื กัน ตอก เซ� โม่ ซ ไมจ อาึ โรก เวน ละ บัน่
เมือง เฮี ฆาื อ�ื 30 บัน่เมือง เฮี เอจี เกิต ป พังไฮะ
ลัมเลือ นึง ปอ เบรญี เอนิ อื ละ ปุย� 31 ป ซึป ลปุง
พะจาว นึง อื อฮั ป โอ เนอึม ละ ปุย� โม ป มัฮ ซตุ
นึง อื ตัตซิน โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� ปุย
ไน อาึ เอจี เกือฮ ติ แตะ มาวก ไม่ กัน โอ เนอมึ ตอก
เซ� เญอืม เอจี ฮอยจ เวลา ลัก่ ก ลอยจ อื โม เปะ ซ
ยุฮ เปอะ ติ แตะ ตอก เมอ�� อฮั เซ พะจาว�

6
ปุย ซ แวต เวยีง เยรูซาเลม

1 โม เปะ โม เบ่น ยา มิน� ไมจ เปอะ ตอ โอก�
เกือฮ ติ เปอะ โอก ฮา เวยีง เยรูซาเลม เมิฮ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย ปาึง โตวต นึง ยว่ง เทโคอา� ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย เปลีฮ ซันญัน ละ ปุย ราว ยว่ง เบ่ต
ฮกั เคเรม� ป โตะ ป ตอง ไม่ กัน ไลจ กัน โลม ซ
ฮอยจ ละ ปุย เน่อมึ ลวง ลั่กล่าวง� 2 เมือง ซีโยน
มัฮ เมือง ไมจ ไม่ ชอม แตะ� ปังเมอ ซ ไลจ โลม เนอึ
ม� 3 กซัต โฮวน ปุย ซ ฮอยจ ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ* ละ
ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื ไม่ ซ กัง อื พากัง ยุฮ แตะ
รวติ เวยีง เซ� ซ อาวต เบือง โกะ แตะ เตือง ไพ เตื
อง มัน�

4ซ อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �เพรยีง ติ เปอะ ละ
ซ ตอซู เปอะ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� เอะ ซ เลียก ละ
เมาะ งอ่น ซเงะ�� ฟวยจ เซ อฮั แม เฮ�ี �เออ� เอจี
ปู ลอน� เอจี เตียม ซเงะ นึง� 5 โกฮ� เลียก ตอซู ร
ซาวม ไม่� เอะ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ อื
โครยญ โดฮ�� ซ อฮั อื ตอก เซ�

6 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ละ กซัต โม เซ
ตอก เฮ�ี �ฆู แปฮ โคะ โบ เวยีง เซ� ยุฮ ฮงั ระ ฮลา

วง เงอ ละ ซ โปยญ เปอะ เวยีง เยรูซาเลม นึง� เวยีง
เฮี เอจี นาวก นึง กัน โคมเฮง คา เคียน ปุย� อาึ ซ
เกือฮ ลอก ตุต ฆาื อ�ื 7 เดือะ โกลง โอก ลอป รอาวม
นึง ตอก ออฮ� เวยีง เฮี โอก ลอป กัน ฆอก กัน เบร
นึง ตอก เซ โรฮ� อาึ ฮมอง แนฮ ไลลวง ไฮะฮอน ไม่
กัน ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย นึง อ�ื อาึ ยุ ลอป ป บัต่ ป เบ
ราะ ไม่ ป อาวม ป โซะ นึง โรฮ�� อฮั เซ ละ กซัต โม
เซ� 8�โม เปะ ป มัฮ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ลปุง ซตอก รเง่อมึ อาึ เปอะ เฮ�ี เดอมึ
อาึ โอ ซ ละ โปวฮ โม เปะ ไม่ โอ เยอะ ซ เกือฮ เวยีง
อาวต เปอะ เซ แปน ป ฮงั เยอื� ไม่ แปน อื นา ก โอ
ปุย เญือะ อาวต นึง เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว�

เมือง อซิราเอน ป กอ เลฮ เตียง
9พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �ปุย โม เซ ซ

ซาวป โฮมวต โม อซิราเอน โครยญ โฆะ ปุย� ตอก
ซาวป ปุย เปฮ เลาะ เปฮ ลาึน เปลิ อะงุน โฮ� ฮอยจ
ละ โอยจ อื โครยญ โนง อ�ื� อฮั เซ�

10 อาึ โลยฮ ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ปัง รโฮงะ อาึ
ละ อื ไม่ ซตอก รเงอ่มึ เมอะ� มัฮ ปุย ป ซ งอ่ต ป อฮั
ฮา� เอจี เกลาะ ตื ฮยวก แตะ ฮา อ�ื ญอม โตว งอ่ต
ลปุง เงอะ� โม เซ โล่ ญวยฮ ลปุง พะจาว ป ซึป อาึ
ละ แตะ� ไก โตว รพาวม นึง อื เฟือฮ� 11 อาึ นาวก
นึง รพาวม รอก ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื อาึ เญือะ ปุน คัม
โตว โอ แตะ เกือฮ รพาวม รอก เซ โอก�� อาึ อฮั เซ
ละ� เญอืม เซพะจาว อฮั เฮี เนิ� �โทกแปฮ รพาวม
รอก ยุฮ อาึ เซ นึง กวนดุ ป รงะ่ ตะ โบรก� โทก โรฮ
นึง ปรเมะ นมุ ป รโจะ ไม่ ปุ แตะ� โม ปรเมะ ไม่ ปร
โปวน เญือะ อื ซ ไก ป โฮมวต โรวก เตือง โอยจ อ�ื
โม ตะ กวต เยอืะ กวต นึง อื ปุ โรฮ เญาะ ซ ละ อ�ื
12 เญือะ ม่า ยุฮ อื อาึ ซ มอป ละ ปุย ไฮญ� ชจิ โดว
ยุฮ อื ไม่ ปรโปวน เญือะ อื ซ โฮลฮ ปุย ไฮญ ฮา อ�ื
อาึ แจง ซ เกือฮ ปุย เมือง เฮี ลอก ตุต แตะ นึง อมั
นัต ระ แตะ� 13 โม เซ มัฮ ตื ป ฆวต ไอฮ ลอน โอ
เอฮี� เน่อมึ นึง โม ป ตุ ป เตียม ฮอยจ ละ โม ป ระ ป
คาว นึง อ�ื มัฮ ตื ป บ่วก ป โจวง โครยญ โฆะ แตะ�
เน่อมึ นึง โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
ฮอยจ ละ โม ซตุ นึง อ�ื� 14 โม เซ โคะ เบราะ บัต่ ระ
นึง ปุย ไน เยอะ เซ มัฮ ป แตวะ ลอน ไล� อฮั แนฮ
อื ตอก เฮ�ี �เฮน ฮลอง� เฮน ฮลอง�� อฮั แนฮ เซ
เตือง โอ อื ไก ตอก เฮน ฮลอง เฟือฮ� 15 �เญือม
ยุฮ อื ป พังไฮะ ตอก เซ� อมั โซะกิจ นึง อื ป ยุฮ แตะ
เซ� โซะกิจ โตว เฟือฮ เอนิ� ไก โตว โซะกิจ ญาญี
ไง่ นึง อื เฟือฮ� มัฮ เซ ป ซ ฆลาื อื ฆาื ตอก โม ป
เอจี ฆลาื กา อื เซ� เญอืม เกือฮ อาึ อื ลอก ตุต แตะ
ซ ไลจ โลม เนอมึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

16 พะจาว อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ชุง
นึง ฆัฮ คระ ไม่ แลน ที เปอะ� ไมจ เปอะ ไฮมญ
ฮมอง คระ ไพรม โฆะ นึง อื ป มัฮ คระ ปุก คระ ลอก
เซ� ไมจ เปอะ โฮว คระ เซ เดอมึ โม เปะ ซ โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ปัง
เมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ โฮว โตว นึง�� อฮั

* 6:3 6:3 ตัม ลปุง ฮบีรู อฮั โม ป เลียง แกะ ไม่ ลปุง เฮ�ี ปุย กอ แพป กซัต ยุฮ แตะ ไม่ ป เลียง แกะ� ปุย ไน อื แพป ไม่ แกะ ยุฮ อ�ื
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เซ� 17 ฟวยจ เซ พะจาว ดุฮ แม ปุย ละ ซ แปน อื
ป มอง ญัม ลลาึง อ�ื อฮั แม เฮี ละ ปุย โฮวน เซ�
�โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮมอง เซียง โตวต โฮ ไมจ เปอะ
งอ่ต ไม่ เครองึ เปอะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ปัง
เมอ โลยฮ แม อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ งอ่ต โตว เซียง
อ�ื� อฮั เซ� 18 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว อฮั อื
ตอก เฮ�ี �โม เปะ ปุย ตัง เมือง� ไมจ เปอะ งอ่ต�
โม เปะ ป มัฮ ซกิ พีญัน ยุฮ อาึ� ไมจ เปอะ แลน ที
ป ซ เกิต ละ ปุย ไน อาึ เฮ�ี 19 โม เปะ ปุย ติ ปลัฮ
เตะ� งอ่ต ลปุง อาึ เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ เนอึม ป โตะ ป
ตอง ฮอยจ ละ ปุย โม เฮี ฆาื งอ่ต ลอป อื แพนกัน
ยุฮ โกะ แตะ� โม เฮี งอ่ต โตว ลปุง อาึ ติ ชวง� เอจี
ละ โปวฮ โกตไม ยุฮ ฮุ� มัฮ เซ ป ซ ลอก อื ตุต แตะ
ฆาื อ�ื 20ลออยฮ ซออย ฮงาื ป โรวก อื ละ อาึ เน่อมึ
นึง เมือง เชบ่า เซ อมั ไก ป มัฮ อื ละ อาึ อ�ื ป ซออย
ฮงาื โพง ป โรวก อื เน่อมึ นึง ปะเทต ซไง เซ อมั แปน
อื กุน ละ อาึ อ�ื อาึ ญอม โตว รปั ป ทไว อื เนิ เซ�
ซัตซิง ตอง อื ทไว เซ ปุก โตว รพาวม เมอะ� 21 อาึ
ซ โฆง เกือฮ ปุย โม เฮี โคะ ซดุฮ ปอ ฆลาื แตะ� ซ
ไลจ โลม ฆาื อื เตือง เปือะ เตือง กวน แตะ� เตือง ปุ
โฮมว ซดิ อ�ื ฮอยจ ละ ปุยว่ง อื เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ�

โม ตฮนั ซ ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ล่าวง
22พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน� ซ ฮอยจ ตฮนั เน่

อมึ ลวง ลั่กล่าวง ติ มู� มัฮ ปุย เมือง ป ระ อมันัต
ป กัมลัง เพรยีง ติ แตะ โฮว รุป� มัฮ เมือง ตึก นึง
ซไง แตะ� 23 ตฮนั โม เซ ไปญ ทนู ยุฮ แตะ ไม่ เพ
ลียฮ� มัฮ โม ป ซวก ป โอ เลียก พาวม นึง ปุย เฟือ
ฮ� เซียง ฮอยจ อื ลอยฮ ซนัน เอนิ ตอก เซียง ซนัน
ปลัฮ รอาวม โฮ� โม เซ บุก ปุ ฮอยจ บรอง ยุฮ แตะ
ไม่ โฮว อื ตัม ไล แตะ� ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม เปะ
ป มัฮ ปุย เวยีง เยรูซาเลม�� อฮั เซ พะจาว�

24 เญือม ฮมอง เอะ คราว ไลลวง เซ� อาวม เอนิ
อฮั เตะ ฮรมั ชวง แตะ ฆาื� เอะ อาวม ตุก ลัมเลือ
รพาวม แตะ ตอก โซะ อาวม ปรโปวน เญอืม เติง เคิ
รอาวม แตะ โฮ� 25 ปุ เญือะ โฮว ไร นึง ชจิ นึง ม่า
ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ โตว โรฮ โฮว ตัม คระ นึง เอจี
ไปญ โม ป ตอซู เปอะ เซ วจิ ยุฮ แตะ� เอะ อาวต ไม่
ฮลัต เตีจ แตะ นึง อาวต อื รวติ รเวยีง เอะ โครยญ
ลวง�

26 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื
ไมจ เปอะ จาวป เครองึ ฮาื ฆัน� เกือฮ ติ เปอะ คุก
คัก นึง จะ� ไมจ เปอะ โฆว ตอก โฆว ปุย ยุม กวน
รเมะ ติ แตะ โฮ� เกือฮ กัน เยอืม เปอะ แปน ป ตึก
นึง โซะ แตะ� ป ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ เซ ซ ฮอยจ
พราวป ละ เปอะ� 27 เยเรมี� อาึ เอจี เกือฮ ปะ แปน
ป ลอง ปุย ไน แตะ� ตอก ลอง ปุย ไคร มาื โฮ� เดอมึ
เปอะ ซ เกียฮ ยุง ที ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื 28 ปุย
โม เซ มัฮ ลอป ป เลฮ เตียง ไม่ ลึง แตะ� รพาวม อื
กอ บุ่ง ตอก ไร เฮลีจ ไร ซเงี โฮ� มัฮ ป ฆอก ป เบร
เตือง โอยจ อ�ื ซาวป บรุ เพือ ปุย ไฮญ ไม่ อ�ื 29 กาื
เน่อมึ รโซฮ เอจี เรยีง เนอมึ ละ ซ เกือฮ อื บรกั โอยจ
ฮา มาื� ปังเมอ โอ โอยจ ติ ชวง� อาึ เพอกึ เฟียต

ลอป ปุย ไน แตะ� ป ฆอก นึง อื ปังเมอ โอ แนฮ ไฆร
ฮา อ�ื 30 ปุย ซ อฮั มาื โอ แปน ป โกว ละ ปุย โม เซ
ฆาื อ�ื นึง โอ อาึ เญือะ เกียฮ โกว อื เฟือฮ�� อฮั เซ
พะจาว.

7
ลปุง อฮั เยเรมี นึง วฮินั

1 ลปุง เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว ละ เยเรมี� 2 �ไมจ
เปอะ โฮว อาวต โบ โตะ รเวอืะ วิฮนั ยุฮ อาึ� ไมจ
เปอะ ครอฮ ละ ปุย ตอก เฮ�ี �โม เปะ ปุย เมือง ยูด่า
เยอ ป เลียก โตะ รเวอืะ เฮี ละ ซ ไววอน เปอะ ละ พะ
จาว, ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว. 3ลปุง เฮี มัฮ ลปุง
เยโฮวา ป กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน� ไมจ เปอะ เฌาะ ป ยุฮ ป อฮั แตะ� เดอมึ อาึ
ซ โฮลฮ เกือฮ เปอะ อาวต ลัง่ นึง เมือง เปอะ เฮ�ี�
� 4 โม เปะ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �นา เฮี มัฮ วฮินั ยุฮ
พะจาว, มัฮ วฮินั ยุฮ พะจาว, มัฮ วฮินั ยุฮ พะจาว,�
อฮั เลาะ อฮั ลาึน เปอะ ตอก เซ� แกต เปอะ ติ แตะ
โปน ฆาื อ�ื ปุ อาึง รพาวม เปอะ นึง ลปุง จุ เปอะ
ไอฮ โกะ แตะ ตอก เซ� 5 ดัฮ โม เปะ เฌาะ เนอึม ป
ยุฮ ป อฮั แตะ โฮ� ดัฮ เปอะ อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื ละ
ปุ แตะ� 6 ดัฮ เปอะ โอ เญือะ บ่วก ละ ปุย ตังเมือง ล
ลาึง เปอะ ไม่ โอ เปอะ เญือะ บ่วก ละ กวน ดอย ไม่
แม ฮงั แม ไม� ดัฮ เปอะ โอ เญือะ ตัตซิน ปุย โอ ไก
พิต ฮอยจ ละ ยุม อื ไม่ โอ เปอะ เญือะ นัปทื พะจาว
โอ เนอึม ป แปน ป โซะ ละ โกะ เปอะ เซ� 7 อาึ ซ
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต นึง เมือง เปอะ เฮี ฆาื อ�ื
เอจี มัฮ เมือง เกือฮ อาึ ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ เน่อมึ
โฆะ ลัง่ ละ ซ โฮลฮ ลอป อื แปน คอง แตะ�

8�โม เปะ อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง ลปุง จุ เปอะ
ไอฮ โกะ แตะ ป โอ ซ ไก ป มัฮ ละ เปอะ� 9 โม เปะ
บระ ปอก เปอะ� ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย� เลน เปอะ
จุ� ซันญา เปอะ ป โอ เนอึม� ทไว เปอะ โอเอฮี ละ
บ่าอนั ไม่ ซาวป เปอะ ทื พะจาว โอ เนอึม โฮวน เจือ
ป โอ เปอะ ยุง ไพรม อ�ื 10ฟวยจ เซ ฮอยจ เปอะ นึง
วิฮนั ยุฮ อาึ เฮ�ี ชุง เปอะ ซองนา อาึ ไม่ อฮั เปอะ
ติ แตะ โปน โอเอฮี ป โอ ไมจ ซองนา เยอะ� ปังเมอ
ยุฮ แนฮ ลัง่ เปอะ กัน ป เกละ อาึ ยุ ตอก เซ� 11 ละ
แกต โม เปะ อื วฮินั ยุฮ อาึ อมั มัฮ อฮั เปอะ มัฮ โตะ
ทัม อาวต คะมุย� อาึ เอจี ยุ โอยจ เจอะ ป ยุฮ ป อฮั
โม เปะ เซ�

12�โฮว แลน เบือง พากัง ระ ยุฮ อาึ อื นึง ยว่ง ชโิล
เมิฮ� มัฮ นา เซ นา ก เกือฮ อาึ มอยฮ แตะ อาวต นึง
ไพรม อ�ื งอ่ต แลน ตอก เกือฮ อาึ อื ฮงั ฆาื กัน ฆอก
ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� 13 ปเล่ีย เฮี
โม เปะ ยุฮ โรฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ� เญอืม ซตอก
เลาะ ลาึน อาึ เปอะ� โม เปะ งอ่ต เปอะ โตว� เญื
อม กอก อาึ เปอะ ปุ เปอะ โลยฮ เนิ� 14 มัฮ เซ ป ซ
ยุฮ อาึ ละ วฮินั ยุฮ แตะ เฮี ฆาื อื ตอก ยุฮ ฮุ ละ พา
กัง ไพรม ยว่ง ชโิล เซ โรฮ� ปัง มัฮ ก อาึง โม เปะ
รพาวม แตะ นึง ญุ่ก� ป เกือฮ อาึ ละ จัตเจือ ไพรม
เปอะ ไม่ โม เปะ ญุ่ก� อาึ ซ ยุฮ ลัง่ ละ อื ตอก ยุฮ
แตะ ละ ยว่ง ชโิล เซ� 15 อาึ ซ โครฮ โม เปะ เกือฮ
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โปน ฮา ไง่ ซลอง แตะ� ตอก โครฮ แตะ โม เอียกปุ
เปอะ ป มัฮ โม อซิราเอน เซ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว.

16พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เยเรมี� ปะ ปุ เญือะ กอก
ปัว รโตง ปุย โม เฮ�ี ปุ โรฮ เญือะ ไววอน เพือ อ�ื
ทัน โตว เญือะ ปัว ป ไมจ ละ� ปุ เญือะ ปัว อาึ เลียก
พาวม นึง� อาึ เญือะ ซ งอ่ต โตว ละ เปอะ� 17 ปะ
อมั ยุ เปอะ ป ยุฮ ปุย ไน เมือง ยูด่า โครยญ ยว่ง ไม่
ตัม กอง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� 18 กวนดุ นึง อื โฮว
ซาวป เคิ� เปือะ อื จอป งอ� โม ปรโปวน นึง อื ซ
เบื่อก เอยีง เล ละ ซ ยุฮ แตะ คโนม ทไว แตะ ละ ป
อฮั อื มัฮ กซัต รโปวน กุม มะลอง เซ� โม เซ ซาวป
โรฮ เรฮ ไปล ละ พะจาว ไฮญ� มัฮ ตื กัน รอก พาวม
อาึ นึง� 19 อมั มัฮ อาึ ป ซ อาวม ป โซะ ฆาื อื ป ยุฮ
อื เซ� มัฮ โตว อาึ� มัฮ โม โกะ อื ไอฮ ป ซ อาวม ป
โซะ ฆาื อ�ื มัฮ โม โกะ อื ป ซ โชะ นา แตะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ พะจาว.

20 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว เยโฮวา ฆาื อื ตอก เฮ�ี �อาึ
ซ รอก พาวม นึง เปอะ� รพาวม ฮาวก อาึ ซ แปน
ตอก งอ โฮ� ซ เกือฮ ราื นึง วฮินั เฮ�ี ซ ฮอยจ ตื ละ
ปุย ไม่ ซัต ไม่ ซิง ไม่ โคะ เอาะ ไม่ ป ซมา ปุย เตือง
โอยจ อ�ื ซ มัฮ งอ กอยจ ลอป โอ เญือะ เกียฮ ญึ่ต�

21 �ลปุง เฮี มัฮ ลปุง เยโฮวา ป กุม ตฮนั มะลอง�
ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน� อฮั เฮ�ี �ปัง เคียต
เปอะ ที รพาวม นึง ทไว แตะ ซัตซิง ละ อาึ ตอก เซ�
ไก โตว ป มัฮ� ฮา เซ กุก ปอน ไอฮ ฮา อื เมิฮ โตะ อื
เซ� 22 ซเงะ เญือม เกือฮ อาึ จัตเจือ ไพรม โม เปะ
โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ อาึ อฮั โตว ไลลวง ซัตซิง ตอง
ปุย ทไว ละ แตะ� มัฮ โตว กัน ทไว โอเอฮี เซ ป ระ
ฆวต ไอฮ แฮะ�� 23 มัฮ เฮี ป ซตอก อาึ อาึง ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ โฮก ลปุง เนอึง ป อฮั อาึ� อาึ ซ แปน
พะจาว ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื โม เปะ ซ แปน เปอะ ปุย ไน
อาึ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ อาึง เดอมึ เปอะ ซ
จเลิน ฆาื�� อาึ อฮั เซ ละ� 24 ปุย โม เซ ปังเมอ โอ
งอ่ต ป อฮั อาึ� มัฮ ป ลึง รพาวม� ฆวต ยุฮ อื ตัม ป
คิต ป งอ่ต โกะ แตะ ไอฮ โตะ รพาวม แตะ� ซาวป
แนฮ ยุฮ อื ตัม รพาวม ลึง แตะ� ฆวต โฮว โตว ลั่
กกา แตะ� ฆวต แม ลัก่เคะ แตะ� 25 เน่อมึ เญือม
โอก โรง โม จัตเจือ ไพรม เปอะ ฮา เมือง อยีปิ ฮอยจ
ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี อาึ เอจี เกือฮ โม กวนไจ แตะ ป
มัฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ เลาะ ฮอยจ ลาึน เคะ
อ�ื 26 โม จัตเจือ เปอะ เซ ปังเมอ โอ เครองึ นึง ป
อฮั อ�ื เอจี เกือฮ แนฮ รพาวม แตะ ลึง� เซอปึ เอนิ
ฮา จัตเจือ ไพรม แตะ เซ แม�� อฮั เซ พะจาว�

27 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อาึ� �เยเรมี� ปะ ไมจ
เปอะ ครอฮ ไลลวง เฮี ละ ปุย ไน อาึ� โม เซ ปังเมอ
โอ ซ งอ่ต ป อฮั เปอะ� ปัง กอก เปอะ ปุ ซ โลยฮ อื
ละ เปอะ� 28 ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �เมือง
เฮี มัฮ เมือง ป โอ เนอึง ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ
แตะ� มัฮ โม ป โอ เครองึ นึง กัน เพอกึ เฟียต ปุย
แตะ� เญือะ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ยุฮ ตัม ลปุง เนอึ
ม เมอ� ป อู ลอก อื ปุ โรฮ เญาะ ไก��

29 �โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ไมจ เปอะ
คุต แปฮ โปวฮ ฮาึก ไกญ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮาวก

เยอืม นึง เปือง โม แกล� มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ พะ
จาว ปุย เจน เฮ�ี เญือะ ซ แลน แก โตว อื เฟือฮ นึง
เอจี รอก พาวม อื นึง� 30 โม ยูด่า เอจี ยุฮ ป ฆอก
ป เบร ละ อาึ� เอจี โฆง ตุย ฮุป ป เกละ อาึ ยุ� อาึง
อื นึง โตะ วิฮนั นา ก อาวต มอยฮ อาึ นึง� เกือฮ อื
แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื 31 เอจี ยุฮ โรฮ คัน ฮลาวง
นึง นาตี โทเฟต ป มัฮ โตะ โลก กวน ฮินโนม� ละ
ซ ตอง อื ทไว กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ นึง� อาึ
แจง โอ เยอะ ดวน ปุย ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ� มัฮ โตว
ป คิต ป งอ่ต อาึ อาึง ละ อื เฟือฮ เอนิ� 32 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� ซ ไก ติ ซเงะ เญือม โอ ปุย เญาะ ซ อฮั
โทเฟต ไม่ โตะ โลก เซ� โลก กวน ฮินโนม ปุ โรฮ
ซ อฮั อ�ื ฮา เซ ปุย ซ อฮั โตะ โลก �ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
โฮวน� ไม่ อ�ื นึง ซ รปาึง ปุย ป ยุม นึง โทเฟต เซ
โฮวน ลัมเลือ� นึง โอ อื เญือะ ซ ไก ก ไฮญ ละ แปน
เบือง รมอยจ ปุย ป ยุม เซ� 33 เญอืม เซ ฆัว ยุม ปุย
ซ โฮวน ปอ กุก โม ไซม ไม่ โม โกะพริ อ�ื เญาะ ไก
โตว ป ซ เกียฮ โครฮ ซัตซิง โม เซ ฮา อ�ื 34บัน่เมือง
ซ แปน เยอื ลาึน� นึง ยว่ง ไน เมือง ยูด่า เซ โฮวน
ยว่ง ไม่ ตัม กอง เวยีง เยรูซาเลม� อาึ เญือะ ซ เกือฮ
โตว ไก เซียง มวน โมฮ รโอฮ รออง ปุย นึง� เซียง
ไมจ มวน รพาวม ปุย เญือม ไก กัน เญือะ กัน เอญี
ปุย นึง อ�ื ปุ โรฮ เญือะ ซ ไก เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว.

8
1พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เฆียง เฮ�ี ดัฮ เวลา เซ เอจี

เติง โฮ� ปุย ซ โลฮ รมอยจ ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม
โฮวน ปุย ละ ซ เกือฮ อื ซองั ปุย โอก ฮา โตะ รมอยจ
เซ� เตือง ซองั โม กซัต นึง อ�ื เตือง ซองั โม จาว
ไน� ซองั โม ซตุ� ไม่ ซองั โม ป ซึป ลปุง พะจาว�
2 ไก โตว ป ซ โฮว ซาวป ซเคระ ซองั โม เซ ละ ซ ร
ปาึง อ�ื ซ อาวต เฮยี ไฮ เยอื ลังเตะ ตอก เอยีง โอ
เอฮี โฮ� ซองั เซ ซ อาวต เฮยี ซองนา ซเงะ� เคิ� ไม่
ซโมยญ� นึง มัฮ โอเอฮี โม เซ ป ฮรกั ไม่ นัปทื ปุย
โม เซ กา ยุม อื โฮ� โม เซ เอจี มัฮ ป ซาวป ไฮมญ
ลอป โอเอฮี นึง ซเงะ� เคิ� ไม่ ซโมยญ เซ� ไม่ นุ่ม
อื ไว� 3 ปุย เมือง ฆอก เมือง เบร เฮ�ี เมาะ ป ไอม
ลัง่ อ�ื ปัง อาวต นา ออฮ นา เอฮี นา ก เกือฮ อาึ อื
อาวต เซ� ซ อาวม ฆวต ยุม แตะ โฮฮ ฮา ฆวต ไอม
แตะ�� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

4พะจาว ดวน อาึ ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย โม เซ ตอก
เฮ�ี �ปุย ดัฮ ฆลาื� โม่ ซ โกฮ แม� ปุย ดัฮ พิต คระ
โม่ ซ ลเตือฮ แม แม� 5 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย เมือง
เฮี เมอยุ พิต อื คระ ยุฮ ฮุ ไม่ โอ แนฮ อื แม ติ ชวง
เงอ� ตอน ลัมเลือ รพาวม นึง ทื แตะ ฮุป ป จุ อื โกะ
แตะ นึง เซ� ญอม โตว เอญี เคะ อาึ ติ ชวง� 6 อาึ
งอ่ต ที ป อฮั โม เซ� ปังเมอ โอ ไก ป อฮั ป เนอมึ เนิ
ติ ปุย เนอึม� ไก โตว ป เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก
ยุฮ แตะ� ไก โตว ติ เนอึม ป อฮั ตอก เฮ�ี �พิต ยุฮ
อาึ ป โอ อาึ ยุง ปัว เปอะ รโฮงะ�� ไก โตว ป อฮั เซ�
โม เซ ตอ แนฮ โฮว นึง คระ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ ตอก
บรอง ป ตอ เลียก ก ด่ึก ก ดัม่ นา ก รุป ปุย โฮ� 7 ปัง
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มัฮ กลัง กะ� ปัง มัฮ ซวจิ ไม่ รโกะ เกอื ไม่ กอฮ� ยุง
ลัง่ เวลา ลัง โฮว แตะ ก ไฮญ� ยุง เวลา ซ โฮว แตะ
ไม่ เวลา ซ เอญี แตะ� ปุย ไน อาึ อื ปังเมอ โอ ยุง
โกตไม ยุฮ อาึ ป มัฮ พะจาว.�

8 โม เปะ เกียฮ อฮั บุย เปอะ ตอก เฮี เมอ� �เอะ
มัฮ ปุย ไมจ กัมกึต� โกตไม ยุฮ พะจาว อาวต ไม่
เอะ�� เอจี อฮั เปอะ เซ� เมือต แลน คู เพอกึ พะ
ทัม ยุฮ เปอะ เอจี เปียน เยอื โกตไม เซ นึง บ่วก ลอน
แตะ� 9�โม ป ไมจ กัมกึต ลลาึง เปอะ ซ โซะกิจ ปิญ
ไง่ ฆาื อ�ื ซ ซุกซัก รพาวม ฮอยจ ละ โฮลฮ ปุย โฮม
วต� เอจี ฟวยจ ละ โปวฮ อื ลปุง พะจาว. มัฮ วซิา
พันญา ตอก เมอ ป อาวต ลัง่ นึง อ�ื 10 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ปรโปวน เญือะ อื ละ ปรเมะ ไฮญ
ฆาื อ�ื ชจิ ม่า ยุฮ อื อาึ ซ เกือฮ ละ โม ป ฮอยจ รุป
ไม่ โกะ อ�ื โม เซ มัฮ ตื ป ฆวต ไอฮ ลอน โอเอฮี�
เน่อมึ นึง โม ป ตุ ป เตียม ฮอยจ ละ โม ป ระ ป คาว
นึง อ�ื มัฮ ตื ป บ่วก ป โจวง โครยญ โฆะ อ�ื เน่อมึ
นึง โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ
โม ป มัฮ ซตุ นึง อ�ื 11 โม เซ โคะ เบราะ บัต่ ระ ยุฮ
ปุย ไน อาึ เฮี มัฮ ป แตวะ ลอน ไล� อฮั แนฮ อื ตอก
เฮ�ี �เฮน ฮลอง� เฮน ฮลอง�� อฮั แนฮ เซ� เตือง
โอ อื ไก ตอก เฮน ฮลอง เฟือฮ� 12 เญือม ยุฮ อื ป
พังไฮะ ตอก เซ อมั ยุง โรฮ โซะกิจ ฆาื อ�ื โซะกิจ
โตว เฟือฮ เอนิ� ไก โตว โซะกิจ ญาญี ไง่ นึง อื เฟือ
ฮ� มัฮ เซ ป ซ ฆลาื อื ฆาื อื ตอก โม ป เอจี ฆลาื กา
อื เซ� เญือม เกือฮ อาึ อื ลอก ตุต แตะ ซ ไลจ โลม
เนอมึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

13 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ ฆวต ซเคระ ปุย ไน
แตะ เฮี ตอก ซเคระ ปุย เปลิ อะงุน ยุฮ แตะ� เมือ
ต แลน โม เซ ตอก โคะ อะงุน โอ ไก เปลิ โฮ� ตอก
โรฮ โคะ เม ป โอ ปุย ยุ เปลิ อื เฟือฮ� ปัง มัฮ ฮละ
อื ตูไต ตื� มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ บัน่เมือง ยุฮ อื ละ ปุย
ตังเมือง ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

14 ปุย ตึน ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เอะ งาวมแนฮ อาวต
โฆย ตอก เฮี ละ เมอ แล� ไมจ เอะ โฮว เลียก รโจะ
นึง เวยีง ป ไก ปอม ตฮนั นึง� เกือฮ ติ แตะ ยุม นา
เซ� มัฮ ฆาื ซ เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ เอะ ยุม
โอยจ� รอาวม เกือฮ อื เอะ ญุ เซ เอจี มัฮ รอาวม ป
ออป� นึง ยุฮ เอะ ป พิต ละ อ�ื 15 เอะ ฆวต ยุ ป เฮน
ป ฮลอง ปังเมอ โอ ไก เนิ� เอะ ฆวต เกือฮ ติ แตะ ไฮ
ป โซะ อาวม� ปังเมอ เกิต แม ควน ฮลัต เตีจ โตวฮ
ฆราึง เงอะ นึง� 16 ปุย เอจี ฮมอง เซียง แบรฮ บรอง
รุป เซิก เน่อมึ นึง เมือง ด่าน� เญือม แบรฮ บรอง
โฮวน เซ ปอ เอนิ ดุงเดียง เตะ ฆาื อ�ื ป ฮอยจ รุป
ปุ แตะ ไม่ เอะ เซ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปลัฮเตะ ยุฮ ฮุ ไม่ โอ
เอฮี เมาะ ป ไก นึง อื โครยญ เจือ� เวยีง ยุฮ ฮุ ไม่
ปุย นึง อื ซ ไลจ โลม ตื�� อฮั เซ�

17 พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน� อาึ เอจี ซ พลวย
ซโอยญ โฮว ลลาึง เปอะ� มัฮ ซโอยญ ปิต โอ ปุย
เกียฮ เกือฮ ฮอยญ นึง คู นึง บ่า แตะ� ซ ปวก เนอึ
ม โม เปะ�� อฮั เซ�

18 รพาวม ตุก อาวม อาึ อื เญือะ ไก โตว ป เกีย
ฮ เกือฮ อื ไฮ เนิ อ�ี ชุม ลัมเลือ รพาวม เมอะ ฆาื�
19 งอ่ต แลน� อาึ ฮมอง เซียง เยอืม ปุย นึง บัน่เมือง
ยุฮ ฮุ เล่ีป ปะเทต เอนิ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี �พะจาว อมั
มัฮ โอ อื เญือะ อาวต นึง เมือง ซีโยน� กซัต ยุฮ อื
อมั มัฮ โอ อื เญือะ อาวต นึง เมือง ซีโยน เซ�� อฮั
เซ� พะจาว ป มัฮ กซัต ยุฮ อื เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ปุย โม เฮี เมอยุ ยุฮ อื ป ววั รพาวม อาึ นึง ฮุป โอ
เอฮี ไว อื เซ� เมอยุ เกือฮ อื อาึ รอก พาวม ฆาื พะ
ตัง ปะเทต ป โอ ไก ป มัฮ เซ�� อฮั เซ�

20 ปุย โม เซ อฮั เฮ�ี �เอจี เฟือฮ เบระ เอ� เอจี
ฮอยจ เมือ โฆยญ เญอ� เอะ ปังเมอ โอ ลัง่ ไก ตอก
โปน เม่ะมัก่ แตะ�� อฮั เซ�

21 รพาวม อาึ โซะ ลัมเลือ นึง ยุ อุ โซะ ป อาวม ปุย
นึง บัน่ เมือง อาวต แตะ เฮ�ี อาึ เยอืม แนฮ ฆาื�
เญาะ ยุง โตว ตอก ซ คิต ซ งอ่ต แตะ โอเอฮี� 22 นึง
เมือง กิเลอัต อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก เยื่อ นึง� มอ
เกียฮ เยื่อ ป โซะ อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก นึง เฟือฮ�
เมอยุ โอ ปุย ไน เอะ เฮี เกียฮ ไฮ ติ ชวง เงอ�

9
1 เฮฮ เฮฮ� มัฮ ปุน เกือฮ ไกญ แตะ แปน ตอก

เดือะ โกลง ไม่ ปุน เกือฮ ไง่ แตะ แปน ตอก รอาวม
ปลาึฮ โฮ� อาึ ซ เยอืม ลอป ฆาื เตือง ซเงะ่ รซาวม
รโตง ปุย ไน เอะ ป เอจี ยุม นึง มอก ปุย แตะ� 2 เฮฮ
เฮฮ� มัฮ ไก ก อาวต เตอะ ติ โดฮ นึง ลาึน เวอืฮ อาึ
ฆวต โฮว อาวต ก ซไง อื ฮา ปุย ไน เอะ เฮ�ี นึง มัฮ
ลอป อื ปุย โอ เนอึม รพาวม ละ พะจาว� มัฮ ลอป
ปุย ไล โกะ ไล เอยีง� 3 มัฮ ป เพรยีง ลอป ดัก แตะ
ละ ซ อฮั แตะ ป โอ เนอึม ตอก เพรยีง ปุย ทนู โฮ�
โม ป ปุน ป เป นึง เมือง เฮี มัฮ ปุน มัฮ เป อื นึง เกง
แตะ ละ จุ แตะ ปุย� พะจาว อฮั เฮี ฆาื อ�ื �โม เฮี
ยุฮ ลอป กัน พิต รติต รเนือง เอนิ ไม่ ปุ แตะ� ญอม
โตว เกือฮ อาึ แปน พะจาว ยุฮ แตะ ติ ชวง�� อฮั
เซ�

4 โม เปะ� ไมจ เปอะ แฮน ปุโฮมว โกะ เปอะ ไอฮ�
ปุ อาึง รพาวม เปอะ นึง เอียกปุ เปอะ� เอียกปุ ปุย
มัฮ โอยจ ป จุ ปุ แตะ� ปุโฮมว ปุย มัฮ โอยจ ป บรุ
เพือ ปุ แตะ� 5 เอจี มัฮ ตื ป จุ ปุ โฮมว แตะ ไลจ โค
รยญ โฆะ แตะ� ไก โตว ป อฮั ป เนอึม นึง อื ติ ปุย
เนอึม� ตัง โคน ตัง เพอกึ ดัก แตะ เกือฮ อื เกียฮ
จุ ปุย� ยุฮ เลิง ป พิต� ยุง โตว เคราะ อื ติ ชวง�
6 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย โม เฮี ยุฮ รติต รเนือง ปไฮะ
ปฮอน� จุ เลาะ จุ ลาึน ปุ แตะ� ญอม โตว เกือฮ ติ
แตะ ยุง อาึ เฟือฮ�� อฮั เซ�

7พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮี ฆาื อ�ื �งอ่ต
เมิฮ� อาึ ซ โล โม เฮี นึง เบิง่ ตอก โล ปุย มาื โฮ� ซ
ลอง แลน โม เฮี นึง งอ� เญือม งอ่ต ป ฆอก ป เบร
ยุฮ ปุย ไน แตะ ตอก เซ อมั ไก ตอก ไฮญ ตอก ซ เกีย
ฮ ยุฮ ฮู� 8 ดัก อื ตอก ตี อกัเออมึ โฮ� อฮั ลอป โอ
เอฮี ตอก ซ จุ แตะ ปุย� เกียฮ อฮั ป ชอม ละ ปุโฮม
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ว แตะ นึง ดัก นึง ดอย แตะ� โตะ รพาวม อื ปังเมอ
งอ่ต ตอก ซ เกือฮ แตะ เลียก โตะ ซราว� 9 เญือม
ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ อาึ อมั เกียฮ โอ เยอะ ซ เกือฮ
อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื อาึ โม่ ซ โรก เวน ละ เมือง
ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ�� อฮั เซ พะจาว.

10 เญอืม งอ่ต บลาวง ฌื นึง อื ไม่ ไรป ซงา จัว นึง
อื อาึ เยอืมๆญึ่ตๆ ฆาื นึง ซออฮ ซอวยญ ลอน โอเอฮี
นึง อ�ื เญือะ ไก โตว ป โฮว นึง� ไก โตว ป ฮมอง
เซียง โบฮ โมวก นึง อ�ื โกะพริ ไม่ ไซม ไล่ นึง อื เอจี
ไฆร ตื� 11พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ เวยีง เยรูซา
เลม แปน เยอื ครมั รฌุฮ โก เอนิ แปน โม ไฆฮ� ซ
เกือฮ แปน นา ก อาวต บราวก โฮวน� อาึ ซ เกือฮ
เวยีง นึง เมือง ยูด่า เซ แปน เวยีง ฮงั โจน โอ อื เญาะ
ไก ปุย อาวต นึง ติ โดฮ เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว�

12 อาึ ไฮมญ นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว�
มัฮ ฆาื เมอ ป ไลจ เมือง เฮี ปอ ลอต อื แปน ลาึน
ซออฮ ซอวยญ ตอก เฮี ฆาื อ�ื เมอยุ โอ ปุย เญือะ
โฮวๆ เอญีๆ นึง อ�ื มัฮ ปุย ป ไก พันญา พันญวง ปอ
เกียฮ คาวไจ แตะ โอเอฮี เฮ�ี มัฮ ปุย ป โฮลฮ ปะ ร
โฮงะ ละ อื ปอ เกียฮ อตัติไบ่ อื ละ ปุย ไฮญ เญอ��
อฮั เซ ละ อาึ อ�ื

13พะจาว โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื ละ โปวฮ
ปุย โกตไม ยุฮ อาึ ป เอจี เกือฮ อาึ ละ อื เซ� เนอึง
โตว ป อฮั ฮะ� ยุฮ โตว อื ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ� เซ ป
เกิต โอเอฮี เฮี ละ อื ฆาื อ�ื 14 เอจี ยุฮ อื ตัม รพาวม
ลึง โกะ แตะ ไอฮ� โฮว ไว ฮุป บ่าอนั ตัม ป เพอกึ มะ
เปือะ ตะเยอืะ แตะ ยุฮ เซ� 15 งอ่ต แลน� อาึ มัฮ
เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง� ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิ
ราเอน� อาึ ซ ยุฮ ฆาื อื ตอก เฮ�ี ซ เกือฮ ปุย โม
เฮี โซม ป ออป ซอป ป ซอง ฆาื อ�ื 16 อาึ ซ เกือฮ
อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง เมือง ปุย ป โอ โกะ อื ไม่
จัตเจือ ไพรม อื ดิ ยุง ป มัฮ ป มอยฮ อื เฟือฮ� อาึ ซ
เกือฮ ตฮนั โฮวน ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่� ฮอยจ ละ
ไลจ โลม อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ พะจาว�

โม เยรูซาเลม ซ ตุก รพาวม
17พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ

งอ่ต ที ป ซ เกิต เฮ�ี กอก โม ป เกียฮ โฆว เกือฮ
ฮอยจ� กอก โรฮ ปรโปวน ป เกง นึง เยอืม ไม่ เกียฮ
รซอม อื โฆว แตะ� 18 เกือฮ โม เซ ซไจ ฮอยจ ละ ซ
โฆว แตะ ละ เอะ ฮอยจ ละ นาวก ไง่ เยอะ นึง รบวต
ปอ ซ วฮิ อื เอนิ� ปอ ปัต เอนิ รบวต เตอะ โอก ฮา
เฮลาะ ไง่ เยอะ� 19 ปุย เอจี ซ ฮมอง เซียง เยอืม
ปุย นึง เมือง ซีโยน อฮั เฮ�ี �เฮฮ เฮฮ� ไลจ เนอึม
เมือง เอะ เฮ�ี เอะ โฮลฮ เนอมึ แปน ปุย โซะกิจ ปิญ
ไง�่ เอะ ซ โฮลฮ โอก โฮว ฮา เมือง อาวต แตะ เฮี
นึง เญื่อฮ ปุย เญือะ ม่า ยุฮ ฮุ โอยจ�� ซ อฮั เซ โม
ป เยอืม เซ��

20 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เนอ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ลปุงพะจาว. ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวกแตะ ละ ซ ฮมอง
เปอะ ป อฮั ป มวยญ อ�ื ไมจ เปอะ เพอกึ กวน รโป
วน แตะ เกือฮ เกียฮ รซอม โฆว� เพอกึ โรฮ ปุโฮมว
เปอะ เกือฮ เกียฮ รซอม เยอืม แตะ� 21 ลัก่ ยุม เอจี

เลียก โตะ นาตัง เญือะ ปุย ไน เอะ ตอก เลียก คะมุย
โฮ� เลียก โรฮ ฮอยจ เญือะ คึ ยุฮ โม จาวไน ไม่ อ�ื
เอจี ฮอยจ ลอก โม กวนดุ ป โกย รงะ่ แตะ ตัม กอง�
เอจี ลอก โรฮ โม กวน เบลีย ป กอ อาวต ตะโบรก�
22 พะจาว อฮั เฮ�ี �ป ยุม เซ ซ อาวต เฮยี ไฮ ฆาื อื
โครยญ โดฮ ตอก เฮยี เอยีง ซัตซิง นึง ชจิ โฮ� ตอก
โรฮ เฮงาะ ฟาว ป ละ เยอื โม ป มัก ไม่ โอ อื ไก ป โฮว
ซาวป ซเคระ โฮ�� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว.

23พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ปุย ไมจ พันญา ไมจ โตว
อื อวต พันญา แตะ� ปุย ระ เรยีง ไมจ โตว อื อวต
เรยีง แตะ� ปุย กอย ไมจ โตว อื อวต คาวคอง โฮวน
ยุฮ แตะ� 24 ดัฮ ไก ป ฆวต อวต โอเอฮี ฮี ไมจ อื อวต
ไล เฮ�ี ไมจ อื อวต นึง โฮลฮ แตะ ยุง อาึ ไม่ คาวไจ
แตะ มัฮ อาึ พะจาว ป อาวต ลอป ไม่ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน แตะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ไม่ กัน ซืไซ
ยุฮ แตะ� มัฮ โอเอฮี เซ ป ปุก รพาวม เมอะ�� อฮั
เซ ละ ปุย พะจาว เยอ�

25-26พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เอจี ซ เติง เวลา ละ ซ
เกือฮ อาึ ปุย โม เฮี ลอก ตุต แตะ� มัฮ โม อียปิ�
โม ยูด่า� โม เอโด่ม� โม อมัโมน� โม โมอปั ไม่ ปุย
ไฮญ ป อาวต นึง ลาึน เวอืฮ� โม ป โกว ปซี ปซา คุต
ฮาึก โซม เซาะ แตะ� ปุย โม เซ มัฮ โตว ป เลียก นึง
ริตกิต เนอึม� อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต ฆาื อื โครยญ
เมือง� จัตเจือ อซิราเอน เตือง โต อื เลียก โตว โรฮ
นึง รติกิต ฮอยจ ละ รพาวม รโม่ยฮ แตะ�� อฮั เซ
พะจาว�

10
พะจาว เนอมึ ไม่ พะจาว โอ เนอมึ

1 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั
พะจาว ละ เปอะ� 2 มัฮ อฮั อื เฮี ละ เปอะ� �ปุ เฮยีน
กัน ยุฮ ปุย ตังเมือง เงอ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง
โอเอฮี ตัง เจือ ป ชวน เปอะ นึง มะลอง� ปัง โตวฮ
ฆราึง ปุย ตังเมือง เซ นึง ญุ่ก� โม เปะ ปุ ฮลัต นึง�
3 ปซี ปซา ยุฮ ปุย โม เซ ไก โตว ป มัฮ� โม เซ เอจี
โฮว ซาวป ฆู โคะ นึง เพระด่าวก ติ โฆง� ฟวยจ เซ
เกือฮ ปุย โกว เคืองมื ละ ยุฮ อื ฮุป นึง� 4 ฮุป ยุฮ อื
เซ ปดัป่ ปด่า แม อื นึง มาื ไคร� โจต แม อื นึง เลก
โกน ละ โอ อื ซ เกือฮ ฆลาื� 5 ฮุป ยุฮ อื เซ ตัง โตว
ฮา ฮุน ป ยุฮ ปุย ละ พระ ปุย ไซม นึง รปึม แก โฮ�
เกียฮ อฮั โตว โอเอฮี นึง มวยญ แตะ� กลอม ปุย นึง
โอ อื เกียฮ โฮว ไอฮ� ปุ ฮลัต นึง ฮุป โม เซ� แจง โอ
อื ซ เกียฮ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� ป ไมจ ปุ โรฮ ซ เกีย
ฮ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

6 โอ พะจาว, ไก โตว เฟือฮ ป ตอก ปะ อา� ปะ มัฮ
เปอะ ป ตึก นึง ระ แตะ� มอยฮ เปอะ มัฮ ป ระ เนอึ
ม อมันัต� 7 ปะ ป มัฮ กซัต ตัตเตียง ปุย โครยญ
ปะเทต� มัฮ ปุย ป โอ ซ นัปทื เปอะ� โปง เนอึม ไม่
นัปทื ปุย เปอะ� เมาะ ป กวต ป เฮยีง โครยญ เมือง
โครยญ ปะเทต ไก โตว ป ไมจ กัม กึต อื ตอก ปะ ติ
ตื เนอึม� 8 ปุย โม เซ เกือฮ ฮุป โคะ ฮุป เอาะ เพอกึ
แตะ� แปน ปุย งาว โอ ไก พันญา พันญวง ฆาื อ�ื
9 ปุย ซาวป มาื เมือง ทาระชติ ไม่ ไคร เมือง อุฟัต ละ
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ซ อปั อื ฮุป ยุฮ แตะ นึง� โม จังเคือง เงอ เญอืม เอจี
ฟวยจ อปั อื ฮุป เซ เกือฮ แม อื จาวป เครองึ ซี ปาื
ไม่ ซี ซุวนั� มัฮ ป ชญิ โม ป ไมจ ฟีมื� 10 เยโฮวา
ปังเมอ มัฮ พะจาว เนอึม ติ โตน โน่ง� มัฮ พะจาว
ป ไอม ลอป� มัฮ กซัต โอ เญาะ ไก ลอยจ� ดัฮ พะ
จาว รอก พาวม โฮ� ปลัฮเตะ ดุงเดียง เอนิ� เมือง
ปุย ปุน โอต โตว รพาวม ฮาวก ยุฮ อื ติ เมือง เนอมึ�

11 โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ รโฮงะ
ละ ปุย เมือง ไฮญ ตอก เฮ�ี �โม พะ ป โอ ยุฮ ปลัฮ
เตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เซ แจง ซ ไลจ ไฆร ลอป ฮา ปลัฮ
เตะ� ติ ฆรมึ มะลอง เฮี เญาะ ซ ไก โตว ป โฮลฮ ยุ��
ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�*

12 พะจาว เอจี ยุฮ ปลัฮ เตะ เบือ อมั นัต แตะ�
เมาะ ป ไก นึง อื เกิต เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ อ�ื
เอจี กัง มะลอง เบือ ป ยุ ป ยุง แตะ� 13 เญือม โอก
รซอม ดวน พะจาว ละ อ�ื รอาวม นึง มะลอง ลอยฮ
ซนัน เอนิ� พะจาว เกือฮ ชุต รวู ฮาวก รโจะ เน่อมึ
ลอยจ เตะ เตือ มะลอง� เญือม ฮอยจ เฮละ เกือฮ
อื ฮอยจ ไม่ ปลุกปลัก เนอึม บร�ิ พลวย โรฮ กาื ระ
โอก ฮา ฮอง ก แฮรน แตะ อาึง�

14 ปุย� เญอืม ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ� อาวม งาวไงญ
แตะ ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� โม จังเคือง ป ยุฮ ฮุป
เซ อาวม โรฮ โซะกิจ แตะ ฆาื อ�ื นึง ยุง อื มัฮ ฮุป
ยุฮ แตะ เซ ป โอ ไก รพาวม ไม่ โอ อื มัฮ พะจาว เนอึ
ม� 15 มัฮ เยอื ป โอ ไก ป มัฮ� ไม่ มัฮ อื ป โฮลฮ ปุย
เพียก แฮม� เญือม ฮอยจ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ซ
ยุฮ ไลจ ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื 16 พะจาว ยุฮ ยาโคป
ปังเมอ โอ ตอก ฮุป โม เซ� นึง มัฮ อื ป ยุฮ โอเอฮี
เกือฮ เกิต ไก โครยญ เจือ� เอจี เลือก โม อซิราเอน
ละ ซ แปน อื ปุย ไน แตะ� มอยฮ พะจาว เซ มัฮ เย
โฮวา ป กุม ตฮนั มะลอง�

กัน ไลจ กัน โลม
17 โม เปะ ปุย เวยีง เย รูซา เลม� เอจี แวต ปุย

เวยีง อาวต เปอะ� ซเคระ อาึง คาวคอง เปอะ ละ
ซ โอก โฮว เปอะ เมิฮ� 18 พะจาว เอจี อฮั อื ตอก
เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ซ น่ากึ โปวฮ โม ป อาวต นึง เมือง
เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ เม่ะมัก่ ซักคระ ฮอยจ ละ� เกือฮ
โฮลฮ อาวม ป โซะ�� อฮั เซ�

19 ปุย เวยีง เยรูซาเลม อฮั เฮ�ี �เอะ โซะ ลัมเลือ ป
อาวม เมอะ� เบราะ บัต่ ลอก เกอะ ไก โตว ซเงะ ไฮ�
เอะ เอจี อฮั ตอก เฮ�ี เอจี มัฮ ตุต ลัง ลอก เกอะ�
มัฮ ป จัมเปน เอะ โอต� เอจี อฮั เซ� 20พากัง อาวต
เตอะ เอจี เญื่อฮ โอยจ� โม่ะ ปุก อื เอจี ดุต� กวน
เฌือต เตอะ เอจี โฮว โอยจ ฮา เยอะ� เญือะ ไก โตว
ปุย ละ ซ เรอึม อื โบลวง ด่อง พากัง ไม่ เยอะ� ป ซ
เรอึม กัง พา นึง อื ไม่ เยอะ ปุ โรฮ เญาะ ไก�� อฮั
เซ โม เซ�

21อาึ โลยฮ แฮะ ตอก เฮ�ี �โม ป เลียง แกะ ยุฮ ฮุ
งาว ลอน� ญอม โตว ซาวป ไฮมญ โอเอฮี นึง พะจาว
เฟือฮ� มัฮ เซ ป โอ อื เกียฮ จเลิน ฆาื อ�ื โม แกะ
ยุฮ อื เฮยี ไฮ ฆาื อ�ื 22 งอ่ต เมิฮ� เอจี ฮมอง ปุย

คราว อ�ื เอจี เกิต ป ซุกซัก ลุงลัง นึง เมือง อาวต อื
ลวง ลัก่ล่าวง� ตฮนั ยุฮ อื ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง
แควน ยูด่า เกือฮ อื ฮงั โอยจ� ซ แปน เยอื ก อาวต
บราวก โฮวน�� อาึ อฮั เซ ละ�

รซอม ไววอน ยุฮ เยเรมี
23 โอ พะจาว, อาึ ยุง เงอะ โอ จีวติ ปุย มัฮ คอง โกะ

อื ไอฮ แฮ� ไก โตว ปุย ป เกียฮ นัม ไอฮ คระ ละ โกะ
แตะ� 24 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เพอกึ เฟียต อาึ� ปัง
เมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ โฮฮ ฮา ปุน โอต เตอะ� ปัว
เปอะ โอ ยุฮ ละ แตะ ตัม รพาวม รอก เปอะ� เดอมึ
อาึ โอ ซ ไฆร เยอื ฆาื� 25 ปัว เปอะ เกือฮ ปุย เมือง
ป โอ ยุง ป มัฮ ปะ เซ ลอก รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ�
เกือฮ โม ป โอ นัปทื ปะ เซ ลอก รพาวม รอก เปอะ
เซ� โม เซ เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม ยาโคป� เอจี คัม ตุง
เอะ เกือฮ ไลจ โอยจ� บัน่เมือง ยุฮ ฮุ เอจี ไลจ เอจี
โลม เตือง โอยจ อ�ื

11
ลปุง ซันญา พะจาว ไม่ ปุย

1 พะจาว อฮั แม อื ละ เยเรมี ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ
เปอะ งอ่ต รซอม ลปุง ซันญา ยุฮ อาึ ไม่ ปุย� ไมจ
แม เปอะ รโฮงะ รซอม เซ ละ ปุย แควน ยูด่า ไม่ ปุย
เวยีง เยรูซาเลม� 3 ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี เย
โฮวา พะจาว ยุฮ อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� ดัฮ ไก
ป โอ ยุฮ ตัม รซอม ไก นึง ลปุง ซันญา เอะ ไม่ ปุ แตะ
เฮ�ี เกือฮ ปุย เซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� 4 เอจี
มัฮ ลปุง ซันญา อาึ ไม่ จัตเจือ ไพรม เปอะ� เญือม
นัม อาึ อื เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� เมือง อียปิ
เซ มัฮ เอนิ ตอก งอ รโซฮ แตม ปุย ไร ละ อื โฮ� เญื
อม เซ อาึ อฮั เฮี ละ� �ไมจ เปอะ โฮก ลปุง เนอึง ป
อฮั อาึ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ดวน อาึ เปอะ ยุฮ โค
รยญ เจือ� โม เปะ ซ แปน เปอะ ปุย ไน อาึ ฆาื อ�ื
อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ เปอะ� 5 ฟวยจ เซ อาึ ซ ยุฮ
เนอมึ ตัม ลปุง ป เอจี ซันญา ซโตฮ แตะ อาึง ไม่ จัต
เจือ ไพรม เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ เมือง ตึม โครยญ โคะ
โกะ โครยญ โกลง ละ อ�ื เอจี มัฮ เมือง อาวต เปอะ
ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี � อฮั เซ พะจาว�
อาึ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ แปน เนอึ

ม ตอก เซ�� อฮั เซ ละ�
6 เญอืม เซ พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ โฮว

ครอฮ ลปุง อาึ เฮี ละ โม ป อาวต นึง ยว่ง แควน ยูด่า
ไม่ ตัม กอง เวยีง เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไมจ
เปอะ งอ่ต รซอม ซันญา เฮี ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม เซ� 7 เน่
อมึ เญือม นัม อาึ จัตเจือ ไพรม เปอะ โอก ฮา เมือง
อยีปิ โฮ� อาึ เอจี ซตอก เลาะ ลาึน เนอะ ไม่ อฮั แตะ
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั ฮะ�� อฮั ลอป เซ
ละ� 8 โม เซ ปังเมอ โอ ญอม ดาวง ฮยวก แตะ ไม่
โอ อื งอ่ต ป อฮั ฮะ� ฮา เซ เกือฮ แนฮ ติ แตะ อาวต
ไม่ รพาวม ลึง รพาวม ฆอก แตะ ฮา อ�ื อาึ เอจี ดวน
ยุฮ อื ตัม ลปุง ซันญา ไพรม เอะ ไม่ ปุ แตะ� โม เซ

* 10:11 10:11 รซอม ป ไก นึง คอ เฮี ไพรม อื มัฮ ลปุง อาราเมก� คอ ไฮญ เตือง โอยจ อื มัฮ ลปุง ฮบีรู�
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ปังเมอ โอ ยุฮ เนอึม อ�ื มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ ป โซะ
เกิต ละ ฆาื อื โครยญ เจือ� เมาะ ป ไก นึง ลปุง ซัน
ญา ไพรม เซ�� �

9 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี เนิ� �ปุย แควน ยูด่า ไม่
ปุย เวยีง เยรูซาเลม กัมลัง งอ่ต ตอก ซ เลฮ ดิ แตะ
เตียง อาึ� 10 เอจี ลเตือฮ ติ แตะ ยุฮ กัน พิต ตอก
ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ นึง โอ ปุย ไพรม เซ งอ่ต ป อฮั
ฮะ� เอจี โฮว ซาวป ทื พะ ไฮญ ไม่ รซอฮ อื ละ อ�ื
ลปุง ซันญา เอะ ไม่ ปุ แตะ โฆะ เอจี เลฮ อฮั กัฮ เวอืน
อื เตือง โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า� 11 ปเล่ีย เฮี อาึ ป
มัฮ พะจาว อฮั ลปุง เฮี ละ ตัม เนอมึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ
ป โตะ ป ตอง เกิต ละ อื ไม่ โอ อื ซ ไก ตอก โปน เฟือ
ฮ เอนิ� ปัง ปัว อาึ เรอึม แตะ ไม่ เยอืม แตะ ญุ่ก�
อาึ ซ งอ่ต โตว ป อฮั อ�ื 12 เญอืม เซ ปุย แควน ยูด่า
ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ซ โฮว ปัว พะ ป กอ ทไว อื
ป ซออย ฮงาื ละ เซ เกือฮ เรอึม แตะ ไม่ เยอืม แตะ
โรฮ� เญอืม เกิต ป โตะ ป ตอง ละ อื ตอก เซ ปังเมอ
โอ ซ เกียฮ เรอมึ อื เฟือฮ� 13 โม เปะ โม ยูด่า เยอ�
ยว่ง อาวต เปอะ โฮวน เมาะ ออฮ� พะ ทื เปอะ โฮวน
โรฮ เมาะ เซ� กอง ระ กอง แตวะ นึง เวยีง เยรูซา
เลม โฮวน เมาะ ออฮ� คัน ทไว เปอะ โอเอฮี ละ บ่า
อนั ป เกละ อาึ ยุ เซ เอจี โบลวง เปอะ โฮวน เมาะ เซ
โรฮ�

14 �เยเรมี� ปุ เญือะ ไววอน เพือ ปุย โม เฮี เยอ�
ปุ เญือะ ปัว ป ไมจ ละ� โม เซ เญือม เกิต เม่ะมัก่
ซักคระ ละ อ�ื ปัง กอก ปัว อาึ เรอมึ แตะ� อาึ เญือะ
ซ งอ่ต โตว ละ อื เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว�

15พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม ป ฮรกั เกอะ ป กัมลัง
ยุฮ ป ฆอก ป เบร� อมั ไก ลัง่ ซิต เลียก อาวต อื นึง วิ
ฮนั ยุฮ อาึ อ�ื ดัฮ เลียก ซันญา โอเอฮี ละ อาึ ไม่ ตอง
อื ทไว ซัตซิง เนิ� อมั แกต ติ แตะ ซ โปน ป โตะ ป
ตอง ฆาื อ�ื อมั ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื แจง โอ อื ซ แปน ตอก เซ� 16 ไพรม อื อาึ อฮั โม
เซ มัฮ โคะ กาวก เกลอมึ ฮละ นาวก นึง เปลิ ตึก นึง
ไมจ แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เกือฮ กาื ระ กาื กอ ฮอยจ
ละ� กัก อื ซ เฆลฮ� ฮละ อื ซ ฮะ นึง งอ� 17 อาึ ป
มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เอจี ซมา อซิราเอน ไม่
ยูด่า ตอก ซมา ปุย โคะ โฮ� ปเล่ีย เฮี อาึ รโฮงะ ไล
ลวง ป โตะ ป ตอง ป ซ เกิต ละ อื นึง ยุฮ โม อซิราเอน
ไม่ โม ยูด่า ป ฆอก ป เบร� เอจี เกือฮ อาึ รอก พาวม
นึง แตะ ฆาื ทไว อื ป ซออย ฮงาื ละ พะบ่าอนั�� อฮั
เซ พะจาว�

โม ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ เยเรมี
18 เญือม เซ พะจาว เกือฮ อาึ ยุง ตอก ตะ ปุย ยุฮ

ป โซะ ละ อาึ นึง เกละ อื ยุ อาึ� 19 อาึ ตอก เกอะ
กวน แกะ จวต ชุม ป ตาว ปุย ฮอยจ ละ ป ซ มอก
อื โฮ� อาึ ยุง โตว ตอก ตะ อื เกือฮ ป ฆอก เกิต ละ
แตะ� โม เซ เอจี บะ ปุ แตะ ยุฮ ไม่ อาึ ไม่ อฮั อื ตอก
เฮี ละ ปุ แตะ� �ฆู แปฮ โคะ เฮี เกือฮ ลเลอมึ ไม่ เปลิ
อ�ื ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ ปุย เฮี เดอมึ โอ เญือะ ซ ไก ป
ไตม ไลลวง อ�ื� มัฮ อฮั อื ตอก เซ�

20 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปะ รเตีฮ เปอะ
โอเอฮี ละ ปุย ตอก ปุก ตอก ลอก อ�ื ปะ เอจี มัฮ

เปอะ ป ลอง แลน ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม รโม่
ยฮ อื โครยญ เจือ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุ ตอก
โรก เปอะ เวน ละ โม เซ� นึง เอจี มอป อาึ ติ แตะ
ละ เปอะ�

21 ปรเมะ ยว่ง อานาโทต ฆวต เกือฮ อาึ ยุม� อฮั
ติ แตะ ซ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ เยอะ ดัฮ อาึ ครอฮ แนฮ
ลปุง พะจาว โฮ� 22 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เซ
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ซ เกือฮ โม เซ ลอก เนอึม ตุต
แตะ� ปรเมะ นมุ นึง อื ซ ยุม นึง กัน รุป เซิก� กวน
ดุ นึง อื ซ ยุม นึง ไปลญ เออปึ แตะ� 23 อาึ เอจี กัม
โนต เวลา ซ เกือฮ แตะ ป โตะ ป ตอง เกิต ละ ปรเมะ
ยว่ง อานาโทต� เญือม เอจี ฮอยจ เวลา เซ เญือะ ซ
ไอม โตว ติ ปุย เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว�

12
เยเรมี ไฮมญ โอเอฮี นึง พะจาว

1 โอ พะจาว, ปัง ริ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปะ�
แจง มัฮ ปะ ป ปุก นึง อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ จัมเปน
ไฮมญ ไลลวง โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ เกว ไม่ ป ปุก ป
ลอก� มัฮ ตอก เมอ แล จเลิน แนฮ ปุย ฆอก ปุย เบร
เยอ� ปุย บ่วก ปุย โจวง เมอยุ โฮลฮ แนฮ อื อาวต
ไมจ อาวต มวน เนอ� 2 ปะ เอจี ซมา เปอะ โม เซ�
เอจี ลอต ตอน ฮมัน แรฮ ยุฮ แตะ� ฮอน แนฮ ปุ ปุ
ฮอยจ ละ เกิต เปลิ อ�ื โม เซ อู แนฮ โรฮ ตอก ไมจ
เปอะ นึง ดัก ดอย แตะ� ปังเมอ โอ ไก รพาวม นึง
เปอะ เฟือฮ เอนิ� 3 โอ พะจาว, ปัง มัฮ ตอก เซ ปะ
ยุง เปอะ อาึ� ปะ ยุ ลอป เปอะ อาึ ไม่ ยุง เปอะ ป คิต
ป งอ่ต อาึ โตะ รพาวม แตะ โครยญ เจือ� ปัว เปอะ
เมือะ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ โอก ตอก แกะ ตาว ปุย
ฮอยจ ละ ป ซ มอก อื โฮ� ปัว เปอะ ทอเนาะ อาึง
ละ ซเงะ ซ โฮลฮ ปุย มอก� 4 ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ
แล อาวต บัน่เมือง เอะ เฮี ไม่ ซออฮ ซอวยญ แตะ
ตอก เฮี เยอ� ไรป นึง กังเด่น โครยญ โดฮ ซ เล่ีญ
ลัง่ เมาะ เมอ ตูไต อ�ื ปัง มัฮ ซัตซิง ไซม ไล่ เอจี ซ
ยุม ลอป ฆาื กัน ฆอก ยุฮ ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ ฮุ� ปุย
โม เซ โรวต อฮั เฮ�ี �พะจาว ยุ โตว อื โอเอฮี ป ยุฮ
เอะ เฮ�ี� อฮั เอนิ เซ โม เซ�

5 พะจาว อฮั เฮี เนิ� �เยเรมี� ดัฮ ปะ โซะไมญ
นึง ลลัฮ่ เปอะ ตอ ไม่ ปุย โฮ� ซ เกียฮ ลลัฮ่ เปอะ
ไม่ บรอง ตอก เมอ� ดัฮ เปอะ ฆลาื นึง กังเด่น มวน
โฮ� ซ เกียฮ โฮว เปอะ นึง เพระด่าวก เตือก โบ โกลง
จอแด่น เซ ตอก เมอ� 6 ปัง มัฮ โม เอียกปุ เปอะ ป
มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต โกะ เปอะ� กัมลัง คิต งอ่ต
ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เปอะ� ซ อาื ยุฮ ป โซะ ละ
เปอะ� ปัง อฮั ป ชอม ป มวน ละ เปอะ� ปุ เจือ ป อฮั
ป มวยญ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

พะจาว ตุก รพาวม ฆาื เมือง ยูด่า
7พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ เอจี ละ โปวฮ เมือง อซิ

ราเอน ป มัฮ เญือะ อาวต แตะ� อาึ เอจี วตั โปวฮ
ปะเทต ป เลือก แตะ� อาึ จัมเปน เกือฮ ปุย ฮรกั
แตะ เซ อาวต ฆรมึ อมันัต โม ป เกละยุ อ�ื 8ปะเทต
เลือก เกอะ ละ โกะ แตะ เอจี ลเตือฮ คัม อาึ ตอก
รเวยี ซิงโต อาวต เพระด่าวก โฮ� เคียง เบรอมึ อื
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ละ อาึ� อาึ จัมเปน เกละยุ ฆาื อ�ื 9 ปะเทต เลือก
อาึ เซ เอจี แปน ตอก ไซม พรุยฮ� เอจี ฮอยจ กลัง
เฆลียง โฮวน ละ� คัม ตุง อื เน่อมึ นึง โครยญ ลวง
เอนิ� โฮว เมิฮ� กอก โกะพริ อี เกือฮ ฮอยจ กุก โตะ
โกะ ยุม อื เซ� 10 โม กซัต ตัง ปะเทต โฮวน ปุย เอจี
ฮอยจ คัม คุย รปึม อะงุน ยุฮ ฮุ� เอจี ฮอยจ บึน ชจิ
ม่า ยุฮ ฮุ ปอ ไลจ ป ซมา นึง อ�ื เอจี เกือฮ ปลัฮเตะ
ไมจ ยุฮ ฮุ ลอต แปน ลาึน ไอฮ พาวม แตะ� 11ปลัฮ
เตะ เซ แพะ แลง ฆาื ฮอยจ โม เซ� เอจี ลอต เอนิ
แปน เมือง ฮงั ฆาื โอ อื ไก ป เครองึ เนอมึ นึง� 12 โม
ป ฮอยจ ซะเต เซ เอจี เล่ีป เอนิ ยุฮ ตู นึง ลาึน เวอืฮ
เซ� อาึ ป มัฮ พะจาว เอจี เกือฮ กัน รุป เซิก ฮอยจ
เล่ีป ปลัฮเตะ� เญือะ ไก โตว ป เกียฮ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง ฆาื อ�ื 13 ปุย ไน อาึ เอจี ซมา เฮงาะ
ซาลี� ปังเมอ ซ โฮลฮ เกป ไรป กัต� เอจี ยุฮ กัน ปอ
โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� ปังเมอ โอ ซ ไก ป โฮลฮ นึง
อ�ื เญอืม เอจี เติง เมือ เฟือฮ เบระ รงั แก ซ โซะกิจ
ปิญไง�่ นึง ซ โฮลฮ อื ยุ ฮาวก รพาวม อาึ ละ แตะ��
อฮั เซ พะจาว.

กัน ซ ยุฮ พะจาว ละ เมือง ไฮญ
14พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ อู ไลลวง เมือง ปุย ฆอก

ไล ป อาวต โบ เมือง อซิราเอน เซ� เมือง ปุย โม เซ
เอจี ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เกือฮ อาึ ละ โม อซิรา
เอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� อาึ ซ ตอยจ ปุย โม เซ โอก
ฮา เมือง อาวต อื ตอก ตอยจ ปุย ไรป โฮ� อาึ ซ ยวก
โม ยูด่า โอก ฮา ซน่ะ ลลาึง โม เซ� 15 ดัฮ เอจี ฟวยจ
ตอยจ โม ปุย โฮวน เมือง เซ� อาึ ซ เลียก พาวม แม
นึง� ซ เกือฮ ปุย โม เซ โฮลฮ แม แม นึง เมือง ไพรม
อื โครยญ เมือง โครยญ ปะเทต� 16 ไพรม อื ปุย โม
เซ เอจี เพอกึ ปุย ไน อาึ เกือฮ ซันญา โอเอฮี เบือ
พะบ่าอนั� ปัง มัฮ ตอก เซ ดัฮ โม เซ ญอม เฮยีน
ปซี ปซา ยุฮ ปุย ไน อาึ โฮ� ดัฮ ญอม โกว มอยฮ อาึ
นึง รซอม ซันญา แตะ ตอก เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว
ตอก ออฮ� ดัฮ ญอม อฮั เซ โฮ� อาึ ซ เกือฮ ปุย โม
เซ โฮลฮ อาวต ดิ ไม่ ปุย ไน อาึ ไม่ ซ จเลิน อื เบือ อ�ื
17ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ไก เมือง ป โอ ญอม
เนองึ ป อฮั อาึ อ�ื อาึ ซ ตอยจ โปวฮ เมือง เซ เกือฮ
ไลจ โอยจ แกล เอนิ�� � อฮั เซ พะจาว.

13
ไลลวง พา ปุก ญวย

1 พะจาว อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ โฮว รวี เฟีย ป
มัฮ พา แนน ไมจ ติ ปลัฮ� ปุก อาึง นึง ญวย เปอะ
ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ลอก รอาวม เฟือฮ�� อฮั
เซ เนิ� 2 อาึ รวี เนอึม เมอะ ตอก อฮั พะจาว อื เนิ�
ปุก เนอมึ นึง ญวย แตะ�

3 ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ แม เนิ� อฮั เฮ�ี
4 �ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ นึง โกลง ยูฟะเรตี� เม่าะ
เฟีย เปอะ เซ โตะ เฆียป ซโมะ ติ โดฮ�� อฮั เซ เนิ�
5 อาึ โฮว เนอึม เมอะ� เม่าะ เนอึม เฟีย เซ เฆียป
ซโมะ ติ โดฮ ตอก ดวน พะจาว แตะ ยุฮ�

6 เญอืม เอจี เล่ีญ บุย อ�ื พะจาว ดวน แม อาึ ตอก
เฮ�ี �โกฮ โฮว แม ติ โฮน เนอ� โฮว ตุย แม เฟีย ป
ดวน อาึ เปอะ โฮว เม่าะ โฮ�� 7 เญือม เซ อาึ โฮว
แม เยอะ� ซาวป เนอึม กาวง โอก ฮา ก เม่าะ แตะ
อาึง เซ� เมือต แลน เฟีย เซ เอจี ไลจ� เญือะ แปน
โตว ป โกว เฟือฮ�

8 เญือม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 9 �มัฮ ตอก เฮี ตอก ซ ยุฮ อาึ ไลจ ไม่ รพาวม
เกียฮ ฮุน ยุฮ โม ยูด่า ไม่ รพาวม เรยีง เกียฮ ฮุน ยุฮ
โม เยรูซาเลม เมอ� 10 ปุย ฆอก ไล เฮี ญอม โตว
เนอึง ป อฮั อาึ� เอจี เกือฮ ติ แตะ ลึง ไม่ ยุฮ ลอป
อื ตัม รพาวม โกะ แตะ� ซาวป ไว พะจาว ไฮญ ไม่
รซอฮ แนฮ แตะ ละ อ�ื มัฮ ฆาื เซ ป ซ ไลจ อื ฆาื อื
ตอก ไลจ เฟีย ติ ปลัฮ เซ� เญือะ ซ แปน โตว ป โกว
เฟือฮ� 11 อาึ ตะ เกือฮ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เตื
อง โอยจ อื ติต ซดิ ไม่ อาึ ตอก ติต ปุย เฟีย นึง ญวย
แตะ โฮ� อาึ ยุฮ ละ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แปน ปุย
ไน อาึ ไม่ ซ ทไว อื โญตซัก ละ มอยฮ อาึ� ไม่ ซ ลื
ลาว อื อาึ� โม เฮี ปังเมอ โอ ญอม เนองึ ป อฮั ฮะ��
อฮั เซ พะจาว.

ไลลวง ฮมวน อาวต รอาวม อะงุน
12 เยโฮวา พะจาว ทื โม อซิรา เอน อฮั เฮี เนิ�

�ฮมวน โค รยญ โม่ว อื ไมจ อื นาวก นึง รอาวม
อะงุน� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� ดัฮ โม เซ โลยฮ ตอก
เฮ�ี �ตอก เมอ โอ เอะ ยุง ไมจ ฮมวน นาวก นึง
รอาวม อะงุน โครยญ โม่ว อ�ื� 13 ดัฮ อฮั เซ ละ
เปอะ ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �พะจาว อฮั อื ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี เมาะ ป อาวต นึง เมือง เฮี อาึ ซ เกือฮ โรฮ
นาวก นึง กัน ญุ่ยจ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม
กซัต ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� เตือง โม ซตุ นึง อ�ื เตือง
โม ป ซึป ลปุง เงอะ ละ ปุย� เตือง โม ลัปซด่อน ป
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� 14 เญือม เซ อาึ ซ น่าึก
โม เซ เกือฮ ดุฮ ราว ปุ แตะ ตอก ลอก ฮมวน ปุ แตะ
ปอ ม่ะ อื โฮ� เตือง เปือะ ไม่ กวน อ�ื อาึ ซ เลียก
พาวม โตว นึง� ซ ฮลัก โตว กอ ติ ตื เนอึม� นึง โอ
เยอะ เญือะ ซ ไก รพาวม นึง� ซ จัมเปน เอนิ อื ยุม
โอยจ เอนิ� � อฮั เซ พะจาว.

เยเรมี ซตอก รเงอ่มึ ปุย
15 โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� พะจาว เอจี ฟวยจ

อฮั อื ละ เปอะ� ปุ เญือะ อวต ติ เปอะ� ไมจ เปอะ
ดาวง ฮยวก แตะ งอ่ต ป อฮั อ�ื 16 ไมจ เปอะ รโพ
โญตซัก เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ
ตอก เซ� พะจาว ซ เกือฮ กัน เฟียก ฮอยจ ละ เปอะ
ไม่ ซ โคะ ซดุฮ เปอะ นึง บลาวง� ปัง รกวน เปอะ
ยุ ซเปีย� พะจาว ซ เกือฮ เฟียก ตัน ฮอยจ ละ เปอะ
รโตง อ�ื 17 ดัฮ โม เปะ โอ งอ่ต โฮ� อาึ ซ เยอืม นา
ก ไฆลป อื ฆาื รพาวม ซฮาว เปอะ� อาึ ซ เยอืม โซะ
เยอืม ไซญ เญอะ� ซ โอก ลอป รบวต รโตง เปอะ�
นึง ซ ลอก โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว โอก โฮว แปน
ครา ปุย เมือง ซไง�

18 พะจาว อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ โฮว ดวน กซัต
ไม่ มะ กซัต เกือฮ เลีฮ ฮา ก งาวม คึ แตะ� นึง เอจี
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บอยจ วอม คึ ฮา ไกญ อื เตือง ลอา อ�ื 19ยว่ง อาวต
นึง นาตี เนเกป เอจี แวต ตฮนั� เอจี ไลญ ปุย นึง อื
โครยญ ยว่ง� ไก โตว ป เกียฮ พลวย เกือฮ โอก�
โม ยูด่า มัฮ นัม โฮว แปน ครา เมือง ซไง เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ�

20 โม เปะ โม เยรูซาเลม� แลน เมอะ� โม ป คัม
ตุง เปอะ กัมลัง ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ล่าวง� โม แกะ
ป มอป ปุย เปอะ แลน เซ มัฮ อาวต อื ก เมอ� โม
ป มัฮ แกะ ไมจ ยุฮ เปอะ มัฮ อาวต อื ก เมอ แล�
21 เญือม โฮลฮ โม ป อฮั เปอะ มัฮ ปุโฮมว แตะ ล
เตือฮ ซะ เต เปอะ ไม่ ตัตเตียง อื โม เปะ� โม เปะ
ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ� ตึน ซ โซะ ลัมเลือ ละ เปอะ
ตอก โซะ ปรโปวน เญือม เติง เคิ รอาวม อื โฮ� โม่
ตอก เซ� 22 ดัฮ เปอะ ไฮมญ ควน ฆาื ตอก เกิต ป
โซะ เซ ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ เงอตึ นึง แจฮ ปุย เค
รองึ เซอกึ เปอะ ฮา เปอะ ไม่ คนัป อื ไอฮ พาวม ไม่
เปอะ� อาึ ซ โลยฮ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี เอจี มัฮ ฆาื
โฮวน ลัมเลือ มัป่ ยุฮ เปอะ ป เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ
เปอะ ฆาื อ�ื 23 ปุย ลอง อมั เกียฮ เปียน อื ฮกั แตะ
เกือฮ ปิญ เญอ� รเวยี พรุยฮ อมั ซ เกียฮ เปียน พรุ
ยฮ แตะ� แจง โอ อื เกียฮ ฮา� ตอก โรฮ เซ� โม
เปะ ป โกย ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร� เกียฮ ยุฮ เปอะ
โตว โรฮ ป ไมจ�

24พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม เปะ อาวต เฮยี
ไฮ ตอก เฮงาะ แลป ป ปอย ฆาื ฮอยจ กาื ละ เน่อมึ
นึง ลาึน โฮ� 25 เอจี มัฮ เซ ป ลัง ฮอยจ ละ เปอะ�
อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ
ลอก ตุต แตะ ตอก เซ� นึง เบีย ลอป เปอะ อาึ ไม่
อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง พะ โอ เนอึม� 26 อาึ ซ
ปอยจ เครองึ เซอกึ เปอะ ฮา เปอะ� ซ เกือฮ ปุย
ไฮญ โฮลฮ ยุ อาวต ฆาวง เปอะ ละ ซ เกือฮ ปะ โชะ
นา แตะ� 27 อาึ เอจี ยุ อุ ยุฮ โม เปะ กัน ป เกละ
ลัมเลือ อาึ ยุ อู� เอจี ซาวป เปอะ พะจาว ไฮญ นึง เปื
อง โม เปือง มอยจ โฮวน โดฮ ไม่ นึง กังเด่น� ตอก
เอนิ ปรเมะ ป ซาวป ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ
ปุย่วง แตะ� ไม่ ตอก อื บรอง โปก ป ฆวต ยุ ปุ แตะ
ไม่ บรอง โกวน โฮ� โม เปะ โม เยรูซาเลม เตือง
โอยจ เปอะ� เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ
เมอ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม�� อฮั
เซ พะจาว�

14
ไลลวง ไปลญ รอาวม

1 เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ เยเรมี เกว ไม่ ไล
ลวง ไปลญ ปุย รอาวม� อฮั เฮ�ี 2 �โม ยูด่า แงงฮั�
ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ ซ ยุม ลอป� ปุย นึง อื ไอจ เยอื
ลังเตะ นึง ตุก รพาวม แตะ� เซียง เยอืม ปุย ฮาวก
เน่อมึ นึง เยรูซาเลม� 3 โม จาวไน เกือฮ กวนไจ ยุฮ
แตะ โฮว ซาวป เชยีต รอาวม� เญือม เอจี ฮอยจ อื
โตะ ดุง เงอ ยุ โตว รอาวม นึง อ�ื จัมเปน แม ปลาว
ไม่ ฮมวน ม่าวง� โม เซ ลอต ไลจ รพาวม ไม่ โซะ
กิจ แตะ ฆาื อ�ื ดุป เอนิ นา แตะ นึง โซะกิจ แตะ�
4 เญือะ เฮละ โตว พริ นึง ปลัฮเตะ เอ� เตะ เอจี ม่ะ

โอยจ ฆาื อ�ื โม ป ซมา ลโลวง โอเอฮี เอจี ไลจ เนอมึ
รพาวม� เลอปึ นา แตะ ฆาื อ�ื 5 มะ ปอยฮ ป อาวต
นึง กังเด่น� ละ โปวฮ กวน เกิต โคระ แตะ นึง โอ
อื เญือะ ไก ไรป เปือม� 6 บรงั พริ ชุง เยอื นึง ไกญ
รองั� ไม่ ฮา อื รพาวม แตะ ตอก บราวก โฮ� ไง่ อื
เญือะ เกียฮ ยุ โตว โอเอฮี นึง โอ อื เญือะ ไก ไรป เปื
อม�

7 �ปุย ไน อาึ อื อฮั เฮี เนิ� �โอ พะจาว, ปัง รโจฮ
มัป่ ยุฮ ฮุ โกะ โอะ ไอฮ� ปัว ลัง่ เปอะ เรอมึ เอะ เดอมึ
ปุย โอ ซ โฮลฮ เพยีก แฮม มอยฮ โกะ เปอะ ฆาื� เอะ
เอจี ลเตือฮ ลอป ฮา เปอะ โฮวน โฮน� เอจี พิต เลิง
ละ ปะ� 8 มัฮ ปะ โน่ง ป มัฮ ควน ซโอว รพาวม ละ โม
อซินาเอน เนอ� มัฮ ปะ ป เกียฮ เรอมึ เอะ เกือฮ โปน
ป โตะ ป ตอง� เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตอก ยว่ง
ปุย ฮอยจ นึง บัน่เมือง เอะ เฮ�ี เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ แปน ตอก แคก เลือ ป ฮอยจ ไอจ ติ ซาวม โน่ง
เงอ� 9 ตอก เมอ เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน ตอก ปุย
ซุกซัก รพาวม� ไม่ ตอก เปอะ ตฮนั ระ เรยีง ป โอ ไก
ตอก เรอึม ปุย เฟือฮ ฮา� โอ พะจาว, เอะ แจง นึง
อาวต เปอะ ลลาึง เอะ เอ� เอะ มัฮ ปุย ไน เปอะ� ปัว
เปอะ โอ ละ โปวฮ เอะ�� อฮั เซ เนิ ปุย โม เฮี เยอ��

10พะจาว รโฮงะ ไลลวง ปุย โม เฮี ละ อาึ ตอก เฮ�ี
�โม เฮี ไก ลอป รพาวม ฆวต ตอ ฮา อาึ� ญอม โตว
บัง่คัป ไอฮ ชวง แตะ นึง คระ โฮว แตะ เฟือฮ� ปุก
โตว รพาวม อาึ ฆาื อ�ื อาึ จัมเปน ไตม พิต มัป่ ยุฮ อื
ไม่ เกือฮ ฮะ ลอก ตุต โกวต มัป่ ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ�

11 พะจาว อฮั โรฮ เฮี เนิ� �ปุ เญือะ ไววอน เพือ
ปุย โม เฮี ละ ซ โฮลฮ อื อาวต ไมจ อาวต มวน� 12 โม
เซ ปัง ไววอน เออปึ ป โซม แตะ� อาึ ซ งอ่ต โตว
รซอม ปัว อ�ื ปัง ตอง ทไว ซัตซิง ละ อาึ� ไม่ ทไว
อื เฮงาะ รโกะ เนิ� ซ ปุก โตว รพาวม เมอะ� ฮา ซ
เกือฮ ป ไมจ ละ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ยุม นึง กัน รุป เซิก�
ไม่ กัน ไปลญ เออปึ ไม่ พาญัต ฆอก�� อฮั เซ เนิ�

13ฟวยจ เซ อาึ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� โม
ป ซึป ลปุง ปะ ละ ปุย กัมลัง อฮั เฮ�ี �ไก โตว เญอืม
ซ ฮอยจ กัน รุป เซิก ละ เปอะ� ไปลญ เออปึ ปุ โรฮ ซ
ไก� อาึ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ อาวต เฮน ฮลอง นึง นา
ก อาวต เปอะ เฮ�ี� โม เซ กัมลัง ซึป ลปุง ปะ ตอก
เซ�� อาึ อฮั เซ ละ พะจาว�

14 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี เนิ� �โม ป อฮั ติ แตะ
ซึป ลปุง อาึ เซ เคียต โกว มอยฮ อาึ� ป อฮั อื ปังเมอ
มัฮ ป โอ เนอมึ� มัฮ โตว อาึ ป ดวน อื โฮว� มัฮ โตว
อาึ ป ซตอก โอเอฮี ละ อ�ื อาึ ปุ โรฮ ดุฮ เกือฮ แปน
ป ซึป ลปุง แตะ� เญือม อฮั อื ติ แตะ ยุ บลอง โอ
เอฮี มัฮ โตว ป เปลีฮ อาึ ละ อ�ื เญือม เคียต อื อฮั
โอเอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย มัฮ เยอื ป เบิก่ อื นึง โกะ
แตะ ไอฮ� ไม่ โอ อื ไก ป มัฮ เฟือฮ� 15 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ อาึ ป มัฮ พะจาว ซ รโฮงะ ละ เปอะ ป ซ ยุฮ
แตะ ละ โม ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง อาึ เตือง
โอ อื มัฮ อาึ ป ดวน โฮว เยอ� โม เซ อฮั ติ แตะ ลปุง
ตัง อาึ� ไม่ อฮั อื กัน รุป เซิก ไม่ กัน ไปลญ เออปึ
โอ ซ เกิต เนอึม ละ ปุย นึง บัน่เมือง เฮ�ี อาึ แจง ซ
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ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ นึง กัน รุป ไม่ กัน ไปลญ เออปึ
เซ� 16 โม ป ฮมอง ลปุง ป เคียต โม เซ ซึป ตัง อาึ เซ
ซ ยุม โรฮ นึง กัน รุป ไม่ กัน ไปลญ เออปึ ตอก เซ�
ฆัว ยุม โม เซ ซ โปวฮ เยอื ปุย ตัม กอง เวยีง เยรูซา
เลม� เญือะ ซ ไก โตว ป รมอยจ ป ยุม เซ� ป ซ รม
อยจ โม ปรโปวน เญือะ อ�ื กวน รเมะ กวน รโปวน
อ�ื ปุ โรฮ ซ ไก� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ลอก ตุต โกวต ป
ฆอก ป เบร ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

17 พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �เยเรมี� ไมจ เปอะ ร
โฮงะ เมาะ โซะ รพาวม แตะ ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี
�เกือฮ ไง่ อาึ โอก ลอป รบวต นึง เตือง ซเงะ่ รซาว
ม� เกือฮ เยอืม แนฮ� เยอืม แนฮ� ป มัฮ ปุย ไน อาึ
เซ โซะ ลัมเลือ ป อาวม� เบราะ บัต่ อื โด่ะ ลัมเลือ�
18 ดัฮ อาึ โฮว แลน นึง ชจิ นึง ม่า� อาึ ยุ ฆัว ยุม ปุย
นึง รุป อื ปุ แตะ� ดัฮ อาึ เลียก นึง โตะ ยว่ง อาึ ยุ โม
ป ซ ยุม นึง ไปลญ แตะ� ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ โม
ซตุ ยุฮ อื โฮว ไป โฮว มา ยุฮ กัน แตะ เล่ีป ปะเทต เตื
อง โอ อื ยุง ป ยุฮ แตะ� � อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

19 โอ พะจาว, อมั มัฮ เอจี ละ โปวฮ ลอป เปอะ
เมือง ยูด่า� อมั มัฮ เอจี ลอต เปอะ เกละยุ บลาวง
ซีโยน� เมอยุ ปุฮ โซะ ปุฮ ไซญ เปอะ เอะ ปอ โอ
เยอะ เญือะ เกียฮ ไฮ เยอ� เอะ รกวน ยุ กัน เฮน กัน
ฮลอง� ปังเมอ โอ ยุ เกิต ป ไมจ ป มวน ละ แตะ�
เอะ ซโอว รพาวม ไม่ ซ ไฮ ป โซะ อาวม แตะ� ปัง
เมอ เกิต แม กัน ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เนิ� 20 โอ
พะจาว, เอะ ญอม รปั กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ�
ญอม โรฮ รโซะ กัน พิต ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ� เอะ
เอจี พิต เนอึม ละ ปะ� 21 ปุ เกละยุ เอะ เอ� เดอมึ
ปุย โอ ซ โฮลฮ เพียก แฮม มอยฮ โกะ เปอะ ฆาื� ปุ
เกือฮ ปุย โฮลฮ พามัต ดู่แควน เยรูซาเลม ป มัฮ นา
ก อาวต เปอะ เซ� ปัว เปอะ โตก ละ ลปุง ซันญา
ไพรม เปอะ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง
เซ� 22 เมาะ ป มัฮ ฮุป ป ทื ปุย ตังเมือง เตือง โอยจ
อ�ื ไก โตว ติ เนอึม ป เกียฮ เกือฮ อื พริ เฮละ นึง
ปลัฮเตะ เอ� มะลอง ปุ โรฮ เกียฮ เกือฮ เฮละ ฮอยจ
นึง โกะ แตะ ไอฮ� โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ� มัฮ
ปะ โน่ง ป เกียฮ ยุฮ ฮู� เอะ ซโอว รพาวม ไม่ ปะ�
มัฮ ปะ โน่ง ป เกียฮ ยุฮ โอเอฮี โม เซ โครยญ เจือ�

15
ตุต ป ซ ลอก โม ยูด่า

1 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ปัง ชุง ไอ โมเซ
ไม่ ซามูเอน ซองนา อาึ ละ ปัว อื รโตง ปุย โม เฮ�ี อาึ
ซ ปุน เลียก พาวม โตว ลัง่ นึง� เกือฮ โม เฮี โฮว
แปฮ ฮา เยอะ� เกือฮ โฮว โปน แปฮ ฮา ไง่ ซลอง
เงอะ� 2 ดัฮ โม เซ ไฮมญ แม เปอะ ตอก เฮ�ี �เอะ
ซ ไมจ โฮว ก เมอ�� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ โฮ� ไมจ
เปอะ ซึป ลปุง อาึ ป มัฮ พะจาว ละ อื ตอก เฮ�ี ป ลัง
ยุม นึง พาญัต� ซ ฮอยจ เนอึม พาญัต ละ� ป ลัง
ยุม นึง กัน รุป เซิก� ซ ฮอยจ เนอมึ กัน รุป เซิก ละ�
ป ลัง ยุม นึง ไปลญ เออปึ� ซ ฮอยจ เนอมึ กัน ไปลญ

เออปึ ละ� ป ลัง โฮว แปน ครา ปุย� ซ โฮลฮ เนอึม
โฮว แปน ครา ปุย�

3 �พะจาว อฮั เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ โอเอฮี ป ฮลัต ปุย
นึง เกิต ละ อื ปาวน เจือ� มัฮ วจิ ละ ซ ยุม ยุฮ ปุย
ติ� เซาะ ละ ซ เกียต โรวก ป ยุม ติ� ไซม ละ ซ กุก
เนะ ป ยุม ติ� ไม่ โกะพริ ป ซ เกียต กุก ป โฮฮ ลัง่ อื
ติ� 4 อาึ ซ เกือฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ เบรญี นึง ปุย เมือง
ยูด่า ฆาื โอเอฮี ป ยุฮ กซัต มะนาเซ กวน เฮเซคียา
เซ� มัฮ ป ยุฮ อื ไน ติ เจน แปน อื กซัต เมือง ยูด่า
ไน เวยีง เยรูซาเลม�

5 �โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� มัฮ ปุย ป
ซ เลียก พาวม นึง เปอะ� มัฮ ปุย ป ซ เยอืม ซ โฆว
เปอะ� มัฮ ปุย ป ซ วฮิ ไฮมญ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ
เปอะ� ไก โตว ติ ตื เนอึม� 6 โม เปะ เอจี ละ โปวฮ
เปอะ อาึ� เอจี ลเตือฮ เปอะ ติ แตะ ฮา เยอะ� อาึ
จัมเปน กอยฮ เตะ แตะ ละ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เปอะ
ฆาื อ�ื นึง เอจี เตือ ออป นึง โอต แตะ โม เปะ� 7 อาึ
เอจี ฆาื โม เปะ นึง โตะ รเวอืะ ยว่ง เปอะ โครยญยว่ง
ตอก ฆาื ปุย เฮงาะ โฮ� อาึ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ลลาึง ปุย
ไน แตะ� อาึ เอจี เกือฮ กวน เปอะ ยุม นึง โอ เปอะ
เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ เปอะ� 8อาึ เอจี เกือฮ
แมฮงั นึง เมือง เปอะ โฮวน ตอก ไฮมจ นึง เกาะ โฮ�
อาึ เอจี เกือฮ โม ปรเมะ นมุ ยุฮ เปอะ ยุม เญอืม บุฮ
โกะ งอ่น บุย อ�ื โม มะ อื โฮลฮ โซะ รพาวม ฆาื อ�ื
อาึ เอจี เกือฮ ป โซะ ตอก เซ ไม่ กัน ฮลัต เตีจ โตวฮ
ฆราึง ฮอยจ พราวป เอนิ ละ เปอะ� 9 มะ ปุย ป ยุม
กวน เตือง อาแลฮ อื เอจี เบฮ นึง โซะ ลอน รพาวม
แตะ� เอจี ฮอยจ เฟียก ซาวม ละ เตือง ฮลาวง ลัง่
ซเงะ� เอจี โฮลฮ เนอมึ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ
ไม่ โฮลฮ อื โชะ นา แตะ� ปุย ไฮญ เมาะ ป ไอม ลัง่
อื อาึ ซ เกือฮ ไป นึง โม ป รุป ไม่ อ�ื ไม่ ซ เกือฮ ยุม
นึง วจิ แกล�� อฮั เซ พะจาว.

10อาึ อฮั เฮี ฆาื� �เกียฮ โซะ เนอมึ แนม โน่ง เมอ
เกือฮ มะ เกอะ อาึ เกิต แปน ปุย เฮ�ี อาึ จัมเปน โอ
ปุก ปุ แตะ ไม่ ปุย ติ ปลัฮเตะ เอนิ� โม เซ รเจ ตื
ไม่ อาึ� อาึ มัฮ โตว ป เกือฮ ปุย รอม เวยี โอเอฮี ยุฮ
แตะ� โกะ โอะ ปุ โรฮ รอม เวยี โอเอฮี ยุฮ ปุย� ปัง
มัฮ ตอก เซ ปุย ซะ ซม่อต ลัง่ อาึ โครยญ โฆะ แตะ��
อฮั เซ อาึ อ�ื

11 พะจาว อฮั เฮี เนิ� �อาึ แจง ซ เกือฮ ปะ โปน
ไม่ ซ เกือฮ แปน ป ไมจ ละ เปอะ� เญอืม เกิต ป โตะ
ป ตอง ละ ปุย ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ อา� อาึ ซ เกือฮ โม
ป เกละยุ เปอะ เซ ฮอยจ ปัว โอเอฮี นึง เปอะ โบ ชวง
เปอะ�� อฮั เซ�

12อฮั โรฮ อื ละ โม ยูด่า ตอก เฮ�ี �อมั ไก ป เกียฮ
โบวก ยุฮ ไร เยอ� ดัฮ มัฮ ไร ยุฮ ปุย นึง เมือง ลวง ก
ล่าวง ป รไม่ ปุย ไม่ ไร ซเงี โฮ� โฮว ละ โอ แตะ เกีย
ฮ โบวก ยุฮ อ�ื 13 คาวคอง ยุฮ เปอะ ไม่ โอเอฮี ระ
งวยฮ ระ ตุง ยุฮ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ แปน คอง ลู ปุย
โรวก ฮา เปอะ เตือง โอ อื กัฮ งวยฮ อ�ื ฆาื มัป่ ยุฮ
เปอะ ติ เมือง อาวต เปอะ เซ� 14 อาึ ซ เกือฮ โม เปะ
แปน ครา โม ป เกละยุ เปอะ เซ นึง ปะเทต โอ เปอะ
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ยุง� เอจี มัฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ อาึ เซ� ป แปน ตอก
งอ ฮะ โอ เกียฮ ญึ่ต เตอ�� อฮั เซ�

15 โอ พะจาว, ปะ ยุง เปอะ ไลลวง อาึ� ปัว เปอะ
โตก ละ อาึ ไม่ เรอมึ เปอะ อาึ� ปัว เปอะ โรก เวน ละ
โม ป โคมเฮง อาึ รโตง เงอะ� ปัว เปอะ ลัง่ รพาวม
ละ อาึ ไม่ ละ เปอะ อาึง จีวติ อาึ� ปัว เปอะ โตก ละ
อาวม อาึ ป โซะ ป ไซญฆาื รซอฮ แตะ ละ ปะ� 16 เญื
อม ฮอยจ ลปุง เปอะ เนิ อาึ เกป อาึง โตะ รพาวม
แตะ โครยญ มวยญ� โอ พะจาว เยโฮวา ป กุม ตฮนั
มะลอง� อาึ มัฮ ปุย ไน ปะ� ลปุง เปอะ มัฮ ป ไมจ ป
มวน เนิ� ไม่ ปุก เนอึม อื รพาวม เมอะ� 17 อาึ มัฮ
โตว ป ลเลียก รไม่ ไม่ โม ป ซาวป ลอป กัน มวน โมฮ
รโอฮ รออง� อาึ ซาวป โตว กัน ญวยฮ ดา ฮา เฮ�
อาึ อาวต โน่ง เงอะ นึง อาวม แตะ เชยีน รบุยฮ ลกล
อม ป เกือฮ ปะ ละ แตะ� ปะ เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ
อาวต ไม่ รพาวม รอก แตะ� 18 รพาวม โซะ อาึ เฮี
เมอยุ โอ อื ไฆร ติ ชวง� เบราะ บัต่ อาวม อาึ เฮี เมอ
ยุ โอ อื เกียฮ ไฮ เฟือฮ ฮา� ปะ อมั มัฮ ซ แปน เปอะ
ตอก โกลง ไฮจ เมือ แลง เนิ� อมั มัฮ ซ แปน เปอะ
ตอก นัมโม่ ไฮจ รอาวม นึง�

19 เญอืม เซ พะจาว โลยฮ อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ดัฮ
ปะ เฌาะ รพาวม แตะ แม เคะ อาึ โฮ� อาึ ซ เกือฮ
แม ปะ รซอฮ ละ แตะ ตอก ไพรม อ�ื ดัฮ ปะ โอ
เญือะ อฮั โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ไม่ อฮั เปอะ ลปุง
แปน กุน ละ ปุย โฮ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ แปน ป ซึป
ลปุง อาึ ละ อ�ื ปุย โม เซ ซ ลเตือฮ แม ฮอยจ เคะ ปะ
ฆาื อ�ื ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ลเตือฮ ฮา อาึ โฮว
เคะ โม เซ� 20 อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน ป ตอน ป ฮมัน
ตอก ฆรุง ไร ซเงี ละ ปุย โม เซ� ปุย โม เซ ซ ตอซู
ปุ แตะ ไม่ ปะ� ปังเมอ โอ ซ เป ปะ นึง ซ อาวต อาึ
ไม่ เปอะ ละ ซ เกือฮ ปะ โปน ไม่ ซ เรอึม เมอะ ปะ�
21 อาึ ซ เกือฮ เนอึม ปะ โปน อมันัต โม ปุย ฆอก ไล
เซ� ซ เรอึม เนอึม ปะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต ยุฮ ปุย
ไฮะ ปุยฮอน�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

16
ป โตะ ป ตอง ป ซ เกิต ละ ปุย

1ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ อาึ ติ โฮน แม� อฮั อื
ตอก เฮ�ี 2 �ปะ ไมจ เปอะ โตว ไอฮ ปรโปวน เญือะ
แตะ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ ไก กวน รเมะ
กวน รโปวน นึง เมือง อาวต เปอะ เฮ�ี 3 ไลลวง ป
เกว ไม่ กวน รเมะ กวน รโปวน ปุย ป เกิต นึง เมือง
เฮ�ี ฮอยจ โรฮ ละ มะเปือะ อื ป เกือฮ อื เกิต เซ โรฮ�
อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 4 โม เซ ซ ยุม นึง พา
ญัต ฆอก� ซ ไก โตว ป เยอืม ยุม อ�ื ป รมอยจ อื
ปุ ซ ไก� ฆัว ยุม อื ซ อาวต เฮยี ลังเตะ ตอก เยอื
เอยีง ซัตซิง โฮ� ปุย ซ ยุม นึง กัน รุป เซิก งอ่น� นึง
ไปลญ เออปึ งอ่น� ฆัว ยุม อื ซ แปน เยอื โตะ กุก
ไซม กุก โกะ พร�ิ� อฮั เซ�

5พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ปะ ไมจ เปอะ โตว เลีย
ก โตะ เญือะ ปุย ป รไงฮ่ ป ยุม� ปุ โฮว เยอืม ป ยุม
เมอ� อาึ เอจี ตุย ป เฮน ป ฮลอง ฮา ปุย โม เซ� อาึ

เญือะ ซ เปลีฮ โตว รพาวม ฮรกั แตะ ละ� เญาะ ซ
เลียก พาวม โตว โรฮ นึง� 6 นึง เมือง เฮี ซ ยุม ปุย
นึง เตือง ป กอย ไม่ ป ตุก� ซ ไก โตว ป รไงฮ่ ป ยุม
เซ ติ ปุย เนอึม� ป โฮว รมอยจ อื ปุ ซ ไก� ซ ไก
โตว ติ เนอมึ ป ซ คุต ฮาึก แตะ ไม่ เฮจี อื ฮกั แตะ ละ
เปลีฮ อื รพาวม ตุก แตะ รโตง ป ยุม เซ� 7 ไก โตว ป
ฮอยจ โซม ดิ ไม่ ละ ซ เกาะ โลม อื รพาวม อื เญือม
เกิต ยุม เยยีป ละ อ�ื ปัง มัฮ มะเปือะ อื ป ยุม เมอ�
ซ ไก โตว ลัง่ ป ดุป ไง่ ไป พาวม�

8�ปะ ไมจ เปอะ โตว โรฮ โฮว เลียก นึง เญือะ ปุย
ป กัมลัง กิน เลียง ปุ แตะ� ปุ โซม ปุ ญุ โอเอฮี ไม่
ปุย โม เซ� 9 อาึ ป มัฮ เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง ป
มัฮ พะจาว ยุฮ อซิราเอน เนอ อฮั เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ
เซียง ไมจ เซียง มวน ป ไก ไน เจน โม เปะ เฮี ไฆร
เตือง โอยจ อ�ื เซียง ไมจ เซียง มวน นึง กัน เญือะ
กัน เอญี ปุย นึง เมือง เฮี เยอ� เญือะ ซ ไก โตว� ซ
เกือฮ เอนิ ไฆร ซองนา ปันตา เปอะ เอนิ�

10 �เญือม รโฮงะ เปอะ ไลลวง เซ ละ ปุย� โม เซ
ตึน ซ ไฮมญ ปะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ อฮั พะจาว ป โซะ
ลัมเลือ ละ เอะ ตอก เซ� มัฮ เมอ ป มัฮ มัป่ ยุฮ ฮุ�
มัฮ กัน พิต ตอก เมอ ป ยุฮ เอะ ละ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ แตะ เซ�� ตึน ซ ไฮมญ ปะ ตอก เซ� 11 เญือม
เซ ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื ละ
โปวฮ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ อาึ� ไม่ โฮว ซาวป อื
นัปทื พะ ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ อื ละ อ�ื เอจี ละ โปวฮ
เนอึม อาึ ไม่ โอ อื เนอึง ป อฮั โกตไม ยุฮ ฮุ� 12 โม
เปะ เอจี ยุฮ แม เปอะ ป เซอปึ ฮา โม จัตเจือ ไพรม
เปอะ เซ� เอจี ยุฮ เปอะ ตัม รพาวม ฆอก เบร ยุฮ
โกะ แตะ ไอฮ� ไม่ ลึง รพาวม เปอะ� ญอม เปอะ
โตว เนอึง ป อฮั อาึ ติ ตื เนอึม� มัฮ เซ ป ซ เกิต ป
โซะ ละ เปอะ ตอก เซ ฆาื อ�ื 13 อาึ ซ น่าึก โม เปะ
เกือฮ โอก ฮา เมือง เฮี ฆาื อ�ื ซ เกือฮ เปอะ อาวต
นึง เมือง ป โอ โม เปะ ไม่ จัตเจือ ไพรม เปอะ ยุง�
นา เซ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ รซอฮ ละ พะ ไฮญ เตื
อง ซเงะ่ รซาวม ฆาื อ�ื อาึ ซ เลียก พาวม โตว นึง
เปอะ�� ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ พะ
จาว เยอ�

โม ป โฮว แปน ครา ซ โฮลฮ เอญี
14พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ซ ไก ติ ซเงะ เญอืม โอ ปุย

เญาะ ซ ซันญา โอเอฮี นึง มอยฮ อาึ ตอก เฮี เยอ�
�แจง ไอม พะจาว ป นัม โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง
อยีปิ ตอก ออฮ�� ตอก เญือม อฮั ปุย เซ โฮ� 15 ฮา
ซ อฮั อื ตอก เซ� ปุย ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �แจง ไอม
พะจาว ป นัม โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง ลั่กล่าวง
ไม่ เมือง ไฮญ ก เกือฮ อื โฮว อาวต โครยญ เมือง เซ
ตอก ออฮ�� ซ อฮั อื ตอก เซ ปุย เยอ� มัฮ ฆาื ซ นัม
เนอึม อาึ โม อซิราเอน เซ เกือฮ เอญี อาวต แม นึง
เมือง ป เอจี เกือฮ อาึ ละ จัตเจือ ไพรม อื โฮ�� อฮั
เซ�

16พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ปุย ฮอยจ อาื
โฮวน� ตอก โม ป โฮว ซาวป กะ โฮ� โม เซ ซ โฮม
วต ปุย โม เฮ�ี ฟวยจ เซ อาึ ซ เกือฮ แม โม ป ซาวป
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อาื ปุย ฮอยจ ติ มู แม� โม เซ ซ ซาวป อื ฮอยจ นึง
บลาวง นึง ฌื ไม่ เฆียป ซโมะ โตะ รองั โครยญ โดฮ�
ตอก โม ป โฮว เอยี ละ ซาวป แตะ ซัตซิง โฮ� 17 อาึ
ยุ อุ กัน โอ ไมจ ป ยุฮ โม เซ โครยญ เจือ� ไก โตว
ป ไฆลป ฮา ไง่ อาึ อ�ื อาึ แก เยอะ โครยญ เจือ กัน
ฆอก กัน เบร ยุฮ อื เซ� 18 อาึ ซ โรก ซ แตน ละ อื
ตัม กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื ไม่ มัป่ ยุฮ อื เซ ลอา เตะ
เอนิ� นึง เอจี เกือฮ อื ปลัฮเตะ อาวต แตะ เซ แปน
ป รแอม ไล ฆาื ฮุป โอ ไก จีวติ ยุฮ อื เซ� บัน่เมือง
ยุฮ ฮุ เอจี นาวก นึง พะ ป เกละ อาึ ยุ เซ�� อฮั เซ�

รซอม ไววอน ยุฮ เยเรมี
19 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เนอึม เปอะ เรยีง แด่น ยุฮ

ฮุ� มัฮ โรฮ เปอะ ปอม ตอน ฮมัน โฮลฮ อาึ เปิง�
เญือม อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ เอจี มัฮ เปอะ ตัว เปิง
เงอะ� ปุย โครยญ ปะเทต ลอยจ เตะ เตือ มะลอง ซ
ฮอยจ เคะ ปะ ไม่ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �จัตเจือ ไพรม
เอะ ทื พะ โอ ไก ป มัฮ โน่ง� มัฮ เยอื ฮุป โอเอฮี โอ
แปน ป โกว� 20 ปุย อมั เกียฮ ยุฮ ไอฮ พะ ละ โกะ
แตะ ไอฮ� ป ยุฮ ปุย นึง โกะ แตะ ตอก เซ แจง โอ อื
มัฮ พะจาว เนอมึ เมอ��

21พะจาว อฮั เฮ�ี �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ซ ไก ติ
โฮน เญอืม ซ เกือฮ อาึ เมือง ปุย ยุง ป มัฮ อมันัต ระ
รที เรยีง ยุฮ แตะ� เญอืม เซ ปุย ซ ยุง เนอมึ มัฮ อาึ
เยโฮวา พะจาว เนอมึ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

17
มัป่ ยุฮ เมือง ยูด่า

1 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย เมือง ยูด่า
เยอ� มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง ปากกา ไร
ป ไก แกว เพต นึง เปือง อ�ื เอจี โจต ปุย นึง แพน
ซโมะ กอ ป ไก โตะ รพาวม เปอะ� มัป่ ยุฮ เปอะ เซ
เอจี ปอยจ ปุย อาึง นึง โจง คัน ทไว ยุฮ เปอะ เซ�
2 ปัง มัฮ กวน เปอะ เอจี โตก ลอป ละ คัน ไว แตะ
ฮุป ไม่ ซกัง อาเชรา ป ทื แตะ ป อาวต โครยญ เน่อมึ
โคะ เกลอึม ฮละ เซ� ไม่ นึง เปือง โม เปือง มอยจ
เซ� 3 โอเอฮี ทื โม เปะ เซ เอจี ไก ตื เน่อมึ นึง เตะ
ลโลวง ฮอยจ นึง บลาวง นึง ฌื� มัฮ ฆาื เซ ป ซ
เกือฮ อาึ โม ป คัม ตุง เปอะ เซ ลู ตุย คาวคอง ยุฮ
เปอะ ฆาื อ�ื ลู โรฮ ป ระ งวยฮ ระ ตุง ยุฮ เปอะ ฮา
เปอะ เตือง โอยจ อื ฆาื ยุฮ โม เปะ ป ฆอก ป เบร เล่ีป
เมือง อาวต เปอะ เซ� 4 เมือง เกือฮ อาึ ละ โม เปะ
ไพรม อื ซ ลู ปุย ฮา เปอะ ฆาื พิต ยุฮ โม โกะ เปอะ
ไอฮ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ แปน ครา แปน เซีญ รซอฮ
ละ โม ป คัม ตุง เปอะ เซ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต นึง
เมือง ป โอ เปอะ ยุง� นึง เกือฮ เปอะ อาึ รอก พาวม
นึง แตะ� รพาวม รอก เกอะ เซ ตอก เอนิ งอ ป โอ
เกียฮ ญึ่ต โฮ�� อฮั เซ พะจาว�

5 พะจาว อฮั เฮ�ี �ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา อาึ ละ ซ
อาึง อื รพาวม แตะ นึง ปุย ปลัฮเตะ ไม่ เปิง อื อมั
นัต ปุย เกียฮ ยุม เมอ� ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ
ฆาื อ�ื 6 ปุย เซ มัฮ ตอก อื ไรป กวยฮ นึง ลาึน ซออฮ
โฮ� มัฮ โรฮ ตอก อื ป อาวต นึง ลาึน กิฮ นา ก โอ ปุย

เกียฮ อาวต นึง โฮ� ซ โฮลฮ โตว ยุ ป ไมจ ป มวน ติ
ชวง เนอมึ� 7 เมาะ ป วุก เปละ อาึง รพาวม แตะ นึง
อาึ อ�ื อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� มัฮ เบือ อาึง อื รพาวม แตะ นึง อาึ� 8 ปุย เซ
ซ ตอก โคะ กวยฮ โบ โกลง โฮ� แรฮ อื ซาึต ติ แตะ
ฮอยจ ละ รอาวม� ปัง โซะ กอยจ ปัง ฮรวน บริ ฮลัต
โตว นึง อ�ื ฮละ อื ซงา แนฮ ลัง่� ปัง โอ พริ เฮละ
ละ เกือฮ โตว ติ แตะ ตุก พาวม นึง อ�ื เปลิ เญือม
เคราะ เปลิ แตะ โครยญ ลบลอก��

รพาวม ปุย
9 �รพาวม ปุย มัฮ เนอึม ป ตึก นึง เกียฮ จุ แตะ

ปุย โฮฮ ฮา โอเอฮี ไฮญ โครยญ เจือ� มัฮ ป เซอปึ
ฆอก ปอ โอ อื เญือะ เกียฮ ไมจ� มัฮ ปุย ป เกียฮ ยุง
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื 10 อาึ ป มัฮ พะจาว เกีย
ฮ ซาวป แลน โตะ รพาวม ปุย� อาึ กวต แลน กไน
ไกญ เปละ ไกญ พาวม อ�ื อาึ เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย
ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ อ�ื ยุฮ อื ตอก ออฮ อาึ ซ เกือฮ
โฮลฮ ป โซมกวน ไม่ โกะ อื ตอก เซ โรฮ� 11ป ซาวป
รโจะ คาวคอง แตะ นึง ยุฮ แตะ ป บ่วก เกอ� เอจี
ตอก ไซม กิฮ ตอม ป โอ มัฮ ตอม โกะ แตะ ไอฮ โฮ�
เมาะ งอ่น อาญุ อื คาวคอง อื เซ ซ ไฆร ฮา อ�ื ลัก่
ก ลอยจ อื ปุย เซ ซ เปลีฮ ที มัฮ แตะ ปุย งาว�� อฮั
เซ พะจาว�

12 วฮินั ยุฮ เอะ มัฮ ตอก อื ก งาวม กซัต� ป เอจี
ตึน อาวต ก ฮลาวง อื เน่อมึ เมือ โรง อื ไม่ รงั ซเปีย
คึนัก ยุฮ แตะ โฮ� 13 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ ควน
ซโอว รพาวม ละ โม อซิราเอน� เมาะ ป ละ โปวฮ
ปะ ซ โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื อ�ื ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา ปะ
ซ ไฆร ลอป ตอก นังซื ไซฮ ปุย นึง รกาื โฮ� นึง ละ
โปวฮ อื พะจาว ป มัฮ เดือะ โกลง รอาวม จีวติ เซ�

เยเรมี ปัว พะจาว เรอมึ แตะ
14 โอ พะจาว, ปัว ปะ เยื่อ อาึ เกือฮ ไฮ เดอมึ อาึ

ซ ไฮ ไมจ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ป โอ ไมจ
เดอมึ อาึ ซ โปน เนอึม� เอจี มัฮ ปะ ป โฮลฮ อาึ
ลืลาว เยอ� 15 ปุย โม เซ อฮั ลอป อื ละ อาึ ตอก
เฮ�ี �ตัว เซ� มัฮ ตอก เมอ ลปุง อฮั เปอะ พะจาว
ซ ยุฮ ป โซะ ละ เอะ เซ� เกือฮ เกิต ตอก อฮั เปอะ
ซ เกิต เซ เมิฮ�� อฮั เซ โม เซ� 16 โอ พะจาว� บุน
เอจี ฟวยจ อื อาึ โกย โตว ปัว แตะ ปะ เกือฮ ป โตะ ป
ตอง เกิต ละ โม เฮ�ี อาึ มัฮ โตว ฆวต เกือฮ ซเงะ ไลจ
โลม ฮอยจ ละ อ�ื ปะ เอจี ตึน ยุง เปอะ ไอฮ ป อฮั ป
มวยญ อาึ โครยญ เจือ� 17 ปัว เปอะ โอ เกือฮ ควน
ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เกิต ละ อาึ� เญือม ซ ฮอยจ
ป โตะ ป ตอง ละ ปุย เยอ� ปะ มัฮ เปอะ ตัว เปิง ละ
อาึ� 18 ปัว เปอะ เกือฮ โม ป คัม ตุง อาึ เซ โฮลฮ โซะ
กิจ ปิญไง�่ ปังเมอ โอ เกือฮ ลอก อาึ� เกือฮ โม เซ
ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง โอเอฮี ป ซ เกิต ละ แตะ�
ละ อาึ เฮี ปังเมอ ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ ฮลัต� ปัว
เปอะ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ โม เซ ตัม เวลา
ยุฮ โกะ เปอะ ไอฮ� เกือฮ เอนิ ไลจ ลอป โอ เญาะ
เกียฮ โกฮ เอนิ�

กัน ทื ปุย ซเงะ ลโล่ะ
19 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี เนิ� �เยเร มี� ไมจ

เปอะ โฮว ชุง นึง โตะ รเวอืะ ลัปซด่อน นา ก โอกๆ
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เลียกๆ โม กซัต ยูด่า ไม่� โฮว ชุง โรฮ เปอะ นึง โตะ
รเวอืะ เวยีง เยรูซาเลม โครยญ โตะ อื โรฮ� 20 ไมจ
เปอะ อฮั ละ ปุย นา เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม
กซัต เตียง เมือง ยูด่า ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื เตือง
โม เยรูซาเลม ป โอกๆ เลียกๆ นึง โตะ รเวอืะ นา เฮี
เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว.� �
21พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� �เญือม เติง ซเงะ ลโล่ะ
เปอะ� ดัฮ โม เปะ ฮรกั จีวติ แตะ โฮ� ปุ เญือะ เลีย
ก ไม่ รบุยฮ ลกลอม เปอะ นึง โตะ รเวอืะ เวยีง เยรู
ซาเลม เฮ�ี 22 ปุ โรฮ โรวก รบุยฮ ลกลอม เปอะ โอก
ฮา เญือะ โกะ เปอะ ไน ซเงะ ลโล่ะ เซ� กัน ออฮ กัน
เอฮี ญุ่ก ปุ ยุฮ นึง อื ติ ตื� ไมจ เปอะ ทื ซเงะ ลโล่ะ
เปอะ แปน ซเงะ ซัมคัน ตัม ป เอจี ซตอก อาึ ละ โม
จัตเจือ ไพรม เปอะ โฮ� 23 โม จัตเจือ เปอะ เซ ปัง
เมอ โอ งอ่ต ป อฮั อาึ� เครองึ โตว นึง ลปุง เงอะ
เฟือฮ� โฆง เกือฮ ติ แตะ ลึง รพาวม� เนอึง โตว ป
อฮั ฮะ ไม่ โอ อื ญอม เกือฮ อาึ เพอกึ แตะ เฟือฮ�

24 �อาึ ป มัฮ พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� ดัฮ โม เปะ
งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ดัฮ เปอะ โอ เญือะ โรวก รบุยฮ ล
กลอม แตะ ไม่ เลียก เปอะ โตะ รเวอืะ เวยีง เฮี ไน
ซเงะ ลโล่ะ เปอะ� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ กัน ซเงะ ลโล่
ะ เซ ไม่ ทื เปอะ แปน ซเงะ ซัมคัน เนอึม โฮ� 25 ป
มัฮ จัตเจือ ด่าวติ ป ซ โฮลฮ แปน กซัต ตัตเตียง ปุย
เยอ ซ ไก แนฮ ลัง่ ฆาื อ�ื กซัต โม เซ ไม่ โม จาวไน
นึง อ�ื ซ เลียก ลัง่ โตะ รเวอืะ เวยีง เฮ�ี โม เซ ซ
โฮลฮ บุก ซไบ่ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก� เตือง โกะ อ�ื
เตือง โม ยูด่า� ไม่ โม ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม เฮ�ี
เวยีง เฮี ซ นาวก ลอป นึง ปุย� 26 โม ป อาวต ยว่ง
ระ ยว่ง แตวะ นึง แควน ยูด่า ไม่ ป อาวต ยว่ง รวติ
รเวยีง เยรูซาเลม เมอ� ซ ฮอยจ นึง เวยีง เฮ�ี ปุย
แควน เบ่นยามิน� ป อาวต นึง ตู เตียม� ไม่ นึง บลา
วง ฮอยจ ละ ป อาวต นึง ลาึน เนเกป� ซ ฮอยจ ตื�
ซ โรวก ซัตซิง ละ ซ ตอง แตะ ทไว นึง วิฮนั ยุฮ พะ
จาว, ไม่ เฮงาะ รโกะ ทไว แตะ ไม่ ป ซออย ฮงาื� เตื
อง โอเอฮี ไฮญ ทไว อื ละ ซ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว�
27 ดัฮ โม เปะ โอ เนอึง ป อฮั อาึ ไม่ โอ เปอะ เมีญ
ซเงะ ลโล่ะ เซ แปน ป ซัมคัน ละ แตะ โฮ� ปังเมอ โอ
ซ แปน ตอก เซ� ดัฮ ปุย โอ แฮน ติ แตะ ฮา โรวก
แตะ รบุยฮ ลกลอม ไม่ เลียก อื โตะ รเวอืะ เวยีง เยรู
ซาเลม ซเงะ ลโล่ะ แตะ โฮ� ไม่ โอ แตะ เนอึง ป อฮั
ฮะ� อาึ ซ เกือฮ โตะ รเวอืะ เวยีง เฮี ฮะ นึง งอ� งอ
เซ จาึฮ ฮอยจ ละ เญือะ ไมจ ยุฮ กซัต ไม่ เญือะ ยุฮ
โม จาวไน เตือง โอยจ อื ติ เวยีง เยรูซาเลม เฮ�ี ซ
ไก โตว ป ปุน เกือฮ ญึ่ต�� อฮั เซ�
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เยเรมี โฮว เญือะ ป ลวน โดง

1 ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ อาึ ป มัฮ เยเรมี ติ โฮน
แม� อฮั เฮี เนิ� 2 �ไมจ เปอะ เลีฮ ฮอยจ นึง เญือะ
ป ลวน โดง� อาึ ซ เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เปอะ
นา เซ�� อฮั เซ เนิ� 3 เญอืม เซ อาึ เลีฮ เนอมึ เมอะ�
เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ ยุ เนอมึ ป ลวน โดง เซ� ปุก

ลวน อื โดง นึง ควน ลวน โดง ยุฮ แตะ� 4 โดง กัม
ลัง ลวน อื เซ ไก ตอก โอ ไมจ ละ อ�ื เฌาะ ยุฮ แม ป
โคระ อื ฆาื อื นึง เตะ ลวน แตะ เซ ตัม ปุก อื รพาวม
โกะ แตะ�

5 เญือม เซ พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ
ตอก เฮ�ี 6�โม อซิราเอน งอ่ต แลน� ยุฮ ป ลวน โดง
เซ ละ เตะ ไปญ แตะ ตอก ออฮ� อาึ โม่ โรฮ ซ เกีย
ฮ ยุฮ ละ โม เปะ ตอก เซ โรฮ� โม เปะ ป มัฮ โม อซิ
ราเอน� โม เปะ อาวต เปอะ นึง เตะ อาึ ตอก อาวต
เตะ ซปิต เซ นึง เตะ ป ลวน โดง โฮ� 7 อาึ� ดัฮ ร
โฮงะ อาึง ไลลวง ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เมือง ออฮ� ปัง
อฮั ติ แตะ ซ ตอยจ โอก ไม่ ซ เญื่อฮ แตะ โฮ� 8 ดัฮ
เมือง เซ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ไม่ ลเตือฮ อื
ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ โฮ� อาึ เญือะ ซ เกือฮ
เนอึม โตว ลอก ป โตะ ป ตอง ตัม ป ตะ แตะ ยุฮ ละ
อื เซ� 9 ตอก โรฮ เซ� ดัฮ อาึ อฮั ติ แตะ ซ วุฮ ซ โก
เมือง ติ ตอก ซมา ปุย โคะ โฮ� ไม่ ซ เกือฮ ฮะ อาวต
ตอน ฮมัน� 10 ดัฮ เมือง เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ซอง
นา อาึ� ไม่ โอ อื ญอม เนอึง ป อฮั ฮะ� อาึ ซ เปียน
รพาวม แตะ� เญือะ ซ ยุฮ โตว ป ไมจ ละ ตอก เอจี
ตะ แตะ ยุฮ เซ�� อฮั เซ พะจาว�

11 เญอืม เซ พะจาว ดวน อาึ อฮั อื ละ ปุย เมือง ยู
ด่า ไม่ ป อาวต เวยีง เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี �พะจาว
อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ เอจี งอ่ต อาึง แพนกัน ตอก
ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ลัมเลือ ละ โม เปะ� ไมจ เปอะ ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ ฆาื อื โค
รยญ โฆะ เปอะ� ไมจ เปอะ เฌาะ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ
ไม่ ไล ไพรม เปอะ เซ�� อฮั เซ� 12�เญอืม เซ โม เซ
ตึน ซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ทัน โตว อฮั ป โอ ไก ป มัฮ
เนิ� เอะ ไก โตว รพาวม นึง ฆวต ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั
เปอะ� เอะ ตัง โคน ตัง ยุฮ ตัม รพาวม ลึง โกะ แตะ
ไอฮ� ฆอก ญุ่ก� ไมจ ญุ่ก� เอะ ซ ยุฮ ตัม เซ โครยญ
โฆะ แตะ�� ซ อฮั เซ ปุย โม เซ�� อฮั เซ พะจาว�

13 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โฮว
ไฮมญ แลน ลลาึง ปุย ตัง เมือง� อมั ไก ป ฮมอง โอ
เอฮี ตอก เฮ�ี ปุย เมือง อซิราเอน เอจี ยุฮ ป พังไฮะ
ลัมเลือ� 14 บลาวง ฮลาวง เมือง เลบ่านอน อมั ไก
เญือม โอ ฮมิะ ไก นึง อ�ื โกลง ฮลอง รอาวม ป ปัต
เลีฮ เน่อมึ นึง อื อมั ไก เญือม ไฮจ อ�ื แจง โอ อื
ไก� 15 ปุย ไน อาึ อื ปังเมอ เบีย อาึ� เอจี โฮว ตอง
ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ โอ เนอึม� เอจี โคะ ซดุฮ
ฆาื อื นึง คระ ไพรม ลัง โฮว แตะ นึง� เอจี ลอต โฮว
นึง คระ ซแวก ฮา ซ โฮว แตะ นึง คระ ติญ� 16 เอจี
เกือฮ เมือง อาวต แตะ แปน เมือง ป เบรญี ละ ปุย�
ปุย ซ ลอต เพียก แฮม เมือง อื เซ� เมาะ ป โฮว พา
เมือง เซ ซ โพรยฮ เนะ ฆาื อ�ื ซ ฮมุง เฮมียง ไกญ
แตะ นึง รแอม แตะ นึง� 17 อาึ ซ เกือฮ ปุย ไน แตะ
โฮว อาวต เฮยี ไฮ ฮา ปุ แตะ ซองนา โม ป ตอซู ไม่
อื เซ� ตอก เฮยี รกาื นึง แทต กาื ลวง โอก ซเงะ อื
โฮ� เญอืม ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ อ�ื อาึ ซ ลเตือฮ
ติ แตะ ฮา� เญือะ ซ เรอมึ โตว เฟือฮ�� อฮั เซ�
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ปุย ตะ ยุฮ ป โซะ ละ เยเรมี
18 เญือม เซ ไก ปุย งอ่น ป อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ คิต

งอ่ต ตอก ซ เกือฮ แตะ เยเรมี โอ เญือะ เกียฮ อฮั โอ
เอฮี� ตึน ซ ไก ลอป โม ซตุ ป ปุน เพอกึ เอะ เอ� โม
ป เฮยีง ป ยุง ตึน ซ ไก แนฮ ละ ซ ซิงซา เอะ โอเอฮี
ไม่ อ�ื ตึน ซ ไก ลอป โรฮ โม ป เกียฮ ซึป ลปุง พะ
จาว� ไมจ เอะ ซาวป ตอก ซ ญวต แตะ พิต ละ เยเร
มี เฮ�ี เดอมึ เอะ โอ เญือะ ซ จัมเปน งอ่ต ลอป ป อฮั
อ�ื� อฮั เซ โม เซ�

19 อาึ ไววอน ฆาื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว เปอะ
งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ งอ่ต แลน ป อฮั โม
ป ซาวป ญวต พิต ละ อาึ เซ ไม่ อ�ื 20 ปุย ปุก โตว
ละ โรก แตน อื ป ไมจ ป ยุฮ ปุย ละ แตะ นึง ป ฆอก�
โม เซ ปังเมอ เอจี กาวง อาึง คื ละ ซ เกือฮ อื อาึ ดุฮ
นึง� ปัว เปอะ ไตม ตอก ฮอยจ ชุง อาึ ซองนา เปอะ
ละ ซ ปัว แตะ ปะ เรอึม โม เซ� ไม่ ตอก ปัว เยอะ
ปะ โอ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื โฮ� 21 โอ พะ
จาว, ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ เกือฮ กวน อื ยุม นึง ไปลญ
แตะ� เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ อื ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ อื นึง
กัน รุป� โม ปรโปวน นึง อื เกือฮ ลอต แปน แมฮงั
แมไม� เกือฮ กวน อื ยุม ฮา อ�ื โม เปือะ เญือะ จัม
คราว นึง อื เกือฮ ยุม นึง พาญัต� โม ปรเมะ นมุ นึง
อื เกือฮ ยุม นึง กัน รุป เซิก� 22 โม เซ เอจี กาวง อาึง
คื ละ ซ เกือฮ อื อาึ ดุฮ นึง� เอจี ววยฮ อาึง ซราว ละ
ซ เกือฮ อื เคริ อาึ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว เปอะ
เกือฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน ฮอยจ ซะ เต พราวป เญือะ อ�ื
ปอ ฮมอง เอนิ ปุย ครวก รกั อื เน่อมึ โตะ เญือะ อื เซ
ฆาื อ�ื 23 โอ พะจาว, ปะ ยุง เปอะ ตอก งอ่ต อื อาึง
แพนกัน ฆอก ละ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ อาึ เซ� ปัว เปอะ
โอ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื ปัว เปอะ โอ ตุเตือะ ลูลา
กัน พิต ยุฮ อื เซ� เกือฮ ฆลาื โอ เญาะ โกฮ� เกือฮ
ลอก ตุต แตะ เญือม ฮาวก รพาวม เปอะ�� อาึ อฮั
ฮะ ตอก เซ�

19
โบ่ต เฮยีน นึง ไลลวง โดง ม่ะ

1 ติ โฮน อื พะจาว อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ โฮว รวี
โดง เตะ ติ โม่ว� ไมจ แม เปอะ บะ โม ป กวต ป เฮยี
ง ยุฮ เปอะ งอ่น ไม่ โม ซตุ กวต งอ่น� 2 เกือฮ โอก
โฮว ไม่ เปอะ คระ โตะ รเวอืะ โดง ม่ะ� เลีฮ ฮอยจ
โตะ โลก เบ่นฮินโนม เซ� เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ
นา เซ ไมจ เปอะ ครอฮ ลปุง ป รโฮงะ อาึ ละ เปอะ�
เกือฮ โม เซ ฮมอง� 3 ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �โม
เปะ ป มัฮ กซัต เมือง ยูด่า ไม่ โม เปะ ปุย เวยีง เย
รูซาเลม เมอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ ป มัฮ เยโฮ
วา กุม ตฮนั มะลอง� ไม่ มัฮ ฮะ พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน� อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เวยีง เฮ�ี
เมาะ ป ฮมอง คราว อื ซ เงอตึ ลัมลอน ปอน เลือ เอนิ
ฆาื อ�ื� 4อาึ ซ ยุฮ ตอก เซ นึง ละ โปวฮ ปุย อาึ� ไม่
เกือฮ อื เวยีง เฮี นาวก นึง ฮนัม ปุย โอ ไก พิต� ไม่
เกือฮ อื แปน ป รแอม ไล ฆาื ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว

ไฮญ� มัฮ พะจาว ป โอ โม โกะ อื ไม่ จัตเจือ ไพรม
อื ไม่ โม กซัต ยุฮ อื โกย ยุง แตะ ไลลวง อ�ื 5 โนก
ฮา เซ เอจี ยุฮ โรฮ คัน ทไว ละ พะบ่าอนั ละ ซ ตอง อื
ทไว กวน แตะ ละ อื โตะ งอ� อาึ ไก โตว เญอืม ดวน
ปุย ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ ติ ชวง เนอมึ� มัฮ โตว โรฮ ป
คิต ป งอ่ต อาึ เฟือฮ เอนิ� 6 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ซ
ไก ติ ซเงะ เญือม โอ ปุย เญือะ ซ อฮั โทเฟต ไม่ โตะ
โลก เฮ�ี เบ่นฮินโนม ปุ โรฮ เญือะ ซ อฮั อ�ื ฮา เซ
ปุย ซ อฮั โตะโลก ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โฮวน ไม่ อ�ื�

7 �เอจี มัฮ นึง โตะโลก เฮี นา ก ซ เกือฮ อาึ แพน
กัน ยุฮ โม ยูด่า ไม่ โม เยรูซาเลม แปน โอเอฮี ไอฮ
พาวม แตะ� อาึ ซ เกือฮ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ อื เป
อ�ื ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ฆัว ยุม อื เซ แปน
โตะ กุก ไซม ไม่ โกะพริ เตือง โอยจ อ�ื 8 อาึ ซ เกือฮ
เวยีง เฮี ไลจ โลม โอยจ เอนิ� ปุย ซ โล่ ญวยฮ อ�ื
เมาะ ป โฮว พา เวยีง เซ ซ เบรญี เอนิ ละ อ�ื เญื
อม ยุ อื ตอก ไลจ อื ซ โอยจ เปละ โอยจ พาวม ฆาื
อ�ื 9 ป ฮอยจ ตอซู ไม่ เวยีง เฮี ซ แวต อื ละ ซ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ ปุย นึง อ�ื ซ โซะ ลัมเลือ ไปลญ ปุย นึง
ฆาื อ�ื ปอ ซ กุก เอนิ ปุย โตะ ปุ แตะ นึง ไปลญ ลอน
แตะ� ปัง มัฮ โตะ กวน รเมะ กวน รโปวน โกะ แตะ
ซ กุก ตื อ�ื ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�

10�ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ตุฮ โดง เตะ ไปญ เปอะ เซ
เกือฮ ม่ะ ซองนา โม ปรเมะ โฮว ไม่ เปอะ เซ� 11 ไมจ
เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง
อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ ซ ตุฮ ปะเทต เฮี ไม่ เวยีง เฮี
เกือฮ ม่ะ ตอก โดง เตะ เฮ�ี เญือะ ไก โตว ป ซ เกีย
ฮ เกือฮ รติต แม ตอก ไพรม แตะ� ปุย ซ รปาึง ป
ยุม นึง โตะโลก โทเฟต เฮี นึง โอ อื เญือะ ไก เบือง ก
ไฮญ ละ รปาึง อื เฟือฮ� 12 อาึ ซันญา ละ เปอะ เบือ
มอยฮ โกะ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ เวยีง เฮี ไม่ ปุย นึง
อื ตอก เอนิ โทเฟต* เฮ�ี 13 เญือะ ปุย นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เตือง โอยจ อื ซ รแอม ไล ตอก เอนิ โทเฟต
เฮ�ี เตือง เญือะ โม กซัต เมือง ยูด่า นึง อ�ื ไม่ เญือะ
ปุย นา ก ตอง อื ป ซออย ฮงาื นึง พรงั เญือะ แตะ ละ
ทื แตะ ซโมยญ� ไม่ เญือะ ก เรฮ ปุย รอาวม อะงุน
ทไว ละ พะจาว ไฮญ โครยญ ลัง อ�ื � อฮั เซ�

14ฟวยจ เซ เยเรมี โอก เอญี ฮา โทเฟตนาก เกือฮ
พะจาว อื โฮว ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย เซ� โฮว ชุง แม
นึง ควง วิฮนั ยุฮ พะจาว, ลปุง แม ไม่ โม ลัปซด่อน
ตอก เฮ�ี 15 �เยโฮวา ป กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� �อาึ ซ เกือฮ
เนอึม ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เวยีง เฮี ไม่ ยว่ง ป
อาวต ซดิ ไม่ อื โครยญ ยว่ง� ป โตะ ป ตอง เซ ซ
ฮอยจ เนอึม ตอก อฮั ฮะ อาึง โครยญ เจือ ฆาื ลึง
รพาวม ปุย นึง อ�ื ไม่ โอ อื ญอม งอ่ต ป อฮั ฮะ�� �
อฮั เซ พะจาว เยอ�
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* 19:12 19:12 ตัม ลปุง ฮบีรู โทเฟต เซ มัฮ อฮั อื นา ก ไก งอ ไม่� โม ยวิ โกว นาตี โทเฟต เซ แปน นา ก โตก แตะ ครมั รฌุฮ�
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ปาชเฮอ ไม่ เยเรมี
1 เญอืม เซ ปาชเฮอ กวน อมิเมอ ป มัฮ ซตุ ไม่ มัฮ

อื จาวไน ระ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, เอจี ฮมอง โรฮ ลปุง
พะจาว ป ซึป เยเรมี เซ� 2ปาชเฮอ เซ เกือฮ ปุย ปุฮ
เฟียต เยเรมี ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ ปุย ไกป ชวง อื นึง กา
กไน ควง วิฮนั เซ โบ โตะ รเวอืะ เบ่นยามิน นึง อ�ื
3ปวยฮ พริ เซ เญอืม พลวย ปาชเฮอ เยเรมี เกือฮ เบ
ลือฮ ฮา กา เซ� เยเรมี อฮั เฮี ละ อ�ื �มอยฮ เกือฮ
พะจาว ละ เปอะ เญือะ มัฮ โตว ปาชเฮอ� มอยฮ
เปอะ ซ มัฮ �ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง โครยญ ลวง��
อฮั เซ� 4พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� �อาึ ซ เกือฮ ปะ
ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เตือง ปะ เตือง ปุโฮมว เปอะ
เตือง โอยจ อ�ื ปะ ซ ยุ เปอะ ยุม ปุโฮมว แตะ เซ
ซองนา ปันตา เปอะ เอนิ ฆาื วจิ ยุฮ โม ป ตอซู ไม่
อื เซ� อาึ ซ มอป เมือง ยูด่า ละ กซัต เมือง บ่าบี่
โลน� กซัต เซ ซ โรวก ปุย โฮว แปน ครา นึง เมือง
โกะ แตะ งอ่น� ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง วจิ งอ่น� 5 อาึ ซ
มอป คาวคอง ไมจ นึง เวยีง เฮี ละ โม ป รุป ไม่ อื เซ
เตือง โอยจ อ�ื เตือง ป ระ งวยฮ ระ ตุง นึง อ�ื ไม่ ป
ไมจ ป ญุ่ก ป แปน คอง กซัต เมือง ยูด่า เซ� โม เซ
ซ ชะ ลู ตุย โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ เวยีง บ่าบี่โลน�
6ปาชเฮอ� ไลลวง ปะ นึง อื ไม่ ปุย ไฮญ เญือะ เปอะ
ซ มัฮ ตอก เฮ�ี โม เซ ซ โฮมวต โรวก โม เปะ โฮว
ฮอยจ เมือง บ่าบี่โลน� ซ ลอต เปอะ ยุม นา เซ ไม่
ซ รมอยจ ปุย เปอะ นา เซ� เตือง ปะ ไม่ โม ปุโฮมว
เปอะ เตือง โอยจ อื เมาะ ป ฮมอง ลปุง โอ เนอมึ ซึป
ปะ ละ อื เซ�� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว��

เยเรมี รโฮงะ รพาวม แตะ ละ พะจาว
7 โอ พะจาว, ปะ เอจี จุ เปอะ อาึ� อาึ เจือ ป โอ

เนอมึ ฆาื อ�ื ปะ ระ เรยีง เปอะ ฮา อาึ� อาึ ไป เนอมึ
นึง เปอะ ฆาื อ�ื ปุย โล่ ญวยฮ อาึ เตือง โอยจ แตะ�
เพยีก แฮม อาึ โครยญ ไกลป ซเงะ� 8 อาึ ลปุง เงอะ
เญอืม ออฮ� อาึ จัมเปน ครอฮ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ
โครยญ โฮน� อาึ จัมเปน อฮั เรยีง ละ ปุย ตอก เฮ�ี
�โม เปะ ซ ฮอยจ กันไฮะ กันฮอน ละ เปอะ� ซ ยุม
เปอะ�� อาึ โฮลฮ อฮั ลอปตอก เซ� ลปุงพะจาว ซึป
อาึ ละ ปุย เอจี เกือฮ อาึ ลอก กัน พามัต ดู่แควน�
ปุย เติ ลอป อาึ ฆาื อื โครยญ ไกลป ซเงะ� 9 ดัฮ อาึ
อฮั ตอก เฮ�ี �อาึ เญือะ ซ อู โตว ลอก พะจาว� อาึ
เญือะ ซ ลปุง โตว เบือ มอยฮ อ�ื� ดัฮ อฮั เซ� แปน
โตว� ลปุง ปะ มัฮ ตอก งอ ป กอยจ ราวม ยุฮ โตะ
รพาวม เมอะ� ตอก เอนิ งอ รเออปึ อาวต นึง ซองั
เงอะ� ปัง ตะ โอ เญือะ อฮั� ปุน คัม โตว โอ แตะ อฮั
ฆาื อ�ื 10อาึ ฮมอง รแซป ปุย ละ ปุ แตะ� โม เซ อฮั
แนฮ อื ตอก เฮ�ี �ควน โตวฮ ฆราึง ปุย เอจี ฮอยจ
เนอมึ โครยญ ลวง� ไมจ เอะ โฮว รโจฮ เยเรมี เซ ละ
โม จาวไน�� อฮั แนฮ เซ� ปัง มัฮ โม ปุโฮมว เยอะ�
กัมลัง มอง แลน อาึ นึง ฆวต ยุ อื ฆลาื อาึ� อฮั เฮ�ี
�เมอ เตือง อื ซ ไก ป เกียฮ จุ อื ยุง� ฟวยจ เซ เอะ

ซ เกียฮ โซวต พิต อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ โรก เวน ละ อ�ื�
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

11 โอ พะจาว, ปะ พาวม เปอะ ไม่ อาึ� มัฮ เปอะ
ตอก ตฮนั ระ เรยีง ระ แด่น โฮ� โม ป โคมเฮง อาึ
เซ แจง ซ ไลจโลม ฆาื อ�ื ซ เกียฮ เป ลอป โตว อาึ�
ซ โชะ นา แตะ ฆาื อื นึง โอ อื ซ ฟวยจ ยุฮ ป ตะ แตะ
ยุฮ เซ� ซ โฮลฮ ลอป อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ�
ป โอ ปุย เกียฮ เบีย ติ ชวง� 12 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั
มะลอง� ปะ ลอง เปอะ รพาวม ปุย ซื ปุย ไซ� ปะ ยุง
เปอะ ป อาวต โตะ รพาวม รโม่ยฮ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื ไลลวง ตอก รโจฮ ปุย อาึ เซ� อาึ เอจี มอป ละ
ปะ� ปัว เปอะ โรก เวน ละ โม ป โคมเฮง อาึ เซ ตัม
โซมกวน อื เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ยุ�

13 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว. ไมจ เปอะ อวต ลื
พะจาว. เอจี มัฮ พะจาว ป ปุน เรอมึ ปุย ตุก ปุย ญัก
เกือฮ โปน ฮา กัน โคมเฮง คาเคียน ปุย ฆอก ปุย เบร
แตะ�

14 โอ พะจาว� เกือฮ ซเงะ เกิต อาึ แปน ซเงะ
โอยจ นึง ฆอก แตะ� ซเงะ โอก อาึ ฮา โตะ เวียก
มะ เกอะ เซ เกือฮ แปน ซเงะ ตึก นึง โอ แตะ ไมจ�
15 ปรเมะ ป ฮอยจ ตาว รซอม ละ เปือะ เกอะ ละ ซ
เกือฮ อื ไมจ มวน รพาวม� ไม่ อฮั อื เฮี ละ อ�ื �ปะ
เอจี เกิต กวน รเมะ เปอะ ติ�� ป อฮั เซ เยอ เกือฮ
ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� 16 เกือฮ ปรเมะ เซ แปน
ตอก เมือง ป ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่� ไม่ โอ อื เลียก
พาวม นึง เฟือฮ� เกือฮ ปุย เซ ฮมอง รกั ปุย นึง
โซะ ป อาวม แตะ โครยญ ซะ� เกือฮ ฮมอง แม เซี
ยง ซันญัน กอก ปุย ตฮนั โกฮ รุป โครยญ ชุง ซเงะ
เอนิ� 17 เอจี มัฮ ฆาื โอ อื ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เญอืม อาวต
ลัง่ เงอะ โตะ เวียก มะ เกอะ� ลัง เกือฮ เวียก มะ
เกอะ เซ แปน ลอป ตอก รมอยจ เจอะ เดอมึ อาึ โอ
ซ เกิต ฆาื เฟือฮ�* 18 เมอยุ เกิต อาึ อ�ื อมั มัฮ เกิต
ละ ซ ยุ แตะ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ติ เจือ โน่ง� ไม่ ซ ยุ
แตะ กัน โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฮอยจ ละ ซ ลอยจ เอนิ
จีวติ แตะ�

21
เวยีง เยรูซาเลม ซ ไลจ

1 คัก เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ เยเรมี� ปุก
เญอืม ดวน กซัต เซเด่คียา ปาชเฮอ กวน มันคีอา ไม่
เซฟันยา กวน มาอาเซอา ป มัฮ ซตุ ฮอยจ เคะ เยเร
มี� โม เซ ฮอยจ อฮั เฮ�ี 2 �ปัว เปอะ ไฮมญ พะจาว
ละ โม เอะ เฮ�ี นึง เอจี แวต เนบู่คัตเนซา ป มัฮ กซัต
เมือง บ่าบี่โลน เวยีง อาวต เตอะ� เมอ เตือง อื พะ
จาว ซ ยุฮ ป ซัมคัน ละ เอะ ตอก กอ ยุฮ ไพรม แตะ�
ไม่ ซ เกือฮ อื เนบูคั่ตเนซา เซ ราึต ฮา เอะ ยุง่�� อฮั
เซ�

3 เยเรมี ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื 4 �ไมจ เปอะ รโฮ
งะ ละ กซัต เซเด่คียา ตอก เฮ�ี �เยโฮวา พะจาว ทื
โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� โม ตฮนั ยุฮ เปอะ ป
กัมลัง ตอซู ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง บ่าบี่โลน ไม่ ตฮนั
ยุฮ อื เซ อาึ ซ เกือฮ ไป� ซ เกือฮ วจิ ไม่ เพลียฮ ยุฮ
โม เปะ รโจะ เยอื เอนิ แปน กองๆ แตะ นึง บัก่บ่วน

* 20:17 20:17 ตัม ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อ�ื �เดอมึ เวยีก มะ เกอะ ซ ระ ลอป เอนิ�� อฮั เซ�
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เวยีง เซ� 5 มัฮ อาึ ไอฮ ป ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เปะ
นึง อมันัต ระ รที เรยีง แตะ เตือง โอยจ อ�ื ซ เปลีฮ
เนอึม รพาวม รอก แตะ ละ เปอะ ไม่ รพาวม ฮาวก
เรยีง ยุฮ แตะ� 6 อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป อาวต นึง
เวยีง เฮ�ี ซ ยุม นึง พาญัต ฆอก� เตือง ปุย นึง อื ไม่
ซัตซิง ยุฮ อ�ื 7ฟวยจ เซ อาึ ซ มอป เซเด่คียา ป มัฮ
กซัต โม ยูด่า ไม่ โม ลุกนอง อ�ื ไม่ โม ลัปซด่อน นึง
เมือง เฮี ละ เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน เซ�
เอจี มัฮ โม ป โปน ฮา ยุม แตะ นึง พาญัต ฆอก ไม่
นึง กัน รุป� ไม่ นึง กัน ไปลญ เออปึ ปุย เซ� ซ มอป
เนอมึ ละ โม ป เกละยุ อื เซ ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ�
กซัต เซ ซ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ อื นึง วจิ� ซ ญอม โตว
ฮลักกอ ปุย� ซ ไก โตว ตอก เลียก พาวม อื นึง ปุย
เฟือฮ� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ พะจาว ป อฮั เซ ละ เปอะ�
� อฮั เซ�

8 เญือม เซ พะจาว ดวน แม อาึ ซึป ลปุง แตะ ละ
ปุย ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� อาึ ป มัฮ พะจาว เกือฮ โม
เปะ เลือก ป ลอา เจือ เฮี ตา ติ เจือ� เตอมึ ป เลือก
เปอะ นึง อ�ื มัฮ คระ เลียก ลัก่ ไอม ติ มัฮ คระ เลีย
ก ลัก่ ยุม ติ� 9 เมาะ ป อาวต ลัง่ นึง เวยีง เฮี ซ ยุม
นึง กัน รุป แตะ งอ่น� นึง ไปลญ เออปึ งอ่น� ไม่ นึง
พาญัต งอ่น� เมาะ ป ญอม โอก มอป ติ แตะ ละ
โม บ่าบี่โลน ป กัมลัง แวต เวยีง เฮี เซ ปังเมอ โอ ซ
ยุม� ตึก นึง โอ แตะ ไก ป โฮลฮ� ซ โฮลฮ ไอม เบือ
อ�ื 10 อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง
เฮ�ี เญาะ ฮลัก โตว กอ� อาึ ซ มอป เวยีง เฮี ละ
กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน� กซัต เซ ซ โตก อื เกือฮ ฮะ ล่อ
ยญ�� อฮั เซ พะจาว.

ตุต ป ซ ฮอยจ ละ เญือะ กซัต
11-12พะจาว ดวน อาึ ซึป ลปุง แตะ ละ เญือะ กซัต

เมือง ยูด่า ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เซ� เกือฮ อาึ อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ ป มัฮ พะจาว เฮี
ละ เปอะ� ไมจ เปอะ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ตัม ซื อื โค
รยญ ซเงะ่� ไมจ เปอะ เฆีญ โม ลัปซด่อน เกือฮ โปน
ฮา โม ป บ่วก ป โจวง ละ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก
เซ� กัน ฆอก ยุฮ เปอะ เซ ซ เกือฮ รพาวม รอก อาึ
โอก ฮะ ตอก งอ โฮ� งอ เซ เญือะ เกียฮ ญึ่ต โตว�
13 เออ� เยรูซาเลม� ปะ เอจี อาวต เปอะ ฮลาวง ฮา
โตะ โลก โครยญ โดฮ� ปะ เอจี ตอก โรฮ เปอะ รองั
ป ฮลาวง ฮา เตะ ลโลวง โฮ� อาึ ปังเมอ ซ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เปอะ� ปะ อฮั เปอะ ปุย โอ ซ เกียฮ เป โกะ
แตะ� ไม่ อฮั เปอะ โอ ซ ไก ป ปุน ลู เลียก นึง ก อาวต
ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� 14 อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ปะ ลอก
ตุต แตะ ตัม กัน ยุฮ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ เญือะ กซัต
นึง เปอะ ฮะ ล่อยญ� งอ เซ ซ จาึฮ โอก ไม่ ซ ฮะ อื
ยุฮ โอเอฮี รวติ รเวยีง อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ พะ
จาว.

22
พะจาว ซ รเตีฮ โม กซัต ฆอก ไล

1-2พะจาว ดวน อาึ โฮว ฮอยจ เญือะ กซัต ยุฮ โม
ยูด่า ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เซ� เกือฮ อาึ ซตอก กซัต
เซ ไม่ โม ลุกนอง อื ไม่ โม ลัปซด่อน นึง เวยีง เยรูซา

เลม ละ ซ เกือฮ อื งอ่ต ป อฮั ป มวยญ พะจาว ตอก
เฮ�ี 3 �อาึ ป มัฮ พะจาว ซตอก ปะ เกือฮ ยุฮ ป ปุก
ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ� ไมจ เปอะ เฆีญ โม ลัปซด่อน
เกือฮ โปน ฮา โม ป บ่วก ป โจวง ละ อ�ื ปุ เญือะ คัม
ตุง โม ปุย ตังเมือง เงอ ไม่ โม กวนดอย ไม่ โม แมฮงั
แมไม ลลาึง เปอะ� ปุ เญือะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต
เตอ นึง เมือง ป มัฮ นาตี ซัมคัน เฮ�ี 4 ดัฮ โม เปะ ยุฮ
เนอมึ ตัม ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮ�ี ป มัฮ จัตเจือ ด่า
วติ ซ โฮลฮ ลัง่ แปน กซัต� โม เซ ซ โฮลฮ โอกๆ เลีย
กๆ ซไบ่ นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ กซัต เฮ�ี ไม่ บุก
แตะ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ อ�ื เตือง โกะ อื ไม่
โม ลุกนอง อ�ื ไม่ ลัปซด่อน ยุฮ อื โรฮ� 5 อาึ ปังเมอ
ซันญา ซโตฮ ละ เปอะ เบือ มอยฮ โกะ แตะ� ดัฮ โม
เปะ โอ ปุน งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี เญือะ เฮี ซ แปน เยอื
เญือะ ฮงั โอ เญือะ แปน ฮุป แปน ฮอย แตะ�� อฮั
เซ พะจาว.

6�ละ งอ่ต อาึ อื เญือะ อาวต กซัต เมือง ยูด่า ไมจ
เนิ เมาะ นาตี กิเลอตั� ชอม โรฮ เนิ เมาะ บลาวง เล
บ่านอน� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ แปน ป ฮงั เยอื ตอก
ลาึน เวอืฮ โฮ� 7 อาึ ซ ตาว ปุย ฮอยจ ละ ซ ยุฮ อื
ไลจ ไม่� โม เซ ซ ฮอยจ ไม่ ม่อย ยุฮ แตะ� ซ ฆู ด่อง
ป มัฮ โคะ โซน ซีด่า คึนัก นึง อ�ื ซ น่ากึ อื โตะ งอ��

8 กังเคะ เอ ปุย ตังเมือง โฮวน ปุย ซ โฮว พา เวยีง
เซ� ซ ไฮมญ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี เมอยุ ยุฮ พะจาว ไลจ
โลม ไม่ เวยีง ระ เฮี แล� ซ อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 9 เญื
อม เซ ซ โลยฮ โรฮ อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี มัฮ ฆาื
เอจี ละ โปวฮ ปุย โม เซ ลปุง ซันญา ยุฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ แตะ ไม่ โม โกะ แตะ เซ� ลอต โฮว ไว พะ
จาว ไฮญ ไม่ รซอฮ แตะ ละ อ�ื อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

10 ทัน โตว เยอืม กซัต โยซียา ป เอจี ยุม เซ� ทัน
โตว เกือฮ ติ เปอะ โซะ รพาวม ฆาื ปุย เซ� ฮา เซ
ไมจ เปอะ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม เยโฮอาฮตั ป มัฮ
กวน อ�ื นึง เอจี ซ โรวก ปุย อื เกือฮ โฮว อาวต ก
ซไง อ�ื เญือะ ซ โฮลฮ โตว เอญี ละ ซ ยุ อื ยว่ง เกิต
เมือง ไก แตะ เฟือฮ� 11 ไลลวง เยโฮอาฮตั กวน โย
ซียา ป แปน กซัต เมือง ยูด่า รโตง เปือะ แตะ เซ�
พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �เอจี โอก โฮว ฮา นา เฮี ไม่
โอ อื เญือะ ซ เอญี เฟือฮ� 12 ซ ยุม นึง เมือง นา ก
โรวก ปุย แตะ� แจง โอ เญือะ ซ โฮลฮ ยุ เมือง เฮี
แม�� อฮั เซ�

ป ซ เกิต ละ เยโฮยาคิม
13 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �เมาะ ป ยุฮ เญือะ คึนัก

ยุฮ แตะ นึง กัน โอ ซื โอ ไซ� ป ยุฮ ดัต่ฟะ เญือะ แตะ
นึง กัน บ่วก กัน โจวง� ป คนัป ปุยว่ง แตะ รซอฮ ละ
แตะ เตือง โอ แตะ กัฮ งวยฮ ซเงะ อ�ื ไม่ คนัป อื ยุฮ
กัน เตือง โอ แตะ กัฮ จัง อ�ื ปุย เซ ซ ลอก เนอึม ป
โตะ ป ตอง ฆาื อ�ื 14 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ เญือะ
ระ เญือะ คึ ติ� ซ ยุฮ คัก ฮลาวง อื ไม่ ฮอง ลเบือฮ
โฮวน ฮอง�� อฮั เซ� ปุย เซ เยอ ยุฮ แม นาตัง นึง
อื เล่ีป อ�ื ยุฮ เดีญ อื นึง โคะ โซน ซีด่า� ตา แม ซี
ซครกั นึง อ�ื
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15 �อมั แกต เปอะ ติ แตะ ซ แปน กซัต ไมจ ไล
ฆาื ปุน ยุฮ เปอะ เญือะ คึนัก นึง โคะ โซน ซีด่า ตอก
เซ� เปือะ เปอะ เอจี กุมปอ จีวติ อ�ื เอจี โฮลฮ อาวต
ไมจ โซม ญุ่ก� ยุฮ ลอป กัน ซืไซ ไม่ กัน ปุก กัน ลอก�
เปือะ เปอะ เซ เอจี จเลิน เนอึม ฆาื อื โครยญ เจือ�
16 เอจี รเตีฮ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก ตัม ซื อ�ื เอจี
โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� เอจี ที นึง กัน ตอก
เซ กัน ยุง ปุย พะจาว เยอ�

17 �ไง่ ปะ เซ ไม่ รพาวม เปอะ ปังเมอ ซาวป งอ่ต
ป โกะ ละ โกะ แตะ ไอฮ โน่ง� เอจี ซาวป เปอะ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต� โคมเฮง คาเคียน เปอะ ปุย
ไม่ ยุฮ แตะ กันไฮะ กันฮอน�� อฮั เซ พะจาว.

18 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว อฮั อาึง ไลลวง เย
โฮยาคิม กวน โยซียา ป มัฮ กซัต เมือง ยูด่า เซ ตอก
เฮ�ี �ซ ไก โตว ป เยอืม ยุม อื ติ ปุย เนอมึ� ไก โตว
ป ซ อฮั เฮ�ี �เฮฮ เฮฮ� เอียกระ ออระ� โซะ เนอึม
ยุม กซัต ยุฮ โม เอะ เฮี แล�� ซ ไก โตว ป อฮั เซ�
ไก โตว โรฮ ป ซ โฆว ยุม อื ไม่ อฮั อื เฮ�ี �ยุม เนอมึ
กซัต ยุฮ ฮุ� จาวไน ยุฮ ฮุ�� ป อฮั ตอก เซ ปุ โรฮ ซ
ไก� 19 ซ รปาึง เยอื ปุย ตอก โฮว รปาึง ปุย บรงั ยุม
โฮ� ซ บัว่ เยอื โฮว โปวฮ อื ก พริ รเวอืะ เวยีง เยรูซา
เลม�� อฮั เซ�

ป อฮั เยเรมี เกว ไม่ เยรูซาเลม
20 โม เปะ ป มัฮ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� ไมจ เปอะ

โฮว รโอง นึง บลาวง เลบ่านอน� โฮว ฮอยจ นึง
เมือง บ่าชนั ไม่ เยอืม เปอะ นา เซ� รโอง เน่อมึ นึง
บลาวง โมอปั เปอ นึง เอจี ไลจ โลม เมือง ป พาวม
ไม่ เปอะ เซ เตือง โอยจ อ�ื 21 เญือม ไมจ ป ยุ เครา
ะ ป ฮมอง เปอะ พะจาว ลปุง ไม่ เปอะ� โม เปะ ปัง
เมอ โอ เปอะญอม งอ่ต ป อฮั อ�ื เอจี ยุฮ ลอป เปอะ
ตอก เซ เน่อมึ เญือม กวนดุ แตะ ลัง่� ฆวต เนอึง
เปอะ โตว ป อฮั พะจาว เฟือฮ� 22 โม ป นัม เปอะ ซ
ปอย ไม่ กาื ฆาื อ�ื โม ปพาวม ดิ ไม่ เปอะ เซ ซ โฮลฮ
ปุย โฮมวต โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ ฆาื ไป อื นึง
กัน รุป แตะ� ปุย เวยีง อาวต เปอะ ซ โซะ รพาวม
ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ
เซ เตือง โอยจ อ�ื 23ปะ ป มัฮ กซัต เตอ� เอจี อาวต
ซไบ่ เปอะ โตะ เญือะ ป ยุฮ แตะ นึง โคะ โซน ซีด่า ป
โรวก ปุย เน่อมึ นึง เลบ่านอน เซ� เญอืม เกิต ป โซะ
ละ เปอะ ปะ ปังเมอ ซ โฮลฮ เปอะ ครวก รกั� ตอก
ปรโปวน อาวม ป โซะ เญือม เติง เคิ รอาวม อื โฮ�

เยโฮยาคิน ซ ลอก ตุต แตะ
24 พะจาว อฮั เฮี ละ เยโฮยาคิน ป มัฮ กวน เยโฮ

ยาคิม กซัต เมือง ยูด่า เซ� �ปะ ปัง มัฮ เปอะ ป ระ
ไล เนิ ตอก ไฌม ป ไก ทา ซัมคัน นึง เตะ ดอม เมอะ
โฮ� แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ อาึ แจง โรฮ ซ ปอยจ ปะ
ฮา เตะ แตะ ตอก เซ� 25อาึ ซ มอป ปะ ละ โม ป ฆวต
ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ ป ฮลัต เปอะ นึง เซ� อาึ ซ มอป ปะ
ละ เนบูคั่ตเนซา กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
อื เซ� 26 อาึ ซ น่าึก ปะ ไม่ มะ เปอะ โอก ฮอยจ นึง
เมือง ไฮญ ป โอ มัฮ ยว่ง เกิต เมือง ไก เปอะ เซ� ซ
ลอต เปอะ ยุม นา เซ เตือง ลอา แตะ� 27 ปัง รไม่จ

แม เปอะ ยุ ยว่ง เกิต เมือง ไก แตะ เฮ�ี ปังเมอ โอ
เปอะ เญือะ ซ โฮลฮ แม นึง เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะ
จาว�

28 กซัต เยโฮยาคิน เซ โม่ แปน เยอื ตอก โดง ม่ะ
ป โอ ปุย เญือะ ฆวต ไอฮ เฟือฮ เอนิ โฮ� มัฮ ฆาื
เมอ ป โฮลฮ ปุย น่ากึ โกะ อื ไม่ กวน อื ฮอยจ นึง ปะ
เทต ป โอ อื ยุง เฟือฮ เอนิ เนอ� 29 โอ บัน่เมือง�
บัน่เมือง� บัน่เมือง� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว.
30 พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง ไลลวง ปร
เมะ เซ เกือฮ ตอก ไลลวง ปุย โอ ไก กวน โฮ� มัฮ
ปุย โอ ซ ฟวยจ ยุฮ กัน ติ เจือ เนอมึ ติ เจน มัฮ แตะ
ปุย� จัตเจือ อื เซ ซ ไก โตว ติ เนอึม ป ซ โฮลฮ อื
ตัตเตียง ปุย นึง เมือง ยูด่า ตอก ตัตเตียง ด่าวติ ปุย
โฮ�� อฮั เซ พะจาว�

23
ลัก่ ซโอว รพาวม ปุย

1พะจาว อฮั เฮ�ี �โม ป ลัง เลียง แกะ นึง กังเด่น
ยุฮ อาึ� ดัฮ ยุฮ ไลจ ไม่ แกะ เซ ไม่ เกือฮ อื อาวต
เฮยี ไฮ ซ ลอก ป โตะ ป ตอง ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 2 เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ โม ป
เลียง แกะ ป ลัง แลน แก ปุย ไน พะจาว� �โม เปะ
แลน แก เปอะ โตว ปุย ไน อาึ� เอจี โครฮ เปอะ ฮา
อาึ เกือฮ เปอะ อาวต เฮยี อาวต ไฮ� อาึ ซ เกือฮ โม
เปะ ลอก ตุต แตะ ฆาื อื นึง ยุฮ เปอะ ป ฆอก ตอก
เซ� 3 อาึ ซ ซาวป ซเคระ ไอฮ แกะ ยุฮ แตะ� เมาะ
ป ไก ลัง่ อื ป อาวต อื นึง เมือง ปุย โฮวน โดฮ นา ก
เกือฮ อาึ อื อาวต เซ� อาึ ซ เกือฮ แม อาวต แม นึง
คอก อาวต ไพรม อ�ื ซ เกือฮ พรุฮแพร นา เซ ฮอยจ
ละ ซ โฮวน อื ไม่ ปุ แตะ� 4 อาึ ซ ดุฮ ป แลน แก อื
ละ ซ เกือฮ แตะ ควป แลน อ�ื เญือะ ซ โฮลฮ โตว
ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง โอเอฮี ฆาื อ�ื ซ ไก โตว ติ
ตัว เนอมึ ป ไฆร อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

5พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �เฆียง เฮี ซ ไก ติ ซเงะ เญื
อม ซ เกือฮ อาึ โงว โคะ ยุฮ ด่าวติ โอก ฆอย โอก กัก
ซืไซ นึง อ�ื ปุย เซ ซ แปน กซัต ปุน ตัตเตียง โอเอฮี
ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ซ ยุฮ กัน ซืไซ ไม่ กัน ปุก
กัน ลอก เล่ีป เมือง เฮ�ี 6 เญือม แปน ปุย เซ กซัต
เตอ โม ยูด่า ซ โปน ฮา โม ป โคมเฮง แตะ เซ� โม อซิ
ราเอน ซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ปุย ซ อฮั มอยฮ
อื ตอก เฮ�ี �พะจาว มัฮ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ เอะ�� ซ
อฮั เซ ละ อื ปุย เยอ��

7 พะจาว อฮั เฮ�ี �ซ ไก ติ ซเงะ เญือม โอ ปุย
เญาะ ซ ซันญา โอเอฮี นึง มอยฮ อาึ ตอก เฮี เยอ�
�แจง ไอม พะจาว ป นัม โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง
อยีปิ ตอก ออฮ�� ตอก เญอืม อฮั ปุย เซ โฮ� 8ฮา ซ
อฮั อื ตอก เซ� ปุย ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �แจง ไอม พะ
จาว ป นัม โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง ลวง ลั่กล่าว
ง� ไม่ เมือง ไฮญ ก เกือฮ อื โฮว อาวต โครยญ เมือง
เซ ตอก ออฮ�� ซ อฮั อื ตอก เซ ปุย เยอ� มัฮ ฆาื ซ
นัม เนอึม อาึ โม อซิราเอน เซ เกือฮ เอญี อาวต แม
นึง เมือง โม โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ�
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โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว
9 ไลลวง เกว ไม่ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ มัฮ ตอก

เฮ�ี พะจาว เกือฮ อาึ อาวม รพาวม โซะ แตะ ปอ
เอนิ รกุฮ เนะซองั เงอะ� อาึ ตอก เอนิ ป ญุ่ยจ ฆาื
ลปุง ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื ตอก ป ญุ รอาวม อะงุน โฮวน
ลอน โฮ� 10ปลัฮเตะ อาวต เอะ เฮี เอจี นาวก นึง กัน
เลนจุ ซู เมีย� มัฮ ฆาื เซ ป ลอก ปลัฮเตะ รซอม ซะ
ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื ปลัฮเตะ ตอก เอนิ ป เยอืม โฮ�
ไรป เปือม แกะ นึง กังเด่น เนอ ซออฮ ตื� โม ป อฮั
ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อื เอจี โฮว ตื คระ
บ่วก� โกว อมันัต แตะ ตอก โอ อื ปุก ไล แตะ� 11พะ
จาว อฮั เฮี ฆาื อ�ื �โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง อาึ ไม่
โม ซตุ ยุฮ ฮุ เอจี ซไง เนอมึ ฮา อาึ� ปัง มัฮ นึง วฮินั
ยุฮ ฮุ อาึ รโตฮ ยุ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อ�ื 12 คระ จี
วติ อื เซ เฟียก ฆาื อื ไม่ ญัว่ แตะ� อาึ ซ เกือฮ ฌัง
ลา ปอ ฆลาื แตะ� อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ
ละ อื เญอืม เอจี เติง เวลา ลอก อื ตุต แตะ�� อฮั เซ
พะจาว.

13พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ลลาึง โม ป เคียต ซึป ลปุง
อาึ นึง เวยีง ซามาเรยี เซ อาึ เอจี ยุ ป ฆอก ลัมเลือ
นึง ตอก เฮ�ี โม เซ ซึป ลปุง พะบ่าอนั ละ ปุย ไม่
เกือฮ แตะ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ ไฆร ฮา
คระ� 14 ลลาึง โม ป ซึป ลปุง อาึ นึง เวยีง เยรูซา
เลม เมอ� อาึ ปังเมอ เอจี ยุ แม ป เซอปึ ฮา เซ แม�
โม เซ แปน ป เลนจุ� อฮั แนฮ ป โอ เนอึม� พาวม
ดิ เตะ พรอม ไม่ โม ป ยุฮ ป พิต� ไก โตว ป ลเตือฮ
ติ แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร ยุฮ แตะ นึง ติ ปุย เนอึม�
ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื เอจี ตอก ปุย เมือง โซโด่ม
ละ แลน อาึ อ�ื ตัง โตว เนิ ฮา ปุย เมือง โกโมรา��
อฮั เซ พะจาว�

15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� พะจาว ป กุม ตฮนั มะ
ลอง อฮั ไลลวง โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว เซ
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ คานัป โม เซ โซม ป ตึก นึง ซอง
แตะ� ซ เกือฮ ญุ รอาวม ป ออป ไม่ อ�ื นึง เอจี พรุฮ
โม เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร นึง เวยีง เยรูซาเลม ปอ เล่ีป
ปลัฮเตะ เอนิ�� อฮั เซ�

16 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �ปุ เญือะ
งอ่ต ป อฮั โม ป เคียต ซึป ลปุง อาึ เซ ละ เปอะ� มัฮ
ฆวต เกือฮ อื โม เปะ ไก ควน ซโอว รพาวม ไม่ ป โอ
ไก ป มัฮ� มัฮ ป เคียต อฮั ติ แตะ ยุ บลอง โอเอฮี�
ญันได่ โอเอฮี เซ มัฮ เยอื ป โอก ฮา รพาวม โกะ อื
ไอฮ� มัฮ โตว ป โอก เน่อมึ นึง อาึ� 17 อฮั ลอป อื
ละ โม ป เพียก แฮม ลปุง อาึ ตอก เฮ�ี �ซ ไมจ ป ยุ
เคราะ ป ฮมอง เปอะ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื ละ โม
ป โฮว แนฮ ตัม รพาวม ลึง แตะ อฮั ลอป เฮี ละ อ�ื
�ไก โตว เฟือฮ เอนิ ป ซ ฮอยจ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ��
เคียต อฮั เซ ละ อ�ื�

18 ไน ปุย โม เซ มัฮ ปุย นึง อื ป ปึกซา ดิ โอเอฮี ไม่
พะจาว? มัฮ ปุย ป ซาวป ยุ ซาวป ฮมอง ลปุง พะจาว
เยอ� มัฮ ปุย ป เกือฮ ติ แตะ โฮก ลปุง เนอึง ป อฮั
พะจาว นึง อ�ื ไก โตว ติ ตื เนอมึ� 19 รพาวม ฮาวก
ยุฮ พะจาว เยอ มัฮ ตอก กาื ระ กาื กอ โฮ� ตอก เอนิ
กาื บังบอย ป ฮอยจ พราวป ราว ไกญ ปุย ฆอก ปุย

เบร เซ� 20 รพาวม ฮาวก อื เซ ซ ญึ่ต โตว กา เฆียง
ยุฮ อื โอเอฮี ป ตะ แตะ ยุฮ โครยญ เจือ� เฆียง เฮี
โม เปะ ซ คาวไจ เปอะ ไลลวง เฮี โครยญ เจือ�

21 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป
ลปุง อาึ เซ มัฮ โตว อาึ ป ดวน เนอ� โม เซ มัฮ โฮว
อื ไอฮ ตัม รพาวม โกะ แตะ� อาึ อฮั โตว โอเอฮี ละ�
ปังเมอ เคียต แนฮ ซึป ลปุง อาึ� 22 ปุย โม เซ มัฮ
ญอม อื ปึกซา โอเอฮี ไม่ อาึ� ตึน ซ เกียฮ ครอฮ เนอึ
ม ลปุง อาึ ละ ปุย ไน เยอะ เฮ�ี ปุย ตึน ซ ลเตือฮ ติ
แตะ ฮา คระ ฆอก คระ เบร เบือ อื โฮวน ปุย� ตึน ซ
เฌาะ รพาวม แตะ ฮา กัน ฆอก กัน เบร เบือ อื โฮวน
เจือ��

23 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ อมั มัฮ พะจาว ป อาวต
ซดิ โบ เปอะ โน่ง� อาึ โม่ มัฮ โรฮ พะจาว ฮอยจ ก
ซไง อ�ื 24 อมั ไก ป เกียฮ เม่าะ ติ แตะ ก โอ อาึ ซ
ยุ อู� อาึ มัฮ พะจาว ป อาวต โครยญ โดฮ เตือง นึง
ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง� 25 อาึ เอจี ฮมอง เงอะ
ป อฮั โม ป อฮั ติ แตะ เกียฮ ซึป ลปุง อาึ เตือง มัฮ
อื ลปุง โอ เนอึม เมอ� โม เซ เคียต โกว มอยฮ อาึ
ตอก เฮ�ี �พะจาว อู ไม่ อาึ นึง รโมะ โอะ�� เคียต
อฮั เซ� 26 โม ป เคียต ซึป ลปุง อาึ เซ ซ เล่ีญ ลัง่
เมาะ เมอ แล ซ จุ อื ปุย ไน อาึ นึง ลปุง โอ เนอึม
ป โอก เน่อมึ โตะ รพาวม โกะ อื ไอฮ เซ� 27 ปุย โม
เซ เอจี ซาวป รไปฮ รโมะ รมาว โกะ แตะ ละ ปุย นึง
ฆวต เกือฮ แตะ ปุย เบีย มอยฮ อาึ ฆาื อ�ื ตอก เบีย
จัตเจือ ไพรม อื นึง ฆวต ทื อื พะบ่าอนั โฮ� 28ป ซึป
ลปุง อาึ ดัฮ รโมะ ยุ โอเอฮี โฮ� ไมจ เนอมึ อื อฮั มัฮ
รโมะ แตะ� ป อาวต ไม่ ลปุง อาึ ปังเมอ ไมจ อื รโฮ
งะ ลปุง อาึ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� เฮงาะ แลป เปอ
อมั ตอก ปุ แตะ ไม่ เฮงาะ ไมจ� 29ลปุง อาึ มัฮ ตอก
งอ� มัฮ โรฮ ตอก คอน ปอน ป บลวย ยุฮ ซโมะ� โม่
มัฮ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

30 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ
ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ป เคียต ซึป ลปุง อาึ ป บระ
โรวก ลปุง อาึ ฮา ปุ แตะ ไม่ อฮั อื มัฮ ป รโฮงะ อาึ ละ
แตะ� 31 ซ ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ โม ป โกว ลปุง เบิก่
แตะ ไอฮ� ไม่ โคะ อื มัฮ ซึป แตะ ลปุง อาึ ละ ปุย�
32 ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง อาึ ป มัฮ พะจาว, อาึ ซ ตอซู
เนอึม ปุ แตะ ไม่ โม ป เคียต รไปฮ รโมะ แตะ เตือง
มัฮ อื ป โอ เนอึม� ไม่ โคะ อื มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
อาึ� เญอืม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี มัฮ จุ อื ปุย ไน อาึ นึง
ลปุง โอ เนอมึ ไม่ ลปุง อวต ไอฮ ติ แตะ� มัฮ โตว อาึ
ป ดวน อื โฮว� มัฮ โตว อาึ ป ดุฮ อื แปน ป ซึป ลปุง
แตะ� โม เซ แปน โตว ป โกว ละ ปุย เฟือฮ�� อฮั
เซ พะจาว.

รบุยฮ ระ ยุฮ พะจาว (ลปุง ซัมคัน�
33 พะจาว อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย ไน

อาึ อื ป ฮอยจ ไฮมญ โอเอฮี นึง เปอะ� ปัง มัฮ โม
ป ซึป ลปุง อาึ ญุ่ก� ปัง มัฮ โม ซตุ ญุ่ก� ดัฮ โม เซ
ไฮมญ ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป มัฮ ลปุง ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว เยอ�� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ� ไมจ เปอะ โลยฮ
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ละ อื ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ โม เปะ ป แปน รบุยฮ* ระ
ละ พะจาว เยอ� ไม่ ซ ยวก เอนิ อื โปวฮ โม เปะ ฮา
แตะ�� ไมจ อฮั เซ ละ� 34 ปัง มัฮ โม ลัปซด่อน ติ
ปุย� ปัง มัฮ ป ซึป ลปุง อาึ� ปัง มัฮ ซตุ� ดัฮ ไก ป
อฮั ตอก เฮ�ี �เฮี มัฮ ลปุง ซัมคัน ยุฮ พะจาว,� ดัฮ
เคียต อฮั เซ โฮ� อาึ ซ เกือฮ เอนิ ปุย เซ ลอก ตุต
แตะ ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ไฮญ เญือะ อ�ื 35 ฮา เซ คาว
ละ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �พะจาว โลยฮ อื ละ เอะ ตอก
เมอ� พะจาว อฮั อื ตอก เมอ ละ เอะ เอ�� คาว ละ
อฮั เปอะ ตอก เซ ละ ปุ แตะ� 36 เฆิม เฮี เญือะ ไมจ
เปอะ โตว อู ลอก �ลปุง ซัมคัน ยุฮ พะจาว� ตอก
เซ� ดัฮ ไก ป อฮั ลัง่ ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ รซอม เซ
แปน เนอมึ รบุยฮ ละ โกะ อื ไอฮ� โม เปะ เอจี ซาวป
เปอะ เฌาะ ลปุง พะจาว ป ไอม ลอป ป มัฮ เยโฮวา
ป กุม ตฮนั มะลอง เซ� 37 มัฮ ตอก เฮี ตอก ซ ไมจ
เปอะ อฮั เญือม อู เปอะ ไม่ ป ซึป ลปุง อาึ เซ� �พะ
จาว โลยฮ อื ละ เอะ ตอก เมอ� พะจาว อฮั อื ตอก
เมอ ละ เอะ เอ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 38 ดัฮ ไก
ป โอ งอ่ต ป อฮั อาึ อ�ื ไม่ โรวต แตะ อฮั เฮ�ี �เฮี
มัฮ ลปุง ซัมคัน� มัฮ รบุยฮ ระ ยุฮ พะจาว,� ดัฮ อฮั
เนอึม อื ตอก เซ โฮ� 39 อาึ ซ ยวก โปวฮ ปุย โม เซ
ฮา แตะ ตอก โปวฮ ปุย รบุยฮ แตะ โฮ� เตือง โม โกะ
อ�ื เตือง เวยีง อาวต อ�ื เวยีง เซ เอจี มัฮ ป เกือฮ
อาึ ละ โม เปะ ไม่ จัตเจือ ไพรม เปอะ โฮ� 40 อาึ ซ
เกือฮ ปุย โม เซ โฮลฮ ลอป โซะกิจ ปิญไง�่ ซ โฮลฮ
โชะ ลอป นา แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะ
จาว�

24
โบ่ต เฮยีน นึง ไลลวง เปลิ เม

1 เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน โฮมวต โรวก
เยโฮยาคิน กวน เยโฮยาคิม ป มัฮ กซัต เมือง ยูด่า
ไม่ โม ลุกนอง อื เตือง โม ป มัฮ ชงั� ไม่ โม ป เกียฮ
เตะ เกียฮ แนต โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื โฮว
ฮา เยรูซาเลม ละ ซ เกือฮ อื แปน ครา แตะ นึง เมือง
บ่าบี่โลน� กัง เคะ เอ พะจาว เกือฮ อาึ ยุ บลอง โอ
เอฮี� อาึ ยุ กซาว ลอา� โตะ กซาว เซ ไก เปลิ เม
นึง� อาึง ปุย ลัก่กา วฮินั ยุฮ พะจาว. 2กซาว ติ อื เซ
ไก เปลิ เม ไมจ นึง� มัฮ เม ป ตึม รกา เปลิ ไฮญ อ�ื
กซาว ติ อื เซ ไก เปลิ เม ฆอก ลัมเลือ นึง� ปอ เอนิ
โอ ปุย เญาะ เกียฮ โซม เอนิ�

3 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �เยเรมี� มัฮ เมอ ป
ยุ เปอะ เซ�� อฮั เซ เนิ� อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ เปลิ เม� ป ไมจ อื เซ ไมจ เนอึม� ป ฆอก อื
เซ ปังเมอ ฆอก ลัมเลือ ปอ เอนิ โอ ปุย เญาะ เกียฮ
โซม�� อาึ อฮั เซ ละ�

4 เญือม เซ พะจาว ลอต อฮั เฮี เนิ� 5 �อาึ ป มัฮ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� เมีญ โม ป
โรวก ปุย โฮว ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ มัฮ ตอก
เปลิ เม ไมจ เฮ�ี มัฮ ป ไมจ เนิ� 6 อาึ ซ แลน แก
เยอะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป ไมจ ละ� ไม่ ซ นัม แม เยอะ
ฮอยจ นึง เมือง เฮ�ี อาึ ซ โก เยอะ เกือฮ ตอน� ซ

เญื่อฮ โตว เกือฮ ไลจ� อาึ ซ ซมา เยอะ เกือฮ ไอม�
ซ ตอยจ โตว โปวฮ� 7 อาึ ซ เกือฮ เยอะ ไก รพาวม
ฆวต ยุง อาึ ป มัฮ พะจาว. โม เซ ซ แปน ปุย ไน อาึ�
อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื นึง ซ เอญี อื เคะ อาึ ไม่
รพาวม เตม แตะ�

8 �เซเด่คียา ป มัฮ กซัต เมือง ยูด่า ไม่ โม ลุกนอง
อื ไม่ โม ลัปซด่อน เวยีง เยรูซาเลม ป โฮฮ ลัง่ อื นา
เฮ�ี ไม่ โม ป ตอ ฮอยจ เมือง อียปิ นึง อ�ื อาึ ป มัฮ
พะจาว เมีญ เญอะ ตอก เปลิ เม ฆอก ป โอ ปุย เญือะ
เกียฮ โซม เซ� 9 อาึ ซ เกือฮ เมือง ปุย เล่ีป ปลัฮเตะ
เบรญี เอนิ นึง อ�ื เญือม เกิต ป โตะ ป ตอง ละ อื
ปุย ไฮญ ซ เมีญ อื มัฮ ป ฆอก� ซ โล่ ญวยฮ อ�ื ซ
เพียก แฮม อ�ื ซ โกว มอยฮ อื นึง รซอม ซะ แตะ
เล่ีป ปลัฮเตะ นา ก เกือฮ อาึ อื โฮว� 10 อาึ ซ เกือฮ
กัน รุป เซิก ฮอยจ ละ� ไม่ กัน ไปลญ เออปึ ไม่ พา
ญัต ฆอก� ปอ โอ อื เญือะ ซ ไก ติ ปุย เนอมึ ป อาวต
ลัง่ อื นึง เมือง เกือฮ อาึ ละ อ�ื ไม่ เกือฮ ละ จัตเจือ
ไพรม อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

25
เมือง ยูด่า ซ ฮงั 70 เนอมึ

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ ปาวน นึง กัน แปน เยโฮ
ยาคิม กซัต เมือง ยูด่า เยอ� พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ
ฮอยจ ละ อาึ ป เกว ไม่ ปุย เมือง ยูด่า เตือง โอยจ
อ�ื (เยโฮยาคิม เซ มัฮ กวน กซัต โยซียา� เนอมึ เซ
ปุก เนอึม โฮลฮ โรง เนบู่คัตเนซัน แปน กซัต บ่าบี่
โลน� 2 เญือม เซ อาึ รโฮงะ ละ ปุย เมือง ยูด่า ไม่ ป
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี
3�เคียง เนอมึ กาว ลอวย นึง กัน แปน โยซียา ป มัฮ
กวน อาโมน กซัต เมือง ยูด่า ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี ไก
งา่ โรฮ ลอวย เนอึม� พะจาว เกือฮ เลิง ลปุง แตะ
ฮอยจ ละ อาึ� อาึ เอจี รโฮงะ เลาะ ลาึน โรฮ ละ โม
เปะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ งอ่ต ป อฮั พะจาว ละ
แตะ เซ��

4 �ปัง เอจี เกือฮ พะจาว โม กวนไจ แตะ ฮอยจ
ซึป เลิง ลปุง แตะ ละ เปอะ โม เปะ งอ่ต เปอะ โตว�
เครองึ เปอะ โตว นึง เฟือฮ� 5 โม เซ ดวน โม เปะ ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา คระ โครง โอ ไมจ ไม่ กัน ฆอก กัน
เบร ยุฮ เปอะ� เดอมึ โม เปะ ซ โฮลฮ อาวต ลอป นึง
เมือง เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เน่อมึ นึง จัตเจือ ไพรม
เปอะ ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 6 ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ ดวน โม เปะ โอ นัปทื พะจาว ไฮญ
ไม่ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ พะจาว รอก พาวม นึง แตะ
นึง ไว เปอะ ฮุป ลวน เปอะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ�
โม เปะ มัฮ เนอึง เปอะ ป อฮั พะจาว, แจง โอ เปอะ
ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื�

7 พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� �ปัง มัฮ ตอก เซ โม
เปะ เนอึง เปอะ โตว ป อฮั อาึ ละ แตะ� เอจี เกือฮ
เปอะ อาึ รอก พาวม นึง แตะ ฆาื ไว เปอะ ฮุป โอเอฮี
ป ยุฮ เปอะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� แปน ฮอยจ ป
โซะ ละ โกะ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

* 23:33 23:33 นึง ลปุง ฮบีรู เญือม อฮั อื �รบุยฮ�� ไม่ อฮั อื �ลปุง ซัมคัน�� มัฮ ติ มวยญ� อฮั อื ตอก ปุ แตะ�
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8 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง
อฮั เฮี ละ เปอะ� �โม เปะ งอ่ต เปอะ โตว ป อฮั อาึ
ละ แตะ� 9 อาึ ซ กอก ปุย เมือง ลัก่ล่าวง ฮอยจ คัม
โม เปะ ฆาื อื โครยญ เมือง� ซ กอก โรฮ กซัต เน
บู่คัตเนซัน เมือง บ่าบี่โลน ป มัฮ กวนไจ อาึ เซ� ซ
เกือฮ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เมือง เฮี เตือง โม ป
อาวต นึง อื ไม่ เมือง ซดิ ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื ซ
เกือฮ ยุฮ ไลจ ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื เมาะ โม ป ยุ อู
ซ เบรญี รพาวม นึง อ�ื ปุย ซ เพยีก แฮม เอนิ อื ฆาื
อ�ื เมือง โม เซ ซ ลอต แปน ป ไลจ ลอป� 10 เซียง
มวน โมฮ รโอฮ รออง ไม่ เซียง มวน นึง กัน เญือะ กัน
เอญี ปุย� ไม่ เซียง ครติ ปุย เฮงาะ ไม่ รงั ซเปีย ออม
โอเอฮี นึง เมือง เฮี อาึ ซ เกือฮ ไฆร ฮา อื โครยญ
เจือ� 11 เมือง เฮี ซ แปน เมือง ฮงั เมือง ลาึน� ปุย
เมือง โม เฮี ซ โฮลฮ รซอฮ ละ กซัต เมือง บ่าบี่โลน
อาลแฆลฮ เนอมึ� 12ฟวยจ อาลแฆลฮ เนอมึ เซ อาึ
ซ เกือฮ เมือง บ่าบี่โลน เซ ไม่ กซัต ยุฮ อื ลอก โรฮ
ตุต แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ อ�ื ซ เกือฮ เมือง อื เซ ไลจ ไม่
ซ ลอต อื แปน เมือง ฮงั โอ เญาะ ไก ลอยจ� 13 อาึ
ซ เกือฮ เมือง บ่าบี่โลน เซ ลอก ตุต แตะ� ซ เกือฮ
ป โตะ ป ตอง เกิต ละ ตัม ป อฮั ฮะ อาึง� เอจี มัฮ ป
เกือฮ อาึ เยเรมี อฮั อาึง เญือม อฮั อื ไลลวง ปุย โค
รยญ เมือง ปุย เซ� เอจี มัฮ โรฮ ตัม ป ไซฮ อื อาึง
นึง นังซื เฮี เตือง โอยจ อ�ื 14 อาึ ซ โรก ซ แตน ละ
โม บ่าบี่โลน ตัม กัน ยุฮ อื ละ ปุย ไฮญ� ซ ไก เมือง
ไฮญ ไม่ โม กซัต ระ ป ซ เกือฮ โกะ อื แปน ครา แตะ
ฆาื อื โฮวน เมือง�� อฮั เซ พะจาว.

ปุย โฮวน เมือง ซ ลอก ตุต แตะ
15 เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี

เนิ� �เฮี มัฮ จอก รอาวม อะงุน นาวก นึง รพาวม
รอก เกอะ� ไมจ เปอะ ตาว ละ ปุย โครยญ ปะเทต
นา ก ดวน อาึ เปอะ โฮว ตาว เซ� ไม่ คนัป โรฮ เปอะ
เกือฮ ญุ อ�ื 16 ดัฮ เอจี ญุ อื ซ จังเจีญ จังบ่อฮ ฮอยจ
ละ เงา่ะ ละ บ่า แตะ ฆาื อ�ื นึง ซ เกือฮ อาึ กัน รุป
เซิก เกิต ละ อ�ื� อฮั เซ�

17 อาึ ตุย เนอึม จอก อาวต นึง เตะ พะจาว เซ�
ตาว แม ละ ปุย โครยญ เมือง นา ก ดวน พะจาว อาึ
โฮว� คนัป เนอึม เกือฮ ญุ อ�ื 18 โม เยรูซาเลม ไม่
โม ยูด่า เตือง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง อ�ื เตือง โม
กซัต ไม่ โม จาวไน นึง อื จัมเปน อื ญุ� ละ ซ ลอต
อื แปน ตอก ลาึน ไม่ ยว่ง ฮงั เยอื� ปอ ฮลัต ปุย นึง
ไม่ เกือฮ อื ปุย เบรญี นึง อ�ื ปุย ไฮญ โฮลฮ เนอึ
ม โกว มอยฮ อื นึง รซอม ซะ แตะ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี
19 โนก ฮา เซ มัฮ แม โม เฮี ป จัมเปน โรฮ ญุ จอก เซ
เยอ� มัฮ ฟาโร กซัต เมือง อยีปิ ไม่ โม ลุกนอง อื ไม่
โม พูนัม ปะเทต� เตือง โม ลัปซด่อน� 20 ไม่ ปุย ตัง
เมือง อาวต ไม่ อ�ื มัฮ แม โม กซัต เมือง อูต� มัฮ
แม โม กซัต โม ฟีลิซเตีย นึง เมือง อตัเคโลน� เมือง
กาซา� เมือง เอโครน� ไม่ โม ป ไก ลัง่ นึง เมือง อตั
ชโด่ต โครยญ โฆะ อ�ื 21 มัฮ แม โม กซัต เมือง เอ
โด่ม� เมือง โมอปั� เมือง อมัโมน เตือง โอยจ อ�ื
22 โม กซัต เมือง ไทระ ไม่ ไซด่อน ไม่ โม กซัต อาวต

โบ ปลัฮ รอาวม ระ เตือง โอยจ อ�ื 23 โม กซัต เมือง
เด่ดัน่� เมือง เทมา� เมือง บุ่ต� ไม่ โม ป คุต ฮาึก
นึง โซม เซาะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื 24 โม กซัต เมือง
อาระเบี่ย เตือง โอยจ อ�ื โม กซัต โฮวน จัตเจือ ปุย ป
อาวต รไม่ รม่าึก นึง ลาึน เวอืฮ เตือง โอยจ อ�ื 25 โม
กซัต เมือง ซิมร�ี เมือง เอลัม� ไม่ เมือง มีเด่ีย เตือง
โอยจ อ�ื 26 ไม่ โม กซัต ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง เตือง
ก ซไง ซดิ อื เตือง โอยจ อ�ื ซ โฮลฮ ตื ญุ อื ตัม ไล
ลัง ญุ แตะ� ฮอยจ ละ ปุย โครยญ ปะเทต เล่ีป ปลัฮ
เตะ� จัมเปน ตื ญุ อ�ื ฟวยจ เซ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน
ซ โฮลฮ โรฮ ญุ อ�ื

27 �ไมจ แม เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �เยโฮวา
กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ อซิราเอน ดวน
โม เปะ ญุ อื ฮอยจ ละ ญุ่ยจ เปอะ� ปอ เอนิ ฮาว
เปอะ� ฮอยจ ละ ฆลาื เปอะ ไม่ โอ เปอะ เญือะ เกียฮ
โกฮ� นึง ซ เกือฮ อาึ กัน รุป เซิก ฮอยจ ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 28 ดัฮ โม เซ โอ ญอม รปั จอก ป กอยฮ
เปอะ ละ อื เซ ไม่ โอ อื ญอม ญุ โฮ� ไมจ เปอะ อฮั
เฮี ละ� �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี จัมเปน
เปอะ ญุ� อฮั เซ ละ เปอะ� 29 งอ่ต แลน� อาึ ซ ยุฮ
กัน ไลจ กัน โลม ละ ปุย นึง เมือง ป กอก ปุย มอยฮ
อื ตัม มอยฮ อาึ เฮี รกา� ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม เปะ อมั
มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ ซ โปน ซไบ่� ซ โปน เปอะ โตว
เฟือฮ� อาึ ซ เกือฮ กัน รุป ระ เกิต ละ ปุย ปลัฮเตะ
เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

30 �เยเรมี� ไมจ เปอะ ครอฮ ไลลวง ป อฮั อาึ ละ
เปอะ เซ เกือฮ ปุย ฮมอง โครยญ เจือ� ไมจ แม
เปอะ อฮั เฮี ละ� �พะจาว ซ โอก เซียง ระ เซียง เรยีง
แตะ เน่อมึ นึง ก ฮลาวง อ�ื เซียง ตอก เนอึม บริ
อ�ี ซ โอก เน่อมึ ก อาวต อื เมือง มะลอง� ซ โอก เซี
ยง เรยีง แตะ นึง เติ แตะ ปุย ไน แตะ� ซ รโอง เอนิ
ตอก ปรเมะ บึน เปลิ อะงุน โฮ� นึง ซ เกือฮ อื ปุย ติ
ปลัฮเตะ ฮมอง ตื เอนิ เซียง แตะ เซ� 31 เซียง เรยีง
อื เซ ซ รโปยญ ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง� พะ
จาว ซ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุย โครยญ ปะเทต�
ซ เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื ลอก กัน รเตีฮ� เญอืม เซ
ปุย ฆอก ปุย เบร ซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ� �
อฮั เซ พะจาว.

32 เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� �ป
โตะ ป ตอง ซ พรุฮแพร เน่อมึ เมือง เฮี ฮอยจ เมือง
เซิต� ซ เกิต กาื ระ กาื กอ นึง เน่อมึ นึง ก ลอยจ
ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

33 ซเงะ เซ โม ป ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ เซ ซ ไก เอนิ
เล่ีป เตะ เตือ มะลอง เอนิ� เญือะ ซ ไก โตว ป เยอื
ม ป ยุม เซ� ป โฮว รมอยจ อื ปุ โรฮ ซ ไก� ซ แปน
เยอื ตอก เอยีง ซัตซิง เฮยี นึง ปลัฮเตะ โฮ�

34 โม เปะ ป ลัง แปน ป แลน แก ปุย ไน พะจาว
ตอก ป เลียง แกะ โฮ� ไมจ เปอะ เยอืม ไม่ เซียง
เรยีง แตะ� ไมจ เปอะ แงงฮั ไม่ คุกคัก เปอะ นึง
เตะ รกาื� นึง เอจี เติง เวลา ซ มอก ปุย เปอะ� ซ
ยุฮ ปุย ละ เปอะ ตอก ยุฮ อื ละ แกะ โปก มอก แตะ
โฮ� 35 โม เปะ ซ ไก เปอะ โตว คระ ตอ โปน ฮา อื
เฟือฮ� 36-37 พะจาว ซ ฮาวก รพาวม ปอ ยุฮ แตะ
ไลจ ไม่ เมือง เปอะ ป มัฮ กังเด่น อาวต แกะ ยุฮ อื
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โฮ� บัน่เมือง ไมจ มวน เอจี ซ แปน เยอื ลาึน ไอฮ
พาวม แตะ� โม เปะ ป ลัง แลน แก แกะ เซ ซ เยอืม
เนอึม เปอะ ไม่ ซ แงงฮั แตะ ฆาื อ�ื 38พะจาว เอจี
ละ โปวฮ ปุย ไน แตะ ตอก ละ รเวยี ซิงโต โตะ ทัม
อาวต แตะ โฮ� กัน รุป เซิก ไม่ รพาวม เรยีง ฮาวก
ยุฮ พะจาว เอจี เกือฮ บัน่เมือง แปน เยอื ตอก ลาึน
โฮ�

26
ปุย โคะ เยเรมี ไก ตุต ปอ ยุม แตะ

1 เญือม แปน โรง เยโฮยาคิม กวน โยซียา กซัต
เมือง ยูด่า เยอ� ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ อาึ� 2อฮั เฮี
เนิ� �ไมจ เปอะ ชุง นึง ควง วิฮนั ยุฮ พะจาว. ไมจ
เปอะ ครอฮ โอเอฮี ป รโฮงะ อาึ ละ เปอะ เซ ละ โม ป
ฮอยจ ละ ซ นุ่ม แตะ ไว อาึ เน่อมึ นึง ยว่ง ไน เมือง
ยูด่า โครยญ ยว่ง� อฮั ละ อื โครยญ มวยญ� ปุ เบีย
อฮั ติ มวยญ เนอมึ� 3 เมอ เตือง อื ปุย โม เซ ซ งอ่ต
ป อฮั เปอะ ไม่ ซ ลเตือฮ อื ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ
แตะ ยุง่� ดัฮ เฌาะ รพาวม แตะ อาึ ซ เฌาะ โรฮ
รพาวม แตะ ฮา ป ตะ แตะ ยุฮ ละ อ�ื ซ ยุฮ เนอึม
โตว ป โซะ ละ ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อ�ื� 4 พะจาว ดวน
อาึ อฮั อื ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �พะจาว อฮั เฮ�ี ดัฮ
โม เปะ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั อาึ ไม่ โอ เปอะ ยุฮ ตัม
โกตไม ยุฮ ฮุ� 5-6 ดัฮ เปอะ โอ ญอม งอ่ต ลปุง กวน
ไจ เยอะ ป ซึป ลปุง อาึ ละ เปอะ� ป เกือฮ อาึ อื โฮว
เลิง เคะ เปอะ เซ� อาึ ซ เกือฮ วฮินั เฮี ฮงั เยอื� ตอก
ยุฮ ฮุ ละ ยว่ง ชโิล ไพรม อื โฮ� บุน เอจี ฟวยจ อื โม
เปะ เนอึง เปอะ โตว ป อฮั ป ซึป ลปุง อาึ เซ� ดัฮ
เปอะ โอ แนฮ ญอม งอ่ต โฮ� ปุย โครยญ ปะเทต ซ
โฮลฮ เพยีก แฮม โม เปะ ปอ เอนิ โกว อื มอยฮ เวยีง
เฮี นึง รซอม ซะ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

7 เญือม อฮั เยเรมี ลปุง ตอก เซ นึง วิฮนั ยุฮ พะ
จาว เยอ� โม ซตุ ไม่ โม ป กอ ซึป ลปุง พะจาว� ไม่
โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื ฮมอง โรฮ ป อฮั อ�ื
8 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั เยเรมี โอเอฮี ป ดวน พะจาว
แตะ อฮั ละ ปุย โม เซ โครยญ เจือ เยอ� ปุย โม เซ
โฮมวต เอนิ อ�ื อฮั เฮี ไม่ อื ละ อ�ื �ปะ คาว ละ ลอก
เปอะ ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ เอนิ� 9 เกียฮ โกว
โน่ง เปอะ มอยฮ พะจาว นึง อฮั เปอะ วฮินั เฮี ซ แปน
ตอก ชโิล เมอ� โรวต โน่ง เปอะ อฮั เวยีง เฮี ซ ไลจ
ไม่ ฮงั เยอื อื เมอ�� อฮั เซ� ปุย โม เซ เตือง โอยจ
อื เลียก โฮวน เอนิ เคะ เยเรมี เซ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ�

10 โม จาวไน เมือง ยูด่า� เญือม ฮมอง อื ไลลวง
เซ� ฮาวก เอนิ เน่อมึ นึง เญือะ กซัต� ฮอยจ นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว, เลียก งาวม นึง ก ลัง งาวม แตะ โบ
โตะ รเวอืะ โคระ นึง วิฮนั เซ� 11 เญือม เซ โม ซตุ
ไม่ โม ป กอ ซึป ลปุง พะจาว เซ เลียก ฟอง เยเรมี
ละ โม จาวไน ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี
โซมกวน อื ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ� นึง อฮั อื ป
โซะ ลัมเลือ ซ เกิต ละ เวยีง เยรูซาเลม� ตอก เอจี
ฮมอง โม เปะ อื นึง ฮยวก โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ�

12 เญือม เซ เยเร มี อฮั อื ละ โม จาวไน ไม่ โม
ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ดวน อาึ
ฮอยจ ซึป ลปุง แตะ ละ โม เปะ นึง ไลลวง ป โซะ ป ซ
เกิต ละ วฮินั เฮี ไม่ เวยีง เฮี ตอก เอจี ฮมอง โม เปะ
อื โครยญ เจือ เซ� 13 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เนอึ
ม เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ไม่ เนองึ เปอะ
ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอมึ
ตอก เซ� พะจาว ซ เกียฮ เฌาะ โรฮ อื รพาวม แตะ
ไม่ โอ อื ซ ยุฮ เนอมึ กัน ไลจ กัน โลม ละ เปอะ ตอก
เอจี ตะ แตะ ยุฮ เซ� 14 ไลลวง อาึ นึง อ�ื อาึ อาวต
ฆรมึ อมันัต โม เปะ� เตอมึ ตอก แกต เปอะ มัฮ ป
ปุก ป ลอก� โฮลฮ เปอะ ยุฮ เนิ ตอก เซ� 15 ปังเมอ
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง แจง แน ตอก เฮี ติ เจือ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ โฮ� โม เปะ ไม่ ปุย เวยีง เฮี
ซ ลอก เปอะ ตุต แตะ นึง ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย โอ ไก
พิต� นึง เอจี มัฮ เนอึม อื พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ
ซตอก รเงอ่มึ โม เปะ ตอก เฮ�ี� อฮั เซ เยเรมี�

16 เญือม เซ โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน อฮั อื ละ
โม ซตุ ไม่ โม ป กอ ซึป ลปุง พะจาว ตอก เฮ�ี �ปุย
เฮี เอจี ซตอก รเงอ่มึ เอะ เบือ มอยฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เอะ� คาว โตว ละ เกือฮ ปุย เฮี ลอก ตุต ฮอยจ
ละ ยุม แตะ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 โม ป กวต ป เฮยีง งอ่น อื โกฮ ชุง ไม่ อฮั อื ละ
โม ป รโจะ รเจอมึ เซ ตอก เฮ�ี 18 �ซไม เฮเซคียา
กซัต เมือง ยูด่า เอจี ไก ป ซึป ลปุง พะจาว นึง ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ มีคา ปุย ยว่ง โมเรเชต� ปุย เซ รโฮงะ
โรฮ อื ละ ปุย ตัม ป อฮั พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง
ตอก เฮ�ี �ปุย ซ ไท เมือง ซีโยน ตอก ไท ปุย ชจิ โฮ�
เยรูซาเลม ซ แปน เยอื กอง ครมั รฌุฮ� บลาวง
อาวต วิฮนั ซ แปน เยอื โตะ รปั โตะ รุม ไอฮ พาวม
แตะ�� อฮั เซ มีคา เซ� 19 เญือม เซ เฮเซคียา เซ
ไม่ โม ยูด่า เยอ� อมั เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ มีคา เซ�
เกือฮ โตว อ�ื เฮเซคียา เซ ฮลัต นึง พะจาว ฆาื อื ไม่
ซาวป อื ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� โม่ มัฮ อ�ื ฟวยจ เซ
พะจาว เฌาะ เนอึม รพาวม แตะ� ยุฮ เนอึม โตว ป
โซะ ป ไซญ ละ อื ตอก ตะ แตะ ยุฮ เซ� ปเล่ีย เฮี โม
เอะ กัมลัง เมือะ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ โกะ แตะ
นึง ไลลวง เฮ�ี� อฮั เซ โม เซ�

20 (โนก ฮา เซ ไก แม ติ ปุย ป ลปุง เบือ มอยฮ พะ
จาว ไม่ อฮั โรฮ อื ป โซะ ป ไซญ ซ เกิต นึง เวยีง เฮี
ไม่ นึง ปะเทต เฮี ตอก อฮั เยเรมี อื เฮี โรฮ� มอยฮ
ปุย เซ มัฮ อุรอีา ป มัฮ กวน เชไมอา� มัฮ ปุย ยว่ง
คีริยตั-เยอารมิ� 21 เญือม ฮมอง กซัต เยโฮยาคิม
ไม่ โม ลุกนอง อื ไม่ โม ไน ตฮนั ยุฮ อื ป อฮั ปุย เซ�
กซัต เซ ตะ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื อุรยีา ปังเมอ ฮมอง
ไลลวง อ�ื ฮลัต ฆาื อ�ื ลอต ตอ ฮอยจ เมือง อียปิ�
22ฟวยจ เซ กซัต เยโฮยาคิม ดวน เอนนาทัน ป มัฮ
กวน อกัโบ่ ไม่ ปุย ไฮญ งอ่น เกือฮ อื โฮว ตุย อุรอีา
เน่อมึ นา เซ� 23 โม เซ โฮว ตุย เนอมึ อ�ื ตาว อื ละ
กซัต เยโฮยาคิม เซ� กซัต เซ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่
อ�ื เกือฮ แม ปุย โฮว โปวฮ อื นึง นา ก รมอยจ ปุย
ปุย ทัมมด่า��
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24 เยเรมี เซ ปังเมอ โอ ไก ป มอป ละ โม ลัปซด่อน
ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื มัฮ เบือ เรอึม อาฮิคัม
กวน ชาฟัน อ�ื

27
โบ่ต เฮยีน นึง ไลลวง แอก

1 เญือม โฮลฮ โรง เซเด่คียา กวน โยซียา แปน
กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เยเรมี�
2พะจาว อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ยุฮ แอก นึง โคะ ละ
ซ ปุยฮ เปอะ� ยุฮ ไม่ โม่ะ ฮกั ละ ซ เกียฮ โปต เปอะ
นึง โงก แตะ� เญือม เซ ไมจ เปอะ ดุฮ แอก เซ นึง
โงก แตะ� 3 ฟวยจ เซ ไมจ แม เปอะ รโปะ มวยญ
ตอม อาึ ละ กซัต เมือง โม เฮี เตือง โอยจ อ�ื มัฮ
เมือง เอโด่ม� โมอปั� อมัโมน� ไทระ� ไม่ ไซด่อน�
เอจี ไก โม ป ฮอยจ ตาว มวยญ ตอม กซัต โม เซ ละ
กซัต เซเด่คียา นึง เยรูซาเลม เฮ�ี ไมจ เปอะ รโปะ
โมยญ ตอม อาึ เซ นึง โม เซ� 4 เกือฮ ลปุง อาึ ฮอยจ
ละ โม เซ� ละ ซ ซึป แม อื ละ โม กซัต ยุฮ แตะ ตอก
เฮ�ี �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� 5 เอจี มัฮ อาึ ป ยุฮ ปลัฮ
เตะ ไม่ ปุย นึง อ�ื เตือง ซัตซิง อาวต นึง ปลัฮเตะ
เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ยุฮ ฮุ เบือ อมันัต ระ ไม่ รที เรยีง
ยุฮ แตะ� อาึ ฆวต เกือฮ ปลัฮเตะ ละ ป ออฮ อาึ ปุน
เกือฮ ละ ปุย เซ� 6 ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี เกือฮ เมือง โม
เซ เตือง โอยจ อื อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต เนบู่คัตเน
ซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ เซ� ปัง
มัฮ โกะพริ นึง อ�ื อาึ เกือฮ ตื โรฮ อาวต ฆรมึ อมันัต
อ�ื 7 ปุย โครยญ เมือง ซ รซอฮ ละ กซัต เซ เตือง โม
กวน อื ไม่ กวนโซะ อ�ื ฮอยจ ละ เญือม ซ เติง เวลา
ไลจโลม เมือง โกะ อื เซ� เญือม เซ เมือง ปุย ไฮญ
โฮวน เมือง ไม่ กซัต ไฮญ ป ระ อมันัต โฮวน ปุย� ซ
คนัป โรฮ เมือง บ่าบีโ่ลน เซ รซอฮ ละ โกะ แตะ�

8 � �ดัฮ ไก ปะเทต ออฮ ญุ่ก� เมือง เอฮี ญุ่ก� ป
โอ ญอม ไอฮ แอก ยุฮ กซัต เนบูคั่ตเนซา กซัต เมือง
บ่าบี่โลน� ไม่ รซอฮ แตะ ละ อ�ื อาึ ซ เกือฮ เมือง
เซ ลอก ตุต แตะ นึง กัน รุป เซิก� ไม่ ไปลญ เออปึ
แตะ� ไม่ พาญัต ฆอก� ไม่ ซ เกือฮ กซัต เซ ยุฮ ไลจ
ไม่ เมือง เซ� 9 โม เปะ� ปุ งอ่ต ป อฮั โม ป โคะ ติ
แตะ ซึป ลปุง พะจาว ละ เปอะ� ปุ โรฮ งอ่ต ป อฮั
โม ป โคะ ติ แตะ ยุง โอเอฮี ลั่กกา แตะ เบือ รโมะ
แตะ ญุ่ก� เบือ เกียฮ ลปุง แตะ ไม่ พี ญุ่ก� เบือ กทา
กทอง ญุ่ก� โม เซ เตือง โอยจ อื อฮั โม เปะ โอ ซ
โฮลฮ รซอฮ ละ กซัต เมือง บ่าบี่โลน� 10 ลปุง อฮั อื
ละ โม เปะ มัฮ เยอื จุ อื โม เปะ เกือฮ โฮลฮ โฮว ซไง
ฮา เมือง ไพรม เปอะ� อาึ ซ โครฮ โม เปะ โอก� โม
เปะ ซ ลอต เอนิ เปอะ ไลจโลม ฆาื� 11 ปะเทต ออฮ
ปะเทต เอฮี ญุ่ก� ป ญอม ไอฮ แอก ยุฮ กซัต เมือง
บ่าบีโ่ลน ไม่ ญอม อื รซอฮ ละ อ�ื อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ
โฮลฮ อาวต ลัง่ นึง เมือง โกะ แตะ ไอฮ� ละ ซ ซมา
ลโลวง ลัง่ อื โอเอฮี นึง ไม่ ไอม โรฮ ลัง่ อื นา เซ��
อฮั เซ พะจาว.�

12 อาึ อฮั โรฮ รซอม ตอก เซ ละ เซเด่คียา กซัต
เมือง ยูด่า โรฮ� อฮั โรฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
ญอม เลียก นึง แอก ยุฮ กซัต เมือง บ่าบี่ โลน เซ�
ไมจ เปอะ ญอม รซอฮ ละ กซัต เซ ไม่ ละ ปุย ไน อื
โรฮ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ ไอม เบือ อ�ื 13ปะ ไม่ ปุย
ไน เปอะ เซ� เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ยุม เยอื โกวต
กัน รุป เซิก ไม่ กัน ไปลญ เออปึ ไม่ พาญัต ฆอก ตัม
ป อฮั พะจาว อาึง โฮ� เอจี อฮั เนอมึ อาึง อื ป ซ เกิต
ละ ปุย โครยญ เมือง ป โอญอม รซอฮ ละ กซัต เมือง
บ่าบีโ่ลน เซ� 14 ปัว เปอะ โอ งอ่ต ป อฮั โม ป โคะ ติ
แตะ ซึป ลปุง พะจาว ละ เปอะ ไม่ อฮั อื โม เปะ โอ
ซ โฮลฮ แปน ครา กซัต นึง เมือง บ่าบี่โลน� โม เซ
มัฮ เยอื จุ อื โม เปะ� 15 พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ โตว
อาึ ป ดวน โม เซ โฮว ตอก เซ เยอ� มัฮ เยอื โกว อื
มอยฮ อาึ ละ จุ แตะ โม เปะ� อาึ ซ โครฮ เนอึม โม
เปะ โอก ฆาื� โม เปะ ซ ไลจ ซ โลม เปอะ� เตือง โม
โกะ เปอะ ไม่ โม ป เคียต ซึป ลปุง อาึ ละ เปอะ เซ��
อฮั เซ พะจาว เยอ��

16 เญอืม เซ อาึ อฮั ละ โม ซตุ ไม่ โม ลัปซด่อน เตื
อง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว อฮั เฮ�ี ปุ งอ่ต ลปุง
โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง อาึ ละ เปอะ� ไม่ อฮั อื
โอเอฮี ซัมคัน ป โกว ปุย นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ ซ
ไกลจ ฮอยจ แม เน่อมึ นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ� ลปุง
เซ มัฮ ลปุง จุ ไล� 17 ไมจ เปอะ โตว งอ่ต ป อฮั อ�ื
ไมจ เปอะ ญอม รซอฮ ละ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน เดอมึ
เปอะ ซ โฮลฮ ไอม เบือ อ�ื เมอยุ ฆวต เกือฮ เปอะ
เวยีง เฮี แปน เยอื กอง ครมั รฌุฮ ฮู� 18 ดัฮ โม เซ
มัฮ เนอมึ ป ซึป ลปุง อาึ โฮ� ดัฮ ลปุง อาึ อาวต เนอึ
ม นึง โฮ� เกือฮ ปัว อื นึง อาึ ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง� เดอมึ โอเอฮี ไมจ ป อาวต ลัง่ นึง วิฮนั ไม่
ป อาวต ลัง่ นึง เญือะ กซัต เมือง ยูด่า เซ� โอ โรฮ
เญาะ ซ ไก ป ตุย โรวก ฆาื อื โฮว ฮอยจ เมือง บ่า
บี่โลน โรฮ� 19-20 โฮน รกา เญือม โรวก กซัต เนบู่
คัตเนซา กซัต เยโฮยาคิน ป มัฮ กวน เยโฮยาคิม
กซัต เมือง ยูด่า เซ� ไม่ โม ป ระ ป คาว นึง เมือง
ยูด่า ไม่ นึง เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อื โฮ� ป
ไมจ นึง วฮินั เซ ละ โรฮ ลัง่ อาึง อื งอ่น� ป ละ อื เซ
มัฮ ด่อง โช ลอา โฆง เซ� ไม่ อาง รอาวม ระ ไม่ เลาะ
อาวต อาง รอาวม แตวะ เซ� ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป ไมจๆ
งอ่น�

21�เฮี มัฮ ลปุง อาึ ป มัฮพะจาว กุม ตฮนั มะลอง�
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� เกว ไม่ โอเอฮี ซัมคัน ป
โกว ปุย นึง วิฮนั ยุฮ อาึ ไม่ นึง เญือะ กซัต ป อาวต
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� 22 โอเอฮี ซัมคัน เซ ซ ไก
ป โรวก ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน� ซ อาวต นา เซ
ฮอยจ ละ ซเงะ ซ ตุย อาึ อ�ื เญือม เซ อาึ ซ โรวก
แม ฮอยจ นา เฮี ตอก ไพรม อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

28
ฮานันยา ป เคียต ซึป ลปุง พะจาว

1 ไน เนอมึ ติ เซ เอนิ� ปุก เคิ พอน� เนอมึ ปาวน
นึง กัน แปน เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า� ไก ป ฮอยจ
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เคะ อาึ ติ ปุย� ลปุง ไม่ เยอะ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว
ซองนา โม ซตุ ไม่ โม ลัปซด่อน� ป ฮอยจ เซ มัฮ ฮา
นันยา กวน อตัซู ปุย ยว่ง กิเบ่โอน ป กอ ซึป ลปุง
พะจาว� ปุย เซ อฮั เฮี เนิ� 2 �พะจาว ป กุม ตฮนั
มะลอง� ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั ติ แตะ
เอจี โปวก แอก ยุฮ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน� 3 ไน ติ เจน
ลอา เนอมึ เฮี อาึ ซ โรวก แม โอเอฮี ซัมคัน โกว ปุย ป
เอจี ตุย ปุย ฮา วฮินั เฮ�ี ซ ตาว แม ฮอยจ นึง เบือง
อื ตอก ไพรม แตะ� โอเอฮี โม เซ เอจี มัฮ ป โรวก เน
บูคั่ตเนซา ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน โฮ� 4 อาึ ซ ตาว
โรฮ เยโฮยาคิน กวน เยโฮยาคิม ป มัฮ กซัต เมือง ยู
ด่า เกือฮ แม โรฮ นา เฮ�ี เตือง โม ยูด่า ป โรวก ปุย
แปน ครา นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ เตือง โอยจ อ�ื อาึ
ซ โปวก เนอึม แอก ยุฮ กซัต เมือง บ่าบี่โลน เกือฮ
โบวก� อฮั เซ พะจาว,� ฮานันยา อฮั อื ตอก เซ�

5 เญือม เซ เยเรมี ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โลยฮ
อื ละ ฮานันยา เซ ซองนา โม ซตุ ไม่ โม ปุย โฮวน
ป อาวต นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 6 อฮั เฮี ละ อ�ื
�อาเมน� ปัว พะจาว ยุฮ เนอึม ตอก เซ� ปัว พะ
จาว เกือฮ แปน เนอมึ ตอก อฮั เปอะ เซ� เกือฮ เนอึ
ม โอเอฮี ซัมคัน ป โกว ปุย นึง วฮินั เซ ไม่ โม ป โรวก
ปุย แปน ครา เซ โฮลฮ เอญี เน่อมึ นึง เมือง บ่าบีโ่ลน
เซ� เกือฮ โฮลฮ แม แม ฮอยจ นา เฮี เตือง โอยจ
อ�ื 7 ปัง มัฮ ตอก เซ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป ซ อฮั อาึ
ละ เปอะ ไม่ ป อฮั ฮะ ละ ปุย โฮวน เฮ�ี 8 โม ป ซึป
ลปุง พะจาว เจน กา ปะ ไม่ อาึ เฮ�ี รโฮงะ อาึง ไล
ลวง ซ เกิต กัน รุป เซิก ไม่ กัน ไปลญ เออปึ ไม่ พา
ญัต ฆอก� อฮั อื ซ เกิต ละ ปุย โฮวน เมือง ไม่ ละ ปะ
เทต ระ อมันัต โฮวน ปะเทต� 9 ป ซึป ลปุง พะจาว
เยอ� ดัฮ อฮั กัน เฮน กัน ฮลอง ซ เกิต ละ ปุย โฮ�
ดัฮ เกิต เนอมึ ตัม ป อฮั อื เซ� ปุย ซ ยุง อื นึง เซ มัฮ
อื พะจาว ป เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ ปุย เซ�� อฮั
เซ เยเรมี เยอ�

10 เญือม เซ ฮานันยา ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ยวก
แอก อาวต นึง โงก เยเรมี เซ โอก ฮา อ�ื โปวก อื
เกือฮ โบวก โอยจ� 11 อฮั เฮี ไม่ อื ซองนา ปุย โฮวน
เซ� �พะจาว เอจี อฮั ติ แตะ ซ โปวก โรฮ แอก ยุฮ
เนบู่คัตเนซา เกือฮ โอก ฮา โงก ปุย โครยญ เมือง�
ซ เกือฮ อื ฟวยจ กา เฆียง ไคว อื ลอา เนอึม เฮ�ี�
อฮั เซ� เญอืม เซ เยเรมี โอก เอญี�

12 กังเคะ เอ� ฟวยจ โปวก ฮานันยา ป ซึป ลปุง
พะจาว แอก ป อาวต นึง โงก เยเรมี ตอก เซ� ลปุง
พะจาว ฮอยจ แม ละ เยเรมี� อฮั เฮี ละ อ�ื 13�ไมจ
เปอะ โฮว อฮั ละ ฮานันยา ตอก เฮ�ี �พะจาว อฮั เฮี
ละ เปอะ� ปะ เอจี ปุน โปวก เปอะ แอก โคะ เซ� อาึ
ปังเมอ ซ ยุฮ แอก ไร รโตง อ�ื 14 เฮี มัฮ ลปุง อาึ
ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน� อาึ ซ ดุฮ แอก ไร นึง โงก ปุย โฮวน เมือง�
ละ ซ เกือฮ ฮะ จัมเปน รซอฮ ละ เนบู่คัตเนซา ป มัฮ
กซัต เมือง บ่าบี่โลน� ปัง มัฮ โกะ พร�ิ อาึ ซ เกือฮ
ตื โฮว อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต เซ ตื� � อฮั เซ�

15 เญือม เซ เยเรมี อฮั แม อื ละ ฮานันยา ตอก
เฮ�ี �ฮานันยา� ไมจ เปอะ งอ่ต� มัฮ โตว พะจาว

ป ดวน ปะ เซ� ปะ ปังเมอ โฆง เปอะ เกือฮ ปุย โม
เฮี ซโอว รพาวม ไม่ ลปุง โอ เนอมึ� 16พะจาว อฮั ติ
แตะ ซ เกือฮ ปะ โอก ฮา ปลัฮเตะ เฮี ฆาื อ�ื กา ล่อ
ยญ เนอมึ เอฮี เฮ�ี ปะ ซ ยุม เปอะ� นึง ซาวป เปอะ
เกือฮ ปุย เลฮ เตียง พะจาว,� อฮั เซ�

17 ไน เนอึม เซ เญือม เอจี ฮอยจ เคิ อาแลฮ นึง
อ�ื ฮานันยา เซ ยุม เนอมึ�

29
นังซื รโปะ เยเรมี ละ โม ป แปน ครา ปุย นึง

เมือง บ่าบี่โลน
1 เฮี มัฮ นังซื ไซฮ เยเรมี ป ซึป ลปุง พะจาว� รโปะ

อื เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ ละ โม ซตุ ไม่ โม
ป กวต ไม่ ป ซึป ลปุง พะจาว เตือง โม ลัปซด่อน นึง
อื เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป โรวก กซัต เนบู่คัตเนซา
เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ เกือฮ อื แปน ครา
แตะ นึง เมือง บ่าบีโ่ลน� 2 นังซื เฮี มัฮ ไซฮ อื ฟวยจ
โรวก ปุย กซัต เยโฮยาคิน ไม่ มะ อื ไม่ โม จาวไน นึง
เญือะ กซัต ไม่ โม ไกญกอ เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง เยรู
ซาเลม เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม ป มัฮ ชงั ไม่ โม ป
ไก ฟีไมะ ไลมื โครยญ โฆะ อ�ื เอจี ตาว ตื อื โอก ฮา
เยรูซาเลม� 3 นังซื เฮี มัฮ รโปะ อื นึง เอลาซา ป มัฮ
กวน ชาฟัน ไม่ เกมารยิา ป มัฮ กวน ฮินคียา� ปุย
ลอา เซ มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง เซเด่คียา กซัต เมือง
ยูด่า ละ ซ โฮว อื เคะ กซัต เนบู่คัตเนซา นึง เมือง บ่า
บีโ่ลน� นังซื ไซฮ อื รโปะ ละ ปุย เซ มัฮ ตอก เฮ�ี

4 �โม เปะ ป เกือฮ อาึ ปุย โรวก โอก ฮา เวยีง เยรู
ซาเลม ฮอยจ เมือง บ่าบีโ่ลน เตือง โอยจ เปอะ� พะ
จาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน อฮั เฮี ละ เปอะ� 5 ไมจ เปอะ ยุฮ เญือะ อาวต
คราว โซม เปอะ ละ ซ อาวต เปอะ นึง เล่ีญ� ไมจ
เปอะ ซมา ลโลวง โอเอฮี เกือฮ ติ เปอะ โฮลฮ โซม
เปลิ อ�ื 6 ไมจ เปอะ เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ� เกือฮ
ติ เปอะ ไก กวน รเมะ กวน รโปวน� ซาวป ปรโปวน
เญือะ อื ละ กวน รเมะ เปอะ� เกือฮ โรฮ กวน รโป
วน เปอะ เอญี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ เดอมึ ซ โฮลฮ
กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โรฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ พรุฮแพร นา เซ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ รมัฮ ฮา
ไพรม แตะ� 7 ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะ
เมือง อาวต เปอะ เซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง�
นึง มัฮ อื อาึ ป เกือฮ เปอะ อาวต นา เซ แปน ตอก
ครา ปุย โฮ� ไมจ เปอะ ไววอน ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น
ละ เมือง อาวต เปอะ เซ� ดัฮ เมือง เซ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง โม เปะ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง เบือ อ�ื 8พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�
ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� ปุ
เกือฮ โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง อาึ ไม่ โม ป ซโปก
ซักซี ปุน จุ เปอะ� ปุ เจือ รโมะ รมาว รไปฮ โม เซ ละ
เปอะ� 9 ลปุง ป ซึป โม เซ ละ เปอะ เบือ มอยฮ อาึ
เซ� มัฮ โตว ป เนอึม� มัฮ โตว อาึ ป ดวน อื อฮั โอ
เอฮี เซ�� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ�

10พะจาว อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เญอืม เอจี ฟวยจ
อาลแฆลฮ เนอึม กัมโนต อาึ ละ บ่าบี่โลน เนอ� อาึ
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ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� อาึ ซ ยุฮ โรฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ
เปอะ ตัม ลปุง เอจี ซันญา แตะ อาึง� ซ ตาว โม
เปะ แม ฮอยจ นึง เมือง ไพรม เปอะ เฮ�ี 11 อาึ ยุง
เงอะ แพนกัน ป เอจี เพรยีง แตะ อาึง ละ โม เปะ
เอ� มัฮ แพนกัน ตอก ซ โฮลฮ โม เปะ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง� มัฮ โตว ตอก ซ โฮลฮ เปอะ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ� มัฮ ซ เกือฮ โม เปะ ไก ควน ซโอว
รพาวม� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ป ไมจ ป มวน ลัก่กา แตะ
เซ� 12 เญือม เซ โม เปะ ซ ปัว เปอะ นึง อาึ� ซ ไว
วอน เปอะ ละ อาึ� อาึ ซ โลยฮ ละ เปอะ� 13 โม เปะ
ซ ซาวป เปอะ อาึ� เญือม ซาวป เปอะ อาึ ไม่ เตม
รพาวม เปอะ นึง เงอ� ซ ยุ เนอมึ เปอะ อาึ อ�ื 14อาึ
ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เนอมึ ยุ แตะ� ซ เกือฮ โม เปะ
โฮลฮ เอญี ฮา แปน เปอะ ครา เซีญ ปุย� อาึ ซ ซาวป
รโจะ โม เปะ ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง นา ก เกือฮ
อาึ เปอะ อาวต เฮยี ไฮ โครยญ เมือง เซ� ซ เกือฮ
โม เปะ โฮลฮ แม อาวต นึง เมือง ไพรม เปอะ ป มัฮ
นา ก โครฮ อาึ เปอะ โอก ฮา อื โฮ�� อฮั เซ พะจาว
เยอ�

15 �โม เปะ อฮั เปอะ พะจาว เอจี เกือฮ โม ป ซึป
ลปุง แตะ เกิต ละ เปอะ นึง เมือง บ่าบี่โลน� 16 พะ
จาว ปังเมอ อฮั ไลลวง ป เกว ไม่ กซัต ป ตัตเตียง
ปุย รโตง ด่าวติ� ไม่ โม ป อาวต ลัง่ อื นึง เวยีง เฮ�ี
ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต เปอะ เมาะ ป โอ อื โฮลฮ
โฮว แปน ครา ปุย ตอก โม เปะ โฮ� 17 พะจาว ป
กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮี ละ โม เซ� �อาึ ซ เกือฮ กัน
รุป เกิต ละ โม เซ� ไม่ กัน ไปลญ เออปึ ไม่ พาญัต
ฆอก� อาึ ซ เกือฮ โม เซ แปน ตอก เปลิ เม ซเออมึ
ป โอ ปุย เญือะ เกียฮ โซม โฮ� 18 อาึ ซ เกือฮ กัน
รุป เซิก ไม่ กัน ไปลญ เออปึ ไม่ พาญัต ฆอก อาื โม
เซ� ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ เบรญี ฆาื อื นึง โม เซ� ปุย โค
รยญ ปะเทต นา ก โครฮ อาึ อื โฮว อาวต นึง เซ� ซ
เบรญี เนอึม นึง ป เกิต ละ โม เซ� ซ เพียก แฮม อื
ไม่ ซ โกว เอนิ อื มอยฮ อื นึง รซอม ซะ แตะ� 19 โอ
เอฮี ตอก เซ ซ เกิต ละ อื นึง โอ อื เนองึ ป อฮั อาึ ละ
แตะ� อาึ เอจี เกือฮ เลาะ ลาึน ลปุง แตะ ฮอยจ ละ
อื เบือ โม ป ซึป ลปุง แตะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ เซ�
โม เซ ปังเมอ โอ งอ่ต อ�ื� � อฮั เซ พะจาว.

20 �โม เปะ ป เกือฮ อาึ เปอะ โอก โฮว เน่อมึ นึง
เวยีง เยรูซาเลม ละ โฮว แปน เปอะ ครา ปุย นึง เมือง
บ่าบี่ โลน เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั
อาึ� ป มัฮ พะจาว ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 21 พะจาว ป
กุม ตฮนั มะลอง� พะจาว ยุฮ อซิราเอน� รโฮงะ ไล
ลวง อาฮปั กวน โคลายา ไม่ เซเด่คียา กวน มาอา
เซอา ละ เปอะ� ปุย ลอา เซ เคียต โกว มอยฮ อาึ
นึง ซึป อื ลปุง โอ เนอึม ละ เปอะ� อาึ ซ มอป ปุย
ลอา เซ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต เนบู่คัตเนซา กซัต
เมือง บ่าบี่โลน เซ� ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื ซองนา ปันตา
เปอะ เอนิ� 22 เฆียง เฮี เมาะ โม ยูด่า ป โฮลฮ โฮว
แปน ครา นึง เมือง บ่าบี่ โลน เซ� ดัฮ ฆวต ซะ ปุย
โฮ� ซ โกว รซอม ซะ ตอก เฮี ฆาื อ�ื �พะจาว เกือฮ
ปะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ตอก อาฮปั ไม่ เซเด่
คียา ป ลอก กซัต บ่าบี่โลน ตอง นึง งอ โฮ�� ซ อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� 23 ปุย ลอา เซ ซ ลอก โอเอฮี ตอก เซ

นึง ยุฮ แตะ ป พังไฮะ ลัมเลือ ลลาึง โม อซิราเอน�
เอจี เลนจุ ไม่ ปรโปวน เญือะ ปุย� ไม่ โกว อื มอยฮ
อาึ ละ ซึป แตะ ลปุง โอ เนอึม ละ ปุย� มัฮ โตว อาึ
ป เกือฮ ลปุง เซ ละ อ�ื อาึ ยุง เงอะ ป ยุฮ อื เซ� อาึ
ปุน แปน พญีัน อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

โจตไม รโปะ เชไมอา ละ ปุย
24-25 ติ โฮน อื พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� พะจาว

ยุฮ โม อซิราเอน เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ เกว
ไม่ เชไมอา ป มัฮ ปุย ยว่ง เนเฮลัม� กา เซ เชไมอา
เซ เอจี รโปะ โจตไม นึง มอยฮ โกะ แตะ ละ โม ลัป
ซด่อน นึง เวยีง เยรูซาเลม� ไม่ ละ เซฟันยา กวน มา
อาเซอา ป มัฮ ซตุ ไม่ โม ซตุ ไฮญ โรฮ� รซอม โจตไม
เซ มัฮ ตอก เฮ�ี 26 พะจาว เอจี เกือฮ ปะ แปน ซตุ
รโตง เยโฮยาด่า� เอจี มัฮ ปะ ป ลัง ควป คุม โอเอฮี
นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว. โม ปุย เงา่ะ ปุย บ่า ป เคียต
อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว� ปะ ลัง ดุฮ เปอะ โวง ไร
นึง โงก อื ไม่ ไกป เปอะ ชวง อื นึง กา โครยญ โฆะ
อ�ื 27 เมอยุ โอ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ละ เยเรมี ยว่ง อา
นาโทต� ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย
เซ� 28 เยเรมี เซ เอจี รโปะ รซอม แตะ ละ เอะ นึง บ่า
บี่โลน ตอก เฮ�ี �ซ เล่ีญ ลัง่ โฮลฮ เปอะ อาวต นา
เซ เยอ� ไมจ เปอะ ยุฮ เญือะ ไม่ อาวต เปอะ นึง�
ไมจ เปอะ ซมา ลโลวง โอเอฮี ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ โซม
เปลิ อ�ื� เคียต อฮั เซ เนิ� มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ เปอะ
เกือฮ เคราะ แปฮ อื ไม่ โอ แตะ เญาะ เกือฮ อฮั โอ
เอฮี ตอก เซ�

29 เญอืม เซ เซฟันยา ป มัฮ ซตุ เซ ลาว โจตไม เซ
ละ เยเรมี� 30 ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ
เยเรมี เซ� 31 มัฮ ดวน อื รโปะ รซอม พะจาว ละ โม
ป เอจี โอก โฮว แปน ครา ปุย นึง เมือง บ่าบี่โลน เตื
อง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ พะจาว ฆวต รโฮงะ
ไลลวง เชไมอา ปุย ยว่ง เนเฮลัม เซ ละ เปอะ� เชไม
อา เซ เคียต ซึป ลปุง พะจาว ละ โม เปะ เตือง โอ อาึ
ดวน แตะ� เอจี มัฮ เกือฮ อื โม เปะ ซโอว รพาวม
ไม่ ลปุง โอ เนอมึ เซ� 32 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ
เกือฮ เชไมอา ลอก ตุต แตะ เตือง กวน เตือง เฌือต
อ�ื เญาะ ซ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ไอม อื ละ ซ โฮลฮ
แตะ ยุ กัน ไมจ ป ซ ยุฮ อาึ ละ ปุย ไน แตะ ฆาื อ�ื
นึง เอจี ซาวป อื เชอฮึ ชุย ปุย เกือฮ เลฮ เตียง อาึ��
อฮั เซ พะจาว.

30
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ ปุย ไน แตะ

1 ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เยเรมี� 2 พะจาว ป มัฮ
พะจาว ยุฮ อซิรา เอน อฮั เฮี เนิ� �เมาะ ป อฮั ป
มวยญ อาึ ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ไซฮ
อาึง แปน นังซื ติ เลม� 3 เอจี ซ เติง เวลา เญือม ซ
เกือฮ อาึ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ
ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ� อาึ ซ ตาว แม เยอะ ฮอยจ
นึง บัน่เมือง ป เกือฮ อาึ ละ โม จัตเจือ ไพรม อื โฮ�
โม เซ ซ โฮลฮ แม บัน่เมือง เซ แปน คอง แตะ�� อฮั
เซ พะจาว.
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4 คัก เฮี อื มัฮ ลปุง พะจาว ป เกว ไม่ โม อซิรา
เอน ไม่ โม ยูด่า� 5พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ฮมอง เซียง
ครวก รกั ปุย นึง ฮลัต เตีจ แตะ� มัฮ เซียง โตวฮ ฆ
ราึง ปุย ป โอ เญือะ เกียฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง�
6 งอ่ต ที แลน� อมั เกียฮ แปน� ปรเมะ อมั ซ เกียฮ
เกิต กวนงกั นึง� ดัฮ ตอก เซ อาึ เกียฮ ยุ โน่ง ปรเมะ
แม่น เวยีก โกะ แตะ โครยญ โฆะ แตะ ตอก ปรโปวน
ซ เติง เคิ รอาวม โฮ เมอ� เมอยุ ฮาวต ลัมเลือ อื เตื
อง โอยจ แตะ� 7 เฮฮ� เฮฮ� ซเงะ เซ ซ มัฮ ซเงะ
ระ เนอมึ ไล� ไก โตว ซเงะ ไฮญ ป ตอก อ�ื เอจี มัฮ
เญือม ซ ลอก โม ยาโคป ป โตะ ป ตอง� ปังเมอ ซ
ไก ตอก เกือฮ พะจาว อื โปน��

8พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �ซเงะ เซ อาึ ซ
โปวก แอก ป อาวต นึง โงก โม เซ� ซ กัฮ โม่ะเฮลีจ
ป ปุก ปุย อื นึง เซ� เญือะ ซ โฮลฮ โตว แปน ครา
รซอฮ ละ ปุย ตังเมือง แม� 9ฮา เซ ซ รซอฮ ละ อาึ�
ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ ซ รซอฮ โรฮ อื ละ
ด่าวติ กซัต ยุฮ แตะ� ป ซ ดุฮ อาึ เกือฮ แปน กซัต
ละ อื เซ�

10�เออ� โม ยาโคป� กวนไจ อาึ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ฮลัต เตีจ� เออ� โม อซิราเอน� ทัน โตว โตวฮ ฆราึง
นึง โอเอฮี� อาึ ซ เรอมึ โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง ก
ซไง อ�ื ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ โปน ฮา เมือง ก โฮลฮ
อื แปน ครา เซีญ ปุย เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ แม เปอะ
เอญี ละ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ซ
โฮลฮ เปอะ อาวต ซไบ่ ซบว่ง� เญาะ ไก โตว ป ซ ยุฮ
ควน โตวฮ ฆราึง เปอะ� 11อาึ ซ อาวต ไม่ โม เปะ ละ
เรอึม แตะ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� เมาะ
เมือง ปุย ป เกือฮ อาึ โม เปะ โฮว อาวต เฮยี ไฮ นึง
เซ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เตือง โอยจ อ�ื ปังเมอ โอ ซ
ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ นึง อ�ื อาึ ซ เฟียต ซ ปุฮ โม เปะ
ตัม ปุก ตัม ลอก อื โน่ง� ซ ปุน ละ เยอื โตว โม เปะ
เตือง โอ แตะ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ เฟือฮ��
อฮั เซ พะจาว.

12พะจาว อฮั แม เฮี ละ ปุย ไน แตะ� �เบราะ เบิ
อาวม โม เปะ มัฮ เอนิ ป โอ เกียฮ ไฮ� เบราะ บัต่
เปอะ เซ ระ ลัมเลือ เอนิ� 13 เญือะ ไก โตว ป เครองึ
นึง เปอะ� เยื่อ ปุก ละ เบราะ เปอะ เซ ปุ โรฮ ไก�
โม เปะ เญือะ ไก เปอะ โตว ควน ซโอว รพาวม นึง ซ
ไฮ เปอะ� 14 โม ป ฮรกั เปอะ ไพรม อื เอจี เบีย ตื โม
เปะ� เญือะ ไก โตว รพาวม นึง เปอะ เฟือฮ เอนิ�
อาึ จัมเปน ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ ตอก ยุฮ ปุย อื ละ ป
ตอซู ไม่ แตะ โฮ� ตุต ลอก เปอะ เอจี เรยีง ลัมเลือ�
นึง ระ เนอมึ พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� มัป่ ตุต ยุฮ เปอะ
ปู เนอึม� 15 ปุ เญือะ รกัเริ ฆาื เบราะ อาวม เปอะ
เซ� ป โซะ อาวม เปอะ เซ เญือะ เกียฮ ไฮ โตว� เอจี
ระ เนอมึ กัน พิต ยุฮ เปอะ� เอจี โฮวน ลอน มัป่ ยุฮ
เปอะ� มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ โม เปะ ลอก ตุต ตอก เซ
ฆาื อ�ื

16 �ปัง มัฮ ตอก เซ เมาะ ป คัม ตุง โม เปะ� ซ ไก
โรฮ ป คัม ตุง ฆาื อ�ื เมาะ ป ฮอยจ ตอซู ไม่ โม เปะ�
ซ โฮลฮ โรฮ ปุย โรวก โกะ อื โฮว แปน ครา� เมาะ
ป ซะ เต เมือง อาวต เปอะ� ซ ไก โรฮ ป ซะ เต เมือง

โกะ อ�ื เมาะ ป ลู ตุย โอเอฮี ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ�
ซ ไก โรฮ ป ลู ตุย โอเอฮี ยุฮ โกะ อื ฮา อ�ื 17 โม ป
เกละยุ เปอะ เซ เอจี อฮั เฮ�ี �ซีโยน เซ มัฮ เมือง ป
เอจี ละ เอจี โปวฮ ปุย� เญือะ ไก โตว ป ไก รพาวม
นึง ติ ตื เนอมึ�� ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ ป โซะ
อาวม โม เปะ เซ ไฮ ไมจ� เบราะ บัต่ เปอะ เซ อาึ ซ
เยื่อ ละ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว.

18 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ เมือง อาวต
โม ยาโคป แม ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ� อาึ ซ เลียก
พาวม นึง โม อซิราเอน โครยญ เญือะ โครยญ ม่า�
ปุย ซ โก โคระ แม เวยีง เยรูซาเลม เซ นึง เบือง ไพรม
อ�ื เญือะ กซัต นึง อื ซ โก โรฮ ปุย นึง ก อาวต ไพรม
อ�ื 19 ป อาวต นึง เวยีง เซ ซ เชยี ลืลาว พะจาว� ซ
ไก เซียง มวน โมฮ รโอฮ รออง นึง� อาึ ซ เกือฮ ปุย
นึง อื พรุฮแพร� ซ พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง� เญือะ
ซ แตวะ โตว ไล นึง ลลาึง ปุย� 20 จัตเจือ โม เซ ซ
ไมจ แม ตอก เจน ไพรม โฆะ� บัน่เมือง ยุฮ อื ซ ตอน
ฮมัน ซองนา อาึ� เมาะ ป โคมเฮง คาเคียน อื มัฮ อาึ
ป ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื 21ป มัฮ กซัต ยุฮ อื
ซ มัฮ ปุย ไน โม โกะ อื ไอฮ� ป ตัตเตียง ยุฮ อื ซ เกิต
ไน เมือง โกะ อ�ื เญอืม กอก อาึ อื กซัต เซ ซ ฮอยจ
เนอึม เคะ อาึ� มัฮ ปุย ป โรวต เลียก เคะ อาึ เตือง
โอ อาึ กอก เกอ� 22 เญอืม เซ ปุย โม เซ ซ แปน ปุย
ไน อาึ� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

23-24 รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว เยอ� มัฮ ตอก กาื
ระ กาื กอ โฮ� ตอก เอนิ กาื บังบอย ป ฮอยจ พราวป
ราว ไกญ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ� รพาวม ฮาวก เรยีง
ยุฮ พะจาว เซ เญาะ ซ ไฆร โตว กา เฆียง ฟวยจ อื
ยุฮ โอเอฮี ป ตะ แตะ ยุฮ โครยญ เจือ� ซเงะ ลัก่
ก ลอยจ โอเอฮี ฮี โม เปะ ซ คาวไจ เปอะ ไลลวง เฮี
เยอ�

31
โม อซิราเอน ซ โฮลฮ เอญี เมือง แตะ

1 พะจาว อฮั เฮ�ี �ไน เจน เซ อาึ ซ แปน พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน โครยญ เจอ โครยญ ซฆลาวม อ�ื
โม เซ ซ แปน โรฮ ปุย ไน อาึ� 2 ปุย� เมาะ ป โปน ฮา
ยุม นึง รุป ปุย แตะ เญือม อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ�
อาึ เอจี เปลีฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ� เญือม ซาวป โม
อซิราเอน ตอก ซ โฮลฮ แตะ ลโล่ะ ไมจ มวน เซ�
3อาึ เอจี เปลีฮ ติ แตะ ละ เน่อมึ ก ซไง อ�ื อาึ อฮั เฮี
ละ� อาึ เอจี ฮรกั ลอป โม เปะ ไม่ รพาวม ฮรกั โอ ไก
ลอยจ� อาึ ซ เปลีฮ แนฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
แตะ ละ เปอะ� 4 อาึ ซ เฌาะ โก แม โม เปะ เกือฮ
ไมจ ตอก โก ปุย เมือง โฮ� โอ อซิราเอน ป มัฮ กวน
เครฮี ฮ�ิ โม เปะ ซ โฮลฮ แม เปอะ ตุย รมัมะนา ยุฮ
แตะ� ซ ฟอน เจิง เปอะ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ�
5 ซ โฮลฮ แม เปอะ ยุฮ รปึม อะงุน นึง บลาวง ซา
มาเรยี� โม ป ซมา อื เซ ซ โฮลฮ โซม ไอฮ เปลิ ป
ซมา แตะ เซ� 6 ไน เจน เซ โม ป มอง ญัม นึง ยว่ง
อาวต นึง บลาวง เอฟราอมิ ซ กอก บะ ปุ แตะ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เอะ ฮาวก ดิ นึง เมือง ซีโยน ละ ซ ฮอยจ
แตะ เคะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ�� ซ อฮั เซ ละ ปุ
แตะ��
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7พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ จอยะ เชยี ลเบี่ย
ปาึง เบือ โม อซิราเอน� ไมจ เปอะ โอก เซียง เรยีง
แตะ นึง รซอม ลืลาว แตะ เบือ เมือง เซ� นึง มัฮ อื
ป ระ ไล ฮา เมือง ไฮญ� ไมจ เปอะ เชยี นึง รซอม
ลืลาว เปอะ เซ� ไมจ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �พะจาว
เอจี เกือฮ ปุย ไน แตะ โปน ฮา ป โอ ไมจ� มัฮ โม อซิ
ราเอน ป โฮฮ ลัง่ นึง อื เซ�� เกือฮ อฮั เซ� 8 งอ่ต
แลน� อาึ ซ นัม เมอะ เกือฮ ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ล่าว
ง� ซ รโจะ เน่อมึ นึง ลอยจ เตะ เตือ มะลอง� โม ป
จัก ไง่ ไพ เตะ ไม่ ป คาโด่ ซ ฮอยจ โรฮ ไม่ อ�ื เตือง
ปรโปวน เอจี โรวก ไม่ โม ป เอจี ซดิ ซ เติง เคิ รอาวม
อ�ื โม เซ ซ เอญี ฮอยจ นา เฮ�ี ซ แปน เอนิ ปุย ติ
เมือง ระ� 9ซ เยอืม โรฮ ไม่ อื ไม่ ซ ไววอน อื ปุ เอญี
ติ เจน คระ นัม อาึ อื เอญี เซ� อาึ ซ นัม เมอะ เกือฮ
เอญี นึง คระ โกลง ไมจ รอาวม นึง� ปุก คระ เฆรอมึ
ป โอ ปุย ซ โคะ ซดุฮ นึง� มัฮ ฆาื มัฮ อาึ เปือะ โม อซิ
ราเอน� เอฟราอมิ มัฮ กวน โรง เงอะ�

10 �โม เปะ ปุย โฮวน เมือง โฮวน ปะเทต เตอ�
ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง อาึ เฮ�ี เกือฮ เมือง ปุย ป อาวต
นึง เฆียง รอง ก ซไง อื ฮมอง ลปุง เฮ�ี �พะจาว ป
เอจี เกือฮ โม อซิราเอน อาวต เฮยีไฮ เซ ซ รโจะ แม
อื เกือฮ อาวต ติ โดฮ� ซ แลน แก อื ตอก แลน แก
ป เลียง แกะ โม แกะ ยุฮ แตะ โฮ�� อฮั เซ พะจาว.
11 พะจาว เอจี โตฮ โม อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา อมั
นัต ยุฮ ปะเทต ป ระ เรยีง ฮา โกะ อ�ื 12 โม เซ ซ
เอญี� ซ โฮลฮ เชยี นึง บลาวง ซีโยน ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ� ซ ฟวยจ พาวม นึง โอเอฮี ไมจ ป ปละ
ซาึต พะจาว ละ แตะ� เตือง เฮงาะ รโกะ� รอาวม
อะงุน ไม่ ลออยฮ กาวก� เตือง แกะ� ปิ� ไม่ โมวก
โครยญ เจือ� โม เซ ซ แปนตอก รปึม ซัก นึง รอาวม
โฮ� เญือะ ซ โฮลฮ โตว อาวม ตุก เปละ นัน พาวม
แตะ� 13 ไน เจน เซ โม ป เครฮี นึง อื ซ ฟอน เจิง
ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� โม ปรเมะ นึง อื ซ มวน
รพาวม เตือง โม ป กวต ป บุฮ� อาึ ซ เกือฮ รพาวม
ตุก อาวม อื เปียน ติ แตะ แปน รพาวม ไมจ มวน ละ
อ�ื กัน เยอืม อื ซ เกือฮ แม แปน กัน ญวยฮ ดา ฮา
เฮ ละ อ�ื 14 โม ซตุ นึง อื อาึ ซ เกือฮ ซัก นึง โซม
แตะ ป ญึม� โม ปุย ไน เยอะ ซ ฟวยจ พาวม นึง
โฮลฮ แตะ ป ไมจ เน่อมึ นึง อาึ�� อฮั เซ พะจาว.

15 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ปุย ฮมอง เซียง ปุย นึง
ยว่ง รามา� มัฮ เซียง ครวก รกั ไม่ เซียง เยอืม ปุย�
ราเชน เยอืม ฆาื ยุม กวน แตะ� ญอม โตว เกือฮ ปุย
เกาะ โลม แตะ นึง โอ อื เญือะ ไก กวน� 16 ปุ เญือะ
เยอืม� บ่วต รบวต เปอะ เซ� กัน ยุฮ เปอะ แจง ซ
ไก ลังวนั เปอะ เบือ อ�ื กวน เฌือต เปอะ เซ ซ โฮลฮ
เอญี เน่อมึ นึง เมือง โม ป เกละยุ อื เซ� 17 ไลลวง ลั่
กกา เปอะ เซ เอจี ไก ควน ซโอว รพาวม เปอะ� กวน
เฌือต เปอะ แจง ซ โฮลฮ แม เอญี อาวต นึง ปะเทต
โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

18 �อาึ ฮมอง เซียง แงงฮั โม อซิราเอน ไม่ อฮั อื
ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี เพอกึ เฟียต เปอะ เอะ ตอก เพ
อกึ ปุย กวน โมวก ป โอ ปุย ดิ กอ เพอกึ ติ ชวง เนอึ
ม โฮ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ เนอึง ป อฮั แตะ� ปัว
เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ เอญี แม เคะ เปอะ� เอะ ซ

เอญี เนอึม เคะ เปอะ นึง มัฮ เปอะ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ ฮุ� 19 ไพรม อื เอะ เอจี ลเตือฮ ติ แตะ ฮา เปอะ�
กังเคะ เอ ปังเมอ ฆวต เอญี แม เคะ เปอะ� ฟวยจ
เพอกึ เฟียต เปอะ เอะ ตอก เซ เอะ ฆวต ญอม เอนิ
ติ แตะ ฆาื� เญือม นมุ ลัง่ เงอะ เอะ ยุฮ เนอึม ป
พิต� เอะ เอจี ไลจ เนอึม มอยฮ แฮะ� อาวม เนอึม
โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื�� � อฮั เซ�

20พะจาว อฮั เฮ�ี �อซิราเอน มัฮ กวน รเมะ ฮรกั
เกอะ� รพาวม เมอะ อาวต เนอึม นึง อ�ื โครยญ
โฮน เญือม จัมเปน อาึ เติ กัน พิต ยุฮ อ�ื อาึ ฮรกั
ไฌม ลัง่ เงอะ� รพาวม เมอะ โตก ลอป ละ กวน
แตะ เซ� อาึ เลียก พาวม ลัมเลือ นึง� 21 โอ โม
อซิราเอน� ไมจ เปอะ ปุฮ อาึง ลัก ละ ไม เปอะ คระ
โฮว แตะ นึง� ไมจ เปอะ โบลวง ไป นึง คระ ลัง เอญี
เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ เปอะ ไตม คระ โฮว แตะ�
เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ เอญี แม นึง� โอ อซิราเอน ป
มัฮ กวน เครฮี ฮ�ิ เอญี เมิฮ� เอญี อาวต แม ยว่ง
อาวต ไพรม เปอะ� 22 ปะ มัฮ เปอะ กวน เครฮี โอ
เนอึม รพาวม� ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ รงัมะ รพาวม
เปอะ� อาึ เอจี ยุฮ ไล โคระ นึง ปลัฮเตะ ติ เจือ� มัฮ
ป ตังเจือ ลัมเลือ� มัฮ ปรโปวน ป ซ เฆีญ ปรเมะ
เอ�� อฮั เซ พะจาว.

23พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ อซิ
ราเอน อฮั เฮ�ี �เญอืม เอจี ฟวยจ เกือฮ อาึ ปุย เอญี
แม ฮอยจ นึง ยว่ง ไพรม อ�ื ซ ไก แม ป อฮั เฮี นึง
เมือง ยูด่า ไม่ นึง ยว่ง นึง อื โครยญ ยว่ง� �โอ บลา
วง ซัมคัน นา ก อาวต ป ตึก นึง ซงะ่ ซงอม แตะ� ปัว
พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�� ซ อฮั อื ตอก เซ� 24 นึง
เมือง ยูด่า ปุย ซ โฮลฮ อาวต ซไบ่ ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง
โครยญ ยว่ง� เตือง โม ป ซมา ลโลวง โอเอฮี ไม่ โม
ป ไร ไม่ แกะ ปิ ยุฮ แตะ� 25 อาึ ซ เกือฮ โม ป โซะ
ไมญ โซะ ปี โฮลฮ ลโล่ะ ปุน แม เรยีง แตะ� ซ เกือฮ
โม ป ฮวิ นึง ฆวต โซม แตะ โฮลฮ โซม ซัก�� อฮั เซ
พะจาว.

26 ฟวยจ เซ อาึ โปวะ เน่อมึ ไอจ แตะ� อาึ งอ่ต
แลน ป ยุ ป ฮมอง แตะ เญือม ไอจ แตะ เซ� โฮลฮ
เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

27พะจาว อฮั เฮ�ี �เอจี ซ ฮอยจ เวลา ซ เกือฮ อาึ
โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า พรุฮแพร ปอ นาวก เมือง
อาวต อื เอนิ� คอง เลียง คอง ดู่ อื ซ พรุฮ โรฮ�
28 บุน เอจี ฟวยจ อื เอจี มัฮ อาึ ป โฆง ตังไจ แตะ ละ
ตอยจ� ละ เญื่อฮ� ละ ซะ เต� ไม่ รเคอปึ เปอะ ไม่
เกือฮ โรฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ อ�ื เฆิม เฮี เยอ อาึ
ซ ตัง แม โรฮ ไจ แตะ ละ ซมา โคระ แตะ ไม่ โก โคระ
แม แตะ ตอก เซ โรฮ� 29 เญือม เอจี เติง เวลา เซ
เญือะ ซ ไก โตว ป อฮั เฮ�ี �โม มะเปือะ อื โซม เปลิ
อะงุน นะ� ปังเมอ แปน ควน ชุม ยุฮ เบยีง กวน อ�ื�
เญือะ ซ อฮั โตว อื ตอก เซ� 30ป โซม เปลิ อะงุน นะ
มัฮ โกะ อื ไอฮ ป ซ ชุม เบียง ฆาื อ�ื ปุย ซ ยุม โรฮ
ฆาื พิต มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน��
อฮั เซ พะจาว.

ลปุง ซันญา โคระ
31พะจาว อฮั เฮ�ี �ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ ยุฮ อาึ

ลปุง ซันญา โคระ ไม่ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เตื
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อง โอยจ อ�ื 32 ซ ตอก โตว ลปุง ซันญา ไพรม ป
ยุฮ อาึ ไม่ จัตเจือ ไพรม อื เญอืม โตวก อาึ เตะ อื ไม่
ตาว เยอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ� เญอืม เซ อาึ ตอก
เอนิ ปรเมะ เญือะ อื ละ อ�ื โม เซ ปังเมอ โอ เนอึม
รพาวม ละ อาึ� ยุฮ โตว อื ตัม ลปุง ซันญา เอะ อาึง
ไม่ ปุ แตะ� 33 มัฮ ตอก เฮี ลปุง ซันญา โคระ ซ ยุฮ
อาึ ไม่ โม อซิราเอน เนอ� อาึ ซ อาึง พะทัม โกตไม
ยุฮ แตะ โตะ รพาวม รโม่ยฮ อ�ื ซ ไซฮ แฮะ กไน
โตะ รพาวม อ�ื อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ โม เซ� โม
เซ ซ แปน ปุย ไน อาึ� อฮั เซ พะจาว. 34 ปุย เญือะ
ซ จัมเปน โตว อื เพอกึ เอียกปุ แตะ ไม่ ปุ ยว่ง แตะ
เกือฮ ยุง พะจาว, นึง เอจี ซ ยุง เนอึม อื อาึ เน่อมึ
นึง ปุย ตึก นึง ตุเตียม แตะ ฮอยจ ละ ป ตึก นึง ระ
แตะ โครยญ โฆะ อ�ื เญือม เซ อาึ เญือะ ซ ทื โตว
พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื มัป่ ตุต ยุฮ อื อาึ เญือะ ซ ไตม โตว
เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว.

35 พะจาว มัฮ ป ยุฮ อาึง ซเงะ ละ ซ เกือฮ อื รงั
เมือ ซเงะ่ อ�ื เกือฮ โรฮ เคิ ไม่ ซโมยญ รงั เมือ ก
ซาวม อื ตัม ไล แตะ โครยญ เวลา� มัฮ โรฮ ป เกือฮ
ปลัฮ รอาวม พุกเพียก ลอยฮ เนอึม ลอยฮ แนม�
มอยฮ อื มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� 36พะจาว เซ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ ไม่ นึง ปลัฮ มะ
ลอง เงอ อาวต ตัม ไล แตะ ลัง่ เล่ีญ เมาะ ออฮ� จัต
เจือ อซิราเอน ซ แปน โรฮ ปะเทต แตะ ซองนา อาึ
ลัง่ เล่ีญ เมาะ เซ โรฮ� 37 ดัฮ ปุย ปุน เตะ ปุน แนต
ปลัฮ มะลอง ป อาวต ก ฮลาวง อื ไม่ ปุน กวต ที อื
แรฮ ปลัฮเตะ ป อาวต ก โด่ะ อื เซ เญือม ออฮ� มัฮ
เญือม เซ เญือม ซ ปุน ละ โปวฮ โรฮ อาึ โม จัตเจือ
อซิราเอน เนอ ฆาื กัน เอจี ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว
เยอ�

38พะจาว อฮั เฮ�ี �ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ โก ปุย
เวยีง เยรูซาเลม แปน ป ทไว อื ละ อาึ� เน่อมึ นึง
ปอม ตฮนั ฮานันเอน ฮอยจ ละ โตะ รเวอืะ โจง นึง
อื เตือง โอยจ อ�ื 39 ม่าื เคต เวยีง เซ ซ โอก ซื เน่
อมึ นา เซ ฮอยจ ละ ตู กาเรป� ฟวยจ เซ ซ โวก แม
ฮอยจ ละ นาตี โกอา เอนิ� 40 เญือม เซ โตะ โลก
เตือง โอยจ อื นา ก รมอยจ ปุย ป ยุม� ไม่ เบือง
นา ก โปวฮ ปุย ครมั รฌุฮ� เตือง ชจิ ม่า ฮอยจ ละ
โกลง คิตโรน เตือง โอยจ อื เซ� ฮอยจ ละ โตะ รเวอืะ
บรอง ลวง โอก ซเงะ นึง อื ซ แปน นาตี ซัมคัน ละ
อาึ� เวยีง เซ เญือะ ซ ไก โตว ป ฮอยจ เญื่อฮ ไม่ ยุฮ
อื ไลจ ไม่ เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว.

32
เยเรมี รวี ชจิ ติ เบือง

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ กาว นึง กัน แปน เซเด่คี
ยา กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ
เยเรมี� ปุก เนอึม กาว โรฮ ซเตะ นึง กัน ตัตเตียง
กซัต เนบู่คัตเนซา เมือง แตะ เซ� 2 เญือม เซ ตฮนั
เมือง บ่าบี่โลน กัมลัง แวต เวยีง เยรูซาเลม� เยเร
มี ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เอจี คัง ปุย อาึง นึง โฮง พัก
นา ก อาวต โม ตฮนั มอง กซัต ป ไก นึง ควง เญือะ
กซัต เมือง ยูด่า เซ� 3 มัฮ กซัต เซเด่คียา เซ ป คัง

อาึง เยเรมี นา เซ� ปุก โตว ป อฮั เยเรมี รพาวม อ�ื
เญือม ซึป อื ลปุง พะจาว นึง ไลลวง เยรูซาเลม เซ�
เยเรมี เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว,
�อาึ ซ มอป เวยีง เฮี ละ กซัต เมือง บ่าบี่โลน เกือฮ
โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื 4 เซเด่คียา กซัต เมือง ยู
ด่า ซ โปน โตว อมันัต โม บ่าบีโ่ลน เซ� ซ โฮลฮ กซัต
เมือง บ่าบี่โลน เซ โฮมวต� เซเด่คียา เซ ซ โฮลฮ ยุ
กซัต เมือง บ่าบี่ โลน เซ นึง ไง่ โกะ แตะ� ซ โฮลฮ
ลปุง ไม่ อื ซอง โต ซอง� 5กซัต เซ ซ โรวก เซเด่คียา
เซ โฮว ฮอยจ นึง บ่าบี่โลน� ซ อาวต นา เซ ฮอยจ
ละ ลอก อื ตุต แตะ เน่อมึ นึง อาึ� ปัง ริ รุป ปุ แตะ
ไม่ โม บ่าบี่โลน แจง โอ ซ ไก ป มัฮ ละ อ�ื� อฮั เซ
พะจาว.� มัฮ ฆาื อฮั เยเรมี อื ตอก เซ ป คัง อื เยเร
มี ฆาื อ�ื

6 เญอืม เซ เยเรมี ฮมอง แม ลปุง พะจาว. 7อฮั เฮี
ละ อ�ื �ฮานัมเอน ป มัฮ กวน แอน ระ ชนัลุม เปอะ
ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ อฮั เฮี ละ เปอะ� �เยเรมี�
ไมจ เปอะ รวี ชจิ ยุฮ อาึ ป ไก นึง ยว่ง อานาโทต เซ�
เอจี มัฮ ปะ ป มัฮ เฌือต ซดิ อิ ฮา ปุย� ปุก ละ รวี
ปะ อื ละ ซ โตฮ เปอะ ละ โกะ แตะ�� ซ อฮั เซ ละ
เปอะ��

8 เญือม เซ ฮานัมเอน ป มัฮ เอียกปุ อุ เซ ฮอยจ
เนอึม เคะ อาึ ตอก อฮั พะจาว อื เนิ� ปุก เญือม
อาวต เตอะ นึง ควง อาวต โม ตฮนั มอง กซัต เซ�
อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ รวี ชจิ ยุฮ อาึ ป ไก นึง ยว่ง
อานาโทต นึง นาตี เบ่นยามิน เซ� เอจี มัฮ ปะ ป มัฮ
เฌือต ซดิ อิ ฮา ปุย� มัฮ ปะ ป ลัง โตฮ โฮ� ไม่ ลัง
โฮลฮ เปอะ แปน คอง โกะ แตะ�� อฮั เซ เนิ�
เญือม เซ อาึ ยุง เอนิ เนอะ มัฮ เนอึม อื ลปุง พะ

จาว. 9 เญือม เซ อาึ รวี เนอึม ชจิ เซ เน่อมึ นึง ฮา
นัมเอน ป มัฮ เอียกปุ แตะ เซ� อาึ แฆ มาื ละ� ปุก
มาื กาว โรฮ อาแลฮ เชเคน� 10 อาึ ไซฮ อาึง มอยฮ
แตะ นึง นังซื ชโนต ไม่ เกือฮ ปุย แปน พญีัน อ�ื ดุฮ
แม ทา นึง นังซื เซ� ตุย ไง่ แฆ ละ แฆ แตะ มาื เซ
ละ อ�ื 11ฟวยจ เซ อาึ ตุย นังซื ชโนต เซ เตือง ป ไก
ทา อื ไม่ ป โอ อื ไก ทา เซ� นังซื เซ มัฮ ลักทัน นึง
ไลลวง ตอก โชะ ตอก รวี ปุย ชจิ เซ� 12อาึ เกือฮ ละ
บ่ารุก ป มัฮ กวน เนรยิา� มัฮ กวนโซะ มาอาเซอา�
เกือฮ ละ อื ซองนา เอียกตุ ฮานัมเอน ไม่ โม ซกิ พี
ญัน ป ไซฮ โรฮ มอยฮ แตะ นึง นังซื เซ� ไม่ ซองนา
โม ยวิ ป งาวม นึง ควง อาวต ตฮนั เซ เตือง โอยจ
อ�ื

13 ลไล งอ่ต โม เซ อื อาึ ดวน บ่า รุก ตอก เฮ�ี
14 �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ อซิรา
เอน อฮั เฮี ละ เปอะ� �ไมจ เปอะ โรวก นังซื ลักทัน
เฮ�ี เตือง ป ไก ทา ไม่ ป โอ อื ไก ทา� โรวก แฮรน
โตะ โดง เตะ� เดอมึ ซ โอต ฆาื อื เล่ีญ� 15 ป มัฮ
เญือะ ปุย ไม่ ชจิ ม่า ไม่ รปึม อะงุน แจง ซ โชะ แม
ปุย ละ ปุ แตะ ตัม ไล อื นึง เมือง อซิราเอน เฮ�ี� อฮั
เซ ละ เปอะ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอนิ�� อฮั เซ�

เยเรมี ไววอน
16ฟวยจ เกือฮ ฮะ ชโนต เซ ละ บ่ารุก กวน เนรยิา

เยอ� อาึ ไววอน อฮั เฮี ละ พะจาว, 17 �โอ พะจาว
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เยโฮวา� ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง
เบือ อมันัต ระ รที เรยีง เปอะ� ไก โตว ติ เจือ เนอึ
ม ป โอ ปะ เกียฮ ยุฮ ฮู� 18 ปะ เปลีฮ เปอะ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ปุย แปน เปือน เจน อ�ื
ปังเมอ เกือฮ โรฮ เปอะ พิต มัป่ ยุฮ ปุย แปน ตุต ละ
อื ฮอยจ ละ เจน กวน อ�ื ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ป ตึก
นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ� อมันัต เปอะ ระ เนอมึ�
มอยฮ เปอะ มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� 19 แพน
กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ� ป ยุฮ ป อฮั
เปอะ ระ เนอึม ไล� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั ปุย เยอ ปะ ยุ
เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ปะ เกือฮ เปอะ ลังวนั ละ ปุย
ตัม โซมกวน อื ไม่ กัน ยุฮ อื โครยญ เจือ� 20 เจน
ไพรม โฆะ โอ ปะ เอจี ยุฮ เปอะ กัน ซัมคัน นึง เมือง
อียปิ ปอ เงอตึ ปุย นึง� กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ ไก ลัง่
ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี เตือง ลลาึง โม อซิราเอน
ไม่ ลลาึง ปุย ตัง เมือง� มอยฮ เปอะ เอจี พรุ เฮอื
เล่ีป ปลัฮเตะ� 21 ปะ ยุฮ เปอะ กัน ซัมคัน นึง เมือง
อียปิ ปอ ฮลัต ปุย นึง� อมันัต ระ เปอะ ไม่ รที เรยีง
เปอะ เซ ปุน เกือฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ
โอก โปน ฮา เมือง อียปิ เบือ อ�ื 22 ปะ เอจี เกือฮ
เปอะ เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง เฮี
ละ โม อซิราเอน� ตัม รซอม ซันญา ซโตฮ เปอะ อาึง
ละ โม จัตเจือ ไพรม อ�ื 23 โม เซ เอจี เลียก กุม เมือง
เฮี ไม่ เกือฮ อื แปน คอง แตะ� โม เซ ปังเมอ โอ เนอึ
ง ป อฮั เปอะ� โฮว โตว ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� โอเอฮี
เมาะ ป ดวน ปะ อื ยุฮ เซ� โม เซ ยุฮ โตว อื เฟือฮ�
มัฮ ฆาื เซ ป เกือฮ เปอะ ป โตะ ป ตอง ตอก เฮี เกิต
ละ อื ฆาื อ�ื

24 �แลน เซ� ฮนั ฮลาวง ป ยุฮ ปุย ละ โปยญ อื
เวยีง เฮี เอจี รวติ เอนิ เวยีง� กัน รุป เซิก ไม่ กัน
ไปลญ เออปึ ไม่ พาญัต ฆอก ซ เกือฮ เวยีง เฮี จัมเปน
อาวต ฆรมึ อมันัต โม บ่าบีโ่ลน เซ� เมาะ ป อฮั เปอะ
อาึง เซ เอจี เกิต เนอึม ตอก อฮั เปอะ ตอก ยุ เปอะ
ปเล่ีย เฮ�ี 25 โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ เกียฮ ดวน โน่ง
เปอะ อาึ รวี ชจิ เซ ซองนา โม พีญัน ตัม ไล อื เตือง
เอจี แจง ซ ปุน โม บ่าบีโ่ลน เวยีง เฮี เมอ�� อฮั เซ�

26 พะจาว อฮั แม อื ละ เยเรมี ตอก เฮ�ี 27 �อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื
อมั ไก ป ญัก ลอน ละ อาึ อ�ื 28 อาึ ซ มอป เนอึม
เวยีง เฮี ละ กซัต เนบู่คัตเนซา ไม่ โม ตฮนั เมือง บ่า
บี่โลน� ซ ปุน เนอึม อื ฆาื อ�ื 29 ซ โตก อื เกือฮ ฮะ
ล่อยญ� เตือง เญือะ ปุย ป เกือฮ อาึ รอก พาวม ฆาื
ตอง อื ป ซออย ฮงาื ละ พะบ่าอนั นึง ดัต่ฟะ เญือะ
แตะ ไม่ โม ป เรฮ รอาวม อะงุน ละ พะ ไฮญ โรฮ��
อฮั เซ�

30 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �เน่อมึ เญือม โคระ ลัง่
เมือง เฮี โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เอจี ยุฮ ลอป ป
ฆอก ป เบร โน่ง ละ แลน อาึ อ�ื ป ยุฮ ป อฮั ปุย ไน
อาึ เฮี มัฮ เนอมึ ป ววั ละ อาึ� 31 เน่อมึ เญอืม ยุฮ โรง
ปุย เวยีง เฮี ฮอยจ ละ ปเล่ีย� ปุย นึง อื เกือฮ ลอป
อาึ รอก พาวม นึง แตะ� ไม่ คนัป อื อาึ โอก รพาวม
ฮาวก แตะ� มัฮ ฆาื เซ ป โปวต อาึ รพาวม แตะ ยุฮ

ไลจ ไม่ ฆาื อ�ื 32 โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เยอ ยุฮ
แนฮ ป ฆอก ป เบร ปอ ววั อื รพาวม อาึ� เตือง โม
ลัปซด่อน เตือง กซัต ยุฮ อื ไม่ โม จาวไน� โม ซตุ�
ไม่ โม ป ลัง ซึป ลปุง อาึ นึง อื เตือง โอยจ อื ป มัฮ
ปุย เมือง ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� 33 โม เซ ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา อาึ� เปลีฮ โตว นา แตะ เนิ� อาึ ปัง
เอจี เพอกึ ตอม ลอป เยอะ� โม เซ ญอม โตว งอ่ต อื
ติ ชวง� ญอม โตว เกือฮ อาึ เพอกึ แตะ� 34 โม เฮี
โฆง โบลวง ฮุป ป เกละ ลัมเลือ อาึ ยุ นึง วฮินั นา ก
ลืลาว ปุย มอยฮ อาึ นึง เซ� เกือฮ วิฮนั เซ แปน ป
รแอม ไล ฆาื อ�ื 35 เอจี ยุฮ คัน ละ พะบ่าอนั นึง โตะ
โลก เบ่นฮินโนม� ละ ซ ตอง อื ทไว กวน รเมะ กวน
รโปวน แตะ ละ พะโมเลก� อาึ ไก โตว เญือม ดวน
ปุย ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ ติ ชวง เนอึม� กัน ตอก เซ
มัฮ โตว ป คิต ป งอ่ต อาึ เฟือฮ เอนิ� มัฮ กัน ตอก
เซ ป เกละ อาึ ยุ ป แปน มัป่ ละ โม ยูด่า เยอ�� อฮั
เซ พะจาว.

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
36 เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮ�ี �โม

เปะ อฮั เปอะ เวยีง เฮี ซ ลอก กัน รุป เซิก ไม่ กัน
ไปลญ เออปึ ไม่ พาญัต ฆอก� ซ ลอต แปน คอง
กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน ฆาื อ�ื ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ งอ่ต
ป ซ อฮั อาึ ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ละ เปอะ
เฮ�ี 37 อาึ แจง ซ รโจะ แม โม เซ เน่อมึ นึง เมือง
นา ก เกือฮ อาึ อื โฮว อาวต ฆาื รพาวม รอก เกอะ ไม่
รพาวม ฮาวก เกอะ เซ โครยญ เมือง� อาึ ซ รโจะ
โอะ� ซ ตาว แม เยอะ เกือฮ เอญี ฮอยจ นึง เมือง
เฮ�ี ซ เกือฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง อ�ื 38 เญื
อม เซ โม เซ ซ แปน ปุย ไน อาึ� อาึ ซ แปน โรฮ พะ
จาว ยุฮ อ�ื 39 อาึ ซ เกือฮ โม เซ ไก รพาวม ติ โดฮ
ไม่ ยุฮ อื กัน ติ ไล� เดอมึ ซ ฮลัต นึง อาึ ไม่ ซ นัปทื
ลอป อื อาึ� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ซ แปน ป ไมจ ละ โกะ
อื ไม่ ละ กวน เฌือต อื ป เกิต กังเคะ� 40 อาึ ซ ยุฮ
ลปุง ซันญา โคระ ไม่ อื ป โอ เญาะ ซ ไก ลอยจ นึง�
อาึ เญาะ ซ ลโล่ะ โตว ยุฮ แตะ ป ไมจ ละ อ�ื อาึ ซ
โบว โรฮ รพาวม อื เกือฮ นัปทื เนอึม อาึ� เดอมึ โอ
เญาะ ซ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา อาึ� 41 อาึ ซ ยุฮ ป ไมจ
ละ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ไม่ เตม รพาวม แตะ
นึง� อาึ แจง ซ เกือฮ เยอะ อาวต ตอน ฮมัน ลอป
นึง เมือง เฮ�ี� อฮั เซ�

42พะจาว อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �แจง นัม อาึ ป โตะ
ป ตอง ฮอยจ ละ ปุย โม เฮี ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ
ซ เกือฮ ป ไมจ ป มวน ฮอยจ ละ อื ตอก เซ โรฮ� ตัม
ลปุง ซันญา อาึ ละ อ�ื 43-44 ปเล่ีย เฮี ปุย กัมลัง อฮั
เมือง เฮี ซ แปน เยอื ลาึน ซออฮ ไม่ โอ อื เญาะ ซ ไก
ปุย นึง� ซัตซิง นึง อื ปุ โรฮ เญือะ ซ ไก� นึง เอจี
มอป พะจาว อื ละ โม บ่าบี่โลน� ปัง มัฮ ตอก เซ ซ
ไก แม ติ ซเงะ เญอืม ซ รวี ปุย ชจิ ม่า นึง ปุ แตะ นึง
เมือง เฮ�ี ปุย ซ รวี พริ เตะ เบระ เบรอมึ นึง ปุ แตะ�
ซ ไซฮ มอยฮ แตะ นึง นังซื ชโนต� ไม่ ปุฮ อื ทา อื ไม่
เกือฮ อื ปุย แปน พีญัน อื ตัม ไล อ�ื โอเอฮี ไล เซ ซ
เกิต นึง แควน เบ่นยามิน ไม่ ยว่ง แตวะๆ รวติ เวยีง
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เยรูซาเลม ไม่ ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง แควน ยูด่า�
ฮอยจ ละ นึง บลาวง ไม่ ตู เตียม ไม่ นึง เนเกป นึง
อ�ื อาึ แจง ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ อาวต ไมจ มวน แม
ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

33
อซิราเอน ซ ไมจ ตอก ไพรม แตะ

1 ลไล คัง ลัง่ ปุย เยเรมี นึง ควง อาวต ตฮนั มอง
กซัต เซ� ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ อื ติ โฮน แม�
2 อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ� ไม่ ลวน
อื เกือฮ แปน ฮุป แปน ฮอย แตะ ไม่ เกือฮ อื อาวต
ตอน ฮมัน นึง เบือง แตะ เซ� มอยฮ อื มัฮ เยโฮวา�
พะจาว เซ อฮั เฮี ละ เปอะ� 3 ไมจ เปอะ กอก ปัว นึง
อาึ� เญือม เซ อาึ ซ โลยฮ ละ เปอะ� อาึ ซ รโฮงะ
ไลลวง ป ระ เนอึม ไล ป โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อื
ละ เปอะ� มัฮ ป โอ ปะ ดิ ยุง ไพรม อ�ื 4-5 อาึ ป มัฮ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ อซิราเอน ซ รโฮงะ ไลลวง เญือะ
ปุย นึง เวยีง เฮี เตือง เญือะ ยุฮ กซัต นึง อ�ื ป มัฮ
เญือะ เอจี เญื่อฮ ปุย โฮวน ลัง นึง เพรยีง แตะ เวยีง
เซ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ โม บ่าบีโ่ลน� ดัฮ ปุย เอจี ตอซู
เนอึม ปุ แตะ โฮ� โม บ่าบี่โลน เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
โฮวน ปอ นาวก เญือะ โม เซ นึง ป ยุม เอนิ� มัฮ อาึ
ป ซ เกือฮ อื ยุม ตอก เซ นึง รอก ลัมเลือ พาวม อาึ
นึง� อาึ เญือะ ปุน แลน โตว เวยีง เฮี ฆาื กัน ฆอก
กัน เบร โครยญ เจือ ป ยุฮ ปุย นึง อ�ื

6 �ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ ซ เกือฮ แม ปุย
นึง เวยีง เฮี ไฮ ป โซะ อาวม� อาึ ซ เยื่อ เบราะ บัต่
ลอก อื เซ เกือฮ ไฮ� ซ เกือฮ แม เยอะ โฮลฮ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ�
7 อาึ ซ เกือฮ โม ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน โฮลฮ อาวต
ไมจ มวน แม ตอก ไพรม แตะ� ซ โก โคระ แม เยอะ
เกือฮ ตอน ฮมัน ตอก เจน โฆะ โฮ� 8 ปุย โม เซ ปัง
เอจี ยุฮ ป พิต ละ อาึ� อาึ ซ รไซจ ลัง่ พิต โฌวะ ยุฮ
อื เกือฮ ซงะ่� กัน เลฮ อื เตียง อาึ ไม่ มัป่ ตุต ยุฮ อื
เซ อาึ ซ ยวก ละ อื เตือง โอยจ อ�ื 9 เวยีง เยรูซา
เลม เฮี ซ โฮลฮ อาึ นา ตา แตะ นึง� ไม่ ซ แปน แม
ควน โฮลฮ อาึ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง� ไม่ โญต
ซัก แตะ ซองนา เมือง ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื
เมือง โม เซ ซ ฮลัต ปอ รกุฮ แตะ เญอืม ฮมอง อื กัน
ไมจ ป ยุฮ อาึ ละ เวยีง เยรูซาเลม เซ ไม่ ตอก เกือฮ
อาึ อื จเลิน เนอ�� อฮั เซ�

10-11พะจาว อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี อฮั
เปอะ เมือง อาวต เปอะ เฮี มัฮ เยอื ลาึน ซออฮ ไม่ โอ
อื เญาะ ไก ปุย ไม่ ซัตซิง นึง� เอจี ปุก ป อฮั เปอะ
เซ� ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง แควน ยูด่า ไม่ กอง เวยีง
เยรูซาเลม เอจี ม่าวง เนอึม� เญือะ ไก โตว ปุย ไม่
ซัตซิง นึง เฟือฮ� ปัง มัฮ ตอก เซ นา ก ม่าวง อื เซ
โม เปะ ซ ฮมอง แม เปอะ เซียง จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง
ปุย นึง� เบือ ไมจ มวน รพาวม แตะ แม� ไม่ เซียง
มวน โมฮ รโอฮ รออง นึง กัน โซมญุ ปุย� ซ ฮมอง
แม เปอะ เชยี ปุย เญือม ฮาวก ทไว อื โอเอฮี ละ อาึ
นึง วฮินั ยุฮ ฮุ� ละ เปลีฮ อื รพาวม ญันด่ี แตะ� โม

เซ ซ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ญันด่ี นึง พะจาว ป กุม
ตฮนั มะลอง� มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ ไม่�� ซ อฮั เซ� อาึ ซ
เกือฮ ปุย เมือง เฮี จเลิน ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ
พะจาว.

12 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �เมือง เฮี ป
มัฮ เยอื ลาึน ซออฮ ป มัฮ นา ก โอ ปุย ไม่ ซัตซิง นึง
อื ไก� ซ ไก แม เบือง อาวต โม ป เลียง แกะ นึง ละ
ซ เลียง อื แกะ ยุฮ แตะ นึง กังเด่น นึง อ�ื 13ยว่ง ระ
ยว่ง แตวะ นึง บลาวง� ไม่ นึง ตูเตียม� ยว่ง นึง เน
เกป� เตือง ยว่ง นึง แควน เบ่นยามิน� ไม่ ยว่ง โบ
เยรูซาเลม� ฮอยจ ละ ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง เมือง
ยูด่า� ซ ไก ตื โม ป เลียง แกะ นึง� ซ เมีญ แม แกะ
ยุฮ แตะ ตอก ไพรม อื โฮ�� อฮั เซ พะจาว.

14พะจาว อฮั เฮ�ี �เอจี ซ เติง เวลา เญือม ซ ยุฮ
อาึ อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ละ โม อซิราเอน ไม่ โม
ยูด่า เยอ� 15 ดัฮ เวลา เซ เอจี เติง เนอึม โฮ อาึ ซ
เกือฮ แม โงว โคะ ยุฮ ด่าวติ เซ โอก แม ฆอย� ปุย
เซ ซ แปน กซัต ซืไซ� ซ ยุฮ ป ปุก ป ลอก ไม่ ป ซื ป
ไซ เล่ีป บัน่เมือง ยุฮ แตะ� 16 เญือม เซ ปุย เมือง ยู
ด่า ไม่ โม เยรูซาเลม ซ โปน อื ป โอ ไมจ เจอ� ไม่ ซ
อาวต เฮน ฮลอง อื ไม่ ปุ แตะ� เวยีง เซ ปุย ซ อฮั เฮี
ไม่ อ�ื �พะจาว มัฮ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ เอะ�� ซ อฮั เซ
ไม่ อ�ื 17อาึ ป มัฮ พะจาว อฮั เฮ�ี �ด่าวติ ซ ดุต โตว
จัตเจือ อื ละ ซ แปน อื กซัต เมือง อซิราเอน เนอ�
18 โม ซตุ ป มัฮ จัตเจือ เลวี ซ ดุต โตว โรฮ เจือ อื ละ
ซ แปน อื ป ซ รซอฮ ละ อาึ นึง กัน ตอง อื ทไว ซัต
ซิง เตือง ตัว อ�ื ไม่ ทไว อื เฮงาะ รโกะ ไม่ โอเอฮี ทไว
ปะจัม ปุย โครยญ ซเงะ่ โรฮ� � อฮั เซ�

19 พะจาว อฮั เฮี ละ เยเรมี� 20 �อาึ เอจี ซันญา
ซโตฮ ไม่ เมือ ซเงะ่ ไม่ เมือ ก ซาวม ละ ซ เกือฮ เวลา
เฟียก เวลา ซเปีย เซ ไก ลอป ตัม ปุก อื ไล แตะ�
ลปุง ซันญา เซ มัฮ ป ตอน ป ฮมัน โอ เกียฮ เปียน
ติ แตะ� 21 ตอก โรฮ เซ อาึ เอจี ซันญา อาึง ไม่ ด่า
วติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ นึง ซ เกือฮ แตะ จัตเจือ อื
โฮลฮ ลอป แปน กซัต โรฮ� เอจี ซันญา โรฮ อาึง ไม่
โม ซตุ ป มัฮ โม เลวี เซ ละ ซ โฮลฮ อื รซอฮ ลอป ละ
อาึ โรฮ� ลปุง ซันญา เตือง ลอา เจือ อื เซ มัฮ โรฮ
ป ตอน ป ฮมัน โอ เกียฮ เปียน ติ แตะ ตอก เซ โรฮ�
22 โนง ซโมยญ นึง มะลอง ไม่ โนง ไฮมจ ไก นึง เกาะ
โฮวน ปอ โอ ปุย เญาะ เกียฮ เมีญ ตอก ออฮ� อาึ ซ
เกือฮ จัตเจือ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ แตะ เซ พรุฮแพร
โฮวน ตอก เซ โรฮ� โม เลวี ป รซอฮ ละ อาึ เซ ซ
โฮวน โรฮ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�

23 พะจาว อฮั เฮี ละ เยเรมี� 24 �อมั เอจี ซังเกต
เปอะ ป อฮั ปุย โม เฮี ละ ปุ แตะ� โม เซ เอจี อฮั
พะจาว โอ เญือะ แลน แก โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า
ป มัฮ จัตเจือ ปุย ลอา มู ป เอจี เลือก ไพรม อื โฮ�
เญือม อฮั อื ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ พามัต ดู่แควน
อื ปุย ไน อาึ� ไม่ โอ อื เญือะ เมีญ มัฮ ปะเทต เฟือ
ฮ� 25-26 อาึ ป มัฮ พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ ลปุง
ซันญา ยุฮ แตะ ละ เมือ ซเงะ่ ไม่ เมือ ก ซาวม อื ไม่
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ดุฮ อาึง โกต ลเบี่ยป ละ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง�
แจง เกือฮ อาึ โกต ลเบี่ยป ตอน ฮมัน ละ โอเอฮี เซ
ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ ซ เกือฮ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ
ตอน ฮมัน ละ จัตเจือ ยาโคป ตอก เซ โรฮ� ละ ด่า
วติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ อาึ ซ เกือฮ ตอน ฮมัน ละ อื
ตอก เซ โรฮ� อาึ ซ เลือก เนอมึ โม จัตเจือ ด่าวติ ติ
ปุย ละ ซ ตัตเตียง อื จัตเจือ อปัราฮมั� ยซิฮกั� ไม่
ยาโคป� อาึ ซ เลียก พาวม เนอึม นึง ปุย ไน แตะ�
ซ เกือฮ เยอะ โฮลฮ อาวต ไมจ มวน แม ตอก ไพรม
แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

34
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ฮอยจ ละ กซัต

1 เญือม ฮอยจ เนบู่คัตเนซา ป มัฮ กซัต เมือง บ่า
บี่โลน ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ตฮนั
เมือง ปุย ไฮญ โครยญ เมือง โครยญ เจือ ปุย� เมาะ
ป อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื โม เซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไม่ ยว่ง รวติ รเวยีง อ�ื เญื
อม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เยเรมี� อฮั ตอก เฮ�ี
2 �อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ไมจ
เปอะ โฮว เคะ เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า ไม่ รโฮงะ
เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ พะจาว ซ มอป เวยีง
เฮี ละ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน� ซ โตก อื นึง งอ เกือฮ ฮะ
ล่อยญ� 3 ปะ ซ โปน เปอะ โตว อมันัต อ�ื ซ โฮลฮ
ปุย โฮมวต เปอะ� ซ มอป ปุย เปอะ ละ กซัต เซ� ซ
โฮลฮ เอนิ เปอะ ยุ นึง ไง่ แตะ� ซ โฮลฮ เปอะ ลปุง
ไม่ ซอง โต ซอง� ฟวยจ เซ ปุย ซ ตาว ปะ ฮอยจ นึง
เวยีง บ่าบี่โลน�

4 �โอ เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า� ปัว เปอะ งอ่ต
ลปุง พะจาว. ปะ ซ ยุม เปอะ โตว นึง รุป ปุย เปอะ�
5 ปะ ซ ยุม เฮน ฮลอง เปอะ� ปุย เอจี ตอง ป ซออย
ฮงาื ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ ป มัฮ กซัต เซ ตอก ออฮ�
เญือม ยุม ปะ ปุย ซ ตอง โรฮ ป ซออย ฮงาื ละ ปะ
ตอก เซ โรฮ� ปุย ซ โฆว ยุม เปอะ� �เฮฮ เฮฮ� เอจี
ยุม เนอมึ กซัต ยุฮ ฮุ�� ซ อฮั เซ เญอืม ยุม ปะ� มัฮ
อาึ ป มัฮ พะจาว ป อฮั เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

6-7 ลไล ตอซู โม ตฮนั ยุฮ กซัต บ่าบี่ โลน ปุ แตะ
ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เซ� เยเรมี ป ซึป ลปุง พะจาว ร
โฮงะ ลปุง เซ ละ เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า โครยญ
เจือ เญือม อาวต อื นึง เวยีง เซ� เญือม เซ โม บ่า
บี่โลน เซ กัมลัง ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ เวยีง ลาคิต ไม่
เวยีง อาเซคา โรฮ� ไก ลัง่ เมาะ เซ โน่ง เวยีง ป ไก
ฆรุง ตอน ฮมัน นึง เมือง ยูด่า เยอ�

กัน ยุฮ ปุย ละ โม ป มัฮ ครา
8 เจน เซ กซัต เซเด่คียา ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม

โตก โลง ไม่ ปุ แตะ ละ ซ พลวย อื ครา ยุฮ แตะ�
9 เมาะ ป มัฮ โม ฮบีรู ป มัฮ ครา ปุย นึง อื เตือง ปร
เมะ ปรโปวน� ตะ โอ เญือะ เกือฮ อื แปน ครา ปุย
ไฮญ ติ ตื เนอมึ� เดอมึ โม ยวิ โอ เญือะ ซ ไก ป คนัป
ปุ แตะ แปน ครา� 10 โม ลัปซด่อน ไม่ โม จาวไน ยุฮ
อื โปวต รพาวม แตะ� ซันญา อาึง อื ไม่ ปุ แตะ นึง
ซ พลวย เนอึม อื ครา ยุฮ แตะ เตือง ปรเมะ ปรโป

วน� ไม่ โอ อื เญือะ ซ เกือฮ แม แปน ครา แตะ แม�
เมือ โรง อื พลวย เนอมึ อื ตอก เซ� 11 กังเคะ เอ ปัง
เมอ ไกลฮ แม นึง ป ยุฮ แตะ เซ� ซาวป แม ตอก ซ
เกือฮ แตะ โม เซ แม ยุฮ แม กัน ละ แตะ� คนัป อื
แปน แม ครา แตะ ตอก ไพรม อ�ื

12 ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เยเรมี ตอก
เฮ�ี 13 �เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮ�ี
�เญือม นัม อาึ จัตเจือ ไพรม เปอะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ นา ก โฮลฮ อื แปน ครา เซีญ ปุย โฮ� อาึ เอจี ซัน
ญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี ไม่ อื ติ เจือ� 14 เมาะ ป มัฮ
โม ฮบีรู นึง อื ป มัฮ ครา ปุย ไม่ เอจี ยุฮ อื กัน เตม
แลฮ เนอึม เมอ� ดัฮ เอจี ฮอยจ เนอึม อาแลฮ เซ�
ไมจ อื พลวย เกือฮ เอญี โครยญ โฆะ อ�ื� อาึ อฮั
เซ ละ� โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ ปังเมอ โอ งอ่ต
ป อฮั อาึ เซ� เมีญ โตว ป อฮั อาึ เซ เฟือฮ� 15 วงั
เฮี โม เปะ เอจี ตะ เปอะ เฌาะ รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ
เปอะ ป ปุก รพาวม อาึ� นึง โปวต เปอะ รพาวม แตะ
ละ ซ พลวย เปอะ โม เอียกปุ อซิราเอน ป มัฮ ครา
เปอะ เซ เกือฮ เอญี� ไลลวง เซ เอจี ซันญา เปอะ
อาึง ซองนา อาึ นึง วิฮนั นา ก ลืลาว ปุย มอยฮ อาึ
เซ� 16 ฟวยจ เซ โม เปะ ปังเมอ ลเตือฮ แม เปอะ
ตุย โม ครา ป เอจี พลวย เปอะ เกือฮ เอญี ตัม รโตง
แตะ เซ เตือง ปรเมะ ปรโปวน อ�ื ไม่ คนัป แม เปอะ
แปน ครา แตะ ตอก ไพรม อ�ื เญอืม ยุฮ เปอะ ตอก
เซ เอจี มัฮ พามัต ดู่แควน เปอะ มอยฮ อาึ�

17 �อาึ ป มัฮ พะจาว อฮั ละ เปอะ ตอก เฮี ฆาื อ�ื
โม เปะ เนองึ เปอะ โตว ป อฮั อาึ� พลวย เนอมึ เปอะ
โตว โม เอียกปุ อซิราเอน แตะ เซ เฟือฮ� เคียง มัฮ
อื ตอก เซ อาึ ซ พลวย โอเอฮี ฮอยจ ละ โม เปะ งอ่น�
ซ พลวย กัน ยุม นึง รุป ฮอยจ ละ เปอะ� ไม่ กัน ยุม
นึง พาญัต โซะ ลอน� ไม่ กัน ยุม นึง ไปลญ เออปึ
ฮอยจ ละ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ
เบรญี รพาวม นึง ป เกิต ละ โม เปะ� 18-19 โม คารตั
ชกัน ไน เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� ไม่ โม จาว
ไน อาวต เญือะ กซัต� ไม่ โม ซตุ ไม่ โม ฮวันา ปุย เตื
อง โอยจ อื เอจี ซันญา อาึง โอเอฮี เซ ไม่ อาึ� เอจี
มอก กวน โมวก ซเดือฮ อื เลีฮ ลอา� ฟวยจ เซ โฮว
ซน่ะ โมวก เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ ละ ซ แปน อื ลัก
ทัน ลปุง ซันญา อื เซ� โม เซ ปังเมอ โอ ยุฮ เนอึม
อื ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง ซองนา อาึ เซ� มัฮ ฆาื
เซ ป ซ ยุฮ อาึ อื ละ โม เซ ฆาื อื ตอก เอจี ยุฮ โม โกะ
อื ละ กวน โมวก เซ� 20 อาึ ซ มอป โม เซ ละ โม ป
ฮอยจ ตอซู ไม่ อ�ื ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ� ฆัว ยุม
อื ซ แปน เอนิ โตะ กุก รงัก่ ลัก เรยีง ไม่ โตะ กุก โกะ
พริ โรฮ�

21 �อาึ ซ มอป โรฮ เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า ไม่
โม ลุกนอง อื ละ โม ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ� ซ มอป
เอนิ ละ โม ตฮนั บ่าบี่โลน ป เอจี ราึต ฮา เปอะ เซ�
22 อาึ ซ ดวน แม โม เซ ฮอยจ ตอซู แม ไม่ เวยีง เฮ�ี
เญอืม ตอซู อื ไม่ อื ซ ปุน เนอมึ อ�ื ฟวยจ เซ ซ โตก
อื นึง งอ� อาึ ซ เกือฮ ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง เมือง
ยูด่า ฮงั เยอื เอนิ ตอก ลาึน เวอืฮ โฮ� เญือะ ซ ไก
โตว ป อาวต นึง�� อฮั เซ พะจาว.
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35
ซฆลาวม เรคัป ป เนอมึ รพาวม

1 เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ เยเรมี� มัฮ ซไม
เญอืม มัฮ เยโฮยาคิม กวน โยซียา กซัต เมือง ยูด่า�
ลปุง พะจาว เซ อฮั เฮ�ี 2�ไมจ เปอะ โฮว เคะ โม ซฆ
ลาวม เรคัป� ไมจ เปอะ บะ ฮาวก นึง ฮอง ติ ฮอง ป
ไก นึง ควง วิฮนั ยุฮ พะจาว. ฟวยจ เซ ตุย รอาวม
อะงุน ละ� เกือฮ ญุ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

3อาึ โฮว บะ เนอมึ ยาอาซันยา ฆาื อ�ื ยาอาซันยา
เซ มัฮ กวน เยเรมี ป มัฮ กวน ฮาบ่าซินยา� อาึ เกือฮ
เนอมึ ฮอยจ ไม่ โม เอยีกปุ อื ไม่ โม กวน เฌือต รเมะ
อื ป มัฮ ซฆลาวม เรคัป เซ เตือง มู เตือง จุม อ�ื 4อาึ
ตาว ฮอยจ นึง ควง วฮินั เซ� เลียก ไม่ โตะ ฮอง ยุฮ
โม ลุกนอง ฮานัน ป มัฮ กวน อกิด่าลิยา ป ซึป ลปุง
พะจาว� ฮอง เซ ไก โบ ฮอง ยุฮ โม จาวไน นึง อ�ื
เอจี มัฮ ฮอง อาวต ราว ฮอง ยุฮ มาอาเซอา กวน ชนั
ลุม ป มองญัม รเวอืะ วฮินั เซ� 5 เญือม เซ อาึ ตาว
รอาวม อะงุน โฮวน รตุง ละ โม เรคัป เซ ไม่ เปียง ละ
ญุ อ�ื อาึ อฮั เฮี ละ� �ญุ เมิฮ รอาวม อะงุน เฮ�ี�
อฮั เซ ละ�

6 โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ญุ โตว รอาวม
อะงุน� จัตเจือ ไพรม เอะ ป มัฮ โยนาดัป่ กวน เรคัป
เอจี ซตอก อาึง เอะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ปุ ญุ รอาวม
อะงุน เฟือฮ เอนิ� เตือง โกะ เปอะ เตือง กวน เฌือต
เปอะ� 7 ไมจ เปอะ โตว ยุฮ เญือะ อาวต เปอะ�
ไมจ เปอะ โตว โรฮ ซมา ลโลวง โอเอฮี� ปุ ยุฮ รปึม
อะงุน� ปุ โรฮ รวี นึง ปุย� ไมจ เปอะ อาวต ลอป นึง
พากัง ติ เจน ไอม เปอะ� เดอมึ โม เปะ ซ ลัง่ ไอม
ไพรม กอย ฆาื นึง เมือง อาวต เปอะ เซ�� อฮั เซ
เนิ� 8 เอะ เอจี ยุฮ เนอึม ตัม ป อฮั โยนาดั่ป กวน
เรคัป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ นึง โอเอฮี โครยญ
เจือ� ติ เจน ไอม เมอะ เฮี โม เอะ ไม่ โม ปรโปวน
เญือะ อะ เตือง กวน รเมะ กวน รโปวน เนอะ ญุ โตว
เนอมึ รอาวม อะงุน ติ ตื� 9 เอะ ยุฮ โตว เญือะ อาวต
คราว โซม แตะ� เอะ ยุฮ โตว ชจิ ม่า� รปึม ซแก โอ
เอฮี ติ เจือ เนอึม� 10 เอะ อาวต ลอป นึง พากัง นึง
เนอึง แตะ ป อฮั โยนาดั่ป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ
นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� 11 เญือม ฮอยจ ตอซู เน
บู่คัตเนซา ป มัฮ กซัต เมือง บ่าบี่โลน ไม่ เมือง เฮ�ี
เอะ ปังเมอ จัมเปน บะ ปุ แตะ ฮาวก ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม ละ ซ เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา ตฮนั โม บ่าบี่
โลน ไม่ โม ซีเรยี เซ� มัฮ ฆาื เซ ป ฮอยจ อาวต เอะ
นึง เวยีง เยรูซาเลม เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ โม เซ�

12 เญอืม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เยเรมี� อฮั เฮี
ละ อ�ื 13 �เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ซึป ลปุง
อาึ ละ โม ยูด่า ไม่ โม เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี โม เปะ
โอ โน่ง เปอะ ปุน คิง แตะ เบือ ไลลวง เซ เมอ� โอ
โน่ง เปอะ เนอึง ป อฮั อาึ ติ ชวง เมอ�� 14 จัตเจือ
โยนาดั่ป ป มัฮ กวน เรคัป เอจี เนอึง ป อฮั โยนาดั่
ป เซ ละ แตะ� เญือม ดวน อื จัตเจือ แตะ โอ ญุ
รอาวม อะงุน เนอ� โม เซ ญุ โตว อื เนอมึ ฮอยจ ละ
ซเงะ เนาะ เฮ�ี นึง ฆวต เนอึง อื รซอม ดวน จัตเจือ

ไพรม แตะ เซ� โม เปะ เอ อาึ เอจี อฮั ลอป โอเอฮี
ละ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ ญอม เนองึ ป
อฮั อาึ ละ แตะ� 15 อาึ เอจี เกือฮ เลิง โม กวนไจ ยุฮ
แตะ ป มัฮ ป ซึป ลปุง อาึ ละ เปอะ ฮอยจ เคะ เปอะ
โครยญ โฆะ อ�ื โม เซ ดวน โม เปะ ลเตือฮ ติ แตะ
ฮา กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ� ไม่ ดวน อื โม เปะ ยุฮ
กัน ไมจ� เอจี ซตอก รเงอ่มึ โม เปะ โอ เญือะ ซาวป
ทื ไม่ รซอฮ เปอะ ละ พะจาว โอ เนอมึ เซ� เดอมึ โม
เปะ ซ โฮลฮ อาวต ลอป นึง เมือง เกือฮ อาึ ละ จัต
เจือ ไพรม เปอะ ไม่ ละ โม เปะ โรฮ� โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต แตะ ป อฮั อาึ�
เนอึง เปอะ โตว ป อฮั ฮะ เฟือฮ� 16 ป มัฮ จัตเจือ
โยนาดั่ป กวน เรคัป เซ เอจี ยุฮ เนอึม อื ตัม รซอม
ซตอก จัตเจือ ไพรม แตะ ละ แตะ� โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ เนองึ ป อฮั อาึ��

17�เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ป มัฮ เยโฮวา กุม ตฮนั
มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ซ เกือฮ เนอึ
ม ป โตะ ป ตอง เมาะ ป เอจี อฮั แตะ อาึง โฮ เกิต ละ
โม ยูด่า ไม่ โม เยรูซาเลม โครยญ เจือ� นึง เอจี อฮั
อาึ ละ อื ปังเมอ โอ งอ่ต อ�ื อาึ เอจี กอก เกอะ ปัง
เมอ โอ โลยฮ อื เนิ� อฮั เซ��

18ฟวยจ เซ เยเรมี อฮั อื ละ ซฆลาวม โม เรคัป เซ
ตอก เฮ�ี �เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮ�ี �โม เปะ เอจี เนอึง เปอะ
รซอม ดวน โยนาดั่ป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ�
เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อื โม เปะ ยุฮ�
ไม่ เนองึ เปอะ ป อฮั อื โครยญ เจือ� 19 อาึ ป มัฮ เย
โฮวา กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน
อฮั ละ เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี โยนาดัป่ กวน เรคัป เซ
แจง ซ ไก ลอป จัตเจือ รเมะ ละ ซ แปน อื ป รซอฮ
ละ อาึ ฮอยจ เฆียง เฮ�ี � อฮั เซ พะจาว.

36
นังซื ปอ ป ลาว ปุย นึง วฮินั

1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ ปาวน นึง กัน แปน เย
โฮยาคิม กวน โยซียา กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ลปุง พะ
จาว ฮอยจ ละ เยเรมี� อฮั เฮี ละ อ�ื 2 �ไมจ เปอะ
ตุย คาดัต่ ติ ปอ� โอเอฮี เมาะ ป เอจี อฮั อาึ ละ เปอะ
เกว ไม่ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า ไม่ ปุย ตังเมือง โค
รยญ เจือ� ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง นึง คาดั่ต ปอ เซ�
ไซฮ ไลลวง ป อฮั อาึ ละ เปอะ เน่อมึ เจน แปน โย
ซียา กซัต ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื
3 เมอ เตือง อื เญือม ฮมอง โม ยูด่า ไลลวง ป โตะ
ป ตอง ป ตะ อาึ เกือฮ ฮอยจ ละ อื โครยญ เจือ เซ�
ซ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ เบือ
อื ยุง่� เญือม เซ อาึ ซ รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื ไม่ ซ
ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื ละ อ�ื� อฮั เซ�

4 เญือม เซ เยเรมี กอก บ่ารุก กวน เนริยา เอญี
เคะ แตะ� เกือฮ อื ไซฮ อาึง รซอม ป อฮั แตะ โค
รยญ เจือ� เมาะ ป เอจี อฮั พะจาว ละ เยเรมี เซ�
บ่า รุก ไซฮ อาึง อื นึง นังซื ปอ เซ เตือง โอยจ อ�ื
5 ฟวยจ เซ เยเรมี เซ อฮั เฮี ละ บ่า รุก� �ปุย เอจี
คัต อาึ โอ เญือะ เลียก นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว. 6 ไมจ
ปะ โฮว ฆาื อ�ื เญือม เอจี เติง แม ซเงะ เออปึ ปุย
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ป โซม แตะ ติ โฮน เนอ� เมาะ ลปุง พะจาว ป เอจี
ไซฮ เปอะ อาึง นึง นังซื เซ ไมจ เปอะ ลาว เกือฮ ปุย
ฮมอง โครยญ เจือ� ปุย ป ฮาวก เน่อมึ นึง ยว่ง ระ
ยว่ง แตวะ เมือง ยูด่า เซ ไมจ โรฮ เปอะ ลาว ละ อื
เกือฮ ฮมอง อื เตือง โอยจ อ�ื 7พะจาว เอจี ตะ เนอึ
ม เปลีฮ รพาวม ฮาวก เรยีง ลัมเลือ แตะ ละ ปุย โม
เฮ�ี เมอ เตือง อื โม เซ ซ ไววอน ปัว นึง พะจาว, ไม่
ซ ลเตือฮ อื ติ แตะ ฮา กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ เบือ
อื ยุง่�� อฮั เซ ละ อ�ื 8บ่ารุก กวน เนรยิา ฮาวก เนอึ
ม นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� ลาว เนอึม ลปุง พะจาว
ป ไซฮ แตะ อาึง นึง นังซื ปอ เซ ละ ปุย� ยุฮ เนอึม
อื ตอก ดวน เยเรมี แตะ ยุฮ โครยญ เจือ�

9 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม พอน นึง กัน แปน เยโฮ
ยาคิม กวน โยซียา เซ กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ปุก เคิ
ซไตม นึง อ�ื ปุย ครอฮ ไลลวง เกือฮ แตะ ปุย เออปึ
ป โซม แตะ ละ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไม่ ปุย ยว่ง ระ
ยว่ง แตวะ นึง เมือง ยูด่า ป ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม เซ� ละ ซ ปัว อื พะจาว เลียก พาวม นึง แตะ�
10 เญอืม เซ ลไล งอ่ต ปุย เตือง โอยจ อ�ื บ่ารุก ลาว
รซอม ป อฮั เยเรมี ป ไซฮ แตะ อาึง นึง นังซื ปอ เซ
โครยญ เจือ� ลาว อื เน่อมึ นึง ลั่กกา ฮอง ยุฮ เก
มาริยา กวน ชาฟัน ป มัฮ เลคา ยุฮ กซัต เซ� ฮอง
เซ ไก นึง ควง ก ล่าวง นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว โบ คระ
เลียก ปุย โตะ รเวอืะ โคระ นึง อ�ื

โม จาวไน ฮมอง รซอม ไซฮ ปุย อาึง
11 มีคายา กวน เกมาริยา ป มัฮ กวนโซะ ชาฟัน

เซ� เญอืม เซ ฮมอง โรฮ ลปุง พะจาว ป ลาว ปุย นึง
นังซื ปอ เซ� 12 เลีฮ ฆาื อื ฮอยจ เญือะ กซัต โตะ
ฮอง อาวต เลคา ยุฮ กซัต เซ� ปุก เญือม โพรม โม
จาวไน ไม่ ปุ แตะ นา เซ� ป โพรม เซ มัฮ เอลีชามา
ป มัฮ เลคา เซ� เด่ไลยา กวน เชไมอา� เอนนาทัน
กวน อกัโบ่� เกมารยิา กวน ชาฟัน� เซเด่คียา กวน
ฮานันยา� ไม่ จาวไน ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 13 เญือม
เซ มีคายา เซ รโฮงะ โอเอฮี ป ฮมอง แตะ ลาว บ่า
รุก อื เซ ละ โม ป โพรม เซ โครยญ เจือ� 14 เญือม
เซ โม จาวไน เซ ดวน เยฮูด่ี เกือฮ อื โฮว เคะ บ่ารุก
ไม่ เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ตาว นังซื ปอ ป ลาว เปอะ
ละ ปุย เซ เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื บ่ารุก
กวน เนริยา ไปญ เนอึม โรวก นังซื เซ ฮอยจ ไม่ อื
เคะ โม เซ ฆาื อ�ื (เยฮูด่ี เซ มัฮ กวน เนทานิยา� มัฮ
กวนโซะ เชเลมิยา� ปุก มัฮ กวน แซะ คูช�ี� 15 โม
เซ อฮั เฮี ละ บ่ารุก� �งาวม นา เฮ�ี ลาว แลน นังซื
เซ ละ เอะ เกือฮ เอะ ฮมอง เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
บ่ารุก ลาว เนอมึ อ�ื

16 ฟวยจ ลาว อื เซ โม เซ แลน ปุ แตะ ไม่ โตวฮ
ฆราึง แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ บ่ารุก� �ไมจ เอะ รโฮ
งะ รซอม เฮี ละ กซัต�� อฮั เซ� 17ฟวยจ เซ โม เซ
ทิม แม บ่ารุก เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี เมาะ ป ไซฮ
เปอะ เซ มัฮ ไซฮ เปอะ ตอก เมอ� อมั มัฮ ป รโฮงะ
เยเรมี อื ละ เปอะ โครยญ มวยญ�� อฮั เซ�

18 บ่ารุก โลยฮ อ�ื �รซอม เฮี มัฮ เนอึม ป รโฮงะ
เยเรมี เนิ โครยญ มวยญ� เญือม เซ อาึ ไซฮ เอนิ ปุ

ปุ นึง นังซื ปอ เฮ�ี เกือฮ ปุก ตัม ป อฮั อื เซ�� อฮั
เซ�

19 เญือม เซ โม จาวไน เซ อฮั เฮี ละ บ่ารุก� �ปะ
ไม่ เยเรมี จัมเปน เปอะ โฮว เม่าะ ติ แตะ ติ โดฮ� ปุ
เกือฮ ปุย ยุง นา ก อาวต เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

เยโฮยาคิม โตก นังซื ปอ
20 โม จาวไน เซ แฮรน นังซื ปอ เซ นึง ฮอง ยุฮ เอ

ลีชามา ป มัฮ เลคา เซ� ฟวยจ เซ โฮว ฮอยจ เญือะ
กซัต ละ ซ รตาึต แตะ โอเอฮี เซ ละ กซัต� 21 เญอืม
เซ กซัต เซ ดวน เยฮูด่ี เซ เกือฮ อื โฮว ตุย นังซื เซ
เน่อมึ นึง ฮอง ยุฮ เอลีชามา� ปุย เซ โฮว ตุย เอนิ
อื ลาว อื ละ กซัต เซ ไม่ โม จาวไน ป ชุง โบ อื เกือฮ
อื ฮมอง อ�ื 22 เญือม เซ ปุก เญือม งาวม กซัต นึง
ฮอง ป มัฮ ฮอง กอ อาวต แตะ เมือ โฆยญ บร�ิ ปุก
เคิ ซไตม� ซองนา กซัต เซ ไก งอ กัมลัง รเออปึ นึง�
23 เมาะ ฟวยจ ลาว เยฮูด่ี อื ลอวย ปาวน คัก เกอ�
กซัต ตุย มิต แนป� แปฮ นังซื เซ โปวฮ อื โตะ งอ
ปุ ปุ� ฮอยจ ละ ล่อยญ โอยจ เอนิ นังซื เซ� 24 โม
ป ฮมอง รซอม นึง นังซื เซ ปัง มัฮ กซัต� ปัง มัฮ โม
จาวไน เซ� ฮลัต โตว ฆาื อื ติ ตื เนอึม� เครองึ โตว
นึง อื เฟือฮ เอนิ� 25 เอนนาทัน ไม่ เด่ไลยา ไม่ เก
มารยิา� เอจี ปัว กซัต โอ โตก นังซื เซ� กซัต เซ ปัง
เมอ โอ งอ่ต อื เญีย่ะ เนอมึ� 26ฟวยจ เซ กซัต ดวน
เยราเมเอน ป มัฮ กวน โกะ แตะ� เกือฮ อื โฮว ดิ ไม่
เซไรอา กวน อตัรเิอน ไม่ เชเลมิยา กวน อปัเด่เอน
ละ ซ โฮมวต แตะ เยเรมี ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ บ่า
รุก ป มัฮ เลคา ยุฮ อื เซ� พะจาว ปังเมอ เม่าะ ปุย
ลอา เซ ฮา อ�ื

บ่ารุก ไซฮ แม นังซื โคระ
27ฟวยจ โตก กซัต เยโฮยาคิม นังซื ปอ ป ไซฮ บ่า

รุก ตัม ป อฮั เยเรมี ละ แตะ เซ� ลปุง พะจาว ฮอยจ
แม ละ เยเรมี� อฮั เฮี ละ อ�ื 28�ไมจ เปอะ ตุย คาดั่
ต โคระ ติ ปอ� เมาะ ป ไก นึง นังซื ไพรม เซ ป โตก
กซัต เยโฮยาคิม ฮา เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เฌาะ ไซฮ
โคระ แม โครยญ เจือ� 29 ไลลวง เยโฮยาคิม กซัต
เมือง ยูด่า เซ ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �พะจาว อฮั เฮี
ละ เปอะ� ปะ เอจี โรวต เปอะ โตก นังซื เซ ไม่ อฮั
เปอะ ตอก เฮ�ี ปะ เมอยุ ไซฮ เปอะ ไลลวง ซ ฮอยจ
กซัต เมือง บ่าบี่โลน ไม่ ตอก ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ เมือง
เฮ�ี ไม่ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย เตือง ซัตซิง นึง อ�ื� เอจี
อฮั เปอะ เซ� 30 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ป มัฮ พะ
จาว รโฮงะ ไลลวง เยโฮยาคิม กซัต เมือง ยูด่า เซ
ตอก เฮี ฆาื อ�ื �ซ ไก โตว จัตเจือ ละ ซ แปน อื กซัต
ตัตเตียง ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ ด่าวติ เตอ� ฆัว ยุม
โกะ อื ซ โปวฮ เยอื ปุย� ซ ตอง กอยจ เมือ ซเงะ่ อ�ื
ซ ปุฮ รน่ะ กอ เมือ ก ซาวม อ�ื 31 อาึ ซ เกือฮ กซัต
เซ ลอก ตุต แตะ� ฮอยจ ละ จัตเจือ อื ไม่ ลุกนอง อื
ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อ�ื อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ป โตะ
ป ตอง เมาะ ป อฮั แตะ อาึง เซ� ฮอยจ ละ กซัต เซ
ไม่ โม เยรูซาเลม ไม่ โม ยูด่า โครยญ เจือ� ฆาื โอ อื
ยุฮ ตัม ป เอจี ซตอก อาึ อาึง ละ แตะ� � อฮั เซ�

32 เญือม เซ เยเรมี ตุย เนอึม คาดัต่ โคระ ติ ปอ�
เกือฮ อื ละ บ่ารุก กวน เนรยิา ป มัฮ เลคา ยุฮ แตะ�
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บ่ารุก เกอ เฌาะ ไซฮ โคระ แม ไลลวง เมาะ ป เอจี
ไซฮ ไพรม แตะ นึง นังซื ป เอจี โตก กซัต เยโฮยาคิม
เซ เตือง โอยจ อื ตัม ป รโฮงะ เยเรมี ละ แตะ� โนก
ฮา เซ บุ แม โรฮ รซอม โคระ ป มัฮ ไลลวง ตอก เซ
แม โฮวน ไลลวง�

37
ปุย คัง เยเรมี โตะ คอก

1 กัง เคะ เอ เนบูคั่ตเนซา กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน ดุฮ
เซเด่คียา กวน โยซียา แปน กซัต เมือง ยูด่า รโตง
โคนิยา กวน เยโฮยาคิม� 2 ปัง มัฮ เซเด่คียา เซ� ปัง
มัฮ โม ลุกนอง อ�ื ปัง มัฮ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื เนองึ
โตว ลัง่ ป อฮั พะจาว ละ แตะ ตัม ป ซึป เยเรมี ละ อื
เซ�

3 ติ โฮน อื กซัต เซเด่คียา ดวน เยฮูคัน กวน เชเล
มิยา ไม่ ซตุ เซฟันยา กวน มาอาเซอา เกือฮ อื ฮอยจ
เคะ เยเรมี ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� เกือฮ อื อฮั
เฮ�ี �ปัว เปอะ ไววอน ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ รโตง
เอะ�� อฮั เซ�

4 เญือม เซ ปุย ดิ คัง โตว เยเรมี นึง คอก� โฮลฮ
ลัง่ โฮวๆ เอญีๆ ลลาึง ปุย ลัง่� 5 โม ตฮนั บ่าบี่โลน
ป แวต เวยีง เยรูซาเลม เซ� เญอืม ฮมอง อื โอก โม
ตฮนั อยีปิ ฮา เมือง แตะ ละ ซ ตอซู อื ไม่ แตะ� ราึต
ฆาื อื ฮา เวยีง เยรูซาเลม เซ�

6 เญือม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เยเรมี ป ซึป
ลปุง แตะ ตอก เฮ�ี 7 �เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน อฮั อื ละ กซัต เมือง ยูด่า ป ดวน โม เปะ โฮว
ไฮมญ โอเอฮี นึง อาึ เซ� ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �โม
ตฮนั ยุฮ ฟาโร ป โอก โฮว ละ ซ เรอึม แตะ ปะ เซ�
ซ ลเตือฮ แม นึง เมือง อียปิ ป มัฮ เมือง โกะ แตะ�
8 ฟวยจ เซ โม บ่าบี่โลน ซ ฮอยจ ตอซู แม ไม่ เวยีง
เฮ�ี ซ ปุน อ�ื ซ โตก อื เกือฮ ฮะ แกล��

9 �อาึ ป มัฮ พะจาว ซตอก อาึง โม เปะ ตอก เฮ�ี
ปุ จุ ไอฮ โกะ เปอะ� ปุ โคะ โม บ่าบี่โลน โอ เญือะ ซ
ฮอยจ� แจง ซ ฮอยจ แม อ�ื 10 โม เปะ ปัง ปุน เป
เปอะ โม ตฮนั บ่าบี่โลน� ฮอยจ ละ โฮฮ ลัง่ โม ป เบ
ราะ ป บัต่ ป ไอจ นึง พากัง นึง อื โน่ง� โม เซ ซ เกีย
ฮ โกฮ ลัง่ ละ ซ เลียก โตก แตะ เวยีง เฮี เกือฮ ฮะ ล่อ
ยญ เอนิ�� อฮั เซ�

11 เญอืม ยุ อื ซ ฮอยจ ตฮนั ยุฮ ฟาโร เซ� โม ตฮนั
บ่าบีโ่ลน ราึต เอนิ ฮา เวยีง เยรูซาเลม ฆาื อ�ื 12 เญื
อม เซ เยเรมี โอก ฆาื อื ฮา เวยีง เยรูซาเลม เซ ละ ซ
โอก แตะ ฮอยจ นึง แควน เบ่นยามิน� นึง ตะ อื โฮว
รปั รโตง แตะ นึง คาวคอง เญือะ โกะ แตะ นา เซ�
13 เญือม ฮอยจ อื โตะ รเวอืะ เบ่นยามิน นึง อ�ื ไก
ฮวันา ตฮนั นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ อริยีา กวน เชเล
มิยา� มัฮ กวนโซะ ฮานันยา� โฮมวต เยเรมี ป ซึป
ลปุง พะจาว� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ ซ ตอ เปอะ ฮา
เอะ ละ ซ พาวม เปอะ ไม่ โม บ่าบี่โลน�� อฮั เซ ละ
อ�ื

14 เยเร มี อฮั เฮ�ี �มัฮ โตว อ�ื อาึ ตอ โตว ฮา
เปอะ� อาึ พาวม โตว ไม่ โม บ่าบี่ โลน�� อฮั เซ�
อิรียา เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั อ�ื โฮมวต
โรวก เยเรมี ฮอยจ ละ โม จาวไน ฆาื อ�ื 15 โม จาว

ไน เซ รอกพาวม นึง เยเรมี� เกือฮ ปุย ปุฮ เฟียต อ�ื
คัง แม อื นึง เญือะ โยนาทัน ป มัฮ เลคา ยุฮ กซัต�
เญือะ เซ เอจี เกือฮ เอนิ ปุย แปน คอก ละ ซ คัง อื
ปุย นึง� 16 โม เซ คัง เยเรมี นึง คอก ฆรมึ เตะ นึง
อ�ื โฮลฮ อาวต นา เซ เล่ีญ�

17 กังเคะ เอ กซัต เซเด่คียา ดวน ปุย ตาว เยเรมี
ฮอยจ เคะ แตะ นึง เญือะ กซัต� บระ ไฮมญ อื นา
เซ ตอก เฮ�ี �อมั ไก ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ ปุย
เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เยเรมี โลยฮ อ�ื �ไก แอฮ�
ปุย ซ มอป ปะ ละ กซัต เมือง บ่าบี่โลน�� อฮั เซ ละ
อ�ื

18 เญือม เซ เยเรมี อฮั แม อื ละ กซัต เซเด่คียา
ตอก เฮ�ี �มัฮ พิต ตอก เมอ ป ยุฮ อาึ ละ ปะ อา�
ไม่ ละ โม ลุกนอง เปอะ� ละ โม ลัปซด่อน ญุ่ก� เกีย
ฮ คัง โน่ง เปอะ อาึ นึง คอก เมอ� 19 โม ป เคียต
ซึป ลปุง พะจาว ละ เปอะ ป อฮั กซัต บ่าบี่ โลน โอ
ซ ฮอยจ ตอซู ไม่ เปอะ ไม่ อฮั อื โอ ซ ซะ เต เมือง
เปอะ� ตัว เซ แปน ตอก เมอ ปเล่ีย เฮ�ี 20 โอ กซัต
ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั
ฮะ� ปัว เปอะ ยุฮ เนอมึ ตัม รซอม ปัว เยอะ เฮ�ี ปัว
เปอะ โอ เญือะ เกือฮ ปุย คัง อาึ นึง เญือะ โยนาทัน
ป มัฮ เลคา ยุฮ เปอะ เซ เดอมึ อาึ โอ ซ ยุม นา เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

21กซัต เซเด่คียา ดวน ปุย คัง อาึง เยเรมี นึง ควง
ตฮนั ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต ฆาื อ�ื ดวน
โรฮ ปุย ตาว คโนมปัง ละ อื ติ ซเงะ ติ โม่ว� เน่อมึ
นึง ก อาวต โม ป ยุฮ คโนมปัง นึง อ�ื ฮอยจ ละ โอยจ
คโนมปัง นึง เวยีง เซ� เยเรมี ลอต โฮลฮ อาวต ฆาื
อื นึง ควง ตฮนั ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต เซ�

38
เยเรมี อาวต นึง นัมโม่ ซออฮ

1 เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ฮมอง ป อฮั เยเรมี ละ โม ลัป
ซด่อน เซ� ป ฮมอง เซ มัฮ เชฟาทิยา กวน มัตทัน�
เกด่าลิยา กวน ปาชเฮอ� ยูคัน กวน เชเลมิยา� ไม่
ปาชเฮอ กวน มันคียา� 2 เยเรมี ปุก เญือม อฮั อื เฮี
ละ ปุย� �พะจาว อฮั เฮ�ี ป อาวต นึง เวยีง เฮี ซ ยุม
นึง รุป ปุย แตะ งอ่น� นึง ไปลญ เออปึ แตะ งอ่น�
นึง พาญัต ฆอก งอ่น� ป ญอม โอก มอป ติ แตะ ละ
โม บ่าบีโ่ลน ปังเมอ โอ ซ ยุม� ตึก นึง โอ แตะ โฮลฮ
ป ไฮญ ซ โฮลฮ ลัง่ ไอม เบือ อ�ื 3 อาึ ซ มอป เวยีง
เฮี ละ โม ตฮนั ยุฮ กซัต เมือง บ่าบี่โลน� ซ ปุน กุม
เนอมึ อื ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ�

4 โม จาวไน ป ฮมอง ป อฮั อื เซ ฮอยจ อฮั เฮี ละ
กซัต� �ปรเมะ เฮี คาว ละ ยุฮ เอนิ ปุย ยุม ไม่� นึง
อฮั อื ควน ไลจ ยุฮ รพาวม โม ตฮนั ป อาวต ลัง่ นึง
เวยีง เฮ�ี ไลจ โรฮ ยุฮ รพาวม โม ลัปซด่อน โรฮ นึง
อฮั อื ลปุง ตอก เซ ละ อ�ื ปรเมะ เฮี มัฮ โตว ฆวต
เรอึม อื ปุย เกือฮ ไมจ� มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปุย ไลจ
โน่ง�� อฮั เซ ละ กซัต�

5 กซัต เซเด่คียา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปรเมะ เซ
เอจี อาวต ฆรมึ อมันัต เปอะ� เตอมึ ป ยุฮ เปอะ ละ
อ�ื อาึ ป มัฮ กซัต เญือะ เกียฮ อฮั โตว โอเอฮี ละ
เปอะ เฟือฮ�� อฮั เซ�
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6 โม เซ โฮมวต เยเรมี ฆาื อ�ื โปวฮ อื โตะ นัมโม่
ซออฮ ติ โดฮ� มัฮ นัมโม่ ยุฮ มันคียา กวน กซัต ป
อาวต นึง ควง ตฮนั ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต� ฮ
รงัโฮรฮ อื นึง โม่ะ เกือฮ อื เลีฮ อาวต นึง อ�ื นัมโม่
เซ ไก โตว รอาวม นึง� มัฮ บิญ โน่ง� เยเรมี คอม
เอนิ โตะ บิญ เซ�

7 ไก ติ ปุย ป มัฮ กวนไจ* ซดิ ไม่ กซัต ป ยุฮ กัน
นึง เญือะ อ�ื ปุย เซ ฮมอง ตอก โปวฮ ปุย เยเรมี เซ
โตะ นัมโม่ ซออฮ เซ� มอยฮ ปุย เซ มัฮ เอเบ่ต-เม
เลก� มัฮ ปุย เมือง เอทิโอเปีย� เญือม เซ ปุก เวลา
งาวม กซัต ตัตซิน โอเอฮี โบ โตะ รเวอืะ เบ่นยามิน�
8 เอเบ่ต-เมเลก โอก โฮว เคะ กซัต นา เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื 9�โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ปรเมะ โม เซ
เอจี ยุฮ เนอมึ ป โอ ปุก นึง โปวฮ อื เยเรมี ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ โตะ นัมโม่� แจง ซ ยุม อื นึง ไปลญ แตะ
โตะ เซ นึง โอ เวยีง เฮี เญือะ ไก คโนมปัง นึง�� อฮั
เซ�

10 เญือม เซ กซัต ดวน เอเบ่ต-เมเลก ปุย เมือง
เอทิโอเปีย เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ บะ ปุย โฮว ไม่
เปอะ งว่ย ปุย� ยวก เยเรมี เซ เกือฮ โอก ฮา นัมโม่
เซ กา ซ ยุม อ�ื� อฮั เซ�

11 เอเบ่ต-เมเลก เซ บะ เนอึม ปุย โฮว ไม่ แตะ�
เลียก โตะ ฮอง แฮรน เครองึ นึง เญือะ กซัต เซ ตุย
บ่วตชุ ไพรมๆ ฮรงัโฮรฮ อื นึง โม่ะ เลีฮ ฮอยจ ละ
เยเรมี โตะ นัมโม่ เซ� 12 เญือม เซ เอเบ่ต-เมเลก
อฮั อื ละ เยเรมี� �อาึง บว่ตชุ เซ โตะ เกลียก เปอะ�
รฮา โม่ะ เซ นึง�� อฮั เซ� เยเรมี ยุฮ เนอึม อื ตอก
เซ� 13 ฟวยจ เซ โม เซ เมือะ เยเรมี เกือฮ โอก ฮา
นัมโม่ นึง โม่ะ เซ� ฟวยจ เซ เยเรมี โฮลฮ ลัง่ อาวต
นึง ควง อาวต ตฮนั ป มอง กซัต เซ�

กซัต ไฮมญ โอเอฮี นึง เยเรมี
14 ติ โฮน อื กซัต เซเด่คียา ดวน ปุย กอก เยเรมี

ฮอยจ เคะ แตะ� เกือฮ อื ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ วฮินั
ป อฮั ปุย โตะ รเวอืะ ลอวย ไม่ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�อาึ ซ ไฮมญ โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ� ปัว เปอะ อฮั
ป เนอึม เนิ� ปุ เม่าะ โอเอฮี ฮา เยอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

15 เยเรมี โลยฮ อื ละ กซัต ตอก เฮ�ี �ดัฮ อาึ รโฮ
งะ ป เนอึม ละ เปอะ ตึน ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ เยอะ�
ดัฮ อาึ ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ตึน โอ เปอะ ซ งอ่ต ป อฮั
ฮะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เญอืม เซ กซัต เซเด่คียา บระ ซันญา อาึง ซโตฮ
อื ละ เยเรมี ตอก เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว ป เกือฮ จี
วติ ละ เอะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ โอ ซ ยุฮ ยุม ไม่
ปะ อา� ปุ โรฮ ซ มอป เปอะ ละ โม ป ซาวป ยุฮ ยุม
ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 เยเรมี อฮั เฮี ละ กซัต เซเด่คียา เซ� �เยโฮวา
กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั
เฮ�ี ดัฮ ปะ ซ ญอม มอป โกะ แตะ ละ ลุกนอง กซัต
บ่าบีโ่ลน เฮ�ี ซ ไอม เปอะ เบือ อ�ื เวยีง เฮี ซ ไก โตว
ป โตก� ปะ ไม่ กวน เฌือต เปอะ ซ ไอม โอยจ เบือ
อ�ื 18 ดัฮ ปะ โอญอม ละ ลุกนอง กซัต บ่าบีโ่ลน เฮ�ี

อาึ ปังเมอ ซ มอป เวยีง เฮี ละ โม บ่าบี่โลน� โม เซ
ซ โตก อื เกือฮ ฮะ ล่อยญ เอนิ� ปะ ปุ โรฮ เปอะ ซ
โปน ฮา อมันัต อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

19 กซัต เซเด่คียา เซ อฮั อื ละ เยเรมี ตอก เฮ�ี
�อาึ ฮลัต เตอะ นึง โม ยูด่า ป เอจี ตอ พาวม ไม่ โม
บ่าบี่โลน เซ� ฮลัต ปุย ซ มอป อาึ ละ โม เซ� ไม่ ซ
ลอต อื โคมเฮง คาเคียน อาึ�� อฮั เซ�

20 เยเรมี อฮั เฮ�ี �ซ เกิต โตว ละ เปอะ ตอก เซ�
อาึ ปัว ปะ งอ่ต ป อฮั พะจาว ตัม ป ซึป อาึ ละ เปอะ
เฮ�ี เดอมึ เปอะ ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง ฆาื� โม
เซ ซ ยุฮ โตว ยุม ไม่ เปอะ� 21 ดัฮ ปะ โอ ญอม มอป
ติ แตะ ละ อื โฮ� พะจาว เอจี เกือฮ อาึ ยุ บลอง โอ
เอฮี ป ซ เกิต เซ� 22 อาึ ยุ บลอง โม ปรโปวน� เมาะ
ป ไก ลัง่ นึง เญือะ กซัต เมือง ยูด่า เซ� ไก ป นัม
โอก ไม่ เกือฮ อื ละ โม จาวไน เมือง บ่าบี่โลน� โม
ปรโปวน เซ อฮั ปุ โอก อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �ปุโฮม
ว ซดิ เปอะ เอจี รชุยจ ปะ ไลจ� ปุโฮมว อาึง เปอะ
รพาวม แตะ นึง เงอ� เอจี ลเตือฮ เป โกะ เปอะ� เญื
อม คอม ชวง เปอะ นึง บิญ โม ปุโฮมว เปอะ เซ เอจี
ละ โปวฮ ปะ ตอ โอยจ ฮา เปอะ�� อฮั เซ โม เซ�

23 �โม ปรโปวน เญือะ เปอะ ไม่ โม กวน เปอะ เตื
อง โอยจ อื ซ ไก ป ตาว โอก� เกือฮ อื ละ โม บ่าบี่
โลน� ปะ ปุ โรฮ เปอะ ซ โปน ฮา อมันัต อ�ื กซัต
เมือง บ่าบี่ โลน ซ โฮมวต ปะ� เวยีง เฮี ซ โตก อื
เกือฮ ฮะ ล่อยญ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 เญอืม เซ เซเด่คียา อฮั เฮี ละ เยเรมี� �ปุ เกือฮ
ปุย ไฮญ ฮมอง ไลลวง ป อฮั เอะ ไม่ ปุ แตะ เฮ�ี เด
อมึ ปะ โอ ซ ยุม ฆาื� 25 ดัฮ โม จาวไน ฮมอง ตอก
อู เอะ ไม่ ปุ แตะ เฮี ตึน ซ ฮอยจ ไฮมญ ปะ ฆาื อ�ื
ตึน ซ อฮั เฮี ละ เปอะ� �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ เอะ ป
อฮั เปอะ ละ กซัต เซ� รโฮงะ โรฮ ป อฮั กซัต ละ โกะ
เปอะ เซ ละ เอะ โรฮ� ปุ เม่าะ ฮา เยอะ� ดัฮ เปอะ
เม่าะ โฮ� เอะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ�� ตึน ซ อฮั เซ ละ
เปอะ� 26 ดัฮ ไฮมญ เนอึม อื โฮ� ไมจ เปอะ อฮั เฮี
ละ� �อาึ มัฮ ปัว เยอะ กซัต โอ ตาว แตะ เกือฮ อาวต
แม นึง เญือะ โยนาทัน เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื นา เซ��
ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ�

27 ฟวยจ เซ โม จาวไน ฮอยจ เนอึม เคะ เยเรมี�
ไฮมญ เนอึม ไลลวง เซ นึง อ�ื เยเรมี โลยฮ อื ละ
อื ตอก ดวน กซัต แตะ อฮั โครยญ มวยญ� โม เซ
เญือะ ไฮมญ โตว อื ฆาื อื นึง โอ อื ไก ป ฮมอง ป อฮั
อื ละ ปุ แตะ เซ�

28 เยเรมี ลอต อาวต นึง ควง ตฮนั ป มอง กซัต�
ฮอยจ ละ ซเงะ ปุน โม บ่าบีโ่ลน เวยีง เยรูซาเลม เซ�

39
เวยีง เยรูซาเลม ไลจโลม

1 เญือม เอจี ฮอยจ อื เนอึม ซไตม นึง กัน แปน
เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า� ปุก เคิ กาว นึง อ�ื เนบู่
คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน ฮอยจ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ เตือง โอยจ อื ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ปุย เวยีง เยรู
ซาเลม� แวต เอนิ เวยีง เซ� 2 เญือม เอจี ฮอยจ อื

* 38:7 38:7 ลปุง ไท อฮั คันที ไม่ ลปุง เฮ�ี มัฮ อฮั อื กวนไจ เซฮ ปุย ไม่ อ�ื
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เนอึม กาว โรฮ ติ ยุฮ เซเด่คียา เซ� ปุก เคิ ปาวน�
วนัที ซไตม นึง อ�ื โม ตฮนั เซ ปุน เญื่อฮ เอนิ ฆรุง
เซ ละ ซ โฮลฮ อื เลียก นึง� 3 เญอืม เอจี ปุน อื เวยีง
เยรูซาเลม เซ� โม ป มัฮ จาวไน รซอฮ ละ กซัต เมือง
บ่าบี่โลน เซ เลียก งาวม ตื เอนิ โบ โตะ รเวอืะ บัก่บ่
วน นึง อื ละ ซ ตัตเตียง แตะ โอเอฮี� ป ฮอยจ เซ
มัฮ เนอกันชาเรเซอ� ซัมกาเนโบ่� ไม่ ซันเซคิม ป
มัฮ ฮวันา ระ ยุฮ ตฮนั� มัฮ แม เนอกันชาเรเซอ ติ
ปุย ป มัฮ จาวไน ระ� ไม่ โม จาวไน รซอฮ ละ กซัต
เซ เตือง โอยจ อ�ื 4 กซัต เซเด่คียา ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
อ�ื เญือม ยุ อื ป ซ เกิต เซ� ตอ รซาวม เอนิ ฆาื อื
คระ โตะ รปึม ยุฮ กซัต� โอก คระ โตะ รเวอืะ ระ ป
ไก ซน่ะ ฆรุง ลอา คัก เซ� ริ ตอ ฮอยจ นึง ลโลวง อา
ราบ่า�

5 โม ตฮนั บ่าบี่โลน ปังเมอ อาื อ�ื เครอปึ เซเด่คี
ยา นึง ลโลวง เยรโีค� โฮมวต โรวก อ�ื ตาว อื ละ
กซัต เนบู่คัตเนซา� ปุก เญือม อาวต อื นึง ยว่ง ริ
ปลา นึง เมือง ฮามัต� เนบู่คัตเนซา รเตีฮ อื เกือฮ
ลอก ตุต นา เซ� 6 ยุฮ ยุม ไม่ โม กวน รเมะ เซเด่คี
ยา เซ นึง ยว่ง รปิลา ซองนา โกะ อื เอนิ� ยุฮ โรฮ ยุม
ไม่ โม จาวไน เมือง ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื 7ฟวยจ เซ
กัว แม ซลอง ไง่ เซเด่คียา เซ เกือฮ อื จัก� ดุฮ แม
เฮลีจ นึง อื ละ ซ เกือฮ อื ปุย โรวก ฮอยจ นึง เวยีง
บ่าบีโ่ลน�

8 โม บ่าบี่ โลน โตก เญือะ กซัต นึง เวยีง เยรูซา
เลม เซ ไม่ เญือะ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื เญื่อฮ โรฮ
ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เซ เกือฮ ไลจ โอยจ� 9ฟวยจ
เซ เนบู่ซาระดัน่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั เซ โรวก โม ป ไก
ลัง่ นึง เวยีง เซ� ไม่ โม ป ญอม มอป ติ แตะ ละ อ�ื
โรวก อื โฮว ไม่ แตะ ฮอยจ เมือง บ่าบี่โลน� 10 ละ
อาึง ปุย ตุก ปุย ญัก งอ่น ป โอ ไก พริ เตะ เบระ เบ
รอมึ ยุฮ เกือฮ อื อาวต ลัง่ นึง เมือง ยูด่า� เญือม
เซ เกือฮ โรฮ รปึม อะงุน ละ อื งอ่น ไม่ ชจิ โดว ละ ซ
เกือฮ อื รซอฮ นึง อ�ื

กซัต บ่าบีโ่ลน เรอมึ เยเรมี
11 เญือม เซ เนบู่ คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบี่ โลน

รโปะ รซอม แตะ ละ เนบู่ซาระดัน่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั
เซ� อฮั เฮ�ี 12 �ไมจ เปอะ โฮว ซาวป ป มัฮ เยเร
มี เซ� ไมจ เปอะ แลน แก ไมจๆ� ปุ ยุฮ ป โซะ ละ�
ไมจ เปอะ ยุฮ ละ อื ตัม รพาวมฆวต ยุฮ โกะ อื ไอฮ��
อฮั เซ รซอม เซ� 13 เนบู่ซาระดัน่ เซ ไม่ เนบู่ชตับัน่
ป มัฮ ตฮนั ระ� ไม่ เนอกันชาเรเซอ ป มัฮ จาวไน
ระ นึง อ�ื ไม่ โม จาวไน รซอฮ ละ กซัต เตือง โอยจ
อื โฮว เนอึม ฆาื อ�ื 14 ตาว เยเรมี เซ โอก ฮา ควง
ตฮนั ก คัง ปุย อื เซ� มอป แม อื ละ เกด่าลิยา กวน
อาฮิคัม� ปุก มัฮ กวนโซะ ชาฟัน� เกือฮ อื ตาว อื
เอญี เญือะ แตะ� ฟวยจ เซ เยเรมี โฮลฮ อาวต ไม่
คระ เฌือต โกะ แตะ ไอฮ�

ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เอเบ่ต-เมเลก
15 ลไล คัง ลัง่ ปุย เยเรมี นึง ควง ตฮนั มอง กซัต

เซ� ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ อ�ื 16อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ

อฮั ละ เอเบ่ต-เมเลก ป มัฮ โม เอทิโอเปีย เซ ตอก
เฮ�ี เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง� ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� �อาึ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป
อฮั แตะ อาึง นึง ไลลวง เวยีง เฮ�ี ซ เกิต เนอึม ป
โตะ ป ตอง ละ� มัฮ โตว ป ไมจ ป มวน� เญอืม เกิต
โอเอฮี ตอก เซ ปะ ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ ยุ นึง ไง่ แตะ�
17ซเงะ เซ อาึ ป มัฮ พะจาว ปังเมอ ซ เรอมึ ปะ เกือฮ
โปน� ซ ไก โตว ป มอป ปะ ละ โม ป ฮลัต เปอะ นึง
เซ� 18อาึ แจง ซ เรอมึ ปะ เกือฮ โปน ฮา กัน ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ เปอะ� ปะ เอจี อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง
อาึ� มัฮ ฆาื เซ ป ซ โฮลฮ เปอะ โปน ยุม แตะ ฆาื อ�ื
ตึก นึง โอ เปอะ โฮลฮ ป ไฮญ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ ไอม
เบือ อ�ื� � อฮั เซ พะจาว.

40
เยเรมี ไม่ เกด่าลิยา ป มัฮ จาวเมือง

1ฟวยจ พลวย เนบู่ซาระดัน่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั เซ
เยเรมี เกือฮ โอก ฮา เฮลีจ นึง ยว่ง รามา เยอ� ลปุง
พะจาว ฮอยจ แม ละ เยเรมี� เญือม เซ ฮวันา ตฮนั
เซ เอจี โรวก เยเรมี ไม่ ปุย ไฮญ ป โฮมวต แตะ นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ� ดุฮ เฮลีจ นึง อื ละ ซ ตาว แตะ
ฮอยจ นึง เมือง บ่าบีโ่ลน� 2 ฮวันา ตฮนั เซ บะ โรวก
เยเรมี โอก ฮา ปุย ไฮญ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม เปะ อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ เมือง เฮี ลอก
ป โตะ ป ตอง� 3 ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี ยุฮ เนอึม อื
ตัม ป อฮั แตะ เซ� โอเอฮี เซ เอจี เกิต เนอมึ ฆาื ยุฮ
โม เปะ ป พิต ละ พะจาว ไม่ โอ เปอะ เนอึง ป อฮั อื
ละ เปอะ� มัฮ เซ ป เกิต โอเอฮี ตอก เฮี ละ เปอะ ฆาื
อ�ื 4 ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี กัฮ โม่ะเฮลีจ ฮา เงียก เตะ
เปอะ� เอจี โปน เนอึม เปอะ� ดัฮ เปอะ ไก รพาวม
ฆวต โฮว ไม่ อาึ ฮอยจ เมือง บ่าบี่ โลน� โฮว เปอะ
แปน� อาึ ซ แลน แก ปะ� ดัฮ เปอะ โอ ฆวต โฮว
ไม่ อาึ โฮ ปัง โอ เปอะ โฮว แปน โรฮ� เมือง เฮี เตื
อง เมือง อ�ื เตอมึ นา ก ฆวต อาวต เปอะ นึง� โฮว
อาวต นา ก ปุก อื รพาวม เปอะ นึง อ�ื 5 ดัฮ เปอะ
อาวต ลัง่ โฮ� ไมจ เปอะ โฮว เคะ เกด่าลิยา กวน อา
ฮิ คัม ป มัฮ กวนโซะ ชาฟัน เซ� กซัต เมือง บ่าบี่
โลน เอจี ดุฮ อื แปน จาวเมือง ตัตเตียง ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ นึง แควน ยูด่า เฮ�ี อาวต ไม่ ลลาึง โม ลัป
ซด่อน เซ� โต เซ เตอมึ คระ ฆวต โฮว เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เญือม เซ ฮวันา ตฮนั เซ เกือฮ ป โซม ป
ปอน ละ อื ไม่ คองควน ติ เจือ� ลอต พลวย อื เกือฮ
โฮว�

6ฟวยจ เซ เยเรมี โฮว เนอมึ เคะ เกด่าลิยา ป มัฮ
กวน อาฮิคัม เซ นึง ยว่ง มิซปา� อาวต เนอึม ไม่ อื
ลลาึง โม ลัปซด่อน ป อาวต ลัง่ นึง เมือง แตะ เซ�

7 ไก โรฮ งอ่น โม ตฮนั ยูด่า ป อาวต เพระด่าวก
ไม่ โอ อื ดิ ญอม มอป ติ แตะ ละ โม บ่าบี่โลน� โม
ฮวันา อื ฮมอง ไลลวง ดุฮ กซัต บ่าบี่โลน เกด่าลิยา
เซ แปน จาวเมือง ยูด่า เซ� ไม่ เกือฮ อื ตัตเตียง โม
ป ตุก ป ญัก ป อาวต ลัง่ อื นึง เมือง แตะ เซ� เตือง
ปรเมะ ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ นึง อ�ื เมาะ ป โอ ปุย
โฮลฮ โรวก ฮอยจ เมือง บ่าบี่ โลน� 8 ป มัฮ อิชมา
เอน กวน เนทานิยา� โยฮานัน กวน คาเรอา� เซไร
อา กวน ทันฮุเมต� โม กวน เอไฟ ยว่ง เนโทฟา ไม่
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เยซันยา เมือง มาอาคา� โฮว ดิ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ
ฆาื อ�ื โฮว ตื เคะ เกด่าลิยา นึง ยว่ง มิซปา� 9 เก
ด่าลิยา ป มัฮ กวน อาฮิคัม� ปุก กวนโซะ ชาฟัน อฮั
เฮี ละ โม เซ� �อาึ ซันญา ละ เปอะ ซโตฮ นึง โอ อื
ซ แปน ป โซะ ละ เปอะ� ปุ ฮลัต นึง ซ ญอม เปอะ
มอป ติ แตะ ละ โม บ่าบี่โลน� ไมจ เปอะ อาวต นึง
เมือง เฮ�ี ไม่ รซอฮ เปอะ ละ กซัต เมือง บ่าบี่โลน�
เดอมึ เปอะ ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง เบือ อ�ื 10อาึ
ซ อาวต ละ เปอะ นึง ยว่ง มิซปา ละ แปน แตะ ปุย
ซน่ะ โม เปะ ไม่ โม บ่าบีโ่ลน ป ฮอยจ นา เฮ�ี ไลลวง
โม เปะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ แฮรน อาึง รอาวม อะงุน
ไม่ เปลิ โคะ ตึม ไม่ ลออยฮ กาวก ละ ซ โซม ซ ปอน
โกะ เปอะ นึง โครยญ ยว่ง อาวต เปอะ เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

11 โนก ฮา เซ โม ยูด่า ป อาวต นึง เมือง โมอปั�
เมือง อมัโมน� เมือง เอโด่ม ไม่ เมือง ปุย ไฮญ เอจี
ฮมอง โรฮ ไลลวง เกือฮ กซัต เมือง บ่าบี่โลน เซ โม
ยูด่า โฮลฮ ลัง่ อาวต นึง เมือง แตะ งอ่น� ไม่ ไลลวง
ดุฮ อื เกด่าลิยา เซ แปน จาวเมือง ละ อ�ื 12 เญือม
เซ โม ยูด่า เซ เอญี เน่อมึ นา ก ตอ แตะ โฮว อาวต
เฮยี ไฮ เซ� แม แม ฆาื อื นึง เมือง ยูด่า� ฮอยจ
เคะ เกด่าลิยา นึง ยว่ง มิซปา เซ� โฮลฮ โรฮ ซาวป
แฮรน รอาวม อะงุน ไม่ เปลิ โคะ โฮวน�

13ฟวยจ เซ โยฮานัน ป มัฮ กวน คาเรอา ไม่ โม ฮวั
นา ตฮนั ป อาวต ลัง่ เพระด่าวก เซ ฮอยจ เคะ เกด่า
ลิยา นึง ยว่ง มิซปา เซ� 14 อฮั เฮี ละ อ�ื �บ่าอาลิต
ป มัฮ กซัต เมือง อมัโมน เนอ ดวน อิชมาเอน กวน
เนทานิยา โฮว ยุฮ ยุม ไม่ ปะ� ปะ อมั เอจี ฮมอง
เปอะ ไลลวง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เกด่าลิยา เซ ปัง
เมอ โอ เจือ ป อฮั อื เซ�

15 เญอืม เซ โยฮานัน บระ อฮั เฮี ละ เกด่าลิยา นึง
ยว่ง มิซปา เซ� �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ยุฮ แปฮ ยุม ไม่
อิชมาเอน เซ� ซ ไก โตว ป ยุง ป ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ�
เมอยุ ซ เกือฮ เปอะ ปุย เซ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ เปอะ� ดัฮ
ยุฮ เนอมึ อื โม ยูด่า ป รโจะ อาวต ไม่ เปอะ เฮี ซ เฮยี
ไฮ แม ฆาื อ�ื ซ เกิต ป โตะ ป ตอง ละ โม ป อาวต
ลัง่ นึง เมือง ยูด่า ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

16 เกด่าลิยา ปังเมอ อฮั เฮี ละ โยฮานัน เซ� �ปุ
ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ เฟือฮ เอนิ� ไลลวง อชิมาเอน อฮั
เปอะ เซ มัฮ โตว ป เนอมึ�� อฮั เซ�
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ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เกด่าลิยา

1 ไน เนอมึ เซ� เคิ อาแลฮ นึง อ�ื อชิมาเอน กวน
เนทานิยา ป มัฮ กวนโซะ เอลีชามา ยุฮ เนอมึ โอเอฮี
ตอก เซ� อิชมาเอน เซ มัฮ จัตเจือ กซัต� มัฮ โรฮ
ลุกนอง ระ ไล ยุฮ กซัต ติ ปุย� ปุย เซ ฮอยจ ดิ เคะ
เกด่าลิยา นึง ยว่ง มิซปา ไม่ ปรเมะ กาว ปุย� ลไล
โซม ดิ อื นึง ยว่ง เซ� 2อชิมาเอน ไม่ ปุย กาว เซ โกฮ
ลวต วจิ แตะ� มอก เอนิ เกด่าลิยา เซ เกือฮ ยุม� เก
ด่าลิยา เซ เอจี มัฮ ป ดุฮ กซัต เมือง บ่าบี่โลน เกือฮ

แปน จาวเมือง ละ เมือง ยูด่า เซ� 3 อิชมาเอน ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ โม ยูด่า ป อาวต ไม่ เกด่าลิยา นึง ยว่ง
มิซปา เซ� เญือม เซ ปุก เญือม ฮอยจ โม ตฮนั บ่า
บีโ่ลน นา เซ� โม อชิมาเอน เซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อื ฆาื
อ�ื

4 ปวยฮ พริ เซ� กา เฆียง ฮมอง ปุย ตอก ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ เกด่าลิยา เซ� 5 ไก ปุย ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง
เชเคม ไม่ ยว่ง ชโิล ไม่ ยว่ง ซามาเรยี รเตะ ปุย เอนิ�
โม เซ เอจี คุต ฮาึก กัป แตะ� จาวป เครองึ แฌฮ�
ไม่ เฮจี อื ไอฮ ติ แตะ นึง มิต�* มัฮ ตะ อื ตาว เฮ
งาะ รโกะ ทไว แตะ ไม่ ป ซออย ฮงาื ทไว แตะ ละ พะ
จาว นึง วิฮนั� 6 อิชมาเอน เคียต โอก รโนฮ รชงึ อื
ไม่ เยอืม แตะ ปุ โอก� เญือม เอจี ยุ อื โม เซ อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปัว เปอะ เลียก กไน ละ ซ ยุ เปอะ เกด่าลิ
ยา�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญือม เอจี ฮอยจ อื บั ่กบ่วน
ยว่ง เซ อชิมาเอน ไม่ ปุโฮมว อื เซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม
เซ� โปวฮ ฆัว ยุม อื โตะ นัมโม่ ติ โดฮ� 8 ลลาึง ปุย
โม เซ ปังเมอ ไก กาว ปุย ป อฮั ละ อิชมาเอน ตอก
เฮ�ี �ปัว เปอะ โอ ยุฮ ยุม ไม่ เอะ� นึง เอจี ไก ลัง่ เฮ
งาะ ซาลี� เฮงาะ บ่าเล� ลออยฮ กาวก ไม่ รอาวม
โกะ แฮ โฮวน ลัมเลือ ป เม่าะ เอะ อาึง นึง ชจิ ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ ละ อื อิชมาเอน เซ� ยุฮ เนอึม โตว
ยุม ไม่ โม เซ ฆาื อ�ื 9 นัมโม่ นา ก โปวฮ อิชมาเอน
ป ยุม นึง เซ มัฮ นัมโม่ ระ ป กาวง กซัต อาซา เจน
ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ กซัต บ่าอาชา เมือง อซิราเอน โฆะ
โฮ� อิชมาเอน น่าึก โปวฮ ป ยุม เซ นึง อื ปอ นาวก
อื ยุฮ นัมโม่ เซ�

10 ฟวยจ เซ อิชมาเอน โฮมวต ปุย ไฮญ ป อาวต
ลัง่ ยว่ง มิซปา เซ เตือง กวน รโปวน กซัต นึง อ�ื
เมาะ ป มอป เนบู่ซาระดัน่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ละ
เกด่าลิยา เซ เตือง โอยจ อ�ื อิชมาเอน โรวก โม เซ
ไม่ แตะ� ตะ โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง เมือง อมัโมน�

11 เญือม เซ โยฮานัน ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ป อาวต
ไม่ อื ปังเมอ ฮมอง ไลลวง กัน ฆอก กัน เบร ป ยุฮ อิ
ชมาเอน เซ� 12 โกฮ โฮว เอนิ ฆาื อื ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ� อาื รุป ปุ แตะ ไม่ โม อชิมาเอน เซ� เครอปึ อื
นึง ยว่ง กิเบ่โอน นา ก ไก นอง ระ นึง เซ� 13 โม ป
โฮลฮ อิชมาเอน โรวก เซ เมือต เอจี ยุ โยฮานัน ไม่
โม ไน ตฮนั ป อาวต ไม่ อื เซ� มวน เอนิ รพาวม ฆาื
อ�ื 14 โม ป โฮมวต อิชมาเอน โรวก เน่อมึ นึง ยว่ง
มิซปา เซ� ลเตือฮ แม เอญี อาวต ไม่ โม โยฮานัน
กวน คาเรอา เซ ฆาื อ�ื 15ป มัฮ อชิมาเอน ไม่ ปุโฮม
ว อื ซเตะ ปุย เซ ปังเมอ เตือน ตอ ฮา โยฮานัน เซ�
ตอ ฮอยจ เคะ โม อมัโมน�

16 โม ป โฮมวต อชิมาเอน โรวก เน่อมึ นึง ยว่ง มิซ
ปา ฟวยจ ยุฮ อื ยุม ไม่ เกด่าลิยา เซ� เตือง ตฮนั นึง
อื ไม่ โม ปรโปวน� กวนดุ ไม่ กวนไจ ซดิ ไม่ กซัต*
เซ� โยฮานัน ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ป อาวต ไม่ อื เซ
โรวก แม โม เซ เน่อมึ นึง เมือง กิเบ่โอน เซ เตือง
โอยจ อ�ื 17-18 โม เซ ฮลัต นึง โม บ่าบีโ่ลน ฆาื ยุฮ อิ

* 41:5 41:5 โม เฮี เญือม ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เปลีฮ อื รพาวม ตุก แตะ� * 41:16 41:16 ลปุง ไทย อฮั โม คันที ไม่ โม เฮ�ี มัฮ ป
ยุฮ กัน เญือะ กซัต�
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ชมาเอน ยุม ไม่ เกด่าลิยา เซ� เกด่าลิยา เซ เอจี มัฮ
ป ดุฮ กซัต บ่าบีโ่ลน แปน จาวเมือง ละ อื โฮ� โม เซ
ตะ ตอ โฮว อาวต ฆาื อื นึง เมือง อียปิ� ละ ซ เกือฮ
อื ติ แตะ โปน ฮา โม บ่าบี่โลน� เญือม โฮว นึง คระ
เซ ลโล่ะ นึง ยว่ง เกรุตคิมฮมั ซดิ ไม่ เบ่ตเลเฮม�
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เยเรมี ซตอก ปุย โอ โฮว เมือง อยีปิ

1 เญอืม เซ โม ฮวันา ตฮนั เซ เตือง โยฮานัน กวน
คาเรอา ไม่ อาซารยิา กวน โฮชายา ไม่ โม ลัปซด่อน
เตือง ป ระ ป แตวะ นึง อื 2 โม เซ ฮอยจ เคะ เยเรมี�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ปัว เอะ นึง เปอะ
เฮ�ี ปัว เปอะ ไววอน เพือ เอะ ป มัฮ โม ป โฮฮ ลัง่
เฮ�ี ปัว เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เลียก พาวม นึง
เอะ� ไพรม อื เอะ โฮวน ไม่ ปุ แตะ� ปเล่ีย เฮี เอะ
รมัฮ ลัมเลือ ตอก ยุ เปอะ เฮ�ี 3 ไมจ เปอะ ไววอน
ปัว เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ รโฮงะ คระ ป ไมจ เอะ
โฮว นึง ละ เอะ� ไม่ เกือฮ อื เอะ ยุง โอเอฮี ป ไมจ
แตะ ยุฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เยเรมี ป ซึป ลปุง พะจาว เซ อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี
ฮมอง เงอะ ป อฮั เปอะ เซ� อาึ ซ ไววอน ละ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ เซ� เมาะ ป อฮั
พะจาว เนิ อาึ ซ รโฮงะ เนอึม ละ เปอะ� อาึ ซ เม่าะ
โตว โอเอฮี ฮา เปอะ�� อฮั เซ�

5 โม เซ โลยฮ อื ละ เยเรมี ตอก เฮ�ี �ดัฮ เอะ โอ
ยุฮ เนอมึ ตัม ลปุง พะจาว ยุฮ เปอะ ป ดวน อื ปะ ซึป
ละ เอะ โครยญ เจือ เซ� เอะ ปัว พะจาว แปน พญีัน
เนอึม แนม ไม่ ซืไซ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เอะ ลอก ตุต
แตะ นึง ป ยุฮ เอะ เซ� 6 ปัง มวน เนิ� ปัง โซะ เนิ�
เอะ ซ เนองึ เงอะ ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ป
มัฮ พะจาว ป ดวน เอะ เปอะ ปัว นึง เซ� ฟวยจ เซ
เญือม เนอึง เอะ ป อฮั พะจาว เซ ซ ไมจ ป ยุ เคราะ
ป ฮมอง เงอะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

7ฟวยจ เซ กาว ซเงะ เอ� ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ
เยเรมี� 8 เยเรมี กอก โยฮานัน ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ป
อาวต ไม่ อื เซ ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง ป ระ ป แตวะ
เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ� 9 อฮั เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา
พะจาว ยุฮ อซิราเอน ป ดวน โม เปะ อาึ โฮว ปัว นึง
อื เซ อฮั เฮี ละ เปอะ� 10 �ดัฮ โม เปะ ซ ญอม ลัง่
อาวต นึง เมือง เฮี อาึ ซ โก โม เปะ เกือฮ ตอน เกือฮ
ฮมัน� อาึ ซ เญื่อฮ ซ เต โตว โม เปะ� อาึ ซ ซมา
โม เปะ ตอก โคะ โฮ� ซ ตอยจ โตว เปอะ� อาึ โซะ
รพาวม นึง ป โตะ ป ตอง ป จัมเปน แตะ เกือฮ เกิต
ละ โม เปะ� 11 ปุ เญือะ ฮลัต นึง กซัต เมือง บ่าบี่
โลน เซ� อาึ อาวต ไม่ โม เปะ� ซ เกือฮ โม เปะ โปน
ฮา อมันัต อ�ื 12 อาึ มัฮ ป เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง
เปอะ� อาึ ซ เกือฮ กซัต เซ เลียก พาวม โรฮ นึง โม
เปะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เอญี อาวต แม นึง
เญือะ อาวต คราว โซม โกะ เปอะ ไอฮ เตือง ไพ เตื
อง มัน� � อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ�

13�ปัง มัฮ ตอก เซ โม เปะ เอ� ดัฮ เปอะ เลฮ แนฮ
เตียง เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ โฮ� ไม่ อฮั
เปอะ ติ แตะ โอ เญือะ ซ อาวต นึง เมือง เฮ�ี 14 ไม่
อฮั เปอะ ติ แตะ ซ ตอ โฮว อาวต เมือง อียปิ นา ก
โอ เปอะ ซ ยุ กัน รุป ปุย ปุ แตะ� มัฮ นา ก โอ เยอะ

ซ ฮมอง เซียง โตวต ยุฮ ตฮนั ไม่ โอ เญาะ ซ ยุ กัน
ไปลญ เออปึ แม� ดัฮ เปอะ อฮั แนฮ ตอก เซ โฮ�
15 โม เปะ โม ยูด่า ป คัง ลัง่ เซ� เยโฮวา กุม ตฮนั มะ
ลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ�
�ดัฮ โม เปะ ลึง รพาวม นึง ฆวต ตอ เปอะ โฮว อาวต
นึง เมือง อยีปิ ตอก เซ� 16 กัน รุป ปุย ปุ แตะ ป ฮลัต
โม เปะ นึง เซ ซ อาื โม เปะ ฮอยจ นึง เมือง อียปิ เซ
ฆาื อ�ื กัน ไปลญ เออปึ ป รไจจ เปอะ นึง เซ ซ เค
รอปึ โรฮ โม เปะ นึง เมือง อยีปิ เซ โรฮ� ซ ยุม เปอะ
ฆาื นา เซ� 17 ปุย เมาะ ป โปวต รพาวม แตะ ละ ซ
ตอ อื โฮว อาวต นึง เมือง อียปิ เปอ� ซ ยุม ฆาื กัน
รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ กัน ไปลญ เออปึ� ไม่ ฆาื พาญัต
ฆอก� ปุย โม เซ เญือะ ซ โฮฮ โตว ติ ปุย เนอึม ฆาื
ซ เกิต ป โตะ ป ตอง ละ เน่อมึ นึง อาึ ตอก เซ��

18 �เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน อฮั เฮ�ี �อาึ เรยีง ฮาวก รพาวม ละ โม
ป อาวต นึง เยรูซาเลม ตอก ออฮ� อาึ ซ เรยีง โรฮ
ฮาวก รพาวม ละ โม เปะ ป ซ โฮว อาวต นึง เมือง อี
ยปิ ตอก เซ โรฮ� ปุย ไฮญ ซ เบรญี เอนิ นึง เปอะ�
ซ โล่ ญวยฮ เปอะ ไม่ เพียก แฮม อื โม เปะ� ซ โกว
มอยฮ เปอะ นึง รซอม ซะ แตะ� โม เปะ เญือะ ซ
โฮลฮ เปอะ โตว ยุ เมือง อาวต เปอะ เฮี เฟือฮ�� อฮั
เซ ละ เปอะ พะจาว��

19 เยเรมี อฮั โรฮ เฮ�ี �พะจาว เอจี ซตอก โม เปะ
ป โฮฮ ลัง่ นึง เมือง ยูด่า โอ ตอ โฮว อาวต นึง เมือง
อยีปิ� ปเล่ีย เฮี อาึ ซตอก โรฮ โม เปะ ตอก เซ โรฮ�
20 ดัฮ โม เปะ โฮว อาวต เนอึม นึง เมือง อียปิ โฮ�
มัฮ กัน พิต ป ซ เกือฮ โม เปะ ยุม เอนิ ฆาื อ�ื มัฮ
โม เปะ ไอฮ ป ปัว อาึ ไววอน เพือ เปอะ ละ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ ยุฮ ตัม ป
อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ โครยญ เจือ�
21 เนาะ เฮี อาึ เอจี รโฮงะ ละ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ฆวต งอ่ต ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป
ซึป อาึ ละ เปอะ ติ เจือ เนอึม� 22 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ ไมจ เปอะ ไตม อาึง� โม เปะ ซ ยุม เปอะ นึง กัน
รุป เซิก ไม่ กัน ไปลญ เออปึ ไม่ พาญัต ฆอก ฆาื อื นึง
เมือง ป ฆวต ตอ เปอะ โฮว อาวต นึง เซ เตือง โอยจ
เปอะ�� อฮั เซ เยเรมี เซ�

43
ปุย โรวก เยเรมี ฮอยจ เมือง อยีปิ

1 เมาะ ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ ปุย โม เซ เยอ�
เยเรมี ซึป เนอึม อื ละ อื โครยญ เจือ� 2 เญือม เซ
อาซารยิา กวน โฮชายา ไม่ โยฮานัน กวน คาเรอา ไม่
ปุย ไฮญ ป เกียฮ ฮุน เตือง โอยจ อื อฮั เฮี ละ เยเรมี�
�ปะ มัฮ จุ เปอะ เอะ� มัฮ โตว เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ
ป ดวน ปะ ฮอยจ คัต เอะ โอ โฮว อาวต นึง เมือง อี
ยปิ เปอ� 3 มัฮ บ่ารุก กวน เนรยิา ป รชุยจ ปะ เกือฮ
เกละยุ เอะ เอ� ละ ซ มอป อื เอะ ละ โม บ่าบีโ่ลน ไม่
ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ เยอะ� โต เซ อื ซ โรวก เอะ ฮอยจ
เมือง บ่าบี่โลน เกือฮ แปน ครา แตะ�� อฮั เซ�

4 โยฮานัน ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ไม่ โม ลัปซด่อน เตื
อง โอยจ อื เนอึง โตว ลปุง ซตอก พะจาว ละ แตะ
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นึง ไลลวง ฆวต เกือฮ อื ปุย อาวต ลัง่ นึง เมือง ยูด่า
เซ� 5 โยฮานัน ไม่ โม ฮวันา ตฮนั เซ โรวก เอนิ โม
ยูด่า ป โฮฮ ลัง่ อื ป ริ ลัง่ อาวต นึง เมือง ยูด่า เซ
เกือฮ ตอ ไม่ แตะ ฮอยจ เมือง อยีปิ� มัฮ โรวก อื ไม่
โม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปะเทต นา ก อาวต เฮยีไฮ อื
เซ โฮวน ปะเทต� 6 เตือง ปรเมะ� ปรโปวน� ป กวต
กวนดุ� กวน เครฮี กซัต� ไม่ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื เนบู่ซาระดัน่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั เซ เอจี ละ อาึง อื
ละ เกด่าลิยา� เตือง เยเรมี ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ บ่า
รุก กวน เนรยิา เซ� 7 โม เซ เลฮ เตียง ลปุง ซตอก
พะจาว แตะ� โฆง ตอ โฮว ฮอยจ นึง เมือง อียปิ�
เลียก กไน เมือง อื ฮอยจ นึง เวยีง ทาปันเฮต�

8 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง ทาปันเฮต เซ ลปุง
พะจาว ฮอยจ ละ เยเรมี� 9อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ
ตุย โรวก ซโมะ ระ นึง เตะ เปอะ งอ่น� ฟวยจ เซ โฮว
รปาึง นึง โตะ เตะ ฆรมึ เตะ ตอง คระ โฮว ปุย ลัก่กา
โตะ รเวอืะ เลียก ละ เญือะ ฟาโร ป ไก นึง เวยีง ทา
ปันเฮต เซ� ยุฮ เอนิ ซองนา โม ยูด่า งอ่น เกือฮ ยุ ป
ยุฮ เปอะ เซ� 10 เญือม เซ ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� เย
โฮวา กุม ตฮนั มะลอง พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั
เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน
ป มัฮ กวนไจ อาึ เซ ฮอยจ นา เฮ�ี กซัต เซ ซ โบลวง
ก งาวม คึ ยุฮ แตะ ราว ซโมะ ป รปาึง อาึ เฮี เอนิ�
ซ พรงั อื นึง พากัง คึ ยุฮ แตะ� 11 ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ
ไม่ เมือง อียปิ เฮ�ี โม ป ลัง ยุม นึง พาญัต ซ ยุม
เนอึม นึง พาญัต� โม ป ลัง โรวก ปุย แปน ครา ซ
โรวก เนอึม ปุย แปน ครา� โม ป ลัง ยุม นึง กัน รุป
เซิก ซ ยุม เนอึม นึง กัน รุป เซิก� 12 อาึ ซ เกือฮ งอ
ฮอยจ โตก เวอืต ยุฮ โม พะ เมือง อยีปิ� กซัต เมือง
บ่าบี่ โลน ซ โตก โรฮ พะ เซ เกือฮ ฮะ งอ่น� ซ ตุย
โรวก อื ไม่ แตะ งอ่น� กซัต เซ ซ ตุย โรวก โอเอฮี
นึง เมือง อียปิ เกือฮ โอยจ ซงะ่ เอนิ� ตอก ป เลียง
แกะ ป นอก เซิ รซัฮ โบรยญ แตะ นึง เครองึ เซอกึ
แตะ เกือฮ ซงะ่ โฮ� ซ โอก ซไบ่ ฮา อียปิ ไม่ เป เนอึ
ม เป แนม แตะ� 13ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ซกัง ซโมะ ฮลาวง
นึง เวยีง เฮลีโอบุ่รี นึง เมือง อียปิ เซ� ซ โตก เวอืต
พะ ทื โม อียปิ เกือฮ ฮะ ล่อยญ เตือง โอยจ อ�ื� �
อฮั เซ พะจาว.

44
รซอม เกือฮ พะจาว ฮอยจ ละ โม ยูด่า

1ลปุง เฮี มัฮ ป เกือฮพะจาว เยเรมี ซึป ละ โม ยูด่า
ป โฮว อาวต นึง เมือง อยีปิ เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม
ป อาวต เวยีง มิกโด่น� เวยีง ทาปันเฮต� เวยีง เมม
ฟิต� ไม่ ป อาวต แควน ปัตโรต นึง อ�ื 2 เยโฮวา กุม
ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮ�ี
ป โตะ ป ตอง ป เกือฮ อาึ เกิต ละ เวยีง เยรูซาเลม ไม่
ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ เมือง ยูด่า โครยญ ยว่ง� โม เปะ
เอจี ยุ เปอะ ไอฮ� งอ่ต แลน� ยว่ง โม เซ เอจี ไลจ
โลม ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี เญือะ ไก โตว ป อาวต นึง ติ ตื
เนอมึ� 3 มัฮ ฆาื ยุฮ ลอป ปุย นึง อื กัน ฆอก กัน เบร
ป แปน ควน เกือฮ อาึ รอก พาวม นึง อ�ื เอจี ซาวป

ทไว โอเอฮี ละ พะ ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ แตะ ละ อ�ื พะ
โม เซ มัฮ พะ ป โอ โม โกะ อื ยุง ไพรม อ�ื ปัง มัฮ โม
เปะ� ปัง มัฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ� ปุ โรฮ เปอะ ยุง�
4 อาึ เอจี เกือฮ เลิง โม กวนไจ ยุฮ แตะ ป มัฮ โม ป
ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เปอะ� โม เซ ซตอก ลอป โม
เปะ โอ ยุฮ ป ฆอก ตอก เซ นึง มัฮ อื ป เกละ เนอึม
อาึ ยุ� 5 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ งอ่ต ป อฮั อ�ื ดาวง
เปอะ โตว ฮยวก แตะ ละ เฟือฮ� ญอม เปอะ โตว ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา ป ฆอก ไม่ โอ เปอะ เคราะ ทไว แตะ
โอเอฮี ละ พะจาว ไฮญ ติ ชวง� 6 มัฮ เซ ป เปลีฮ อาึ
รพาวม ฮาวก ป ตอก เอนิ งอ ระ เซ ละ ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ เมือง ยูด่า ไม่ นึง กอง ระ กอง แตวะ เวยีง เย
รูซาเลม ฆาื อ�ื ยว่ง โม เซ ลอต แปน ป ไลจ ป ฮงั
เยอื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

7 ปเล่ีย เฮี อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา กุม ตฮนั มะ
ลอง ป มัฮพะจาว ยุฮ อซิราเอนฆวต ไฮมญ นึง เปอะ
ตอก เฮ�ี เมอยุ เกือฮ เปอะ ป โตะ ป ตอง ระ ลัมเลือ
เกิต ละ โกะ เปอะ ตอก เฮ�ี อมั มัฮ ซ ยุฮ เปอะ ไลจ
ไม่ โม ยูด่า เตือง ปรเมะ ปรโปวน� กวนดุ ไม่ กวน
งกั จัว� ปอ โอ อื เญือะ ซ คัง ลัง่ ติ ปุย เนอมึ� 8 เมอ
ยุ เกือฮ เปอะ อาึ รอก พาวม นึง แตะ ฆาื ซาวป ลอป
เปอะ ไว ฮุป ไม่ ทไว แนฮ เปอะ โอเอฮี ละ พะ ไฮญ
ป ไก นึง เมือง อียปิ นา ก ฮอยจ เปิง เปอะ เฮ�ี อมั
มัฮ ยุฮ เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไลจ โลม นึง ซ
เกือฮ เปอะ ปุย ไฮญ ติ ปลัฮเตะ เพยีก แฮม แตะ ไม่
โกว อื มอยฮ เปอะ นึง รซอม ซะ แตะ โอเอฮี� 9 อมั
เอจี เบีย เปอะ กัน ฆอก กัน เบร ป ยุฮ จัตเจือ ไพรม
เปอะ นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ เมือง ยูด่า ไม่ นึง โบรก
เวยีง เยรูซาเลม� เตือง กัน ฆอก ป ยุฮ โม กซัต ยุฮ
อื ไม่ โม ปรโปวน เญือะ อ�ื ไม่ โม เปะ ไม่ ปรโปวน
เญือะ เปอะ� 10 โม เปะ ดิ ญอม เปอะ โตว ลัง่ เกือฮ
ติ แตะ ตุเตียม ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี ญอม เปอะ
โตว นัปทื อาึ� ญอม เปอะ โตว ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ
ป มอป อาึ ละ โม เปะ ไม่ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ�

11�เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ป มัฮ เยโฮวา กุม ตฮนั
มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ อซิราเอน อฮั ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ตาว แตะ ป โตะ
ป ตอง ละ โม เปะ� ซ เกือฮ เนอึม เมือง ยูด่า ไลจ
โลม โอยจ เอนิ� 12 โม ยูด่า ป คัง ลัง่ เฮี ป ลาวม ซ
โฮว อาวต เมือง อียปิ เฮี ซ ไลจ โอยจ เนอึม� ซ ยุม
นึง เมือง อียปิ เน่อมึ นึง โม ป ตุ ป เตียม ฮอยจ ละ
โม ป ระ ป คาว นึง อ�ื ซ ยุม นึง กัน รุป เซิก งอ่น�
นึง กัน ไปลญ เออปึ งอ่น� ปุย ไฮญ ซ เบรญี นึง อื
ไม่ ซ เงอตึ อื ฆาื� ซ เพียก แฮม อ�ื ซ โกว มอยฮ
อื นึง รซอม ซะ แตะ โอเอฮี� 13 โม ป ฮอยจ อาวต
นึง เมือง อียปิ เฮี อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต� ตอก เอจี
เกือฮ อาึ โม เยรูซาเลม ลอก ตุต โฮ� ซ ลอก อื นึง
กัน รุป เซิก งอ่น� นึง กัน ไปลญ เออปึ งอ่น� นึง พา
ญัต ฆอก งอ่น� 14 โม ยูด่า ป โฮฮ ลัง่ ป ฮอยจ อาวต
นึง เมือง อียปิ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ซ เกียฮ เกือฮ
ติ แตะ โปน ยุม แตะ� ป ซ โฮลฮ เอญี แม นึง เมือง
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ยูด่า ปุ โรฮ ซ ไก� ปัง รไม่จ เอญี ซ โฮลฮ โตว เอญี
โนก ฮา ป ปุน บระ อื ตอ เม่าะ งอ่น งอ่น โน่ง�� อฮั
เซ�

15 เญือม เซ ไก โม ปรเมะ ป ยุง ไลลวง ตอก ทไว
ปรโปวน เญือะ แตะ โอเอฮี ละ พะ ไฮญ� โม เซ ไม่
โม ปรโปวน ป มัฮ โม อซิราเอน ป อาวต นึง เมือง
อียปิ แควน ปัตโรต เซ เตือง โอยจ อ�ื ชุง ตื นา เซ
แปน เอนิ ปุย ติ มู โฮวน ไม่ ปุ แตะ� ฮอยจ อฮั เฮี ละ
เยเรมี� 16 �รซอม ป รโฮงะ ปะ ละ เอะ เบือ มอยฮ
พะจาว เซ เอะ ซ ญอม โตว งอ่ต� 17 เอะ ซ ยุฮ แนฮ
ตัม ป ซันญา แตะ ละ ซ ทไว ลัง่ แตะ โอเอฮี ละ เยอืะ
กุม มะลอง� ซ เรฮ แนฮ ลัง่ รอาวม อะงุน ละ ตอก
เอจี กอ ยุฮ แตะ ไม่ จัตเจือ ไพรม เมอะ ไม่ โม กซัต
ไม่ จาวไน นึง ยว่ง แควน ยูด่า ไม่ ตัม กอง เวยีง เย
รูซาเลม ไพรม อื โฮ� เญือม ยุฮ ฮุ ตอก เซ ไพรม อื
เอะ โฮวน ป โซม ป ปอน เนอะ� ไมจ ป ยุ เคราะ ป
ฮมอง เงอะ เบือ อ�ื 18 เคียง โอ เยอะ เญาะ ทไว โอ
เอฮี ละ เยอืะ กุม มะลอง เซ ไม่ โอ เญือะ เรฮ รอาวม
อะงุน ละ อ�ื เอะ ปังเมอ วติ วงั ลอป เอนิ ฆาื โครยญ
เจือ� โกะ เนะ คระ เฌือต เตอะ เอจี ยุม นึง รุป ปุย
ไม่ แตะ ไม่ นึง กัน ไปลญ เออปึ แตะ โรฮ�� อฮั เซ
โม เซ�

19 โม ปรโปวน อฮั โรฮ เฮ�ี �เญอืม ยุฮ เอะ คโนม
ฮุป เยอืะ กุม มะลอง เซ� ไม่ ทไว โอเอฮี ละ อื ไม่
เรฮ รอาวม อะงุน ละ อื ตอก เซ� โม ปรเมะ เญือะ
อา เอจี ปุก โรฮ รพาวม อื ป ยุฮ เอะ เซ� โม่ ปุก อ�ื�
อฮั เซ�

20 เญือม เซ เยเรมี โลยฮ อื ละ โม ป อฮั โอเอฮี
ละ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ปรเมะ ปรโปวน ตอก
เฮ�ี 21 �พะจาว อมั มัฮ โอ อื ไตม ป ทไว โม เปะ
เซ� เตือง จัตเจือ ไพรม เปอะ ไม่ โม กซัต ไม่ จาวไน
ยุฮ เปอะ ไม่ โม ลัปซด่อน นึง เมือง อาวต เปอะ เซ�
เอจี ทไว เนอึม เปอะ นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ เมือง ยู
ด่า ไม่ ตัม กอง เวยีง เยรูซาเลม โครยญ โดฮ� พะ
จาว อมั เกียฮ เบีย อ�ื 22พะจาว เญือะ ปุน โอต โตว
กัน ฆอก กัน เบร ป ยุฮ โม เปะ เซ ไม่ ป คึต ป ตวยฮ
ยุฮ เปอะ� มัฮ ฆาื เซ ป แปน เมือง เปอะ ป ไลจ เยอื
ฆาื อ�ื แปน เมือง ฮงั โอ ปุย เญือะ ไก นึง� ปุย โกว
มอยฮ เมือง เปอะ เซ นึง รซอม ซะ แตะ โอเอฮี ฆาื ป
ยุฮ โม เปะ� ตอก ยุ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 23 ป โตะ
ป ตอง ป ฮอยจ ละ เปอะ ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ ฆาื ทไว
เปอะ โอเอฮี ละ พะ ไฮญ� ไม่ พิต เปอะ ละ พะจาว
นึง โอ เปอะ งอ่ต ป อฮั อื ไม่ โอ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม
ยุฮ อ�ื ไม่ โอ เปอะ เนอึง ลปุง ซตอก อื อาึง�� อฮั
เซ�

24-25 เยเรมี ลปุง แม ไม่ ปุย โฮวน เซ เตือง โม ปร
โปวน ป ฮอยจ นา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ โม ยู
ด่า ป อาวต นึง เมือง อียปิ เฮ�ี ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง
เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน� โม เปะ ไม่ โม ปรโปวน เญือะ เปอะ เอจี
ซันญา เปอะ อาึง โอเอฮี ไม่ เยอืะ กุม มะลอง เซ�
เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ ทไว โอเอฮี ละ� ไม่ เรฮ เปอะ

รอาวม อะงุน ละ� โม เปะ เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม
เซ� ปเล่ีย เฮี ยุฮ แนฮ ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ เซ
เมิฮ� 26 ปังเมอ ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี อาึ ป
มัฮ พะจาว ซันญา เบือ มอยฮ ซัมคัน ยุฮ แตะ เกว
ไม่ โม ยูด่า ป อาวต นึง เมือง อียปิ เตือง โอยจ อ�ื
อาึ เญือะ ซ เกือฮ โตว โม เปะ โกว มอยฮ แตะ ฆาื อื
นึง รซอม ซันญา แตะ เฟือฮ เอนิ� เญือะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว อฮั เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว เยโฮวา ตอก
ออฮ� เอะ แจง โรฮ ซ ยุฮ เฮี ยุฮ เซ�� เญือะ เกือฮ
โตว เปอะ อฮั เซ� 27 อาึ ซ แลน โม เฮ�ี มัฮ โตว
แลน แก ละ ซ ยุฮ ฮุ ป ไมจ ละ� มัฮ แลน ละ ซ ยุฮ
แตะ ป โซะ ละ� เมาะ ป มัฮ โม ยูด่า ป อาวต เมือง
อียปิ เฮี ซ ยุม นึง กัน รุป เซิก งอ่น� นึง กัน ไปลญ
เออปึ งอ่น� ฮอยจ ละ โอยจ อื โครยญ โฆะ แตะ�
28ป ซ โปน ฮา ยุม แตะ ซ ไก งอ่น งอ่น โน่ง� โม เซ
ซ โฮลฮ เอญี ฮา เมือง อียปิ ฮอยจ เมือง ยูด่า� โม
ยูด่า ป โฮฮ ลัง่ เฮ�ี ป ตอ ฮอยจ อาวต เมือง อียปิ
เปอ� ซ ยุง ที อื นึง เซ� มัฮ ลปุง ปุย นึง อื ป ตอน ป
ฮมัน เนอ� อมั มัฮ ลปุง โกะ อ�ื อมั มัฮ ลปุง อาึ นึง
อื ป ตอน ฮมัน เนอ�

29 �อาึ ป มัฮ พะจาว ซ เปลีฮ ป ซัมคัน ละ เปอะ
นึง ซ เกือฮ เนอึม แตะ โม เปะ ยุง ซ ลอก เปอะ ตุต
แตะ นึง นา ก อาวต เปอะ เฮ�ี ซ ยุง เปอะ ฆาื อื มัฮ
ลปุง ซันญา อาึ ป เนอึม� นึง ซ ลอก เนอึม เปอะ ป
โซะ� 30 อาึ ซ มอป โฮฟรา กซัต เมือง อยีปิ ละ โม ป
เกละยุ อื เซ ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ตอก มอป แตะ เซ
เด่คียา กซัต เมือง ยูด่า ละ เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง
บ่าบี่โลน เซ โรฮ� เอจี มัฮ เอนิ ป เกละยุ อื ป ฆวต
ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว.

45
ลปุง ซันญา พะจาว ละ บ่ารุก

1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ ปาวน นึง กัน แปน เย
โฮยาคิม กวน โยซียา กซัต เมือง ยูด่า เยอ� บ่ารุก
ไซฮ อาึง ลปุง เยเรมี นึง นังซื ปอ ตัม ป อฮั อื อาึง ละ
แตะ� เญือม เซ มัฮ ดวน อื ไซฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �บ่า
รุก� เยโฮวา พะจาว ยุฮ อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ�
3�ปะ อฮั เปอะ ติ แตะ โซะ ลอน ป อาวม� อฮั เปอะ
มัฮ พะจาว ป บุ รพาวม ตุก แตะ ไม่ กัน โซะ ป อาวม
แตะ เซ� อฮั เปอะ ติ แตะ โซะไมญ โซะ ปี ไม่ แงงฮั
แตะ� โอ ไก ลโล่ะ ลโลวน นึง เฟือฮ เอนิ�� �

4�อาึ ป มัฮ พะจาว ปังเมอ ซ เญื่อฮ ป เอจี โก แตะ
ไพรม อ�ื ซ ตอยจ เจอะ ป เอจี ซมา แตะ� อาึ ซ ยุฮ
ตอก เซ ละ ปุย เล่ีป เตะ เอนิ� 5 ปะ อมั มัฮ ซาวป
เปอะ โอเอฮี ป ระ ป คึ ละ โกะ แตะ ไอฮ� ปุ ซาวป
เฟือฮ เอนิ� อาึ ซ เกือฮ เนอึม ป โตะ ป ตอง ฮอยจ
ละ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ปะ ปังเมอ ซ โปน
เปอะ โอเอฮี เซ� โฮว เปอะ นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก ตึก
นึง โอ เปอะ โฮลฮ ป ไฮญ ปะ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ ไอม
เบือ อ�ื� มัฮ พะจาว ป อฮั เซ ละ เปอะ� อฮั เซ�

46
โม อยีปิ ไป นึง โม บ่าบีโ่ลน
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1 ลปุง พะจาว ป เกว ไม่ ปุย โฮวน ปะเทต ฮอยจ
โรฮ ละ เยเรมี เกือฮ อื ซึป อื ละ ปุย�

2 ไลลวง อียปิ นึง อ�ื พะจาว อู ไลลวง ตอก ไป
เนโค กซัต เมือง อียปิ นึง เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง
บ่าบีโ่ลน เญอืม รุป อื ปุ แตะ นึง นาตี เวยีง คาเคมิต
โบ โกลง ยูฟะเรตี โฮ� เญอืม เซ ปุก เนอมึ ปาวน นึง
กัน แปน เยโฮยาคิม กวน โยชียา กซัต เมือง ยูด่า�
มัฮ อฮั อื เฮ�ี

3�โม ฮวันา ตฮนั อยีปิ รโอง อฮั เฮ�ี �เพรยีง แปฮ
โล ระ โล แตวะ ยุฮ เปอะ� เลียก แปฮ ละ ซ รุป
เปอะ� 4ฮตั ควน บุก บรอง ยุฮ เปอะ ฮาวก บุก เมิฮ�
อาวต เบือง เปอะ ละ ซ รุป เปอะ โครยญ โฆะ เปอะ�
จาวป วอม ไร ยุฮ เปอะ� เกลียง เพลียฮ เปอะ เกือฮ
ลอม� จาวป ปุ โฮว ลปิ ไร เซ�� อฮั เซ�

5 �พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ ตอก เมอ ป ชวน อาึ เซ�
ตฮนั โม เซ ลเตือฮ ติ แตะ ไม่ ฮลัต เตีจ แตะ� ราึต
แนฮ ฮา กัน รุป แตะ ปุ ปุ� ตฮนั เกง เอจี อาวม ไป
แตะ� ฮลัต โอยจ เอนิ� ตอ เงา่ะ ตอ วู เอนิ� เญาะ
แมฆี โตว เฟือฮ�� � อฮั เซ พะจาว. 6 �ปัง ไกลจ
ตอ เกียฮ โปน โตว อื ลัง่� ปัง เกง ปัง เลือ ปุ โรฮ ไอม
เบือ อ�ื โม เซ ฌังลา ลอต เอนิ ฆลาื� นึง โบ โกลง
ยูฟะเรตี เซ ลวง ก ล่าวง นึง อ�ื

7 �ปุย เซ มัฮ ปุย แล ป เกือฮ ติ แตะ ระ พราวป
ตอก ฮาวก โกลง ไน โฮ� ตอก โกลง ป วฮิ ฮา ฮอง
แตะ โฮ� 8 เอจี มัฮ เอนิ อยีปิ ป ฮาวก ตอก โกลง ไน
เซ� ตอก โกลง ดังดอ ไกลจ ปัต โฮ� โม อยีปิ อฮั เฮ�ี
�อาึ ซ เกือฮ ติ แตะ ฮาวก ก ฮลาวง อ�ื ซ เล่ีป ยุฮ
ปลัฮเตะ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง โฮวน โดฮ ไม่ ปุย
อาวต นึง อ�ื 9ดวน โฮว เมิฮ โม บรอง โฮวน เซ� โม
เลาะ รุป เซิก เซ เกือฮ โอก โฮว ไกลจๆ� ดวน เกือฮ
โฮว เมิฮ โม ตฮนั โฮวน เซ� เกือฮ โฮว ดิ ไม่ โม เอทิ
โอเปีย ไม่ โม พุต เซ� โม ป ไปญ โล เกือฮ โกฮ โฮว�
เตือง โม ตฮนั เมือง ลุด ป เกง นึง กัน ไปญ ทน�ู�
อฮั เซ�

10 �ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ยุฮ พะจาว เยโฮวา
กุม ตฮนั มะลอง� มัฮ ซเงะ โรก พะจาว เวน ละ ป
เกละยุ แตะ เซ� วจิ ยุฮ พะจาว เซ ซ กุก โตะ ปอ ซัก
แตะ� ซ ญุ ฮนัม ปอ ฟวยจ พาวม แตะ นึง� ซเงะ
เนาะ เฮี เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ไก กัน
ชลอง กัน ทไว ซัมคัน ยุฮ� กัน ชลอง เซ ไก ลวง ลั่
กล่าวง โบ โกลง ยูฟะเรตี เซ� 11 เออ โม อยีปิ ป ตอก
ลัง่ ป เครฮี� ไมจ เปอะ โฮว เมือง กิเลอัต ละ ซาวป
เปอะ เยื่อ มอง� เยื่อ ไพรม โกว เปอะ เซ ไก โตว ป
มัฮ� ไก โตว ตอก ไฮ โซะ เปอะ นึง อ�ื 12 ปุย โฮวน
เมือง เอจี ฮมอง ไล โซะกิจ เปอะ� ปุย ติ ปลัฮเตะ
เอจี ฮมอง เซียง เยอืม เปอะ� โม ตฮนั โคะ ซด่อยฮ
ไอฮ ชวง ปุโฮมว แตะ� ตัง โคน ตัง ฆลาื ลังเตะ ฆาื
อื เตือง ไพ เตือง มัน�� อฮั เซ�

ไลลวง ฮอยจ เนบู่คัตเนซา
13พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เยเรมี ป ซึป

ลปุง แตะ เซ� มัฮ ไลลวง เญอืม ฮอยจ เนบูคั่ตเนซา
กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน ละ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ เมือง อยีปิ
เซ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี 14�ไมจ เปอะ ครอฮ ไลลวง เฮี นึง

เมือง อยีปิ� เกือฮ ปุย ฮมอง นึง เวยีง มิกโด่น� เวยีง
เมมฟิต� ไม่ เวยีง ทาปันเฮต� �ไมจ เปอะ เพรยีง
ติ แตะ ละ รุป เปอะ� ปองกัน ติ เปอะ เมิฮ� เมาะ
ปุย ไน เปอะ ซ ยุม โอยจ นึง กัน รุป เซิก� 15 เมอยุ
ตอ พะ อาบิต่ ยุฮ เปอะ เซ� พะ ฮุป โมวก ยุฮ เปอะ
เมอยุ โอ อื เกียฮ อาวต ตอน ฮมัน เนอ� เอจี มัฮ
พะจาว ป ญุยฮ อื เกือฮ ฆลาื เยอ�� 16 ตฮนั โฮวน
ยุฮ เปอะ เซ ฌังลา ลอต โรฮ ฆลาื� อฮั ตื อื ละ ปุ
แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ ซไจ เอญี ฮอยจ เคะ
จัตเจือ แตะ� ไมจ เอญี อาวต นึง ยว่ง เกิต เมือง ไก
แตะ� ตอ แปฮ เกือฮ ติ แตะ โปน วจิ ยุฮ โม ป ตอซู
ไม่ แตะ�� อฮั เซ� 17 ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ โคระ
ละ กซัต เมือง อียปิ� อฮั �ปุย เกียฮ ฮุน ละ ไม่ ปุย
ลอยจ เยอื ยุฮ เวลา ไอฮ พาวม แตะ� ไม่�

18 �กซัต ป มัฮ เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮี
ละ เปอะ� แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� แจง โรฮ ซ ไก ป
ฮอยจ ตอซู ไม่ เปอะ ตอก เซ โรฮ� ป ซ ฮอยจ เซ มัฮ
ป ระ ป ฮลาวง ฮา ปุย� ตอก ฮลาวง บลาวง ทาโบ่ ฮา
บลาวง ไฮญ� ตอก โรฮ บลาวง คาระเมน ป อาวต
โบ ปลัฮ รอาวม โฮ� 19 โม เปะ ปุย เมือง อยีปิ เปอ�
แฮรป แปฮ เครองึ โฮว คระ เปอะ นึง ซ โฮลฮ เปอะ
โฮว แปน ครา ปุย� เวยีง เมมฟิต ซ ไลจ ซ โลม� ซ
แปน เวยีง ฮงั โอ ปุย เญือะ ไก นึง�

20 �เมือง อียปิ มัฮ ตอก โมวก ชงั ไมจ� ปังเมอ
ฮอยจ โรป ละ เน่อมึ ลวง ลั่กล่าวง ละ คัม ตุง อ�ื
21 โม ตฮนั โซม จัง ตอก เอนิ กวน โมวก โอ เกียฮ
ยุฮ โอเอฮี โฮ� ซ ลเตือฮ ตอ ไม่ ปุ แตะ� ซ เกียฮ
อาวต โตว ละ ซ รุป แตะ เฟือฮ� ซเงะ ลอก อื ป โตะ
ป ตอง เอจี ฮอยจ ละ อ�ื เวลา ลอก อื ตุต ยุฮ แตะ
เอจี ฮอยจ พราวป ละ อ�ื 22 โม อยีปิ ซ ครวก รกั ไม่
ตอ เงา่ะ ตอ วู อื ตอก ตอ ซโอยญ เลียก โตะ เพระ
ด่าวก� นึง ฮอยจ โม ตฮนั โฮวน ป รุป ไม่ อ�ื เอจี
ฮอยจ โม ป ไปญ ม่อย ละ� นึง ซ ฆู อื ตอก โคะ โฮ�
23 ซ ฆู อื เกือฮ โอยจ แกล ตอก ฆู ปุย โคะ นึง น่อง
นึง ยู โฮ� โม ตฮนั ฮอยจ เซ โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย
เญือะ โอยจ เมีญ� โฮวน เอนิ ตอก ซดู ซฆลา โฮ�
24 ปุย เมือง อยีปิ ซ โซะกิจ ปิญไง�่ พะจาว ซ มอป อื
เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต ปุย เมือง ลวง ลั่กล่าวง��
อฮั เซ พะจาว.

25 เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ อซิ
ราเอน อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ อาโมน ป มัฮ พะ
เมือง เทเบ่ต ไม่ โม อียปิ เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม
พะ นึง อื ไม่ โม กซัต ยุฮ อื ลอก เนอมึ ตุต แตะ� อาึ
ซ เกือฮ ตุต เซ ฮอยจ ละ ฟาโร ไม่ โม ป อาึง รพาวม
แตะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 26 ซ ลอต มอป ละ โม ป
ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื อาึ ซ มอป ละ เนบูคั่ตเนซา กซัต
เมือง บ่าบี่โลน ไม่ โม ไน ตฮนั ยุฮ อื เซ� กังเคะ เอ
ปุย ปังเมอ ซ อาวต แม นึง เมือง อียปิ ติ โฮน แม�
ตอก อาวต ไพรม แตะ โฮ�� อฮั เซ พะจาว.

พะจาว ซ เรอมึ ปุย ไน แตะ
(ยรม� 30:10-11)
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27พะจาว อฮั เฮ�ี �เออ� โม ยาโคป� กวนไจ อาึ�
ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ� เออ� โม อซิราเอน� ทัน
โตว โตวฮ ฆราึง นึง โอเอฮี� อาึ ซ เรอึม โม เปะ
เกือฮ โอก ฮา เมือง ก ซไง อ�ื ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ
โปน ฮา เมือง ก โฮลฮ อื แปน ครา เซีญ ปุย เซ� โม
เปะ ซ โฮลฮ แม เปอะ เอญี ละ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ซไบ่ ซบว่ง�
เญาะ ไก โตว ป ซ ยุฮ ควน โตวฮ ฆราึง เปอะ� 28 เออ
โม ยาโคป� กวนไจ อาึ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ�
อาึ อาวต ไม่ โม เปะ ละ เรอึม แตะ โม เปะ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� เมาะ เมือง ปุย ป เกือฮ อาึ โม
เปะ อาวต เฮยี อาวต ไฮ นึง เซ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ โลม
ไม่ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ปังเมอ โอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม
เปะ เตือง โอยจ เปอะ� อาึ ซ เฟียต ซ ปุฮ โม เปะ ตัม
ปุก ตัม ลอก อ�ื ซ ปุน ละ เยอื โตว โม เปะ เตือง โอ
แตะ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว.

47
พะจาว รเตีฮ โม ฟีลิซเตีย

1 กา เฆียง ฮอยจ กซัต เมือง อียปิ ละ ซ ตอซู อื ปุ
แตะ ไม่ เมือง กาซา� ลปุง พะจาว ป เกว ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย ฮอยจ ละ เยเรมี ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� 2อฮั
เฮ�ี �งอ่ต แลน� ซ ไก รอาวม ระ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
ลวง ลัก่ล่าวง� รอาวม เซ ซ ระ ปุ ปุ ปอ ซ ปุน เลอปึ
เอนิ อื ปลัฮเตะ ไม่ ซ โรวก อื โอเอฮี นึง อื แกล� เตื
อง ยว่ง ไม่ ปุย อาวต นึง อ�ื ปุย ซ ครวก รกั� โม ป
อาวต นึง ปลัฮเตะ ซ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม� 3 เญื
อม ฮมอง ปุย ลอยฮ กลอฮ บรอง ไม่ โลต ตฮนั ไม่
เซียง โฮว เลาะ รุป เซิก เนอึม ไอฮ พาวม แตะ โฮ�
มะเปือะ ปุย ซ ฮลัต ลอน ปอ เอนิ อฮั เตะ ฮรมั ชวง
อ�ื เญือะ ปุน แมฆี โตว แลน กวน โกะ แตะ เฟือ
ฮ� 4 เอจี เติง เวลา ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ เมือง ฟีลิซเตีย�
โม ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง ไทระ ไม่ เมือง ไซด่อน นึง
ตะ แตะ ฮอยจ เรอมึ อื เอจี ปิต ปุย คระ ฮา ละ โอ อื
เญือะ ซ เกียฮ ฮอยจ� อาึ ป มัฮ พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่
โม ฟีลิซเตีย เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ มัฮ ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง เกาะ ครตี ไพรม อ�ื 5 โม ป อาวต เมือง
กาซา เอจี โฮลฮ เนอึม อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ� ป อาวต เมือง อตัเคโลน เอจี ดุต ดัก เญือะ
เกียฮ อฮั โตว โอเอฮี� โม ฟีลิซเตีย ป โฮฮ ลัง่ นึง อื
ซ เล่ีญ แม เมาะ เมอ โฮลฮ อื อาวต ไม่ รพาวม โซะ
แตะ�� 6 โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โอ วจิ ยุฮ พะ
จาว, ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ มอก แนฮ เปอะ ปุย� ปัว
เปอะ เลียก แม โตะ รเฆือง เปอะ� อาวต ลโล่ะ นา
เซ เมิฮ�� เอจี อฮั เซ โม เซ เยอ� 7 ซ เกียฮ ลโล่
ะ ตอก เมอ� พะจาว เอจี ดวน วจิ เซ โอก โฮว ยุฮ
กัน� มัฮ เกือฮ อื ตอซู ไม่ เมือง อตัเคโลน ไม่ เกือฮ อื
ตุต ฮอยจ ละ ปุย อาวต เฆียง ปลัฮ รอาวม นึง แควน
เซ�
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1ลปุง เฮี มัฮ ป เกว ไม่ เมือง โมอปั� มัฮ ป อฮั เยโฮ
วา กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ อซิราเอน� อฮั
อื ตอก เฮ�ี �โซะไซญ เนอึม� ปุย เวยีง เนโบ่� เอจี
ไลจโลม เนอึม เวยีง เซ� เอจี ไก ป ฮอยจ เป เวยีง
คีริยาทาอมิ� ปอม ตฮนั นึง อื เอจี เญื่อฮ โอยจ�
ปุย นึง อื อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� 2 โญตซัก
ยุฮ เมือง โมอปั เอจี ไฆร โอยจ� ป ฮอยจ รุป ไม่ ปุย
เอจี ปุน เวยีง เฮตโบ่น� โฮฮ ฮา เซ งอ่ต แม แพน
กัน ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เมือง โมอปั เตือง ปะเทต
อ�ื เวยีง มัตเมน ซ ลงอต ลงอย� โม ตฮนั โฮวน ซ
ฮอยจ รุป ไม่ เวยีง เซ� 3 ปุย เวยีง โฮโรนาอมิ ครวก
ไม่ รพาวม ตุก แตะ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ป โตะ ป
ตอง เอจี ฮอยจ� เอะ ซ ไลจโลม ลอป เนอมึ เมอะ��
อฮั เซ�

4 �กวนดุ นึง อื เยอืม ไม่ อฮั อื เฮ�ี �เมือง โมอปั
เอจี ไลจ โอยจ เอนิ�� อฮั เซ� 5 งอ่ต เมิฮ เซียง เยอื
ม โซะไซญ อื ลไล โฮว อื นึง คระ ฮาวก ปุย ฮอยจ
ยว่ง ลูฮติ เซ� โม ป เลีฮ คระ โฮโรนาอมิ รกัเริ โรฮ
ฆาื อาวม อื ป โซะ� 6 อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �ตอ
ไกลจๆ เจอ เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม� ตอ ตอก บรงั พริ
อาวต นึง ลาึน โฮ�� อฮั เซ�

7 �เออ โม โมอปั� โม เปะ เอจี อาึง เปอะ รพาวม
แตะ นึง กัน ยุฮ โกะ แตะ ไม่ คาวคอง โฮวน ยุฮ
เปอะ� ปเล่ีย เฮี ซ ไก ป ฮอยจ โฮมวต โรวก เปอะ
เกือฮ แปน ครา แตะ� เคโมต ป มัฮ พะ ทื เปอะ เซ
ซ โรวก โรฮ ปุย� ซ โฮว ดิ ละ ซ แปน อื ครา เตือง
โม ซตุ ยุฮ อื ไม่ โม จาวไน� 8ซ ไก ป ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง
ระ ยว่ง แตวะ นึง อ�ื ซ โปน โตว อื ติ ยว่ง เนอึม�
ซ ไลจ โอยจ เตือง นาตี โตะ โลก ไม่ เตะ ลโลวง นึง
อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

9 ไมจ ปุย ซาวป โพรยจ ละ โม โมอปั ละ ซ โฮลฮ
อื โปว นึง เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา อ�ื เฆิม เฮี ยว่ง ระ
ยว่ง แตวะ นึง อื ซ ฮงั โอยจ� เญาะ ซ ไก โตว ป ซ
อาวต นึง ติ ปุย เนอมึ�

10 (เมาะ ป ซลัฮ นึง ยุฮ แตะ กัน เกือฮ พะจาว
แตะ ยุฮ ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื ป โอ
เกือฮ วจิ ยุฮ แตะ มอก ป ลัง ยุม� ซ ลอก โกะ อื ป
โอยจ นึง โซะ แตะ ตอก เซ โรฮ��

11 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม โมอปั อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ลอป เน่อมึ เญือม กวนดุ แตะ ฮอยจ ปเล่ีย�
ไก โตว เญือม โฮลฮ โฮว แปน ครา ปุย� มัฮ ตอก อื
รอาวม อะงุน ป โอ ปุย เรฮ ไป เรฮ มา� อาวต ลอป ก
อาวต ไพรม แตะ� ญึม แนฮ ตอก ไพรม แตะ� ไก
โตว ตอก งา อื ฆาื อ�ื 12ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ
ปุย ฮอยจ ซาวป เรฮ โม โมอปั เกือฮ โอก ตอก เรฮ
ปุย ไปล โฮ� ปุย ซ โทก ป ไก โตะ ฮมวน เซ เกือฮ
โอก� ไม่ ซ ตุฮ อื ฮมวน เซ เกือฮ ม่ะ โรฮ� 13 เญอืม
เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ อื โม โมอปั ซ อาวม โซะกิจ
แตะ ฆาื พะเคโมต ยุฮ แตะ� ตอก โรฮ อาวม โม อซิ
ราเอน โซะกิจ แตะ ฆาื พะ อาวต นึง ยว่ง เบ่ตเอน ป
อาึง อื รพาวม แตะ นึง โฮ�

14 �โม เปะ ซ เกียฮ อฮั เปอะ ติ แตะ แปน ตฮนั
เกง เลือ ตอก เมอ� ซ เกียฮ อวต เปอะ ติ แตะ มัฮ
ตฮนั ระ เรยีง ระ แด่น ตอก เมอ แล� 15 เมือง โมอปั
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เอจี ไลจ เตือง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง อ�ื ปรเมะ นมุ
ป ตึก นึง เกง แตะ เอจี โฮลฮ ตื ปุย ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั
เซ กซัต ระ ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

16 ป โตะ ป ตอง ป ซ ฮอยจ ละ เมือง โมอปั เอจี
ซดิ ซ ฮอยจ อ�ื เญือะ เล่ีญ โตว ซ ไลจ ซ โลม อ�ื
17 โม เปะ ป มัฮ เมือง ปุย ซดิ โบ อ�ื ไมจ เปอะ เยอื
ม รโตง เมือง โมอปั� เมาะ ป เอจี ฮมอง ระ มอยฮ
อื ไพรม อ�ื เยอืม เมิฮ� ไมจ เปอะ อฮั เฮ�ี �อมันัต
ตัตเตียง อื ปุย เอจี โบวก� อมันัต โญตซัก ยุฮ อื เอจี
ไฆร ลอป�� ไมจ เปอะ อฮั เซ�

18�โม เปะ ป อาวต เวยีง ด่ีโบ่น� ไมจ เปอะ เดียม
ติ แตะ ฮา เบือง ก งาวม ฮลาวง ยุฮ เปอะ� งาวม นึง
เตะ รกาื เยอ� ป ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง โมอปั เอจี ฮอยจ
ตอซู ไม่ เปอะ� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปอม ตฮนั ยุฮ เปอะ�
19 โม เปะ ป อาวต เวยีง อาโรเออ เยอ� ไมจ เปอะ
ชุง มอง โบ คระ โฮว ปุย� ไฮมญ ไลลวง อื นึง โม ปร
เมะ ปรโปวน ตอ ฮา กัน รุป เซ เมิฮ� ไฮมญ ฮมอง
ป เอจี เกิต ละ ปุย เยอ นึง โม เซ� 20 โม เซ ซ โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �โมอปั เอจี ไลจ โลม โอยจ� ไมจ เปอะ
เยอืม อ�ื นึง อาวต อื ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� ไมจ
เปอะ ครอฮ ไลลวง อื ละ ปุย โบ โกลง อารโนน� นึง
เอจี ไก ป ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง โมอปั ปอ โอยจ แกล อื
เอนิ�� � ซ อฮั เซ� 21�กัน รเตีฮ ไม่ ตุต เอจี ฮอยจ
ละ ยว่ง นึง เตะ ลโลวง นึง นาตี ฮลาวง� มัฮ ยว่ง
โฮโลน� ยว่ง ยาซา� ยว่ง เมฟาอตั� 22 ยว่ง ด่ีโบ่น�
ยว่ง เนโบ่� ยว่ง เบต่ดิป-ลาทาอมิ� 23 ยว่ง คีรยิาทา
อมิ� ยว่ง เบ่ตกามุน� ยว่ง เบ่ตเมโอน� 24 ยว่ง เค
รโิอต ไม่ ยว่ง โบ่ซรา� ฮอยจ โรฮ ละ ยว่ง ไฮญ นึง
เมือง โมอปั� เตือง ป ซไง ซดิ อ�ื 25 อมันัต ระ ยุฮ
เมือง โมอปั เอจี ดุต� รที ระ ยุฮ อื เอจี ไฆร�� อฮั เซ
พะจาว.

26พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ เมือง โม
อปั ญุ่ยจ นึง มัฮ อื ป เลฮ เตียง อาึ� เมือง โมอปั
ซ แปน เอนิ ตอก ป ญุ่ยจ� ไอจ คุกคัก นึง ฮาว โกะ
แตะ ไอฮ� ปุย ไฮญ ซ โล่ ญวยฮ อื ฆาื อ�ื 27 โม เปะ
โม โมอปั เปอ� อมั ไตม เปอะ ตอก โล่ เปอะ ญวยฮ
โม อซิราเอน โฮ� เอจี ยุฮ เปอะ ละ อื ตอก ยุฮ ปุย
ไม่ ป โฮมวต ดิ ปุย ไม่ โม คะมุย โฮ�

28 �โม เปะ โม โมอปั เปอ� โอก แปฮ ฮา ยว่ง
อาวต เปอะ� ไมจ เปอะ อาวต นึง ซโมะ รองั� เกือฮ
ติ เปอะ อาวต ตอก รโกะเกอื ป ยุฮ รฮมาวม แตะ นึง
รองั ก พรกั อื โฮ� 29อาึ เอจี ฮมอง ไลลวง ตอก เกีย
ฮ ฮุน โม โมอปั� ยุง โรฮ โฮะ เมาะ อวต อื ติ แตะ ไม่
เมาะ ฮลาวง ลปุง อื ไม่ เมาะ เกียฮ ฮุน อื ไม่ เมาะ
ระ ตวก ซวก ซฮาว อ�ื 30 อาึ ป มัฮ พะจาว เยอ� ยุง
ตอก ทื อื ติ แตะ ระ� กัน อวต อื ติ แตะ เซ ปังเมอ
มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ� กัน คึนัก ยุฮ อื เซ ซ
อาวต โตว เล่ีญ� 31 อาึ เยอืม ฆาื เลียก พาวม แตะ
นึง ปุย เมือง โมอปั เตือง โอยจ อ�ื เยอืม โซะ เยอื
ม ไซญ รโตง โม ป อาวต นึง เวยีง คีเฮเรต� 32 อาึ
เยอืม รโตง ปุย เวยีง ซิปมา เรยีง แม ฮา เยอืม แตะ
รโตง เวยีง ยาเซอ� โม เวยีง ซิปมา เซ มัฮ ตอก อื
โคะ อะงุน ป ลัง่ กัก ฮอยจ นึง เวยีง ยาเซอ บลัฮ ปลัฮ

รอาวม ยุม เซ เอนิ� ปเล่ีย เฮี เปลิ โคะ ตึม ยุฮ เปอะ
ไม่ เปลิ อะงุน ยุฮ เปอะ เอจี ไก ป ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เตื
อง โอยจ อ�ื 33 เมือง โมอปั ป ตึม โครยญ โคะ โกะ
โครยญ โกลง โฆะ โฮ� เญือะ ไก โตว รพาวม ไมจ
มวน นึง เฟือฮ เอนิ� ป มัฮ รอาวม อะงุน ป ปัต เน่
อมึ นึง ควน บึน ปุย อื อาึ เอจี เกือฮ โอยจ แกล เอนิ�
เญือะ ไก โตว ป บึน เปลิ อะงุน ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ ติ ปุย เนอมึ� ปัง ไก ป รโอง เงอ� มัฮ โตว รโอง
อื นึง มวน รพาวม แตะ��

34 ปุย เวยีง เฮตโบ่น ไม่ เวยีง เอเลอาเล เยอืม โฆว
เอนิ� รซอม เยอืม ปุย เอจี เกียฮ ฮมอง อื ฮอยจ ยว่ง
ยาฮตั� โม ยว่ง โซอา เกียฮ ฮมอง ตื อ�ื ปุย เอจี
เกียฮ ฮมอง เซียง เซ ฮอยจ ยว่ง โฮโรนาอมิ ไม่ เอ
กลัต-เชลีชยิา� โกลง นิมรมิ เอจี ไฮจ ซออฮ� 35พะ
จาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ปุย เมือง โมอปั โอ เญือะ
ทไว โอเอฮี ละ ป ทื แตะ นึง คัน นา ก ฮลาวง อ�ื
ไม่ โอ เญือะ เกือฮ มอก ทไว โอเอฮี ละ พะ ทื แตะ�
36 รพาวม อาึ อาวม ป โซะ รโตง โม โมอปั ไม่ โม
เวยีง คีเฮเรต� โอก แนฮ เซียง เยอืม นึง ตอก เซี
ยง ปาึง ปุย เปี เญอืม ยุม ปุย โฮ� นึง เอจี ไฆร โอยจ
คาวคอง ยุฮ อ�ื 37 โม เซ เอจี คุต ตื ฮาึก ไกญ ฮาึก
กัป แตะ ฆาื รพาวม ตุก แตะ� เอจี เฮจี ไอฮ เตะ โกะ
แตะ� จาวป โรฮ เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ อ�ื 38 นึง ดัต่ฟะ
เญือะ ปุย เมือง โมอปั โครยญ เญือะ ไม่ ตะ โบรก โค
รยญ ยว่ง ไก เซียง เยอืม ปุย นึง โน่ง� อาึ เอจี เกือฮ
เมือง โมอปั ม่ะ ตอก โดง เตะ โฮ� เญือะ ไก โตว ป
ฆวต ไอฮ เฟือฮ� 39 เอจี ม่ะ บลวย เอนิ เมือง โมอปั
เซ� ปุย นึง อื รกัเริ เอนิ ฆาื อ�ื เอจี โฮลฮ เนอึม
อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� ปอ เอนิ แปน อื โคะ
รญวยฮ ไม่ เบรญี เอนิ อื ละ เมือง ปุย ป อาวต รวติ
รเวยีง อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

40 พะจาว อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �ซ ฮอยจ พราวป
เมือง ไฮญ ติ เมือง� ซ ดี ปุ เลีฮ โพรยจ แตะ ตอก
กลัง ลอง โฮ ละ ซ ตอซู แตะ เมือง โมอปั� 41 ซ ปุน
โอยจ ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ เมือง โมอปั ไม่ ปอม ตฮนั
นึง อ�ื ซเงะ เซ รพาวมตฮนั เกง เลือ นึง เมือง โมอปั
เซ ซ ฮลัต ตอก ปรโปวน เติง เคิ รอาวม โฮ� 42 เมือง
โมอปั ซ ไลจ โลม� เญือะ ซ โฮลฮ โตว แปน ปะเทต
นึง เลฮ อื เตียง อาึ� 43 เออ เมือง โมอปั� ป ไก ลั่
กกา เปอะ มัฮ กัน โตวฮ ฆราึง� มัฮ โตะ ครุฮ นา ก
ซ ดุฮ เปอะ นึง โน่ง ไม่ แฮวะ ซราว ป ซ ลอก ซ เคริ
เปอะ�� อฮั เซ พะจาว. 44 �ดัฮ ไก ป ริ ตอ ฮา กัน
โตวฮ ฆราึง เซ ซ ดุฮ โตะ ครุฮ� ดัฮ ไก ป ริ โอก ฮา
โตะ ครุฮ เซ ซ เคริ เอนิ แฮวะ ซราว เซ� นึง เอจี เติง
ซเงะ พัต ซาวม จี อาึ ละ ซ เกือฮ อื เมือง โมอปั ไลจ
โลม�� อฮั เซ พะจาว. 45 ป โอยจ เรยีง โอยจ แด่น
นึง ตอ แตะ ฮา กัน รุป เซิก� เอจี ริ ตอ เปิง เวยีง เฮ
ตโบ่น ป มัฮ เวยีง เตียง กซัต ซีโฮน โฆะ� เวยีง เซ
ปังเมอ กัมลัง ฮาวก งอ ระ รเออปึ นึง� งอ เซ ฮะ ยุฮ
โอเอฮี ก ลอยจ เคต เมือง โมอปั� ฮอยจ เปือง โม
เปือง มอยจ นึง เมือง ป กอ ฆวต ตอซู ลอป ไม่ ปุย�
46 เฮฮ เฮฮ� โซะ ไซญ เนอึม ปุย เมือง โมอปั เซ�
โม ป โกย ทื แตะ พะเคโมต เอจี ไลจ โอยจ� กวน
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รเมะ กวน รโปวน อื เอจี โรวก ปุย เกือฮ โฮว แปน
ครา เซีญ�

47 �ปัง มัฮ ตอก เซ� เจน โคระ เฆียง เฮี อาึ ซ
เกือฮ เมือง โมอปั ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ�� เอจี
มัฮ เมาะ เซ ป อฮั พะจาว เกว ไม่ เมือง โมอปั เซ�

49
พะจาว ซ รเตีฮ ปุย เมือง อมัโมน

1 ลปุง เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว ป เกว ไม่ เมือง อมั
โมน� อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม อซิราเอน� อมั มัฮ โอ อื
เญือะ ไก กวน รเมะ เฟือฮ� อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก
ติ ปุย เนอึม ป เกียฮ อาวต เบือง มะเปือะ แตะ� เม
อยุ โฮลฮ โม ป ทื พะ มินโคม ยตึ นาตี เจอ กาต ฮา
อ�ื เกียฮ เลียก อาวต โน่ง นึง นาตี เซ เมอ� 2 งอ่ต
แลน� เอจี ซ เติง เวลา เญือม ซ เกือฮ อาึ ปุย เวยีง
รปับ่า ป มัฮ กาวะ เมือง อมัโมน เซ ฮมอง เซียง รุป
เซิก เกอ� เวยีง เซ ซ ไลจ� ลอต แปน เวยีง ฮงั�
ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง อื ซ โตก ปุย เกือฮ ฮะ โรฮ�
เญอืม เซ โม อซิราเอน ซ โฮลฮ แม พริ เตะ เบระ เบ
รอมึ ยุฮ แตะ ป เอจี ลู ปุย ฮา แตะ เซ�� อฮั เซ พะ
จาว.

3 �เออ ปุย เวยีง เฮตโบ่น� ไมจ เปอะ ครวก รกั�
เวยีง ไอ เอจี ไลจ โลม� ปรโปวน เวยีง รปับ่า� ไมจ
เปอะ เยอืม ไม่ โฆว แตะ� ไมจ เปอะ จาวป เครองึ
ฮาื ฆัน ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุก รพาวม� ไมจ เปอะ
ตอ ไป ตอ มา ไม่ ซุกซัก รุกรกั แตะ� พะ มินโคม ยุฮ
เปอะ ซ โฮว ดิ ละ ซ แปน อื ครา� เตือง โม ซตุ ยุฮ อื
ไม่ โม จาวไน นึง อ�ื 4 โม เปะ ปุย โอ เนอึม รพาวม
เมอ� เมอยุ อวต เปอะ เรยีง แด่น โกะ เปอะ เซ�
เรยีง เปอะ เซ ซ รมัฮ ปุ ปุ� เอจี อาึง เปอะ รพาวม
แตะ นึง โอเอฮี ไมจ โฮวน เจือ ยุฮ เปอะ เซ� เอจี
อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ปุย ซ โรวต ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ เอะ เอ�� อฮั เปอะ ตอก เซ�� 5 เยโฮวา พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง ปังเมอ อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โอเอฮี
ฮอยจ ละ เปอะ ปอ โตวฮ ฆราึง เปอะ นึง� ซ ฮอยจ
ละ เปอะ เน่อมึ โครยญ ลวง เอนิ� ซ ตอ เงา่ะ ตอ วู
เปอะ ปอ อาวต เฮยี อาวต ไฮ เปอะ� ไก โตว ป ซ ปุน
เกือฮ แม โม ตฮนั ยุฮ เปอะ รโจะ ดิ แม ไม่ ปุ แตะ�

6�กังเคะ เอ อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ เมือง อมัโมน ไมจ
แม ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

พะจาว ซ รเตีฮ ปุย เมือง เอโด่ม
7ลปุง เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป เกว

ไม่ เมือง เอโด่ม� อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย เมือง เอโด่
ม� อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก ป เกียฮ งอ่ต เกียฮ ไฌม
โอเอฮี นึง อ�ื อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก ป เกียฮ แนะ
นัม ปุย นึง อ�ื กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ อื อมั มัฮ เอจี ไฆร
โอยจ อ�ื 8 โม เปะ ปุย เวยีง เด่ดัน่ เนอ� ตอ เมิฮ�
โฮว เม่าะ ติ เปอะ ติ โดฮ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ จัตเจือ เอ
ซาว นึง เอจี เติง เนอึม เวลา ซ เกือฮ อาึ อื ลอก ตุต
แตะ� 9 เญือม เปฮ ปุย เปลิ อะงุน โฮ� ตึน กอ ละ
อาึง อื นึง โคะ อื งอ่น� เญือม เลียก ซะ เต รซาวม
คะมุย ปุย โฮ� ตึน กอ บระ โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ
แตะ โน่ง� 10 อาึ ปังเมอ เอจี เกือฮ เอนิ จัตเจือ เอ

ซาว อาวต ฆาวง เอนิ� อาึ เอจี เกือฮ นา ก เม่าะ อื ติ
แตะ ที ละ ปุย โครยญ โดฮ� เญือะ เกียฮ ไฆลป โตว
ยุฮ แตะ ติ ปุย เนอึม� โม เอโด่ม เอจี โอยจ แกล�
เตือง กวน เฌือต� เอยีกปุ ตุเจอ อ�ื เญือะ โฮฮ โตว
ติ ปุย เนอึม� 11 เกือฮ โม กวนดอย ยุฮ เปอะ อาวต
ไม่ อาึ� อาึ ซ แลน แก เยอะ� เกือฮ โม แมฮงั แมไม
ยุฮ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ�� อฮั เซ พะจาว.

12พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ โม ป โอ โซมกวน ลอก
ตุต แตะ จัมเปน ลัง่ ญุ เปียง ลอก ปุย ตุต โฮ� โม เปะ
อมั แกต เปอะ ติ แตะ โอ ซ จัมเปน ลอก ตุต แตะ�
แจง ซ โฮลฮ เปอะ ญุ โรฮ เปียง เซ� 13 อาึ เอจี ซัน
ญา อาึง ซโตฮ เบือ มอยฮ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี เวยีง
โบ่ซรา ซ ไลจ ปอ เบรญี ปุย นึง� ซ แปน เอนิ ลาึน�
ซ โฮลฮ ปุย เพียก แฮม� ปุย ซ โกว มอยฮ อื เญือม
ซะ ซม่อต แตะ โอเอฮี� ยว่ง อาวต ซดิ ไม่ อื โครยญ
ยว่ง ซ ไลจ ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว.

14 โอ เมือง เอโด่ม� อาึ เอจี ฮมอง รซอม รโปะ
พะจาว ละ โม เปะ� เอจี เกือฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
แตะ โฮว รโฮงะ อื ละ ปุย โฮวน เมือง� เกือฮ อื รโจะ
ดิ ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ โฮว ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม เปะ�
15 พะจาว เอจี อฮั เฮี ละ โม เปะ� �อาึ ซ เกือฮ โม
เปะ แปน ป แตวะ ฮา เมือง ปุย เตือง โอยจ อ�ื ปุย
ไฮญ ซ พลิฮ บึน โม เปะ� 16 เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ
ปุน เกือฮ ปุย ไฮญ โตวฮ ฆราึง นึง แตะ ไม่ อวต ลอป
เปอะ ติ แตะ� โอเอฮี เซ ปังเมอ แปน ควน จุ เปอะ
ไอฮ ติ แตะ� เอจี อาวต เปอะ นึง ไกญ รองั ฮลาวง
นึง เปือง ตู เซ� ปัง อาวต เปอะ ก ฮลาวง อื ตอก
กลัง ลอง โฮ� อาึ ซ เกือฮ เปอะ เลีฮ อาวต ก เตียม
อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

17 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �กัน ยุฮ ปุย ไลจ โลม ละ
เมือง เอโด่ม ซ โซะ ลัมเลือ เอนิ� ปุย เมาะ ป โฮว พา
คระ เซ ซ เบรญี ตื นึง อื ไม่ ซ เพียก แฮม อื เมือง
เซ นึง ยุ แตะ ไลจโลม อ�ื 18 กัน ไลจ โลม ป เกิต
ละ เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง โกโมรา ไม่ ยว่ง แตวะๆ
ป อาวต โบ อื เซ ซ เกิต โรฮ ละ เมือง เอโด่ม โรฮ�
เญือะ ซ ไก โตว ป อาวต นึง อื ติ ปุย เนอมึ� เอจี มัฮ
อาึ ป มัฮ พะจาว ป อฮั เซ� 19อาึ ซ โครฮ พราวป โม
เอโด่ม เกือฮ ตอ ฮา เมือง อาวต แตะ� ตอก รเวยี ซิง
โต ป โอก ฮา เพระด่าวก โบ โกลง จอแด่น ละ ซ เลีย
ก อื นึง กังเด่น ไมจ ไม่ โครฮ แตะ ซัตซิง เปือม ไรป
นึง อื โฮ� อาึ ซ เลือก พูนัม โคระ ละ เมือง เซ ตัม
ปุก อื รพาวม แตะ� มัฮ ปุย ป บรญิ ไม่ อาึ อ�ื มัฮ
ปุย ป โรวต ตะ อาึ อ�ื กซัต เมอ ป เกียฮ คัต เวยีน
อาึ อ�ื

20�งอ่ต แลน แพนกัน ยุฮ อาึ อ�ื มัฮ แพนกัน ละ
ซ ตอซู เยอะ ไม่ โม เอโด่ม� งอ่ต แลน ป ตะ อาึ ยุฮ
ละ ปุย เวยีง เทมัน เมิฮ� ปุย ซ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื
ปัง มัฮ โม กวนดุ แตวะๆ นึง อื ซ บัว่ ตื ปุย โรวก ฮา
อ�ื 21 เญือม ซ ลเลอึม เมือง เอโด่ม เซ ซ ระ เซียง
ปอ ดุงเดียง เตะ เอนิ� เซียง รกั ครวก ปุย นึง อื ซ
ฮมอง ปุย ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ซครกั เอนิ� 22 โม
ตฮนั ป ซ ฮอยจ ตอซู เวยีง โบ่ซรา เซ ตอก เอนิ เลีฮ
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พราวป กลัง ลอง ไม่ ดี อื โพรยจ แตะ โฮ ละ ซ ตอซู
แตะ ไม่ อ�ื ซเงะ เซ ตฮนั เมือง เอโด่ม ซ ฮลัต เตีจ�
ตอก เอนิ ปรโปวน ป เติง เคิ รอาวม โฮ�� อฮั เซ พะ
จาว.

พะจาว ซ รเตีฮ ปุย เวยีง ด่ามาซกัต
23 ลปุง เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว เกว ไม่ เวยีง ด่ามา

ซกัต� อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย เวยีง ฮามัต ไม่ เวยีง
อารปัต เอจี ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ไม่ ตุก เปละ นัน
พาวม อื นึง ฮมอง แตะ คราว ป โอ มวน� รพาวม อื
ซุกซัก ตอก เญอืม พุกเพยีก รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม
โฮ� เญือะ ปุน อาวต โฆย โตว� 24 ปุย เวยีง ด่ามา
ซกัต ชุม โกะ ลปิ พาวม� ตอ นึง ฆราึง ลอน แตะ�
เอจี โซะ ป อาวม ตอก โซะ ปรโปวน เญือม เติง เคิ
รอาวม อื โฮ� 25 เวยีง พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง เซ ป
อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ ไพรม อ�ื เอจี ลอต
แปน เวยีง ฮงั เยอื� 26ซเงะ เซ ปรเมะ นมุ นึง เวยีง
เซ ซ ยุม นึง ตะโบรก� โม ตฮนั นึง อื ซ ยุฮ โอยจ
โรฮ ปุย ยุม ไม่� 27 อาึ ซ เกือฮ ปุย โตก ฆรุง เวยีง
ด่ามาซกัต เซ� เญือะ คึนัก ยุฮ กซัต เบ่นฮาดัต่ ซ
ฮะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง
เงอ�

พะจาว ซ รเตีฮ โม เคด่า ไม่ ฮาโซ
28ลปุง เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว, มัฮ ป เกว ไม่ โม เคด่

า ไม่ เวยีง ฮาโซ ฮอยจ ละ เคต ตัตเตียง อื ป โฮลฮ
กซัต เนบู่คัตเนซา เมือง บ่าบีโ่ลน กุม เซ� อฮั อื ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เคด่า ไม่
ปุย ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 29 ตุย แปฮ พาเตน ยุฮ อื ไม่
แกะ ปิ ยุฮ อื ฮา อ�ื ตุย โรฮ เตือง พากัง นึง อื ไม่
คาวคอง ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื โรวก อุต ยุฮ อ�ื ไมจ
เปอะ รโฮงะ ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เอจี อาวต ไม่ โตวฮ
ฆราึง แตะ โครยญ ลวง�� อฮั เซ ละ�

30�โม เปะ โม ปุย เวยีง ฮาโซ เยอ� ไมจ เปอะ ตอ
ฮอยจ ก ซไง อ�ื เม่าะ แปฮ ติ เปอะ ติ โดฮ� กซัต เน
บู่คัตเนซา เมือง บ่าบีโ่ลน เอจี งอ่ต อาึง ตอก ซ ตอซู
แตะ ไม่ โม เปะ� 31 เอจี อฮั ไลลวง ป เกว ไม่ โม เปะ
ตอก เฮ�ี �โกฮ ตอซู ไม่ ปุย นึง เวยีง ป อาวต ซไบ่
ซบ่วง นึง อาวม อื อาวต เฮน ฮลอง แตะ เซ� เวยีง
เซ ไก โตว รเวอืะ� ควน ซแก อื ปุ โรฮ ไก� ไก โตว
ควน เฆีญ ติ แตะ ฮา เอะ เฟือฮ�� อฮั เซ� 32 โฮว
ตุย อุต ไม่ โมวก ยุฮ อื ฮา อ�ื อาึ ซ เกือฮ โม ป ญัป
ฮาึก แตะ เงีย่ง เซ ตอ อาวต เฮยีไฮ โครยญ ลวง� ไม่
ซ เกือฮ เยอะ ลอก ป โตะ ป ตอง เน่อมึ นึง โครยญ
ลวง โรฮ� 33 เวยีง ฮาโซ เซ ซ แปน ลอป ลาึน นา
ก อาวต บราวก นึง� เญือะ ซ ไก โตว ปุย อาวต นึง
เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว.

พะจาว ซ รเตีฮ เมือง เอลัม
34 เญื อม แปน โรง เซ เด่ คียา กซัต เมือง ยู ด่า

เยอ� พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เยเรมี เกว
ไม่ เมือง เอลัม� 35พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี
�อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ไปญ ทนู นึง เมือง เอลัม นึง
มัฮ อื ไกญพาวม เรยีง แด่น ยุฮ อื เซ� 36อาึ ซ เกือฮ

กาื ฮอยจ ละ เมือง เอลัม เน่อมึ เตือง ปาวน ลวง อื
เอนิ� ปุย นึง อื เซ อาึ ซ เกือฮ อาวต เฮยีไฮ ฆาื อื โค
รยญ ลวง� โม ป ตอ เซ ซ โฮลฮ โฮว อาวต เฮยีไฮ
นึง เมือง ปุย โครยญ โดฮ� 37 อาึ ซ เกือฮ โม เอลัม
เซ ฮลัต นึง โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ ป มัฮ ป ฆวต
ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ� อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ
ฆาื รพาวม ฮาวก เรยีง แตะ� ซ เกือฮ ตฮนั เมือง
ปุย ฮอยจ ตอซู ไม่ ปอ ไลจ โลม โอยจ อื เอนิ� 38 โม
กซัต ไม่ โม จาวไน ยุฮ อื อาึ ซ เกือฮ ยุม โอยจ� ซ
เกือฮ นา ก งาวม โกะ แตะ อาวต นึง เมือง เอลัม��
อฮั เซ พะจาว.

39 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �เจน โคระ เฆียง เฮี อาึ
ปังเมอ ซ เกือฮ โม เอลัม แม ไมจ แม ตอก ไพรม
แตะ�� อฮั เซ�
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1 เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ เยเรมี ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ� มัฮ ป เกว ไม่ เวยีง บ่าบี่โลน ไม่ โม ลัป
ซด่อน ป อาวต นึง อ�ื อฮั เฮ�ี 2 �ไมจ เปอะ ครอฮ
ไลลวง เฮี ละ ปุย โฮวน ปะเทต� ไมจ เปอะ ยวก เอนิ
โทง แปน เคืองไม ซัมคัน ไม่ ครอฮ เปอะ เรยีง เกือฮ
ปุย ฮมอง� ปุ เญือะ เม่าะ ไลลวง อ�ื เวยีง บ่าบีโ่ลน
เอจี ไป นึง ปุย ไฮญ� พะ เบ่น ยุฮ อื เอจี ลอต โซะ
กิจ� พะ เมโรดัก่ เอจี ฮลัต เตีจ� ฮุป ไว ปุย เอจี
โฮลฮ โชะ โอยจ นา แตะ� พะ ลวน ปุย เอจี โตวฮ ฆ
ราึง ตื อ�ื 3 ปุย เมือง ลัก่ล่าวง อื เอจี ฮอยจ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ บ่าบีโ่ลน� ซ เกือฮ เมือง อาวต อื แปน ลาึน
เวอืฮ� ซ ฮงั โอยจ เอนิ� เมาะ ป อาวต นึง อื ซ ตอ
ตื� เตือง ปุย เตือง ซัตซิง นึง อ�ื�

4 พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม เอจี เติง เวลา เซ� โม
อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า ซ ฮอยจ ดิ ละ ซ ซาวป อื ยุ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ เยอืม แตะ� 5 ซ ไฮมญ
คระ โฮว แตะ นึง เมือง ซีโยน� ไม่ ซ พัต อื นา แตะ
ลัก่ คระ เวยีง เยรูซาเลม เซ� ซ ซันญา โอเอฮี ไม่
อาึ ซโตฮ ไม่ โอ อื เญือะ ซ พิต รซอม ซันญา แตะ เซ
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.

6 �ปุย ไน อาึ มัฮ ตอก อื แกะ ป ไฆร ฮา คระ ฆาื
ซลัฮ โม ป เลียง อื นึง โฮ� เอจี ลอต โฮว บุ่ โฮว บ่ะ
เน่อมึ บลาวง เฮี ฮอยจ ละ บลาวง เซิต ไม่ โอ อื เญือะ
ยุง คระ ซ เอญี แตะ� 7 เมาะ ป รโตฮ ยุ อื คัม ตุง อ�ื
อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ป ยุฮ เอะ ละ อื เฮี มัฮ โตว ป พิต� นึง
ยุฮ โม เซ มัป่ พิต ละ พะจาว. จัตเจือ ไพรม อื อาึง
รพาวม แตะ นึง พะจาว. โม โกะ อื ลัง แปน ป เนอมึ
รพาวม ละ พะจาว ทื แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ โม ป โคม
เฮง อื เซ� กัฮ ติ แตะ ตอก เซ��

8 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื
ไมจ เปอะ โอก แปฮ ฮา เวยีง บ่าบีโ่ลน เซ� ตอ แปฮ
โอก ฮา เมือง อ�ื เกือฮ ติ เปอะ โอก รกา ปุย ตอก ปิ
โปก ป นัม ปิ ไฮญ โฮ� 9อาึ ซ โบว รพาวม ปุย อาวต
ลวง ลัก่ล่าวง ป มัฮ ปะเทต ระๆ โฮวน ปะเทต� เกือฮ
ฮอยจ เด่ีจ ติ แตะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ บ่าบี่โลน เซ� ซ
โฮลฮ เนอึม เป อ�ื โม เซ ซ ตอก โม ป แมน ละ
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โปยญ แตะ ทนู โฮ� ลอก เอนิ อื โครยญ เตะ เอนิ�
10 เวยีง บ่าบีโ่ลน เซ ซ ไก ป ซะเต� โม ป ซะเต อื เซ
ซ ตุย โอเอฮี นึง อื ปอ ฟวยจ พาวม แตะ นึง�� อฮั
เซ พะจาว.

11พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ โม บ่าบีโ่ลน เนอ�
โม เปะ เอจี ซะเต เปอะ เมือง ยุฮ อาึ� โม เปะ มวน
รพาวม เปอะ ฆาื� ตอก โมวก กัมลัง บึน เฮงาะ โฮ�
ตอก โรฮ บรอง ไฮมญ ป แบรฮ โฮ� 12 เมือง ยุฮ โกะ
เปอะ ปังเมอ ซ ไลจ มอยฮ� เมือง เกิต เปอะ ซ ไลจ
โญต เซีย ซัก� เมือง อาวต เปอะ ซ แปน เมือง ตึก
นึง แตวะ ไล แตะ� ซ แปน ลาึน ซออฮ โอ เญือะ
แปน ป โกว� 13 มัฮ ฆาื รพาวม รอก ยุฮ พะจาว ป
โอ เวยีง บ่าบี่โลน เซ เญาะ ซ ไก ป อาวต นึง ฆาื อ�ื
ซ แปน เยอื เวยีง ฮงั� เมาะ ป โฮว พา คระ เซ ซ เบ
รญี ละ อ�ื ไม่ ซ เพยีก แฮม อื ฆาื อ�ื

14�โม เปะ ป ววยฮ ทนู ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ แวต
เอนิ เวยีง บ่าบี่ โลน เซ ไม่ โปยญ เอนิ เปอะ เกือฮ
ลอก เวยีง เซ ฮอยจ ละ โอยจ ตี ทนู ยุฮ เปอะ� นึง
เอจี ยุฮ อื มัป่ พิต ละ พะจาว. 15 โม เปะ ป แวต เวยีง
เซ� ไมจ เปอะ บรุก รโอง เรยีง ละ ตอซู เปอะ เวยีง
เซ� เวยีง เซ เอจี มัฮ นัม ไป� ฆรุง ยุฮ อื เอจี เญื่อฮ�
ปอมตฮนั ยุฮ อื เอจี ลเลอมึ� พะจาว กัมลัง โรก เวน
ละ โม บ่าบี่โลน� ยุฮ แปฮ ละ อื ตอก เอจี ยุฮ โกะ อื
ละ ปุย ไฮญ เมิฮ� 16 ปุ เญือะ เกือฮ ปุย ซมา ลโลวง
โอเอฮี นึง เมือง เซ� ปุ เกือฮ ปุย โฮลฮ เปฮ ป ซมา
ปุย นึง� เมาะ ป มัฮ ปุย ตังเมือง ป อาวต นา เซ ซ
ฮลัต นึง กัน รุป เซิก� ซ ตอ เอญี ฆาื อื ฮอยจ เมือง
โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�� อฮั เซ�

17 �โม อซิราเอน มัฮ ตอก แกะ ตอ อาวต เฮยีไฮ
นึง อาื รเวยี ซิงโต แตะ โฮ� ป เลียก เกียต รกา เยอ
มัฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี� ปเล่ีย เฮี มัฮ แม เนบู่คัตเน
ซา กซัต เมือง บ่าบีโ่ลนป เลียก เกือ ซองั อ�ื 18 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ป มัฮ เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง
ป มัฮ พะจาว ยุฮ อซิราเอน ซ เกือฮ เนบู่คัตเนซา
เซ ไม่ เมือง อาวต อื เซ ลอก เนอึม ตุต แตะ� ตอก
โรฮ เอจี เกือฮ อาึ กซัต เมือง อตัซีเรยี ลอก ตุต แตะ
โรฮ� 19 อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน แม อาวต แม นึง
เมือง ไพรม แตะ ตอก แกะ ป แม อาวต นึง กังเด่น
ยุฮ แตะ� ซ แปน ตอก แกะ ป ซาวป เปือม นึง บลา
วง คาระเมน ไม่ นาตี บ่าชนั โฮ� ซ ซัก นึง โซม แตะ
โอเอฮี ป กวยฮ นึง บลาวง เอฟราอมิ ไม่ เมือง กิเลอั
ต� 20 เญอืม เอจี เติง เวลา เซ� ปุย ปัง ซาวป ยุ พิต
โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า� เญือะ ซ ยุ โตว
พิต โฌวะ ยุฮ อื เฟือฮ� นึง ซ ยวก อาึ กัน พิต ยุฮ อื
เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป เกือฮ อาึ อื ไอม ลัง่ เงอ� อาึ
เญือะ ซ ทื โตว พิต โฌวะ ยุฮ อื เฟือฮ�� อฮั เซ พะ
จาว.

21 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ตอซู ปุ
แตะ ไม่ ปุย เมือง เมราทาอมิ* ไม่ เมือง เปโคต�*
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ
ตัม ป ซตอก อาึ เปอะ ยุฮ โครยญ เจือ� 22 เซียง รุป

ปุย เซิก เอจี ลอยฮ เล่ีป เมือง เซ� กัน ไลจ กัน โลม
เอจี เกิต โรฮ นึง อ�ื 23 เวยีง บ่าบีโ่ลน มัฮ ตอก คอน
โกว อาึ ละ ตุฮ แตะ เมือง ปุย เล่ีป เตะ เกือฮ บลวย�
ปเล่ีย เฮี คอน เซ เอจี ม่ะ ไอฮ ปอ บลวย เอนิ อ�ื ปุย
เมือง ไฮญ เอจี เงอตึ โอยจ นึง โอเอฮี ป เกิต ละ เวยีง
บ่าบีโ่ลน เซ� 24 โม เปะ โม บ่าบีโ่ลน เอจี ตอซู เปอะ
ไม่ อาึ� อาึ ววยฮ อาึง แฮวะ ละ โม เปะ ฆาื อ�ื ปเล่ีย
เฮี แฮวะ เซ เอจี ซ เคริ โม เปะ เตือง โอ เปอะ ยุง�
25 อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เอจี
โปฮ ฮอง นา ก แฮรน แตะ เครองึ รุป เซิก ยุฮ แตะ�
ไม่ ตุย เยอะ เครองึ เซ ไม่ รพาวม รอก แตะ� นึง
จัมเปน เนอะ โกว นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ� 26 โม เปะ
ป อาวต ก ซไง อื ไมจ เปอะ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่
เวยีง เซ� ไมจ เปอะ โปฮ เกอมึ อาวต เฮงาะ เวยีง
เซ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ทุ อาึง คาวคอง นึง อื
แปน กองๆ แตะ ตอก กอง เฮงาะ โฮ� ยุฮ แปฮ ไลจ
ไม่� ปุ เญือะ เกือฮ โฮฮ เฟือฮ เอนิ� 27 ไมจ เปอะ
ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื เกือฮ ไลจ โอยจ เอนิ�
ปุย เวยีง บ่าบี่ โลน ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ�
เอจี เติง เวลา ลอก อื ตุต แตะ�

28�โม ป ตอ ฮา เม่ะมัก่ นึง เมือง บ่าบีโ่ลน เซ เอจี
ซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ซ รโฮงะ ไลลวง ตอก
โรก เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ เวน ละ โม บ่าบี่ โลน
รโตง ยุฮ อื ไลจ ไม่ วฮินั ยุฮ อ�ื

29�ไมจ เปอะ กอก โม ป เกียฮ ไปญ ทนู โฮวน ปุย
เกือฮ ฮอยจ โปยญ เวยีง บ่าบี่โลน� เกือฮ ตัง ไคะ
ยุฮ แตะ แวต เวยีง เซ� ปุ เกือฮ ปุย โฮลฮ ตอ ฮา ติ
ตื เนอมึ� ไมจ เปอะ โรก เวน ละ เวยีง เซ ตัม กัน ยุฮ
อ�ื ยุฮ อื ละ ปุย ไฮญ ตอก ออฮ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
ละ อื ตอก เซ� เวยีง เซ เอจี อวต ติ แตะ นึง โรวต อื
พามัต พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน� 30 โม
ปรเมะ นมุ นึง อื ซ ยุม ฆาื อื นึง ตะโบรก� โม ตฮนั
ซ ไลจ โอยจ ไน ติ ซเงะ เซ�� อฮั เซ พะจาว.

31 เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �เออ
บ่าบี่โลน� ปะ เกียฮ ฮุน ลอน เปอะ� มัฮ เซ ป ตอซู
อาึ ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื เอจี ฮอยจ เนอึม ซเงะ ไมจ อาึ
เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ� 32 เมือง โม เปะ อวต
ลอน เปอะ ติ แตะ� ซ โคะ ซดุฮ เปอะ ฆาื� ซ ลอต
เอนิ เปอะ ฆลาื� ไม่ โอ เปอะ เญือะ ไก ป ซ เรอึม
เกือฮ โกฮ� อาึ ซ โตก ยว่ง เปอะ นึง งอ โครยญ
ยว่ง� เมาะ ป ไก รวติ รเวยีง อื ซ ฮะ โอยจ�� อฮั
เซ�

33พะจาว อฮั เฮ�ี �โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เยอ�
เอจี ไก ป โคมเฮง คาเคียน� โม ป โฮมวต โรวก อื
เซ เอจี คัง อาึง อ�ื ญอม โตว พลวย อื เกือฮ เอญี
ติ ชวง� 34 ป ซ เรอึม อื เกือฮ โปน ปังเมอ มัฮ ป ระ
ลัมเลือ เรยีง� มอยฮ อื มัฮ พะจาว ป กุม ตฮนั มะ
ลอง� มัฮ พะจาว เซ ป ซ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อ�ื ซ
เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ละ โม บ่า

* 50:21 50:21 มอยฮ เมือง เมราทาอมิ เซ มัฮ อฮั อื �เมือง ป เลฮ เลาะ ลาึน เตียง� ไม่� * 50:21 50:21มอยฮ เมือง เปโคต เซ มัฮ อฮั
อื �กัน ลอก ปุย ตุต� ไม่� เมือง ลอา เมือง เซ มัฮ ป ไก นึง ปะเทต บ่าบี่โลน�
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บี่โลน นึง อื ปังเมอ ซ เกือฮ เม่ะมัก่ ซักคระ ละ อ�ื�
อฮั เซ�

35พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เกือฮ โม บ่าบีโ่ลน ยุม นึง
วจิ� เกือฮ โม จาวไน นึง อื ไม่ โม ป ไก พันญา พัน
ญวง ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อื ยุม ตื นึง กัน รุป เซิก�
36 เกือฮ โม ป ซโปก ซักซี นึง อื ยุม เดอมึ ปุย ซ ยุง
ที มัฮ อื โม ป งาว ฆาื อ�ื เกือฮ โม ตฮนั นึง อื ยุม
เดอมึ ปุย ซ ฮลัต เตีจ ฆาื� 37 เกือฮ โม บรอง ยุฮ
อื ยุม� เกือฮ เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื ไลจ โลม� เกือฮ
โม ตฮนั ตัง ปะเทต ป จัง อื เซ ยุม� เกือฮ แปน ป
ชุมเช ตอก ปรโปวน โฮ� เกือฮ คาวคอง ระ งวยฮ
ยุฮ อื ไลจ โอยจ� เกือฮ ปุย ไฮญ โรวก ฮา อื แกล�
38 เกือฮ โกลง นึง อื ไฮจ โอยจ นึง โอ พริ เญือะ เฮละ
ละ� มัฮ ฆาื นาวก เมือง เซ นึง ฮุป ไว ปุย� ปุย นึง
อื เอจี เงา่ะ เอจี บ่า นึง ซาวป แตะ ไว ฮุป�

39 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ มัฮ โกะพริ ป ซ อาวต นึง
เวยีง บ่าบีโ่ลน ตัง ปุย นึง อ�ื มัฮ บราวก ไม่ โนก กะ
จอกเทต ป ซ ไร นึง อ�ื เคียง เซ ปุย เญือะ ซ อาวต
โตว นึง อื ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 40 อาึ
เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง โซโด่ม� เมือง โกโมรา� ไม่
ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อื ตอก ออฮ� อาึ
ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เวยีง เซ โรฮ� เญือะ ซ ไก โตว ป
อาวต นึง เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.

41 �งอ่ต แลน� ปุย เน่อมึ นึง เมือง ลวง ลัก่ล่าวง
ติ มู ระ ซ ฮอยจ� มัฮ ปะเทต ป ระ อมันัต� ซ ฮอยจ
ไม่ กซัต โฮวน เน่อมึ นา ก ตึก นึง ซไง แตะ� 42 มัฮ
โม ป ไปญ ทนู ไม่ เพลียฮ ยุฮ แตะ� มัฮ โม ป ซวก
ป โอ เลียก พาวม นึง ปุย เฟือฮ� โม เซ บุก ปุ ฮอยจ
บรอง� เซียง ฮอยจ อื ลอยฮ ซนัน เอนิ ตอก เซียง
พุกเพียก รอาวม โฮ� เพรยีง ติ แตะ ฮอยจ รุป ไม่
ปุย เวยีง บ่าบีโ่ลน เตือง โอยจ อ�ื 43กซัต เวยีง บ่าบี่
โลน� เญอืม ฮมอง อื คราว ซ ฮอยจ อ�ื โตวฮ ฆราึง
ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื ปอ เอนิ อฮั เตะ ฮรมั ชวง อ�ื
ตอก ปรโปวน อาวม ป โซะ เญอืม เอจี เติง เคิ รอาวม
อื โฮ�

44 �อาึ ซ โครฮ พราวป โม บ่าบี่โลน เกือฮ ตอ ฮา
เมือง อาวต อ�ื ตอก เญือม โอก รเวยี ซิงโต ฮา เพ
ระด่าวก โบ โกลง จอแด่น� ไม่ โครฮ อื ซัตซิง เปือม
ไรป นึง กังเด่น เกือฮ ตอ โฮ� อาึ ซ เลือก พูนัม โคระ
ละ เมือง เซ ตัม ปุก อื รพาวม เมอะ� มัฮ ปุย ป บรญิ
ไม่ อาึ อ�ื ปุย ป โรวต ตะ อาึ อ�ื กซัต เมอ ป เกียฮ
คัต เวยีน อาึ อ�ื� อฮั เซ�

45�งอ่ต แลน แพนกัน ยุฮ อาึ ละ ซ ตอซู เยอะ ไม่
โม บ่าบี่โลน เซ� งอ่ต ป ตะ อาึ ยุฮ ละ ปุย บ่าบี่โลน
เซ เมิฮ� ปุย ซ โตวฮ ฆราึง ลัมเลือ ฆาื อ�ื ปัง มัฮ
โม กวนดุ แตวะๆ นึง อื ซ บัว่ ตื ปุย โรวก ฮา อ�ื ปุย
ซ เบรญี เอนิ นึง ป เกิต ละ เมือง เซ� 46 เญือม ไลจ
โลม เมือง บ่าบี่โลน เซ ซ โอก เซียง ระ ซนัน ปอ ดุง
เดียง เอนิ ปลัฮเตะ ฆาื อื เล่ีป อ�ื เซียง รกั ครวก ปุย
นึง อื ซ ฮมอง เอนิ ปุย ฮอยจ โฮวน ปะเทต เอนิ��
อฮั เซ�

51
โม บ่าบี่โลน ซ ลอก ป โตะ ป ตอง

1พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เพรยีง กาื ระ
กาื กอ เกือฮ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง บ่าบีโ่ลน ไม่ โม
ลัปซด่อน ป อาวต นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 2อาึ ซ เกือฮ
ปุย ตังเมือง ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง บ่าบี่โลน ตอก
ฮอยจ กาื ป แทต เบระ เกือฮ ปอย โฮ� ซเงะ ซ ฮอยจ
ป โตะ ป ตอง ละ อื ตอก เซ� โม เซ ซ ฮอยจ เอนิ เน่
อมึ โครยญ ลวง ละ ซ เลียก ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื
ปอ แปน เอนิ อื เมือง ฮงั เยอื เอนิ� 3 ปุ เกือฮ ตฮนั
นึง อื เตือน ววยฮ อาึง ทนู ยุฮ แตะ� ปุ โรฮ เกือฮ
เตือน จาวป อาึง เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ� ปุ ฮลักกอ
โม ปรเมะ นมุ นึง อ�ื ยุฮ แปฮ ไลจ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
อื เซ เตือง โอยจ อ�ื 4 ปุย โม เซ เยอ ซ ยุม เอนิ นึง
ตะโบรก� ป เบราะ ป บัต่ อื ซ ไอจ เฮยี ไฮ เอนิ ไอฮ
พาวม แตะ� 5 โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เยอ� ปัง
เอจี นาวก บัน่เมือง ยุฮ อื นึง กัน พิต กัน มัป่ ซอง
นา พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน� อาึ ป มัฮ
เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ อื
เซ ละ โปวฮ โตว ลัง่�

6 �ไมจ เปอะ ซไจ ตอ เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม� ตอ
โอก ฮา เมือง บ่าบี่โลน เมิฮ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ยุม
โกวต พิต มัป่ ยุฮ อื เซ� เอจี เติง เวลา โรก พะจาว
เวน ละ เมือง เซ� ซ โรก ซ แตน อื ละ อื ตัม กัน ยุฮ
อ�ื 7 เมือง บ่าบีโ่ลน มัฮ ตอก อื จอก ไคร ป ไปญ พะ
จาว นึง เตะ แตะ� ปุย เมาะ ป เกือฮ พะจาว อื ญุ
จอก เซ� ซ ญุ่ยจ ฆาื อื โครยญ ปะเทต เอนิ� ปุย
โฮวน เมือง เอจี โฮลฮ ญุ ไปล นึง จอก เซ� ลอต
แปน ปุย เงา่ะ ปุย บ่า ฆาื อ�ื 8 ปเล่ีย เฮี เมือง บ่า
บี่โลน เอจี ฆลาื พราวป� ลอต เอนิ ไลจ โลม เอนิ�
ไมจ เปอะ โฆว เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� โฮว ตุย เยื่อ มอง
ละ� ตา นึง เบราะ นึง บัต่ อ�ื เมอ เตือง อื ซ ไฮ เบือ
อื ยุง่� 9 ปุย ตังเมือง ป อาวต นา เซ อฮั เฮ�ี �เอะ
เอจี ซาวป เยื่อ เมือง บ่าบี่โลน� ปังเมอ โอ เญาะ ไฮ
ยุฮ� ไมจ เอะ โอก โฮว ฆาื อ�ื เอญี ฮอยจ เมือง โกะ
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� พะจาว เอจี รเตีฮ เมือง
บ่าบีโ่ลน เกือฮ ลอก ตุต แตะ นึง เอจี ระ ลัมเลือ เอนิ
พิต ยุฮ อื เซ� ฮอยจ เบรียง ไม่ ชุต รวู นึง มะลอง
เอนิ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ��

10 �ปุย ไน พะจาว อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี เปลีฮ ที
มัฮ เอะ ปุย ปุก นึง อ�ื ไมจ เอะ เอญี รโฮงะ ละ ปุย
นึง เวยีง เยรูซาเลม ไลลวง ป ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
ฮุ เซ�� อฮั เซ��

11พะจาว เอจี โบว รพาวม โม กซัต เมือง มีเด่ีย�
นึง โปวต อื รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ อื เวยีง บ่าบีโ่ลน
ไลจ โลม� มัฮ ซ โรก อื เวน รโตง ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ วิ
ฮนั ยุฮ แตะ เซ�
ฮวั นา ตฮนั เมือง มี เด่ีย ดวน ปุย ตอก เฮ�ี

�เกลียง แปฮ ตี ทนู ยุฮ เปอะ� เพรยีง อาึง โล ยุฮ
เปอะ เซ� 12 ยวก โทง ยุฮ เปอะ เกือฮ ปุย โฮว เลียก
ละ ฆรุง บ่าบีโ่ลน เซ� เกือฮ ป มอง ญัม อาวต เบือง
แตะ� เกือฮ มอง อื โครยญลวง� เพรยีง ตฮนั เกือฮ
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บระ เม่าะ อาึง นา ก ไฆลป อ�ื� อฮั เซ ละ ตฮนั ยุฮ
แตะ�
พะจาว เอจี ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั แตะ อาึง นึง

ตอซู อื ไม่ โม บ่าบี่โลน เซ� 13 โม เปะ ป อาวต โบ
โกลง โฮวน โกลง เงอ� เอจี โฮวน ลัมเลือ คาวคอง
ไมจ ยุฮ เปอะ� เอจี เติง ตัมนัน ยุฮ เปอะ� คระ จี
วติ เปอะ เอจี ลอยจ ตอก ดุต โม่ะ โฮ� 14 พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง เอจี ซันญา อาึง อื เบือ มอยฮ โกะ
แตะ� นึง ซ เกือฮ อื โม ตฮนั ป โฮวน เอนิ ตอก ซดู
ซฆลา โฮ� ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เวยีง บ่าบีโ่ลน เซ�
โม เซ ซ รโอง เอนิ นึง เป แตะ เวยีง เซ�

รซอม ลืลาว ปุย พะจาว
15 มัฮ พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ

แตะ� เอจี ซัง โอเอฮี เกิต เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ
แตะ� เอจี กัง มะลอง เบือ ป ยุ ป ยุง แตะ� 16 เญื
อม ดวน พะจาว อื รอาวม อาวต นึง มะลอง โอก เอนิ
เซียง แตะ เรยีง� ลอยฮ ซนัน เอนิ� พะจาว มัฮ ป
เกียฮ ตาว ชุต รวู เน่อมึ นึง ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�
เกียฮ เกือฮ ปลุกปลัก ฮอยจ ไม่ รอาวม เฮละ� เกีย
ฮ พลวย กาื โอก ฮา เบือง ก แฮรน แตะ อาึง�

17 เญือม งอ่ต อื ตอก เซ ปุย อาวม งาว แตะ ไม่
โอ แตะ ไก ป ยุ ป ยุง ฆาื อ�ื ป เกียฮ ลวน ฮุป ไคร
โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื ฮุป ลวน แตะ� นึง มัฮ ฮุป เซ ป โอ
เนอึม ไม่ โอ อื ไก จีวติ นึง� 18 มัฮ โอเอฮี โอ ไก ป
มัฮ� มัฮ ป โซมกวน ไม่ เพียก ปุย แตะ� เญือม ซ
ฮอยจ พะจาว ละ ซ รเตีฮ แตะ โอเอฮี� ฮุป โม เซ ซ
ไลจ โอยจ เอนิ� 19พะจาว ทื ยาโคป ปังเมอ โอ ตอก
โม เซ� นึง มัฮ อื พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ�
เอจี เลือก โม อซิราเอน ละ แปน อื ปุย ไน โกะ แตะ�
มอยฮ อื มัฮ เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง�

เมือง บ่าบีโ่ลน แปน คอน ยุฮ พะจาว
20 พะจาว อฮั เฮ�ี �เออ เมือง บ่าบี่โลน� ปะ มัฮ

เปอะ คอน ยุฮ ฮุ ไม่ มัฮ เปอะ เครองึ รุป ยุฮ ฮุ� อาึ
โกว ปะ ละ ซ ปุฮ แตะ เมือง ปุย โฮวน เมือง� เกือฮ
บลวย� โกว โรฮปะ ละ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปะเทต โฮวน
ปะเทต โรฮ� 21 อาึ โกว ปะ ละ ปุฮ แตะ บรอง ไม่ ป
บุก อื เกือฮ บลวย� อาึ โกว โรฮ ปะ ละ ปุฮ แตะ เลาะ
รุป เซิก ไม่ ป คัป อื เกือฮ บลวย โรฮ� 22 อาึ โกว
ปะ ละ ปุฮ แตะ ปรเมะ ปรโปวน� ตะกวต กวนดุ�
ปเครฮี ไม่ กวน เบลีย เกือฮ ไลจ เกือฮ บลวย โอยจ�
23 อาึ โกว โรฮ ปะ ละ ปุฮ แตะ ป เลียง แกะ ไม่ แกะ
ยุฮ อ�ื โกว โรฮ ปะ ละ ปุฮ แตะ ป ไท ชจิ ไม่ โมวก
ยุฮ อ�ื อาึ โกว โรฮ ปะ ละ ปุฮ แตะ โม จาวเมือง ไม่
โม คารตัชกัน เกือฮ ไลจ เกือฮ บลวย โรฮ�� อฮั เซ�

เวยีง บ่าบีโ่ลน ซ ลอก ตุต แตะ
24 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ โรก เวน ละ เวยีง บ่าบี่

โลน ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื รโตง ยุฮ อื ป ฆอก ป
เบร ละ เวยีง เยรูซาเลม ซองนา ปันตา เปอะ เอนิ�
25 โอ บ่าบีโ่ลน� ปะ ตอก เปอะ บลาวง ป ยุฮ ไลจ ไม่
เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ� อาึ ป มัฮ พะจาว ปังเมอ ซ
ตอซู ไม่ ปะ� อาึ ซ กอยฮ เตะ แตะ ละ โฮมวต แตะ

ปะ� ซ ยวก เตือน ปะ เน่อมึ นึง ไกญ รองั� บลา
วง เซ ซ ฮะ ซ ล่อยญ� มัฮ จะ นึง อื โน่ง ป ซ โฮฮ
ลัง่ เงอ� 26 ซโมะ ป เอจี เญื่อฮ ปุย นึง เปอะ เซ ปุย
เญาะ ซ เฌาะ โก โตว เญือะ ยว่ง นึง อื แม� ปะ ซ
แปน เปอะ เวยีง ฮงั� ซ ลาึน ลอป เปอะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว.

27 ไมจ ปุย ยวก โทง ละ ดวน เปอะ ปุย เลียก ตอซู
ไม่ เวยีง เซ� ไมจ อื ปาึง โตวต เกือฮ ปุย ฮมอง โฮวน
ปะเทต� เกือฮ เมือง ปุย เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ตอซู
อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื ไมจ ปุย กอก ปุย เมือง อารารตั ไม่
เมือง มินนี ไม่ เมือง อตัเคนัต ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่
เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� ไมจ อื ดุฮ ปุย แปน ไน ตฮนั นัม
ปุย� เกือฮ บรอง ฮอยจ โฮวน ตอก เอนิ ซดู ซฆลา
โฮ� 28 เกือฮ เมือง ปุย เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ
แตะ ไม่ อ�ื กอก โม กซัต เมือง มีเด่ีย เกือฮ ฮอยจ�
เตือง โม ฮวันา ตฮนั ไม่ โม จาวไน ยุฮ อ�ื ไม่ โม
ตฮนั เมือง ปุย ป อาวต ฆรมึ อมันัต อื โครยญ โฆะ
อ�ื 29 พะจาว ซ ยุฮ เนอึม อื ตัม แพนกัน ยุฮ แตะ
ละ ซ เกือฮ อื เมือง บ่าบี่โลน แปน ลาึน ซออฮ� โอ
เญือะ ไก ปุย นึง เฟือฮ� มัฮ เซ ป ดุงเดียง ปลัฮเตะ
ฆาื อ�ื ตอก เอนิ ปุย ซเวยีต ซวุง ติ แตะ ฆาื โซะ ป
อาวม อื โฮ� 30ตฮนั เมือง บ่าบีโ่ลน เญือะ เกียฮ รุป
โตว� อาวต เยอื นึง ปอม ตฮนั ยุฮ แตะ� เอจี โอยจ
ตื เรยีง แด่น อ�ื แปน ป ชุมเรยีง ตอก ปรโปวน โฮ�
ควน ซแก รเวอืะ เวยีง เซ เอจี โบวก โอยจ� เญือะ
ปุย นึง อื เอจี ลอก งอ� 31 ป ตอ ฮอยจ รโฮงะ ไล
ลวง เลียก โม ป เป เวยีง เซ เน่อมึ นึง โครยญ ลวง
เงอ� เอจี ฮอยจ เลาะ ฮอยจ ลาึน เคะ กซัต เวยีง บ่า
บี่โลน เซ� 32 โม ป ฮอยจ เซ เอจี ปุน กุม รเดือง นา
ก เตือง ปุย โกลง� เอจี โตก โรฮ ปอม ตฮนั โฮวน
โดฮ� โม ตฮนั บ่าบี่โลน เอจี เงา่ะ เอจี บ่า นึง ฮลัต
แตะ�

33 เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ อซิรา
เอน อฮั เฮ�ี �ปุย เวยีง บ่าบี่โลน มัฮ ตอก อื เฮงาะ
อาวต นึง รบุฮ โฮ� เอจี ฟวยจ มัก ปุย อ�ื เญือะ
เล่ีญ โตว ซ บึน ปุย อื ตอก บึน ปุย เฮงาะ นึง รบุฮ
โฮ�� อฮั เซ�

34-35 ปุย เวยีง เยรูซาเลม ซ อฮั เฮ�ี �เนบู่คัตเน
ซา กซัต เมือง บ่า บี่ โลน เอจี มอก เอะ แปน ไซจ
แปน ไซจ อ�ื เอจี กุก เนะ เอะ� เอจี โทก เรยีง เอะ
เกือฮ โอยจ ตอก โทก ปุย โอเอฮี โตะ ฮมวน โฮ� เอจี
บลวน เอะ ตอก บลวน ซโอยญ ระ ป ปุน แตะ โฮ�
เญือม เอจี ซัก อื นึง กุก แตะ ป ญึม เมอ� ฮาว แม
เอะ ติ โฮน� ปัว เกือฮ เวยีง บ่าบี่ โลน ลอก ป โซะ
รโตง คัม ตุง อื เอะ เซ� ปัว เกือฮ โม บ่าบี่โลน ลอก
ตุต ฆรอ ฮนัม เอะ ป เกือฮ อื ปัต เซ�� ซ อฮั เซ�

พะจาว ซ เรอมึ โม อซิราเอน
36พะจาว อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ซ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง

โม เปะ นึง ซ เรอึม แตะ โม เปะ� อาึ ซ โรก เวน
รโตง เปอะ� อาึ ซ เกือฮ เดือะ โกลง เมือง บ่าบี่โลน
ซออฮ ไม่ ซ เกือฮ โกลง นึง อื ไฮจ� 37ซ เกือฮ เมือง
อื แปน ตอก กอง ครมั รฌุฮ� ไม่ แปน อื นา ก อาวต
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บราวก นึง โน่ง� ซ แปน นา ก เบรญี ปุย นึง ไม่ ซ
เพยีก แฮม ปุย อ�ื เญือะ ซ ไก โตว ป อาวต นึง เฟือ
ฮ� 38 โม บ่าบี่โลน เซ อาวม ตอก รเวยี ซิงโต โฮ�
รกั แนฮ ตอก กวน รเวยี โฮ� 39 เญือม เรยีง ลอน
ฆวต ญุ อื โอเอฮี ฮ�ี อาึ ซ เกือฮ เนอึม โฮลฮ ญุ อ�ื
ซ เกือฮ ญุ อื ปอ ญุ่ยจ แตะ ไม่ มวน รพาวม แตะ�
ซ ลอต ไอจ ฆาื อื ไม่ โอ อื เญือะ ซ โกฮ� 40 อาึ ซ ตุย
โม เซ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย มอก� ตอก ตุย ปุย แกะ
ปิ ละ ซ มอก แตะ โฮ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

เม่ะมัก่ ป ซ ลอก เวยีง บ่าบีโ่ลน
41 พะจาว อฮั ไลลวง บ่าบี่ โลน ตอก เฮ�ี �เวยีง

โฮลฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ ลื เอจี ไก ป ปุน เลียก เป� ปุย
โฮวน เมือง เญือม ยุ อื ป ลอก เวยีง บ่าบี่ โลน เซ
เยอ เบรญี รพาวม นึง อื เตือง โอยจ แตะ� 42 เวยีง
บ่าบี่โลน เซ เอจี ฮาวก รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม ละ�
รอาวม เซ พุกเพียก เรยีง ปอ ไฆลป อื ยุฮ เวยีง เซ�
43 ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ เอจี ไลจ ปอ เบรญี เอนิ อื ละ
ปุย� เมือง อื ฮงั ตอก เอนิ ลาึน ซออฮ เล่ีป อ�ื แปน
เมือง โอ ปุย เญาะ อาวต นึง� เญือะ ไก โตว ป โฮว
พา คระ เซ เฟือฮ เอนิ� 44 อาึ ซ เกือฮ พะเบ่น ป มัฮ
พะ ทื โม บ่าบี่ โลน เซ ลอก ตุต แตะ� คาวคอง ป
เอจี ลู อื ตุย ฮา ปุย อาึ ซ คนัป เกือฮ รแม่ แม อื ละ
อ�ื ปุย ตังเมือง เญือะ ซ นัปทื โตว อ�ื เอจี ลเลอึม
โอยจ ฆรุง เวยีง บ่าบีโ่ลน เซ�

45 �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ โอก
แปฮ ฮา เวยีง ระ เซ� ตอ แปฮ ฮา� เกือฮ ติ เปอะ
ไอม� ไมจ เปอะ ตอ ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ อาึ ป มัฮ
พะจาว. 46 ปุ ไลจ รพาวม� ปุ โรฮ ฮลัต ลอน นึง
ฮมอง เปอะ คราว ซุกซัก โอเอฮี� ปุย ฮมอง ลอป
คราว ไลลวง เกิต ป โตะ ป ตอง นึง เมือง เซ� ติ เนอึ
ม มัฮ อื ติ เจือ� ติ เนอึม แม ฮมอง แม อื ติ เจือ�
กซัต เฮี ตอซู ปุ แตะ ไม่ กซัต เซิต� ไก ลอป ตอก
เซ� 47 เอจี ซ เติง เวลา เญอืม ซ เกือฮ อาึ ฮุป โฮวน
ป ทื โม บ่าบี่โลน เซ ลอก ตุต แตะ� เมือง อื เซ ซ
โซะกิจ ปิญไง่ นึง ปุย� ปุย นึง อื ซ ยุม โอยจ นึง ชุ
เมือง� 48 เญือม ฮอยจ ปุย เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ล่าวง
ละ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เวยีง บ่าบี่โลน เซ� โอเอฮี เมาะ
ป ไก นึง ปลัฮเตะ ไม่ นึง มะลอง ซ รโอง ตื นึง ไมจ
มวน รพาวม แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว. 49 �โม
บ่าบี่โลน เอจี ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เล่ีป เตะ� ยุฮ โรฮ ยุม
ไม่ โม อซิราเอน โฮวน ปุย� ปเล่ีย เฮี โม บ่าบี่โลน ซ
จัมเปน โรฮ ยุม โฮวน ฆาื ป ยุฮ อื ละ โม อซิราเอน
เซ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

ป อฮั พะจาว ละ ป อาวต นึง บ่าบีโ่ลน
50พะจาว อฮั อื ละ ปุย ไน แตะ ป อาวต นึง เมือง

บ่าบี่โลน ตอก เฮ�ี โม เปะ ป เอจี โปน ฮา ยุม แตะ
นึง กัน รุป เซิก โฮ� โอก เอญี เมิฮ� ปุ เญือะ ลบลี�
ปัง อาวต เปอะ เมือง ซไง� ไมจ เปอะ โตก ละ อาึ ป
มัฮ พะจาว. ไมจ โรฮ เปอะ โตก ละ เวยีง เยรูซาเลม
โรฮ� 51 โม เปะ กอ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี
ไลจ มอยฮ แฮะ� เอจี โซะกิจ นึง เพียก แฮม ลอป

ปุย แตะ� เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก เกอะ นึง เลียก บึน
ปุย ตังเมือง นาตี ซงะ่ ซงอม นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว.�
เอจี อฮั เปอะ เซ�

52 �ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ ป มัฮ พะจาว อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี �เอจี ซ ฮอยจ เวลา เญอืม ซ เกือฮ อาึ ฮุป
ไว โม บ่าบี่โลน ลอก ตุต แตะ� ปุย เบราะ ปุย บัต่
ซ แงงฮั นึง โซะ ป อาวม แตะ เล่ีป เมือง อาวต อ�ื
53 โม บ่าบีโ่ลน� ปัง อฮั ติ แตะ เกียฮ ฮาวก ยุฮ ปอม
ตฮนั ยุฮ แตะ เบรยีง ไม่ มะลอง ญุ่ก� อาึ ปังเมอ ซ
เกือฮ เอนิ ปุย ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮา อ�ื ปอ เญื่อฮ
เอนิ อ�ื� � อฮั เซ พะจาว.

ป โตะ ป ตอง ป ซ ลอก โม บ่าบีโ่ลน
54พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต เมิฮ� ไก เซียง เยอืม ปุย

นึง เวยีง บ่าบี่โลน� มัฮ เซียง รกั ครวก ปุย นึง ไลจ
โลม โอเอฮี เมือง อาวต อื เซ โครยญ เจือ� 55 อาึ
กัมลัง ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี นึง เวยีง บ่าบี่โลน เซ ละ ซ
เกือฮ โอ เญือะ ลอยฮ เซียง โอเอฮี นึง ติ เจือ เนอมึ�
โม ตฮนั ป เกละยุ เวยีง เซ ซ เลียก โฮวน ตอก เลีย
ก รอาวม ระ พุกเพยีก เนอมึ ไอฮ พาวม แตะ� ตฮนั
เซ ซ รโอง ปุ เลียก เรยีง� 56 เอจี มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ
ซะเต แตะ โอเอฮี เวยีง บ่าบี่โลน� เอจี ปุน โฮมวต
ตฮนั นึง อ�ื ทนู ยุฮ อื เอจี โบวก� อาึ มัฮ พะจาว ป
โรก เวน ละ ป ยุฮ ป พิต� อาึ ซ เกือฮ โม บ่าบี่โลน
ลอก ป โซะ ตัม โปง อื ไม่ โกะ อื โครยญ เจือ� 57 อาึ
ซ เกือฮ โม จาวไน นึง อื ญุ่ยจ� เตือง โม ป กวต ป
เฮยีง� โม จาวเมือง� โม ป ระ ป คาว ไม่ โม ฮวันา
ตฮนั นึง อ�ื ซ ลอต ไอจ โอ เญือะ โกฮ� อาึ ป มัฮ
กซัต� มอยฮ แฮะ มัฮ เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง� เอจี
อฮั ฮะ ตอก เซ�

58 �ฆรุง ปู เวยีง บ่าบี่โลน เซ ซ ลเลอึม ปอ เบรี
ยง อื ไม่ เตะ� โตะ รเวอืะ ฮลาวง นึง อื ซ ไก ป โตก
เกือฮ ฮะ โอยจ� กัน ยุฮ ปุย โฮวน ปะเทต เซ ซ ลอต
เอนิ แปน โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ� นึง ซ ฮะ เยอื กัน ยุฮ
อื เซ นึง งอ�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

รซอม รโปะ เยเรมี ละ ปุย อาวต ซไง
59 ฮวันา ป เพรยีง ก อาวต กซัต เซเด่คียา เยอ�

มัฮ เซไรอา กวน เนรยิา� มัฮ โรฮ กวนโซะ มาอาเซ
อา� ไน เนอึม ปาวน นึง กัน แปน เซเด่คียา กซัต
เมือง ยูด่า เยอ� เซไรอา เซ โฮว ดิ นึง เวยีง บ่าบี่
โลน ไม่ เซเด่คียา เซ� เยเรมี ป ซึป ลปุง พะจาว ไก
รซอม รโปะ ไม่ อื ฮอยจ ละ ปุย เวยีง บ่าบี่โลน เซ�
60 ไลลวง ป โตะ ป ตอง ป ซ เกิต ละ เวยีง บ่าบี่โลน
เซ โครยญ เจือ� เยเรมี ไซฮ อาึง อื นึง นังซื ติ ปอ�
ป ไซฮ อื เซ มัฮ ป เกว ไม่ บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อ�ื
61 เยเรมี อฮั เฮี ละ เซไรอา� �เญือม ฮอยจ เปอะ
นึง เวยีง บ่าบี่โลน เซ� ไมจ เปอะ ลาว รซอม ไก นึง
นังซื เฮี เกือฮ ปุย ฮมอง โครยญ เจือ� 62 ฟวยจ เซ
ไมจ เปอะ ไววอน ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปะ เอจี อฮั
เปอะ ติ แตะ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง เฮี ปอ โอ อื เญาะ ซ
ไก ป อาวต นึง� เตือง ปุย เตือง ซัตซิง โอเอฮี� เอจี
อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ แปน ป ฮงั เยอื โอ เญือะ
ไก ลอยจ� เอจี อฮั เปอะ ตอก เซ�� 63 เญือม เอจี



เยเรมี 51:64 703 เยเรมี 52:25

ฟวยจ ลาว เปอะ นังซื เซ ละ ปุย เยอ� ไมจ แม เปอะ
ปุก นังซื เซ ไม่ ซโมะ ติ โม่ว� ฟวยจ เซ โฮว น่ากึ นึง
โกลง ยูฟะเรตี� 64ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ อฮั เฮ�ี �มัฮ
ตอก เซ ป ซ เกิต ละ เวยีง บ่าบีโ่ลน เฮ�ี ซ โจม ลอป
เอนิ� เญาะ ซ ตอยฮ โตว แม� นึง ซ เกือฮ พะจาว
อื ลอก เนอึม ป โตะ ป ตอง โฮวน เจือ�� ไมจ เปอะ
อฮั เซ��
ลปุง เยเรมี ลอยจ เมาะ เซ�

52
ไลลวง ไลจ เวยีง เยรูซาเลม
(2 กซต� 24:18-25:26; 4 กซต� 36:11-20)

1 เญอืม โฮลฮ โรง เซเด่คียา แปนกซัต เตอ� อาญุ
อื ไก งา่ โรฮ ติ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง
เยรูซาเลม กาว โรฮ ติ เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ ฮามุ
ทัน� มัฮ กวน เยเรมี ปุย เมือง ลิปนา� 2 เซเด่คียา
เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ
กัน ฆอก ตอก เอจี ยุฮ กซัต เยโฮยาคิม โฮ โครยญ
เจือ� 3 มัฮ ฆาื กัน ฆอก ตอก เซ ป ฮาวก รพาวม พะ
จาว ละ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไม่ โม ยูด่า ฆาื อ�ื ปอ
เอนิ ไกฮ อื โม เซ เกือฮ โอก โปน ฮา ไง่ ซลอง โกะ
แตะ เอนิ�
กัง เคะ เอ� กซัต เซเด่คียา เลฮ เตียง ป อฮั เนบู่

คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� 4 เนบู่คัตเนซา เซ
โรวก เอนิ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่
ปุย เวยีง เยรูซาเลม ฆาื อ�ื แวต เอนิ เวยีง เซ� โก
แม เตะ แปน แปน โม อื ละ ซ เกือฮ อื แปน ก โปยญ
แตะ เวยีง เซ นึง� เญือม เซ ปุก เญือม เอจี โฮลฮ
เซเด่คียา เซ แปน กซัต ซไตม เนอมึ ไปล กาว เคิ ไม่
กาว ซเงะ� 5 โม เซ เยอ แวต เอนิ เวยีง เซ ฮอยจ ละ
โฮลฮ เซเด่คียา แปน กซัต กาว โรฮ ติ เนอมึ�

6 เญือม เอจี มัฮ อื วนัที ซไตม เคิ ปาวน� เนอึม
กาว โรฮ ติ เซ� เวยีง เยรูซาเลม โซะ เนอึม ไปลญ
เออปึ ปุย นึง� โม ลัปซด่อน เญือะ ไก โตว ป โซม ป
ปอน เฟือฮ เอนิ� 7 เญือม เซ ฆรุง เวยีง เซ เญี่อฮ�
โม ตฮนั นึง อื โกฮ ตอ ฆาื อื ซาวม เซ� ตอ โอก คระ
โตะ รเวอืะ ซน่ะ ฆรุง ก พริ ไม่ ฆรุง กไน ป ปุก คระ
ไก รปึม ยุฮ กซัต เซ� เตือง อาวต โม ตฮนั บ่าบี่โลน
เซ รวติ เวยีง เซ� โม ตฮนั เซ ตอ นึง คระ อาราบ่า�
8 เญอืม เซ โม ตฮนั ยุฮ โม บ่าบีโ่ลน เซ โฮว อาื กซัต
เซเด่คียา เซ� เครอปึ อื นึง ลโลวง โบ เมือง เยรโีค�
เมาะ โม ป มัฮ ตฮนั ยุฮ อื แตกฟุง เฮยีไฮ โครยญ
โฆะ แตะ� 9 โม ตฮนั บ่าบีโ่ลน เซ โฮมวต โรวก เซเด่
คียา เซ� ฟวยจ เซ เอญี ตาว อื ละ กซัต ยุฮ แตะ นึง
ยว่ง รปิลา ป ไก นึง เมือง ฮามัต เซ� กซัต เนบู่คัตเน
ซา เซ รเตีฮ อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ นา เซ� 10 เญอืม
อาวต อื นึง ยว่ง รปิลา เซ� กซัต เนบู่คัตเนซา ยุฮ ยุม
ไม่ กวน เซเด่คียา เซ ซองนา โกะ อื เอนิ� ยุฮ โรฮ
ยุม ไม่ โม จาวไน เมือง ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื 11ฟวยจ
เซ กัว แม ซลอง ไง่ เซเด่คียา เซ เกือฮ จัก� ดุฮ แม
เฮลีจ นึง อ�ื ฟวยจ เซ โรวก อื ฮอยจ นึง เวยีง บ่า
บี่โลน� เกือฮ แม อื อาวต โตะ คอก ฮอยจ ละ ซเงะ
ยุม อ�ื

12 เญือม เอจี โฮลฮ เนบู่คัตเนซา แปน กซัต บ่า
บี่โลน กาว ซไตม เนอึม ไปล พอน เคิ ไม่ กาว ซเงะ
เอ� เนบู่ซาระดัน่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต�
ไม่ แปน โรฮ อื ป ซิงซา ดิ โอเอฮี ไม่ อื เซ� โฮลฮ
เลียก ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� 13 โตก วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� โตก โรฮ อื ไม่
เญือะ กซัต เซ� ฮอยจ ละ เญือะ ไมจ ไมจ นึง อื เตื
อง โอยจ อ�ื 14 โม ตฮนั บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อื ป
อาวต อื ไม่ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต เซ ยุฮ เอนิ ไลจ
ไม่ ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม ไคว อ�ื 15 โม ลัปซด่อน ป
ไก ลัง่ นึง เวยีง เซ เตือง โม ป ตึก นึง ตุก แตะ งอ่น�
ไม่ โม ป บระ ตอ โฮว อาวต ไม่ กซัต บ่าบี่โลน เซ ไม่
โม ชงัไมะ ชงัปุน โอเอฮี� โรวก เอนิ เนบู่ซาระดัน่ ป
มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต เซ� เกือฮ อื โฮว แปน
ครา นึง เมือง บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อ�ื 16 โม ป ตุก
ไฮญ นึง อื เนบูซ่าระดัน่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั เซ ปังเมอ
ละ อาึง อื ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ ม่า ยุฮ รปึม ละ แตะ�

17 ด่อง โช ไร ซเงี ป อาวต นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว
เซ� ไม่ อาง รอาวม ระ� เตือง เลาะ ควน อาวต อาง
รอาวม แตวะ เซ� โม บ่าบีโ่ลน เซ ปุฮ อื เกือฮ บลวย
แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ� ฟวยจ เซ โรวก อื ฮอยจ
นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน� 18 โรวก โรฮ อื ไม่ โดง� ไม่ ควน
ชาวก จะ� ไม่ มิตญัป ควน ญัป ปุย กอย นึง ออม�
ฮอยจ ละ เชอืม ควน อาวต ป ซออย ฮงาื� ไม่ เครองึ
ไฮญ ป โกว ปุย นึง วิฮนั ป ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี เซ�
19 ฮวันา ตฮนั เซ โรวก โรฮ เชอืม แตวะ� โดง อาวต
รฆุ งอ� เชอืม โบลง� โดง เดือง� ชวง ออม� ซนวน
ระ� ไม่ เชอืม เรฮ ปุย รอาวม อะงุน� เมาะ ป ยุฮ ปุย
นึง ไคร ไม่ มาื เตือง โอยจ อ�ื

20ป มัฮ ด่อง โช ลอา โฆง นึง อื เซ ไม่ อาง รอาวม
ระ� ไม่ ฮุป โมวก ไร ซเงี กาว ลอา ตัว ป อาวต ฆรมึ
อาง เซ� ไม่ เลาะ ควน อาวต อาง รอาวม แตวะ ป
ยุฮ ซาโลมอน นึง ไร ซเง�ี ไม่ อาึง อื นึง วิฮนั เซ�
โฮวน ลัมเลือ นัมนัก� ปอ เอนิ โอ ปุย เญือะ ปุน แฆ
เมาะ ไก นัมนัก อ�ื 21ป มัฮ ด่อง โช ติ ติ โฆง เซ ฮลา
วง กาว โรฮ ซเตะ รเนฮ� เญอืม แนต แม อื ลวง ระ
ด่อง เซ ปอ ไคว อื ติ รวติ� ไก กาว โรฮ ลอา รเนฮ�
ยุฮ อื เกือฮ ลอาวง� ปู ปาวน แม� 22 เอจี ปดัป่ ปด่า
เปือง ด่อง เซ นึง ฮุป เตีย ระ� ฮลาวง พอน รเนฮ�
เพาะ แม ฮุป เตีย เซ นึง ตาไค ตาึก แม ฮุป เปลิ ทัป
ทิม นึง ตาไค เซ ไคว อ�ื มัฮ โอยจ ป ยุฮ ปุย นึง ไร
ซเง�ี ด่อง โช ลอา โฆง เซ ยุฮ อื เกือฮ ตอก ปุ แตะ�
23 นึง เฆียง ด่อง เซ ไก ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง รไตม โรฮ
แลฮ โม่ว� รวติ ตาไค เซ ไก โรฮ ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง
เตือง โอยจ อื ติ รอย โม่ว�

24 ฮวันา ตฮนั บ่าบีโ่ลน เซ โฮมวต โรวก เซไรอา ป
มัฮ ฮวันา ซตุ ไม่ เซฟันยา ป มัฮ รอง ซตุ ระ เซ ไม่ ป
มอง รเวอืะ วิฮนั ลอวย ปุย� 25 โนก ฮา เซ โฮมวต
แม โรวก ปุย นึง เวยีง งอ่น� มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ไม่
โม ปุ ซิงซา ยุฮ กซัต อาแลฮ ปุย ป อาวต ลัง่ นึง อ�ื
ไม่ เลคา ยุฮ ฮวันา ตฮนั ป แปน ป โจต เซน โม ตฮนั
เกน ไม่ โม ป ระ ป คาว ไฮญ ลแฆลฮ ปุย ป โรวก อื
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เซ� 26-27 เนบู่ซาระดัน่ เซ โรวก เนอึม โม เซ ฮอยจ
ละ กซัต เมือง บ่าบี่โลน� ปุก เญือม อาวต ลัง่ อื นึง
ยว่ง รปิลา� นึง เมือง ฮามัต� กซัต เซ เกือฮ ปุย ปุฮ
อื นา เซ� ฟวยจ เซ ลอต เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อื เตื
อง โอยจ อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ โม ยูด่า โอก ฮา
ปลัฮเตะ ยุฮ แตะ ละ แปน อื ครา นึง เมือง ปุย�

28 คัก เฮี มัฮ เมาะ ไก เซน ปุย ป โรวก กซัต เนบู่
คัตเนซา โฮว แปน ครา ลลาึง ปุย ตัง เมือง� เญือม
เอจี เติง อื เนอมึ อาแลฮ นึง กัน แปน อื กซัต เตอ�
เอจี โรวก โม ยูด่า ลอวย เปือน ไปล งา่ โรฮ ลอวย
ปุย� 29 เญือม เอจี เติง แม อื เนอึม กาว ซเตะ นึง
กัน แปน อื กซัต เตอ� เอจี โรวก แม ปุย เวยีง เยรู
ซาเลม ซเตะ รอย ไปล งว่ย ลอา ปุย� 30 เญือม เอจี
เติง แม อื เนอมึ งา่ ลอวย นึง อ�ื เนบูซ่าระดัน่ ป มัฮ
ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื โรวก แม โม ยูด่า อาแลฮ รอย ไปล
รปาวน โรฮ พอน ปุย� เมาะ ป โรวก อื แปน ครา เตื
อง โอยจ อื เซ� ไก ปาวน เปือน ไปล แลฮ รอย ปุย�

เยโฮยาคิน โอก ฮา คอก
31 เญือม โฮลฮ โรง เอวนิ-เมโรดัก่ แปน กซัต นึง

บ่าบี่โลน เนอ� กซัต เซ เลียก พาวม นึง เยโฮยาคิ
น กซัต เมือง ยูด่า เซ� พลวย อื โอก ฮา คอก� เญื
อม เซ ปุก เคียง เอจี โฮมวต ปุย โรวก เยโฮยาคิน 37
เนอึม� ซเงะ เซ ปุก วนัที 25 เคิ 12 นึง อ�ื 32 กซัต
เซ ลปุง ไมจ มวน ไม่ เยโฮยาคิน เซ� เกือฮ แม โรฮ
โญตซัก ละ อื ฮลาวง ฮา กซัต เมือง ไฮญ ป โฮลฮ ดิ
แปน ครา ไม่ อื นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ โรฮ� 33 เยโฮ
ยาคิน เซ โฮลฮ แม โรฮ ปอยจ เครองึ จาวป ปุย ละ
แตะ ป มัฮ เครองึ จาวป โม ป ตุต เซ� โฮลฮ เอนิ
อาวต ดิ โซม ดิ ไม่ กซัต บ่าบีโ่ลน เซ ติ เจน ไอม แตะ
เอนิ� 34 โอเอฮี เมาะ ป จัมเปน ละ อ�ื กซัต เซ เกือฮ
อื ละ อื โครยญ เจือ� โครยญซเงะ่� ฮอยจ ละ ลอยจ
จีวติ อ�ื



รซอม เยอืม 1:1 705 รซอม เยอืม 1:14

พะทัม รซอม เยอืม
พะทัม ป อฮั ปุย �รซอม เยอืม� ไม่ เฮ�ี มัฮ โบ่ต

กลอน พอน โบ่ต ป โกว ปุย ละ อู แตะ รพาวม ตุก ป
อาวม ปุย เญอืม โตก แตะ ละ กัน ไลจ กัน โลม เวยีง
เยรูซาเลม� กัน เซ มัฮ ป เกิต ละ เวยีง เยรูซาเลม
กา เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ 586 เนอมึ (586 ปี ก่อน
ค�ศ���
โนก ฮา กัน ไลจ โลม เวยีง เยรูซาเลม เซ มัฮ โรฮ

เกว ไม่ กัน โซะ ป เกิต ฟวยจ เซ แม� ตอก เม่ะมัก่
อาวม โม ป ไอม ลัง่ นึง อ�ื ไม่ ไลลวง โม ป โรวก ปุย
อื โฮว ฮอยจ ตังเมือง ละ โฮลฮ อื แปน ครา ปุย� พะ
ทัม เฮี ปัง โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ ไลลวง รพาวม โซะ ฆาื
เม่ะมัก่ อาวม แตะ� เปลีฮ ลัง่ ตอก อาึง แตะ รพาวม
แตะ นึง พะจาว นึง รซอม แตะ ตอก เซ� ไม่ ตอก
ซโอว รพาวม แตะ นึง ป ไมจ ป ไก ลัก่กา แตะ� โม
ยวิ โกว ลัง่ รซอม เยอืม เฮี เญอืม โพรม อื ไม่ ปุ แตะ
โครยญ เนอมึ ไม่ เออปึ อื ป โซม แตะ ละ ซ โตก อื ละ
ป โตะ ป ตอง ป เกิต ละ เมือง แตะ ไน เนอมึ 586 กา
ฮอยจ พะเยซู นึง ปลัฮเตะ� (586 ปี ก่อน ค�ศ��
มัฮ โฆง อื เกือฮ ติ แตะ โตก ละ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี

รพาวม โซะ ยุฮ เมือง เยรูซาเลม
1 เฮฮ เฮฮ� เวยีง ระ ป กอ นาวก นึง ปุย� เอจี

แปน เนอึม ไอฮ ป ลงอต ลงอย� เวยีง ป จเลิน ไม่
รโอฮ รอตั แตะ ลลาึง ปุย โฮวน เมือง� เอจี แปน
เนอมึ ไอฮ ตอก แมฮงั โฮ� เวยีง ระ ป มัฮ ตอก กวน
เครฮี กซัต ป นัปทื ปุย โฮวน เมือง� เอจี โฮลฮ เนอึ
ม ไอฮ ปุย ตังเมือง ตัตเตียง�

2 เวยีง เซ เอจี ตอก ปรโปวน ป เยอืม นึง โซะ
รพาวม แตะ แปน ซาวม บวยฮ อื โฮ� รบวต อื ปัต
เลีฮ นึง ซปะ อื ปอ ซเกาะ อ�ื เมาะ เมือง ป มัฮ ปุ
โฮมว ฮรกั อื เซ� ไก โตว ติ เนอมึ ป ฮอยจ เกาะ โลม
รพาวม อ�ื ป มัฮ ปุโฮมว อื ไพรม อื เญือะ เนอมึ โตว
รพาวม ละ อ�ื เอจี ลเตือฮ แม ตอซู ไม่ อ�ื

3 โม ปุย เมือง ยูด่า เยอ เอจี โฮมวต ปุย โรวก เกือฮ
แปน ครา แตะ� โฮลฮ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ ไม่ โฮลฮ อื ยุฮ กัน โซะ� โฮลฮ โฮว อาวต นึง
เมือง ปุย ไฮญ โฮวน เมือง� โฮลฮ โตว อาวต ไมจ
อาวต มวน� ลไล อาวต อื ไม่ ตุก รพาวม แตะ เซ โม
ป อาื อื เซ เครอปึ อ�ื โฮลฮ เนอมึ ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื

4 คระ โครง ป ฮอยจ ละ เวยีง ซีโยน ลงอต ลงอย
ตื� เญาะ ไก โตว ป โฮว ชลอง ซเงะ ซัมคัน นึง อ�ื
รเวอืะ เมือง โครยญ โตะ อื เอจี ฮงั โอยจ� โม ซตุ
นึง อื ฮมอยจ ตื ฆาื ตุก รพาวม แตะ� โม ป เครฮี ป
มัฮ นักรอง นึง อื ไลจ ตื รพาวม� เมือง ซีโยน เนอ
อาวต ไม่ ไลจ ลัมเลือ รพาวม แตะ�

5 โม ป เกละยุ อื เอจี โฮลฮ แปน ป ตัตเตียง อ�ื
โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เอจี โฮลฮ แปน ป ระ ฮา อ�ื
มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื โฮลฮ อาวม เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ ตอก เซ� มัฮ ฆาื มัป่ พิต โฮวน ยุฮ อื เซ�

โม ลุกจุ ไพเมือง อื โฮลฮ ปุย โฮมวต โรวก เกือฮ โฮว
แปน ครา ฆาื อ�ื

6 เวยีง ซีโยน ป มัฮ เวยีง ระ ไม่ จเลิน อื เซ เอจี
แปน เยอื เมือง ฮงั� โม ป มัฮ ป ตัตเตียง ปุย นึง อื
เอจี แปน เยอื ตอก จัก ปอยฮ ป โฮลฮ ตอ ฮา โม ป
อาื โปยญ แตะ โฮ� โอยจ เรยีง นึง โอ อื เญือะ โฮลฮ
ไรป ละ ซ เปือม แตะ นึง กังเด่น�

7 เญอืม อาวต เมือง เยรูซาเลม ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ ตอก เซ� ดอฮ ฆาื อื ละ ป ไมจ ป มวน ป เอจี
โฮลฮ แตะ ไพรม อ�ื ดอฮ โรฮ ละ เญอืม ไป แตะ นึง
โม ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ โฮ� ไม่ โอ แตะ ไก ป เรอมึ�
ดอฮ โรฮ ละ ตอก โล่ ปุย ญวยฮ เวยีง เยรูซาเลม เญื
อม ไลจ โลม อื โฮ�

8 เยรูซาเลม เอจี แปน ป รแอม ละ พะจาว� มัฮ
ฆาื มัป่ พิต โฮวน ยุฮ อื เซ� ปุย เมาะ ป โกย นัปทื
อื ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี ลเตือฮ แม เพียก แฮม อื
นึง เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก อ�ื เยรูซาเลม ตอก ปุย
ฮมอยจ ลอป ฆาื ตุก รพาวม แตะ โฮ� ดุป เอนิ นา
แตะ ฆาื โซะกิจ ลอน แตะ�

9 กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ�
ปอ เอนิ ที อื ละ ปุย� โกะ อื ปัง เมอ โอ เญือะ ยุง
งอ่ต ตอก ซ มัฮ ลัก่กา แตะ� กัน ไลจ โลม ป เกิต ละ
อื เซ ระ เนอึม� ปอ เอนิ โอยจ รพาวม ปุย ฆาื� ไก
โตว ป เรอึม เกาะ โลม รพาวม อ�ื เญือม เซ เยรูซา
เลม กอก ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว
ปะ เลียก พาวม นึง แตะ� นึง เอจี เป โม ป เกละยุ อุ
เซ อาึ�� อฮั เซ�

10 โม ป ตอซู ไม่ อื เซ เอจี ลู ตุย โรวก คอง ระ
งวยฮ ซัมคัน ยุฮ อื ฮา อื แกล เอนิ� เยรูซาเลม เอจี
โฮลฮ เอนิ ยุ เลียก ปุย โม เซ โตะ กไน วิฮนั ยุฮ พะ
จาว� ป มัฮ นา ก คัต พะจาว ปุย โอ เกือฮ ปุย ตัง
เมือง เลียก นึง โฮ�

11 ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ ฮมอยจ ลอป นึง อาวต
อื ไม่ ไปลญ เออปึ แตะ� คาวคอง ไมจ ยุฮ อื ซาวป
รตู อื ไม่ ป โซม ป ปอน แตะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ
ไอม เบือ อ�ื กอก ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะ
จาว, ปัว ปะ แก แลน เอะ ไม่ เลียก พาวม เปอะ นึง
เงอะ นึง โซะ ลอน ป อาวม เมอะ�� อฮั เซ�

12ฟวยจ เซ เวยีง เซ อฮั โรฮ อื ละ ปุย ไฮญ ตอก
เฮ�ี �โม เปะ ป โฮว พา ไป พา มา อาึ อ�ื แลน อาึ
เฮี เมอะ� อมั เอจี กอ ยุ เปอะ รพาวม ตุก ป เกิต ละ
ปุย ไฮญ ตอก ป เกิต อื ละ อาึ เฮ�ี แจง โอ เปอะ ยุ
อู� มัฮ รพาวม ตุก ป เกือฮ พะจาว ฮอยจ เนิ เญือม
ฮาวก รพาวม อื ละ อาึ เซ��

13 �พะจาว เอจี เกือฮ ป กอยจ ป ราวม ตอก งอ
เลีฮ เนิ เน่อมึ ก ฮลาวง อ�ื เกือฮ อื เลียก ฮอยจ ละ
ซองั เงอะ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ พะจาว ไอฮ ป ตาวง
อาึง แฮวะ ละ ซ เกือฮ อื เคริ ชวง อาึ อ�ื เอจี ลเตือฮ
ตอ แม ฮา อาึ� พลวย อาึ เกือฮ อาวต โน่ง ชุง เตียง�
อาึ อาวต ลอป ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ ฆาื โครยญ
ไกลป ซเงะ��

14 เมาะ ป มัฮ กัน พิต กัน มัป่ ยุฮ ฮุ เตือง โอยจ
อ�ื พะจาว เอจี รโจะ ดิ อ�ื เกือฮ อื แปน รบุยฮ ระ
ลกลอม เชยีน เนิ� โม่ะ แอก เซ เอจี รวต โงก อาึ�
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เรยีง แด่น อาึ เอจี โอยจ เนอึม ปุ ปุ� พะจาว เอจี
มอป อาึ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต โม ป ฮอยจ ตอซู
ไม่ เยอะ� มัฮ โม ป โอ เยอะ เญาะ ปุน ตอซู ไม่�

15 พะจาว เอจี โล่ ญวยฮ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ ฮุ
เตือง โอยจ อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ โม ตฮนั เมือง ไฮญ
ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ โม ปรเมะ ป บุฮ โกะ งอ่น บุย ยุฮ
ฮุ� พะจาว เอจี บึน ปุย เมือง ยูด่า ตอก บึน ปุย เปลิ
อะงุน นึง โตะ ควน บึน ปุย อื โฮ�

16 �มัฮ ฆาื เซ ป เยอืม ลัมเลือ อาึ ฆาื อ�ื ไง่ เยอะ
ปัต ลอป รบวต เตอะ นึง� ไก โตว ป เกาะ โลม
รพาวม เมอะ ติ ปุย เนอึม� ป นนุ รพาวม เมอะ ปุ
ไก� คาวคอง ยุฮ ปุย ไน เยอะ เอจี ตุย โอยจ โม ป
ตอซู ไม่ เยอะ เซ ฮา อ�ื นึง เอจี เป อื เอะ��

17 ปุย เมือง ซีโยน เอจี ซนาว เตะ แตะ เตือง ลอา
ก บลัฮ อื นึง กอก อื ปัว ปุย เรอมึ แตะ� ปังเมอ โอ ไก
ป เลียก พาวม นึง� มัฮ พะจาว ป ดวน โม ป อาวต
รวติ รเวยีง เมือง อซิราเอน เซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่
โม อซิราเอน เนอ� เวยีง เยรูซาเลม เอจี แปน เยอื
เอนิ ป รแอม ละ ปุย�

18 เวยีง เยรูซาเลม อฮั เฮ�ี �พะจาว มัฮ เนอึม ป
ซื ป ไซ นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ� ป เกือฮ อื อาึ ลอก
ตุต แตะ ตอก เฮี ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ อาึ ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก อื ละ แตะ� โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต โค
รยญ พาซา ปัว เปอะ งอ่ต แลน� ปัว เปอะ แก แลน
รพาวม ตุก ยุฮ อาึ เฮ�ี โม ป เครฮี กวน เบลีย ยุฮ ฮุ
เอจี โฮลฮ ตื โฮว แปน ครา ปุย�

19 �อาึ กอก ปัว โม ป อฮั ติ แตะ ฮรกั อาึ เซ เรอมึ
แตะ� โม เซ ปังเมอ มัฮ เยอื เมาะ จุ อื อาึ� ฮรกั เนอึ
ม โตว อาึ� โม ซตุ ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ ฮุ ยุม
เฮยี ยุม ไฮ นึง กไน เมือง ลไล โฮว ซาวป อื ป โซม
แตะ ละ ซ ไอม แตะ จุบัน่�

20�โอ พะจาว, ปัว เปอะ แก แลน ไม่ เลียก พาวม
เปอะ นึง เงอะ� นึง อาวต อาึ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ� โตะ รพาวม อาึ อื กอยจ ราวม ไม่ ซุกซัก แตะ
ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ� นึง ตะโบรก เกอ ไก ป ยุม นึง ฆาื
ลอก วจิ แตะ� โม ป อาวต โตะ เญือะ โปน โตว โรฮ
ฮา ยุม แตะ�

21 �ปุย เอจี ฮมอง ตื อื เซียง ฮมอยจ อาึ นึง ตุก
รพาวม แตะ เซ� ปังเมอ โอ ไก ติ ปุย เนอึม ป เกาะ
โลม รพาวม เมอ� โม ป เกละยุ อาึ เซ เญือม เอจี
ฮมอง อื เกือฮ พะจาว ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ อาึ อ�ื
มวน โมฮ รโอฮ รออง ฆาื อ�ื ปัว เปอะ เกือฮ ซเงะ
ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง เซ ฮอยจ แปฮ� เกือฮ โม ป
เกละยุ อาึ เซ อาวม โรฮ ป อาวม อาึ เฮ�ี

22 �ปัว เปอะ เกือฮ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื เซ
อาวต ซองนา เปอะ� ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก ฮอยจ ละ อ�ื ตอก เกือฮ เปอะ ฮอยจ
ละ อาึ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ เฮี โรฮ� อาึ ฮมอยจ เลาะ
ลาึน เนอะ ฆาื ตุก รพาวม แตะ� รพาวม เมอะ ชุม
เช ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื� อฮั เซ เยรูซาเลม เมอ�

2
เวยีง เยรูซาเลม เอจี ลอก ตุต แตะ

1พะจาว เกือฮ เฟียก ฮอยจ เลอึป เอนิ บลาวง ซี
โยน ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ� โญตซัก คึนัก ยุฮ
อซิราเอน ป ฮลาวง เอนิ ฮอยจ มะลอง เซ� เอจี บ
ลาึฮ เอนิ อื ฮา อื ฮอยจ ลังเตะ� ซเงะ ฮาวก รพาวม
อ�ื พะจาว เญาะ โตก โตว ละ วิฮนั ยุฮ แตะ เฟือฮ
เอนิ�

2 พะจาว เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง นึง เมือง ยูด่า โค
รยญ ยว่ง� เญือะ เลียก พาวม โตว นึง อ�ื ยุฮ โรฮ
ไลจ ไม่ ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ ปุย เมือง ยูด่า ปอ เบรี
ยง เอนิ อื ไม่ เตะ ฆาื รพาวม ฮาวก แตะ� เกือฮ โรฮ
บัน่เมือง อาวต อื ไม่ โม ป ตัตเตียง นึง อื โฮลฮ โชะ
นา แตะ�

3 พะจาว เอจี ตุย อมันัต ฮา โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อื ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ� เญือม อาวต อื
ซองนา โม ป รุป ไม่ อื พะจาว เอจี ราึต เตะ แตะ ฮา
อ�ื เญือะ เรอึม โตว อ�ื พะจาว เอจี ยุฮ เนอึม ไลจ
ไม่ จัตเจือ ยาโคป เตือง โอยจ อ�ื ตอก งอ ระ ป ฮะ
โอยจ ยุฮ โอเอฮี โฮ�

4 พะจาว เอจี แน ทนู ยุฮ แตะ ลัก่ เอะ ตอก ยุฮ
โม ป ตอซู ไม่ เยอะ เนิ โฮ� เอจี กอยฮ เตะ แตะ เนิ
ตอก ยุฮ โม ป เกละยุ เอะ เนิ โฮ� โนก ฮา เซ เอจี ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ โม ป ฮรกั เกอะ ฮา เยอะ นึง เมือง ซีโยน
เซ� พะจาว เอจี พลวย รพาวม ฮาวก แตะ โอก ละ
เอะ ตอก งอ โฮ�

5 พะจาว เอจี ลเตือฮ แปน ป ตอซู ไม่ เอะ� เอจี
ยุฮ ไลจ ไม่ โม อซิราเอน� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เญือะ คึ
อาวต กซัต นึง� เตือง ปอม ตอน ฮมัน นึง อื โรฮ�
เอจี บุ โรฮ รพาวม โซะ ไม่ เซียง เยอืม ละ ปุย เมือง
ยูด่า เกือฮ โฮวน ฮา ไพรม แตะ�

6 โนก ฮา เซ เอจี ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ วิฮนั ยุฮ แตะ
ตอก ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ เตอปึ นึง รปึม โฮ� นา ก โพรม
ปุย เอจี เญื่อฮ อื แกล� ซเงะ ซัมคัน ป กอ ชลอง ปุย
ไม่ ซเงะ ลโล่ะ นึง อ�ื เกือฮ อื ไฆร โอยจ ฮา เมือง ซี
โยน� พะจาว เญือะ เมีญ โตว โรฮ กซัต ไม่ ซตุ ยุฮ
แตะ ฆาื รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ แตะ�

7พะจาว เอจี ละ โปวฮ คัน ทไว ไม่ วฮินั ยุฮ แตะ�
ป มัฮ ฆรุง ตอน เญือะ กซัต เซ เอจี เกือฮ โม ป ตอซู
ไม่ เอะ เซ ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื ปุย โม เซ รโอง รออฮ ไม่ ปุ
แตะ โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เอจี เป แตะ� มัฮ นา
ก กอ ชลอง เอะ ซเงะ ซัมคัน ยุฮ แตะ โฮ�

8พะจาว เอจี โปวต รพาวม แตะ นึง ซ ยุฮ อื ไลจ
ไม่ ฆรุง เมือง ซีโยน� เอจี ฟวยจ แพป อื อาึง ตอก
ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ อ�ื เญือะ ซ ราึต โตว เตะ แตะ ฮา
อ�ื เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ ปอม ญัม ไม่ ฆรุง เวยีง เซ เกือฮ
อื เญื่อฮ ปอ ลาึน เอนิ อื ฆาื อ�ื

9 รเวอืะ ระ เมือง ซีโยน เนอ เอจี พลวน เลียก โตะ
เตะ เตือง โอยจ อ�ื ป มัฮ โคะ ซแก รเวอืะ เตือง
โอยจ อื เอจี โปวก พะจาว เกือฮ โบวก� กซัต เมือง
ซี โยน ไม่ โม ป มัฮ จาวไน นึง อ�ื เอจี โฮลฮ โฮว
อาวต ลลาึง ปุย ตัง เมือง� เญือะ ไก โตว ป เพอกึ
ตอม โกตไม ยุฮ พะจาว นึง อ�ื โม ป มัฮ ป ซึป ลปุง
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พะจาว นึง เมือง ซีโยน เนอ� พะจาว เญือะ เปลีฮ
โตว โรฮ ป ซัมคัน ละ อ�ื

10 โม ป กวต ป เฮยีง นึง เมือง ซีโยน เนอ� กัมลัง
งาวม โฆย ลังเตะ� ลปุง โตว ติ มวยญ เนอึม� ปุย
โม เซ เจาะ รกาื ราว ไกญ โกะ แตะ� จาวป โรฮ เค
รองึ ฮาื ฆัน ไม่ อื นึง ตุก รพาวม แตะ� โม ป เครฮี
นึง เวยีง เยรูซาเลม โซะกิจ เอนิ ปอ โอ แตะ เญาะ
โรวต แก โอเอฮี�

11 ไง่ อาึ อื เอจี ออยฮ เอจี เปือ ตื ฆาื เยอืม เมอะ�
รพาวม เมอะ เญือะ ไก โตว ตอก มวน� เอจี โอยจ
เปละ โอยจ พาวม นึง ไลจ โลม โม อซิราเอน ป มัฮ
เอียกปุ อุ� โม กวนดุ ไม่ กวนงกั ป ปุ ลัง่� เบฮ เฮยี
ไฮ ติ แตะ นึง โตะ โบรก เวยีง�

12 กวนดุ โม เซ ฆวต โซม� ฆวต ญุ รอาวม� เยอื
ม ละ มะ แตะ ฆาื อ�ื เบฮ� ฆลาื นึง ตะโบรก ตอก
ปุย อาวม ป โซะ โฮ� ฟวยจ เซ โอยจ ไน่ รพาวม นึง
เญือะ ดึม มะ แตะ�

13 เฮฮ� เฮฮ� ปุย เมือง เยรูซาเลม ป ฮรกั อาึ�
เยรูซาเลม� อาึ ซ เกียฮ อฮั ลัง่ ละ เปอะ ตอก เมอ
แล� อาึ เญาะ ยุง โตว ตอกซ เกาะ โลมแตะ รพาวม
เปอะ� นึง ระ ลอน กัน ไลจ กัน โลม ป เกิต ละ เปอะ�
ตอก เอนิ ระ ปลัฮ รอาวม โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ
เกือฮ เปอะ แม ไมจ แม ตอก ไพรม อ�ื แจง โอ อื ไก
เยอ�

14 โม ป ซึป ลปุง พะจาว ยุฮ เปอะ ซาวป จุ โม เปะ�
รโฮงะ โตว ป เนอึม ละ เปอะ� ฮา ซ รโฮงะ อื มัป่
พิต ยุฮ เปอะ ละ เปอะ� ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ
ยุ ป ไมจ ป มวน เนอ� โม เซ เยอ ซาวป เยอื อฮั ป โอ
เนอมึ ละ เปอะ� ป แปน ควน เกือฮ โม เปะ โอ ญอม
เฌาะ รพาวม แตะ�

15 ปุย เมาะ ป โฮว พา ปะ อา� เอจี ดิฮ เตือฮ เดือฮ
รเวอืง แตะ ละ เปอะ� งุฮ่เงฮ่ ไกญ แตะ ไม่ อื นึง เพี
ยก แฮม อื ปะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โม่ มัฮ เฮี ป อฮั ปุย
เวยีง ไมจ เวยีง มวน ไม่ โฮ� ไม่ อฮั อื มัฮ เวยีง ป
มวน ยุฮ รพาวม ปุย ติ ปลัฮเตะ เอ� ตัว เซ ปเล่ีย
เฮ�ี� อฮั เซ�

16 โม ป เกละยุ ปะ เตือง โอยจ อื เซ� ลปุง ระ ซะ
โดวต ไม่ ซาวป อื ยุฮ ป กุยจ ป ววั ละ เปอะ� ครติ
เบียง เตียง รญี แตะ ละ เปอะ� อฮั เฮี ไม่ อื เรยีง�
�เอจี เล่ีญ ฆวต ยุฮ เอะ ไลจ ไม่ เมือง เฮี เยอ� ซเงะ
เนาะ เฮี เอะ เอจี โฮลฮ เนอึม ยุฮ ไลจ ไม่� ซเงะ ป
รกวน เอะ เซ ปเล่ีย เอจี ฮอยจ เนอมึ เนิ�� อฮั เซ�

17พะจาว เอจี ยุฮ เนอึม อื ตัม ปุก อื รพาวม โกะ
แตะ� โอเอฮี เมาะ ป เอจี อฮั อื อาึง เซ เอจี ยุฮ เนอมึ
อื เกือฮ ฟวยจ� เอจี ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่ เอะ� เญือะ
เลียก พาวม โตว นึง เอะ� ตอก เอจี อฮั อื อาึง เนิ
โฮ� เอจี เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ โฮลฮ ฟวยจ
พาวม นึง เป แตะ เอะ� โม เซ มวน โมฮ รโอฮ รออง
นึง ยุ แตะ ไป เอะ�

18 เออ เยรูซาเลม� ไมจ เปอะ กอก ปัว พะจาว เรอึ
ม แตะ� เออ� ฆรุง เวยีง ซีโยน� ไมจ เปอะ เยอืม
ลอป เอนิ เตือง ซเงะ่ รซาวม� เกือฮ รบวต เปอะ ปัต

ลอป เอนิ ตอก โกลง โฮ� ปุ เญือะ เกือฮ ลโล่ะ ลโล
วน� ปุ เกือฮ รบวต เปอะ เซ ไฮจ เฟือฮ เอนิ�

19 ไมจ เปอะ โกฮ เลาะ โกฮ ลาึน ละ ซ ปัว เปอะ
นึง พะจาว ติ ซาวม บวยฮ� อู รพาวม โซะ เปอะ เซ
ละ พะจาว� ยวก เตะ เปอะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ไว
วอน ปัว พะจาว เลียก พาวม นึง โม กวนดุ แตวะ ยุฮ
เปอะ� ป กัมลัง ฮวิ นึง ฆวต โซม แตะ ปอ เบฮ ปอ
ฆลาื เอนิ อื นึง ตะโบรก โครยญ โดฮ เซ�

20 เวยีง เยรูซาเลม อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว เปอะ
แก แลน เอะ เฮ�ี เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ เอะ ป มัฮ
ปุย ไน เปอะ ลอก ตุต แตะ ตอก เฮี เมอ� โม มะ ป
โกวน เอจี กุก เอนิ โตะ กวน โกะ แตะ ไอฮ� โม ซตุ
ไม่ โม ป ซึป ลปุง เปอะ เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ กไน วฮินั
ยุฮ เปอะ เอนิ��

21 �ปุย เอจี ยุม เฮยี ลลาึง เตะ รกาื นึง ตะโบรก
เตือง ป กวต ป บุฮ� โม ป เครฮี กวน เบลีย เยอ เอจี
มอก ปุย นึง วจิ ปอ ยุม อ�ื ซเงะ เปลีฮ เปอะ รพาวม
ฮาวก แตะ ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ฆาื อ�ื เญือะ เลีย
ก พาวม เปอะ โตว นึง��

22 �ปะ เอจี กอก เปอะ โม ป ฮลัต เอะ นึง เซ�
เกือฮ เปอะ ฮอยจ ละ เอะ เน่อมึ โครยญ ลวง� ตอก
เอนิ ฮอยจ ปุย เญือม ไก กัน ชลอง ปุย ซเงะ ซัมคัน
โฮ� ซเงะ เปลีฮ ปะ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ เซ� ไก
โตว ติ ปุย เนอมึ ป เกียฮ ตอ โปน อ�ื โม กวน เนอะ
ป โฮลฮ อาึ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง เซ� เอจี
ฮอยจ ยุฮ โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ ไลจ ไม่ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว เยรูซาเลม เมอ�

3
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว

1 อาึ มัฮ เนอมึ ปุย เอจี โฮลฮ อาวม ป โซะ ป ไซญ
นึง ลอก แตะ กัน เฟียต พะจาว แตะ� 2พะจาว เอจี
ตาว อาึ ฮอยจ นา ก เฟียก อื ปุ ปุ� 3 เตะ พะจาว เอจี
ลเตือฮ แม ตอซู ไม่ อาึ โครยญ ไกลป ซเงะ�

4 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ ร เกือะ รโกม ไม่ ฮาวต
แตะ� เอจี โปวก โรฮ ซองั อาึ เกือฮ โบวก� 5 เอจี
เกือฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ฮอยจ แวต เอนิ อาึ ตอก
ฆรุง โฮ� 6 เอจี คนัป อาึ อาวต นึง ก เฟียก อ�ื อาึ
ตอก เอนิ ปุย เอจี เล่ีญ ยุม โฮ�

7พะจาว เอจี ยุฮ ฆรุง รวติ อาึ ละ ซ คัง อื อาึ นึง�
เอจี ปุก อาึง อาึ นึง โม่ะเฮลีจ ระ� 8 โฮฮ ฮา เซ� เญื
อม กอก อาึ ปัว อื เรอึม แตะ� พะจาว เญือะ งอ่ต
โตว อื เนิ� 9 เอจี ซาวป เกลาะ คระ ซ โฮว อาึ นึง
ซโมะ ระ� เอจี เกือฮ คระ โฮว เยอะ รบอ่ก รแบ่ก�

10พะจาว เอจี เกือฮ ติ แตะ ตอก เอนิ เครฮี รเวยี
ป เม่าะ อาึง ติ แตะ ละ ซ ดัม อื เกียต กุก อาึ โฮ�
11 เอจี เมือะ อาึ โอก ฮา คระ� ไม่ แจฮ อื อาึ แปน
ไซจ แปน ไซจ อ�ื เอจี ละ โปวฮ อาึ เกือฮ อาวต โน่ง
ชุง เตียง� 12 เอจี ววยฮ อาึง ทนู ยุฮ แตะ เนิ� เกือฮ
อาึ แปน ปาว ละ ซ โปยญ แตะ�

13 พะ จาว เอจี ตุย ตี ทนู โตะ เมีญ ยุฮ แตะ�
โปยญอาึ เกือฮ อื ลอก เอนิ ไกญพาวม เมอะ� 14อาึ
เอจี แปน เยอื โคะ รญวยฮ ละ ปุย เมือง โกะ แตะ
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ไอฮ โครยญ ไกลป ซเงะ� ไลลวง ตอก เพียก อื อาึ
เซ ปุย เอจี ดุฮ เอนิ อื นึง รซอม เชยี แตะ� 15 พะ
จาว เอจี เกือฮ อาึ โซม ป ออป ซอป ป ซอง ปอ ซัก
ปอ เตือ เยอะ นึง�

16พะจาว เอจี ตุฮ เบียง อาึ นึง ซโมะ� เกือฮ โรฮ
อาึ โฮลฮ คุกคัก ลลาึง จะ ปอ ปาื เยอะ� 17 รพาวม
อาึ อื เญือะ ไก โตว ตอก เฮน ฮลอง เฟือฮ เอนิ� ปอ
เอนิ เบีย เยอะ ป ไมจ ป มวน� 18 อาึ อฮั ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �โญตซัก ยุฮ ฮุ เอจี ไฆร โอยจ ฮา เยอะ� ไลลวง
ตอก ซโอว พาวม เมอะ ไม่ พะจาว เยอ เอจี ญึ่ต โรฮ
ฮา เยอะ�� อาึ อฮั เซ�

19 เญือม โตก อาึ ละ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ป ลอก
เกอะ ไม่ โอ เยอะ ไก เญือะ อาวต คราว โซม โฮ� มัฮ
เอนิ ป ตึก นึง ซอง แตะ เนิ ตอก บ่อระเพต* ไม่ ไคญ
โฮ� 20 รพาวม อาึ โตก ลอป ลัง่ ละ� อาวม ชุม โกะ
ลปิ พาวม แตะ ฆาื� 21 ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ โตก ลัง่
ละ โอเอฮี ติ เจือ� อาึ โฮลฮ แม ควน ซโอว รพาวม
แตะ เบือ อ�ื

22 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว เยอ ไก โตว
ลอยจ ไม่� รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ อื นึง ปุย
เยอ ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 23 ฮอยจ ลอป ละ
ปุย ตอก โอก ซเงะ เมือ กซะ อื โฮ� มัฮ ป เนอมึ ลอป
รพาวม ละ ปุย� 24อาึ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �พะ
จาว เอจี มัฮ รโตง อาึ� เอจี มัฮ เซ ป ซโอว พาวม อาึ
ไม่ อ�ื�

25พะจาว ยุฮ เนอมึ ป ไมจ ละ โม ป ปุน มอง แตะ
ไม่ ซาวป เนอึม อื ยุ แตะ� 26 เญือม อาวต ปุย ไม่
รพาวม ลัง่ แตะ นึง มอง อื พะจาว เรอมึ แตะ เกือฮ
โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ� มัฮ เนอมึ กัน ไมจ� 27 ปุย ดัฮ
ญอม โอต เม่ะมัก่ แตะ เญอืม นมุ ลัง่ แตะ� มัฮ โรฮ
ป ไมจ ละ อื โรฮ�

28 มัฮ พะจาว ป เกือฮ เม่ะมัก่ เซ ฮอยจ ละ ปุย
เยอ� ไมจ เอะ ญอม โอต ไม่ อาวต โฆย แตะ ไม่ ฆาื
อ�ื 29 ไมจ เอะ เรจี ติ แตะ เตียม� ไม่ ญิงญอม เนอึ
ม แตะ ละ� ดัฮ ยุฮ ตอก เซ โฮ� เมอ เตือง อื ไก
ลัง่ ตอก ซ เกียฮ โปน เนอะ ยุง่� 30 ไมจ เอะ ญอม
เกือฮ ปุย เดือฮ ซปะ แตะ� ไม่ โอต กัน เพียก แฮม
ปุย แตะ โครยญ เจือ�

31 พะจาว แจง โอ อื ซ ละ โปวฮ ลอป เอะ เอ�
32 ปัง เกือฮ รพาวม ตุก ฮอยจ ละ เอะ� เลียก พาวม
ลัง่ นึง เอะ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ป
ระ ลัมเลือ ไล� 33 เญือม เกือฮ อื ปุย ลอก ป โซะ ไม่
อาวม อื รพาวม ตุก เกอ� มัฮ โตว ป มวน ละ พะจาว
เญี่ยะ เนอมึ�

34 เญือม โคมเฮง คาเคียน ปุย โม ป อาวต โตะ
คอก เกอ� พะจาว ยุง อ�ื 35 กัน โอ ปุย เกือฮ ป ลัง
เกือฮ แตะ ละ ปุย ตัม ป ลัง โฮลฮ อ�ื พะจาว ยุง โรฮ
อ�ื 36 เญือม รเตีฮ ปุย โอเอฮี ละ ปุ แตะ ตอก โอ อื
ปุก เกอ� พะจาว ยุง โอยจ อ�ื

37 โอเอฮี เมาะ ป เกิต ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไก
โตว ปุย ป เกียฮ เกือฮ อื เกิต โนก ฮา โปง พะจาว อื
เกิต เตอ� 38 ปัง มัฮ ป โซะ� ปัง มัฮ ป ไมจ ป มวน�
มัฮ ตื ป เกิต ตัม รซอม ดวน พะจาว ป ตึก นึง ฮลา
วง แตะ เซ� 39 เญอืม เกือฮ พะจาว เอะ ลอก ตุต ฆาื
มัป่ พิต ยุฮ ฮุ� เอะ เมอยุ เคียต ฆวต ปุปิ ลัง่ ฆาื อ�ื

40ฮา เซ ไมจ เอะ กวต ที ไอฮ ป ยุฮ ป อฮั โกะ แตะ
ฮา อ�ื ฟวยจ เซ ไมจ เอะ เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ� ไม่ เอญี เคะ พะจาว. 41 ไมจ
เอะ เกือฮ รพาวม แตะ ละ พะจาว ไม่ ยวก เตะ แตะ
ไววอน ละ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง ตอก เฮ�ี
42 �โอ พะจาว� โม เอะ เอจี เลฮ เตียง ปะ� เอจี ยุฮ
เนอึม กัน พิต กัน มัป่� ปะ ดิ ยวก เปอะ โตว พิต
โฌวะ ยุฮ เอะ เนิ�

43 �ปะ เอจี ฮาวก รพาวม เปอะ ละ เอะ� เอจี อาื
เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ เอะ� เญือะ เลียก พาวม เปอะ โตว
นึง เงอะ� 44 ปะ เอจี เดีย เปอะ ติ แตะ ฮา เอะ นึง
ชุต รวู� ละ โอ เปอะ ซ เกือฮ รซอม ไววอน ยุฮ เอะ
ฮาวก ฮอยจ เคะ เปอะ� 45 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ เอะ
แปน ตอก ครมั รฌุฮ ซองนา ปุย ตังเมือง โครยญ
ปะเทต โครยญ พาซา�

46 �โม ป เกละยุ เอะ เตือง โอยจ อื เซ เอจี โฮลฮ
เนอึม เพียก แฮม เอะ� ไม่ พลิฮ บึน อื เอะ� 47 ไก
โตะ คื โด่ะ นึง คระ โฮว เยอะ� โอเอฮี ป ฮลัต เอะ นึง
เอจี ฮอยจ เนอมึ ละ เอะ� ฮอยจ โรฮ เนิ ไม่ กัน ไลจ
กัน โลม ปอ ฮงั เอนิ เมือง อาวต เตอะ�� 48 รบวต
อาึ อื ปัต ลอป เอนิ ตอก รอาวม นึง โกลง โฮ� มัฮ
ฆาื ไลจ โลม ปุย นึง บัน่เมือง อาวต เตอะ เฮ�ี

49 รบวต อาึ อื ปัต ลอป เอนิ� เญือะ ไก โตว เญื
อม ไฮจ เฟือฮ เอนิ� 50 ฮอยจ ละ แก พะจาว อื เน่
อมึ นึง เมือง มะลอง ไม่ เครองึ อื นึง เงอะ� 51 อาึ
อาวต ลอป ไม่ โซะ พาวม รอาวม ไง่ แตะ ฆาื เม่ะมัก่
ป เกิต ละ โม ปรโปวน เวยีง เยรูซาเลม�

52 โม ป เกละยุ อาึ เตือง โอ อื ไก ไล เซ� เอจี โครฮ
อาึ เลียก นึง แฮวะ ตอก โครฮ ปุย ไซม โฮ� 53 ปุย โม
เซ เอจี น่ากึ โปวฮ อาึ โตะ นัมโม่ เตือง ไอม ลัง่ เงอะ�
ฟวยจ เซ เตือป แม นัมโม่ เซ นึง ซโมะ� 54 รอาวม
โตะ นัมโม่ เซ ฮาวก ปอ ไฆลป เอนิ อื ยุฮ ไกญ อาึ�
อาึ อฮั เฮี ฆาื� �อาึ แจง ซ ยุม เมอ�� อฮั เซ�

55 โอ พะจาว, อาึ กอก ปัว ปะ เรอึม แตะ เน่อมึ
โตะ นัมโม่ ก โด่ะ อื เซ� 56 เญือม ปัว อาึ นึง เปอะ
ตอก เซ� ปะ เอจี งอ่ต เนอึม เปอะ เนิ� ปะ เกลาะ
เปอะ โตว ฮยวก แตะ ฮา รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ�
57 เญือม เซ ปะ ฮอยจ เปอะ เคะ อาึ ไม่ อฮั เปอะ เฮี
เนิ� �ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี� อฮั เปอะ เซ�

58 โอ พะจาว� ปะ เอจี พาวม ดิ เปอะ ไม่ อาึ� ไม่
เอจี เรอึม เปอะ จีวติ อาึ เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ�
59 โอ พะจาว, ปะ เอจี ยุง โอยจ เปอะ กัน พิต ป ยุฮ
ปุย ละ อาึ อ�ื ปัว ปะ ร เตีฮ แปฮ ละ แตะ เกือฮ
ฟวยจ� 60 เมาะ แพนกัน ฆอก ป คิต อื โตะ รพาวม
แตะ� ไม่ ตอก ตะ อื ยุฮ ไลจ ไม่ อาึ เซ� ปะ เอจี ยุง
โอยจ เปอะ�

61 โอพะจาว, ปะ เอจี ฮมอง เปอะ ตอก เพยีกแฮม
ปุย อาึ ไม่ ยุง เปอะ แพนกัน ฆอก ยุฮ อื เซ� 62 โม เซ

* 3:19 3:19 บ่อระเพต เซ มัฮ โคะ ติ เจือ� มัฮ ป ตึก นึง ซอง แตะ�
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เอจี อู ลอก อาึ ไม่ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป โซะ เนิ โค
รยญ ไกลป ซเงะ� 63 ปุย โม เซ โล่ ญวยฮ อาึ เตือง
ซเงะ่ รซาวม� เตือง เญือม งาวม เญอืม โกฮ แตะ�

64 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ตัม
กัน ฆอก ป ยุฮ โม โกะ อื เซ� 65 ปัว เปอะ เกือฮ
รพาวม อื ไลจ� ไม่ เกือฮ เปอะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ
แตะ� 66 ปัว เปอะ อาื ยุฮ ไลจ ไม่ นึง รพาวม ฮาวก
เปอะ� ปอ ไฆร เอนิ อื ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี

4
กัน โซะไซญ ป เกิต ละ เยรูซาเลม

1 เฮฮ เฮฮ� เมือง ป รโอฮ รอตั ตอก ไคร ไพรม อื
โฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี ล่ึป เอจี รงมั โอยจ เนอึม� ซโมะ
ซัมคัน ป โก ปุย วิฮนั นึง เซ เอจี เฮยีไฮ ไรรอต ไอฮ
พาวม แตะ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี ปุย�

2 โม ปรเมะ นมุ นึง เมือง ซีโยน ป มัฮ ป ระ งวยฮ
ระ ตุง ตอก ไคร ซโน โฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี เมีญ เยอื ปุย
เมาะ งวยฮ โดง เตะ ป ลวน ปุย บไ่ด่ะ�

3 บราวก ป อาวต นึง เพระด่าวก เกอ� ยุง ลัง่
เกือฮ กวน แตะ ปุ� ปุย นึง เมือง เอะ เอ ปัง เมอ
ฆอก รพาวม� ตอก โนก กะจอกเทต นึง ลาึน ซออฮ
ป โอ ยุง ฮรกั ไฌม กวน แตะ โฮ�

4 โม กวนงกั ป ปุ ลัง่ ตาึฮ ฮ�ื ฆวต ปุ ปอ ติต เอนิ
ดัก อื ไม่ รตัว อื นึง ซออฮ ลอน อ�ื โม กวนดุ อู ซาวป
ปัว ป โซม แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป เกือฮ ละ อ�ื

5 โม ป กอย ป โกย โซม แตะ ป ตึก นึง ญึม แตะ�
เอจี ยุม เฮยี ยุม ไฮ เยอื นึง ตะโบรก� โม ป โกย
จาวป แตะ เครองึ พา ซี ซูวนั เนอ� เอจี โฮลฮ โฮว
ซาวป ไรฮ โซม โอเอฮี นา ก โปวฮ ปุย ครมั�

6 ตุต ป ลอก ปุย นึง เมือง เอะ ฆาื พิต ยุฮ อื เซ�
เซอปึ เอนิ แม ฮา ตุต ลอก ปุย เมือง โซโด่ม� ป เอจี
เกือฮ พะจาว อื ไลจ โลม พราวป เอนิ โฮ�

7 ไพรม อื โม ป ระ ป คาว� โม จาวไน นึง อื ไมจ นา
ซา ฮกั ตอก ฮมิะ� ไม่ ปิญ โรฮ ฮา นัมโนม� นาตา อื
ไมจ ตอก ซฆรงั� ฮุนฮงั อื รงั ตอก แกว ไมจ โฮ�

8 ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ลอง เอนิ แม ฮา ซอยฮ� โม ป
รโตฮ ยุ อื นึง ตัม กอง เงอ เญือะ ไตม โตว ป มัฮ อ�ื
รเกือะ ตอก ฆอย โฮ� มัฮ ลัง่ ฮกั เพาะ ซองั อื โน่ง�

9 โม ป ยุม นึง กัน โฮว รุป แตะ โกะ ลัง่ ฮา โม ป
ยุม นึง ไปลญ เออปึ แตะ� โม ป ไปลญ เซ รเกือะ ปุๆ
นึง โอ อื โฮลฮ โซม� คา ไน่ ติ แตะ ฮอยจ ละ โอยจ
รพาวม แตะ�

10 เญือม เกิต ป โตะ ป ตอง ละ ปุย นึง เมือง เอะ
เซ� โม ปรโปวน ป โกย ฮรกั แตะ กวน แตะ� เอจี
มอก โตวง กุก โตะ กวน ฮรกั แตะ เซ ฆาื เรยีง ลอน
ฆวต โซม แตะ�

11 พะจาว เอจี เปลีฮ รพาวม ฮาวก ตึก นึง เรยีง
แตะ ละ เมือง ซีโยน� เอจี โทก โซ รพาวม ฮาวก
แตะ ละ อ�ื เอจี เกือฮ งอ ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ อื ปอ
ฮะ ล่อยญ เอนิ อื ฮอยจ ละ แรฮ แตะ�

12 ปัง มัฮ โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปัง มัฮ โม ลัป
ซด่อน นึง อ�ื ไก โตว ป เจือ ซ ปุน เลียก ซะเต ปุย
เวยีง เยรูซาเลม เมอ�

13 โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ โม ซตุ ป อาวต นึง
เวยีง เซ เอจี ยุฮ กัน พิต กัน มัป่ ละ พะจาว� มัฮ ฆาื
เซ ป ปัต ฮนัม โม ปุย ซื ปุย ไซ ฆาื อื นึง โตะ โบรก
เวยีง เซ�

14 พูนัม โม เซ โฮว จังเจีญ จังบ่อฮ นึง ตะโบรก
ตอก ป จัก ป ซาวป คระ ซ โอก แตะ โฮ� โกะ อื
รแอม นึง ฮนัม เตือง โม่ว แตะ� ปุย ไฮญ เญอ ไก
โตว ป โรวต ไปญ โกะ อื ไม่ เครองึ เซอกึ อื นึง รแอม
อื นึง�

15 ปุย ไฮญ กอก อฮั เฮี ละ อ�ื �ตอ แปฮ ฮา เอะ
เอ� รแอม ลอน เปอะ� ปุ ลอก ปุ ไปญ เอะ เอ เฟือ
ฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ เยอ ปุย โม เซ ตอ
เนอึม� โฮลฮ ตอ ไป ตอ มา� เน่อมึ เมือง เฮี ฮอยจ
ละ เมือง เซิต� ปังเมอ โอ ไก ป รปัคัม อ�ื

16 มัฮ พะจาว ป โครฮ อื เกือฮ โฮลฮ โฮว อาวต
เฮยี อาวต ไฮ ตอก เซ เยอ� พะจาว เญือะ เครองึ
โตว นึง อ�ื โม ลัปซด่อน เนอ เญือะ นัปทื โตว โม
ซตุ ไม่ โม ป ระ ป คาว ยุฮ แตะ�

17 เอะ ซาวป แก ป ซ ฮอยจ เรอึม แตะ� ปังเมอ
โอ ไก� เมือง ป รกวน เอะ อื ฮอยจ เรอึม แตะ เซ�
ปังเมอ โอ เกียฮ เรอมึ เนอมึ เอะ เฟือฮ�

18 ปุย เอจี ตวย ฮรอย เอะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่
เยอะ� เอะ เญาะ โรวต โตว โฮว ไร ฆาื นึง ตะโบรก�
ซเงะ ซ ไลจ ซ โลม เอะ เซ เอจี ซดิ เนอึม� เอจี เติง
เนอมึ เวลา อ�ื

19 โม ป อาื ยุฮ ไลจ ไม่ เอะ เซ ไกลจ เอนิ ฮา โปว
กลัง ลอง� ปุย โม เซ อาื ยุฮ ไลจ ไม่ เอะ ฮอยจ นึง
บลาวง นึง ฌื� เม่าะ โรฮ อาึง ติ แตะ นึง ลาึน เวอืฮ
ละ ซ โฮมวต อื โรวก เอะ�

20ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ ป เลือก พะจาว อื ละ ซ เกือฮ อื
เรอมึ เอะ เซ� ไม่ มัฮ อื ตอก ไกญ เปละ ไกญ พาวม
เอะ เซ� เอจี โฮมวต โรฮ ปุย โรวก ฮา เยอะ� เอจี
มัฮ ป อฮั เอะ ติ แตะ ซ โฮลฮ เปิง ฮลอง รอง ซโอว
อื เซ�

21 โม เปะ ป มัฮ ปุย เมือง เอโด่ม ไม่ ปุย เมือง อุต
เตอ� ญวยฮ แนฮ ซัก เมิฮ� ป โตะ ป ตอง ป ลอก
เอะ เฮี ปังเมอ ซ ฮอยจ โรฮ ละ โม เปะ ติ ซเงะ โรฮ�
โม เปะ ซ จังเจีญ จังบ่อฮ เปอะ ตอก ป ญุ่ยจ โฮ� ซ
โฮลฮ โรฮ เปอะ โชะ นา แตะ ตอก ปุย อาวต ฆาวง
โฮ�

22 โม เปะ ปุย เมือง ซีโยน เนอ� กัน เกือฮ พะจาว
เปอะ ลอก ตุต ฆาื มัป่ พิต ยุฮ เปอะ เซ เอจี ฟวยจ
เมาะ เซ� พะจาว เญาะ ซ เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ
แปน ครา ปุย� โม เปะ ปุย เมือง เอโด่ม เมอ� พะ
จาว ปังเมอ ซ เปลีฮ ที มัป่ ยุฮ เปอะ เซ เกือฮ โอก�
ฟวยจ เซ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ
เปอะ เซ�

5
ปุย ปัว พะจาว เลียก พาวม นึง แตะ

1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โตก ละ เอะ ฆาื เม่ะมัก่ ป
ลอก เอะ เฮ�ี ปัว เปอะ งอ่ต แลน ป เกิต ละ เอะ นึง
อาวต เอะ ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ตอก เฮ�ี



รซอม เยอืม 5:2 710 รซอม เยอืม 5:22

2 คาวคอง ยุฮ ฮุ เอจี ฮอยจ โอยจ ละ โม ปุย ตัง
เมือง� เญือะ อาวต คราว โซม เมอะ เอจี แปน โอยจ
คอง ปุย ตัง ด่าว�

3 เอะ เอจี แปน ตอก กวนดุ ป ดอย เปือะ แตะ�
โม มะ เอะ เอ เอจี แปน โรฮ ตอก แมฮงั โรฮ�

4 เอะ จัมเปน รวี รอาวม ละ ญุ แตะ� จัมเปน โรฮ
รวี เคิ ละ ตาึง แตะ�

5 โม ป โคม เฮง เอะ เซ เอจี บุก โงก เอะ� เอะ
อาวต ไม่ ชุมเรยีง โอยจ แด่น แตะ ฆาื คนัป กัปกา
ปุย แตะ� เญาะ เกือฮ โตว เอะ ลโล่ะ เฟือฮ เอนิ�

6 เอะ โฮลฮ ไววอน ออน คอ ละ โม อยีปิ ไม่ โม อตั
ซีเรยี� ละ ซ โฮลฮ แตะ โซม ปอ นาวก เวยีก แตะ ติ
ติ รโซม�

7 โม จัตเจือ ไพรม เอะ เอ เอจี ยุฮ กัน พิต� ฟวยจ
เซ โม โกะ อื เอจี ยุม ตื� มัฮ โม เอะ ป ลอก ตุต ฆาื
มัป่ พิต ยุฮ อื เซ�

8 โม ป ตัตเตียง เอะ ปเล่ีย เฮี มัฮ เยอื ครา ปุย บ่
ได่ะ� ไก โตว ลัง่ ป ปุน เรอึม เอะ เกือฮ โปน ฮา อมั
นัต อ�ื

9 เญอืม โอก โฮว ซาวป ป โซม แตะ� เอะ จัมเปน
เอนิ แฆ ไม่ ไกญแตะ� นึง ไก ป มอง ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ
ก พริ ยว่ง�

10 เอะ อาวต ไม่ ฮอยจ โซะ แตะ ฆาื ฆวต โซม ลอน
แตะ� เนะซองั เงอะ กอยจ ราวม เอนิ ตอก งอ นึง
ตาว โอป โฮ�

11 โม ปรโปวน นึง เมือง ซีโยน เนอ เอจี คนัป ปุย
ไอฮ พาวม ไม่� โม ป เครฮี ม่อง นึง ยว่ง เมือง ยูด่า
เยอ เอจี ยุฮ โรฮ ปุย ละ อื ตอก เซ โรฮ�

12 โม ป ตัตเตียง ยุฮ เอะ เอ เอจี โฮมวต ปุย ยุฮ
ยุม ไม่� ฟวยจ เซ ตาึก แม อ�ื โม ป กวต ป เฮยีง
นึง อื เญาะ ไก โตว ป นัปทื ลื ยอ่ง อ�ื

13 โม ปรเมะ นมุ นึง อื เอจี คนัป ปุย อื เกือฮ โม
แปง ตอก ครา โฮ� โม กวนดุ รเมะ นึง อื จัมเปน อื
โฮว ซาวป เคิ� ฆลาื โกฮ ชุง เญื่อฮ ตื ฆาื เชยีน ลอน
รบุยฮ แตะ�

14 โม ป กวต ป เฮยีง ป กอ งาวม นึง โตะ รเวอืะ
เมือง โฮ� เอจี ไฆร ตื� โม ป เครฮี กวน เบลีย ป กอ
ดิฮ ครางึ ปาึง เปี โฮ� ปุ โรฮ เญือะ ไก�

15 รพาวม ไมจ มวน เฮน ฮลอง เอจี ไฆร โอยจ ฮา
เยอะ� กัน ฟอน ลัม ยุฮ ฮุ ไพรม อื เอจี เปียน ติ แตะ
แปน กัน เยอืม เนิ�

16 โญตซัก ยุฮ ฮุ เอจี ดุฮ เอจี ไฆร ฮา เยอะ� ตอก
ดุฮ วอม คึ ฮา ไกญ ปุย โฮ� ป โตะ ป ตอง เอจี ฮอยจ
เนอมึ ละ เอะ ฆาื มัป่ ยุฮ ฮุ�

17 มัฮ โอเอฮี ไล เซ ป โซะ ลัมเลือ รพาวม เอะ ฆาื
อ�ื รบวต เตอะ ปัต ลอป เอนิ ปอ โอ เยอะ เญาะ เกีย
ฮ ยุ โอเอฮี�

18 มัฮ ฆาื ป เกิต ละ บลาวง ซีโยน ปอ ฮงั เยอื เอนิ
อ�ื ไม่ แปน อื ก ไร ไป ไร มา บราวก นึง�

19 โอ พะจาว, ปัง มัฮ ตอก เซ� ปะ มัฮ ลอป เปอะ
กซัต โอ เญาะ ไก ลอยจ� กัน ตัตเตียง เปอะ ปุย
เยอ� ซ ไก ลอป โครยญ เจน ปุย�

20ปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ เบีย ลอป เอะ เอ�
เกียฮ ละ โปวฮ โน่ง เปอะ เอะ เล่ีญ ลัมเลือ ตอก เฮี
เมอ�

21 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ โฮลฮ เอญี
แม เคะ เปอะ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ เนอมึ เอญี แม เคะ
เปอะ� ปัว เปอะ รโซก รเงอ่มึ เคิ เนอึม ยุฮ ฮุ เกือฮ
ไมจ มวน แม ตอก ไพรม อื โฮ�

22 ลัง โอ โรฮ มัฮ ละ โปวฮ ลอป เปอะ เอะ ตาึ เซ�
ลัง โอ โรฮ มัฮ ฮาวก รพาวม ลอป เปอะ ละ เอะ โฮฮ
ฮา ลวง ฮา ไล อื ตาึ เซ�
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เอเซเคียน
เอเซเคียน มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� อาวต นึง เมือง

บ่าบี่ โลน ปุก เจน เญือม ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ เวยีง เยรู
ซาเลม 586 เนอึม กา ฮอยจ พะเยซู นึง ปลัฮเตะ�
(ก่อน ค�ศ� 586 เนอึม� ฟวยจ เซ อาวต ลัง่ นึง
เมือง บ่าบี่โลน� ซึป แนฮ ลัง่ ลปุง พะจาว ละ ปุย�
รซอม เพอกึ อื ปุย� มัฮ ป ฮอยจ ละ โม ป อาวต นึง
เมือง บ่าบี่โลน ป แปน ดิ ครา ปุย ไม่ โกะ อื งอ่น�
โนก ฮา เซ ฮอยจ โรฮ ละ โม ป อาวต ลัง่ นึง เวยีง
เยรูซาเลม งอ่น� พะทัม เอเซเคียน ไก ไม่ ปุ แตะ
ปาวน คัก ระ�
(1) มัฮ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย นึง ไลลวง กัน ซ ร

เตีฮ พะจาว โม โกะ อื ไม่ กัน ซ ไลจ ซ โลม เวยีง เย
รูซาเลม�
(2) มัฮ รซอม อฮั พะจาว อาึง นึง ไลลวง ซ รเตีฮ

โรฮ อื ปุย โฮวน เมือง ป กอ โคมเฮง โม อซิราเอน
ไม่ กอ เพอกึ อื ยุฮ กัน พิต ละ พะจาว�
(3) มัฮ ไลลวง เกาะ โลม พะจาว โม อซิราเอน

ฟวยจ ไลจ โลม เยรูซาเลม ไม่ ลปุง ซันญา เกว ไม่ ป
ไมจ ป ไก ลัก่กา ปุย�
(4) มัฮ โอเอฮี ป ยุ บลอง เอเซเคียน ป เกว ไม่ วิ

ฮนั โคระ ไม่ เมือง โคระ ป ซ เกือฮ พะจาว ละ ปุย ไน
แตะ เซ�
เอเซเคียน มัฮ ปุย ตอน เนอมึ รพาวม เจือ� เวอืฮ

เนอึม ป คิต ป งอ่ต เบือ อ�ื ป รโฮงะ อื ละ ปุย เซ
โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ ป โฮลฮ อื เญือม ยุ บลอง อื โอ
เอฮี เบือ พะจาว� เญือม รโฮงะ อื โอเอฮี ละ ปุย กอ
เปลีฮ อื นึง กัน ซแด่ง แตะ นึง โกะ แตะ� โอเอฮี เซ
แปน ป ซัมคัน ละ ปุย� แปน ควน โอ ปุย เกียฮ เบีย�
เอเซเคียน เนน ตอก ไมจ ปุย เฌาะ รพาวม รโม่ยฮ
แตะ ไม่ ตอก ไมจ อื ยุง รปั พิต ชอป กัน พิต ยุฮ โกะ
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� เอเซเคียน ครอฮ ลอป ไล
ลวง ตอก โฮลฮ ปุย ซโอว รพาวม ไม่ เวลา ซ เปียน
พะจาว เมือง อซิราเอน เกือฮ ไมจ แม ติ โฮน� เอเซ
เคียน โนก ฮา แปน อื ป ซึป ลปุง พะจาว� มัฮ โรฮ
ซตุ ติ ปุย� ตึน ซ มัฮ ฆาื เซ ป เครองึ เนอึม อื นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว ไม่ ไลลวง ไมจ ปุย ซงะ่ ซงอม ละ พะ
จาว ฆาื อ�ื

เอเซเคียน ยุ บลอง โอเอฮี
1 เญือม เอจี ไก อาญุ อาึ งว่ย* เนอึม เมอ� ไก ติ

ซเงะ� เญอืม เซ ปุก วนัที พอน เคิ ปาวน นึง อ�ื ปุก
โรฮ เญือม อาวต ดิ อาึ ไม่ โม ป แปน ครา นึง โบ
โกลง เคบ่า นึง เมือง บ่าบี่โลน� เญือม เซ อาึ ชวน
โบฮ โตะ มะลอง� ยุ บลอง เงอะ พะจาว�

2 ซเงะ เซ เยอ ปุก วนัที พอน เนอึม พอน เคียง
เอจี โรวก ปุย กซัต เยโฮยาคิน เกือฮ แปน ครา เซ�
3 ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ อาึ ป มัฮ เอเซเคียน� อาึ
มัฮ โรฮ ซตุ ติ ปุย� มัฮ กวน บุซี่� เญอืม เซ ปุก ลไล

อาวต เตอะ นึง โบ โกลง เคบ่า นึง เมือง บ่าบี่ โลน
เซ� อาึ อาวม เอนิ อาวต อมันัต ระ ไล ยุฮ พะจาว
ไม่ แตะ นา เซ�

4 เญือม แก อาึ โอเอฮี ฮี อาึ ชวน เนอะ กาื ระ กาื
กอ เน่อมึ ลวง ลัก่ล่าวง� ชวน แม โรฮ ชุต รวู ติ โม่ว
ระ� นึง เฆียง ชุต รวู เซ ไก แม รงั ซเปีย เฌียป เลีย
ป นึง ไม่ รเออปึ งอ ปอ ไคว อ�ื ลลาึง รเออปึ งอ เซ
ไก แม ป ตอก ไร ซเงี ตอฮ รฌิญ นึง ติ เจือ แม� 5ล
ลาึง รเออปึ งอ เซ ไก แม ปุย ตัง เจือ นึง ปาวน ปุย�
ฮุนฮงั อื มัฮ ตอก ฮุนฮงั ปุย ปลัฮเตะ โฮ� 6 ปุย ตัง
เจือ โม เซ ติ ติ อี ปังเมอ ไก นา ปาวน� ไก แม โรฮ
โพรยจ ปาวน� 7 ชวง อื ซื� ลเตือก ชวง อื ตอก ล
เตือก ชวง กวน โมวก โฮ� ชวง อื เซ ตอฮ ตอก ตอฮ
ไร ซเงี ป ญื ปุย โฮ� 8 โนก ฮา ไก นา อื เตือง ปาวน
ลวง ไม่ ไก โพรยจ อื ปาวน เนอ� ไก แม โรฮ เตะ
ตอก เตะ ปุย โฮ� อาวต นึง ฆรมึ โพรยจ อื เซ เตือง
ปาวน อ�ื 9 ปุย ตัง เจือ โม เซ เยอ กัง โพรยจ แตะ�
เปือง โพรยจ อื เซ เกือฮ อื รติต ดิ ไม่ โพรยจ ปุโฮม
ว แตะ แปน เอนิ ปาวน เลียม� เญอืม โปว อื โปว ดิ
เอนิ ไม่ ปุ แตะ� เญาะ พัต โตว ติ แตะ เฟือฮ�

10 นา ปุย ตัง เจือ โม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี นา ลวง ลั่
กกา อื ตอก นา ปุย โฮ� นา ลวง ดอม อื ตอก นา
รเวยี ซิงโต� นา ลวง วิ อื ตอก นา โมวก โฮ� นา
ลวง ลัก่เคะ อื ตอก นา กลัง ลอง� 11 ปุย ตัง เจือ โม
เซ โครยญ โฆะ อื กัง แม โพรยจ แตะ� ตา ลอา เปื
อง โพรยจ อื เซ เกือฮ อื เอญี ติต ดิ ปุ แตะ ไม่ โพ
รยจ ปุโฮมว แตะ เซ โครยญ โฆะ แตะ� โพรยจ ตา
ลอา อื แม เลอึป โกะ แตะ นึง อ�ื 12 ปุย ตัง เจือ โม
เซ เตือง ปาวน ปุย อื นา เตือง ปาวน ลวง อ�ื โฮลฮ
โฮว ซื นา คระ ฆวต โฮว แตะ ฆาื อื แปน มู แตะ เตื
อง โอ แตะ จัมเปน ลเตือฮ� 13 ลลาึง ปุย โม เซ เยอ
ไก ป รงั นึง ติ เจือ� รเออปึ ไม่ อื ตอก รเออปึ ออม
โฮวน โฮ� รซอฮ ไม่ อื ลลาึง ปุย โม เซ� ลลาึง รงั
งอ เซ โอก แม โรฮ ป รงั เฌียป เลียป นึง ตอก ปลุก
ปลัก โฮ� เปียน ไป มา ลอป ติ แตะ� 14 ปุย ตัง เจือ
โม เซ เยอ ตอ ไป ตอ มา ตอก รงั ปลุกปลัก โฮ�

15 ลไล แก อาึ ปุย ตัง เจือ เตือง ปาวน อื เซ� อาึ
ชวน แม เยอะ โวงเลาะ นึง ปาวน โวง โบลวง ติ แตะ
ลังเตะ� โวงเลาะ โม เซ เยอ อาวต นึง เฆียง ปุย โม
เซ ติ โวง ติ ปุย� 16 นา โวงเลาะ เตือง ปาวน อื เซ
ตอก ตื ปุ แตะ� รงั ตอฮ รฌิญ ตอก แกว ไมจ โฮ�
โวงเลาะ ติ โวง อื เซ อาวต รแกน ติ แตะ นึง โตะ
กไน โวงเลาะ ไฮญ เซ� 17 เญอืม ซ โฮว อื เตอมึ คระ
ฆวต โฮว อื เกียฮ โฮว ตื นึง อื เตือง ปาวน ลวง อ�ื
18 คอป โวงเลาะ โม เซ เยอ ฮลาวง ลัมเลือ เอนิ ปอ
เอนิ ฮลัต ปุย นึง� ไก แม โรฮ ไง่ ไคว คอป เลาะ เซ
เตือง ปาวน อ�ื

19 เญือม โฮว ปุย ตัง เจือ โม เซ� โวงเลาะ โม เซ
เยอ โฮว อาื โรฮ อื เฆียงๆ อ�ื เญือม โปว โม เซ นึง
กัง ฮาว เยอ� โวงเลาะ โม เซ เยอ โปว โรฮ ไม่ อ�ื
20-21 โฮว ปุย โม เซ ลัก่ ออฮ โวงเลาะ เซ จัมเปน โฮว

* 1:1 1:1 เนอมึ งว่ย เฮี ไก โตว ป แจง แน นึง ควมัไม อ�ื
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ลัก่ เตีฮ� ดัฮ ปุย โม เซ อาวต� โวงเลาะ ซ อาวต
โรฮ� ดัฮ ปุย โม เซ โปว นึง กัง ฮาว โวงเลาะ เซ ซ
โปว โรฮ� มัฮ ฆาื เอจี อาวต เอนิ รพาวม ปุย โม เซ
นึง โวงเลาะ เซ เอนิ�

22 ราว ไกญ ปุย โม เซ นึง กัง ฮาว เยอ ไก แม ป
ตอก พรงั นึง โม่ว ไม่ อ�ื ป ตอก พรงั เซ เยอ ไก แม
ป รงั เฌียป เลียป นึง ตอก แกว รฮอง โฮ� 23 โม ปุย
ตัง เจือ เซ ชุง ฆรมึ พรงั เซ� ดี โพรยจ แตะ ตา ลอา
ก บลัฮ อ�ื เกือฮ อื รติต ดิ ไม่ โพรยจ ปุโฮมว แตะ�
โพรยจ อื นึง ลวง ฆรมึ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ เลอึ
ป โกะ แตะ นึง อ�ื 24 เญอืม โปว ปุย โม เซ เยอ� อาึ
ฮมอง ลอยฮ โพรยจ อื ตอก เอนิ ลอยฮ ปลัฮ รอาวม
พุกเพยีก โฮ� ตอก ลอยฮ โฮว ตฮนั โฮวน โฮ� ตอก
โรฮ ลอยฮ เซียง พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�
เญือม เอจี ลโล่ะ ปุย โม เซ เยอ� โพรยจ อื เซ โลป
แม โรฮ อ�ื 25 เน่อมึ นึง ราว พรงั ราว ไกญ อื เซ ปัง
เมอ ไก ลัง่ ลเลาะ โอเอฮี นึง เรยีง�

26 นึง ราว พรงั เซ ไก แม โรฮ โอเอฮี นึง ตอก นา
ก งาวม คึ โฮ� ยุฮ ปุย นึง แกว มาฮานิน� ป งาวม
นึง ก งาวม คึ เซ ฮุนฮงั อื มัฮ ตอก ปุย ปลัฮเตะ โฮ�
27 เคียง ญวย ปุย เซ ฮาวก ก ล่าวง เงอ ตอก ไร ซเงี
ตอฮ เฌียป เลียป ป อาวต ลลาึง ร เออปึ งอ โฮ�
เคียง ญวย อื แม เลีฮ ก เซฮ เฮ� ตอก รเออปึ งอ
โฮ� รวติ รเวยีง อื รงั ตื ฆาื อ�ื 28 รงั ซเปีย ป ชวน
เนอะ โอก อื เน่อมึ นึง อื เซ� โฮวน ซี ตอก ซี รยุง
โฮ� เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก เปลีฮ ซเปีย คึนัก ยุฮ พะ
จาว ติ แตะ เนิ อ�ี เญือม ชวน อาึ โอเอฮี ตอก เซ
เยอ อาึ วตั เอนิ ติ แตะ ฆลาื รเคอปึ เอนิ เนอะ ลัง
เตะ� ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง แม โรฮ เซียง ปุย ติ�

2
พะจาว กอก เอเซเคียน

1 ปุย เซ อฮั เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ�
โกฮ เมอะ� อาึ ซ อู ไม่ เปอะ�� อฮั เซ เนิ� 2ลไล อฮั
อื เนิ ตอก เซ เยอ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอนิ นึง
อาึ� ลบุ่ฮ อาึ เกือฮ ชุง� เญือม เซ อาึ ฮมอง เอนิ ป
อฮั พะจาว ละ แตะ�

3 อฮั เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� อาึ อื
ซ เกือฮ ปะ โฮว เคะ โม อซิราเอน� โม เซ เยอ เอจี
มัฮ โม ป เลฮ เตียง ป อฮั อาึ เน่อมึ นึง โม จัตเจือ
ไพรม อื โฆะ� ฮอยจ แม ละ โม โกะ อื ปเล่ีย� 4 โม
เซ เยอ เอจี กอ เลฮ เนอึม ละ อาึ ไม่ ลึง แตะ� มัฮ
เซ ป ดวน อาึ เปอะ โฮว เคะ โม เซ ฆาื อ�ื ละ ซ เกือฮ
ปะ อฮั อู ละ โม เซ ตัม ดวน อาึ เปอะ อฮั ละ อ�ื อาึ
มัฮ พะจาว เยโฮวา� 5 โม เซ เยอ มัฮ ปุย กอ เลฮ�
ปัง งอ่ต ป อฮั เปอะ ปัง โอ ญอม งอ่ต อื ญุ่ก� อาึ ซ
เกือฮ ลัง่ ยุง ไก ลัง่ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง ซน่ะ ลลาึง
แตะ� 6 ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ฮลัต นึง� ปุ เครองึ นึง ป อฮั อื ละ เปอะ� ปัง ตอก
เปอะ ป อาวต ลลาึง ป เจีจ ป บวก ไม่ ลลาึง ป เกีย
ต ป ตาวต ญุ่ก� ปุ ฮอ นึง ป อฮั อ�ื เญือม ยุ เปอะ
นา อื ปุ โรฮ ราึต ฆาื� นึง เอจี มัฮ อื จัตเจือ โม ป กอ
เลฮ เตียง� 7 ไมจ เปอะ อฮั ละ โม เซ ตัม ป ดวน อาึ
เปอะ อฮั ละ อ�ื ปัง งอ่ต โอ งอ่ต อื ญุ่ก� ตึน เอจี

ยุง เปอะ ไอฮ มัฮ โม เซ จัตเจือ โม ป กอ เลฮ เตียง
เงอ� 8 ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป
อฮั อาึ ละ แตะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ เลฮ เตียง ตอก ปุย
โม เซ� ไมจ เปอะ องั มวยญ แตะ ละ โซม เปอะ ป
เกือฮ อาึ ละ แตะ�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

9 ลไล แก อาึ โอเอฮี ฮ�ี อาึ ชวน เนอะ เตะ ปุย ติ
ก บลัฮ ซนาว อื ลัก่ อาึ� นึง ลเตือก เตะ อื เซ ไก แม
นังซื นึง ติ ปอ� 10 เญือม เซ เตะ ป ชวน เนอะ เซ
ไลฮ นังซื ปอ เซ ละ อาึ� ไก นังซื ไซฮ ปุย นึง เตือง
ลอา ลวง อ�ื นังซื เซ มัฮ รซอม เยอืม� รซอม โฆว�
ไม่ รซอม เม่ะมัก่ ป ไซฮ ปุย นึง อื เซ�

3
1 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อาึ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮ

เตะ เอ� โซม เมิฮ นังซื ยุ เปอะ เฮ�ี ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ โฮว อู ไม่ โม จัตเจือ อซิราเอน เซ�� อฮั เซ เนิ
พะจาว เยอ� 2 เญอืม เซ อาึ องั เนอมึ มวยญ แตะ�
พะจาว เกือฮ เนอมึ อาึ โซม นังซื ติ ปอ เซ�

3 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อาึ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� ไมจ เนอมึ เปอะ โซม นังซื ติ ปอ ป เกือฮ อาึ
ละ เปอะ เซ� เกือฮ เวยีก เปอะ นาวก เอนิ นึง นังซื
เซ�� เญือม เซ อาึ โซม เนอึม เมอะ ฆาื อ�ื โตะ
มวยญ เญอะ เด เอนิ ตอก ป โซม โกะ แฮ โฮ�

4 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อาึ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� ไมจ เปอะ โฮว เคะ จัตเจือ โม อซิราเอน ไม่ ร
โฮงะ เปอะ ป อฮั อาึ ละ โม เซ� 5อาึ อื มัฮ โตว เกือฮ
ปะ โฮว เคะ ปุย ตัง เจือ ลปุง ไม่ ญัก อื ละ เปอะ� เอจี
มัฮ เกือฮ ปะ โฮว เคะ โม จัตเจือ อซิราเอน� 6 มัฮ
ดวน อาึ เปอะ โฮว เคะ ปุย ตังเมือง ป ตัง เจือ ลปุง
ไม่ ญัก คาวไจ อื ละ เปอะ� ตึน ซ งอ่ต อื ป อฮั ปะ
อา� 7 โม จัตเจือ อซิราเอน เนอ ปังเมอ โอ ซ งอ่ต ป
อฮั ปะ นึง โอ อื งอ่ต ป อฮั อาึ� มัฮ ฆาื มัฮ อื โม ป
ตอน ลอน รพาวม ไม่ ลึง แตะ� 8 งอ่ต แลน� อาึ ซ
เกือฮ โรฮ รพาวม ปะ กอ ไม่ ตอน แตะ ตอก โม เซ
โรฮ� 9 ซ เกือฮ เอนิ ปะ กอ ตอก ซโมะ ตึก นึง กอ
แตะ ตอก เอนิ ซโมะ งอ โฮ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต
เตีจ� เญือม ยุ เปอะ นา โม ป กอ เลฮ เตียง เซ� ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ชุม รพาวม ฆาื�� อฮั เซ เนิ พะจาว
เยอ�

10 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ เอ� เมาะ ป อฮั ป อู อาึ ละ เปอะ เฮ�ี
ไมจ เปอะ ไตม เตือง โอยจ อื ไม่ อาึง เปอะ โตะ กไน
รพาวม แตะ� 11 โฮว เมิฮ� โฮว อฮั ละ โม ปุย ไน โม
โกะ เปอะ ป โฮลฮ แปน ครา เซีญ เซ� โฮว รโฮงะ
ละ อื ตัม ป ดวน อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ละ อ�ื ปัง
งอ่ต โอ งอ่ต อื ญุ่ก�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

12 ฟวยจ เซ ลปุ พะจาว เยอ ยวก อาึ� เญื อม
เซ อาึ ฮมอง ลอยฮ โอเอฮี เน่อมึ ลวง ลัก่เคะ แตะ�
ลอยฮ ซนัน เอนิ อฮั เฮ�ี �ปัว รงั ซเปีย คึนัก อาวต
ไม่ พะจาว นึง บัน่เมือง มะลอง�� อฮั เซ� 13 อาึ
ฮมอง แม โรฮ ลอยฮ ลอก โพรยจ ปุย ตัง เจือ โม เซ
ปุ แตะ� ฮมอง แม โรฮ ลอยฮ โวงเลาะ ป อาวต เฆี
ยง อื เซ� ตอก เอนิ ลอยฮ โอเอฮี เญอืม ดุงเดียง เตะ
โฮ� 14 เญอืม เซ ลปุ พะจาว เยอ ยวก อาึ� โรวก อาึ
โฮว ไม่ แตะ� อาึ โฮว เนอมึ ไม่ รพาวม รอก รพาวม
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กุยจ ววั แตะ� อาึ ปังเมอ อาวม อาวต อมันัต ยุฮ พะ
จาว ไม่ แตะ� 15 เญือม เซ อาึ โฮว เนอึม ฮอยจ นึง
เมือง เทนอาบิป่ นึง โบ โกลง เคบ่า� เอจี มัฮ นา ก
อาวต โม ป แปน ครา เซ� อาึ อาวต นา เซ อาแลฮ
ซเงะ� เมาะ ป เอจี ยุ เอจี ฮมอง เงอะ เซ มัฮ เอนิ ป
เกือฮ อาึ โอยจ เรยีง โอยจ แด่น โน่ง เอนิ�

ป มองญัม ละ โม อซิราเอน
(อซค� 33:1-9)

16 เญอืม เอจี โปน อื อาแลฮ ซเงะ เอ ลปุง พะจาว
ฮอยจ แม ละ อาึ ติ โฮน� อฮั เฮี เนิ� 17 �ปะ ป มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ เอ� อาึ เอจี เกือฮ ปะ แปน ป มองญัม
ละ โม จัตเจือ อซิราเอน� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง ซตอก
อาึ ละ โม อซิราเอน เซ ตัม ป ดวน อาึ เปอะ โครยญ
เจือ� 18 ดัฮ อาึ รโฮงะ ละ ปะ ซ ยุม ปุย ฆอก ปุย เบร
ฆาื มัป่ พิต ยุฮ แตะ� ดัฮ ปะ โอ โฮว ซตอก รเง่อมึ
ปุย เซ ละ ซ เกือฮ อื เฌาะ รพาวม แตะ ละ ซ โฮลฮ
อื จีวติ ไอม แตะ โฮ� ปุย เซ ซ ยุม เนอมึ ฆาื พิต ยุฮ
แตะ เซ� ไลลวง ยุม อื เซ ปังเมอ ซ ลอก โรฮ ปะ ตุต
นึง ฆาื อ�ิ 19 ดัฮ ปะ เอจี โฮว ซตอก รเงอ่มึ โฮ� ดัฮ
โอ ญอม ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ โฮ�
ปุย เซ ซ ยุม ไอฮ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� ปะ
อา ปังเมอ ซ โปน เปอะ ยุม แตะ เบือ อ�ื

20 �ติ เจือ อื แม� ดัฮ ไก ปุย ซืไซ ป ลเตือฮ แม
ยุฮ มัป่ พิต เตอ� อาึ ซ เกือฮ แม กัน ลอง รพาวม ไก
ลัก่กา อ�ื ฟวยจ เซ ปุย เซ ซ ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ นึง
โอ ปะ ซตอก รเงอ่มึ� อาึ เญาะ ซ ไตม โตว กัน ไมจ
ป ยุฮ ไพรม อื เซ� กัน ยุม อื เซ ปังเมอ ซ ลอก โรฮ
ปะ ตุต แตะ นึง ฆาื อื ตอก เซ โรฮ� 21 ดัฮ ปะ เอจี
ซตอก รเงอ่มึ ปุย ซื ปุย ไซ โอ เกือฮ ยุฮ มัป่ โฮ� ดัฮ
ปุย เซ ปุน เนอึง ป อฮั เปอะ เซ โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ
เนอึม จีวติ แตะ เบือ อ�ื ปะ ซ โปน โรฮ เปอะ ยุม
แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

เอเซเคียน เกียฮ ลปุง โตว
22 เญือม เซ อาึ อาวม ฮอยจ อาวต อมันัต ระ ยุฮ

พะจาว ไม่ แตะ� อฮั โรฮ เฮี เนิ ไม่ อ�ื �โกฮ โฮว
ฮอยจ นึง โตะ โลก เกอ� อาึ ซ อฮั ซ อู โอเอฮี ละ
เปอะ นา เซ�� อฮั เซ เนิ� 23 อาึ โกฮ โฮว เนอึม
ฮอยจ นึง โตะ โลก เซ� เญือม เซ อาึ ยุ แม รงั ซ
เปีย คึนัก ยุฮ พะจาว นา เซ� มัฮ เอนิ ตอก ปุ แตะ
ไม่ เญอืม ยุ อุ นึง เฆียง โกลง เคบ่า โฮ� อาึ วตั เอนิ
ติ แตะ ฆลาื รเคอปึ เอนิ เนอะ ลังเตะ� 24 เญือม เซ
ลปุ พะจาว ปังเมอ เลียก อาวต กไน อาึ� เกือฮ แม
อาึ โกฮ ชุง� เญือม เซ พะจาว ลปุง ไม่ อาึ อฮั เฮี
เนิ� �เอญี ฮอยจ นึง เญือะ เปอะ ไลญ ติ เปอะ โตะ
เญือะ� 25 ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ซ โฮลฮ ปุย
ปุก เปอะ นึง โม่ะ� เญาะ ซ เกียฮ โอก โฮว เปอะ โตว
ซน่ะ ลลาึง ปุย โม เซ เฟือฮ เอนิ� 26 อาึ ซ เกือฮ ดัก
ปะ ติต ปุ แตะ ไม่ รตัว เปอะ� เญาะ ซ เกียฮ ซตอก
รเงอ่มึ เปอะ โตว ปุย โม เซ นึง เอจี มัฮ อื จัตเจือ โม

ป กอ เลฮ เตียง� 27 ดัฮ อาึ เอจี ลปุง แม ไม่ เปอะ
โฮ� อาึ ซ เกือฮ แม ปะ เกียฮ ลปุง ตอก ไพรม แตะ�
ซ โฮลฮ แม เปอะ ซตอก รเงอ่มึ โม เซ ตัม ป อฮั อาึ
ป มัฮ พะจาว เยโฮวา เฮี ละ เปอะ� งอ่น อื ซ งอ่ต ป
อฮั เปอะ� งอ่น อื ปังเมอ โอ ซ ญอม งอ่ต อื นึง มัฮ
อื จัตเจือ โม ป กอ เลฮ เตียง�� อฮั เซ�

4
เอเซเคียน ซแด่ง อาึง ไลลวง ซ แวต ปุย เวยีง

เยรูซาเลม
1พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ�

ตุย อาึง กอน อติ เตอ ลวง ลั่กกา เปอะ ติ กอน�
ฟวยจ เซ ปอยจ ฮุป นึง เกือฮ แปน ฮุป เวยีง เย รู
ซาเลม� 2ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ ควน ตอซู ไม่ ปุย
นึง ไม่ เวยีง เซ� โก โรฮ เตะ โม นึง รวติ อื ละ แปน
อื ก โกว โม ตฮนั� ฟวยจ เซ ยุฮ โรฮ คระ ฮาวก ปุย
ละ ซ เม่าะ โม ป ตอซู ไม่ เวยีง เซ นึง� ตัง โรฮ ไคะ
นึง รวติ อ�ื ยุฮ แม ไม่ ควน โปยญ ปุย ฆรุง เวยีง เซ
ละ ซ เกือฮ อื ไลจ เญื่อฮ โครยญ ลวง� 3 ไมจ เปอะ
ซาวป ไร แพน ละ เกือฮ เปอะ แปน ตอก ฆรุง เวยีง
เซ� ฟวยจ เซ โบลวง ซน่ะ โกะ เปอะ ไม่ ฮุป เวยีง
เซ� ไอจ นา ไม่ ลัก่ ฮุป เวยีง ยุฮ เปอะ เซ ละ ซ แพป
เปอะ โกะ แตะ ไม่ ตอก แวต ปุย เวยีง เซ� เอจี มัฮ
ไล เฮี ป แปน ป ซัมคัน ละ จัตเจือ โม อซิราเอน เนอ�

4 �ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ไอจ เฆียง นึง ลวง ลัก่ วิ
เปอะ� อาึ ซ เกือฮ มัป่ พิต ยุฮ โม อซิราเอน โฆวต
ปะ นา เซ� ปะ ซ ไอจ เปอะ นา เซ ไม่ เม่ะมัก่ โซะ
ลอน แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ โม อซิราเอน เซ ตัม เวลา
เอจี กัมโนต อาึ อาึง� 5 อาึ เอจี กัมโนต อาึง เมาะ ซ
เกือฮ แตะ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ 390 ซเงะ�
ติ ซเงะ เซ มัฮ ตอ ติ เนอมึ� มัฮ เมีญ เญอะ ตัม เนอึ
ม เมาะ จัมเปน โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ เซ� ปะ
ซ จัมเปน เปอะ อาวม เม่ะมัก่ แตะ ฆาื อื รโตง โม อซิ
ราเอน เล่ีญ เมาะ เซ�

6�เญอืม เอจี กุม เวลา ลัง ลอก เปอะ เม่ะมัก่ แตะ
รโตง โม อซิราเอน เซ� ไมจ แม เปอะ ไอจ เฆียง นึง
ลวง ลัก่ ดอม แตะ ไม่ โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ รโตง
มัป่ พิต ยุฮ โม ยูด่า รปาวน ซเงะ แม� ติ ติ ซเงะ
เซ มัฮ โรฮ รโตง ติ เนอึม โรฮ� 7ฟวยจ เซ ปะ ไมจ
เปอะ พัต นา แตะ ละ แก เปอะ ตอก แวต โอเอฮี ฮุป
เวยีง เยรูซาเลม เซ� ไม่ ยวก เปอะ เตะ ปลาว แตะ
ละ แน แตะ ลกุย� ไมจ แม โรฮ เปอะ ซึป ลปุง อาึ
ละ เวยีง เยรูซาเลม เซ� 8 อาึ ซ ปุก ปะ นึง โม่ะ� ปะ
เญาะ ซ เกียฮ ลเตือฮ ลตี เปอะ โตว ติ แตะ ฮอยจ
ละ กุม ซเงะ เปลีฮ เปอะ ไล ตอก แวต ปุย เวยีง เซ
เอนิ�

9 �ไมจ แม เปอะ ซาวป อาึง แปง เฮงาะ ซาลี� เฮ
งาะ บ่า เล� ทัว ยัง่� ทัวแด่ง� เฮงาะ ฟัง� ไม่ เฮ
งาะ ซแปล รไม่ ดิ เอนิ นึง โตะ ซกัง ติ� ฟวยจ เซ
ยุฮ เกือฮ แปน คโนมปัง ละ โซม เปอะ� ลไล โฮลฮ
เปอะ ไอจ เฆียง ไน ติ เจน 390 ซเงะ เซ� 10ป โซม ป
ปอน ละ ซ โซม เปอะ ไน ติ ติ ซเงะ เซ ไมจ เปอะ แฆ

* 4:10 4:10 ป นัมนัก งา่ เชเคน เซ ปุก ลอา เมต โฮฮ ตัม กิโล แฆ ปุย ปเล่ีย�
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เกือฮ ไก งา่ เชเคน* ตอ ติ ซเงะ� ไมจ เปอะ โซม ตัม
เวลา ลัง โซม แตะ� 11 รอาวม ญุ เปอะ ไน เวลา ป
กัมโนต อาึ อาึง เซ ไมจ โรฮ เปอะ ซมอย โรฮ� ไมจ
เปอะ ญุ ติ ซเงะ ติ ปัง รดู โน่ง� 12ปะ ซ โฮลฮ เปอะ
โกว เอยีง ซออฮ ปุย ตัง เคิ ละ จอป เปอะ งอ นึง�
ละ ซ เปือต เปอะ คโนมปัง โซม แตะ เซ นึง ซองนา
ปุย โฮวน� ตอก เปือต ปุย คโนม บ่าเล โฮ�� อฮั เซ
พะจาว� 13ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮ�ี �มัฮ ตอก
เซ ตอก ซ โฮลฮ โม อซิราเอน โซม คโนมปัง โอ ซงะ่
ไล เญือม เอจี โครฮ อาึ อื เกือฮ โฮว อาวต เฮยีไฮ ติ
แตะ นึง ลลาึง ปุย ตังเมือง เงอ�� อฮั เซ�

14 เญือม เซ อาึ โลยฮ ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว เยโฮวา� ปัว ปะ โอ ยุฮ ละ แตะ ตอก เซ� เน่
อมึ เญือม แตวะ ลัง่ เงอะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี อาึ
โกย โตว ยุฮ แตะ โอเอฮี ป เกือฮ อาึ แปน ปุย รแอม
ไล ติ ชวง� โกย โตว โซม ปอน แตะ ซัตซิง ยุม ไอฮ�
ปัง มัฮ ป กุก เกียต อื ปุ แตะ ญุ่ก� โกย โตว เกือฮ
แตะ โตะ ตอก เซ เตือง เบียง แตะ ติ ชวง เนอึม��
อฮั เซ ละ�

15ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี เนิ ฆาื อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก
เซ� อาึ ซ ญอม เกือฮ ปะ โกว เอยีง โมวก รโตง เอยีง
ปุย ละ จอป เปอะ งอ นึง� ละ ซ เปือต เปอะ คโนม
ปัง โซม แตะ นึง�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

16ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ เอ� อาึ ซ เกือฮ เอนิ ป โซม ป ปอน ปุย นึง
เวยีง เยรูซาเลม เฮี ดุต ไฮจ เอนิ� ปุย อาวต นึง อื ซ
โฮลฮ เอนิ แฆ ป โซม ป ปอน แตะ ไม่ รพาวม ฮลัต
เตีจ แตะ� รอาวม ญุ แตะ ซ โฮลฮ ตื ซมอย อ�ื ซ
ญุ อื ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ� 17ซ เกือฮ เนอมึ
อาวต ไม่ วติ โซม ม่อยญ จัน แตะ� ซ เกือฮ อาวต
ไม่ ตุก เญือะ รเกือะ โกะ แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ โม โกะ
อื เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

5
เอเซเคียน โฮลฮ คุต ฮาึก ไกญ แตะ

1ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� ไมจ เปอะ ตุย วจิ ลอม ติ� คุต ฮาึก ไกญ
ฮาึก กัป ฮาึก รบุม เปอะ นึง� ฟวยจ เซ ฮาึก เปอะ
เซ รฆุ เลีฮ ลอวย ปุน� แฆ นึง ไงแ่ฆ เกือฮ บรญิ โฮ�
2 เญอืม เอจี มัฮ อื ซเงะ กุม เปอะ ยุฮ แพป แตะ แวต
ฮุป เวยีง เซ เยอ� ฮาึก เปอะ ตา ติ ปุน อื เซ ไมจ เปอะ
โตก กไน ฮุป เวยีง เซ� ฮาึก เปอะ ตา ติ ปุน อื เม่ียก
ปุ โฮว นึง วจิ� กูแก ฮุป เวยีง เซ ไม่ ปอ ไคว อ�ื ฮาึก
เปอะ ติ ปุน อื เซ แม เกือฮ กาื แพรฮ ปอ ปอย อ�ื เญื
อม เซ อาึ ซ ลวต วจิ แตะ� ซ โฮว อาื มอก� 3 ฮาึก
ป ปอย อื เซ ไมจ เปอะ ตุย โซะโกะ นึง เญีย่ะ� เพาะ
อาึง นึง โฆลว ลปิ ดา โกะ เปอะ เซ� 4 ฮาึก ป ซเพระ
เปอะ เซ ตุย แม เญีย่ะ� ตอง แม นึง โตะ งอ� งอ เซ
เยอ ซ เวอื ติ แตะ โอก ระ ปุ ปุ ปอ ฮะ แตะ ยุฮ บัน่
เมือง อาวต โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื�

5 พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �แก แลน เยรูซา
เลม เฮี เมอะ� อาึ เอจี เกือฮ เวยีง เซ อาวต บัก่บวน
เมือง ปุย ไฮญ� เมือง ปุย ไฮญ เญอ อาวต รวติ ร

เวยีง อื ปอ ไคว อ�ื 6 เวยีง เยรูซาเลม เซ ปังเมอ เอจี
เลฮ เตียง โกตไม ยุฮ อาึ� เซอปึ เอนิ แม ฮา โม ปุย
ตังเมือง ป อาวต รวติ รเวยีง แตะ แม� ยุฮ โตว โอ
เอฮี ตัม ป ซตอก อาึ อาึง ละ แตะ� ญอม โตว ไอฮ
โกตไม ยุฮ ฮุ ติ เจือ เนอมึ��

7 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว เยโฮวา ฆาื อื ละ เวยีง เย
รูซาเลม เซ ตอก เฮี เยอ� �ปะ เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ
ป ซุกซัก ลุงลัง ละ อาึ โฮฮ แม ฮา เมือง ปุย ไฮญ ป
อาวต รวติ รเวยีง เปอะ เซ แม� ญอม เปอะ โตว ยุฮ
ตัม ลปุง ซตอก อาึ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ เฟือฮ� ปังเมอ
ปุน ยุฮ เปอะ ตัม ปซี ปซา ยุฮ ปุย ตังเมือง ป อาวต
รวติ รเวยีง แตะ เซ�

8�เญอืม ยุฮ เปอะ ตอก เซ เยอ� อาึ ป มัฮ พะจาว
เยโฮวา เยอ ซ แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื
อาึ ซ รเตีฮ ปะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ นึง ซองนา เมือง
ปุย ไฮญ� 9 อาึ ซ เกือฮ เนอึม เยรูซาเลม ลอก ตุต
แตะ ระ ฮา ตุต เอจี เกือฮ แตะ ลอก อื ไพรม อื ฆาื
กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ อื เซ� เฆียง เฮี เยอ อาึ ปุ โรฮ
เญาะ ซ ยุฮ ละ อื เมาะ เซ โรฮ� 10 เญือม เซ ป มัฮ
มะเปือะ ปุย นึง เวยีง เปอะ เซ ซ จัมเปน เอนิ กุก โตะ
กวน โกะ แตะ� ป มัฮ กวน ปุย เยอ ซ จัมเปน โรฮ
อื กุก โตะ มะเปือะ แตะ� ฟวยจ เซ อาึ ซ เกือฮ ปะ
ลอก ตุต แตะ� ปุย เมาะ ป โฮฮ ลัง่ นึง เปอะ อาึ ซ
เกือฮ โฮว อาวต เฮยี อาวต ไฮ นึง ปลัฮเตะ โครยญ
ลวง เอนิ� 11 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ แจง ไอม อาึ ป
มัฮ พะจาว เยโฮวา ตอก ออฮ� อาึ แจง นึง ซ ปุน ยุฮ
แตะ ไลจ โลม ละ โม เซ ไม่ โอ แตะ ซ เลียก พาวม
นึง เฟือฮ เอนิ� มัฮ ฆาื เอจี เกือฮ เปอะ วฮินั ยุฮ อาึ
เซ แปน ป รแอม ไล� นึง ยุฮ เปอะ ป ตึก เอนิ นึง
ฆอก เบร แตะ เซ นึง อ�ื ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ ป คึต ป
ตวยฮ ไฮญ โรฮ� 12 ปุย ไน เปอะ ลอวย ปุน� ตา ติ
ปุน นึง อื ซ ยุม ฆาื พาญัต ฆอก� ไม่ ไปลญ เออปึ
แตะ กไน เวยีง� ตา ติ ปุน อื ซ ยุม ฆาื กัน รุป ปุย ไม่
แตะ ก พริ เวยีง เซ� ตา ติ ปุน อื แม ซ โฮลฮ โฮว
อาวต เฮยี อาวต ไฮ นึง ปลัฮเตะ โครยญ ลวง เอนิ�
อาึ ซ ลวต วจิ แตะ� ซ อาื มอก โม เซ นึง�

13 �มัฮ ตอก เซ ตอก ซ ยุ ที เปอะ เมาะ ระ รที อาึ
เญอืม เปลีฮ อาึ รพาวม ฮาวก แตะ� อาึ ซ เปลีฮ เนอึ
ม รพาวม ฮาวก แตะ เซ ปอ ฟวยจ พาวม แตะ นึง�
เญือม เอจี เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ� ปะ ซ ยุง
ซโตฮ เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ป อฮั โอเอฮี เฮี ละ เปอะ�
ไม่ ยุฮ อาึ โอเอฮี ตอก เฮี ฆาื รพาวม รอก แตะ�

14 �โฮฮ ฮา เซ แม อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ อาวต ฮงั
อาวต เฆือะ เยอื ซน่ะ ลลาึง ปุย ตังเมือง ป อาวต
รวติ รเวยีง เปอะ เซ� โม ป โฮว พา คระ เซ ซ โฮว
โบ โล่ ญวยฮ เปอะ� 15 เญือม เกือฮ อาึ เปอะ ลอก
ตุต แตะ นึง เรยีง ฮาวก รพาวม เมอะ ละ เปอะ� ไม่
นึง กัน ฆวต เพอกึ เฟียต แตะ ปะ เซ� ปุย เมือง โม
เซ ซ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื ซ รแอม เอนิ นึง เปอะ� ซ
โฮลฮ โฮว โบ โล่ ญวยฮ ปะ ฆาื ป ยุฮ ป อฮั อาึ ละ
เปอะ เซ� 16 อาึ ซ พลวย แม ไลลวง ไปลญ เออปึ
เกือฮ เลียก ซน่ะ ลลาึง เปอะ ตอก พลวย ปุย ตี ทนู
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โฮ� ซ แปน เนอมึ ควน ไลจ โลม ละ เปอะ� ซ บุ แม
กัน ไปลญ เออปึ เปอะ เซ เกือฮ โฮว ละ เรยีง แตะ ละ
เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ ดุต ไฮจ เอนิ โกวต โอ แตะ
เญาะ ไก ป โซม ป ปอน� 17 อาึ ซ เกือฮ เนอึม โม
กวน เฌือต เปอะ เซ ยุม ฆาื ไปลญ เออปึ แตะ� ไม่
ยุม อื ฆาื กุก เกียต โกะพริ ป พลวย อาึ ละ เปอะ เซ�
ซ ยุม เปอะ ฆาื พาญัต ฆอก ไม่ ป กอยจ ป ราวม ไม่
กัน รุป เซิก� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ พะจาว ป อฮั อาึง โอ
เอฮี ตอก เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�

6
โม ป ไว ฮุป ซ ลอก ตุต แตะ

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ ไมจ เปอะ นา ลัก่ บ
ลาวง ฌื เมือง อซิราเอน เซ� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ
ละ อื ตอก เฮ�ี 3 โม เปะ ป มัฮ บลาวง ฌื นึง เมือง
อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว เยโฮ
วา ป ฮอยจ ละ เปอะ เฮ�ี พะจาว อฮั อื ละ บลาวง
ฌื โม มอยจ� ไม่ โตะ โลก ตัม ฆุง เมือง อซิราเอน
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ วจิ ฮอยจ ละ โม เปะ� ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ นาตี ฮลาวง ก ไว ปุย ป ทื แตะ เซ� 4 คัน
ทไว ยุฮ เปอะ เซ ซ ฮงั เยอื� คัน ทไว เปอะ ป ซออย
ฮงาื เซ ซ ไลจ ซ เญื่อฮ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย อาวต
ซองนา ฮุป ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื 5 อาึ ซ อาึง โรฮ
ฆัว ยุม โม อซิราเอน ซองนา ฮุป ไว อ�ื ซองั โม ป
ยุม เซ ซ เกือฮ โรฮ เฮยี เฆียง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื
6 เมาะ ยว่ง อาวต โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ซ ไลจ
ซ เญื่อฮ� คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ ฮุป ซ ไลจ บลวย
โอยจ เอนิ� คัน ทไว อื ป ซออย ฮงาื ซ ม่ะ ซ บลวย
ตื� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั โม เซ เยอ ซ ไฆร โอยจ เอนิ�
7 ป ยุม ฆาื ยุฮ ปุย ไม่ แตะ ซ ไก เอนิ โครยญ โดฮ�
เญือม เซ โม ป ไอม ลัง่ เงอ ซ ยุง ที มัฮ อาึ พะจาว
เบือ อ�ื� �

8 �อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ โรฮ ลัง่ โม เซ โปน ฮา ยุฮ
ปุย ยุม ไม่ แตะ งอ่น� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ โฮว เฮยีไฮ
ติ แตะ นึง เมือง ปุย ไฮญ� 9 เญอืม เอจี อาวต อื ไม่
แปน แตะ ครา ปุย ตอก เซ� ซ โตก โรฮ ละ อาึ เบือ
อ�ื ซ ยุง มัฮ อื อาึ ป เกือฮ แตะ ลอก ตุต เตอ� ไม่
เกือฮ ฮะ โม เซ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ นึง ปุย�
เอจี มัฮ ฆาื โอ โม โกะ อื เซ ซืไซ ละ อาึ� เอจี ละ เอจี
โปวฮ อาึ� ยุฮ กัน คึต กัน ตวยฮ� เอจี ไว ฮุป ฮา ซ
ไว แตะ อาึ� กังเคะ เอ ซ เกละ แม ยุ โกะ แตะ ไอฮ
ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ไม่ กัน คึต กัน ตวยฮ เอจี ยุฮ
แตะ เซ� 10 เญือม เซ โม เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว,
ยุง โรฮ โอ อาึ พระ ปลาว แตะ นึง ซ เกือฮ เนอมึ อาึ
โม เซ ลอก ป โซะ ลอน�� อฮั เซ พะจาว�

11พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ เยอื
ม ไม่ ปุยจ เปีจ มุน แมน เปอะ เตะ ชวง แตะ นึง ไลจ
รพาวม แตะ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร กัน คึต กัน ตวยฮ
ยุฮ โม อซิราเอน เซ� โม เซ เยอ ซ ยุม เนอมึ ฆาื กัน
รุป ปุย แตะ� ไม่ กัน ไปลญ เออปึ ไม่ พาญัต ฆอก�
12 โม ป อาวต อื ก ซไง เยอ� ซ ยุม เนอึม ฆาื พา

ญัต ฆอก� โม ป อาวต ก ซดิ นึง อื ซ ยุม นึง กัน รุป
ปุย ปุ แตะ� โม ป โฮฮ ลัง่ ฮา เซ นึง อ�ื ซ ยุม แม
นึง ไปลญ เออปึ แตะ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกือฮ อาึ
รพาวม ฮาวก แตะ ฮอยจ ละ โม เซ เยอ� 13 ฆัว ยุม
โม อซิราเอน เซ ซ อาวต เฮยีไฮ เอนิ ติ แตะ นึง รวติ
รเวยีง ฮุป ไว อื ไม่ คัน ทไว ยุฮ อื ป ไก นึง เปือง โม
เปือง มอยจ โครยญ โดฮ� เมาะ นา ก ทไว โม เซ ป
ซออย ฮงาื ละ ฮุป ยุฮ แตะ โครยญ เน่อมึ โคะ เกลอึ
ม ฮละ ไม่ โคะ ไฆรจ� ซ ไก ตื ป ยุม นึง ตอก เซ�
เญือม เซ ปุย ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื 14 อาึ ซ
กอยฮ เตะ แตะ ละ ซ ยุฮ ฮุ ไลจ โลม ละ โม เซ� ซ
เกือฮ บัน่เมือง อาวต อื เซ ฮงั เยอื โครยญ โดฮ โค
รยญ ยว่ง� มัฮ เอนิ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ
ยว่ง ดิ่ปลา� ฟวยจ เซ โม เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว
ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

7
เวลา ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ซ ฮอยจ

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� อาึ มัฮ พะจาว
เยโฮวา� อฮั เยอะ ละ ปะเทต อซิราเอน ตอก เฮ�ี
ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เวลา ลัก่ ก ลอยจ อื ละ ปะเทต
อซิราเอน เฮี เตือง โอยจ อ�ื 3 ปเล่ีย เฮี เอจี ฮอยจ
เนอึม ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ละ เปอะ� อาึ ซ พลวย
รพาวม ฮาวก แตะ เกือฮ ฮอยจ ละ เปอะ นึง จัมเปน
เนอะ รเตีฮ โม เปะ ตัม ป โปง อื ไม่ กัน ยุฮ โกะ เปอะ
ไอฮ� เอจี มัฮ โรก แตน ละ เปอะ รโตง กัน คึต กัน
ตวยฮ ยุฮ เปอะ เซ� 4 อาึ เญาะ ซ ฮลัก โตว กอ โม
เปะ� เญาะ ซ เลียก พาวม โซะไง่ โตว นึง เปอะ เฟือ
ฮ เอนิ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ตัม โปง อื
ไม่ กัน ยุฮ โกะ เปอะ ลไล อาวต ลัง่ กัน คึต กัน ตวยฮ
เซ ลลาึง เปอะ� เญือม เอจี เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ
เปอะ� โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

5 พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �ป โตะ ป ตอง ซ
ฮอยจ เลาะ ฮอยจ ลาึน เนอึม ละ เปอะ� 6 ลัก่ ก
ลอยจ โอเอฮี เอจี ฮอยจ� เอจี แจง เนอมึ ฮอยจ อ�ื
ซ ฮอยจ ละ เปอะ ปเล่ีย เฮี เอนิ� 7 โม เปะ ป มัฮ ปุย
เมือง อซิราเอน เนอ� เม่ะมัก่ ป ลัง ฮอยจ ละ เปอะ
เซ เอจี ฮอยจ เนอมึ� ซเงะ เกิต ป ซุกซัก ละ เปอะ เซ
เอจี เติง เนอมึ� เญาะ ไก โตว เซียง จอยะ เซียง เชยี
ปุย นึง นาตี ไว ปุย ฮุป นึง บลาวง ยุฮ เปอะ เซ� 8อาึ
เญาะ เล่ีญ โตว ซ เปลีฮ เยอะ รพาวม ฮาวก แตะ ละ
โม เปะ เอ� อาึ ซ รเตีฮ โม เปะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ�
เกือฮ โปง ไม่ กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ โกะ เปอะ ไอฮ
เซ� 9 อาึ เญาะ ซ ฮลัก โตว กอ โม เปะ� เญาะ ซ
เลียก พาวม โซะไง่ โตว นึง เปอะ เฟือฮ เอนิ� อาึ
ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ
โกะ เปอะ ลไล อาวต ลัง่ กัน คึต กัน ตวยฮ เซ ลลาึง
เปอะ� เญือม เอจี เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ โม
เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ป เกือฮ โม เปะ ลอก
ตุต แตะ เซ ฆาื อ�ื

10 �งอ่ต แลน เมอะ� ซเงะ ไลจ โลม ปุย เซ เอจี
ฮอยจ เนอึม� กันไฮะ กันฮอน ยุฮ เปอะ เอจี โอก ปุ
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ปุ� กัน อวต เปอะ ติ แตะ เซ เอจี เปลีฮ ที โรฮ ติ
แตะ ตอก โพรยฮ เตีย โฮ� 11 กันไฮะ กันฮอน เซ
เอจี เกือฮ เนอึม ป ฆอก ป เบร เซ โฮวน ปุ ปุ� คาว
คอง ระ โฮวน ไม่ กัน กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ� ฮอยจ
ละ อมันัต โญตซัก ปุย ซ ไลจ เยอื� เญาะ ซ โฮฮ โตว
ติ เจือ เนอึม� 12 ซเงะ ไม่ เวลา เซ เอจี ฮอยจ เนอึ
ม� กัน โชะ กัน รวี ปุย โอเอฮี เญาะ ซ ไก โตว ป มัฮ
ละ อ�ื มัฮ ฆาื เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ
โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื 13 โม ป โชะ ป รวี
โอเอฮี ฮี เญาะ ซ เตือน โตว แม ยุฮ ตึน ป เอจี โลง อื
ทุน แตะ นึง อื ไน ติ เจน ไก ลัง่ จีวติ แตะ เซ� มัฮ ฆาื
ซ เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ ปุย โครยญ
โฆะ อ�ื โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร ตอก เซ ซ โปน โตว
ยุม ติ ปุย เนอมึ� 14 เญอืม ลอยฮ เซียง โตวต เตอ�
ปุย ลัง เพรยีง เอนิ ติ แตะ โฮว รุป� ปังเมอ โอ ไก ปุย
ละ โฮว รุป แตะ� มัฮ ฆาื เอจี เปลีฮ พะจาว รพาวม
ฮาวก แตะ ละ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื

15 �นึง ก พริ เวยีง เงอ ซ ไก กัน รุป นึง� นึง โตะ
กไน เวยีง ซ ไก พาญัต ฆอก นึง� ไม่ กัน ไปลญ เอ
อปึ� ป อาวต นึง กัง เด่น เนอ ซ ยุม นึง วจิ นึง เพ
ลียฮ� ป อาวต โตะ กไน เวยีง เงอ ซ ยุม ฆาื พาญัต
ฆอก ไม่ กัน ไปลญ เออปึ� 16 โม ป เตือน อื ตอ โอก
ไม่ ฮาวก อาวต แตะ นึง บลาวง เงอ ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ
ฆาื มัป่ พิต ยุฮ แตะ� ตอก เอนิ รโกะ เกอื ป เยอืม
นึง โตะ โลก โฮ� 17 ซ อฮั เตะ ฮรมั ชวง ฆาื ป เกิต
ละ แตะ เซ เตือง โอยจ แตะ� 18 โม เซ เตือง โอยจ
อื ซ จาวป เครองึ ฮาื ฆัน� อาวต ไม่ รกุฮ รเตียง�
โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� ซ กู เอนิ ฮาึก ไกญ แตะ ปอ
ตอก เอนิ แตะ ปุย ฮวัลัน โฮ� 19 ซเงะ เปลีฮ พะจาว
รพาวม ฮาวก แตะ เซ ไคร มาื ยุฮ โม เซ เยอ ซ น่าึก
เยอื โปวฮ อื ตะ โบรก ตอก น่าึก ปุย โปวฮ ครมั โฮ�
ไคร มาื เซ ปุน เรอึม โตว อื เกือฮ โปน เฟือฮ� มัฮ
โตว โรฮ ป เกียฮ โซม เกียฮ ปอน ปุย� 20 ไพรม อื
โม เซ เอจี อวต ติ แตะ นึง โฮลฮ อื แงฮ่ ฆัว ติ แตะ
นึง เครองึ ไคร เครองึ มาื� ฟวยจ เซ ยุฮ แม ฮุป นึง
อื ละ เกือฮ อื แปน ฮุป ไว แตะ ป มัฮ ป ฆอก ลัมเลือ
ละ อาึ เซ� มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ มาื ไคร ยุฮ อื แปน ป
รแอม เอนิ ละ อื ฆาื อ�ื 21 อาึ ซ เกือฮ เยอะ ปุย ตัง
เมือง ตัง ด่าว ฮอยจ ซะ ฮอยจ เต� เกือฮ ปุย ฆอก
ปุย เบร โฮลฮ ตุย โรวก คาวคอง อ�ื คาวคอง อื เซ
ซ แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื 22 อาึ ซ พัต นา แตะ ฮา
นึง โอ แตะ คัต เวยีน โม ปุย ตังเมือง เซ� โม ปุยไฮะ
ปุยฮอน เซ ซ เลียก ซะ เลียก เต วิฮนั ยุฮ อาึ เซ ไม่
เกือฮ อื แปน ป โอ เญาะ ซัมคัน�

23 �โอเอฮี โครยญ เจือ เอจี ซุกซัก ลุงลัง โอยจ�
กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุ แตะ เอจี ไก เอนิ เล่ีป ปะเทต
เอนิ� โตะ เวยีง นึง อื เอจี นาวก นึง กัน ไฮะ กัน
ฮอน� 24 อาึ ซ เกือฮ แม โรฮ ปุย นึง เมือง ไฮญ ป
ตึก เอนิ นึง ไฮะฮอน แตะ โฮลฮ ฮอยจ กุม เญือะ ม่า
อ�ื ปัง มัฮ ปุย อฮั ติ แตะ ระ เรยีง ระ แด่น� ซ แปน
ตื ปุย ชุม โกะ ลปิ พาวม ฆาื อ�ื นาตี ซัมคัน ยุฮ อื โค
รยญ โดฮ โฮ ซ พลิฮ ซ บึน อื ฮา อื ละ ซ เกือฮ อื แปน

ป โอ เญาะ ซัมคัน� 25 เญือม เอจี ฮอยจ ป โตะ ป
ตอง ละ อื ปุย ปัง ซาวป แม ตอก ซ โฮลฮ แตะ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง� เญาะ ซ ไก โตว ละ อ�ื 26 เม่ะมัก่
โซะ ลอน เซ ฮอยจ เลาะ ฮอยจ ลาึน เนอึม� ไลลวง
ป แปน ควน โตวฮ ควน ฆราึง ปุย เยอ ฮอยจ เลิง
โรฮ� ปุย ซ ฮอยจ ปัว โม ป ซึป ลปุง พะจาว รโฮงะ
ป ซ เกิต ลัก่กา แตะ ละ แตะ� โม ป มัฮ ซตุ อู เญาะ
โฮลฮ โตว เพอกึ ปุย� โม ป กวต ป เฮยีง เงอ เญาะ
เกียฮ ชงิชา โตว ปุย โอเอฮี ไม่� 27 ป มัฮ กซัต เตอ
ซ โฮลฮ เยอืม� ป มัฮ จาวไน ระ อา ซ อาวต ไม่ ไลจ
รพาวม แตะ� โม ลัปซด่อน เนอ ซ อาวต ไม่ รกุฮ ร
เตียง แตะ� อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ตัม โปง อื ไม่
กัน ยุฮ อ�ื อาึ ซ รเตีฮ โรฮ โม โกะ อื ตอก เอจี รเตีฮ
โม โกะ อื ปุย ไฮญ โรฮ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ ยุง อื
มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

8
กัน คึต กัน ตวยฮ ป ไก นึง วฮินั

1 เญอืม เอจี มัฮ อื วนัที พอน เคิ แลฮ เนอมึ แลฮ
นึง กัน โฮลฮ เอะ โฮว แปน ครา� ลไล อาวต ดิ อาึ
นึง เญือะ โกะ แตะ ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม ยู
ด่า เยอ� เญอืม เซ พะจาว เยโฮวา เกือฮ พราวป อมั
นัต ระ ไล ยุฮ แตะ เลีฮ อาวต นึง อาึ� 2ฟวยจ เซ อาึ
แก เยอะ โอเอฮี� ชวน ป ตอก ฮุนฮงั ปรเมะ ติ ปุย�
เน่อมึ เคียง ญวย อื เลีฮ ก เซฮ เฮ� มัฮ ตอก รเออปึ
งอ โฮ� เคียง ญวย อื แม ฮาวก ก ล่าวง เงอ� รฌิญ
เฌียป เลียป เอนิ ตอก ไร ซเงี ตอฮ โฮ� 3 เญือม เซ
ปุย เซ เยอ กอยฮ ป ตอก เตะ แตะ ไปญ ฮาึก อาึ นึง
อื ติ รโจป� อาึ ยุ บลอง ยวก ลปุ พะจาว แตะ ฮาวก
ฮอยจ นึง กังฮาว� ไม่ โรวก อื อาึ ฮอยจ นึง เวยีง เย
รูซาเลม� โฮลฮ แม เลียก นึง โตะ รเวอืะ วฮินั ลวง
ลัก่ล่าวง อ�ื ปุก เอนิ ซื นา คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ
ฮอง กไน อ�ื มัฮ เอนิ นา ก ไก ฮุป ไว ปุย ป แปน
ควน กุยจ ววั ละ รพาวม พะจาว เซ� 4 เญอืม เซ อาึ
ยุ บลอง อาวต รงั ซเปีย คึนัก พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน นา เซ� มัฮ เอนิ ไล ติ ไม่ ป ยุ บลอง เงอะ เญอืม
อาวต เตอะ นึง โบ โกลง เคบ่า โฮ�

5 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ปะ ป มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ เอ� แก แลน ลวง ลั่กล่าวง เงอ เมอะ��
อฮั เซ เนิ� อาึ แก เนอึม ลวง ลั่กล่าวง ป มัฮ คระ
เลียก ปุย โตะ รเวอืะ ระ เซ ฆาื อ�ื ชวน เอนิ เนอะ
อาวต ฮุป ไว ปุย เซ นึง โบ คัน ทไว เอนิ� เอจี มัฮ ฮุป
เซ ป แปน ควน กุยจ ววั ละ รพาวม พะจาว เยอ�

6พะจาว อฮั แม เฮี เนิ ฆาื อ�ื �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� โม่ เปอะ เอจี ยุ ป ยุฮ ป อฮั ปุย โม เซ� แลน
เมอะ� โม จัตเจือ อซิราเอน เฮี เอจี ยุฮ เนอมึ กัน คึต
กัน ตวยฮ นา เฮ�ี เอจี มัฮ เอนิ โครฮ อื อาึ เกือฮ โอก
ซไง ฮา วฮินั ยุฮ ฮุ เฮ�ี ป คึต ป ตวยฮ ยุฮ โม อซิรา
เอน ป เซอปึ แม อื ฮา เฮี เยอ� ปะ ปังเมอ ซ โฮลฮ
ลัง่ เปอะ ยุ�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

7ฟวยจ เซ พะจาว นัม แม อาึ โฮว ฮอยจ นึง โตะ
รเวอืะ คระ เลียก ปุย ละ ควง วฮินั เซ� เญอืม เซ อาึ
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ชวน เนอะ โตะ โบฮ ฆรุง วฮินั เซ ติ โดฮ� 8 เญอืม เซ
พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ�
ไมจ เปอะ ตอฮ เลียก โตะ กไน ฆรุง เซ�� อฮั เซ เนิ�
เญอืม เอจี เลียก เนอมึ เมอะ� อาึ ยุ โรฮ โตะ รเวอืะ
นึง ติ โดฮ�

9 พะจาว อฮั เฮี เนิ� �เลียก ฮอยจ โตะ กไน เซ
เยอ� เลียก แลน กัน คึต กัน ตวยฮ โฮฮ วฮิ ยุฮ ปุย
นึง อ�ื� อฮั เซ เนิ� 10 เญือม เอจี เลียก เนอึม อาึ
ฮอยจ โตะ กไน เซ เยอ� อาึ โฮลฮ ยุ ฮุป ซโอยญ
ซไอป ไม่ ฮุป ซัตซิง ป รแอม ไล โครยญ เจือ ติต เอนิ
นึง เดีญ เซ ปอ เล่ีป อ�ื ยุ โรฮ ฮุป ป ไว โม อซิราเอน
เซ โครยญ เจือ� 11อาึ ยุ แม โม ป กวต ไน โม อซิรา
เอน อาลแฆลฮ ปุย� ชุง ดิ นึง ลัก่กา ฮุป โม เซ� ปุย
ไน โม เซ ติ ปุย อื มัฮ ยาอาซันยา กวน ชาฟัน� ปุย
โม เซ เยอ ไปญ ตื โดง งอ ยุฮ แตะ� ป ซออย ฮงาื
ตอง อื ทไว เซ ม่าึต ฮาวก ฮอยจ ก ฮลาวง อื ปุ ปุ�

12ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮี ละ อาึ� �ปะ ป มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ เอ� ปะ โม่ เปอะ ยุ ป ยุฮ โม ป กวต
ไน จัตเจือ โม อซิราเอน นา ก เฟียก อื เซ� โม เซ
เยอ เอจี ตัง โคน ตัง อาวต โตะ ฮอง นา ก ไก ฮุป ไว
โกะ แตะ ไอฮ ไม่ เอจี อฮั แตะ เฮ�ี �พะจาว เญาะ
ยุ เญาะ ฮมอง โตว เอะ นึง เอจี ละ เอจี โปวฮ อื บัน่
เมือง เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�� 13ฟวยจ เซ พะจาว
อฮั แม เฮี เนิ� �ป คึต ป ตวยฮ ยุฮ โม อซิราเอน ป
เซอปึ แม อื ฮา เฮี ซ ยุ ลัง่ เปอะ�� อฮั เซ เนิ�

14 ฟวยจ เซ พะจาว ตาว แม อาึ ฮอยจ นึง โตะ
รเวอืะ วฮินั ลวง ลัก่ล่าวง อ�ื เกือฮ โรฮ อาึ ยุ โม ปร
โปวน ป งาวม เยอืม ยุม พะทัมมุต�* 15พะจาว อฮั
แม เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ปะ โม่ เปอะ
เอจี ยุ โอเอฮี โม เฮี เยอ� ปะ ซ ยุ ลัง่ เปอะ กัน คึต
กัน ตวยฮ ป เซอปึ อื ฮา เฮี แม�� อฮั เซ เนิ�

16ฟวยจ เซ พะจาว ตาว แม อาึ ฮอยจ นึง ควง วิ
ฮนั เซ ลวง กไน อ�ื นึง ซื นา โตะ รเวอืะ วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ� ไก โม ปรเมะ นึง งา่ โรฮ พอน ปุย� อาวต
ดิ นึง ซน่ะ คัน ทไว ไม่ คระ เลียก ปุย นึง อ�ื ปุย โม
เซ เยอ ลัก่เคะ ลัก่ วิฮนั ยุฮ พะจาว, ลั่กกา ลวง ลัก่
โอก ซเงะ� ปุก เอนิ เญอืม นุ่ม อื ไว ซเงะ เญอืม โอก
โรง อ�ื ปอ จิ เอนิ ไกญ แตะ เตะ�

17 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ฆาื อื ละ อาึ� �ปะ ป
มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ปะ โม่ เปอะ เอจี ยุ กัน คึต กัน
ตวยฮ ป ยุฮ โม จัตเจือ ยูด่า นึง วิฮนั เฮี เยอ� กัน
ยุฮ อื เมาะ เซ ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ปอ ละ อ�ื เกือฮ แม
ปลัฮเตะ นาวก นึง กันไฮะ กันฮอน� เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ
อื ป ววั ละ อาึ ป ซ แปน ควน โฮว ละ เรยีง ฮาวก
รพาวม อาึ ละ ฆาื อ�ื เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี มัฮ
พลิฮ บึน ลัมเลือ อื อาึ� 18 เคียง เมอ ยุฮ อื ตอก เซ�
อาึ ซ เปลีฮ เนอมึ รพาวม ฮาวก แตะ ละ� อาึ เญาะ
ซ ฮลัก โตว กอ� ปัง ไววอน กอก แม ปัว อาึ เรอึ
ม แตะ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ ญุ่ก� อาึ เญาะ ซ งอ่ต

โตว ละ อ�ื เญาะ ซ เลียก พาวม โซะไง่ โตว นึง เฟือ
ฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

9
เวยีง เยรูซาเลม ลอก ตุต แตะ

1 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง แม อฮั พะจาว โอเอฮี ละ
ปุย นึง ลเลาะ เรยีง แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป ซ ยุฮ
ไลจ ละ เมือง เฮี นึง เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ� ไมจ
เปอะ เลียก ซดิ� โรวก โรฮ ไม่ วจิ ไม่ เพลียฮ ป โกว
เปอะ ละ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย นึง เมือง เฮี โรฮ�� อฮั
เซ� 2 เญอืม เซ อาึ ยุ ปรเมะ แลฮ ปุย เลียก ดิ เน่อมึ
นึง โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่ล่าวง นึง อ�ื โม เซ เยอ ไก ตื
วจิ ยุฮ ไม่ เพลียฮ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โอเอฮี� ไก
แม ปรเมะ ติ ปุย จาวป เครองึ พา แนน ไมจ� ซเยี่
อก โรฮ ปุ โฮว เอปิ ป ไก ควน ไซฮ แตะ โอเอฮี นึง�
โอก โฮว ดิ ไม่ ปุย โม เซ� โฮว ชุง ดิ นึง เฆียง คัน
ทไว ป ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี เซ�

3 เญือม เซ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว ทื โม อซิ
ราเอน เนอ ฮาวก เอนิ ฮา ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ นา
ก ตึน อาวต อื นึง เซ� เฌาะ ติ แตะ ฮอยจ นึง โตะ
รเวอืะ วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� พะจาว กอก ปรเมะ
จาวป เครองึ พา แนน ไมจ ป ไปญ เอปิ เซ� 4 อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว โฌ นึง เวยีง เยรูซาเลม เฮี
โครยญ โดฮ� ไมจ เปอะ โฮว ไซฮ เคืองไม นึง แด่
โม ป เกือฮ ติ แตะ ตุก เปละ นัน พาวม ฆาื กัน คึต
กัน ตวยฮ ป ยุฮ ปุย นึง เวยีง เฮ�ี� อฮั เซ�

5-6 อาึ ฮมอง แม โรฮ อฮั พะจาว อื ละ โม ปรเมะ
ไฮญ นึง อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอ โฮว ฟวต ปุย เซ
เยอ ละ โฮว โฌ โรฮ เปอะ นึง เวยีง เฮี โครยญ โดฮ�
ไมจ เปอะ โฮว ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื เตือง ป ระ
ป ตุ กวนดุ ป กวต� ฮอยจ ละ โม ป เครฮี ป โกวน
เตือง โอยจ อ�ื ทัน โตว ฮลัก กอ� ทัน โตว เกือฮ ติ
เปอะ เลียก พาวม โซะไง่ นึง เฟือฮ เอนิ� ละ โม ป
ไก เคืองไม นึง แด่ อื ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ลอก เฟือ
ฮ เอนิ� ยุฮ เอนิ ปุ โฮว เน่อมึ นึง วฮินั ยุฮ อาึ เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย โม เซ เยอ ยุฮ เนอึม เอนิ ปุ โฮว
ยุม ไม่ ปุย เน่อมึ นึง โม ป กวต ป เฮยีง ป อาวต อื
นึง ลัก่กา วฮินั เซ�

7 พะจาว อฮั แม เฮี ละ โม เซ� �โม ป ยุฮ เปอะ
ยุม ไม่ เซ เอญี โปวฮ เอนิ นึง ควง วฮินั เฮี ปอ นาวก
อื เอนิ� ละ ซ เกือฮ เปอะ วฮินั เฮี แปน ป รแอม ไล�
โฮว ยุฮ เอนิ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย โม เซ เยอ โอก
โฮว ยุฮ เนอมึ ยุม ไม่ ปุย นึง เวยีง เซ ตอก เซ� 8ลไล
ยุฮ โม เซ ยุม ไม่ ปุย เยอ� อาึ อาวต โน่ง เงอะ นา
เซ� อาึ นุ่ม เอนิ ติ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� อฮั
แม เฮี ไม่� �โอ พะจาว เยโฮวา� อมั มัฮ ซ เปลีฮ
เปอะ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ เวยีง เยรูซาเลม ปอ
ยุฮ เอนิ เปอะ ยุม ไม่ โม อซิราเอน ป โฮฮ ลัง่ อื เตือง
โอยจ อื แล�� อฮั เซ ละ อาึ อ�ื

* 8:14 8:14 กัน เยอืม ปุย พะทัมมุต เซ มัฮ ปซี ปซา ยุฮ โม บ่าบี่โลน� โม เซ แกต พะ ยุฮ แตะ เซ ยุม โครยญ เนอมึ� ดัฮ เอจี เยอืม อื โฮ�
แกต อื เกียฮ โกฮ ไอม แม�
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9 เญอืม เซ พะจาว อฮั แม เฮี ละ อาึ� �มัป่ พิต ยุฮ
โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เฮี เอจี โฮวน เอจี โฮฮ เนอึ
ม� บัน่เมือง เฮี เยอ เอจี นาวก เอนิ นึง กัน ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ ปุ แตะ ไม่ กันไฮะ กันฮอน โครยญ เจือ� โม
เซ เอจี โฆง อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เญือะ ยุ เญือะ
ฮมอง โตว ป ยุฮ ป อฮั ปุย นึง เอจี ละ โปวฮ อื บัน่
เมือง เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 10ญันได่ อาึ ปังเมอ
ซ ยุฮ ละ อื ตอก ยุฮ โกะ อื ละ ปุย ไฮญ� อาึ เญาะ ซ
ฮลัก โตว กอ� เญาะ ซ เลียก พาวม โซะไง่ โตว นึง
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

11ฟวยจ เซ ปรเมะ ป จาวป เครองึ พา แนน ไมจ
ป ไปญ เอปิ เซ เอญี อฮั เฮี ละ พะจาว� �เมาะ ป เอจี
ดวน เปอะ อาึ ยุฮ ฮู อาึ เอจี ยุฮ เนอมึ เมอะ โครยญ
เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10
รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว โอก ฮา วฮินั

1ฟวยจ เซ อาึ แก เยอะ ป ตอก พรงั โม่ว นึง ราว
ไกญ เตปด่า ไก โพรยจ เซ� ชวน เนอะ โอเอฮี ป
ตอก ก งาวม คึ ป ยุฮ ปุย นึง แกว มฮานิน โฮ� 2 เญื
อม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ปุย จาวป เครองึ พา แนน
ไมจ เซ� �ไมจ เปอะ เลียก อาวต ซน่ะ โวงเลาะ ป
อาวต ฆรมึ ฮุป โม เตปด่า ไก โพรยจ เซ� ไมจ เปอะ
กาวป โรวก รฆุ งอ ป อาวต บั่กบ่วน โม เตปด่า เซ
โฮว ครวย นึง ราว เวยีง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม
เซ ปุย เซ เยอ ยุฮ เนอมึ อื ซองนา อาึ ตอก เซ�

3ป มัฮ โม เตปด่า ไก โพรยจ เซ ชุง ลวง ลัก่เซฮ วิ
ฮนั เซ� เญือม เอจี เลียก ปรเมะ เซ ฮอยจ โตะ กไน
วฮินั เนอ� ควง วฮินั ลวง กไน อื เซ เลีฮ เอนิ ชุต รวู
กุ นึง ปอ ไฆลป อื เอนิ� 4 เญือม เซ รงั ซเปีย คึนัก
ยุฮ พะจาว เยอ� ฮาวก ฮา โม เตปด่า ไก โพรยจ เซ�
ลอต โอก นึง คระ โตะ รเวอืะ วิฮนั เซ� ชุต รวู เยอ
เลีฮ เลอปึ เอนิ โรฮ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ปอ ไฆลป เอนิ
อ�ื นึง ควง วฮินั เซ นาวก เอนิ โรฮ นึง รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ พะจาว เซ� 5 เซียง ลปลอยฮ เตปด่า โม เซ
โพรยจ แตะ ปอ เอนิ ฮมอง ปุย อื ฮอยจ นึง ควง วิ
ฮนั เซ ลวง ก พริ อ�ื ตอก เอนิ ลอยฮ เซียง เญือม
อฮั พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ โอเอฮี โฮ�

6 เญือม ดวน พะจาว อื เลียก ตุย งอ เน่อมึ ซน่ะ
โวงเลาะ ป อาวต บัก่บว่น โม เตปด่า ไก โพรยจ เซ�
ปรเมะ ป จาวป เครองึ พา แนน ไมจ เซ เลียก ชุง
เนอึม นึง เฆียง โวงเลาะ เซ ติ โวง� 7 เญือม เซ เต
ปด่า ติ ปุย อื ซนาว เตะ แตะ ฮอยจ ละ งอ ป อาวต
ลลาึง เตปด่า โม เซ� ตุย อาึง รฆุ งอ เซ นึง เตะ ปร
เมะ ป จาวป เครองึ พา แนน ไมจ เซ� ฟวยจ เซ ปร
เมะ เซ โอก โฮว ไม่ อ�ื 8 อาึ ยุ โรฮ ฆรมึ โพรยจ โม
เตปด่า เซ โครยญ โฆะ อ�ื ไก โรฮ เตะ ตอก เตะ ปุย
ปลัฮเตะ โฮ�

9 โวงเลาะ ป ยุ อาึ เซ เตือง ปาวน โวง อื เซ ตอก
ปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื โวงเลาะ โม เซ อาวต นึง เฆี
ยง โม เตปด่า เตือง ปาวน อื เซ ติ ปุย ติ โวง� ตอฮ
รฌิญ ไม่ อื ตอก แกว ไมจ โฮ� 10 โวงเลาะ โม เซ

เยอ ตอก ตื ปุ แตะ� โวงเลาะ ติ โวง อื อาวต กุน
แกน ปุ แตะ ไม่ โวงเลาะ ไฮญ นึง อ�ื 11 เญือม มุน
โวงเลาะ เซ ติ แตะ โฮว เยอ� เตอมึ ลวง ฆวต โฮว
อื เกียฮ โฮว ตื นึง อื เตือง ปาวน ลวง อ�ื จัมเปน
โตว อื ลเตือฮ ไป ลเตือฮ มา� 12 เตปด่า โม เซ เตือง
ตัว อื เตือง ลัก่เคะ ลั่กกา อื ฮอยจ ละ เตะ อื ไม่ โพ
รยจ อ�ื ฮอยจ ละ โวงเลาะ ยุฮ อ�ื ไก ตื เอนิ ไง่ เล่ีป
อ�ื เตปด่า เตือง ปาวน อื เซ ไก ตื โวงเลาะ ยุฮ โกะ
ไอฮ� 13 เญือม เซ อาึ ฮมอง โรฮ อฮั ปุย มอยฮ โวง
เลาะ โม เซ ตอก เฮ�ี �โวงเลาะ ลเลีญ�� อฮั เซ ไม่
อ�ื 14 เตปด่า เซ ติ ติ อี ไก ตื นา ปาวน ลวง� นา ติ
ลวง อื มัฮ นา โมวก� ติ ลวง อื แม มัฮ ตอก นา ปุย
โฮ� นา ติ ลวง อื แม มัฮ ตอก นา ซิงโต โฮ� นา ลวง
ปาวน อื ตอก นา กลัง ลอง โฮ�

15ฟวยจ เซ เตปด่า โม เซ เยอ โกฮ โปว� เอจี มัฮ
เอนิ ติ ไม่ ป ยุ อาึ เญือม อาวต เตอะ โบ โกลง เคบ่า
โฮ� 16 เญอืม เอจี โกฮ โปว เตปด่า โม เซ� โวงเลาะ
โม เซ เยอ โฮว โรฮ เฆียง อ�ื เญือม ไลฮ เตปด่า โม
เซ โพรยจ แตะ ฮาวก กังฮาว เยอ� โวงเลาะ โม เซ
เยอ มุน เอนิ โรฮ ติ แตะ� โฮว ไม่ อื เญือะ ลเตือฮ
โตว ติ แตะ เฟือฮ เอนิ� 17 เญือม ลโล่ะ เตปด่า โม
เซ เยอ� โวงเลาะ โม เซ ลโล่ะ เอนิ โรฮ� เญอืม โปว
เตปด่า โม เซ เยอ� โวงเลาะ โม เซ เยอ โกฮ โปว โรฮ
ไม่ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี อาวต เอนิ รพาวม เตปด่า โม เซ
นึง โวงเลาะ โม เซ โรฮ�

18ฟวยจ เซ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว เยอ โอก ฮา
โตะ รเวอืะ วิฮนั� ฮาวก อาวต ราว เตปด่า โม เซ�
19 เญอืม เซ อาึ ยุ เอนิ กัง เตปด่า โม เซ โพรยจ แตะ
ละ ซ โกฮ โปว อื ฮาวก ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี โวงเลาะ โม
เซ เยอ โฮว เอนิ โรฮ ไม่ อ�ื เตปด่า โม เซ เยอ ลโล่ะ
นึง ซื นา โตะ รเวอืะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ นึง อ�ื รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว ทื โม อซิรา
เอน เนอ� อาวต เอนิ ราว โม เตปด่า เซ�

20 เตปด่า โม เซ เยอ เอจี มัฮ เอนิ ติ ไม่ ปุย ตัง
เจือ ป ยุ อาึ อาวต อื ฆรมึ พะจาว ทื โม อซิราเอน เญื
อม อาวต เตอะ โบ โกลง เคบ่า โฮ� 21 ปุย โม เซ โค
รยญ โฆะ อื ไก นา เตือง ปาวน ลวง อ�ื ไก โรฮ โพ
รยจ ปาวน โรฮ� ฆรมึ โพรยจ อื เซ ไก แม เตะ นึง อื
ตอก เตะ ปุย โฮ� 22 ตอก มัฮ ตอก มอยฮ นาตา โม
ปุย ตัง เจือ ป ยุ อาึ เซ� มัฮ เอนิ ติ ไม่ ป ยุ อาึ นา อื
นึง โบ โกลง เคบ่า โฮ� ปุย โม เซ โครยญ โฆะ อื โอก
โฮว ตื ซื นา โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�

11
เวยีง เยรูซาเลม ซ ลอก ตุต แตะ

1ฟวยจ เซ ลปุ พะจาว ยวก แม ตาว อาึ ฮอยจ นึง
โตะ รเวอืะ วฮินั ยุฮ พะจาว ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื
เญือม เซ อาึ ยุ โม ปรเมะ งา่ โรฮ พอน ปุย� อาวต
ดิ นึง โบ โตะ รเวอืะ เซ� ปุย ไน โม เซ เยอ ตา ลอา
ปุย อื มัฮ ป นัม โม อซิราเอน� มัฮ ยาอาซันยา กวน
อตัชู ไม่ เป-ลาทียา กวน เบ่ไนยา� 2 เญือม เซ พะ
จาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� โม ป
ยุ เปอะ เฮี มัฮ ตื โม ป คิต งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ กัน
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ฆอก� เอจี แนะนัม โรฮ ปุย เกือฮ ยุฮ ป ฆอก ป เบร
นึง เวยีง เฮี โรฮ� 3 โม เฮี เอจี อฮั เฮ�ี �เญาะ เล่ีญ
โตว ซ โฮลฮ เอะ ยุฮ เญือะ อาวต แตะ� เยรูซาเลม
เฮี เยอ มัฮ ตอก อื เดือง ป ปุน เฆีญ เอะ โฮ�* โม เอะ
เอ มัฮ โรฮ ตอก โตะ ป อาวต โตะ เดือง เซ โรฮ�� อฮั
เซ� 4ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง
อาึ ละ� ไม่ เติ เปอะ โม เซ� ไมจ เปอะ ซึป เนอมึ ละ
อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

5 เญือม เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอนิ นึง อาึ�
พะจาว ดวน เอนิ อาึ อฮั อื ละ โม ลัปซด่อน ตอก
เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ เปอะ�
อาึ ยุง เงอะ ป อฮั ป อู โม เปะ เอ� ป คิต เปอะ โตะ
กไน รพาวม แตะ เซ อาึ ยุง ตื โรฮ โฮะ� 6 โม เปะ
เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย เวยีง เฮี ปอ นาวก เอนิ ตัม
กอง นึง ฆัว ยุม ปุย เอนิ�

7�เคียง เมอ ยุฮ เปอะ ตอก เซ พะจาว เยโฮวา อฮั
เฮี ละ เปอะ ฆาื อ�ื โม ป เอจี ยุฮ โม เปะ ยุม ไม่ กไน
เวยีง เฮ�ี โม เซ แปน เนอมึ โตะ นึง อ�ื เวยีง เฮี มัฮ
โรฮ ตอก เดือง ป เฆีญ อ�ื โม เปะ ปังเมอ ซ ตุย เยอื
ปุย เปอะ โอก ฮา เวยีง เฮ�ี 8 โม เปะ เอจี ฮลัต เปอะ
นึง วจิ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ เอนิ โม ป ไปญ วจิ เซ
ฮอยจ ละ เปอะ� 9 อาึ ซ ตุย โม เปะ เกือฮ โอก ก พริ
เวยีง� ซ มอป โม เปะ ละ ปุย ตัง เมือง� ไม่ ซ เกือฮ
โม เปะ ลอก ตุต แตะ เน่อมึ นึง โม เซ� 10 โม เปะ ซ
ยุม เปอะ นึง กัน รุป� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต
แตะ นึง โบ เคต เมือง อซิราเอน เซ� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ ยุง เปอะ มัฮ เนอมึ อาึ พะจาว เยอ� 11 เวยีง
เฮี เยอ ซ แปน โตว เดือง ป เฆีญ โม เปะ� โม เปะ
เอ ซ โฮลฮ เปอะ โตว แปน โตะ อาวต กไน อ�ื อาึ ซ
เกือฮ เนอึม โม เปะ ลอก ตุต แตะ โบ เคต เมือง อซิ
ราเอน เฮ�ี 12 มัฮ ตอก เซ ตอก ซ ยุง เนอึม เปอะ
มัฮ อาึ พะจาว เยอ� โม เปะ เอจี ละ โปวฮ เนอึม
เปอะ ลปุง ซตอก อาึ แตะ� ไม่ โอ เปอะ เญาะ ยุฮ
ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ� ปังเมอ เอจี ยุฮ เอนิ เปอะ ตัม ปซี
ปซา ยุฮ ปุย ตังเมือง โม ป อาวต รวติ รเวยีง เปอะ
เซ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

13ลไล ซึป ลัง่ อาึ ลปุง พะจาว ละ ปุย เยอ� เป-ลา
ทิยา ป มัฮ กวน เบไ่นยา เยอ ยุม เอนิ เญอืม เซ เอนิ�
เญอืม ยุ อาึ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� นุ่ม เอนิ ไกญ แตะ
ฆาื ฮอยจ ลังเตะ� อฮั เฮี ละ พะจาว เรยีง� �โอ พะ
จาว เยโฮวา� ปะ อมั มัฮ ซ ยุฮ เนอมึ เปอะ ยุม ไม่ โม
อซิราเอน เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื เฮี ปอ โอยจ แกล เอนิ
อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว อาึ อ�ื

พะจาว ซ เรอมึ โม ป โฮว แปน ครา
14พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี

15�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� โม อซิราเอน ป อาวต
ลัง่ นึง เวยีง เยรูซาเลม เอจี อู ลอก ไลลวง ปะ ไม่ โม
อซิราเอน ป โฮลฮ โฮว แปน ครา นึง เมือง ปุย ไฮญ�
โม เซ เยอ เอจี อฮั เฮ�ี �โม ป โฮลฮ โฮว แปน ครา
ปุย เซ เอจี ซไง ลอน ฮา พะจาว, ไม่ โอ แตะ เญาะ

เกียฮ นัปทื อ�ื เมาะ ป มัฮ พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ
อ�ื พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ เอะ�� อฮั เซ�

16�เคียง เมอ ตอก อื เซ ไมจ เปอะ โฮว อฮั รซอม
อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ละ โม ป แปน ครา เซ ตอก
เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ ป เกือฮ เปอะ โฮลฮ โฮว อาวต เฮยี
อาวต ไฮ ติ แตะ นึง เมือง ปุย โฮวน โดฮ โฮ� ปัง
มัฮ ตอก เซ เอจี มัฮ เอนิ อาึ ป อาวต ไม่ เปอะ� อาึ
แปน เอนิ ตอก วฮินั ซัมคัน ละ โม โกะ เปอะ นึง เมือง
โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต นึง ติ เตะ เซ��

17 �มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ อฮั ละ โม เซ ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ� เฆียง เฮี อาึ
ซ รโจะ แม โม เปะ เน่อมึ นึง เมือง โฮลฮ เปอะ โฮว
อาวต เฮยี อาวต ไฮ ติ แตะ นึง โฮวน เมือง เซ� ซ
มอป แม โรฮ ปลัฮเตะ เมือง อซิราเอน ละ เปอะ ตอก
ไพรม อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ��

18 �เญื อม เอจี แม อาวต แม อื นึง เมือง โกะ
แตะ� โม เซ เยอ ซ ยวก เอนิ โปวฮ ฮุป โอ เอฮี ป
รแอม ลัมเลือ อาึ นึง� ไม่ ป คึต ป ตวยฮ ละ อาึ เซ
เกือฮ โอก ฮา เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื 19อาึ ซ เกือฮ
โม เซ โฮลฮ รพาวม รโม่ยฮ โคระ แตะ� รพาวม ลึง
ไม่ รพาวม กอ บุ่ง อื เซ ซ เกือฮ เอนิ โอก ฮา อ�ื ซ
เกือฮ แม โฮลฮ รพาวม ญิงญอม แตะ� 20 มัฮ ยุฮ
ฮุ ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เซ ปุน ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก อาึ อาึง โครยญ เจือ� ไม่ ปุน ยุฮ โรฮ อื ตัม
โกตไม ยุฮ ฮุ เซ� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ แปน ปุย ไน อาึ
ฆาื อ�ื อาึ ซ แปน โรฮ โฮะ พะจาว ยุฮ อ�ื 21 ละ โม
ป เกือฮ ติ แตะ ติต รพาวม นึง ฮุป โอเอฮี ป รแอม
ลัมเลือ ละ อาึ� ไม่ ยุฮ อื กัน คึต กัน ตวยฮ เนิ เซ�
อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ เยอะ ลอก ตุต แตะ ตัม ป โปง อื
ไม่ กัน ฆอก ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว โอก ฮา เวยีง เยรูซาเลม
22 ฟวยจ เซ โม เตปด่า ไก โพรยจ เซ โกฮ โปว�

โวงเลาะ โม เซ เยอ อาวต โรฮ เฆียง อ�ื ป มัฮ รงั
ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เนอ� อาวต
เอนิ ราว โอเอฮี โม เซ เอนิ� 23 เญือม เซ รงั ซเปีย
ยุฮ พะจาว เซ โอก เนอมึ ฮา โตะ กไน เวยีง เซ� โฮว
อาวต นึง ไกญ บลาวง รเตือป เวยีง เซ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ นึง อ�ื 24 เญือม เซ ลปุ พะจาว เยอ ยวก โรฮ
อาึ โอก เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน ป มัฮ นา
ก อาวต โม ป แปน ครา เซ แม� เญือม เซ เมาะ ป
โฮลฮ โฮะ ยุ บลอง เซ ไฆร เอนิ ฮา เยอะ�

25 โอเอฮี ป โฮลฮ แตะ ยุ ฮมอง ป เปลีฮ พะจาว
เนิ เซ� อาึ รโฮงะ โรฮ ละ โม ป โฮลฮ แปน ครา เซ
โครยญ เจือ�

12
เอเซเคียน ซแด่ง ตอก แปน ปุย ครา

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮี แม� 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� เอจี อาวต
เปอะ ซน่ะ ลลาึง จัตเจือ โม ป กอ เลีฮ เตียง เซ� โม
เซ เอจี ไก ไง่ ละ แลน แตะ โอเอฮี� ปังเมอ โอ ยุ โอ
เอฮี นึง อ�ื เอจี ไก โรฮ ฮยวก ละ งอ่ต แตะ โอเอฮี�

* 11:3 11:3 ปุย โม เฮี เยอ มัฮ แกต อื เวยีง เยรูซาเลม โอ ไก ตอก ไลจ เญือม ซ ฮอยจ รุป โม บ่าบี่โลน ไม่ แตะ�
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ปังเมอ โอ โรฮ ฮมอง โอเอฮี นึง อ�ื มัฮ ฆาื มัฮ โม
เซ จัตเจือ โม ป กอ เลฮ เตียง�

3�เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ
เอ� ไมจ เปอะ แฮรป เตียป เครองึ เซอกึ โกะ แตะ�
ฟวยจ เซ ปุยฮ ปุ โรวก� เคียต โอก โฮว ไม่ เวลา เมือ
ซเงะ่ อื ตอก โฮว ปุย เญอืม โฮลฮ แตะ โฮว แปนครา
โฮ� ลไล โฮว เปอะ เซ เกือฮ ปุย โฮลฮ ยุ เปอะ� เมอ
เตือง อื กัน ยุฮ ปะ ตอก เซ เยอ ซ แปน โรฮ ควน ปุน
โม เซ คิง แตะ เบือ อื ยุง่� ปัง มัฮ จัตเจือ โม ป กอ
เลฮ เตียง ญุ่ก� 4 ปะ ไมจ เนอึม เปอะ เคียต แฮรป
เตียป อาึง เครองึ เซอกึ แตะ ซองนา ปุย เมือ ซเงะ่
อ�ื เญือม เอจี ปู พริ อี เคียต โอก แม ไม่ ฮา เญือะ
เปอะ ซองนา ปันตา โม เซ� เกือฮ ตอก ซ โอก โฮว
ปุย ฮา เญือม โฮลฮ แตะ โฮว แปน ครา โฮ� 5 ไมจ
เปอะ ตอฮ เดีญ เญือะ แตะ เกือฮ โม เซ ยุ� ฟวยจ
เซ ไมจ แม เปอะ โอก โฮว ลอต คระ โตะ เดีญ ตอฮ
เปอะ เซ ไม่ เครองึ โรวก เปอะ เซ� 6 กลอม ปุ โฮว
เครองึ โรวก เปอะ เซ นึง ซองัปา เปอะ� เกือฮ โม
เซ ยุ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เพาะ ปุ โฮว
ไง่ เปอะ� ละ โอ เปอะ ซ เกือฮ ติ แตะ ยุ คระ ซ โฮว
แตะ� เกือฮ ติ เปอะ ตอก ป โฮว นา ก เฟียก อื โฮ�
กัน ยุฮ เปอะ ตอก เซ เยอ เอจี มัฮ โรฮ ซกิ ซัมคัน ละ
โม อซิราเอน โรฮ�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ�

7 เญอืม เซ อาึ ยุฮ เนอมึ เมอะ ตัม ป ดวน พะจาว
แตะ ยุฮ เซ� อาึ แฮรป เนอึม รบุยฮ ลกลอม แตะ
เมือ ซเงะ่ อื ตอก ป ซ โฮลฮ โฮว แปน ครา โฮ� เญื
อม เอจี มัฮ อื เมือ กปู อื อาึ ตอฮ เนอึม แม เดีญ
เญือะ แตะ เซ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� ลอต เนอึม
โฮว ไม่ ซองนา โม เซ เตือง เฟียก อื ละ แตะ� กลอม
ปุ โฮว เครองึ โรวก แตะ เซ ไม่�

8 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี พะจาว เกือฮ แม ลปุง
แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 9�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ
เอ� จัตเจือ โม อซิราเอน โม ป เลฮ เตียง เซ� โม่ เอจี
ไฮมญ อื นึง เปอะ ไลลวง กัน ยุฮ เปอะ เซ� 10 เคียง
ไฮมญ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ รโฮงะ ซโตฮ ละ อ�ื มัฮ
ลปุง เฮี ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว เยโฮวา ป ฮอยจ ละ
กซัต เวยีง เยรูซาเลม� ไม่ ฮอยจ โรฮ อื ละ โม ลัป
ซด่อน ป อาวต นึง เวยีง เซ เตือง โอยจ อ�ื 11 ไมจ
เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เฮี มัฮ โรฮ ตัวยัง่ ซัม
คัน เกว ไม่ โม เซ� เมาะ ป ยุ เปอะ ยุฮ อาึ อื เฮ�ี มัฮ
โรฮ ป ซ โฮลฮ โม เซ ยุฮ ตอก เซ โรฮ� โม เซ เยอ ซ
โฮลฮ ปุย โรวก เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ�� �

12 �กซัต ป อาวต ซน่ะ ลลาึง อื เซ ซ โฮลฮ เนอึม
กลอม ปุ โรวก เครองึ แตะ� โฮว ไม่ อื เญือม เฟียก
อ�ื ปุย โม เซ เยอ ซ โฮลฮ เนอึม ตอฮ ฆรุง เวยีง�
เกือฮ กซัต ลอต โอก โฮว นึง อ�ื กซัต เซ ซ โฮลฮ
เนอึม เพาะ ไง่ แตะ ละ โอ อื ซ โฮลฮ ยุ คระ ซ โฮว
แตะ เซ� 13 อาึ ซ เตือะ เรอึป ยุฮ แตะ ราว ปุย เซ�
ซ เกือฮ โฮลฮ เลียก นึง แฮวะ ยุฮ แตะ� ซ ตาว แม
เยอะ ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน ป อาวต นึง เมือง เคน
เด่ีย เซ� ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ ยุ เมือง เซ นึง ไง่ แตะ
เฟือฮ เอนิ� ปุย เซ เยอ ซ ลอต เอนิ ยุม นา เซ เอนิ�
14 โม ลุกนอง อื ไม่ คารตัชกัน ฮอยจ ละ โม ตฮนั ยุฮ

อื อาึ ซ เกือฮ แตกฟุง เฮยีไฮ ติ แตะ โครยญ ลวง
ตอก โฮว กาื โฮ� อาึ ซ เกือฮ ปุย โฮว อาื ละ ซ ซาวป
อื ยุฮ ยุม ไม่�

15 �เญือม เอจี เกือฮ อาึ อื โฮลฮ โฮว อาวต เฮยี
อาวต ไฮ ติ แตะ นึง ซน่ะ ลลาึง บัน่เมือง ปุย ไฮญ�
ไม่ โฮลฮ อื โฮว อาวต โฮวน ปะเทต เตอ� เญือม เซ
ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื 16 อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ
โรฮ ลัง่ เงอะ ปุย โม เซ โปน ฮา ยุม แตะ นึง กัน รุป
ไม่ ไปลญ เออปึ ไม่ พาญัต ฆอก� ปังเมอ มัฮ ลวง
รมัฮ อ�ื มัฮ ยุฮ ละ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม ป
อาวต ซน่ะ ลลาึง ปุย โฮวน เมือง เซ โตก ละ กัน คึต
กัน ตวยฮ ป ยุฮ แตะ ละ อาึ เซ� เญือม เซ โม เซ ซ
ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื�

17พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 18 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ โซม
ป โซม ป ปอน ยุฮ แตะ เซ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�
ไมจ โรฮ เปอะ ญุ รอาวม เซ ไม่ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆ
ราึง แตะ� 19 ไมจ โรฮ เปอะ อฮั อู ละ โม ลัปซด่อน
นึง เมือง เปอะ ตอก เฮ�ี �พะจาว เยโฮวา เอจี อฮั
โอเอฮี ละ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ป อาวต ลัง่ นึง เมือง
อซิราเอน ตอก เฮ�ี โม เซ เยอ ซ โฮลฮ โซม ปอน ไม่
รพาวม ฮลัต แตะ� ซ โฮลฮ ญุ รอาวม ไม่ โตวฮ ไม่ ฆ
ราึง แตะ� เมาะ คาวคอง ป ไก นึง บัน่เมือง อาวต อื
เซ ซ ซเคระ ตื ปุย โรวก ฮา อ�ื มัฮ ฆาื ยุฮ ปุย อาวต
นึง บัน่เมือง เซ กันไฮะ กันฮอน ละ ปุ แตะ โครยญ
โฆะ อ�ื 20 เวยีง โฮวน โดฮ ป กอ อาวต ปุย นึง เซ ซ
แปน ป ฮงั เยอื� ปะเทต เซ ซ ม่าวง เยอื ฆาื อ�ื เญื
อม เซ โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื �
อฮั เซ�

21ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ
อาึ ตอก เฮ�ี 22 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� โม อซิ
ราเอน กอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ลปุง พะจาว ป ซึป ปุย
ละ เอะ เอ ลอยจ เยอื ไอฮ พาวม แตะ� แปน เนอึม
โตว ตัม ป อฮั อื อาึง เซ�� กอ อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
เกียฮ อฮั โน่ง โอเอฮี ตอก เซ เนิ เมอ� 23 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ โม เซ ตอก เฮ�ี พะ
จาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ลปุง ป กอ อฮั ปุย
เซ ลอยจ แปฮ� เญาะ ซ เกือฮ โตว ปุย โกว ลปุง เซ
นึง เมือง อซิราเอน� ปังเมอ ไมจ เปอะ อฮั ละ โม
เซ ตอก เฮ�ี ซเงะ เซ เยอ เอจี ซดิ เนอมึ� ลปุง อาึ ป
ซึป ปุย เซ เอจี ซ แปน เนอมึ ตอก อฮั อื อาึง โฮ� โค
รยญ มวยญ� 24 เฆิม เฮี โฮว ไป นา เญือะ ซ ไก โตว
ป ซึป ลปุง อาึ ไม่ อฮั แตะ ป โอ เนอึม เมอ� ป อฮั
อาึง ลปุง ชอม ลปุง ญอ ละ โม อซิราเอน เนอ ปุ โรฮ
เญาะ ซ ไก� 25อาึ ป มัฮ พะจาว เยอ� ซ อฮั เยอะ โอ
เอฮี� เมาะ ป อฮั อาึ อื ซ แปน เนอมึ ตอก อฮั เยอะ
เซ� เญือะ เล่ีญ โตว เฟือฮ� อาึ ปังเมอ อฮั เอนิ ละ
จัตเจือ โม ป กอ เลฮ เตียง ตอก เฮ�ี เอจี มัฮ เอนิ
เจน โม เปะ เฮี ป ซ เกิต โอเอฮี ตอก เฮี ละ อ�ื อฮั
อาึ ตอก ออฮ� ซ ยุฮ โรฮ เยอะ ตัม ป อฮั แตะ ตอก
เซ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

26พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
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เฮ�ี 27 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� จัตเจือ โม อซิ
ราเอน เนอ เอจี อฮั เฮ�ี �ไลลวง ป ยุ บลอง ปุย เซ
เล่ีญ ลัง่ ซ แปน อื ป ฟวยจ เจอ� ลปุง ป ซึป ปุย อาึง
เซ มัฮ ไลลวง ป ซ ไก เฆียง เฮ�ี เล่ีญ ลัง่ ซ เกิต อ�ื�
อฮั เซ�

28 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ไมจ เปอะ อฮั ละ
โม เซ ตอก เฮ�ี พะจาว เยโฮวา อฮั อื ตอก เฮ�ี เมาะ
ลปุง ป อฮั อาึ อาึง เงอ� ซ แปน เนอมึ เอนิ ตอก อฮั
เยอะ เซ โครยญ เจือ� เญาะ ลัง่ เญาะ เล่ีญ โตว��
อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

13
ป ซึป ลปุง โอ เนอมึ ลอก ตุต แตะ

1ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ
อาึ ตอก เฮ�ี 2�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ
ซึป ลปุง อาึ ไม่ เติ เปอะ โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป
ลปุง อาึ นึง เมือง อซิราเอน� นึง ซึป โม เซ อื ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี โม เปะ
ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว. 3 พะจาว เยโฮวา เอจี
อฮั เฮ�ี โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง อาึ เตือง งาวไงญ
แตะ เซ� ซ ลอก เนอมึ ป โตะ ป ตอง ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื
อฮั อื โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ โตว ไก
เนอมึ ป ยุ ป ฮมอง อื เฟือฮ� 4 โม เปะ ป มัฮ โม อซิ
ราเอน� โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว ยุฮ เปอะ
เซ� มัฮ เยอื ตอก บราวก ป อาวต ลลาึง เญือะ ยว่ง
เอจี ไลจ เอจี เญื่อฮ โฮ� 5 โม เซ ฮาวก โตว ฮอยจ นึง
ก ไลจ ก เญื่อฮ ฆรุง เฟือฮ ละ ซ ปองกัน อื เวยีง เซ�
ฆรุง เวยีง นึง อื ปุ โรฮ เฌาะ โก โคระ อื ละ จัตเจือ
โม อซิราเอน โรฮ� ละ ซ ปุน เฆีญ อื ติ แตะ เญือม
ฮอยจ กัน รุป ไน ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ� 6 ป ยุ บลอง
โม เซ เยอ มัฮ เยอื ป โอ เนอึม� ลปุง ป เคียต อื อฮั
อาึง เงอ มัฮ เยอื ลปุง คีอู� เมาะ ป อฮั โม เซ เยอ
เคียต โคะ อื มัฮ ป รโฮงะ อาึ ละ แตะ� ญันได่ อาึ ปัง
เมอ โอ ดวน โม เซ อฮั อู โอเอฮี ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�
โม เซ เยอ ปังเมอ โคะ ลัง่ ป อฮั ป อู แตะ อาึง เซ ซ
แปน เนอึม ตอก เอจี อฮั แตะ อาึง� 7 อาึ ฆวต รโฮ
งะ ซโตฮ ละ โม เซ ตอก เฮ�ี ป ยุ บลอง เปอะ เซ มัฮ
เยอื ป โอ เนอึม� ลปุง ป เคียต เปอะ อฮั อาึง เงอ�
มัฮ เยอื คีอู เปอะ� เอจี โคะ เปอะ มัฮ ป รโฮงะ อาึ
ละ แตะ� เตือง โอ อาึ รโฮงะ โอเอฮี ละ เปอะ เฟือฮ
เอนิ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

8 พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ
เอจี อฮั เนอึม เปอะ ลปุง คีอู� ป ยุ บลอง เปอะ เซ
มัฮ เยอื ป โอ เนอึม� มัฮ ฆาื เซ ป ซ ตอซู อาึ ไม่ โม
เปะ ฆาื อ�ื 9 โม เปะ โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง อาึ
เตือง อฮั เยอื แตะ ลปุง คีอู� ไม่ ยุ บลอง เปอะ ป โอ
เนอึม เมอ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ� โม
เปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว เลียก โพรม ตัตซิน ดิ
โอเอฮี ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ� เญาะ ซ ไก เปอะ โตว
มอยฮ นึง ทะเบี่ยน บัน่ชี ยุฮ โม จัตเจือ อซิราเอน
เซ� ไม่ โอ โรฮ เปอะ เญาะ ซ โฮลฮ แม แม ฮอยจ

นึง เมือง อาวต แตะ ไพรม อ�ื เญือม เซ โม เปะ ซ
ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว เยโฮวา ฆาื อ�ื

10 �โม เซ เอจี จุ เนอึม ปุย ไน อาึ เกือฮ ไฆร ฮา
คระ� เคียต อฮั เฮี ละ ปุย� �เอจี ไมจ มวน เฮน
ฮลอง โอเอฮี ฮ�ี� เคียต อฮั เซ เตือง โอ อื ไมจ มวน
เฮน ฮลอง เนอึม� ปุย ไน อาึ เฮี มัฮ ตอก อื ป โก
ฆรุง โอ ตอน โฮ� โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง
อาึ เซ เอจี เคียต แม โรฮ ชปั ปุน ปิญ นึง อ�ื 11 ไมจ
เปอะ อฮั ละ โม ป ชปั ปุน ปิญ นึง ฆรุง เซ ตอก เฮ�ี
ฆรุง เซ เยอ ซ ลเลอมึ� ซ ฮอยจ เฮละ ระ ละ� ซ ปุฮ
แม แพร� ซ แทต แม โรฮ กาื� 12ฆรุง เซ ซ ลเลอมึ
เนอึม ฆาื อ�ื เญือม เอจี เญื่อฮ ฆรุง เวยีง เซ เยอ�
เมาะ โม ป ยุ อู ซ ไฮมญ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ปุน ปิญ
ป ชปั ปุย เซ เกียฮ โอ โน่ง ไก ป มัฮ เฟือฮ เมอ�� ซ
อฮั เซ ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื�

13 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว เยโฮวา ฆาื อื ตอก เฮี เยอ�
�อาึ ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ� ซ เกือฮ เฮละ ระ
กาื กอ ฮอยจ� ซ เกือฮ แพร ระ โนง ราื ละ ซ ยุฮ แตะ
ไลจ ไม่ ฆรุง เซ� 14 อาึ ซ โฆง ยุฮ ไลจ ไม่ ฆรุง ป ชปั
ปุย ปุน ปิญ นึง เซ� ปอ เญื่อฮ อื ปอ เบรยีง เอนิ อื ไม่
เตะ� ซ โฮฮ ลัง่ ป มัฮ ทัน โน่ง� เญือม เญื่อฮ ฆรุง
เวยีง เซ โม เปะ ซ ยุม เฮยี เปอะ กไน ฆรุง เญื่อฮ เซ�
เญือม เซ ปุย ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว เบือ อ�ื 15 อาึ ซ
เปลีฮ เนอึม รพาวม ฮาวก แตะ ละ ฆรุง เซ ไม่ โม
ป ชปั ปุน ปิญ นึง อื เซ� ฟวยจ เซ อาึ ซ อฮั เฮี ละ
เปอะ� ฆรุง เซ เญาะ ไก โตว� โม ป ชปั ปุน ปิญ นึง
อื เซ ปุ โรฮ เญาะ ไก โรฮ� 16 เอจี มัฮ โม เซ ป ซึป
ลปุง พะจาว โอ เนอึม� เคียต อู ไลลวง เวยีง เยรู
ซาเลม ตอก เฮ�ี �เอจี ไมจ มวน เฮน ฮลอง เนอึม
เวยีง เฮี เยอ�� เคียต อฮั เซ เตือง โอ อื ไมจ มวน
เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

17 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ
เอ� ไมจ เปอะ เติ โม ปรโปวน ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป
ซึป ลปุง พะจาว ป อาวต ซน่ะ ลลาึง เปอะ เซ ซอง
นา อื เอนิ� โม เซ เยอ มัฮ ซึป อื ลปุง พะจาว ตัม ป
คิต ป งอ่ต โกะ แตะ ไอฮ� ปะ ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ
ละ โม เซ� 18 ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว
เยโฮวา อฮั เฮ�ี โม เปะ โม ปรโปวน ป ซาวป โกว คู
โกว บ่า ละ แพรฮ แตะ พาญัน ปุก เตะ ปุย นึง เงอ�
ซ ลอก เปอะ ป โอยจ นึง โซะ แตะ� เอจี ซาวป โรฮ
เปอะ บ่วตชุ ละ ปุก แตะ ไกญ ปุย ละ ซ โกว เปอะ
อมันัต โกะ แตะ ระ ฮา ปุย ไฮญ� เอจี ซาวป เปอะ
อมันัต ลัก่ ยุม ไม่ อมันัต ลัก่ ไอม ราว ป มัฮ ปุย ไน
อาึ� ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โกะ เปอะ ไอฮ� 19 โม เปะ
เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ไลจ โญต เซีย ซัก ซองนา โม ป
มัฮ ปุย ไน เยอะ ฆาื ฮนั เปอะ นึง โฮลฮ แตะ เฮงาะ
บ่าเล ลอา ลอวย ซอป ไม่ คโนม ลอา ลอวย แฮลป บ่
ได่ะ� เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ โม ป โอ ดิ คาว ละ ยุม�
โม ป เอจี คาว ละ ยุม แตะ ปังเมอ โอ เปอะ เกือฮ
ยุม� เอจี ซาวป แม เปอะ จุ โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ
เกือฮ โญม�� � อฮั เซ พะจาว เยอ�



เอเซเคียน 13:20 722 เอเซเคียน 14:20

20 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว เยโฮวา อื ตอก เฮี ฆาื อ�ื
�อาึ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พาญัน ป ปุก โม เปะ เตะ
ปุย นึง โกว เปอะ ละ ซาวป แตะ อมันัต ลัก่ ยุม ไม่
อมันัต ลัก่ ไอม นึง เซ� อาึ ซ ซโบรวต พาญัน เซ
เกือฮ ดุต ฮา เตะ เปอะ� ปุย ป ซาวป โม เปะ โฮมวต
ตอก โฮมวต ปุย ไซม เซ อาึ ซ พลวย เยอะ� 21 บว่ต
ชุ ป ซาวป เปอะ เลอึป ไกญ ปุย นึง เซ� อาึ ซ แจฮ
โรฮ โฮะ� อาึ ซ เรอึม ป มัฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน
ฮา อมันัต ยุฮ โม เปะ เซ� เญาะ ซ เกือฮ โตว โม เซ
โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต เปอะ� เญอืม เอจี ยุฮ อาึ อื
ตอก เซ เยอ� โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว เบือ
อ�ื 22 โม เปะ เอจี ซาวป เปอะ จุ ปุย ซื ปุย ไซ เกือฮ
ชุม รพาวม� เตือง โอ อาึ ฆวต เกือฮ แปน ตอก เซ
เฟือฮ� เอจี ซาวป แม โรฮ เปอะ รชุยจ ปุย ฆอก ไล
ละ โอ เปอะ เกือฮ ปุย ตอก เซ โฮลฮ ลเตือฮ ฮา กัน
ฆอก ยุฮ แตะ ละ ซ โฮลฮ อื จีวติ แตะ� 23 เฆิม เฮี
โฮว ไป นา เยอ กัน ยุ บลอง เปอะ ป โอ เนอมึ� เญาะ
ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ� กัน โกว เปอะ กัน ซโปก ซักซี
เยอ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว โรฮ ยุฮ� อาึ ซ เรอมึ
โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต โม เปะ�
เดอมึ โม เปะ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว เบือ อ�ื� อฮั เซ
พะจาว�

14
พะจาว เกือฮ โม ป ไว ฮุป ลอก ตุต แตะ

1 ไก โม ป กวต ลลาึง โม อซิราเอน งอ่น� ฮอยจ
งาวม ลั่กกา อาึ ละ ซ ไฮมญ แตะ ป ปุก รพาวม พะ
จาว เน่อมึ นึง อาึ� 2 เญือม เซ พะจาว เกือฮ ลปุง
แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 3�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ
เอ� ปุย โม เฮี เยอ เอจี ญอม เกือฮ ฮุป ไว ปุย ติต นึง
รพาวม รโม่ยฮ แตะ� เอจี เกือฮ เอนิ ฮุป ตอก เซ
แปน ควน โคะ ซดุฮ แตะ ปอ ยุฮ แตะ พิต มัป่ ฆาื
อ�ื อมั แกต ลัง่ เปอะ มัฮ ป ปุก ซ โลยฮ อาึ ไลลวง ป
ไฮมญ โม เซ ละ อ�ื 4 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ปะ
ไมจ เปอะ โฮว อฮั ละ โม เซ ตอก เฮ�ี พะจาว เยโฮ
วา อฮั เฮี ละ เปอะ� โม อซิราเอน เนอ เมาะ ป ญอม
เกือฮ ฮุป ไว ปุย ติต นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่ เอจี
เกือฮ เอนิ อื ฮุป ตอก เซ แปน ควน โคะ ซดุฮ แตะ
ปอ ยุฮ แตะ พิต มัป่� ไม่ เคียต แม โรฮ อื ฮอยจ เคะ
ป ซึป ลปุง พะจาว� อาึ ป มัฮ พะจาว เยอ ซ โลยฮ
ไอฮ ละ โม เซ ตัม โปง อื ไม่ โฮวน ฮุป ไว อื เซ� 5 มัฮ
ซ โลยฮ ละ อื ละ ซ เมือะ แม แตะ รพาวม โม อซิรา
เอน โครยญ โฆะ ปุย ป เอจี เกือฮ รพาวม แตะ ซไง
ฮา อาึ ฆาื ไว อื ฮุป เซ�

6 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ จัตเจือ
โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ
เปอะ� ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ไม่
ลเตือฮ เปอะ ติ แตะ ฮา ฮุป ไว แตะ ป มัฮ ป คึต ป
ตวยฮ ลัมเลือ ละ อาึ เซ�

7 �ดัฮ ไก โม อซิราเอน ญุ่ก� โม ปุย ตังเมือง ป
อาวต ไม่ อื ญุ่ก� ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา อาึ นึง เกือฮ

อื รพาวม แตะ อาวต นึง ฮุป ป ไว แตะ� ไม่ เกือฮ อื
ฮุป เซ แปน ควน โคะ ซดุฮ แตะ� ไม่ เคียต แม โรฮ อื
ฮอยจ เคะ ป ซึป ลปุง อาึ ละ ซ ไฮมญ แตะ โอเอฮี นึง
อื เซ� อาึ ป มัฮ พะจาว ซ โลยฮ ไอฮ ละ อ�ื 8 อาึ ซ
ตอซู ไม่� ซ เกือฮ แปน ตัวยัง่ ละ ซ ปุน ปุย คิง แตะ
เบือ อ�ื ไม่ แปน อื ป โฮลฮ ปุย โฮว โบ ลปุง ลอก�
อาึ ซ ทอเนาะ โน่ง เอนิ ปุย โม เซ ฮา โม ป มัฮ ปุย ไน
อาึ เซ� เญือม เซ โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว
เบือ อ�ื

9 �ดัฮ ไก ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป
โฮลฮ โอเอฮี จุ เกือฮ อฮั ป โอ เนอึม เมอ� เอจี มัฮ
อาึ ป มัฮ พะจาว ป โบว รพาวม ปุย เซ เกือฮ อฮั ป โอ
เนอึม เมอ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย เซ� ซ เกือฮ เอนิ
ไฆร ฮา โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� 10 ป อฮั
ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ไม่ ป เคียต ฮอยจ
ไฮมญ โอเอฮี นึง อื เซ ซ เกือฮ ลอก ตุต ฆาื อื ตอก ปุ
แตะ� 11 มัฮ ยุฮ ฮุ ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ จัตเจือ
โม อซิราเอน โอ เญาะ ละ โปวฮ อาึ� ไม่ โอ อื เกือฮ
ติ แตะ แปน ป รแอม ไล ฆาื พิต มัป่ ยุฮ แตะ� เญื
อม เซ โม เซ ซ แปน ปุย ไน อาึ� อาึ ซ แปน พะจาว
ยุฮ อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

พะจาว เกือฮ เยรูซาเลม ลอก ตุต แตะ
12ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ

อาึ ตอก เฮ�ี 13 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ดัฮ ไก
ปะเทต ออฮ ปะเทต เอฮี ญุ่ก ป ยุฮ มัป่ พิต ละ อาึ�
ไม่ โอ อื เนอึม รพาวม ละ อาึ อ�ื อาึ ซ กอยฮ เตะ
แตะ ซ ตอซู ไม่ ปะเทต เซ� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ป โซม ป
ปอน ไก นึง อ�ื ซ เกือฮ ปะเทต เซ เกิต กัน ไปลญ เอ
อปึ นึง� ปุย นึง อื ไม่ ซัตซิง เงอ ซ ยุม ฆาื อ�ื 14 นึง
ปะเทต เซ เยอ ปัง อาวต แม โนอา นึง ไม่ ด่านีเอน
ไม่ โยป� กัน ซื กัน ไซ ยุฮ อื เซ ซ ปุน เรอึม โกะ อื
ไอฮ โน่ง�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

15 พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ อาึ พลวย แม โกะพริ ละ
ซ เกือฮ แตะ กุก เกียต ปุย นึง อื โฮ� ปะเทต เซ ซ
แปน เอนิ ป ฮงั เยอื ฆาื อ�ื เญาะ ซ ไก โตว ป โรวต
โฮว นึง คระ ฆาื โกะพริ โม เซ�� 16พะจาว เยโฮวา
อฮั เฮ�ี �แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� ปัง อาวต แม ปุย
ลอวย เซ นึง ปะเทต เซ� แจง โรฮ โอ อื ซ ปุน เรอมึ
กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ เกือฮ โปน ฮา ยุม ตอก
เซ โรฮ� ตัว โม โกะ อื ไอฮ เกียฮ โปน เนอึม อ�ื ปะ
เทต เซ เยอ ปังเมอ ซ แปน ป ฮงั เยอื�

17�ติ เจือ อื แม� ดัฮ อาึ เกือฮ ปะเทต เซ เกิต กัน
รุป นึง� ไม่ เกือฮ เยอะ โกว เครองึ รุป ป แปน ควน
ยุม ยุฮ ปุย ไม่ ซัตซิง อาวต นึง อื เตือง โอยจ อื โฮ�
18 ปัง อาวต แม ปุย ลอวย เซ นึง ปะเทต เซ� แจง
ไอม อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ตอก ออฮ� ปุย ลอวย
เซ แจง โรฮ โอ ซ เกียฮ เรอมึ กวน รเมะ กวน รโปวน
แตะ เกือฮ โปน ฮา ยุม ตอก เซ โรฮ� มัฮ โกะ อื ไอฮ
โน่ง ป โปน เนอ�

19 �ติ เจือ อื แม� ดัฮ อาึ เกือฮ พาญัต ฆอก เกิต
ละ ปะเทต เซ นึง ซ เกือฮ เยอะ ปุย ไม่ ซัตซิง นึง อื
ยุม โฮวน ปุย ฆาื รพาวม ฮาวก แตะ โฮ� 20 ปัง อาวต
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แม โนอา ไม่ ด่านีเอน ไม่ โยป นึง เมือง เซ� แจง ไอม
อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ตอก ออฮ� ปุย ลอวย เซ
แจง โรฮ โอ อื ซ เกียฮ เรอมึ กวน รเมะ กวน รโปวน
แตะ เกือฮ โปน ฮา ยุม ตอก เซ โรฮ� มัฮ โกะ อื ไอฮ
โน่ง ป โปน เบือ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ โกะ อื ไอฮ แฮ��
อฮั เซ�

21พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ เวยีง
เยรูซาเลม ลอก ตุต แตะ นึง โอเอฮี โซะ ลอน ปาวน
เจือ� ซ เซอปึ แม ฮา ป ลอก โม เซ แม� ซ เกือฮ เกิต
กัน รุป นึง� ไม่ กัน ไปลญ เออปึ� ไม่ กัน กุก เกียต
โกะพริ อื ติ� ไม่ พาญัต ฆอก� มัฮ เกือฮ แปน ป ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย ฮอยจ ละ ซัตซิง นึง อื โรฮ� 22 ดัฮ ไก ป
ปุน เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา ยุม� ไม่ ปุน เรอึม โรฮ อื
กวน เฌือต แตะ เกือฮ โปน ฮา ยุม เมอ� เญอืม เอจี
ฮอยจ โม เซ เคะ เปอะ ไมจ เปอะ ซังเกต ที แลน กัน
ยุฮ อ�ื ซ ยุ ที เปอะ เมาะ ฆอก กัน ยุฮ อื เซ� ซ แจง
ละ เปอะ นึง เซ มัฮ อื ป ปุก ป ลอก เกอ กัน เกือฮ อาึ
เยรูซาเลม ลอก ตุต แตะ เซ� 23 เญือม เอจี ยุ เปอะ
กัน ฆอก ยุฮ โม เซ เยอ� ซ แปน ป เจอมึ นึง รพาวม
เปอะ ฆาื อื โอ อาึ ยุฮ โอเอฮี ละ เวยีง เยรูซาเลม เตื
อง โอ อื ไก ไล เยอ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

15
โคะ อะงุน โอ แปน ป โกว

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� โคะ อะงุน เนอ อมั
แกต เปอะ ไมจ ฮา โคะ ไฮญ� ป มัฮ กัก อื อมั แกต
โรฮ เปอะ ติ แตะ เกียฮ แพป ไม่ กัก โคะ นึง เพระ
ด่าวก� 3 โคะ อะงุน เซ อมั แกต เปอะ ปุย เกียฮ โกว
ละ ยุฮ แตะ โอเอฮี นึง อ�ื ปัง มัฮ ละ ยุฮ เปอะ ควน
ฟุก เครองึ แตะ บ่ได่ะ อมั แกต เปอะ แปน� 4 กัก
โคะ อะงุน เซ คาว ละ แปน แตะ ควน จอป งอ โน่ง�
ฟวยจ เซ ดัฮ เอจี ลอก งอ เตือง ลอา ก บลัฮ อื โฮ�
ไม่ โฆรยญ บั่กบ่วน อื นึง ซออฮ แตะ� โฮว ละ โอ
แตะ เญาะ ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย� 5 ปัง มัฮ เญอืม โอ อื
ดิ ฮะ� ปุ โรฮ แปน ป โกว เฟือฮ� เญือม เอจี ฮะ อื
ไม่ ซออฮ โฆรยญ แตะ� โฮว ละ โอ แตะ เญาะ เกีย
ฮ แปน ป โกว เฟือฮ เอนิ��

6 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว เยโฮวา อื ตอก เฮี ฆาื อ�ื
�ตุย ปุย โคะ อะงุน พริ เน่อมึ โตะ เพระด่าวก ละ
ตอง แตะ โปวฮ นึง โตะ งอ ตอก ออฮ� อาึ ซ ตุย โรฮ
ปุย เกือฮ โอก ฮา เยรูซาเลม ตอก เซ โรฮ� 7 อาึ ซ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เซ� ปัง เอจี โฮลฮ โม เซ ตอ โอก
ฮา งอ ติ โฮน� ปังเมอ ซ ฮะ ลัง่ นึง งอ� เญือม เอจี
ตอซู อาึ ไม่ โม เซ เยอ� ปะ ซ ยุง เปอะ ฆาื อื มัฮ อาึ
พะจาว เยอ� 8 อาึ ซ เกือฮ เอนิ ปะเทต อาวต อื เซ
แปน ป ฮงั เยอื� นึง โอ โม เซ เกือฮ ติ แตะ เนอึม
รพาวม ละ อาึ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

16
เยรูซาเลม มัฮ ตอก ปรโปวน โอ เนอมึ รพาวม

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮี แม� 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ
เกือฮ เวยีง เยรูซาเลม ยุง เมาะ ยุฮ แตะ กัน คึต กัน

ตวยฮ� 3 ไมจ เปอะ อฮั ละ เยรูซาเลม เซ ตอก เฮ�ี
พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ� ไพรม อื ปะ เกิต
เปอะ นึง ปะเทต คะนาอนั� เปือะ เปอะ มัฮ โม อะโม
ไร� มะ เปอะ มัฮ โม ฮติไท� 4 เญือม เกิต โรง เปอะ
เซ ไก โตว ป เฮจี รติญ เปอะ� ไก โตว ป รไซจ เปอะ
ไม่ ญื อื ปะ นึง กิฮ ฮ�ี ป เฮมาะ แฮมะ เปอะ นึง บ่
วตชุ อู ปุ โรฮ ไก� 5 ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เลียก
พาวม โซะไง่ นึง เปอะ ไม่ ซเพระ ซแน่ม อื ปะ ตอก
เซ� เญือม เกิต โรง เปอะ เซ ไก โตว ป ฮรกั ป ไฌม
เปอะ เฟือฮ เอนิ� เอจี โฮว โปวฮ เยอื เอนิ ปุย เปอะ
นึง กัง เด่น กัง ปอย ไอฮ พาวม แตะ นึง รแอม ปุย
นึง เปอะ�

6 �เญือม โฮว พา อาึ คระ เซ เยอ� อาึ ยุ ไอจ คุก
คัก ปะ นึง ซน่ะ ลลาึง ฮนัม ป เกิต แตะ ไม่ เซ� อาึ
ปัง เมอ โอ พลวย ปะ เกือฮ ยุม นา เซ� อาึ เกือฮ
ปะ ไก จีวติ� 7 เอจี เกือฮ ปะ ระ ฮอน ปุ ปุ ตอก ป
ซมา ลโลวง ปุย นึง รปึม ซแก โฮ� ปะ ระ ฮอน เนอึ
ม เปอะ ปอ แปน แตะ ปเครฮี� รน่าวก เปอะ เกียฮ
ชอม� ฮาึก เปอะ กวยฮ โรฮ� เญือม เซ ปะ ปังเมอ
อาวต ฆาวง เยอื ลัง่ เปอะ เตือง เซ�

8 �เญอืม เอจี โฮว พา แม อาึ ปะ ติ โฮน เนอ� อาึ
ยุ โรฮ เอจี เครฮี เปอะ� อาึ ปอยจ ลปิ ก พริ แตะ เลอึ
ป ปะ นึง� มัฮ ฆาื อาวต ฆาวง เยอื ลัง่ เปอะ� เญอืม
เซ อาึ ซันญา ซ ฮรกั แตะ ปะ� ไม่ ดุฮ โรฮ รซอม ซัน
ญา แตะ ไม่ ปะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ แปน คอง โกะ
แตะ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

9 �เญือม เซ อาึ อื ฮาวม ปะ� รไซจ ฮนัม ป ติต
เปอะ เซ เกือฮ บัฮ� ดะ แม ลออยฮ� ตา แม นัมแปง
ละ เปอะ� 10 แงฮ่ ฆัว แม โรฮ ปะ นึง เครองึ ไมจ ป
ปัก ปุย ลวตไล อ�ื ตุย แม เกิป ฮกั ไมจ ละ จาวป นึง
ชวง เปอะ� โคะ ไฆญ เปอะ เซ โกว เยอะ พา แนน
ไมจ ละ� นงุ ยอ่ง ปะ นึง เครองึ เปียง งวยฮ โน่ง
เอนิ� 11 อาึ แงฮ่ ฆัว ปะ นึง เครองึ ไมจ� จาวป เบล
นึง เตะ เปอะ� ปุก โรฮ ฮนัง นึง โงก เปอะ� 12 อาึ
เอจี ดุฮ เยอะ ไฌม นึง มาึฮ เปอะ� เอจี ดุฮ แม โรฮ
ตอฮู นึง ฮยวก เปอะ� เอจี จาวป แม โรฮ วอม คึ นึง
ไกญ เปอะ� 13 อาึ เอจี แงฮ่ ฆัว ปะ นึง เครองึ ไคร
เครองึ มาื� เครองึ เซอกึ ป เกือฮ ปะ จาวป เปอ เอจี
มัฮ เอนิ เครองึ พา แนน ไมจ ป เปียง งวยฮ ไม่ พา ป
ปัก ปุย ลวตไล อ�ื คโนมปัง ป เกือฮ ปะ โซม เมอ มัฮ
ป ยุฮ ปุย นึง แปง ป ตึก นึง ไมจ แตะ� เอจี โฮลฮ
เปอะ โซม โกะ แฮ ไม่ ลออยฮ กาวก� ปะ ไมจ เนอมึ
เปอะ ละ แลน เนอะ� ตอก เอนิ เปอะ ปรโปวน เญือะ
กซัต โฮ� 14 ไลลวง ไมจ เปอะ เซ เอจี พรุ เฮอื เนอมึ
ละ ปุย โครยญ ปะเทต� เอจี มัฮ อาึ เฮี ป เกือฮ ปะ
ไมจ ชอม ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

15 �ปะ ปังเมอ ระ พาวม ฮลาวง ไง่ ลอน เปอะ ไม่
ไมจ นา ซา ฮกั แตะ� เอจี เกือฮ เปอะ กัน พรุ เฮอื
มอยฮ ไมจ แตะ ละ ปุย เซ แปน ควน เลน แตะ จุ�
ปุย เมาะ ป โฮว พา เปอะ เอจี ญอม เปอะ เลนจุ ไม่
อ�ื 16ปะ เอจี โกว เปอะ เครองึ ไมจ แตะ เซ ละ แงฮ่
ฆัว เปอะ ซาลา ซัมคัน ยุฮ แตะ นึง อ�ื ฟวยจ เซ เลน
แม เปอะ จุ นึง� โอเอฮี ตอก เฮี เยอ ดิ กอ ไก โตว
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ติ ชวง เนอึม� เฆียง เฮี ปุ โรฮ โซมกวน ไม่ ซ ไก ลัง่
แตะ� 17 โอเอฮี ระ งวยฮ ป มัฮ ไคร มาื ไม่ แกว ไมจ
ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ โฮ� ปะ เอจี ยุฮ เยอื เปอะ ฮุป
ปรเมะ นึง� ฟวยจ เซ ปะ เลน แม เปอะ จุ ไม่ ฮุป โม
เซ� 18 เครองึ ไมจ ป ปัก ปุย ลวตไล อื ป เกือฮ อาึ
ละ เปอะ โฮ� ปะ เอจี โฮว จาวป เยอื เปอะ ละ ฮุป
ยุฮ แตะ เซ� ตัน แม โรฮ เปอะ ลออยฮ กาวก ไม่
ลออยฮ ซออย ฮงาื ละ ฮุป เซ เตือง มัฮ อื ป เกือฮ อาึ
ละ เปอะ� 19 อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ป โซม ป ปอน ละ
เปอะ ป มัฮ แปง เจือ ไมจ ไม่ ลออยฮ กาวก� ไม่ โกะ
แฮ โรฮ� โอเอฮี ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ เซ ปะ ปังเมอ
โฮว ตัน เยอื แม เปอะ ละ ฮุป ละ เกือฮ เปอะ แปน ป
ซออย ฮงาื ละ อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

20 �โฮฮ ฮา เซ แม� กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ
ป เกิต เน่อมึ นึง อาึ เฮ�ี ตอง เปอะ ทไว ละ พะ โม
เซ แม� กัน เอจี เลน เปอะ จุ ไม่ พะ ตอก เซ เยอ�
อมั มัฮ โอ ลัง่ อื ดิ ปอ ละ เปอะ� 21 ปะ เอจี ยุฮ เนอึ
ม เปอะ ยุม ไม่ กวน อาึ ตอก เซ ไม่ โตก เปอะ นึง งอ
ละ ตัน เปอะ ละ ฮุป เซ� 22 เญอืม ยุฮ เปอะ กัน ฆอก
กัน เบร ไม่ กัน เลนจุ ตอก เซ� เกียฮ โอ แนฮ โน่ง
เปอะ โตก ละ เญอืม มัฮ ลัง่ แตะ กวนดุ โฮ เมอ� เญื
อม เซ ปะ อาวต ฆาวง เยอื เปอะ� คุกคัก ดู่ด่า เยอื
เปอะ ติ แตะ ไอฮ พาวม แตะ นึง ลลาึง ฮนัม เกิต
เปอะ ไม่ เซ�� อฮั เซ พะจาว�

23พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �เม่ะมัก่� เม่ะมัก่ ซ
ฮอยจ เนอมึ ละ โม เปะ� โฮฮ ฮา ยุฮ เปอะ กัน ตอก
ไฮญ เญอ� 24 โม เปะ เอจี โฆง เปอะ ยุฮ ซาลา ละ
ซ เลน แตะ จุ นึง� ไม่ ยุฮ เปอะ คัน ฮลาวง ละ ซ ไว
แตะ ฮุป นึง โครยญ ตะ โบรก� 25 โครยญ ฆัฮ คระ
เอจี ยุฮ โรฮ เปอะ คัน ฮลาวง เซ นึง โรฮ� เอจี โกว
เปอะ กัน ไมจ นา ซา ฮกั แตะ เซ แปน ควน เลน แตะ
จุ เซอปึ ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ� เอจี ดาวง เอนิ เปอะ
ติ แตะ ละ ปุย เมาะ ป โฮว พา คระ เซ เยอ� เตอมึ
ป ฆวต เลนจุ ไม่ เปอะ ปะ เอจี เนองึ ตื เอนิ เปอะ ละ
อ�ื 26 ปะ เอจี เลน แม โรฮ เปอะ จุ ไม่ โม ปุย อียปิ
ป เรยีง ลอน ฆวต ไอฮ พาวม ป อาวต โบ เปอะ เซ�
เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ กัน เลนจุ เซ พรุฮแพร ซน่ะ
ลลาึง แตะ� เอจี มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป รอก พาวม
อาึ นึง เปอะ ฆาื อ�ื 27 งอ่ต แลน� อาึ เอจี กอยฮ
เตะ แตะ ละ ตอซู แตะ ไม่ โม เปะ� ซ เกือฮ ป โซม
ป ปอน เปอะ เซ รมัฮ ปุ ปุ� ซ เกือฮ โม เปะ ไป นึง
โม ฟีลิซเตีย ป ฆวต ตอซู ไม่ เปอะ เซ� โม ฟีลิซเตีย
เซ โซะกิจ ไฆฮ เอนิ ฆาื กัน ไอฮ พาวม ยุฮ โม เปะ
เซ� 28 โนก ฮา เซ โม เปะ เอจี เลน แม เปอะ จุ ไม่
ปุย เมือง อตัซีเรยี แม นึง โอ เปอะ ซัก เตือ นึง กัน
เลน แตะ จุ ตอก เซ ติ ชวง เนอมึ� ปัง เอจี ยุฮ เปอะ
เมาะ เซ ดิ ปอ โตว ลัง่ ละ เปอะ� 29 เอจี เลน แม
เปอะ จุ ไม่ ปุย เมือง บ่าบีโ่ลน ป มัฮ เมือง ป กา ป ไค
เซ� ปัง มัฮ ตอก เซ ปุ ลัง่ ดิ ปอ นึง พาวม เปอะ��

30 พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �กัน ยุฮ โม เปะ
เซ มัฮ เนอมึ กัน ฆอก กัน เบร ตอก กัน ยุฮ ปรโปวน
ฆอก ไล ป โอ ไก ป โซะกิจ นึง เฟือฮ เอนิ โฮ� 31 เอจี

ซาวป เปอะ ยุฮ ซาลา นึง ฆัฮ คระ โครยญ โดฮ ละ ซ
เลน เปอะ จุ นึง� เอจี ยุฮ เปอะ คัน ฮลาวง นึง ละ ซ
ไว แตะ ฮุป นึง อ�ื มัฮ โตว ยุฮ เปอะ ตอก เซ ละ ซ
ฆวต ไอฮ แตะ มาื ตอก ยุฮ โม มอจังคึต อื โฮ�

32 �โม เปะ เอจี ตอก เปอะ ปรโปวน เญือะ ปุย ป
ญอม เลนจุ ไม่ ปรเมะ โอ แตะ ยุง ป มัฮ อ�ื ตัง อาวต
แตะ ไม่ ปรเมะ เญือะ โกะ แตะ ไอฮ โฮ� 33 ตัม ไล
อื ลัง มัฮ ปรเมะ ป จัง มอจังคึต เตอ� โม เปะ เอ
ปังเมอ ญอม เปอะ จัง ไฆฮ ปุย ฮรกั แตะ โครยญ
โฆะ อ�ื เอจี ซาวป เอนิ เปอะ นนุ ปุย โฮวน ปุย เน่
อมึ โฮวน โดฮ ละ ซ เกือฮ เปอะ ฮอยจ เลนจุ ไม่ โกะ
แตะ� 34 โม เปะ เอ ตัง เนอมึ เปอะ ฮา โม มอจังคึต
ไฮญ นึง กัน เลน แตะ จุ เซ� เอจี โอ ไก ป ดวน เปอะ
ยุฮ ตอก เซ เยอ� ไก โตว ป จัง เปอะ เฟือฮ เอนิ ปัง
เมอ จัง ไฆฮ แม โกะ เปอะ ปุย แม� เอจี ที นึง เซ
ตอก ตัง ไล ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

35 โอ เวยีง เยรูซาเลม ป มัฮ ตอก มอจังคึต� ไมจ
เปอะ งอ่ต ป อฮั พะจาว ละ แตะ� 36 พะจาว เยโฮ
วา อฮั เฮี ละ เปอะ� �ปะ เอจี ปอยจ เนอมึ เปอะ เค
รองึ เซอกึ แตะ ตอก มอจังคึต� ละ ซ มอป เปอะ ติ
แตะ ละ โม ป ฮรกั แตะ� ไม่ มอป โรฮ เปอะ ติ แตะ
ละ ฮุป ป เกละ อาึ ยุ เซ� เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ กวน
แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ป ทไว เปอะ ละ ฮุป โม
เซ� 37 เคียง เมอ ยุฮ เปอะ ตอก เซ เยอ� อาึ ซ รโจะ
ปุย โม ป อฮั ติ แตะ ฮรกั ปะ เซ เตือง โอยจ อ�ื เตื
อง โม ป ปุก รพาวม เปอะ ไม่ โม ป เกละ เปอะ ยุ�
ซ เกือฮ ฮอยจ เน่อมึ โครยญ ลวง ละ ซ ตอซู แตะ
ไม่ ปะ� เญือม เซ อาึ ซ ปอยจ เครองึ เซอกึ เปอะ�
ซ เกือฮ ปุย โม เซ ยุ อาวต ฆาวง เปอะ เตือง โอยจ
แตะ� 38 อาึ รเตีฮ ปะ เกือฮ ปะ ลอก ตุต แตะ ฆาื
เลน เปอะ จุ ไม่ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย� อาึ ซ เปลี
ฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ เปอะ ไม่ รพาวม กุยจ ววั
แตะ� ซ เกือฮ ปะ ลอก ตุต แตะ ปอ ยุม เอนิ เปอะ�
39 อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต โม ป เลน
เปอะ จุ ไม่ เซ� โม เซ เยอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ซาลา นา
ก เลน เปอะ จุ นึง เซ� ซ เญื่อฮ คัน ฮลาวง นา ก
ไว เปอะ ฮุป เซ� ซ ปอยจ โรฮ เครองึ เซอกึ เปอะ�
เมาะ เครองึ เซอกึ เปอะ ไม่ คาวคอง ไมจ ยุฮ เปอะ
ซ ตุย โรวก อื ฮา เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ซ
พลวย ปะ เกือฮ อาวต ฆาวง� 40 โม เซ เยอ ซ เซ
อฮึ ซุย ปุย โฮวน ละ เกือฮ แตะ ฮอยจ ยุฮ ป โซะ ละ
เปอะ� ซ วตั ปะ นึง ซโมะ� ซ มอก โรฮ ปะ นึง วจิ
ยุฮ แตะ� 41 ฟวยจ เซ ซ โตก แม เญือะ ระ เญือะ
แตวะ ยุฮ เปอะ เซ� ไม่ ซ รเตีฮ อื ปะ เกือฮ ลอก ตุต
แตะ ซองนา โม ปรโปวน โฮวน ปุย� อาึ ซ เกือฮ ปะ
ลโล่ะ กัน เลน แตะ จุ เซ� ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ เกือฮ
ปะ จัง ปุย ละ เลน เปอะ จุ ไม่� 42 อาึ ซ เปลีฮ แปฮ
รพาวม ฮาวก แตะ ละ ปะ เกือฮ แปนปฟวยจ แปฮ�
ฟวยจ เซ อาึ ซ อาวต โฆย เยอะ� เญาะ ซ เกือฮ โตว
ปะ แปน ควน กุยจ ววั ละ รพาวม แตะ�

43�ปะ เอจี เบีย เนอมึ เปอะ ป ยุฮ อาึ ละ แตะ เญื
อม มัฮ ลัง่ เปอะ กวนดุ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ รอก
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พาวม นึง แตะ ฆาื กัน ฆอก ยุฮ แตะ� มัฮ ฆาื เซ ป
จัมเปน อาึ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต ฆาื อ�ื เมอยุ เลาะ
แม เปอะ นึง ยุฮ แตะ กัน คึต กัน ไรม เมอ�� อฮั เซ
ละ เปอะ พะจาว เยโฮวา เยอ�

44�งอ่ต แลน� ปุย เยอ กอ โกว ลปุง จเตียม ตอก
เฮี ละ ปุ แตะ� �มัฮ มะ ปุย ตอก ออฮ� กวน รโปวน
อื ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ� ปุย ซ โกว โรฮ
ลปุง จเตียม เซ ละ อู แตะ ลอก เวยีง เยรูซาเลม
ตอก เซ โรฮ� 45 ปะ มัฮ เนอึม เปอะ กวน รโปวน
มะ แตะ� มะ เปอะ เอจี เกละยุ ปรเมะ เญือะ แตะ
ไม่ กวน แตะ� ปะ ไม่ ออระ เปอะ ไม่ ปุ เปอะ เกละ
โรฮ เปอะ ยุ ปรเมะ เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ ตอก
เซ โรฮ� มะ เปอะ เซ มัฮ โม ฮติไท� เปือะ เปอะ มัฮ
โม อะโมไร� 46 ป มัฮ ออระ เปอะ มัฮ ซามาเรยี�
อาวต ไม่ กวน รโปวน แตะ ลวง ลัก่ล่าวง เปอะ เซ�
ป มัฮ ปุ เปอะ เซ มัฮ โซโด่ม� อาวต โรฮ ไม่ กวน ร
โปวน แตะ ลวง ลัก เซฮ ปะ� 47 ปะ ปอ โตว ลัง่ นึง
พาวม เปอะ� เฮยีน เปอะ กัน ยุฮ โม เซ เยอ ไม่ ยุฮ
โรฮ เปอะ กัน คึต กัน ตวยฮ ตอก ยุฮ โม เซ อ�ื ไพ
ไน ติ วงั โน่ง ปะ เกือฮ เอนิ เปอะ ติ แตะ เซอปึ ฮา
โม เซ แม นึง กัน ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� 48พะจาว
เยโฮวา อฮั เฮ�ี แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ โซโด่ม ป มัฮ
ปุ เปอะ ไม่ โม กวน รโปวน อื เซ แจง โอ อื ยุฮ กัน
ฆอก เมาะ ยุฮ ปะ อื ไม่ กวน รโปวน เปอะ เซ�

49 �งอ่ต แลน� มัฮ เฮี ป มัฮ กัน ฆอก ยุฮ ปุ เปอะ
ป มัฮ โซโด่ม ไม่ โม กวน รโปวน อื เซ� มัฮ กัน อวต
ติ แตะ� อาวต ไม่ โซม ซัก กุก เตือ โซม ซนกุ กุก ซไบ่
แตะ� ปังเมอ โอ เรอึม โม ป ตุก ป ญัก ไม่ โม ป วติ
โซม ม่อยญ จัน เฟือฮ� 50 เกียฮ ฮุน ไม่ ยุฮ แตะ ป
คึต ป ตวยฮ ซองนา อาึ� เญอืม ยุ อาึ ยุฮ อื กัน ตอก
เซ เยอ� อาึ ยุฮ ไลจ ไม่ ฆาื อ�ื 51 มัป่ พิต ยุฮ ซามา
เรยี เยอ� บลัฮ โตว ลัง่ มัป่ พิต ยุฮ ปะ เซ� ปะ ยุฮ
เนอึม เปอะ กัน คึต กัน ตวยฮ โฮฮ ฮา ปุย ลอา เซ
แม� เญือม แพป กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ ปะ ไม่ กัน
คึต กัน ตวยฮ ยุฮ โม ออปุ เปอะ เซ� โม ออปุ เปอะ
เซ ตอก ลัง่ ป ปุก ฮา ปะ ลัง่� 52 ปเล่ีย เฮี ปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ โซะกิจ นึง ปุย ฆาื โฮวน กัน ฆอก
ยุฮ เปอะ เซ� เญือม แพป กัน ฆอก ยุฮ ปะ ไม่ กัน
ฆอก ยุฮ โม ออปุ เปอะ เซ� โม เซ เยอ ปุก ลัง่ ยุฮ
แตะ ฮา ปะ ลัง่� ไมจ เนอึม เปอะ เกือฮ ติ แตะ โซะ
กิจ ไฆฮ� นึง ฌักแฟน ลัง่ โม ออปุ เปอะ เซ ฮา โกะ
เปอะ�

53 �เฆียง เฮี อาึ ซ เกือฮ แม เยอะ โซโด่ม ไม่ โม
กวน รโปวน อ�ื เตือง ซามาเรยี ไม่ โม กวน รโป
วน อื จเลิน แม ตอก ไพรม แตะ� เญือม เซ อาึ ซ
เกือฮ โรฮ ปะ จเลิน ดิ ไม่ โม เซ โรฮ� 54 โม เปะ ซ
โซะกิจ ไฆฮ เปอะ นึง ปุย ฆาื กัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�
กัน โฮลฮ เปอะ โอต โซะกิจ แตะ ตอก เซ ซ แปน
ควน เกาะ โลม รพาวม โม ออปุ เปอะ เซ� 55 โม ป
มัฮ ออปุ เปอะ ป มัฮ โซโด่ม ไม่ โม กวน รโปวน อื
ซ จเลิน แม ตอก ไพรม แตะ� ปัง มัฮ ซามาเรยี ไม่
โม กวน รโปวน อื ซ จเลิน แม โรฮ ตอก ไพรม แตะ�
ปะ นึง อื ไม่ โม กวน รโปวน เปอะ ซ จเลิน แม โรฮ

เปอะ ตอก ไพรม แตะ โรฮ� 56 เญือม อวต ปะ ติ
แตะ ไพรม อื ปะ เคียต เปอะ เพียก แฮม โซโด่ม ป
มัฮ ปุ แตะ เซ� เกือฮ เอนิ เปอะ แปน โคะ รญวยฮ
แตะ� โม่ เปอะ เกือฮ� 57 เญือม เซ เยอ มัฮ เญือม
โอ กัน ฆอก ยุฮ เปอะ ดิ เปลีฮ ติ แตะ โอก� ปเล่ีย
เฮี ปังเมอ เอจี ตอก โรฮ เปอะ โม โซโด่ม เซ� เอจี
แปน เอนิ เปอะ โคะ รญวยฮ ละ โม เอโด่ม ไม่ โม ฟี
ลิซเตีย� ไม่ โม ปุย ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง เปอะ ป
เกละยุ เปอะ เซ� 58ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ
ตัม กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ แตะ� ป ปอ เอนิ โซะกิจ
ปิญไง่ ปุย นึง เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

ลปุง ซันญา ป ตอน ฮมัน
59พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ละ เปอะ

ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ โกะ เปอะ� มัฮ ฆาื ซลัฮ เปอะ
นึง ลปุง ซันญา ซโตฮ เปอะ ละ อาึ ไม่ โอ เปอะ ยุฮ
เนอมึ ตัม ป เอจี ซันญา เอะ ไม่ ปุ แตะ เซ� 60 ปัง มัฮ
ตอก เซ อาึ ดอฮ ลัง่ ละ ลปุง ซันญา แตะ ไม่ เปอะ�
เอจี มัฮ ลปุง ซันญา ดิ อิ เญอืม มัฮ ลัง่ เปอะ ป เครฮี
โฮ� อาึ ซ ซันญา ดิ แม โอเอฮี ไม่ เปอะ� เกือฮ แปน
ป ตอน ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� 61 ปะ ตึน ซ ไตม
ลัง่ เปอะ ป ยุฮ ป อฮั แตะ โฮ� ตึน ซ เกิต รพาวม
ญาญี เปอะ เญือม เกือฮ อาึ โม ออ โม ปุ เปอะ เซ
เอญี แม เคะ เปอะ ละ ซ แปน อื ตอก กวน รโปวน
เปอะ� ปัง โอ โม เซ ไก รโตง นึง ลปุง ซันญา เอะ ไม่
ปุ แตะ ญุ่ก� 62 ลปุง ซันญา แตะ ไม่ ปะ นึง อื อาึ ซ
เกือฮ แปน ป ตอน ป ฮมัน� เญอืม เซ ปะ ซ ยุง เนอึ
ม เปอะ มัฮ อาึ พะจาว เบือ อ�ื 63 เมาะ พิต โฌวะ
ยุฮ เปอะ เซ อาึ ซ ยวก ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื โม
เปะ ปังเมอ ซ ไตม ลอป เปอะ ไลลวง เซ� ซ โซะกิจ
เอนิ เปอะ ปอ โอ แตะ เญาะ โรวต อู ลอก ไลลวง เซ
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

17
กลัง ลอง ไม่ โคะ อะงุน

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮี แม� 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ
อฮั โอเอฮี นึง ลปุง ปันฮา แตะ ละ โม อซิราเอน ตอก
เฮ�ี 3พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี ไก กลัง ลอง ระ ติ ตัว�
ระ ลัมเลือ โพรยจ ไม่ ลัง่ ฮาึก แตะ� เกลอมึ ลัมเลือ
ฮาึก ไม่ ไก ซี ฮาึก อื เซ โฮวน เจือ� กลัง ลอง เซ เยอ
โปว ฮอยจ นึง บลาวง เลบ่านอน� ไซป ปุยจ โคะ โซน
ซีด่า เซ� 4 โปวก กัก จัว อื เกือฮ ดุต� ฟวยจ เซ เอญี
ตาว อื นึง เมือง ป ไก กัน กาไค ปุย นึง� อาึง อื นึง
เวยีง ก อาวต โม ปอ กา นึง อ�ื

5 �ฟวยจ เซ โรวก แม โนง โคะ เน่อมึ นึง เมือง
อซิราเอน� โฮว ซมา อื นา ก ไมจ เตะ ไม่ มัฮ อื โบ
ก โฮวน รอาวม นึง� ซมา เอนิ อื ตอก ซมา ปุย โคะ
ซเฆล โฮ� 6 โนง ป ซมา เซ เยอ กวยฮ ระ ฮอน ยุฮ
แตะ ฮอยจ ละ แปน อื โคะ อะงุน เตียม� ป มัฮ กัก อื
เซ มา ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ นา ก อาวต กลัง ลอง เซ�
ป มัฮ แรฮ อื เซ มา โรฮ ยุฮ แตะ นึง ฆรมึ เตะ ก โด่ะ
อ�ื แปน เอนิ โคะ ระ เน่อมึ เกลอมึ ฮละ ฆาื อ�ื
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7 �ฟวยจ เซ ไก แม โรฮ กลัง ลอง ระ ติ ตัว� กลัง
เซ เยอ ระ โรฮ โพรยจ ไม่ เกลอมึ โรฮ ฮาึก แตะ� ป
มัฮ โคะ อะงุน เซ เยอ ซนาว เอนิ แรฮ แตะ ไม่ กัก
แตะ เอญี ลัก่ กลัง ลอง ตัว เซ โรฮ� มัฮ แกต อื กลัง
ลอง เซ โซแตะ นึง รอาวม โฮฮ ฮา รอาวม โฮลฮแตะ
เน่อมึ นึง รปึม อาวต แตะ เซ� 8 โคะ อะงุน เซ เยอ
ปังเมอ มัฮ ป เอจี ซมา กลัง ลอง ตัว รกา นึง อ�ื นา
ก ไมจ เตะ ไมจ รอาวม ละ ซ เกือฮ อื ระ เน่อมึ เกลอึ
ม เปลิ ไม่ แปน อื โคะ อะงุน ตึก นึง ไมจ แตะ�

9 �อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา เยอ อฮั ละ เปอะ ฆาื
อื ตอก เฮ�ี โคะ อะงุน เซ เยอ อมั ซ เกียฮ ไอม ลัง่
ไม่ เกียฮ จเลิน ลัง่ อื ยุฮ แตะ� กลัง ลอง รกา ป มัฮ
ป ซมา โคะ อะงุน เซ โม่ ซ ตอยจ อื ฮอยจ แรฮ อ�ื
โม่ ซ เปฮ เปลิ อื ไม่ โปวก อื กัก อื เกือฮ ซออฮ� อมั
ซ จัมเปน โกว ป ระ เรยีง ไม่ เมือง ระ ละ ซ ตอยจ
แตะ เดอมึ ซ โดฮ ยุฮ อ�ื แจง โอ อื จัมเปน เนอ�
10 โคะ อะงุน เซ เยอ ดัฮ ปุย เฌาะ ซมา แม โฮ� แจง
โอ อื เญาะ ซ ไมจ เจอ� ดัฮ กาื ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
เอจี ฮอยจ ละ โฮ� แจง ซ ตูไต อ�ื ซ ซออฮ เอนิ นึง
นา ก ซมา ปุย แตะ เซ��

11 ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ
ละ อาึ ตอก เฮี แม� 12 �ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ ไฮมญ
แลน จัตเจือ โม ป กอ เลฮ เตียง เซ� อมั คาว โรฮ
ไจ อื ลปุง ปันฮา โม เซ เยอ� ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ�
�กซัต นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน เนอ เอจี ฮอยจ นึง เวยีง เย
รูซาเลม� โฮมวต โรวก กซัต ไม่ โม ลุกนอง อื เตือง
โอยจ อ�ื โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน�
13ฟวยจ เซ กซัต เซ เอจี เลือก จัตเจือ กซัต เวยีง เย
รูซาเลม ติ ปุย� ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ อ�ื เกือฮ อื ซัน
ญา ซโตฮ ติ แตะ นึง ซ เนองึ อื ป อฮั โกะ แตะ� เอจี
โฮมวต แม โรฮ โม ป ระ ไกญ ติญ มอยฮ นึง อื เกือฮ
แปน ตัว ปะกัน ละ แตะ� 14 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ
ซ เกือฮ อื อมันัต ตัตเตียง โม เซ ตุเตียม ฮา ไพรม
แตะ� ละ โอ อื เญาะ ซ ปุน รที แตะ ละ ซ เลฮ แตะ
เตียง� ไม่ ซ เกือฮ อื ลปุง ซันญา แตะ ไม่ อื เซ แปน
ป ตอน ป ฮมัน� 15 กัง เคะ เอ กซัต เวยีง เยรูซาเลม
เมอ ปังเมอ เลฮ เตียง ป อฮั อ�ื ตาว กวนไจ แตะ
โฮว ฮอยจ เมือง อียปิ ละ ซ ปัว อื บรอง รุป ไม่ โม
ตฮนั โฮวน� อมั ซ แปน เนอมึ ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� อมั ซ เบลือฮ ยุฮ แตะ เบือ อ�ื อมั ซ ปุน ละ
โปวฮ อื ลปุง เอจี ซันญา แตะ เซ เตือง โอ แตะ ลอก
ตุต ฆาื อ�ื� �

16 �พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ฆาื อ�ื �แจง ไอม อาึ
ตอก ออฮ� กซัต เซ เยอ แจง ซ ยุม นึง เวยีง บ่าบี่
โลน ฆาื โอ แตะ ยุฮ เนอึม โอเอฮี ตัม ป เอจี ซันญา
ซโตฮ แตะ อาึง ไม่ กซัต นึง เวยีง บ่าบี่โลน� เตือง
เอจี ดุฮ กซัต เซ อื แปน กซัต โรฮ� 17 เญือม โก โม
ตฮนั บ่าบี่โลน เตะ โม� ไม่ เญือม กาวง อื โตะ เตะ
ฆรมึ ฆรุง เญือม แวต อื เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ ปุย เยอ� กซัต ฟาโร เมือง อยีปิ เซ� ปัง
โฮวน โม ตฮนั ยุฮ ไม่ เกง เลือ อ�ื แจง โอ อื ซ เกียฮ
เรอมึ ปุย โม เซ เฟือฮ เอนิ� 18 มัฮ เนอมึ ฆาื เอจี ละ
โปวฮ อื ลปุง ซันญา ซโตฮ แตะ� ไม่ โอ อื ยุฮ เนอึ

ม ตัม ป เอจี ซันญา ดิ แตะ ไม่ กซัต บ่าบี่โลน เซ�
เญาะ ไก โตว ตอก ซ เกียฮ โปน ตุต แตะ ฆาื อ�ื� �

19 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว เยโฮวา ฆาื อื ตอก เฮี เยอ�
�แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� โม ป ละ โปวฮ ลปุง เอจี
ซันญา ซโตฮ แตะ เบือ มอยฮ อาึ� ไม่ โอ อื ยุฮ เนอึ
ม ตัม ป เอจี ซันญา แตะ ไม่ อาึ เซ� อาึ แจง โรฮ ซ
เกือฮ ลอก ตุต แตะ ตอก เซ โรฮ� 20อาึ ซ เตือะ เรอึ
ป ยุฮ แตะ ราว อ�ื ซ เกือฮ เอนิ เลอึป ปุย เซ� ไม่ ซ
ติต เอนิ อื เรอปึ ยุฮ ฮุ เซ� ฟวยจ เซ อาึ ซ ตาว เยอะ
ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบี่โลน� อาึ ซ รเตีฮ ปุย เซ นา เซ
นึง โอ อื เนอึม รพาวม ละ อาึ� 21 โม ตฮนั เกง เลือ
ยุฮ อื ซ ยุม ฮา อ�ื โม ป ไอม อื ซ เฮยีไฮ ติ แตะ โค
รยญ ลวง ตอก ป แทต กาื โฮ� เญือม เซ ปะ ซ ยุง
เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ป อฮั ป อู โอเอฮี ละ เปอะ เฮี
ฆาื อื � อฮั เซ�

พะจาว เกือฮ ปุย ไก ลัก่ ซโอว รพาวม
22พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ ตุย ไอฮ กัก

โคะ โซน ซีด่า เน่อมึ นึง ปุยจ ฮลาวง อื ละ ซ ซมา
แตะ� ซ โปวก กัก จัว อ�ื ซ ซมา เยอะ นึง เปือง โม
ก ฮลาวง อ�ื 23 อาึ ซ ซมา เยอะ นึง ไกญ บลาวง
เมือง อซิราเอน� มัฮ เกือฮ เยอะ โอก ฆอย โคระ�
ไม่ ซ เกิต โรฮ เปลิ อ�ื ไม่ ซ แปน อื โคะ โซน ซีด่า
ป ไก โญตซัก� เญือม เซ ไซม โครยญ เจือ ซ ฮอยจ
เปิง ฮลอง อ�ื ไม่ ซ ยุฮ โรฮ อื รฮมาวม แตะ นึง กัก
อ�ื 24 เญือม เซ โคะ โครยญ โฆง ป กวยฮ นึง กัง
เด่น เนอ ซ ยุง ตื มัฮ อาึ พะจาว ป ปุน เกือฮ เนอึม
โคะ ฮลาวง แปน โคะ เตียม� ไม่ เกือฮ โรฮ เยอะ โคะ
เตียม แปน โคะ ฮลาวง โรฮ� โคะ ไอม ไม่ ซงา แตะ
เกียฮ เกือฮ แปน โคะ ตูไต ซออฮ� โคะ ซออฮ เยอ
เกียฮ เกือฮ โรฮ แปน โคะ ไอม โรฮ� อาึ ป มัฮ พะ
จาว เอจี อฮั โอเอฮี โม เซ ละ เปอะ� อาึ ซ ยุฮ เนอมึ
ตัม ป อฮั แตะ เซ�� อฮั เซ�

18
ป ยุฮ มัป่ จัมเปน ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮี แม� 2 �โม เปะ คาวไจ เปอะ ตอก เมอ� เญือม
กอ อฮั เปอะ ลปุง จเตียม ป เกว ไม่ ไลลวง บัน่เมือง
อซิราเอน ละ ปุ แตะ ตอก เฮี เยอ� �มะเปือะ อื โซม
เปลิ อะงุน นะ� ซ แปน ควน ชุม ยุฮ เบยีง กวน อ�ื�
อฮั เซ�

3 �แจง ไอม อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ตอก ออฮ�
โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ แจง โรฮ โอ เปอะ เญาะ ซ
โฮลฮ โกว ลปุง จเตียม ไล เซ ละ ปุ แตะ นึง เมือง
อซิราเอน เนอ� 4 งอ่ต แลน� เมาะ ป ไก จีวติ เตือง
โอยจ อื มัฮ ตื คอง อาึ ตื� จีวติ มะเปือะ อื ญุ่ก� จี
วติ กวน อื ญุ่ก� มัฮ ตื คอง อาึ ตอก เซ โรฮ� ตัว ป
ยุฮ มัป่ เปอ เอจี มัฮ ปุย เซ ป ซ ยุม ฆาื อ�ื

5 �ดัฮ ไก ปุย ซืไซ� ไม่ ยุฮ อื ป ซื ไม่ ป ปุก ป ลอก
เกอ� 6 ปุย เซ ดัฮ โอ โซม ปอน โอเอฮี ทไว ปุย ละ
ฮุป นึง คัน ทไว ป ไก นึง นาตี ฮลาวง� ไม่ โอ อื ไว
ฮุป ป ไว โม อซิราเอน� ดัฮ ปุย เซ โอ เลนจุ ไม่ ปร
โปวน เญือะ ปุย ไฮญ� ไม่ โอ โรฮ อื ซดิ ไม่ ปรโปวน
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เญือม โอ ปรโปวน เซ ซงะ่ ไล� 7 ปุย เซ เยอ ดัฮ โอ
คนัป กัป กา ปุย� ไม่ รแม่ โรฮ อื คองคัน ยุฮ โม ป
รมะ โอเอฮี นึง แตะ� ดัฮ แปน ปุย โอ บระ โอ ปอก
ไม่ เกือฮ อื โม ป ฆวต โซม โฮลฮ โซม� ไม่ เกือฮ โรฮ
อื เครองึ ละ โม ป โอ ไก เครองึ จาวป� 8 ดัฮ ปุย เซ
โอ คิต ด่อก ไป นึง ป รมะ มาื นึง แตะ� ไม่ แฮะ โฮน
อื ติ แตะ ฮา ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ รเตีฮ
อื โอเอฮี ละ ปุย ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื 9 ดัฮ ปุน เนอึ
ง เนอึม ป อฮั อาึ ไม่ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ� ปุย เซ
เยอ ซ แปน เนอึม ปุย ซืไซ ฆาื อ�ื แจง ซ ไก จีวติ
เบือ อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

10 �ปุย เซ ดัฮ ไก กวน รเมะ ติ� ดัฮ กวน อื เซ
มัฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน� ไม่ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย� 11 ไม่
ยุฮ อื โอเอฮี ป โอ เปือะ แตะ ญอม ยุฮ� ดัฮ ปุย เซ
โซม ปอน โอเอฮี ทไว ปุย นึง คัน ทไว ป ไก นึง นาตี
ฮลาวง เซ� ไม่ เลน อื จุ ไม่ ปรโปวน เญือะ ปุย�
12 ดัฮ คนัป กัปกา ปุย ตุก ปุย ญัก ไม่ แปน แตะ ปุย
บระ ปุย ปอก� ไม่ โอ อื ญอม รแม่ คองคัน ยุฮ ปุย
ไม่ แตะ� ไม่ ไว โรฮ แตะ ฮุป� ไม่ ยุฮ อื กัน คึต กัน
ตวยฮ โฮวน เจือ� 13 ดัฮ ปุย เซ คิต ด่อกไป มาื ป
รมะ ปุย นึง แตะ� ปุย ตอก เซ อมั ซ โฮลฮ อื จีวติ
แตะ� แจง โอ อื ซ โฮลฮ โฮ� ปุย ตอก เซ เอจี ยุฮ
เนอมึ ป คึต ป ตวยฮ� แจง เอนิ ซ ยุม ฆาื อ�ื ไลลวง
ยุม อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�

14�ดัฮ ปุย เซ ตอ ไก แม กวน รเมะ ติ� ไม่ ยุ กวน
อื เซ มัป่ พิต เอจี ยุฮ เปือะ แตะ โฮ� ดัฮ งอ่ต ที อื
ไม่ โอ แตะ เฮยีน กัน ฆอก เอจี ยุฮ เปือะ แตะ เซ�
15 ดัฮ โอ โซม ปอน โอเอฮี ทไว ปุย ป ไก นึง นาตี ฮ
ลาวง เซ� ไม่ โอ แตะ ไว ฮุป ไว โม อซิราเอน� ไม่ โอ
โรฮ อื เลนจุ ไม่ ปรโปวน เญือะ ปุย ไฮญ� 16 ดัฮ โอ
คนัป กัปกา ปุย� ไม่ โอ อื โตง คองคัน เน่อมึ นึง ป
รมะ นึง แตะ� ไม่ โอ โรฮ แตะ บระ ปอก� ดัฮ เกือฮ
ป ฆวต โซม โฮลฮ โซม� ไม่ เกือฮ อื เครองึ เซอกึ ละ
โม ป โอ ไก เครองึ จาวป� 17 ดัฮ ปุน แฮน ติ แตะ ฮา
กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ โอ อื คิต ด่อกไป มาื รมะ ปุย
นึง แตะ� ดัฮ เกือฮ ติ แตะ ปุน ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ
อาึ� ไม่ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง โฮ� ปุย ตอก
เซ เยอ ซ ยุม โตว ฆาื พิต มัป่ ยุฮ เปือะ แตะ เซ� แจง
ซ โฮลฮ อื จีวติ แตะ เบือ อ�ื 18ป มัฮ เปือะ อื ปังเมอ
ซ ยุม ฆาื มัป่ พิต ยุฮ แตะ เซ� มัฮ ฆาื ซาวป อื คนัป
กัปกา ปุย ละ ซ โฮลฮ แตะ มาื โฮวน� บระ ปอก แม
โอเอฮี ยุฮ ปุย ไฮญ� ยุฮ เนอมึ ป โอ ปุก โอ ลอก นึง
ซน่ะ ลลาึง ปุย เมือง อาวต โกะ แตะ เซ�

19�ปะ ปังเมอ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �มัฮ ตอก เมอ�
กวน อื เกียฮ โอ โน่ง โฮลฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื มัป่ พิต
ยุฮ เปือะ แตะ ตอก เซ เมอ�� อฮั เปอะ เซ� มัฮ
ตอก เฮี ไล อ�ื เญอืม ยุฮ กวน ปุย ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก
ป ลอก เกอ� ไม่ เนอึง แตะ ป อฮั อาึ� ไม่ ยุฮ โรฮ
แตะ ตัม โกตไม ยุฮ อาึ อ�ื ปุย ตอก เซ แจง ไก จีวติ
เบือ อ�ื 20 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ดัฮ โกะ อื ยุฮ มัป่ พิต

โฮ� เอจี มัฮ โกะ อื ไอฮ ป ซ ยุม ฆาื อ�ื กวน อื ซ
ลอก โตว ตุต แตะ รโตง กัน ฆอก ยุฮ เปือะ แตะ เซ�
ป มัฮ เปือะ ปุย เยอ ปุ โรฮ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื กัน
พิต ยุฮ กวน แตะ โรฮ� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ โฮลฮ
โรฮ ลังวนั แตะ ตัม กัน ซืไซ ยุฮ แตะ� ปุย ฆอก ปุย
เบร เยอ ซ โฮลฮ โรฮ รปั กัน ฆอก กัน เบร ตัม กัน
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�

21 �ดัฮ ไก ปุย ฆอก ปุย เบร ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา
มัป่ ยุฮ ไพรม แตะ� ไม่ เกือฮ แม อื ติ แตะ ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก อาึ อาึง โครยญ เจือ� ดัฮ ยุฮ โรฮ ป ปุก
ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ แจง ซ ไก จีวติ เบือ อ�ื 22ป พิต
ป โฌวะ ยุฮ ไพรม อื อาึ ซ ยวก ละ อ�ื ซ ไก จีวติ เบือ
กัน ซื กัน ไซ ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ� 23พะจาว เยโฮ
วา อฮั เฮ�ี �อมั แกต เปอะ ปอ นึง พาวม อาึ ยุม ปุย
ฆอก ปุย เบร เยอ� ปอ โตว นึง พาวม เมอะ เฟือฮ�
มัฮ เญือม ลเตือฮ อื ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ ไม่ โฮลฮ
อื จีวติ แตะ เบือ อ�ื มัฮ เซ ป ปุก รพาวม เมอะ�

24 �ดัฮ ไก ปุย ซื ปุย ไซ ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน
ซืไซ เซ ไม่ ซาวป แม อื ยุฮ มัป่ พิต� ไม่ ยุฮ อื กัน คึต
กัน ตวยฮ ตอก ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร อ�ื อมั ซ ไอม
ปุย เซ� ซ ไอม โตว� กัน ซื กัน ไซ ยุฮ อื อาึ เญือะ
ซ ไตม โตว� ปุย เซ แปน ปุย โอ เนอมึ รพาวม� ยุฮ
มัป่ ไม่ อ�ื ซ ยุม ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

25 �โม เปะ ปังเมอ อฮั ลัง่ เปอะ ตอก เฮ�ี �กัน
ยุฮ พะจาว เซ ซื โตว�� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ� พะจาว
อฮั เฮี ละ เปอะ� โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ�
ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั ฮะ� อมั มัฮ กัน ยุฮ อาึ นึง อื ป
โอ ซื เยอ� มัฮ โตว อ�ื เอจี มัฮ กัน ยุฮ โม เปะ นึง อื
ป โอ อื ซื เยอ� 26 ดัฮ ไก ปุย ซืไซ เยอ� ดัฮ ลเตือฮ
แม ฮา กัน ไมจ ยุฮ แตะ ละ ซ ยุฮ อื กัน ฆอก โฮ� ดัฮ
ยุม ฆาื อื เอจี มัฮ ยุม อื โกวต มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�
27 ดัฮ ไก ปุย ฆอก ปุย เบร ป ลเตือฮ แม ฮา กัน ฆอก
ยุฮ แตะ เซ ละ ซ ยุฮ อื ป ปุก ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ�
ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื 28 มัฮ เบือ เอจี งอ่ต ที
อื ไล ไพรม ยุฮ แตะ� ไม่ เอจี ลเตือฮ อื ติ แตะ ฮา
กัน พิต ยุฮ แตะ เซ� ปุย ตอก เซ ซ ยุม โตว� แจง
ซ ไอม เบือ อ�ื 29 โม เปะ โม อซิราเอน ปังเมอ อฮั
เปอะ เฮ�ี �กัน ยุฮ พะจาว ซื โตว�� อฮั เปอะ เซ�
อมั มัฮ เนอมึ กัน ยุฮ อาึ นึง อื ป โอ ซื เยอ� มัฮ โตว
อ�ื เอจี มัฮ กัน ยุฮ โม เปะ เซ ป โอ ซื เยอ�

30 �อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ โม เปะ ป
มัฮ โม อซิราเอน� อาึ ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ โม เปะ โค
รยญ โฆะ เปอะ� ซ เกือฮ โอเอฮี ละ เปอะ ตัม โปง อื
กัน ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ� ลเตือฮ ติ เปอะ ฮา กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ
โครยญ เจือ� เดอมึ โม เปะ โอ ซ ไลจ ฆาื มัป่ ยุฮ
เปอะ เซ� 31 ไมจ เปอะ โปวฮ แปฮ ป ฆอก ป เบร ป
กอ ยุฮ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ซาวป ไอฮ รพาวม รโม่
ยฮ โคระ แตะ� โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เนอ�
เมอยุ ฆวต ยุม เปอะ� 32 อาึ ฆวต เกือฮ โตว ปุย ยุม
ติ ปุย เนอึม� มัฮ โตว ป ปุก รพาวม เมอะ� ไมจ
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เปอะ เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ เด
อมึ เปอะ ซ ไก จีวติ เบือ อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา
เยอ�

19
รซอม โฆว ปุย กซัต เมือง อซิราเอน

1 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ ดุฮ รซอม
โฆว แตะ นึง ไลลวง กซัต เมือง อซิราเอน ตา ลอา
ปุย� 2 ไมจ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �มะ เปอะ เซ มัฮ เนอึ
ม ตอก มะ รเวยี ซิงโต ป ตึก นึง เกง แตะ โฮ� ไอจ
เอนิ ซน่ะ ลลาึง ซิงโต ระ เรยีง ละ เลียง อื กวน แตะ
นา เซ� 3 มะ เปอะ เซ เอจี เลียง กวน โกะ แตะ ติ
ตัว� ฮอยจ ละ ฮอน อื ปอ แปน แตะ ซิงโต โปก ระ
เรยีง แด่น� ซิงโต เซ เพอกึ ติ แตะ นึง กัน ซาวป
แตะ โฮมวต เกียต กุก โตะ โอเอฮี� กัง เคะ เอ เกียต
กุก เอนิ ปุย เอนิ� 4 เญอืม เซ ปุย โฮวน เมือง ฮมอง
ไลลวง กัน ยุฮ อื เซ� โม เซ ริ อ�ื ปุน เอนิ อื นึง โตะ
ครุฮ ป กาวง แตะ อาึง ละ อ�ื ฟวยจ เซ เมือะ แม
อื นึง คอ เม่ต ยุฮ แตะ� โรวก อื ฮอยจ นึง เมือง อี
ยปิ��

5 �เญือม เซ ป มัฮ มะ รเวยี ซิงโต เซ มอง แนฮ
อื เล่ีญ� กังเคะ เอ ลอน พาวม รกวน นึง อ�ื เลียง
แม กวน แตะ ติ ตัว ฮอยจ ละ แปน อื ซิงโต โปก ระ
เรยีง แด่น� 6 เญือม เอจี ระ อ�ื ซิงโต เซ โฮว ไร ดิ
ไม่ ซิงโต ไฮญ� เพอกึ ติ แตะ นึง กัน ซาวป แตะ โฮม
วต เกียต กุก โตะ โอเอฮี� กังเคะ เอ� เกียต กุก เอนิ
ปุย เอนิ� 7 ซิงโต เซ เยอ ซาวป ซะ เต ปอม อาวต
ตฮนั ยุฮ ปุย� เกือฮ โรฮ บัน่เมือง อาวต อื ฮงั เยอื
นึง เซ� เญอืม อาวม รเวยี ซิงโต เซ เยอ� ป มัฮ ปุย
อาวต นึง ปะเทต เซ เยอ� ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื
อ�ื 8 กังเคะ เอ ปุย โฮวน เมือง ฮอยจ ตอซู ไม่ อ�ื
ฮอยจ ละ อื เน่อมึ โครยญ ลวง� เคิง แม ตาไค ยุฮ
แตะ ละ ซ เลอึป เอนิ แตะ ซิงโต เซ นึง อ�ื ปุน โฮม
วต เนอมึ อื นึง โตะ คื กาวง แตะ อาึง ละ อื เซ� 9 โม
เซ เยอ มัก่ แม อื นึง คอ เม่ต ยุฮ แตะ� ฟวยจ เซ
อาึง อื โตะ กไน โกรง� โรวก แม อื ฮอยจ เคะ กซัต
บ่าบี่โลน� ฟวยจ เซ อาึง แม อื โตะ ฮอง คัง ก ตอน
ฮมัน อ�ื ละ โอ แตะ เญาะ ซ เกือฮ ปุย ฮมอง แม เซี
ยง อาวม อื นึง บลาวง เมือง อซิราเอน แม�

10�มะ เปอะ เซ มัฮ โรฮ ตอก อื โคะ อะงุน ป อาวต
นึง รปึม อะงุน ป ซมา ปุย โบ ก ไก รอาวม โฮ� โฮวน
โรฮ กัก ไม่ เกลอมึ เปลิ แตะ นึง ฮอยจ รอาวม ละ อื
โฮวน� 11 กัก โคะ อะงุน ป ตึก นึง ตอน แตะ นึง อ�ื
โฮลฮ แปน โคะ ฆิ ซัมคัน ยุฮ กซัต� กัก เซ อื ซนาว ติ
แตะ ฮลาวง นึง ซน่ะ ลลาึง กัก ไฮญ นึง อ�ื ปุย เกีย
ฮ ชวน ที อื ฆาื ฮลาวง อื ไม่ เกลอึม ฮละ อ�ื 12 โคะ
อะงุน เซ เยอ ปังเมอ ไก ป ตอยจ โปวฮ� ไม่ เฮยีไฮ อื
นึง ลังเตะ ฆาื รอก พาวม แตะ นึง อ�ื ฮอยจ แม กาื
เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ� ตูไต ซออฮ เอนิ ฆาื อ�ื
ป มัฮ เปลิ อื เปฮ เอนิ ปุย เตือง โอยจ อ�ื กัก ป ตึก
นึง ตอน ฮมัน แตะ เซ ตูไต ซออฮ เยอื เอนิ� ฟวยจ
เซ ฮะ แม นึง งอ แม� 13ปเล่ีย เฮี โคะ อะงุน เซ เอจี
เฌาะ ซมา ปุย นึง ลาึน เวอืฮ� มัฮ นา ก ซออฮ ซอ
วยญ อื ก โอ รอาวม ไก นึง เฟือฮ� 14ฟวยจ เซ โอก

แม งอ เน่อมึ นึง โฆง ระ อื เซ� ฮะ เอนิ ยุฮ กัก อื ไม่
เปลิ อื เตือง โอยจ อ�ื เญาะ ซ ไก โตว กัก ระ กัก
ตอน ละ ซ เกียฮ แปน อื โคะ ฆิ ซัมคัน ยุฮ กซัต� เฮี
มัฮ รซอม โฆว� มัฮ ป โกว ปุย เญือม โฆว แตะ��

20
อซิราเอน เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว

1 เญือม เอจี มัฮ อื วนัที กาว เคิ พอน เนอึม อา
แลฮ นึง กัน แปน เนอะ ครา ปุย เยอ� โม ป ระ ป
คาว เมือง อซิราเอน งอ่น เนอ ฮอยจ ไฮมญ ป ปุก
รพาวม พะจาว นึง อาึ� งาวม โรฮ ลัก่กา อาึ ไม่ อ�ื

2 เญือม เซ พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ
ตอก เฮ�ี 3 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ
อู ไม่ โม ป ระ ป คาว นึง เมือง อซิราเอน เซ� ไมจ
เปอะ อฮั เฮี ละ� �พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี ฮอยจ บุย
เปอะ เคะ อาึ เมอ� เมอยุ ฮอยจ ไฮมญ เปอะ อาึ อ�ื
แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ นึง โอ แตะ ซ
เกือฮ โม เปะ ไฮมญ แตะ ตอก เซ โรฮ� เอจี มัฮ อาึ
พะจาว เยโฮวา ป อฮั เฮี ละ เปอะ�� อฮั เซ�

4�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ปะ อมั ซ รเตีฮ เนอมึ
เปอะ ปุย โม เฮ�ี รเตีฮ ละ อื เมิฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ปุย โม เฮี ยุง กัน คึต กัน ตวยฮ ป เอจี ยุฮ โม จัตเจือ
ไพรม แตะ เซ� 5 ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี พะ
จาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ� ซเงะ เลือก โรง อาึ โม
อซิราเอน โฮ� อาึ เอจี ซันญา ซโตฮ ละ จัตเจือ ยา
โคป� อาึ เอจี เปลีฮ โรฮ ติ แตะ ละ โม เซ เญือม
อาวต อื นึง เมือง อียปิ โฮ� อาึ เอจี ซันญา ซโตฮ
โรฮ ละ อื ไม่ รโฮงะ มัฮ แตะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อ�ื
6ซเงะ เซ เยอ� อาึ เอจี ซันญา อาึง ซ นัม แตะ โม เซ
เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ ละ ซ เกือฮ ฮะ โฮว ฮอยจ
นึง เมือง ป เอจี เลือก แตะ อาึง ละ อ�ื เมือง เซ มัฮ
เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง� มัฮ เนอึ
ม บัน่เมือง ป ไก โญต ไก ซัก ฮา บัน่เมือง ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื 7 ฟวยจ เซ อาึ อฮั แม โรฮ เฮี ละ อ�ื โม
เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไมจ เปอะ ละ โปวฮ ป ฆอก ป
เบร ป รแอม ป มวน ละ เปอะ เซ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
รแอม ไล ฆาื ฮุป ไว ปุย นึง เมือง อยีปิ� อาึ มัฮ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ�

8 �โม เซ เยอ ปังเมอ เลฮ เตียง อาึ� ญอม โตว
งอ่ต ป อฮั ฮะ เฟือฮ� ละ โปวฮ โตว ฮุป ไว ปุย ป
มวน ละ โม โกะ แตะ เตือง มัฮ อื ป รแอม ลัมเลือ ละ
อาึ เซ� ญอม โตว โรฮ ละ โปวฮ ฮุป ไว ปุย เมือง อี
ยปิ เซ�
�เญือม อาวต ลัง่ อื นึง เมือง อียปิ เปอ� อาึ ตะ

เอนิ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ นึง เกือฮ เยอะ
อาวม ป โซะ ฆาื รพาวม รอก ยุฮ ฮุ เซ� 9 อาึ ปัง
เมอ โอ ฮาวก รพาวม เนอึม ละ เบือ ฮนั เนอะ นึง
มอยฮ โกะ แตะ ละ โอ เยอะ ซ เกือฮ ปุย โฮวน เมือง
ป อาวต อื นึง เซ โฮลฮ เพยีก แฮม มอยฮ อาึ นา เซ�
กา เซ เยอ อาึ เอจี เปลีฮ ติ แตะ ละ โม เซ ซองนา โม
อียปิ นึง อฮั ติ แตะ ซ นัม โม อซิราเอน เกือฮ โอก
ฮา เมือง อาวต อื เซ� 10 เญือม มัฮ อื ตอก เซ อาึ
นัม เนอึม โม เซ โอก ฮา เมือง อียปิ� ไม่ ตาว เยอะ
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ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ� 11 อาึ เกือฮ ลปุง ซตอก แตะ
ฮอยจ ละ อ�ื รโฮงะ โรฮ โกตไม ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ
แตะ โม เซ ยุง� ดัฮ ไก ปุย ป ปุน ยุฮ เนอึม ตัม เซ
เยอ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื 12 โฮฮ ฮา เซ แม�
อาึ เกือฮ โรฮ ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ แตะ ละ โม เซ โรฮ� ละ
ซ เกือฮ แปน ป ซัมคัน ชน่ะ อาึ ไม่ โม เซ� มัฮ โรฮ
ละ ซ เกือฮ เยอะ โม เซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ป เกือฮ
โม เซ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ แตะ�

13 �โม อซิราเอน เนอ ปังเมอ เลฮ เตียง ป อฮั อาึ
เญอืม อาวต แตะ นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ยุฮ โตว โอเอฮี
ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง� เอจี ละ โปวฮ โอยจ โกตไม
ยุฮ อาึ เซ� มัฮ ปุน ยุฮ อื ตัม เซ� ซ โฮลฮ เนอึม จี
วติ แตะ เบือ อ�ื โม เซ เยอ ปังเมอ โอ เมีญ ซเงะ ล
โล่ะ ยุฮ อาึ เซ แปน ป ซัมคัน ละ แตะ�
�เญือม อาวต ลัง่ อื นึง ลาึน เวอืฮ เซ อาึ ตะ เอนิ

เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม เซ ปอ ไลจโลม โอยจ
เอนิ อ�ื 14 อาึ ปังเมอ โอ ยุฮ เนอึม ละ อื เบือ ฮนั
เนอะ นึง มอยฮ โกะ แตะ นึง โอ เยอะ ซ เกือฮ ปุย
โฮวน เมือง ป ยุ นัม อาึ โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง อี
ยปิ เซ โฮลฮ เพยีก แฮม มอยฮ อาึ เซ� 15 โฮฮ ฮา เซ
แม� อาึ เอจี ซันญา ซโตฮ ละ อื เญือม อาวต อื นึง
ลาึน เวอืฮ โฮ� นึง โอ แตะ ซ นัม เนอมึ โม เซ ฮอยจ
นึง เมือง เอจี เกือฮ แตะ ละ อื โฮ� ป มัฮ เมือง ป
ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง� ไม่ มัฮ อื เมือง
ไก โญต ไก ซัก ฮา เมือง ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 16 ป
อฮั เยอะ ตอก เซ ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ โม เซ นัปทื โกตไม
ยุฮ อาึ เซ� ยุฮ โตว อื ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง ละ
แตะ� เมีญ โตว โรฮ ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ แปน ป ซัม
คัน ละ แตะ� มัฮ ฆาื เอจี เกือฮ อื รพาวม รโม่ยฮ
แตะ ติต นึง ฮุป ไว ปุย เซ� 17 ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ
เลียก พาวม โซะไง่ ลัง่ นึง� อาึ ดิ ยุฮ โตว โรฮ ไลจ
ไม่� ดิ เกือฮ โตว โรฮ โม เซ ยุม นึง ลาึน เวอืฮ เซ เตื
อง โอยจ แตะ�

18�เญอืม เซ อาึ อฮั โรฮ ละ โม กวน เฌือต ลุกลัน
อื เญอืม อาวต ลัง่ อื นึง ลาึน เวอืฮ เซ ตอก เฮี โรฮ�
โม เปะ เอ ไมจ เปอะ โตว ยุฮ โอเอฮี ตัม ไล ฆอก ยุฮ
โม มะเปือะ ตะเยอืะ แตะ� ไม่ โอ โรฮ เปอะ ไมจ ยุฮ
ตัม ปซี ปซา ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ โตว โรฮ เกือฮ ติ แตะ
รแอม ฆาื ฮุป ไว อื โรฮ� 19 อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ� ไมจ เนอึม เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ�
ไม่ งอ่ต เปอะ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เมอะ เซ� 20 เมาะ
ป มัฮ ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ อ�ื ไมจ เปอะ นัปทื โครยญ
ซเงะ ลโล่ะ ละ ซ แปน อื ป ซัมคัน ซน่ะ อาึ ไม่ โม
เปะ� เดอมึ โม เปะ ซ ยุง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ�

21�โม กวน เฌือต อื ไน เจน เซ ปัง เมอ เลฮ เตียง
ป อฮั อาึ� ยุฮ โตว โอเอฮี ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง�
โซะโกะ ฮรกัซา โตว นึง โกตไม ยุฮ อาึ� ไม่ โอ โรฮ อื
ยุฮ ตัม เซ เฟือฮ� มัฮ ยุฮ เนอึม อื ตัม เซ โฮ� เอจี
มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป ซ โฮลฮ อื จีวติ แตะ เบือ อ�ื โม

เซ เยอ ปังเมอ โอ เมีญ ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ เซ แปน ป
ซัมคัน ละ แตะ�
�เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� อาึ ตะ เอนิ เปลี ฮ

รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม เซ ฆาื อื ปอ ชปิ ปอ ไฆร
เอนิ อื นึง ลาึน เวอืฮ เซ� 22 อาึ ปังเมอ เฌาะ เปีย
น เนอะ รพาวม ฮาวก แตะ เซ� เบือ ฮนั เนอะ นึง
มอยฮ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ ยุฮ ฮุ ตอก เซ ละ โอ แตะ
ซ เกือฮ มอยฮ โกะ แตะ ไลจ ละ แลน ปุย โฮวน เมือง
อ�ื นึง เอจี นัม อาึ โม อซิราเอน เกือฮ โอก โฮว ซอง
นา ปันตา อื เอนิ� 23 โฮฮ ฮา เซ แม อาึ เอจี ซันญา
ซโตฮ โรฮ ละ โม เซ เญือม อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ
โฮ� นึง ซ เกือฮ โฮลฮ โฮว เฮยีไฮ ติ แตะ นึง ซน่ะ
ลลาึง ปุย โฮวน เมือง เซ� 24 มัฮ ฆาื โอ อื ยุฮ ตัม
โกตไม ยุฮ อาึ� เอจี เลฮ เนอมึ เตียง ลปุง ซตอก อาึ
อาึง� ไม่ โอ อื เกือฮ ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ แปน ป ซัม
คัน ละ แตะ� ไม่ เอจี เกือฮ อื รพาวม รโม่ยฮ แตะ
ติต นึง ฮุป ไว ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 25 โนก
ฮา เซ เยอ� อาึ เอจี ญอม โรฮ เกือฮ โกว โกตเกน
โกตไม โอ ไมจ เตือง โอ อื ซ แปน ควน โฮลฮ อื จีวติ
แตะ เบือ อ�ื 26 อาึ เอจี พลวย โม เซ เกือฮ รแอม
ฆาื ป ตัน แตะ� ไม่ เอจี ปุน ตอง เอนิ อื ทไว กวน
โรง แตะ นึง งอ เซ� อาึ มัฮ พลวย เยอะ โม เซ เกือฮ
ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แปน ป เบรญี ละ อ�ื มัฮ
ตอก เซ ตอก ซ ยุง อื มัฮ อาึ พะจาว เยอ�

27 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ อฮั ละ
จัตเจือ โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี พะจาว เยโฮวา อฮั
เฮี ละ เปอะ� เฮี มัฮ แม ไลลวง ตอก พามัต ดู่แควน
โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ อาึ ติ เจือ� ไม่ โอ อื เกือฮ
ติ แตะ เนอึม รพาวม ละ อาึ เฟือฮ เอนิ� 28 เญือม
เอจี นัม อาึ โม เซ ฮอยจ นึง บัน่เมือง ป เอจี ซันญา
แตะ ซ เกือฮ ละ อื เซ� โม เซ เมือต เอจี โฮลฮ ยุ เปื
อง โม เปือง มอยจ ไม่ ยุ แตะ โคะ เกลอมึ ฮละ นึง นา
ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ตอง เอนิ ทไว ซัตซิง นา เซ เอนิ�
เอจี มัฮ กัน ทไว ตอก เซ ป กุยจ ววั ละ รพาวม อาึ อ�ื
เอจี ทไว แม โรฮ โอเอฮี ซออย ฮงาื ไม่ รอาวม อะงุน
นึง คัน ยุฮ แตะ เซ โรฮ� 29 เญือม เซ อาึ ไฮมญ โม
เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป อฮั เปอะ ไม่ นาตี ฮลาวง ก
โฮว แตะ เซ�� อฮั เซ ละ� โม เซ ปุก มอยฮ นา เซ
อฮั บ่ามา* ละ อ�ื ปุย ลอต อฮั อื ตอก เซ ฮอยจ ละ
ปเล่ีย เฮ�ี

30 �เญือม มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ อฮั ละ จัต
เจือ อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี
ละ เปอะ� โม เปะ เอจี เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน ปุย
รแอม ละ อาึ� นึง ยุฮ เปอะ ตอก เอจี ยุฮ โม จัตเจือ
ไพรม เปอะ เซ� เอจี เมาะ เอนิ ตอ เปอะ โฮว เลน
จุ นึง ซาวป เปอะ ยุฮ โอเอฮี ป คึต ป ตวยฮ ลัมเลือ
เซ ละ อาึ� เมอยุ ยุฮ เปอะ ตอก เซ� 31 เญือม ทไว
เปอะ โอเอฮี ละ ป ทื แตะ ตอก เซ� ไม่ ตอง เอนิ เปอะ
ทไว กวน แตะ ละ นึง งอ� เอจี มัฮ เอนิ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ รแอม ไล ฆาื กัน ไว แตะ ฮุป เซ ฮอยจ ละ ซเงะ
เนาะ เฮี เอนิ� โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� อาึ อมั ซ
ปุน เกือฮ บุย ลัง่ โม เปะ ไฮมญ โอเอฮี นึง แตะ แล�

* 20:29 20:29 บ่ามา เซ มัฮ อฮั อื �นาตี ฮลาวง� ไม่�
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แจง ไอม อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ตอก ออฮ� อาึ
แจง โอ เญาะ ซ ปุน เกือฮ โม เปะ ไฮมญ โอเอฮี นึง
แตะ ตอก เซ โรฮ� 32 โม เปะ เอ เอจี งอ่ต เปอะ อาึง
โตะ กไน รพาวม แตะ นึง ฆวต เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ตอก ปุย เมือง ไฮญ� ฆวต ไว เปอะ โคะ ไม่ ซโมะ
รองั ตอก ยุฮ ปุย เมือง ไฮญ อ�ื ปังเมอ โอ เปอะ ซ
โฮลฮ ยุฮ ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�

33 �พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี แจง ไอม อาึ ตอก
ออฮ� อาึ แจง โรฮ ซ แปน กซัต ละ ตัตเตียง แตะ
โม เปะ ไม่ อมันัต ระ รที เรยีง แตะ� ไม่ ซ เปลีฮ โรฮ
แตะ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ เปอะ โรฮ� 34 อาึ ซ
เปลีฮ อมันัต ระ รที เรยีง ไม่ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ
ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ โอก ฮา บัน่เมือง ปุย โฮวน
โดฮ นา ก โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต เฮยีไฮ ติ แตะ นึง
เซ� ไม่ ซ รโจะ แม เยอะ โม เปะ แม� 35 อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ โฮลฮ โฮว ฮอยจ นึง เมือง ปุย โฮวน เมือง ป
มัฮ ตอก ลาึน เวอืฮ ละ เปอะ โฮ� ซ เปลีฮ ที ติ แตะ
ละ เปอะ นา เซ ละ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ�
36อาึ เอจี เกือฮ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ ลอก ตุต แตะ
เญอืม อาวต อื นึง ลาึน ซีไน ตอก ออฮ� อาึ ซ เกือฮ
โรฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ตอก เซ โรฮ� อฮั เซ พะ
จาว เยโฮวา เยอ� 37 อาึ ซ กัตเคง นึง ควป คุม แตะ
โม เปะ� ซ เกือฮ โม เปะ ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา ดิ
เปอะ ไม่ อาึ� 38 อาึ ซ ทอเนาะ โม ป เลฮ เตียง ไม่
โม ป ยุฮ มัป่ โอก ฮา โม เปะ� ซ เกือฮ เอนิ โอก ฮา
ปลัฮเตะ อาวต อื ปเล่ีย เฮี เอนิ� ปังเมอ โอ เญาะ ซ
พลวย เกือฮ โฮลฮ เอญี ฮอยจ นึง เมือง อซิราเอน
เฮี แม� เญือม เซ โม เปะ ซ ยุง เนอึม เปอะ มัฮ อาึ
พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

39พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ
อซิราเอน เนอ� ปเล่ีย เฮี ยุฮ แลน โอเอฮี ตัม รพาวม
ฆวต ยุฮ เปอะ เมิฮ� รซอฮ แลน ละ ฮุป ไว เปอะ เซ
โครยญ โฆะ เปอะ� อาึ ปังเมอ ซ อฮั อาึง ละ เปอะ�
เฆียง เฮี เยอ ปังเมอ ซ จัมเปน เปอะ เนองึ ป อฮั อาึ�
เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว เพยีก แฮม มอยฮ อาึ เฮี ฆาื
ทไว เปอะ โอเอฮี ละ ฮุป ไว แตะ เซ�� อฮั เซ�

40 �นึง บลาวง ซัมคัน ยุฮ อาึ� ป มัฮ บลาวง ฮลา
วง ยุฮ อซิราเอน เซ� โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ โม อซิ
ราเอน เตือง โอยจ เปอะ ซ รซอฮ เปอะ ละ อาึ นึง
เมือง เซ� ซ แปน เปอะ ปุย ปุก รพาวม อาึ� อาึ ซ
เกือฮ โม เปะ ตาว ป ทไว แตะ ละ อาึ ไม่ โอเอฮี ทไว
เปอะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ไม่ โอเอฮี ซัมคัน ป ลัง ทไว
เปอะ เนิ เซ� 41 ฟวยจ เกือฮ อาึ โม เปะ โฮลฮ โอก
ฮา เมือง โฮวน เมือง ป โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต เฮยีไฮ
ติ แตะ นึง เซ� อาึ ซ รโจะ แม โม เปะ ติ โดฮ� อาึ ซ
รปั โอเอฮี ตอง เปอะ ทไว เซ� ซ เกือฮ แปน ป ซออย
ฮงาื ละ แตะ ไม่ ปุก อื รพาวม เมอะ� อาึ ซ เกือฮ ปุย
โฮวน เมือง ยุ ที มัฮ แตะ ป ซงะ่ ซงอม เนอมึ เบือ โม
เปะ� 42 เญือม เอจี ตาว อาึ โม เปะ เอญี ฮอยจ แม
นึง เมือง อซิราเอน� ป มัฮ เมือง ป เอจี ซันญา อาึ
ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ โฮ� เญือม เซ โม เปะ ซ ยุง
เนอมึ เปอะ มัฮ อาึ พะจาว เบือ อ�ื 43 โม เปะ ซ โตก
เปอะ ละ กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
ซ ยุง โรฮ เปอะ ยุฮ แตะ ป รแอม ลอน เอนิ� ซ รอก

เอนิ รพาวม เปอะ ฆาื นึง โกะ แตะ ฆาื กัน ฆอก ลอน
ป ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื เซ� 44 โอ โม อซิราเอน� ป
ปุน ยุฮ อาึ อื ตอก เซ ฆาื อ�ื มัฮ ยุฮ ฮุ เบือ ฮนั เนอะ
นึง มอยฮ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ โตว ยุฮ ฮุ ตัม โปง อื
ไม่ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ โม เปะ เซ� เคียง เซ โม เปะ
ซ ยุง เนอมึ เปอะ มัฮ อาึ พะจาว เบือ อ�ื� อฮั เซ พะ
จาว เยโฮวา เยอ�

งอ ป ซ เกิต ละ ลวง ลัก่เซฮ
45ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ

อาึ ตอก เฮี แม� 46�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ
เปอะ นา ลวง ลัก่เซฮ� ไมจ เปอะ อฮั โอเอฮี ละ ไม่
เติ เปอะ โม ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ� ไมจ เปอะ ซึป
ลปุง อาึ ละ น่อง ยู ป อาวต นึง เนเกป เซ� 47 ไมจ
เนอึม เปอะ รโฮงะ ละ น่อง ยู นึง เนเกป เซ ตอก
เฮ�ี พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ� �งอ่ต แลน�
อาึ ซ จอป งอ นึง เปอะ� งอ เซ ซ ฮะ ยุฮ โคะ ไอม ไม่
โคะ ยุม ซออฮ เตือง โอยจ อ�ื ไก โตว ป ซ ปุน เกือฮ
งอ เซ ญึ่ต เตอ� งอ เซ ซ มา เอนิ เน่อมึ ลวง ลัก่
เซฮ ฮอยจ ลวง ลัก่ล่าวง� ปุย ซ อาวม ตื เอนิ เมาะ
กอยจ งอ เซ� 48 ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุ ที มัฮ อาึ พะ
จาว ป ปุน เกือฮ งอ เซ เกิต� งอ เซ ไก โตว ป ปุน
เกือฮ ญึ่ต เตอ�� อฮั เซ พะจาว.�

49ฟวยจ เซ อาึ อฮั เฮี ละ� �โอ พะจาว เยโฮวา�
ปัว เปอะ โอ คานัป อาึ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�
ปุย โม เซ เอจี เติ อาึ� อฮั อาึ อฮั โอเอฮี นึง ลปุง ปัน
ฮา แตะ บไ่ด่ะ�� อฮั เซ ละ พะจาว อาึ อ�ื

21
วจิ ยุฮ พะจาว

1พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮี
แม� 2�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ นา ลัก่
เวยีง เยรูซาเลม� ไมจ เปอะ อฮั ลปุง เติ ละ นา ก อฮั
ปุย มัฮ นาตี ซัมคัน ป ไก นึง อื โฮวน โดฮ เซ� ไมจ
โรฮ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ไม่ เติ เรยีง เปอะ บัน่เมือง อซิ
ราเอน โรฮ� 3 ไมจ เปอะ อฮั ซโตฮ ละ อื ตอก เฮ�ี
พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� งอ่ต แลน� อาึ ซ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เปอะ� อาึ ซ ลวต วจิ ยุฮ แตะ โอก ฮา รเฆื
อง อ�ื อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เปอะ เตือง ปุย ฆอก
ปุย เบร ไม่ ปุย ซื ปุย ไซ นึง อ�ื 4 อาึ ซ โกว วจิ ยุฮ
แตะ เซ ละ ซ ยุฮ เนอึม แตะ ยุม ไม่ ปุย นึง เปอะ�
เตือง ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ ปุย ซื ปุย ไซ เกือฮ ยุม ฮา
เปอะ� เน่อมึ นึง ป อาวต อื ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ ละ
ป อาวต ลวง ลั่กล่าวง เตือง โอยจ อ�ื 5 เญือม เอจี
ยุฮ อาึ อื ตอก เซ เยอ� ปุย ซ ยุง ที มัฮ อาึ พะจาว
ป ลวต วจิ แตะ เซ� ไม่ โอ เยอะ เญาะ ซาึต แม นึง
โตะ รเฆือง อ�ื

6�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ เยอืม เอนิ
นึง ตุก รพาวม แตะ� เกือฮ ติ เปอะ ตอก ปุย โอ ไก
ควน ซโอว รพาวม เฟือฮ เอนิ โฮ� ไมจ เนอึม เปอะ
เยอืม ไม่ อาวต เปอะ ไม่ รพาวม ตุก แตะ ซอง นา ปุย
โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 7 ดัฮ ปุย โม เซ ไฮมญ เปอะ นึง
กัน เยอืม เปอะ เซ โฮ� ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก
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เฮ�ี �อาึ มัฮ เยอืม เมอะ ฆาื ไลลวง ป ฮมอง แตะ
เซ� เญือม เอจี ฮมอง ปุย ไลลวง เซ เยอ� ซ โตฮ
เอนิ โตะ จัก พาวม ฆาื อ�ื ไม่ ซ ชุม โกะ ลปิ พาวม
อื ฆาื� ซ แปน โรฮ ควน อฮั เตะ ฮรมั ชวง อื ฆาื อ�ื
ไลลวง เซ เยอ เอจี ซ ฮอยจ เนอึม�� อฮั เซ พะจาว
เยโฮวา เยอ��

8 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮี แม� 9 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ
ซึป ลปุง อาึ ละ ปุย ตอก เฮ�ี ไก วจิ ติ� วจิ เซ เอจี
เกลียง ปุย อาึง เกือฮ ลอม� เอจี ญื โรฮ ปุย เกือฮ
ตอฮ โรฮ� 10 มัฮ เกลียง อื วจิ เซ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม
ไม่ ปุย นึง อ�ื เอจี มัฮ โรฮญื อื ละ ซ เกือฮ แตะ ตอฮ
เฌียป เลียป ตอก เญอืม เลีฮ ปลุกปลัก โฮ� เอะ อมั
ซ เกียฮ ไมจ มวน ดิ รพาวม ไม่ ปุ แตะ ลัง่� โม เปะ
เอจี พามัต ดู่แควน เปอะ ไมะแซ ยุฮ อาึ� เอจี พลิฮ
บึน โรฮ เปอะ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ อาึ แตะ�

11�วจิ เซ กัมลัง ญื ปุย เกือฮ ตอฮ ละ ซ โฮลฮ ปุย
โกว� เอจี เกลียง ปุย ไม่ ญื แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ
อาวต นึง เตะ ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� 12 ปะ ป มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ แงงฮั ไม่ เยอืม แตะ เรยีง
นึง ตุก รพาวม แตะ� มัฮ ฆาื เอจี มัฮ วจิ เซ ป ซ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย ไน อาึ เซ� เอจี มัฮ วจิ เซ ป ซ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม จาวไน เมือง อซิราเอน เนอ� โม
เซ เยอ ซ ยุม เนอึม โกวต อื ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ
เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ปุฮ ไอฮ โกะ
แตะ ฆาื อื ละ ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม ตุก แตะ เซ�

13 �อาึ มัฮ ยุฮ ตอก เซ ละ ซ ลอง แตะ แลน โม
เซ� ดัฮ โม เซ โอ ญอม เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ โฮ� ป โตะ ป ตอง ตอก เซ ซ ฮอยจ เนอมึ ละ อื
ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

14�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
ซึป ลปุง อาึ ฆาื อื ตอก เฮี เยอ� ไมจ เปอะ ดิฮ เตะ
แตะ เดอมึ วจิ เซ ซ เลีฮ เลาะ ลาึน ลอา ลอวย โฮน�
วจิ เซ มัฮ วจิ ละ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� มัฮ วจิ ละ เกือฮ ปุย
ฮลัต� มัฮ วจิ ละ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย โฮวน� 15 มัฮ
วจิ ละ ซ เกือฮ ปุย โอยจ เปละ โอยจพาวม� ไม่ เกือฮ
โรฮ อื ปุย โคะ ซดุฮ ปอ ฆลาื แตะ� อาึ เอจี เกือฮ วจิ
เซ เลียก โครยญ คระ โตะ รเวอืะ เมือง� เอจี มัฮ วจิ
เซ ป ญื ปุย เกือฮ ตอฮ เฌียป เลียป ตอก ปลุกปลัก
โฮ� เอจี มัฮ เพรยีง อื อาึง ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย
นึง� 16 เออ วจิ� มอก ป อาวต ลวง วิ เปอะ� ลเตือฮ
แม มอก ป อาวต ลวง ดอม เปอะ� แน ปุย เปอะ ลวง
ออฮ มอก ลวง เซ เยอ� 17 อาึ ซ ดิฮ โรฮ เตะ แตะ ซ
เกือฮ เอนิ โอยจ ไม่ เซ รพาวม ฮาวก แตะ เซ�� อฮั
เซ พะจาว เยอ�

18พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮี แม� 19 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ
ไซฮ อาึง คระ ลอา เซน ละ ซ เกือฮ เปอะ กซัต บ่าบี่
โลน เซ โฮว นึง ไม่ วจิ ยุฮ แตะ เซ� คระ ลอา เซน
เซ เกือฮ โอก เน่อมึ นึง ปะเทต ติ ปะเทต โน่ง นึง ฆัฮ
คระ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ อาึง ไป นึง� ละ ซ รโฮงะ
เปอะ ป มัฮ คระ เซ� 20 คระ ติ เซน อื ซ รโฮงะ คระ

โฮว ปุย ฮอยจ นึง เมือง รปับ่า ก อาวต โม อมัโมน
เซ� คระ ติ เซน อื แม ซ รโฮงะ โรฮ คระ โฮว ปุย
ฮอยจ นึง เมือง ยูด่า ป โฮว ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม ป ไก ฆรุง ตอน นึง เซ� 21 กซัต เวยีง บ่าบี่โลน
เซ ซ ชุง นึง ฆัฮ คระ โบ ไป ป รโฮงะ คระ เซ� งอ่ต
คระ ซ โฮว แตะ นึง อ�ื เญอืม เซ ซ ซโปก อ�ื ครอม
เมีญ ตี ทนู ยุฮ แตะ ไฮมญ ฮุป พะ ยุฮ แตะ นึง อ�ื
แลน แม โตม ไม่ ไคญ ซัตซิง ป ทไว แตะ เซ� 22 นึง
เตะ ดอม อื เซ โซวต ตี ทน�ู ปุก ป ไก เคืองไม เยรูซา
เลม นึง� ละ ซ โฮลฮ อื โฮว โบลวง อาึง ควน โดวง
ปุย รเวอืะ เมือง นึง อ�ื ไม่ เกือฮ อื ปุย ครอฮ ละ ซ
โฮว รุป แตะ� ไม่ เกือฮ อื โบลวง อาึง ควน โปยญ
ฆรุง เวยีง ไม่ โก อื เตะ ละ รวติ เวยีง เซ� 23 เญือม
ฮมอง ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไลลวง เซ เยอ� ปังเมอ
ซ โคะ เยอื อื มัฮ อฮั ปุย อาึง ป โอ เนอึม ละ แตะ
นึง เอจี ไก รซอม ซันญา อื ไม่ โม เซ� ป เกิต โอเอฮี
ตอก เซ ฆาื อื มัฮ ละ ซ เกือฮ อื โม เซ โตก ละ มัป่
พิต ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ โรฮ อื ยุง ซ โฮลฮ แตะ โฮว
แปน ครา โรฮ�

24 �มัฮ เซ ป อฮั พะจาว เยโฮวา ฆาื อื ตอก เฮี
เยอ� มัป่ พิต ยุฮ โม เปะ เอ เอจี เปลีฮ เนอมึ ติ แตะ
โอก� ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง ตื มัฮ โม เปะ ป ระ มัป่
ยุฮ� เมาะ กัน ยุฮ โม เปะ เซ เอจี แปน เนอมึ มัป่ เตื
อง โอยจ อ�ื โม เปะ ซ ลอก เปอะ ตุต ฆาื อ�ื อาึ ซ
มอป โม เปะ ละ โม ป รุป ไม่ เปอะ เซ ฆาื อ�ื

25 �ปะ ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� ปะ เอจี
ฆอก เอจี เบร เนอึม เปอะ� ซเงะ เวลา ซ ลอก ปะ
ตุต แตะ ลวง ลัก่ ก ลอยจ อื เซ� เอจี ฮอยจ เนอมึ ละ
เปอะ� 26พะจาว เยโฮวา อฮั อื ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ
ปอยจ วอม คึ เซ� โคะ ไฆญ คัต เปอะ เซ ปอยจ โรฮ�
โอเอฮี เญาะ ซ ตอก โตว ไพรม แตะ ละ เปอะ� โม
ปุย ตุ ปุย เตียม เมอ ไมจ เปอะ วุฮ ระ จอง ฮลาวง�
โม ป ระ ป คาว เยอ ไมจ เปอะ เกือฮ แปน ปุย ตุ ปุย
เตียม� 27 ไลจ โลม� ไลจ โลม� อาึ ซ เกือฮ เวยีง เซ
ไลจ โลม แกล เอนิ� เญาะ ซ ไก โตว ป เฌาะ เพรยีง
กา เฆียง ฮอยจ ปุย ป โปง ไม่ โฮลฮ แตะ ตัตเตียง
เวยีง เซ� เญอืม เซ อาึ ซ มอป ละ ปุย เซ�� อฮั เซ�

โม อมัโมน ซ ลอก ตุต แตะ
28 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ รโฮงะ

อาึง ป ซ เกิต ละ ปุย� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ป มัฮ
พะจาว เยโฮวา เฮี ละ โม อมัโมน ฆาื เพียก แฮม อื
โม อซิราเอน เซ� ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� ไก วจิ ติ�
วจิ เซ เอจี ลวต ปุย ละ ซ มอก แตะ ปุย นึง� วจิ เซ
เยอ เอจี ญื ปุย เกือฮ ตอฮ� เฌียป เลียป เอนิ ตอก
ปลุกปลัก โฮ� 29 เอจี ไก ป อฮั ติ แตะ ยุ บลอง โอ
เอฮี ละ โม เปะ เอ� ญันได่ มัฮ เยอื ป โอ เนอมึ� เอจี
ไก โรฮ ป อฮั ติ แตะ ยุง โอเอฮี ลัก่กา เปอะ� ญันได่
มัฮ เยอื คีอู อ�ื โม เปะ มัฮ เนอมึ เปอะ ปุย ฆอก ปุย
เบร� ซเงะ ยุฮ เปอะ เอจี ซ ฮอยจ เนอึม� เอจี มัฮ
ซเงะ ลอก เปอะ ตุต ลัก่ ก ลอยจ อ�ื วจิ เซ เอจี ซ
ฮอยจ เนอมึ ละ โงก โม เปะ เอนิ� 30 ไมจ เปอะ ซาึต
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แม วจิ เซ โตะ รเฆือง อ�ื อาึ ซ รเตีฮ โม เปะ นึง บัน่
เมือง ก เกือฮ อาึ โม เปะ เกิต ไก นึง เซ� 31 อาึ ซ
เกือฮ โม เปะ อาวม รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ป เปือต
เอนิ ตอก งอ รเออปึ โฮ� อาึ ซ มอป โม เปะ ละ โม
ปุยไฮะ ปุยฮอน� โม เซ เยอ มัฮ เนอึม โม ป ปุน ยุฮ
ลัมเลือ เอนิ ไลจ ไม่ โอเอฮี� 32 โม เปะ ซ ฮะ ล่อยญ
เปอะ นึง งอ เซ� ฮนัม เปอะ เซ ซ ปัต นึง เมือง อาวต
เปอะ เซ� เญาะ ซ ไก โตว ป โตก ลัง่ ละ เปอะ เฟือฮ
เอนิ�� มัฮ พะจาว ป อฮั โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ�

22
กัน พิต ยุฮ ปุย เวยีง เยรูซาเลม

1พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮี
แม� 2�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� อมั ซ ญอม เปอะ
รเตีฮ เวยีง ป นาวก นึง โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เฮ�ี ดัฮ
เปอะญอม รเตีฮ โฮ� ไมจ เปอะ รโฮงะ ซโตฮ กัน คึต
กัน ตวยฮ ป ยุฮ ปุย นึง อื เกือฮ ปุย เวยีง เฮี ฮมอง
โครยญ เจือ� 3 ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �พะจาว เย
โฮวา อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี โม เปะ ปุย ไน เวยีง
ป ยุฮ ลอป ยุม ไม่ ปุย ลลาึง แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ รแอม นึง ยุฮ แนฮ เปอะ ฮุป ละ ซ ไว แตะ�
เอจี เติง เวลา ยุฮ เปอะ� 4 เญือม ยุฮ เปอะ ยุม ไม่
ปุย ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ รแอม ฆาื ฮุป ยุฮ เปอะ
เซ� เอจี ติต มัป่ เปอะ ฆาื� มัฮ เซ ป เกือฮ เวลา ยุฮ
เปอะ เซ ซดิ ละ เปอะ ฆาื อ�ื เคิ เนอึม กัมโนต ปุย
ละ เปอะ เอจี ซ เติง� มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ ปุย ปะเทต
ไฮญ โฮลฮ เพียก แฮม เปอะ ฆาื อ�ื อาึ เกือฮ โรฮ
เมือง ปุย ไฮญ โล่ ตื ญวยฮ เปอะ� 5 บัน่เมือง โม เซ
เอจี โฮลฮ ตื พามัต ดู่แควน เปอะ� เตือง เมือง ซดิ
เมือง ซไง อื นึง เอจี ไลจ มอยฮ เปอะ� นึง มัฮ เปอะ
เมือง ป กอ เลฮ เตียง� 6 โม จาวไน เมือง อซิราเอน
เปิง แนฮ เรยีง โกะ แตะ ไม่ ไก แนฮ รพาวม ฆวต
ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย� 7 ปุย นึง เปอะ เญาะ นัปทื โตว
มะเปือะ แตะ เฟือฮ� ปุย นึง เปอะ บ่วก ละ ปุย ตัง
เมือง� ไกป นิป โม แมฮงั ไม่ กวนดอย นึง อ�ื 8 โอ
เอฮี ป เมีญ อาึ มัฮ ป ซัมคัน� โม เปะ เอจี พลิฮ บึน
เปอะ� ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ อ�ื เญาะ เมีญ เปอะ โตว
มัฮ ป ซัมคัน ละ แตะ� 9 ปุย นึง เปอะ เอจี ไก งอ่น ป
ญวต พิต ละ ปุย ละ เกือฮ อื ยุม� เอจี ไก โรฮ งอ่น ป
โซม ป ทไว ปุย ละ พะ โอ เนอมึ นึง บลาวง เงอ� ไก
โรฮ ป ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ลัมเลือ นึง� 10 โม ปรเมะ
นึง เปอะ เลนจุ ไม่ มะตุ แตะ งอ่น� คนัป ไอจ ไม่ ปร
โปวน ลไล โอ อื ซงะ่ ไล งอ่น� 11 ซาวป ไอฮ พาวม
ไม่ ปรโปวน เญือะ ปุย่วง แตะ งอ่น� ไอฮ พาวม ไม่
ป ลัง มัฮ เครยีก แตะ ไม่ รนัน แตะ ป มัฮ กวน เปือะ
แตะ งอ่น� 12 ปุย นึง เปอะ งอ่น อื เกือฮ ปุย นนุ
แตะ นึง มาื ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย� งอ่น อื เอจี
เกือฮ ติ แตะ กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ ฆาื คิต แตะ ด่
อกไป โอเอฮี ยุฮ แตะ นึง โม เอียกปุ อซิราเอน แตะ
ไม่ บ่วก โจวง แตะ ละ� โม เซ เอจี เบีย ตื อาึ เตือง
โอยจ แตะ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา��

13พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม เปะ อาวม
เตะ ฮมอง มวยญ ฆาื ไล บ่วก โจวง เปอะ ไม่ ไล ยุฮ

เปอะ ยุม ไม่ ปุย ลลาึง เปอะ� 14 เญอืม เกือฮ อาึ โม
เปะ อาวม ป โซะ ตอก เซ� อมั แกต เปอะ ติ แตะ ซ
ไก ลัง่ รพาวม เรยีง� อมั ซ ปุน ยวก ลัง่ เปอะ เตะ
แตะ� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ พะจาว ป อฮั เซ� อาึ ซ ยุฮ
เนอึม เมอะ� 15 อาึ ซ เกือฮ โม เปะ อาวต เฮยี ไฮ ล
ลาึง เมือง ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ พาซา� กัน
ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ อาึ ซ เกือฮ ดุต เกือฮ ไฆร ฮา
เปอะ� 16 ละ ยุ ปุย ตังเมือง เปอะ� โม เปะ ซ แปน
เปอะ ปุย รแอม ไล ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ� เญือม เซ ซ
ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว.�

17พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮี แม� 18 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ละ แลน อาึ
อ�ื โม อซิราเอน เอจี แปน เยอื ตอก เอยีง มาื เนิ�
เอจี แปน ตอก ไร ซครกั� ไร ปิญ� ไร เฮลีจ� ไม่ บรกั
ป โฮฮ นึง เบิง่ ฟวยจ โล ปุย มาื นึง โฮ� 19 มัฮ เซ
ป อฮั พะจาว เยโฮวา ฆาื อื ตอก เฮ�ี โม เปะ มัฮ
เยอื เปอะ ตอก เอยีง มาื เนิ� อาึ ซ รโจะ โม เปะ
อาวต กไน เวยีง เยรูซาเลม ฆาื อ�ื 20 โล ปุย มาื�
ไร ซครกั� ไร ปิญ� ไร เฮลีจ� ไม่ บรกั โตะ เบิง่ ตอก
ออฮ ละ ซ เกือฮ อื ลวยจ ไน นึง งอ� อาึ ซ เกือฮ โม
เปะ รโจะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ เกือฮ เปอะ ลวยจ
ไน ตอก เซ โรฮ� ซ ลอก เปอะ รพาวม รอก รพาวม
ฮาวก ยุฮ ฮุ ป ตอก งอ โฮ� 21 อาึ ซ รโจะ เนอึม โม
เปะ โตะ เวยีง เยรูซาเลม� ซ เกือฮ โม เปะ อาวม
รพาวม รอก ยุฮ แตะ ป ตอก งอ เซ� ซ ลวยจ ซ ไน
เปอะ นา เซ ฆาื อ�ื 22 ปุย โล มาื โตะ เบิง่ ตอก ออฮ�
โม เปะ ซ ไก ป โล เปอะ กไน เวยีง เซ ตอก เซ โรฮ�
เญือม เซ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ป เกือฮ เปอะ
อาวม รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ ฮุ เซ��

กัน พิต ยุฮ โม พูนัม นึง อซิราเอน
23พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก

เฮี แม� 24 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ
อฮั ละ โม อซิราเอน เกือฮ ยุง มัฮ ปลัฮเตะ อาวต อื
ป รแอม ละ อาึ� ซ จัมเปน อื ลอก รพาวม ฮาวก ยุฮ
อาึ ฆาื อ�ื 25 โม จาวไน นึง อื มัฮ ตอก รเวยี ซิงโต
อาวม ไม่ โตะ ปุน แตะ โฮ� เอจี ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ ปุย�
ลู คาวคอง ไม่ เครองึ ระ งวยฮ ยุฮ อ�ื เอจี โฮวน
แมฮงั แมไม นึง อื ฆาื กัน ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย ตอก เซ�
26 โม ซตุ นึง อื พิต โกตไม ยุฮ ฮุ� ไม่ เกือฮ โอเอฮี
ซัมคัน ยุฮ ฮุ เปียน แปน ป ทัมมด่า� ลอต เพอกึ ปุย
โอ เกือฮ โอเอฮี ป ซัมคัน เซ ตัง ฮา โอเอฮี ทัมมด่า�
เพอกึ โตว ปุย เกือฮ ยุง ตอก ตัง โอเอฮี ป ซงะ่ ไล ฮา
ป รแอม ไล� เคียต โอ เมีญ โอ นัปทื ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ
ฮุ� มัฮ เซ ป โอ ปุย เญาะ นัปทื อาึ ฆาื อ�ื 27 โม คา
รตัชกัน นึง อื แปน ตอก บราวก ป แจฮ โตะ ป ปุน
แตะ โฮ� โรวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง ซ เกือฮ อื ติ แตะ
กอย เบือ อ�ื 28 โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อื เคียต
ซาวป ตอก ซ ไฆลป แตะ ยุฮ กัน พิต ปุย โม เซ� ตอก
ชปั ปุย เดีญ นึง ปุน โฮ� เคียต อฮั ติ แตะ ยุ บลอง
โอเอฮี ไม่ อฮั อื ติ แตะ ยุง โอเอฮี ลัก่กา ปุย� อฮั เฮี
ละ ปุย� �พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ�� เคียต
อฮั เซ เตือง โอ พะจาว อฮั เนอึม� 29 โม ลัปซด่อน
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นึง อื ไกป นิป ปุ แตะ ไม่ ชะ ลู อื โอเอฮี ฮา ปุย� โคม
เฮง คาเคียน โรฮ ปุย ตุก ปุย ญัก� คนัป กัปกา ปุย
ตังเมือง ลลาึง แตะ ละ ซ โฮลฮ แตะ โอเอฮี ยุฮ อื ฮา
อ�ื

30�อาึ ซาวป ปุย ป ญอม โก ฆรุง� ป ญอม ชุง นา
ก ลเลอมึ ฆรุง ละ ซ เฆีญแตะ ปลัฮเตะ เซ ฮา รพาวม
ฮาวก ยุฮ ฮุ� ปังเมอ โอ ยุ ติ ปุย เนอึม� มัฮ ไก ปุย
ตอก เซ อาึ ซ โฮลฮ โตว ยุฮ ไลจ ไม่ ปลัฮเตะ เซ�
31 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ เปลีฮ เนอึม รพาวม
ฮาวก แตะ ละ โม เซ� อาึ ซ เกือฮ ฮะ ล่อยญ ตอก
โอเอฮี ฮะ นึง งอ โฮ� กัน ยุฮ โกะ อื ซ แปน ควน ไลจ
โลม โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

23
ออปุ ป ฆอก ไล

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไพรม อื เอจี ไก
ปเครฮี ลอา ปุย� มัฮ ออปุ ปุ แตะ� 3 เญือม อาวต
ลัง่ อื นึง เมือง อียปิ เปอ� ปุย ลอา เซ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปุย ฆอก ไล� แปน ปุย ฮอยญ เรี เตือง ลอา
แตะ� 4 ป มัฮ ออระ นึง อื มอยฮ อื มัฮ โอโฮลา� ป
มัฮ ปุ อื เซ มัฮ โอโฮลีบ่า� โอโฮลา เซ แพป ไม่ เวยีง
ซามาเรยี� โอโฮลีบ่า เซ แพป ไม่ เวยีง เยรูซาเลม�
อาึ ไอฮ ปุย ลอา เซ แปน ปุย เญือะ แตะ เตือง ลอา
อ�ื ไก กวน ไม่ เตือง กวน รเมะ กวน รโปวน เนอะ�

5 �โอโฮลา เซ แปน แนฮ ลัง่ ป เลนจุ เตือง เอจี
มัฮ แตะ ปุย เญือะ อาึ� ไก ลอป รพาวม ฆวต ไอฮ
พาวม ไม่ โม อตัซีเรยี ป ฆวต ยุ แตะ เซ� 6 โม เซ
มัฮ โม ตฮนั ป จาวป เครองึ ซี ซูวนั� มัฮ โม จาวไน
ไม่ ไน ตฮนั� มัฮ ตื โม ปรเมะ นมุ ไมจ ฮุนฮงั� ป บุก
บรอง เตือง โอยจ แตะ� 7 โอโฮลา เซ ลอต แปน มอ
จังคึต� ไอฮ พาวม ไม่ โม ป ระ ไล นึง เมือง อตัซีเรยี
เซ เตือง โอยจ อ�ื แปน ป เกือฮ ติ แตะ รแอม ไล ไม่
ฮุป ทื โม อตัซีเรยี เตือง โอยจ อื นึง ติต แนฮ รพาวม
อื นึง� 8 ปรโปวน เซ ญอม โตว โปวฮ ไล ฮอยญ เรี
ยุฮ แตะ ป กอ ยุฮ แตะ นึง เมือง อยีปิ โฮ� เน่อมึ เญื
อม มัฮ ลัง่ แตะ ปเครฮี� ปรโปวน เซ เอจี เกือฮ โม
ปรเมะ ไอจ ไม่ แตะ ไม่ ยุฮ อื ละ อื ตอก ยุฮ ปุย อื ละ
มอจังคึต โฮ�

9 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ เอจี มอป ฆาื อื ละ โม
อตัซีเรยี� ป ฆวต ไอฮ ลอป อื เซ� 10 โม เซ เอจี เกือฮ
อื อาวต ฆาวง� โฮมวต แม กวน รเมะ กวน รโปวน
อ�ื ฟวยจ เซ ยุฮ ยุม ไม่ ปรโปวน เซ นึง วจิ� กัง เคะ
เอ ปรโปวน โครยญ โดฮ โฮว โบ โล่ ญวยฮ ปรโปวน
เซ ฆาื อ�ื

11 �โอโฮลีบ่า ป มัฮ ปุ เลีฮ ปุย เซ� ปัง เอจี ยุ โอ
เอฮี ตอก เซ� เกือฮ ลัง่ ติ แตะ เซอปึ ฆอก ไล นึง กัน
เลนจุ ฮา ออระ แตะ เซ แม� 12 ไก โรฮ รพาวม ฆวต
ไอฮ พาวม ไม่ โม จาวไน ไม่ โม ไน ตฮนั เมือง อตั
ซีเรยี เซ� ป มัฮ ตฮนั บุก บรอง แงฮ่ ติ แตะ คึ� ไม่
มัฮ อื โม ปรเมะ ไมจ ฮุนฮงั เตือง โอยจ แตะ� 13 อาึ
โฮลฮ ยุ ไล ฆอก ยุฮ อ�ื เอจี ยุฮ อื ตอก ปุ แตะ� เตื
อง ออ เตือง ปุ แตะ เซ�

14-15�ป มัฮ ปุ อื เซ เซอปึ แนฮ ปุๆ นึง กัน ฮอยญ
เรี ยุฮ แตะ เซ� เญอืม ยุ อื ฮุป โม จาวไน บ่าบีโ่ลน ป
ไซฮ ปุย นึง เดีญ� มัฮ ป แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ
ซครกั� ไม่ ไก โม่ะฮุต ไมจ อ�ื ไม่ ไก โคะ ไฆญ คึ นึง
ไกญ อื ปุก ลัมเลือ รพาวม อ�ื 16 มัฮ เมาะ ยุ อื ฮุป อื
โน่ง เอจี ไก เอนิ รพาวม ฆวต ไอฮ พาวม ไม่ อ�ื ดวน
เอนิ ปุย โฮว ตาว รซอม แตะ ละ อื ฆาื อื นึง เมือง บ่า
บี่โลน เซ� 17ฟวยจ เซ โม บ่าบี่โลน เซ ฮอยจ เนอมึ
เคะ อื ละ ซ เลน แตะ จุ ไม่ อ�ื เญือม ยุฮ โม เซ กัน
ไอฮ พาวม ลัมเลือ ไม่ อื ตอก เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื ปร
โปวน เซ รแอม แม นึง โม ป ฮอยจ เซ� เกละ แม ยุ
อ�ื 18 เญอืม ยุฮ ปรโปวน เซ กัน ฮอยญ เรี เซ ไม่ โอ
อื โซะกิจ นึง เปลีฮ แตะ เนะซองั แตะ ตอก เซ� อาึ
รแอม โรฮ นึง ตอก เอจี รแอม เมอะ นึง ออระ อื เซ
โรฮ� 19 กัน ไอฮ พาวม ยุฮ อื เซ เซอปึ แนฮ ปุๆ� นึง
โตก แนฮ อื ละ กัน ยุฮ แตะ เญือม เครฮี ลัง่ แตะ�
เญือม แปน อื มอจังคึต นึง เมือง อียปิ โฮ� 20 มัฮ
แนฮ ฆวต ยุ ปุ แตะ ไม่ ปรเมะ ป อาวต ไม่ กัมกุยฮ
ฆอก โฮฮ วฮิ แตะ� มัฮ ปรเมะ ป ไก กัมกุยฮ ตอก
บรงั ไฮมญ บรอง ไฮมญ โฮ� 21 เออ� โอโฮลีบ่า� ปะ
ฆวต ยุฮ แนฮ เปอะ ป คึต ป ตวยฮ ป กอ ยุฮ เปอะ
เญือม เครฮี ลัง่ แตะ ตอก เญือม ญอม เปอะ เกือฮ
ปรเมะ มอน รน่าวก แตะ นึง เมือง อยีปิ โฮ�

พะจาว ซ เกือฮ โอโฮลีบ่า ลอก ตุต
22 �เออ� โอโฮลีบ่า� เคียง ยุฮ เปอะ ตอก เซ พะ

จาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ� โม ป ติต รพาวม นึง
ปะ เซ� ป อฮั แม เปอะ ติ แตะ รแอม นึง� อาึ ซ ตาว
แม เกือฮ ฮอยจ เคะ เปอะ เน่อมึ นึง โครยญ ลวง�
ละ ซ ตอซู อื ปะ� 23ซ ตาว โม บ่าบีโ่ลน ฮอยจ ไม่ โม
เคนเด่ีย เตือง โอยจ อ�ื ซ ฮอยจ ดิ ไม่ โม เปโคต�
โม โชอา� โม โคอา� ไม่ โม อตัซีเรยี เตือง โอยจ อื
โรฮ� โม เซ มัฮ ตื ปรเมะ นมุ ไมจ ฮุนฮงั� มัฮ โม
จาวไน ไม่ ฮวันา ตฮนั ป บุก บรอง เตือง โอยจ แตะ�
24 โม เซ ซ ฮอยจ เน่อมึ ลั่กล่าวง ละ ซ ตอซู แตะ
ไม่ ปะ� ซ ฮอยจ ดิ ไม่ ตฮนั โฮวน ลัมเลือ ไม่ เลาะ
รุป เซิก ไม่ เลาะ ตัง เครองึ โฮวน� ซ จาวป วอม ไร
ไม่ ไปญ อื โล ระ โล แตวะ� ไม่ ซ แวต เอนิ อื ปะ�
อาึ ซ มอป ปะ ละ โม เซ ละ ซ เกือฮ รเตีฮ ปะ ตัม
โกตไม ยุฮ โกะ อื ไอฮ� 25 อาึ เอจี รอก เนอมึ พาวม
นึง เปอะ� อาึ ซ ญอม เอนิ เกือฮ โม เซ ยุฮ ไม่ ปะ ฆาื
รอก โรฮ พาวม อื นึง เปอะ โรฮ� โม เซ ซ แปฮ มาึฮ
เปอะ ไม่ ฮยวก เปอะ� ซ โฮมวต กวน รเมะ กวน ร
โปวน เปอะ ฮา เปอะ� โม ป ไอม ลัง่ นึง เปอะ ซ ยุม
นึง วจิ งอ่น� ซ โตก ปุย นึง งอ งอ่น� 26 โม เซ ซ
แจฮ เครองึ เซอกึ เปอะ ฮา โกะ เปอะ� ซ ตุย โรฮ
แกว ไมจ ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ� 27 มัฮ ตอก เซ ตอก ซ
เกือฮ กัน คึต กัน ตวยฮ ไม่ กัน เลน เปอะ จุ เซ ไฆร
แปฮ แฮ� เอจี มัฮ กัน ตึน เอจี เพอกึ เปอะ ยุฮ เน่
อมึ เญอืม อาวต เปอะ เมือง อยีปิ ลัง่� ฟวยจ เซ ปะ
เญือะ ซ ซฆลอย เปอะ โตว ฮุป ไว ปุย� เญือะ ซ โตก
เปอะ โตว ละ เมือง อยีปิ เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว�
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28พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �อาึ ซ มอป ปะ ละ โม ป
เกละ เปอะ ยุ ไม่ โม ป รแอม เปอะ นึง เซ� 29-30 โม
เซ ซ ตุย โอเอฮี ป โฮลฮ ป ปุน เปอะ ฮา เปอะ เตือง
โอยจ อื นึง เกละ อื ยุ เปอะ� ซ ละ ฆาวง เอนิ ปะ�
ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุ อาวต โยะ เครองึ เปอะ ฆาื อื
ตอก มอจังคึต โฮ� กัมกุยฮ ฆอก เปอะ ไม่ กัน เลน
เปอะ จุ เอจี มัฮ ควน นัม ป โตะ ป ตอง ตอก เซ ฮอยจ
ละ เปอะ� นึง เอจี เกือฮ เปอะ ติ แตะ ฮอยญ เรี ไม่
ปุย โฮวน ปะเทต� ไม่ เอจี แปน เปอะ ปุย รแอม ไล
ฆาื ฮุป ไว อ�ื 31 ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ตอก ยุฮ ออระ
แตะ� อาึ ซ เกือฮ ปะ ญุ เปียง ญุ ออระ เปอะ เซ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

32 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ญุ
เปียง ญุ ออระ เปอะ เซ� มัฮ เปียง ระ เปียง ตวก�
ญัก เนอึม ญุ� ปุย ซ โฮลฮ โล่ ญวยฮ เปอะ ไม่ เพี
ยก แฮม อื ปะ� ฆาื นาวก ลโมก เปียง โฮลฮ เปอะ ญุ
เซ�

33�เปียง ญุ ออระ เปอะ ป มัฮ เวยีง ซามาเรยี เซ�
ซ เกือฮ โซะ รพาวม ละ เปอะ ไม่ แปน อื ควน ญุ่ยจ
เปอะ� ซ แปน ควน ฮลัต เตีจ เปอะ ฆาื อื ฮอยจ ละ
ไลจ โลม เปอะ�

34�ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ญุ ฮอยจ ละ โอยจ อื โครยญ
เฌีย�
�ครมั ม่ะ เปียง เซ ปะ ซ เครจี เปอะ รน่าวก แตะ

นึง ปอ แฌฮ อ�ื
�เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ป อฮั เซ ละ

เปอะ��
35ปเล่ีย เฮี พะจาว เยโฮวา อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮี

ฆาื อ�ื �โม เปะ เอจี เบีย เปอะ อาึ ไม่ ลเตือฮ เปอะ
ติ แตะ ฮา อาึ� โม เปะ ซ ลอก เนอึม เปอะ ป โซะ
ฆาื อื นึง อาวต เปอะ ไม่ กัมกุยฮ ฆอก แตะ ไม่ บาึฮ
ม่อยญ ฮอยญ เรี เปอะ��

ออปุ ฆอก ไล ซ ลอก ตุต แตะ
36พะจาว อฮั เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ�

อมั ญอม เปอะ รเตีฮ โอเอฮี ละ โอโฮลา ไม่ โอโฮลี
บ่า เยอ� ไมจ เปอะ รโฮงะ ซโตฮ ไลลวง กัน คึต กัน
ตวยฮ ยุฮ อื ละ อ�ื 37 เอจี แปน ป เลนจุ ไม่ ยุฮ โรฮ
อื ยุม ไม่ ปุย� เอจี มัฮ เลน อื จุ ไม่ ฮุป ไว แตะ� ไม่
ยุฮ อื ยุม ไม่ กวน แตะ ป เกิต เน่อมึ นึง อาึ� นึง ตัน
อื นึง คัน ทไว ละ ฮุป เซ� 38 มัฮ โตว เมาะ เซ โน่ง ป
ยุฮ อื ละ อาึ อ�ื เอจี เกือฮ วฮินั ยุฮ อาึ แปน ป รแอม
ไล ไม่ โอ อื เมีญ ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ แปน ซเงะ ซัม
คัน ละ แตะ� 39 ซเงะ ยุฮ อื ยุม ไม่ กวน โกะ แตะ
นึง ตัน อื ละ ฮุป เซ� เอจี มัฮ เอนิ ซเงะ ติ ไม่ เญอืม
เลียก อื นึง วฮินั ยุฮ อาึ� ไม่ เกือฮ อื แปน ป รแอม
ไล ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

40 �ปรโปวน ลอา เซ เกือฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
แตะ โฮว กอก โม ปรเมะ ป อาวต ซไง เกือฮ ฮอยจ
เคะ แตะ� โม ปรเมะ เซ ฮอยจ เนอมึ เคะ อ�ื ปรโป
วน เซ ฮาวม ฆาื อ�ื ตา ไอชาโด่ นึง ไง่ แตะ� แงฮ่
ฆัว ติ แตะ ละ ปุย โม เซ นึง เครองึ คึๆ� 41ฟวยจ เซ
งาวม นึง เตียง คึ� ไก แม โตะ ลัก่กา อื ติ� โตะ เซ
นาวก นึง ป ไมจ ป เกือฮ อาึ ละ อ�ื เตือง ป ซออย
ฮงาื ไม่ ลออยฮ กาวก�

42 �เญื อม เซ อาึ ฮมอง เซี ยง รโอฮ รออง นึง
ฮอยจ ปรเมะ โฮวน นึง ฮอง อาวต ปรโปวน โม เซ�
มัฮ ปรเมะ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
ลาึน เวอืฮ� ปรเมะ โม เซ ดุฮ เบล นึง เตะ ปรโปวน
ลอา เซ ไม่ จาวป อื วอม คึ นึง ไกญ อ�ื 43 อาึ อฮั ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �โม เซ ฮอยจ แนฮ เคะ ปรโปวน ป โซะ
ไมญ โซะ ปี นึง เลน ลอป แตะ จุ ละ ซ ไอฮ พาวม
แนฮ ลัง่ แตะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ ฆาื� 44 โม เซ ไอจ ลอป
ไม่ ปรโปวน ลอา เซ ตอก ไอจ ปุย ไม่ มอจังคึต โฮ�
ฮอยจ แนฮ เคะ โอโฮลา ไม่ โอโฮลีบ่า ป มัฮ ปรโปวน
ฆอก ไล เซ� 45 แจง ซ ไก โม ป รเตีฮ รตุม ซืไซ ป ซ
เกือฮ อื ลอก ตุต โกวต เลน อื จุ ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย�
นึง มัฮ เนอึม อื ปรโปวน เลนจุ� ฮนัม ปุย ป ยุฮ อื
ยุม ไม่ เซ ติต ลัง่ เตะ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

46พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �ไมจ เกือฮ ปุย ปาโล ติ
มู ฮอยจ ละ เกือฮ อื ปรโปวน ลอา เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ
ฆราึง� เกือฮ ซะ เต โอเอฮี ยุฮ อื แกล� 47 เกือฮ ปุย
โม เซ แล่น นึง ซโมะ ไม่ มอก อื นึง วจิ� เกือฮ ยุฮ
ยุม ไม่ กวน รเมะ กวน รโปวน อื ไม่ โตก เญือะ อื
เกือฮ ฮะ ล่อยญ�

48�อาึ ซ เกือฮ กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ อื ไฆร แปฮ ติ
เมือง อาวต อื เซ� เญอืม เซ ปรโปวน ไฮญ ซ ยุง คิง
แตะ ฆาื อ�ื ไม่ โอ อื ซ ยุฮ กัน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ
เรี ตอก ยุฮ โม เซ อ�ื 49 เญือะ เปะ ออปุ อู� อาึ ซ
เกือฮ เนอึม เปะ ลอา ลอก ตุต ฆาื มัป่ ยุฮ เปอะ นึง
เลน เปอะ จุ ไม่ ฮุป โม เซ� เญอืม เซ ซ ยุง เปอะ ฆาื
อื มัฮ อาึ พะจาว เยโฮวา�� อฮั เซ พะจาว�

24
ลปุง ปันฮา ไลลวง โดง ไร ซครกั

1 เญือม เอจี มัฮ อื วนัที กาว เคิ กาว เนอึม ซไตม
นึง กัน โฮลฮ เอะ โฮว แปน ครา� พะจาว เกือฮ แม
ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง วนัที ซเงะ เนาะ
เฮ�ี นึง มัฮ อื เญือม แวต โรง กซัต เมือง บ่าบี่โลน
เวยีง เยรูซาเลม ละ คัง อื ปุย นึง อ�ื� 3 ไมจ เปอะ
รโฮงะ ลปุง ปันฮา ละ ปุย ไน อาึ ป มัฮ ปุย กอ เลฮ
เตียง เซ� อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา เยอ อฮั เฮี ละ�
�ไมจ เปอะ เญื่อม อาึง โดง นึง งอ� ลเล รอาวม นึง
เกือฮ นาวก� 4 ไมจ เปอะ ดุฮ โตะ ตึก นึง ไมจ เนะ
แตะ นึง อ�ื เตือง เนะ รเวอืง อื ไม่ เกลีป อ�ื ดุฮ แม
โตะ ป มัฮ ซองั ไมจๆ นึง อ�ื 5 ไมจ เปอะ ซาวป เลือก
แกะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ละ� รแทม เคิ นึง งอ ฆรมึ
โดง เซ โฮวน� เกือฮ รอาวม นึง อื ลลอก� เกือฮ โตะ
ไม่ ซองั นึง อื ไซญ ปอ ชฮิ แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

6พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ� �เม่ะมัก่ ซ เกิต
เนอมึ ละ เวยีง ป กอ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� เอจี มัฮ ตอก
โดง ไร ป ติต ลัมเลือ ครมั ไรฮ� ไมจ ปุย ชาวก โตะ
นึง อื เกือฮ โอก ปุๆ โครยญ ไซจ ฮอยจ ละ โอยจ อื
แกล เอนิ� 7 ไน เวยีง เซ เอจี ไก กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่
ปุย นึง� ฮนัม ป ยุม เซ ปังเมอ โอ ปัต ลังเตะ นา ก ซ
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ไฆลป อื นึง รกาื� เอจี ปัต เอนิ นึง ซโมะ รองั ก เปง
อ�ื 8ฮนัม เซ อาึ เอจี ละ อาึง นา เซ นา ก โอ อื เกียฮ
ไฆลป ฮา ไง่ เยอะ� เอจี มัฮ ป รโอง ละ อาึ ดวน อาึ
โรก เวน ละ ปุย�� อฮั เซ พะจาว�

9 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว เยโฮวา อฮั โรฮ เฮ�ี
�เวยีง อาวต โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โฮวน เซ ซ เกิต
เม่ะมัก่ ละ� เอจี มัฮ อาึ ป ซ รแทม เคิ นึง งอ เซ
เกือฮ ระ ปุๆ อู� 10 ไมจ เปอะ ดุฮ แม เคิ นึง งอ เซ
โฮวน โฮ� แพรฮ งอ เซ เกือฮ เรยีง กอยจ� โตวง
โตะ เซ นึง ปอ ชฮิ อื ฮอยจ ละ ไฮจ รอาวม อื โอยจ
เอนิ ปอ ฮะ โอยจ เอนิ ซองั นึง อ�ื 11ฟวยจ เซ ไมจ
แม เปอะ เญื่อม อาึง โดง ไร ซครกั เซ นึง ราว รฆุ งอ
ฮอยจ ละ ซงาวง อ�ื เคียง เซ ครมั นึง โดง เซ ตึน
ซ โอยจ เบือ งอ เซ ไม่ ซ ซงะ่ อื ฆาื อ�ื 12 อาึ ปัง ยุฮ
ตอก เซ มัฮ เยอื เมาะ โซะไมญ ปลาว เยอะ ฆาื� ป
มัฮ เอยีง ไร ปูๆ นึง อื เซ ไฆร โอยจ โตว นึง งอ เซ�
ไก แนฮ ลัง่�

13 �เวยีง เยรูซาเลม เมอ� กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ
เปอะ เอจี เกือฮ ปะ แปน ป รแอม ไล� ปัง ซาวป อาึ
เกือฮ เปอะ ซงะ่� รแอม แนฮ ลัง่ เปอะ� ปะ เญาะ
เกียฮ ซงะ่ เปอะ โตว ยุฮ แตะ กา เฆียง เปลีฮ อาึ
รพาวม ฮาวก ระ ยุฮ แตะ ละ เปอะ เตือง โอยจ อื
เอนิ� 14 อาึ ป มัฮ พะจาว เอจี อฮั ละ เปอะ ตอก
เซ� เญาะ เล่ีญ โตว ซ ยุฮ ฮุ ตัม ป เอจี อฮั แตะ เซ�
อาึ เญาะ ปุน อาวต โฆย โตว ไม่ กัน ฆอก ยุฮ เปอะ�
อาึ เญาะ เกียฮ ฮลัก โตว กอ โม เปะ� เญาะ เกียฮ
เลียก พาวม โตว นึง เปอะ� อาึ ซ รเตีฮ ปะ เกือฮ
ลอก ตุต ตัม กัน เอจี ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว เย
โฮวา�

ปรโปวน เญือะ เอเซเคียน ยุม
15พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก

เฮ�ี 16�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� อาึ ซ ตุย พราวป
ป ฮรกั เปอะ โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ เซ โอก ฮา เปอะ� ปะ
ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เยอืม ไมจ โฆว อ�ื ปุ โรฮ เกือฮ
รบวต เปอะ โอก ฆาื� 17 ดัฮ เปอะ ฮมอยจ ปุ เกือฮ
ปุย ฮมอง เซียง อ�ื ปุ อาวต โยะ โคะไฆญ เปอะ� ปุ
โรฮ โฮว โนก เกิป เปอะ ละ ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม ตุก
แตะ� ปุ เลอปึ นา เปอะ ไม่ โอ เปอะ ไมจ โซม ป โซม
โม ป เยอืม ป ยุม โฮ�� อฮั เซ เนิ�

18ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ อื อาึ อู ลัง่ ไม่ ปุย� เมือ
กปู อื ปรโปวน เญือะ อะ ยุม เอนิ เนอึม� ปวยฮ พริ
เซ แม อาึ ยุฮ เนอมึ ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ�

19 เญอืม เซ ปุย ไฮมญ อาึ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ
ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เฮ�ี ป ยุฮ เปอะ เฮี อมั เกว ไม่
เอะ นึง อ�ื� อฮั เซ เนิ�

20 เญือม เซ อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว
เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ� 21 เอจี เกือฮ อาึ ซึป
ลปุง แตะ ละ จัตเจือ อซิราเอน ตอก เฮ�ี �โม เปะ
ระ พาวม ฮลาวง ไง่ เปอะ ไม่ วฮินั ยุฮ อาึ ไม่ อมันัต
โญตซัก อ�ื เอจี มัฮ ป ฮรกั เปอะ ไม่ มัฮ อื ควน มวน
รพาวม เปอะ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ แปน ป โอ เญือะ
ซัมคัน ละ ปุย เฟือฮ เอนิ� กวน รเมะ กวน รโปวน
เปอะ ป เอจี ละ เปอะ อาึง นึง เวยีง เซ ซ ยุม โอยจ

นึง กัน รุป�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยโฮวา เยอ� 22 เญื
อม เซ โม เปะ ซ ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก ยุฮ อาึ อื เฮ�ี ซ
เลอปึ เปอะ โตว นา แตะ� ไม่ โอ เปอะ ซ โซม ป โซม
โม ป เยอืม ป ยุม� 23 ซ ปอยจ เปอะ โตว โคะไฆญ
แตะ ไม่ โอ เปอะ ซ โฮว โนก เกิป แตะ� ซ เปลีฮ
เปอะ โตว รพาวม ตุก แตะ� ไม่ โอ เปอะ ซ เยอืม�
ปังเมอ ซ รเกือะ งอ่ม เปอะ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ
แตะ� ไม่ ซ แงงฮั เปอะ ละ ปุ แตะ ฆาื โซะ ป อาวม
แตะ� 24 เญอืม เซ อาึ ซ แปน เคืองไม ซัมคัน ละ โม
เปะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ ตอก ยุฮ อาึ อื เฮี โค
รยญ เจือ� เญือม เกิต โอเอฮี เซ ละ เปอะ� โม เปะ
ซ ยุง เปอะ ฆาื อื มัฮ เนอึม อื พะจาว เยโฮวา ป อฮั
เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

25พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ
เอ� อาึ ซ ตุย วิฮนั ตอน ฮมัน ป มัฮ อมันัต โญต
ซัก อื ฮา โม เซ� เอจี มัฮ ป ฮรกั อื ไม่ แปน อื ควน
มวน รพาวม อ�ื เอจี มัฮ ป ระ พาวม ฮลาวง ไง่ อื
ไม่ เซ� อาึ ซ ตุย โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน อื ฮา อื
โรฮ� 26 ซเงะ เซ ซ ไก ติ ปุย ป ปุน ตอ ฮา ป โตะ ป
ตอง เซ� ปุย เซ ซ ตอ ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง อื เซ ละ
เปอะ� 27 ซเงะ เซ ปะ ซ เกียฮ ลปุง แม เปอะ ตอก
ไพรม แตะ� เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว แปน ปุย โอ
เกียฮ ลปุง� ปะ ซ เกียฮ ลปุง เอนิ แม เปอะ� ซ อู
เปอะ ไม่ ปุย เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ เปอะ
แปน เคืองไม ซัมคัน ละ ปุย เยอ� ปุย ซ ยุง อื เบือ อื
มัฮ อาึ พะจาว เยอ�� อฮั เซ�

25
พะจาว ซ รเตีฮ ปุย เมือง อมัโมน

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ พัต ติ
แตะ� นา ลัก่ เมือง อมัโมน ไม่ ซึป เปอะ ลปุง อาึ ละ
อ�ื 3 เกือฮ โม อมัโมน งอ่ต ป อฮั อาึ ป มัฮ พะจาว
เยโฮวา เฮี ละ แตะ� ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �โม เปะ
มาวก ลัมเลือ เปอะ ไม่ เญือม เกือฮ ปุย วฮินั ยุฮ อาึ
แปน ป โอ เญือะ ซัมคัน ละ ปุย� ไม่ มาวก โรฮ เปอะ
ไม่ เญอืม ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ เมือง อซิราเอน ปอ ฮงั เยอื
อ�ื มาวก แม เปอะ ไม่ เญอืม โรวก ปุย โม ยูด่า โฮว
แปน ครา แตะ โฮ� 4 เคียง ยุฮ เปอะ ตอก เซ อาึ ซ
มอป โม เปะ ละ โม ป อาวต นึง ลาึน เวอืฮ ลวง ลัก่
โอก ซเงะ� โม เซ ซ ปุน เป เมือง เปอะ� ซ กัง พากัง
ยุฮ แตะ ลลาึง เปอะ� ซ โซม เปลิ โคะ ไม่ นัมโนม
ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ� 5 อาึ ซ เกือฮ เวยีง รปับ่า แปน
เยอื กังเด่น ละ เปือม อุต� เมือง อมัโมน เตือง ปะ
เทต อื ซ แปน โรฮ นาตี เลียง ปุย แกะ� เญือม เซ
โม เปะ ซ ยุง เปอะ ฆาื อื มัฮ อาึ พะจาว เยอ�� อฮั
เซ�

6 �พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ เอจี ดิฮ
เปอะ เตะ แตะ� เอจี นาึน เปอะ นึง ชวง แตะ� มาวก
ฆาว คาว เบื่อ เปอะ นึง เกละ ลัมเลือ เปอะ ยุ เมือง
อซิราเอน� 7 อาึ ซ มอป โม เปะ ละ เมือง ปุย ไฮญ
ฆาื อ�ื โม เซ ซ ซะเต เมือง เปอะ� ซ ลู ตุย โอเอฮี
ยุฮ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ เปอะ ไลจ โลม ปอ โอ เปอะ
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เญือะ แปน บัน่เมือง แตะ� ไม่ โอ เปอะ เญือะ ไก ปะ
เทต ยุฮ เฟือฮ เอนิ� เญือม เซ โม เปะ ซ ยุง เปอะ
ฆาื อื มัฮ อาึ พะจาว เยอ�� อฮั เซ��

พะจาว ซ รเตีฮ ปุย เมือง โมอปั
8 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �เมือง โมอปั อฮั แนฮ

เมือง ยูด่า ตอก ปุ แตะ ไม่ เมือง ปุย ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื 9 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ฮอยจ
ซะเต ยว่ง ป อาวต เฆียง เมือง โมอปั เซ� เตือง ยว่ง
ป ไมจ ฮา ยว่ง ไฮญ นึง อ�ื อาึ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ยว่ง
เบ่ตเยชิโมต� ยว่ง บ่าอนั-เมโอน ไม่ ยว่ง คีริยาทา
อมิ� 10 อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ ปุย ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
ปุน เป เมือง โมอปั ตอก โรฮ เป อื เมือง อมัโมน โฮ�
เมือง โมอปั เญือะ ซ แปน โตว ปะเทต ฆาื อ�ื 11 อาึ
ซ เกือฮ เนอมึ เมือง โมอปั ลอก ตุต แตะ� เญอืม เซ
ซ ยุง อื ฆาื อื มัฮ อาึ พะจาว เยอ�� อฮั เซ�

พะจาว ซ รเตีฮ เมือง เอโด่ม
12 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �โม เอโด่ม เอจี โรก

เวน ละ โม ยูด่า ไม่ รพาวม ซวก ลอน แตะ� กัน โรก
อื เวน ตอก เซ แปน เนอึม มัป่ ละ โม โกะ อื ฆาื อ�ื
13 อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา รโฮงะ อาึง ละ ซ เกือฮ
เนอมึ แตะ โม เอโด่ม ลอก ตุต ฆาื อ�ื ซ เกือฮ โม ป
อาวต นึง เมือง อื เซ ยุม� เตือง ปุย เตือง ซัตซิง นึง
อื เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ เมือง เซ แปน เมือง ฮงั�
เน่อมึ นึง เวยีง เทมัน ฮอยจ นึง เวยีง เด่ดัน่� ปุย
นึง อื ซ ยุม นึง กัน รุป เซิก� 14 อาึ ซ โกว อมันัต ปุย
ไน แตะ ป มัฮ โม อซิราเอน เซ ละ ซ โรก แตะ เวน
ละ โม เอโด่ม เซ� ซ เปลีฮ เนอมึ รพาวม ฮาวก เรยีง
แตะ ละ โม เอโด่ม� เญือม เซ โม เซ ซ ยุง ตอก มัฮ
ตอก มอยฮ กัน โรก อาึ เวน ละ ปุย ฆาื อ�ื� อฮั เซ
พะจาว เยโฮวา�

พะจาว ซ รเตีฮ เมือง ฟีลิซเตีย
15พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �โม ฟีลิซเตีย เอจี โรก

เวน ละ โม อซิราเอน ป ตอซู ลอป แตะ ไม่ เซ ไม่
รพาวม ซวก ลอน แตะ� เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ อื นึง เกละ
ลอป แตะ ยุ� 16 เคียง ยุฮ อื ตอก เซ อาึ ป มัฮ พะ
จาว เยโฮวา รโฮงะ ตอก เฮ�ี อาึ ซ ตอซู ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย เกือฮ ยุม โอยจ เอนิ� ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ โม เครี
ที ไม่ โม ป อาวต นึง เตะ ลโลวง เฆียง ปลัฮ รพาวม
เซ เตือง โอยจ อ�ื 17 อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต ระ แตะ�
ซ โรก เวน ละ ตัม โซมกวน อ�ื เญือม เอจี อาวม อื
รพาวม ฮาวก อาึ ตอก เซ� ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

26
พะจาว ซ รเตีฮ เวยีง ไทระ

1 เญอืม เอจี มัฮ อื วนัที ติ เคิ โคระ เนอมึ กาว โรฮ
ติ นึง กัน โฮลฮ เอะ แปน ครา เซ� พะจาว เกือฮ แม
ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ เอ� ปุย เวยีง ไทระ กัมลัง มาวก ฆาว คาว
เบื่อ ไม่ อฮั แตะ ตอก เฮ�ี �ตัว เซ� เวยีง เยรูซาเลม
เซ เอจี ไลจ โลม โอยจ� อมันัต โญตซัก อื นึง กัน
กาไค แตะ เอจี ไฆร ลอป� เญือะ โฮลฮ โตว แคง ปุ

แตะ ไม่ เอะ นึง กัน กาไค แตะ โอเอฮี เฟือฮ�� �
อฮั เซ โม ไทระ เซ�

3 �อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา อฮั ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�เออ� เวยีง ไทระ� อาึ ซ ตอซู ไม่ ปะ� อาึ ซ ตาว
ปุย โฮวน เมือง ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ� โม เซ
ซ ฮอยจ ตัม เอนิ ปะ ตอก ตัม รอาวม ทะเล โอเอฮี
นึง เฆียง รอง โฮ� 4 ปุย โม เซ ซ เญื่อฮ ฆรุง เวยีง
ยุฮ เปอะ� เญือะ ก มอง ปุย ญัม นึง อื ซ เกือฮ อื ล
เลอมึ� อาึ ซ ไปฮ เตะ รกาื ฮา เบือง เวยีง เซ ปอ เอนิ
โอก ซโมะ รองั นึง อื โน่ง� 5 เญือม เซ ซ แปน เยอื
นา ก ฮอก โม ป ซาวป กะ เรอปึ ยุฮ แตะ นึง เบือง อ�ื
ป อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม เซ� อาึ ป มัฮ พะจาว เย
โฮวา เอจี อฮั เซ ละ เปอะ� ปุย โฮวน เมือง ซ ซะเต
เวยีง ไทระ� 6 ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ป อาวต นึง ยว่ง แต
วะๆ ป อาวต ซดิ โบ อื นึง โบ่ก โครยญ ยว่ง� เญือม
เซ โม ไทระ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื� � อฮั เซ�

7 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �อาึ ซ นัม เนบู่คัตเน
ซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน ป มัฮ กซัต ตึก นึง ระ แตะ
ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เวยีง ไทระ� ซ ฮอยจ เน่อมึ
ลวง ลัก่ล่าวง ไม่ อมันัต ระ แตะ� ฮอยจ โรฮ ไม่ ตฮนั
ยุฮ แตะ โฮวน เตือง บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ไม่ ตฮนั
บุก บรอง โฮวน� 8 โม ป อาวต นึง ยว่ง แตวะๆ นึง
โบ่ก เซ� กซัต เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง วจิ� ตฮนั ฮอยจ
เซ ซ โก เตะ ฮลาวง ละ ตอซู อื ไม่ เปอะ� ไม่ ซ ไปญ
แตะ โล โฮวน ปอ แปน อื ฆรุง ควน เฆีญ อื ติ แตะ
ฮา เปอะ� 9 ซ โกว ควน ตุฮ ฆรุง ยุฮ แตะ ละ ซ ตุฮ
อื ฆรุง ยุฮ เปอะ เกือฮ ลเลอึม� เญือะ มอง เปอะ
ญัม เซ ซ เญี่อฮ ซ ฆู อื ฮา เปอะ นึง ม่อย� 10 เญอืม
เลียก อื โตะ รเวอืะ เวยีง ป เอจี ไลจ ฆรุง เซ� บรอง
โฮวน เซ ม่าึต ยุฮ รกาื ปอ ไฆลป เอนิ อื ยุฮ ปะ� เซี
ยง บรอง เซ ไม่ เซียง เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื ซ ดุงเดียง
เอนิ ยุฮ ฆรุง� 11ป บุก บรอง ยุฮ กซัต เซ ซ โฮว เล่ีป
โครยญ กอง เวยีง เปอะ เซ� ละ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ ลุก
เมือง เปอะ นึง วจิ� ด่อง ระ ด่อง ตอน ยุฮ เปอะ ซ ล
เลอมึ โอยจ� 12 โม เซ ซ ลู ตุย คาวคอง ยุฮ เปอะ ฮา
เปอะ� นัมกา ยุฮ เปอะ ซ ซะเต โอยจ อ�ื ซ เญื่อฮ
ฆรุง ตอน ยุฮ เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ อื เญือะ คึนัก นึง
เปอะ ไลจ โอยจ� ป มัฮ ซโมะ ไม่ โคะ ไม่ ครมั เตะ
ตอง นึง อื ซ ยวก โปวฮ อื โตะ ทะเล เตือง โอยจ อ�ื
13 อาึ ซ เกือฮ รซอม เชยี มวน ยุฮ เปอะ ไฆร ลอป
ฮา เปอะ� เซียง พิน ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ เญือะ ซ ไก ป
ฮมอง� 14 อาึ ซ เกือฮ เบือง เวยีง ยุฮ เปอะ เซ โฮฮ
ลัง่ ซโมะ รองั ปลาว นึง โน่ง� ซ ลอต เอนิ แปน นา
ก ฮอก โม ป ซาวป กะ เรอึป ยุฮ แตะ นึง� เญือะ ซ
ไก โตว ป เฌาะ โก โคระ เวยีง เปอะ เซ เฟือฮ เอนิ�
อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา เอจี อฮั อาึง ตอก เซ�� อฮั
เซ�

15พะจาว เยโฮวา อฮั โรฮ เฮี ละ เวยีง ไทระ� �เญื
อม เป ปุย เปอะ ไม่ เญือม ฮมอง อื เซียง รกั ครวก
โม ป โฮลฮ ปุย มอก กไน เปอะ เซ� โม ป อาวต นึง
โบ่ก ซ รกุฮ เอนิ ฆาื อื นึง ฮลัต แตะ� 16 โม กซัต
นึง เมือง เฆียง รอง ทะเล ซ เลีฮ ฮา ก งาวม คึ ยุฮ
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แตะ� ซ ปอยจ ลปิ ดา แตะ ไม่ เครองึ ปัก ลวต ไล
ยุฮ แตะ� ซ งาวม ลังเตะ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ� เญื
อม ฮลัต เตีจ อื ฆาื ฮมอง แตะ ป เกิต ละ โม เปะ เซ�
ซ อาวต ลอป เอนิ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ ฆาื อ�ื 17 ซ
เยอืม โม เปะ ไม่ รซอม โฆว แตะ ตอก เฮ�ี
�เออ� เวยีง พรุ มอยฮ� เอจี ไลจ เอจี โลม� ปัง

โฮวน ซปาว ยุฮ� เอจี ไฆร ฮา ทะเล� อมันัต ไพรม
เปอะ ตัตเตียง ปลัฮ รอาวม� แปน ควน ฮลัต เตีจ
โม ป อาวต นึง โบ่ก�

18�ปเล่ีย เฮี เวยีง เซ เอจี ไลจ โลม เนอมึ� ลเลอมึ
ลังเตะ� ซเงะ เซ โม เกาะ รกุฮ รเตียง ตื� ปุย อาวต
เฆียง รอง� ฆราึง โซะ ฆราึง ไซญ� เญือม ฮมอง อื
ไล โม เปะ ป ไฆร โญตซัก��

19 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน
เวยีง ฮงั� ตอก เวยีง โอ ปุย เญือะ อาวต นึง ติ ตื
โฮ� อาึ ซ เกือฮ ปลัฮ รอาวม ระ เลอปึ เปอะ� 20 อาึ
ซ เกือฮ ปะ เลีฮ ดิ ไม่ โม ป ซ เลียก นึง เมือง ป ยุม�
ซ ฮอยจ เปอะ เคะ ปุย ไพรม ป เอจี ยุม โฆะ� ซ เกือฮ
ปะ อาวต ฆรมึ เตะ ไม่ โอเอฮี ป เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ
โฆะ ลัง่� ซ เกือฮ เอนิ ปะ เลียก อาวต ดิ ไม่ โม ป
ยุม� เญือม ยุฮ ฮุ ตอก เซ ปะ เญือะ ซ ไก โตว ปุย
อาวต นึง เปอะ� เญือะ ซ ไก เปอะ โตว มอยฮ ลลาึง
ปุย ไอม นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 21 อาึ ซ เกือฮ ป เกิต ละ
ปะ เซ แปน ควน ฮลัต เตีจ ปุย ไฮญ� ปะ ซ ลอยจ ซ
ไฆร เอนิ เปอะ ไม่ เซ� ปัง ซาวป ปุย ยุ� ปัง ไฮมญ
ปุย ฮมอง เปอะ� เญือะ ซ ไก โตว ป ซ ยุ แม เปอะ��
อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

27
รซอม เยอืม ปุย เวยีง ไทระ

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ เยอื
ม เวยีง ไทระ นึง รซอม โฆว แตะ� 3 เวยีง ไทระ ป
อาวต เฆียง ปลัฮ รอาวม� มัฮ เวยีง กาไค ไม่ ปุย
อาวต เฆียง รอง ทะเล โฮวน ปะเทต� ไมจ เปอะ
เกือฮ เวยีง เซ ฮมอง ลปุง พะจาว เยโฮวา ตอก เฮ�ี
เออ� เวยีง ไทระ� ปะ อวต เปอะ ติ แตะ มัฮ เวยีง ป
ตึก นึง ไมจ นัน นึง ชอม แตะ� 4 เญือะ อาวต คราว
โซม เปอะ มัฮ เอนิ ทะเล� ปุย เอจี ยุฮ เนอึม ปะ
เกือฮ ตอก ซปาว ไมจ ฮุนฮงั โฮ� 5 โม เซ ตุย โคะ ฆิ
รจวง เน่อมึ บลาวง เฮอโมน ละ ยุฮ แตะ ไมะ แปน
เปอะ นึง อ�ื ด่อง เปอะ โกว โคะ โซน ซีด่า เมือง เล
บ่านอน ละ อ�ื 6 โคะ โกว ปุย ละ ควน ไฟ เปอะ เอจี
ตุย โรฮ โคะ ไฆรจ เมือง บ่าชนั ละ อ�ื โคะ ตุม ปุย
นึง เปอะ มัฮ โคะ ฆิ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เกาะ ไซปรตั�
ยุฮ แม ลวตไล เปอะ ไม่ อื นึง พลุก ซัง� 7 พา เคิง
ปุย นึง เปอะ เอจี ยุฮ ปุย นึง พา แนน ไมจ� มัฮ พา
ปัก ปุย ลวตไล อื ป โรวก ปุย เน่อมึ นึง เมือง อียปิ�
ปัง แก ปุย เน่อมึ ก ซไง อื เยอื ยุง ป มัฮ เปอะ ฆาื อ�ื
พา เดีย เปอะ กอยจ เอจี ยุฮ ปุย นึง พา ตึก นึง ไมจ
แตะ� มัฮ พา ซี ฟะ ไม่ ซี ซูวนั ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
เกาะ ไซปรตั� 8 โม ป ไฟ ซปาว เซ มัฮ ปุย เมือง ไซ

ด่อน ไม่ เมือง อารวตั� โม ป คัป ซปาว ไม่ ป เพรยีง
อื มัฮ ปุย เกง ไน เวยีง โกะ เปอะ ไอฮ� 9 โม ชงัไมะ ป
โฮว ไม่ ซปาว เซ มัฮ โม ป เอจี เพอกึ ติ แตะ เกง� ป
ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง เกบ่าน� โม ป โฮว ไม่ ซปาว
รอาวม โครยญ ลัม� ฮอยจ กาไค นึง โตะ กัต ยุฮ
เปอะ�

10 �ตฮนั เกง เลือ ยุฮ เปอะ มัฮ โม เปอเซีย� โม
ลุต� ไม่ โม พุต โฮวน ปุย� โม เซ ตาึก โล ไม่ วอม ไร
ยุฮ แตะ นึง เดีญ ยุฮ เปอะ� โม เซ มัฮ ป นัม โญต
ซัก ฮอยจ ละ เปอะ� 11 ป มอง ฆรุง ยุฮ เปอะ มัฮ
ตฮนั เมือง อารวตั� ป มอง ปอม ยุฮ เปอะ มัฮ ปุย
เมือง กามัต� โม เซ ตาึก โล ยุฮ แตะ นึง เดีญ ยุฮ
เปอะ แปน เด่ีจ แปน เด่ีจ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื แปน
ป ชอม ละ แลน ปุย อ�ื

12�ปะ เอจี โฮว กาไค เปอะ นึง เมือง ซเปน� เอจี
โฮลฮ เปอะ โรวก มาื� ไร เฮลีจ� ไร ปิญ� ไม่ บรกั ป
รตู โม เซ ไม่ นัมกา โฮวน เจือ ยุฮ เปอะ เซ� 13 ปะ
กาไค โรฮ เปอะ นึง เมือง กรกิ� เมือง ทูบัน่� ไม่
เมือง เมเชก� โม เซ เอจี โรวก ครา ไม่ เครองึ ไร
ซเงี ละ ซ รตู อื ไม่ นัมกา ยุฮ เปอะ� 14 โม เบ่ต-โท
กามา รตู โรวก บรอง ยุฮ กัน� บรอง รุป เซิก� ไม่
ลอ ละ ซ รตู อื ไม่ นัมกา ยุฮ เปอะ� 15 โม เกาะ โรต
กาไค โรฮ ไม่ เปอะ� ปุย เฆียง รอง ทะเล เกือฮ พลุก
ซัง ไม่ ลวยฮ โคะ เฆระ ละ เปอะ รโตง ป โรวก เปอะ
เซ� 16 โม ซีเรยี รวี นัมกา ยุฮ เปอะ นึง เอจี โฮวน
ลัมเลือ อ�ื รตู อื ไม่ แกว มอระโกต ไม่ พา ซี ซูวนั ยุฮ
แตะ� เตือง พา ปัก ลวตไล� พา แนน ไมจ� ซโมะ
ไมจ� ไม่ แกว ทัปทิม� 17 โม ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน
โรวก เฮงาะ ซาลี� รอาวม โกะ แฮ� ลออยฮ กาวก�
ไม่ ป ซออย ฮงาื ยุฮ แตะ ละ ซ รตู อื ไม่ นัมกา ยุฮ
เปอะ� 18 ปะ พอม เนอึม คาวคอง โชะ เปอะ� ไก
เอนิ โครยญ เจือ� โม ด่ามาซกัต ฮอยจ รวี โอเอฮี
นึง เปอะ ฆาื อ�ื โรวก รอาวม อะงุน เมือง เฮนโบ่น
ไม่ ฮาึก แกะ ปิญ� รตู อื ไม่ นัมกา ยุฮ เปอะ� 19 โม
ด่าน ไม่ โม กรกิ เมือง อูซาน เอจี ฮอยจ กาไค ไม่
เปอะ� ป โรวก อื ละ ซ รตู แตะ ไม่ นัมกา ยุฮ เปอะ
มัฮ ไร เฮลีจ แตม ปุย ไม่ การะบุ่น ไม่ จักไค ซออย
ฮงาื� 20 โม เด่ดัน่ โรวก โรฮ พา ตุม ปุย นึง ตังโฆระ
บรอง ละ รตู แตะ ไม่ คาวคอง ยุฮ เปอะ� 21 โม อา
รปั ไม่ โม จาวไน เมือง เคด่า โรวก แกะ โปก� กวน
แกะ� ไม่ ปิ ละ ซ รตู อื ไม่ คาวคอง ยุฮ เปอะ� 22 โม
ปอกา เมือง เชบ่า ไม่ ราอามา โรวก โรฮ แกว ไมจ�
ไคร� ไม่ ป ซออย ฮงาื ตึก นึง ไมจ แตะ ละ ซ รตู อื
ไม่ นัมกา ยุฮ เปอะ� 23 ป ฮอยจ กาไค ไม่ เปอะ มัฮ
โม เมือง ฮารนั� เมือง คันเน� เมือง เอเด่น� เมือง
อตัชุน� เมือง คินมัต� ไม่ โม ปอกา เมือง เชบ่า เตื
อง โอยจ อ�ื 24 โม เซ โรวก เครองึ เซอกึ คึ� พา ซี
ซูวนั� พา ปัก ลวตไล� ซัต โพรม โฮวน ซี� ไม่ โม่ะ
ปวน แนน ไมจ ละ ซ โชะ อื นึง กัต ยุฮ เปอะ� 25 นัม
กา ยุฮ เปอะ โฮลฮ ปุย ตัง โรวก นึง ซปาว รอาวม
โฮวน ลัม�
�ปะ ตอก เปอะ ซปาว รอาวม อาวต นึง ทะเล�

ป นาวก นึง คาวคอง โฮวน โฮ� 26 โม ป ไฟ ซปาว
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เซ เอจี ตาว ปะ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ� ฟวยจ
เซ กาื ระ กาื กอ ป ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
ตัม ปะ ปอ ไลจ เปอะ ลไล อาวต เปอะ บัก่บ่วน ปลัฮ
รอาวม เซ� 27ซเงะ ไลจ โลม เปอะ เซ คาวคอง ไมจ
ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อื ไม่ โม ป ยุฮ กัน นึง ซปาว
เซ� ไม่ โม ชงัไมะ นึง เปอะ� เตือง โม ปอกา ไม่ โม
ตฮนั อาวต นึง ซปาว เซ ไม่ ปุย ไฮญ ป โฮว ไม่ เปอะ
เตือง โอยจ อื โจม ตื ไม่ เปอะ โตะ รอาวม โด่ะ เซ�
28 เญือม ฮอยจ เซียง รกั ครวก เรยีง โม ป ยุฮ กัน
นึง ซปาว เซ ละ อ�ื เฆียง รอง ทะเล เซ รกุฮ รเตียง
เอนิ ฆาื อ�ื 29 โม ป ไฟ ซปาว ไฮญ ซ เลีฮ ตื ฮา ซปาว
ยุฮ แตะ� โม ป ยุฮ กัน นึง ซปาว ไม่ โม ป คัป อื ซ
ชุง เยอื นึง เฆียง รอง ฆาื อ�ื 30 ซ โฆว ปะ ไม่ เซียง
เรยีง แตะ� ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ� ซ ครวย รกาื นึง ไกญ
โกะ แตะ ไม่ คุกคัก อื นึง จะ ละ ซ เปลีฮ อื รพาวม
โซะ แตะ� 31 ซ กู ไกญ แตะ นึง โตก แตะ ละ ปะ
ไม่ จาวป อื พา ฮาื ฆัน� ซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม
ปะ ไม่ โซะ ลัมเลือ รพาวม แตะ ฆาื เปอะ� 32 เญอืม
โฆว อื ปะ ซ โฆว แปน รซอม แตะ ตอก เฮ�ี
�อมั ไก ป ไลจ โลม โจม ม่ะ ตอก โจม เวยีง ไทระ

นึง ทะเล เซ�
33 �ไพรม อื นัมกา ยุฮ เปอะ ฮอยจ คระ รอาวม�

ฟวยจพาวม ปุย นึง โครยญบัน่ โครยญ เมือง� คาว
คอง คึนัก เอจี โชะ เปอะ เซ แปน ควน กอย เตอมึ
เนอมึ รโอฮ โม กซัต ปลัฮเตะ เบือ อ�ื

34 �ปเล่ีย เฮี เอจี ไลจ เปอะ ฆาื รอาวม ระ� เอจี
ม่ะ โอยจ เปอะ ปอ โจม แตะ โตะ รอาวม โด่ะ� คาว
คอง โฮวน ยุฮ เปอะ ไม่ โม ป อาวต นึง เปอะ� เอจี
ลอต ไฆร ตื นึง โจม อื ไม่ เปอะ โตะ รอาวม�

35 �โม ป อาวต นึง เฆียง รอง ทะเล เอจี ฆราึง ตื
นึง ป เกิต ละ ปะ� ปัง มัฮ โม กซัต นึง อื เอจี อาวม
ตื ฮลัต เตีจ ลัมเลือ แตะ ปอ ฆอก นาตา แตะ เอนิ�
36 โม ปอกา ลลาึง ปุย ตังเมือง เพียก เอนิ ปะ ฆาื
อ�ื นึง เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก เปอะ� ป เกิต ละ ปะ
เซ แปน ควน ฮลัต เตีจ ปุย ไฮญ ฆาื� ปะ เอจี ไฆร
ลอป เนอึม เปอะ� เญาะ ซ ไก โตว ป ยุ เปอะ เฟือฮ
เอนิ�� อฮั เซ�

28
ป อฮั พะจาว ละ กซัต เมือง ไทระ

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ รโฮงะ
รซอม เฮี ละ กซัต เมือง ไทระ� เฮี มัฮ ลปุง พะจาว
เยโฮวา� ปะ เกียฮ ฮุน ลัมเลือ เปอะ� อฮั เปอะ ติ
แตะ มัฮ พะจาว ติ โตน� อฮั เปอะ ติ แตะ งาวม บั่
กบ่วน ปลัฮ รอาวม นึง ก งาวม พะจาว� ปะ ปังเมอ
มัฮ เปอะ ปุย ปลัฮเตะ� ปัง เคียต เปอะ อฮั ติ แตะ
เฮยีง ตอก พะจาว ญุ่ก มัฮ เปอะ โตว พะจาว� 3 ปะ
อฮั เปอะ ติ แตะ ไมจ พันญา ฮา ด่านีเอน� อฮั เปอะ
ปุย โอ เกียฮ เม่าะ โอเอฮี ฮา แตะ� 4 เอจี โฮลฮ เนอึ
ม เปอะ คาวคอง โฮวน เจือ ละ โกะ เปอะ ไอฮ เบือ
กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ เบือ เฮยีง ยุง เปอะ� ไคร มาื
แฮรน เปอะ อาึง นึง เญือะ เปอะ เอจี โฮวน เนอึม�
5 เอจี กอย เนอึม เปอะ เบือ เกง เปอะ นึง กัน กาไค

แตะ� เคียง กอย ลอน เปอะ ตอก เซ รพาวม เปอะ
เกียฮ ฮุน ลัมเลือ ฆาื อ�ื�

6พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ ฆาื อ�ื �ปะ อฮั
เปอะ ติ แตะ เฮยีง� อวต เปอะ ติ แตะ เมาะพะจาว�
7 อาึ ซ เกือฮ ปุย ตัง ปะเทต ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ ปะ
ฆาื อ�ื ซ มัฮ ปุย ซวก ฮา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
โม เซ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ไมจ ป แฮรน เปอะ อาึง
เบือ พันญา ไมจ ยุฮ เปอะ เซ� อมันัต โญตซัก เปอะ
ซ ไฆร ฆาื อ�ื 8 ซ ไลจ ซ โลม เปอะ� ซ เลียก เปอะ
เมือง ป ยุม� ซ ยุม เฮยี เปอะ ตอก ป ยุม โตะ ปลัฮ
รอาวม โฮ� 9 เญอืม ฮอยจ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ เซ
อมั ซ อฮั ลัง่ เปอะ ติ แตะ มัฮ พะจาว� ละ แลน โม
ป ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ เซ ปะ ซ ตอก เยอื เปอะ ปุย ทัม
มด่า� มัฮ เปอะ โตว พะจาว� 10 ซ ยุม เยอื เปอะ
ตอก ปุย ป โอ ยุง พะจาว� มัฮ ปุย ตังเมือง ป ซ ยุฮ
ยุม ไม่ เปอะ� เอจี มัฮ อาึ ป อฮั โอเอฮี ตอก เซ ละ
เปอะ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

11 ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ อาึ� 12 อฮั เฮี เนิ�
�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ เยอืม กซัต
เมือง ไทระ นึง เซียง เรยีง แตะ� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง
อาึ ละ อื ตอก เฮ�ี เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว เยโฮวา ละ
เปอะ� �ไพรม อื ปะ แปน เนอึม เปอะ ปิม แตะ นึง
ไมจ ไล เปอะ โครยญ เจือ� อาวต เปอะ ไม่ พันญา
ไมจ แตะ� ไมจ นาตา เปอะ ไม่ ชอม โรฮ ฮุนฮงั เปอะ
โครยญ ลวง� 13 ปะ อาวต เปอะ นึง รปึม เอเด่น ป
มัฮ รปึม ยุฮ พะจาว� ปะ แงฮ่ เปอะ ติ แตะ นึง แกว
ไมจ โครยญ เจือ� เตือง แกว ซครกั� แกว ซเง�ี
แกว ซงา� แกว ซลอง ไง่ แมว� แกว มาฮานิน�
แกว รงั� แกว ตอง เนะ� แกว ซี ซูวนั ไม่ แกว พรุ
ยฮ� แกว โม เซ อาวต นึง กวง ไคร� โอเอฮี โม เซ
เอจี ไก ป เพรยีง อาึง ละ เปอะ เน่อมึ ซเงะ ซัง อาึ ปะ
เกิต� 14 อาึ เอจี ดุฮ เตปด่า ไก โพรยจ เกือฮ แปน
ป ซัมคัน ละ ซ เฆีญ ฆัง ดัง ดู ปะ นึง บลาวง ซัม
คัน ยุฮ พะจาว� โฮลฮ เปอะ โฮว ซน่ะ ลลาึง แกว
รงั ตอก งอ โฮ� 15 บุน เอจี ฟวยจ อื ปะ ดิ ไก โตว
กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ เปอะ เฟือฮ เอนิ� เน่อมึ เญื
อม ซัง โรง อาึ เปอะ ฮอยจ ละ ซเงะ ยุ อาึ กัน พิต
ยุฮ เปอะ เซ� 16 ปะ เกิต รพาวม ไฮะฮอน เปอะ ฆาื
เวอืฮ คระ โฮว เปอะ นึง กาไค แตะ� ลอต แปน มัป่
ละ เปอะ� อาึ คนัป ปะ โอก ฮา บลาวง ซัมคัน ยุฮ
แตะ ฆาื อ�ื ป มัฮ เตปด่า เฆีญ ฆัง ดัง ดู ยุฮ ฮุ เซ�
มอง โครฮ ปะ โอก ฮา แกว รงั ตอก งอ เซ นึง เอจี
รแอม เปอะ ละ อาึ� 17 รพาวม ปะ เกียฮ ฮุน ลอน
ฆาื ไมจ ฮุนฮงั เปอะ� รงัซเปีย คึนัก ยุฮ เปอะ เอจี
เปียน กัมกึต ไมจ เปอะ แปน รพาวม งาว ละ เปอะ
ฆาื อ�ื อาึ วตั โปวฮ ปะ ฆาื อื ฮอยจ ลังเตะ� เกือฮ
กซัต ปลัฮเตะ ยุง คิง แตะ เบือ เปอะ� 18 นา ก ลัง
ไว ปุย พะจาว นึง เมือง เปอะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
แปน นา ก รแอม ละ อาึ ฆาื คัม เปอะ มัป่ ไม่ บ่วก
ลอน เปอะ นึง กัน กาไค แตะ� อาึ เกือฮ กัน ฆอก
ยุฮ เปอะ เซ แปน งอ ละ เปอะ� เอจี ฮะ ยุฮ ปะ ฆาื
อื ฮอยจ ละ แปน เปอะ จะ นึง ปลัฮเตะ ซองนา โม ป
มอง แก เปอะ� 19 ป เกิต ละ เปอะ เซ ซ แปน เนอึ
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ม ควน ฮลัต เตีจ ปุย ไฮญ� ปะ เอจี ไฆร ลอป เนอมึ
เปอะ� เญาะ ซ ไก โตว ป ยุ เปอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ��

พะจาว ซ รเตีฮ เมือง ไซด่อน
20พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก

เฮ�ี 21 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ พัต ติ
แตะ นา ลัก่ เมือง ไซด่อน� ไมจ เปอะ รโฮงะ อาึง ไล
ลวง กัน ซ เกือฮ อาึ อื ลอก ตุต แตะ� 22 ไมจ เปอะ
อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �เออ เมือง ไซด่อน� พะจาว เย
โฮวา อฮั ติ แตะ มัฮ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปะ� อฮั เฮ�ี
ปุย ซ ลืลาว อาึ เบือ กัน ป ซ ยุฮ ฮุ ละ โม เปะ� โม
เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื นึง ซ เกือฮ อาึ ปุย
นึง เมือง เปอะ เซ ลอก ตุต แตะ� อาึ ซ เปลีฮ ไล
ลวง มัฮ แตะ ป ซงะ่ ซงอม นึง เมือง เปอะ� 23 อาึ ซ
เกือฮ พาญัต ฆอก เกิต นึง เมือง เปอะ� ตัม กอง ระ
กอง แตวะ เมือง เปอะ ซ โฮวน ฮนัม ปุย ป ปัต นึง�
ซ ฮอยจ โม ป รุป ปุ แตะ ไม่ เปอะ เน่อมึ นึง โครยญ
ลวง� ปุย นึง เปอะ ซ ยุม นึง กัน รุป� เญือม เซ ซ
ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว,� อฮั เซ��

24 พะจาว อฮั เฮ�ี �เฆิม เฮี ปะเทต อาวต รวติ ร
เวยีง เมือง อซิราเอน เญาะ ซ โฮลฮ โตว พามัต ดู่
แควน อื ตอก ยุฮ ไพรม แตะ� เญาะ ซ แปน โตว
ตอก โคะ กัต ไรป กัต ละ บวก แตะ โม อซิราเอน�
โม อซิราเอน ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว เยโฮวา เบือ อ�ื�
อฮั เซ�

เมือง อซิราเอน ซ โฮลฮ แม ป ไมจ
25พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �อาึ ซ โรวก แม โม อซิ

ราเอน เกือฮ เอญี ฮา นา ก เกือฮ อาึ อื อาวต เฮยี
อาวต ไฮ� ซ รโจะ แม เยอะ เน่อมึ นึง โครยญ เมือง
อาวต อ�ื เญือม เซ ปุย โครยญ เมือง ซ ยุง มัฮ อาึ
พะจาว ซงะ่ ซงอม เบือ อ�ื โม อซิราเอน ซ โฮลฮ
อาวต นึง บัน่เมือง โกะ แตะ ไอฮ� ป มัฮ เมือง เกือฮ
อาึ ละ ยาโคป� ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ เซ� 26 ซ โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง อ�ื ซ ยุฮ เญือะ แตะ นึง
อื ไม่ ซ ซมา อื รปึม อะงุน ยุฮ แตะ นึง� อาึ ซ เกือฮ
เมือง ป อาวต ซดิ ไม่ อื ป กอ พามัต ดู่แควน อื ลอก
ตุต แตะ� ปังเมอ ซ เกือฮ โม อซิราเอน อาวต ไมจ
โซม ญุ่ก� เญือม เซ ซ ยุง เนอึม อื มัฮ อาึ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ แตะ�� อฮั เซ�

29
พะจาว ซ รเตีฮ เมือง อยีปิ

1 เญอืม เอจี มัฮ อื วนัที กาว ลอา� เคิ กาว� เนอมึ
กาว นึง กัน โฮลฮ เอะ โฮว แปน ครา� พะจาว เกือฮ
แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ นา ลวง ลัก่ กซัต เมือง อี
ยปิ� ไมจ เปอะ รโฮงะ อาึง ไลลวง กัน ซ เกือฮ อาึ อื
ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ปุย เมือง อียปิ เตือง โอยจ
อ�ื 3 อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา อฮั ตอก เฮ�ี �เออ
ฟาโร� ปะ ป มัฮ กซัต เมือง อยีปิ เปอ� อาึ ซ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เปอะ� ปะ มัฮ เปอะ ตอก จเค ระ ไอจ โตะ
โกลง โฮ� อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน กุม โกลงไน แปน
คอง แตะ� อฮั เปอะ ติ แตะ เอจี ยุฮ โกลง เซ ละ

โกะ แตะ ไอฮ� 4อาึ ซ มัก รบุม ปะ นึง คอ ยุฮ แตะ�
ซ เกือฮ กะ นึง โกลง เซ ติต นึง รปอฮ เปอะ� ฟวยจ
เซ อาึ ซ เมือะ ปะ โอก ฮา โกลงไน เซ� เตือง ติต ลัง่
กะ นึง รปอฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 5ฟวยจ เซ อาึ ซ
น่ากึ โปวฮ ปะ นึง ลาึน เวอืฮ เตือง โกะ เปอะ� เตือง
กะ โฮวน ป ติต นึง เปอะ เซ� ฆัว ยุม เปอะ ซ อาวต
เยอื ลังเตะ� ไก โตว ป รมอยจ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ
โกะ ยุม เปอะ เซ แปน เยอื โตะ กุก ไซม ไม่ โกะ พร�ิ
6 เญอืม เซ โม ป อาวต นึง เมือง อยีปิ เตือง โอยจ อื
ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว เบือ อ�ื� � อฮั เซ�
� ละ แลน โม อซิราเอน อ�ื ปะ มัฮ เยอื เปอะ ตอก

โคะ ฆิ ปุย ป ชุมเช ไอฮ พาวม แตะ โฮ� 7 เญือม ริ
ปุย ไปญ เปอะ เอจี โบวก เอนิ เปอะ� บวก เอนิ เปอะ
โตะ เกลียก อ�ื เญือม ริ ปุย น่ักเน่ี เปอะ เอจี ดุต
เอนิ โรฮ เปอะ� โฌวะ เอนิ ญุง ปุย ฆาื เปอะ��

8 � ปเล่ีย เฮี อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา รโฮงะ ไล
ลวง ซ เกือฮ แตะ ปุย ฮอยจ ตอซู ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื ซ
มอก ปะ เกือฮ ยุม� เตือง ปุย เตือง ซัตซิง ยุฮ เปอะ�
9 เมือง อียปิ ซ แปน เยอื เมือง ฮงั โอ แปน ป โกว�
เญอืม เซ ปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว เบือ อ�ื�
� ปะ อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน กุม โกลงไน แปน คอง

แตะ� อฮั โรฮ เปอะ ติ แตะ เอจี ยุฮ โกลง เซ ละ โกะ
แตะ ไอฮ� 10 มัฮ เซ ป ซ ตอซู อาึ ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื อาึ
ซ ตอซู โรฮ ไม่ โกลง ยุฮ เปอะ เซ ไม่ อ�ื อาึ ซ เกือฮ
เมือง อียปิ แปน เยอื เมือง ฮงั โอ แปน ป โกว เฟือ
ฮ เอนิ เน่อมึ นึง เมือง มิกโด่น ลวง ลั่กล่าวง ฮอยจ
ละ เมือง ซิเอเน ลวง ลัก่เซฮ� ฮอยจ เอนิ ละ เคต
เมือง เอทิโอเปีย� 11 เญือะ ซ ไก โตว ปุย โฮว พา
เมือง เซ เฟือฮ� ซัตซิง ปุ โรฮ ซ โฮว นึง อ�ื ติ เจน
รปาวน เนอมึ ซ ไก โตว ป อาวต นึง เฟือฮ� 12 อาึ ซ
เกือฮ เมือง อียปิ แปน เมือง ม่าวง เยอื� เซอปึ เอนิ
ฮา เมือง ปุย ไฮญ เล่ีป ปลัฮเตะ� ติ เจน รปาวน เนอึ
ม เมือง ระ เมือง แตวะ ไน ปะเทต อียปิ เซ ซ แปน
ป ไลจ ซ ฮงั เยอื เอนิ� เซอปึ ไลจ ฮา เมือง ปุย ไฮญ
เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ โม อียปิ ตอ อาวต เฮยี
ไฮ นึง ปะเทต ไฮญ� อาวต ลลาึง จัตเจือ ปุย ไฮญ �
อฮั เซ พะจาว�

13 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �ดัฮ เอจี ลอยจ รปา
วน เนอึม เซ� อาึ ซ รโจะ แม โม อียปิ เกือฮ โอก
ฮา เมือง ปุย นา ก อาวต เฮยี ไฮ อื นึง เซ� 14 อาึ ซ
โรวก เกือฮ เอญี เมือง แตะ� เกือฮ อาวต นึง เมือง
อียปิ ลวง ลัก่เซฮ ป มัฮ เมือง อาวต จัตเจือ ไพรม อื
โฮ� ซ โฮลฮ แปน บัน่เมือง ตุเตียม ติ เมือง� 15 ซ
แปน เมือง ตุเตียม ฮา เมือง ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
เญาะ ซ โฮลฮ โตว ตัตเตียง เมือง ปุย ไฮญ� อาึ ซ
เกือฮ แปน เมือง แตวะ เรยีง ปอ โอ อื เญาะ ซ ปุน
เตียง เมือง ปุย ไฮญ เฟือฮ เอนิ� 16 เมือง อซิราเอน
เญาะ ซ ซาวป โตว เปิง โม อยีปิ� ซ โตก ละ กัน พิต
ยุฮ แตะ นึง ริ แตะ เปิง ไพรม อื โฮ� ซ ยุง คิง แตะ
ฆาื อ�ื ซ ยุง โรฮ มัฮ อาึ พะจาว เยโฮวา ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

บ่าบี่โลน ซ ฮอยจ ซะเต เมือง อยีปิ
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17 เญอืม เอจี มัฮ อื วนัที ติ� เคิ ติ� เนอมึ งา่ โรฮ
อาแลฮ นึง กัน โฮลฮ เอะ แปน ครา� พะจาว เกือฮ
แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 18 �ปะ ป มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ เอ� เนบูคั่ตเนซา ป มัฮ กซัต เมือง บ่าบี่
โลน เอจี คนัป โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่
เวยีง ไทระ� โม ตฮนั เซ โฮลฮ โรวก ป เชยีน ลอน
ปอ เงียก ไกญ แตะ ฮอยจ ละ ฮวัลัน อ�ื ไม่ โฮนว
เอนิ ซองัปา แตะ ฮอยจ ละ บอฮ อ�ื ปัง ยุฮ เนอึม
อื ตอก เซ� กซัต เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โฮลฮ โตว ลัง
วนั แตะ นึง กัน ยุฮ แตะ เซ เฟือฮ� 19 อาึ ป มัฮ พะ
จาว เยโฮวา อฮั เฮี ฆาื� อาึ ซ เกือฮ เมือง อียปิ ละ
กซัต เนบูคั่ตเนซา� ซ ชะเต อ�ื ซ ตุย โรวก คาวคอง
ไมจ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ แปน อื ควน จัง อื
โม ตฮนั ยุฮ แตะ นึง� 20 อาึ ซ เกือฮ เมือง อียปิ ละ
อ�ื ละ ซ กัฮ แตะ จัง กัน ยุฮ อ�ื นึง เอจี รซอฮ อื ละ
อาึ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

21 �เญอืม เกิต โอเอฮี ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ แม โม
อซิราเอน ปุน แม เรยีง แด่น แตะ� เอเซเคียน� ปะ
ซ โฮลฮ เปอะ รโฮงะ โอเอฮี เซ ละ โม เซ ซโตฮ ละ
เกือฮ อื ฮมอง� เญือม เซ ซ ยุง อื ฆาื อื มัฮ อาึ พะ
จาว เยอ�� อฮั เซ�

30
เมือง อยีปิ ซ ลอก ตุต แตะ

1 พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี
2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ
ละ ปุย� ไมจ เปอะ รโฮงะ อาึง ละ อ�ื กัน ป ซ ยุฮ อาึ
ป มัฮ พะจาว เยโฮวา� ซเงะ เซ ซ มัฮ เนอึม ซเงะ
โซะ ไซญ ลัมเลือ เอนิ� 3 ซเงะ เซ เอจี ซดิ เนอึม�
เอจี มัฮ ซเงะ ยุฮ พะจาว ป ซดิ เนอึม ซ ฮอยจ เซ�
ซ มัฮ ซเงะ เฟียก นึง ชุต รวู� ปู นึง เม่ะมัก่ ละ ปุย
โฮวน เมือง� 4 เญอืม เซ ซ เกิต กัน รุป เซิก นึง เมือง
อียปิ� ซ เกิต เม่ะมัก่ ซักคระ นึง เมือง เอทิโอเปีย�
โม อียปิ ซ ยุม ฆาื อื โฮวน� โม ตฮนั ซ ฮอยจ ซะเต
โอเอฮี นึง เมือง อ�ื เมือง เซ ซ ไลจ โลม ฮอยจ นึง
เน่อมึ นึง กาวะ แตะ� 5 เญือม รุป ปุย ปุ แตะ ตอก
เซ โม ตฮนั จัง ปุย เน่อมึ นึง เมือง เอทิโอเปีย� เมือง
พุต� เมือง ลุต� เมือง อาระเบี่ย โครยญ โดฮ� เมือง
ลิเบี่ย� ไม่ โครยญ เมือง ป ซันญา โอเอฮี ไม่ โม อยีปิ
เซ� ซ ยุม ดิ ไม่ อื นึง กัน รุป เซ ตื�� อฮั เซ�

6 พะจาว อฮั เฮ�ี �เน่อมึ นึง เมือง มิกโด่น ลวง
ลั่กล่าวง อื ฮอยจ ละ เมือง ซิเอเน ลวง ลัก่เซฮ อ�ื
เมาะ ป เอจี ฮอยจ เรอึม เมือง อี ยปิ เปอ� ซ ยุม
โอยจ นึง กัน รุป แตะ เซ� โม ตฮนั ป กอ อวต ติ
แตะ เซ ซ ไลจ ซ โลม เนอึม�� อฮั เซ พะจาว เยโฮ
วา� 7 เมือง อาวต โม อยีปิ เซ ซ ไลจ ซ ฮงั เยอื เอนิ�
ซ เซอปึ ไลจ ฮา เมือง ปุย ไฮญ ติ ปลัฮเตะ� ยว่ง ระ
ยว่ง แตวะ นึง อื ซ ไลจ ซ บลวย ตื เอนิ� 8 เญือม
เอจี โตก อาึ เมือง อียปิ เกือฮ ฮะ ล่อยญ� ไม่ เกือฮ
แตะ โม ป ฮอยจ เรอมึ อื ไลจโลม โอยจ เจอ� เญอืม
เซ โม เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื

9 �เญอืม เอจี ฮอยจ ซเงะ เซ ป มัฮ ซเงะ ไลจโลม
เมือง อยีปิ เปอ� อาึ ซ เกือฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง

แตะ โฮว นึง ซปาว� โม เซ ซ เกือฮ โม เอทิโอเปีย ป
โอ ยุง เพรยีง ติ แตะ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง� ฮอยจ
ละ อาวม อื ป โซะ ป ไซญ ลัมเลือ เอนิ� ซเงะ เซ เอจี
ซ ฮอยจ เนอมึ��

10 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �อาึ ซ โกว กซัต เนบู่
คัตเนซา เมือง บ่าบี่โลน ละ ซ เกือฮ แตะ คาวคอง
โฮวน นึง เมือง อียปิ เซ ไลจ โอยจ เอนิ� 11 กซัต เซ
ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื ป มัฮ ตฮนั ซวก ฮา ตฮนั เมือง ปุย
ไฮญ เซ� อาึ ซ นัม เกือฮ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ บัน่เมือง
อยีปิ เซ� ซ มอก โม อยีปิ นึง วจิ ยุฮ แตะ� บัน่เมือง
อื ซ นาวก เอนิ นึง ป ยุม� 12 อาึ ซ เกือฮ โกลงไน
ไฮจ ซออฮ เอนิ� ซ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร โฮลฮ ตัต
เตียง เมือง อียปิ� ปุย ตังเมือง ซ ไลจ ยุฮ บัน่เมือง
อื ไม่ โอเอฮี นึง อื โครยญ เจือ� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ
พะจาว ป อฮั เซ เยอ��

13พะจาว เยโฮวา อฮั โรฮ เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่
ฮุป ไว ปุย ไม่ พะ โอ เนอึม ป ไก นึง เวยีง เมมฟิต
เซ� เญาะ ซ ไก โตว ป ตัตเตียง เมือง อยีปิ เปอ� โม
ลัปซด่อน นึง อื ซ ฮลัต เตีจ ตื� 14 อาึ ซ เกือฮ เมือง
อียปิ ลวง ลัก่เซฮ อื แปน เมือง ฮงั� ซ เกือฮ เวยีง
โซอนั ลวง ลั่กล่าวง อื ฮะ โอยจ นึง งอ� ซ เกือฮ
โรฮ เทเบ่ต ป มัฮ เวยีง กาวะ นึง อื ลอก ตุต แตะ�
15 อาึ ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ เวยีง เปลูเซี
ยม ป มัฮ เวยีง ตอน ฮมัน นึง เมือง อียปิ เซ� คาว
คอง โฮวน นึง เวยีง เทเบ่ต เซ� อาึ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่
แกล เอนิ� 16อาึ ซ โตก เมือง อยีปิ นึง งอ ระ� เวยีง
เปลูเซียม ซ คุกคัก ดู่ด่า นึง โซะ ลอน ป อาวม แตะ�
ฆรุง เวยีง เทเบ่ต ซ ไก ป เญื่อฮ เกือฮ ไลจ� เวยีง
เมมฟิต ซ ไก เอนิ ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โครยญ
ซเงะ เอนิ� 17 ปรเมะ นมุ ไม่ ระ เรยีง แตะ นึง เวยีง
โอน ไม่ เวยีง พีเบ่เซต ซ ยุม โอยจ นึง กัน รุป เซิก�
ปุย ไฮญ นึง อื ซ โฮลฮ โฮว แปน ครา นึง เมือง ปุย�
18 เญอืม ยุฮ อาึ ไลจ ไม่ อมันัต เมือง อยีปิ เปอ� นึง
เวยีง ทาปันเฮต ซเงะ ซ เฟียก ละ อ�ื ระ เรยีง ระ
แด่น ป กอ อวต ไพรม อื โฮ� ซ ลอยจ ไอฮ พาวม
แตะ� ซ ไก ชุต รวู เฟียก ฮอยจ เลอึป เอนิ เมือง อี
ยปิ เซ� ลุกเมือง อื ป อาวต ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง อื
ซ โฮลฮ โฮว แปน ครา เซีญ ปุย� 19 เญอืม เกือฮ อาึ
โม อียปิ ลอก ตุต แตะ ตอก เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

20 เญือม เอจี มัฮ อื วนัที อาแลฮ� เคิ ติ� เนอึม
กาว โรฮ ติ นึง กัน โฮลฮ เอะ โฮว แปน ครา� พะจาว
เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 21 �ปะ
ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� อาึ เอจี โบวก ยุฮ เตะ ฟาโร
ป มัฮ กซัต เมือง อยีปิ� ไก โตว ป ปุน เพาะ ละ อื ไม่
ดุฮ เฟือก นึง อื ละ ซ เยื่อ อื เกือฮ ไฮ ปอ เกียฮ ไปญ
แม อื วจิ ตอก ไพรม แตะ� 22 อาึ ป มัฮ พะจาว เย
โฮวา อฮั เฮ�ี อาึ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ฟาโร กซัต เมือง
อยีปิ� อาึ ซ เกือฮ เตะ อื โบวก เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื
เตือง เตะ เอจี โบวก ไพรม อื ไม่ เตะ โอ ดิ โบวก อ�ื
วจิ ยุฮ อื ซ ดุฮ ฆาื อื ฮา เตะ อ�ื 23 อาึ ซ เกือฮ โม อี
ยปิ อาวต เฮยี อาวต ไฮ เล่ีป ปลัฮเตะ เอนิ� 24 อาึ ซ
เรอึม กซัต เมือง บ่าบี่โลน� ซ เกือฮ เตะ อื ไก เรยีง
แด่น� ไม่ ซ เกือฮ วจิ ยุฮ แตะ อาวต นึง เตะ อ�ื ป
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มัฮ กซัต เมือง อียปิ อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ เตะ อื โบวก
เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ซ ครวก รกั ไม่ ลอต เอนิ อื ยุม
ซองนา ปันตา โม ป เกละยุ แตะ� 25อาึ ซ เรอมึ เนอึ
ม กซัต เมือง บ่าบี่โลน เซ� ซ เกือฮ เตะ อื ไก เรยีง
แด่น� ปังเมอ ซ เกือฮ กซัต เมือง อียปิ เซ อฮั เตะ
ฮรมั ชวง� เญือม เกือฮ อาึ วจิ ยุฮ แตะ อาวต นึง
เตะ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน เซ ไม่ เญอืม ซนาว อื วจิ เซ
แน ลัก่ เมือง อียปิ เปอ� เญือม เซ โม เซ ซ ยุง เนอึ
ม มัฮ อาึ พะจาว. 26 อาึ ซ เกือฮ โม อียปิ อาวต เฮยี
อาวต ไฮ ฆาื อื เล่ีป ปลัฮเตะ เอนิ� เญือม เซ โม เซ
ซ ยุง ที เอนิ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

31
เมือง อยีปิ ตอก โคะ โซน ซีด่า

1 เญอืม เอจี มัฮ อื วนัที ติ� เคิ ลอวย� เนอมึ กาว
โรฮ ติ นึง กัน โฮลฮ เอะ โฮว แปน ครา� พะจาว
เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 2 �ปะ
ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ อฮั ละ ฟาโร ป มัฮ
กซัต เมือง อยีปิ ไม่ ปุย ไน อื เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี
โม เปะ ระ เนอึม อมันัต โญตซัก เปอะ� ซ เกียฮ
แพป เปอะ ไม่ เมอ ติ ติ� 3 ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน
เมือง อตัซีเรยี� เมือง เซ เยอ มัฮ ตอก อื โคะ โซน ซี
ด่า เมือง เลบ่านอน ติ โฆง โฮ� กัก อื ไมจ ไม่ เกลอึ
ม เนอึม ฮละ แตะ� ฮลาวง ไม่ อื ฮอยจ เบรียง ไม่
ชุต รวู� 4 เน่อมึ อื ซัก นึง รอาวม� แรฮ อื ฮอยจ ละ
รอาวม ป ไก ฆรมึ เตะ� รอาวม เซ ซเกาะ ยุฮ เตะ ก
อาวต อ�ื ปัต แม แปน โกลง ฮอยจ ละ โคะ ไฮญ นึง
เพระด่าวก เตือง โอยจ อ�ื 5 โคะ เซ ฮลาวง ปุ ปุ�
ฮอยจ ละ ฮลาวง อื ฮา โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื นึง
อาวต อื ซดิ ไม่ รอาวม โฮวน� กัก อื ระ� ลัง่ ปุ ปุ�
6 ไซม โครยญ เจือ ฮอยจ ละ ซ ยุฮ อื รฮมาวม แตะ
นึง กัก อ�ื โกะพริ ฮอยจ โรฮ ละ ซ กิฮ อื กวน แตะ
นึง เดีย ลเฆลอปึ กัก อ�ื เมือง ปุย เล่ีป เตะ ฮอยจ
เปิง โรฮ เดีย ฮลอง อ�ื 7 โคะ เซ ไมจ ลัมเลือ� ฮลา
วง ไม่ ระ แตะ� ลัง่ เนอึม กัก นึง โด่ะ แรฮ อื ฮอยจ
ละ รอาวม โฮวน� 8 โคะ โซน ซีด่า นึง รปึม ยุฮ พะ
จาว เตือง โอยจ อื เมาะ โตว โคะ เซ ติ ตื� โคะ ฆิ
รติญ ฮละ ไก โตว ป ไมจ กัก อื เมาะ เซ ติ โคะ เนอึ
ม� โคะ ฆิ รจวง ไก โตว โรฮ ติ เนอึม ป บรญิ คึ กัก
ไม่ อ�ื โคะ ไฮญ นึง รปึม ยุฮ พะจาว ป ไมจๆ ไก โตว
ป รดู อื ติ โคะ เนอึม� 9 อาึ ยุฮ ฮุ เกือฮ ไมจ เตือง
โฆรง เตือง กัก โฮวน อื เซ� โคะ ไฮญ นึง รปึม เอ
เด่น ป มัฮ รปึม ยุฮ พะจาว เซ ลเลียก ตื เอนิ นึง อ�ื

10 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮ
วา อฮั เฮ�ี โคะ เซ ฮลาวง ปุ ปุ ฮอยจ ละ จิ เปือง
อื ชุต รวู� เกิต รพาวม เกียฮ ฮุน ฆาื ฮลาวง แตะ
เซ� 11 อาึ เอจี โตกโลง โอ เญาะ ฆวต ไอฮ โคะ เซ
ฆาื อ�ื อาึ เอจี มอป ละ กซัต ติ ปุย ป ตัตเตียง ปุย
ตัง เมือง� กซัต เซ เอจี ยุฮ อื ละ อื ตัม โปง อื ไม่
กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อ�ื 12 โม ปุย ตังเมือง ป ตึก
นึง ไฮะฮอน แตะ เอจี ฆู โปวฮ โคะ เซ� กัก ระ กัก
แตวะ อื เอจี อาวต เฮยี ไฮ ฆาื อื นึง บลาวง นึง ฌื
เดือะ โกลง เดือะ งวต เล่ีป ปลัฮเตะ� ปุย โครยญปะ

เทต ป เปิง เดีย โคะ เซ เอจี ตอ ตื ฮา อ�ื 13 ไซม เตื
อง โอยจ อื ฮอยจ จัป นึง โคะ เอจี ลเลอมึ เซ ฆาื อ�ื
โกะพริ โครยญ เจือ อาวต ลล่าึง กัก เฮยี ไฮ อื เซ�
14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เญาะ ซ ไก โตว โคะ ไฮญ� ปัง
มัฮ โคะ อาวต โบ รอาวม ญุ่ก� ป ปุน เกือฮ ติ แตะ
ฮลาวง เมาะ โคะ เซ� ป เกือฮ เปือง แตะ เบรยีง ไม่
ชุต รวู ปุ เญาะ ซ ไก� โคะ ไฮญ มัฮ ตื ป ลัง ยุม ตอก
ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ ตื ป ลัง เลีฮ ฮอยจ เมือง ป ยุม��
อฮั เซ�

15พะจาว เยโฮวา อฮั อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เลีฮ โคะ
เซ ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม� อาึ เอจี เกือฮ รอาวม ฆรมึ
เตะ เลอปึ โอยจ อ�ื อาึ เอจี คัต เวยีน โกลง ระ โกลง
แตวะ โอ เญาะ เกือฮ ปัต ฆาื อ�ื อาึ เกือฮ บลาวง
เลบ่านอน เฟียก รโตง อ�ื โคะ เอาะ เพระด่าวก
ตูไต ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื 16 อาึ เอจี เกือฮ เซียง ล
เลอมึ อื แปน ควน รกุฮ ยุฮ ปุย โครยญ ปะเทต� นึง
เกือฮ อาึ อื เลีฮ ฮอยจ เมือง ป ยุม� เญือม เกิต โอ
เอฮี ตอก เซ เยอ� เมาะ โคะ ป ไก นึง เอเด่น โฆะ
ไม่ โคะ อาวต โบ รอาวม นึง เลบ่านอน ป เอจี เลีฮ
ฮอยจ เมือง ฆรมึ เตะ ซ ปุก ตื รพาวม อ�ื 17 โม เซ
เอจี เลีฮ ดิ ไม่ อื ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม� ฮอยจ รโจะ
ไม่ โม ป เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ไพรม อ�ื โม ป พาวม ดิ
ไม่ อื ป ชุง เดีย เปิง ฮลอง อื ซ โฮลฮ เอนิ เฮยีไฮ ติ
แตะ ซน่ะ ซลาึง ปุย โฮวน เมือง�

18 �ไลลวง โคะ โซน ซีด่า เซ เอจี มัฮ แพป เยอะ
ไม่ ปะ ป มัฮ กซัต เมือง อยีปิ เตือง โม ลัปซด่อน ยุฮ
เปอะ เตือง โอยจ อื โรฮ� ปัง มัฮ โคะ นึง รปึม เอ
เด่น ไก โตว ป คึ ป ฮลาวง อื เมาะ เปอะ ติ ตื เนอมึ�
ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ซ เลีฮ เปอะ ฮอยจ เมือง ป ยุม ตอก
โคะ นึง เอเด่น เซ� ซ อาวต ดิ เปอะ ไม่ โม ป โอ เจือ
พะจาว� ไม่ โม ป ยุม นึง กัน รุป เซิก�� อฮั เซ พะ
จาว เยโฮวา�

32
กซัต เมือง อยีปิ มัฮ ตอก จเค

1 เญือม เอจี มัฮ อื วนัที ติ� เคิ กาว ลอา� เนอึม
กาว ลอา นึง กัน โฮลฮ เอะ แปน ครา� พะจาว เกือฮ
แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 2�ปะ ป มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ รโฮงะ อาึง ป ซ เกิต ละ ฟาโร
ป มัฮ กซัต เมือง อียปิ ไม่ ดุฮ เปอะ นึง รซอม เยอืม
แตะ ตอก เฮ�ี �ปะ อฮั เปอะ ติ แตะ ตอก รเวยี ซิง
โต ลลาึง ปุย เมือง ไฮญ� ปังเมอ มัฮ เยอื เปอะ ตอก
จเค ฟุตฟัต ติ แตะ นึง โกลง โฮ� ปะ ซโกว เปอะ
ยุฮ รอาวม นึง ชวง แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ โกลง แปน
ป รแอม� 3 เญือม รโจะ ปุย โฮวน เมือง ไม่ ปุ แตะ
อาึ ซ ปุน ปะ นึง เรอึป ยุฮ แตะ� ปุย โม เซ ซ เมือะ
เอนิ ปะ โอก ฮา รอาวม นึง อ�ื 4 อาึ ซ น่ากึ โปวฮ ปะ
ลังเตะ� ไม่ ซ เกือฮ โม ไซม ไม่ โกะพริ ติ ปลัฮเตะ
ฮอยจ กุก โตะ เปอะ� 5 อาึ ซ เกือฮ บลาวง ฌื นาวก
เอนิ นึง เนะ เอจี ซเออมึ เปอะ� 6 อาึ ซ เกือฮ ฮนัม
เปอะ ปัต นึง บลาวง ไม่ นึง เดือะ โกลง ปอ เล่ีป อื
เอนิ� 7 เญือม เกือฮ อาึ เปอะ ไลจ โลม ตอก เซ อาึ
ซ เกือฮ มะลอง เฟียก� ซ เกือฮ ซโมยญ โอ เญาะ ซ
เปีย� ซ เกือฮ ชุต รวู เดีย ซเงะ ไม่ คัต เตอะ เคิ โอ
เญาะ รงั� 8ป มัฮ ควน ซเปีย นึง มะลอง อาึ ซ เกือฮ
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เฟียก โอยจ� ซ ตาว เฟียก ละ เปอะ เล่ีป บัน่เมือง
อาวต เปอะ�� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยโฮวา�

9�เญอืม เกือฮ อาึ ปุย โฮวน เมือง โฮลฮ ฮมอง ไล
ลวง ตอก ไลจ โลม เปอะ� โม เซ ซ ตุก เนอมึ รพาวม
ฆาื อ�ื เอจี มัฮ เอนิ เมือง โฮวน ป โอ ปะ ยุง ป มัฮ อื
เซ� 10 ป เกือฮ อาึ เกิต ละ เปอะ เซ มัฮ ซ เกือฮ ปุย
โฮวน เมือง โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื เญือม รูรี อาึ วจิ ยุฮ
แตะ โม กซัต นึง เมือง โม เซ ซ ฮลัต เอนิ ปอ รกุฮ
แตะ� ซเงะ ยุฮ อาึ ไลจ ไม่ เปอะ เซ โม เซ ซ ฮลัต ไม่
รกุฮ รเตียง แตะ นึง ฮอ อื นึง ซ ยุม โรฮ แตะ�� อฮั
เซ�

11พะจาว เยโฮวา อฮั โรฮ เฮี ละ กซัต เมือง อยีปิ�
�วจิ ยุฮ กซัต เมือง บ่าบี่โลน ซ ฮอยจ ตอซู ไม่ ปะ�
12อาึ ซ เกือฮ โม ตฮนั ซวก โฮวน ปะเทต ฮอยจ มอก
ปะ นึง วจิ ยุฮ แตะ� โม ปุย ไน เปอะ ซ ยุม โอยจ เอนิ
ฆาื อ�ื กัน เกียฮ ฮุน เมือง อยีปิ ซ ไฆร� ปุย นึง อื ซ
ยุม โอยจ เอนิ� 13 คอง เลียง คอง ดู่ เปอะ ป อาวต
โบ ตุง รอาวม โครยญ โดฮ อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โครยญ
ตัว� เญาะ ซ ไก โตว กลอฮ ซัตซิง ไม่ ชวง ปุย ป
บึน รอาวม เซ ละ ซ เกือฮ อื ซโกว� 14ฟวยจ เซ อาึ
ซ เกือฮ ตุง รอาวม แปน ป ซงอม� รอาวม ป ปัต
โตะ โกลง เมือง เปอะ ซ ซงอม นึง โอ อื เญาะ ไก ป
ลอก�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา� 15�เญอืม เกือฮ อาึ
เมือง อียปิ แปน เมือง ฮงั ไม่ ยุฮ ฮุ ไลจ ไม่ โอเอฮี
อาวต นึง อื แกล ตอก เซ� ปุย ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว
ฆาื อ�ื 16 รซอม เฮี มัฮ รซอม โฆว� โม ปรโปวน
โฮวน เมือง ซ โฆว นึง อื ละ ซ โตก แตะ ละ เมือง อี
ยปิ ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อื เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
พะจาว เยโฮวา�

ไลลวง เมือง ป ยุม
17 เญือม เอจี มัฮ อื วนัที กาว โรฮ พอน� เคิ ติ�

เนอมึ กาว ลอา นึง กัน โฮลฮ เอะ แปน ครา� พะจาว
เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี 18 �ปะ
ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ โฆว โม ปุย โฮวน
ป อาวต นึง เมือง อียปิ เซ� ไมจ เปอะ ดวน เกือฮ
เลีฮ ดิ ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม เตือง โกะ อ�ื เตือง
เมือง ไฮญ ป ระ อมันัต เซ� 19 ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ�
�โม เปะ อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ ชอม ฮา ปุย เมือง
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ ซ จัมเปน เปอะ เลีฮ นึง
เมือง ป ยุม ละ ซ ไอจ ดิ เปอะ ไม่ โม ป โอ เจือ พะ
จาว เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 20 โม อียปิ ซ ไลจ ซ
โลม ไม่ โม ป ยุม นึง กัน รุป เซิก� วจิ ละ ซ มอก ปุย
โกะ อื เซ เอจี เพรยีง โรฮ ปุย อาึง� มอก แปฮ ปุย
โม เซ เตือง โอยจ อื เมิฮ� 21 โม ตฮนั เกง เลือ ไม่
โม ป พาวม ไม่ โม อียปิ ไพรม อื เซ� กอก รโฮงะ อื
ละ อื เน่อมึ นึง เมือง ป ยุม ตอก เฮ�ี �โม ป โอ เจือ
พะจาว ไม่ ยุม แตะ นึง กัน รุป เซิก เอจี เลีฮ ฮอยจ
นา เฮ�ี เอจี ไอจ ตื นา เฮ�ี� อฮั เซ�

22�โม ตฮนั อตัซีเรยี เอจี อาวต นา เซ เตือง มู เตื
อง จุม แตะ� เบือง รมอยจ อื ไก รวติ รเวยีง อ�ื โม
เซ เอจี ยุม นึง กัน รุป เซิก เตือง โอยจ แตะ� 23 เบือ
ง รมอยจ อื นึง เมือง ป ยุม เซ ไก ก โด่ะ อื ฮา ปุย�

รมอยจ ตฮนั โม เซ อาวต รวติ รเวยีง รมอยจ เมือง
แตะ เซ� โม ป เกือฮ ปุย ไฮญ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง
นึง แตะ เญอืม ไอม ลัง่ แตะ โฮ� เอจี ยุม ตื เอนิ นึง
กัน รุป เซิก�

24 �โม เอลัม เอจี อาวต โรฮ นา เซ� โม ตฮนั ยุฮ
อื เอจี อาวต โรฮ รวติ รเวยีง รมอยจ เมือง แตะ เซ�
มัฮ ตื ป ยุม นึง กัน รุป เซิก� เลีฮ โรฮ ไม่ โม ป โอ
เจือ พะจาว ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม� เญอืม ไอม ลัง่ อื
โม เซ เกือฮ ปุย ไฮญ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง แตะ�
ปเล่ีย เฮี ปังเมอ เอจี อาวต ไม่ โม ป ยุม ไม่ อาวม อื
โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� 25 เมือง เอลัม ไอจ โรฮ ไม่ โม
ป ยุม นึง กัน รุป เซิก� เบือง รมอยจ โม ตฮนั ยุฮ อื
เอจี อาวต รวติ รเวยีง โกะ อ�ื มัฮ ตื โม ป โอ เจือ
พะจาว� มัฮ ป ยุม นึง กัน รุป แตะ� เญอืม ไอม ลัง่
อื โม เซ เอจี เกือฮ ปุย ฮลัต เตีจ นึง แตะ� ปเล่ีย เฮี
ปังเมอ ไอจ ลอป ไม่ ป ยุม นึง กัน รุป� ไม่ อาวม อื
โซะกิจ ปิญไง่ แตะ นึง นา ก อาวต แตะ เมือง ป ยุม
เซ�

26�เมือง เมเชก ไม่ เมือง ทูบัน่ เอจี อาวต โรฮ นา
เซ� โม ตฮนั ยุฮ อื เอจี อาวต โรฮ รวติ รเวยีง รม
อยจ เมือง แตะ เซ� มัฮ ตื ป ยุม นึง กัน รุป เซิก ไม่
มัฮ แตะ ป โอ เจือ พะจาว� เญือม ไอม ลัง่ อื เอจี
เกือฮ ปุย ไฮญ ฮลัต เตีจ นึง แตะ� 27 เญอืม รมอยจ
ปุย อื โฮลฮ โตว รไงฮ่ อื ตอก ตฮนั เกง เลือ โฆะ ลัง่�
โฮลฮ โตว ปุย อาึง วจิ ยุฮ อื ฆรมึ ไกญ อื ไม่ อาึง โล
ยุฮ อื ราว รน่าวก อื ละ รไงฮ่ อื ตอก ตฮนั เตม โญต
โฮ� ตฮนั โม เซ เญือม ไอม ลัง่ อื เกือฮ เนอึม ปุย
ฮลัต เตีจ นึง แตะ นึง ระ อมันัต แตะ�

28 �โม เปะ ป มัฮ โม อียปิ เปอ� โม เปะ ซ ไลจ ซ
โลม โรฮ เปอะ ตอก เซ� ไม่ ซ ไอจ ดิ โรฮ เปอะ ไม่
โม ป โอ เจือ พะจาว ป ยุม นึง กัน รุป เซิก ตอก เซ
โรฮ�

29 �เมือง เอโด่ม เอจี อาวต โรฮ นา เซ� เตือง
กซัต ไม่ โม จาวไน ยุฮ อ�ื โม เซ มัฮ ตื ตฮนั ระ
เรยีง� ปเล่ีย เฮี ปัง เมอ ไอจ เยอื ไม่ โม ป ยุม นึง
กัน รุป เซิก� เอจี โฮลฮ เยอื ไอจ ดิ ไม่ โม ป โอ ยุง
พะจาว นึง เมือง ป ยุม เซ�

30 �โม จาวไน ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ล่าวง อาวต ตื
นา เซ ไม่ โม ไซด่อน เตือง โอยจ อ�ื ไพรม อื อมันัต
โม เซ เกือฮ ปุย ไฮญ ฮลัต เตีจ นึง แตะ� ปเล่ีย เฮี
ปังเมอ เอจี โฮลฮ เยอื โรฮ อาวต ไม่ โม ป ยุม นึง กัน
รุป เซิก� ไม่ ซ โฮลฮ อื อาวม โซะกิจ แตะ ไม่ โม ป
โอ เจือ พะจาว ป เลีฮ ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม เซ�

31 �กซัต เมือง อยีปิ เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื เญอืม
ยุ อื โม ปุย ไฮญ ป ยุม นึง กัน รุป เซิก ตอก เซ� ฌัก
แฟน โรฮ ตุก พาวม ฆาื อื นึง ไลลวง โฮวน ตฮนั ยุม
ยุฮ โม โกะ แตะ เซ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

32พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �อาึ เอจี ญอม เกือฮ กซัต
เมือง อยีปิ โฮลฮ เกือฮ ปุย ไฮญ ป ไอม ลัง่ ฮลัต เตีจ
นึง แตะ� กซัต เซ ปังเมอ ซ ยุม ดิ โรฮ ไม่ โม ตฮนั
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ซ โฮลฮ ไอจ ดิ ไม่ โม ป โอ
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เจือ พะจาว� เมาะ ป เอจี ยุม นึง กัน รุป เซิก เซ เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

33
เอเซเคียน แปน ป มอง ญัม
(อซค� 3:16-21)

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ รโฮงะ
ละ ปุย เมือง เปอะ เกือฮ ยุง ป ซ เกิต ละ แตะ� เญื
อม เกือฮ อาึ กัน รุป เซิก ฮอยจ ละ บัน่เมือง อ�ื ปุย
ไน บัน่เมือง เซ ตึน ซ เลือก ปุย ไน แตะ ติ ปุย ละ ซ
แปน อื ป มอง ญัม� 3 ปุย เซ ดัฮ เอจี ชวน ป ฮอยจ
รุป ไม่ ปุย� ลไล ฮอยจ อื เซ ปุย เซ ซ ปาึง โตวต ยุฮ
แตะ ละ เกือฮ อื ปุย ยุง เพรยีง ติ แตะ� 4 ดัฮ ไก ป
ฮมอง ลอยฮ โตวต เซ เตือง โอ แตะ เครองึ นึง� ดัฮ
ปุย ฮอยจ รุป ไม่ ปุย เซ ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ อ�ื ไล ยุม อื
เซ เกว ไม่ โกะ อื ไอฮ� 5 ปุย เซ เอจี ฮมอง อื ลอยฮ
เซียง โตวต เตอ� ปังเมอ โอ เครองึ นึง อ�ื มัฮ เค
รองึ อื นึง� ตึน ซ เกียฮ โปน อื ยุม แตะ เซ� ไล ยุม
อื เซ เกว ไม่ โกะ อื ไอฮ ฆาื อ�ื 6 ดัฮ ป มอง ญัม เซ
ชวน ฮอยจ ป รุป ไม่ ปุย เซ ไม่ โอ อื ปาึง โตวต ละ
กอก อื ปุย เฟือฮ โฮ� เญือม เซ ดัฮ โม ป รุป ไม่ ปุย
ฮอยจ ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย งอ่น ฆาื มัป่ ยุฮ อื เซ� อาึ
ปังเมอ ซ เมีญ มัฮ ป มอง ญัม เซ ป ลัง ลอก ตุต ฆาื
ยุม ปุย โม เซ�

7�ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� อาึ เอจี ดุฮ ปะ แปน
ป มอง ญัม ละ โม อซิราเอน เตือง โต อ�ื ดัฮ ปะ
ฮมอง ลปุง ซตอก อาึ ปุย โฮ� ปะ ไมจ เปอะ ซึป ลปุง
เซ ละ ปุย โม เซ� 8 ดัฮ อาึ อฮั ละ ปุย ฆอก ไล ตอก
เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� ปะ ซ ยุม เนอึม
เปอะ�� ดัฮ อาึ อฮั เซ ละ เตือง โอ ปะ ซตอก รเงอ่มึ
ปุย เซ ละ ซ เกือฮ อื ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ
แตะ เซ� ปุย เซ ซ ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ เซ� ไลลวง
ยุม อื เซ ปังเมอ ซ เกว ไม่ ปะ� 9 ดัฮ ปะ ซตอก รเง่
อมึ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ละ ซ เกือฮ อื ลเตือฮ ติ แตะ
ฮา กัน ฆอก ยุฮ อื เซ� ดัฮ โอ ลเตือฮ เนอมึ โฮ� ปุย
ฆอก ไล เซ ซ ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� ปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ซ ลอก ตุต แตะ นึง� ซ ยุม เปอะ โตว
ฆาื�� อฮั เซ พะจาว.

ปุย ซ ลอก ตุต ฆาื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ
10พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ�

ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี โม เปะ กอ
อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �มัป่ ตุต ยุฮ เอะ เฮี เอจี แปน
เอนิ รบุยฮ เชยีน ลอน ละ เอะ� เอะ ซ ไลจ โลม เนอึ
ม โกวต อื ปุ ปุ� ซ เกียฮ ไอม ลัง่ ตอก เมอ�� เอจี
อฮั เปอะ ตอก เซ� 11 เอเซเคียน� ปะ ไมจ เปอะ อฮั
ละ อื ตอก เฮ�ี �แจง ไอม อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮ
วา ตอก ออฮ� อาึ แจง โอ มวน รพาวม นึง ยุ แตะ
ยุม ปุย ฆอก ปุย เบร ตอก เซ โรฮ� ฮา เซ อาึ ฆวต
เกือฮ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ ฮา อ�ื ละ
ซ โฮลฮ อื ไอม เบือ อ�ื โอ โม อซิราเอน� ไมจ เนอึ
ม เปอะ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ� เมอยุ
ฆวต ยุม เปอะ�� อฮั เซ�

12 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ อฮั ละ
ปุย เมือง เปอะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย ซืไซ ติ ปุย� ดัฮ
ตอ ยุฮ กัน พิต กัน มัป่ โฮ� กัน ซืไซ ไพรม ยุฮ อื ซ
เกียฮ เกือฮ โตว อื โปน ตุต แตะ� ป มัฮ ปุย ฆอก ปุย
เบร เยอ ดัฮ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ เซ�
ซ ไลจ ซ โลม โตว โรฮ ฆาื กัน ฆอก ไพรม ยุฮ แตะ�
ปุย ซืไซ ดัฮ ยุฮ กัน พิต กัน มัป่ โฮ� ปุ โรฮ ซ โปน ยุม
แตะ เบือ กัน ไมจ ไพรม ยุฮ แตะ เซ� 13 ปัง อฮั อาึ
ติ แตะ ซ เกือฮ จีวติ ละ ปุย ซืไซ� ดัฮ ปุย เซ ซโอว
รพาวม ไม่ กัน ซืไซ ไพรม ยุฮ แตะ โฮ� ไม่ ซาวป อื
ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร� อาึ เญาะ ซ ไตม โตว กัน ซื
กัน ไซ ไพรม ยุฮ อื เซ� ปุย เซ ซ ยุม โกวต กัน ฆอก
ยุฮ แตะ เซ� 14 ดัฮ อาึ ซตอก รเง่อมึ ปุย ฆอก ไล
ละ เกือฮ อื ยุง ซ ยุม แตะ ฆาื อ�ื ดัฮ ปุย เซ ญอม ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา กัน พิต กัน มัป่ ยุฮ แตะ โฮ� ไม่ ยุฮ
อื ป ปุก ป ลอก ไม่ กัน ซื กัน ไซ� 15แพป แลน� ดัฮ
รแม่ คองคัน ละ ป รมะ นึง แตะ� ไม่ ตาว อื โอเอฮี
ป บระ แตะ ละ กุม อื โฮ� ดัฮ โอ เญาะ ยุฮ กัน ฆอก
กัน เบร ไม่ ญอม อื ยุฮ ตัม โกตไม ป นัม ปุย ฮอยจ
ละ จีวติ แตะ� ปุย เซ ซ ยุม โตว� แจง ซ โฮลฮ อื
ไอม เมอ� 16 เมาะ มัป่ ป เอจี ยุฮ ไพรม อื เซ อาึ ซ
ยวก ละ อื เตือง โอยจ อ�ื ซ โฮลฮ ไอม เบือ ยุฮ แตะ
ป ปุก ป ลอก ไม่ กัน ซื กัน ไซ��

17 �ปุย ไน เมือง เปอะ ปัง เมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�คระ ยุฮ พะจาว มัฮ โตว ป ปุก ป ลอก�� กอ อฮั
อื ตอก เซ� ญันได่ มัฮ คระ ยุฮ โกะ อื ไอฮ ป โอ ปุก
โอ ลอก เกอ� 18 ดัฮ ไก ปุย ซืไซ ป ตอ ลเตือฮ ติ แตะ
ฮา กัน ซืไซ ยุฮ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร�
ปุย เซ ซ ยุม ฆาื กัน ฆอก ยุฮ แตะ เซ� 19 ดัฮ ไก ปุย
ฆอก ปุย เบร ป ญอม ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ
แตะ ละ ซ ยุฮ แม อื กัน ปุก กัน ลอก ไม่ กัน ซื กัน
ไซ เยอ� ปุย เซ ซ ไอม เบือ อ�ื 20 โม เปะ โม อซิรา
เอน เนอ� ปังเมอ อฮั แนฮ เปอะ คระ ยุฮ อาึ โอ มัฮ
ป ปุก� อาึ ซ รเตีฮ โม เปะ ตัม กัน ยุฮ โกะ เปอะ ไอฮ
โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว�

ไลลวง ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ เยรูซาเลม
21 เญือม เอจี มัฮ อื วนัที พอน� เคิ กาว� เนอึม

กาว ลอา นึง กัน โฮลฮ เอะ แปน ครา� ไก ปุย ติ ตอ
ฮา เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ รโฮงะ อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี
�เวยีง เยรูซาเลม เอจี ไลจ เอจี โลม�� อฮั เซ เนิ�
22 ปู กา ฮอยจ ปุย เซ อาึ ตึน เอจี อาวม อาวต เนอมึ
อมันัต พะจาว ไม่ แตะ� พะจาว เอจี เกือฮ อาึ เกียฮ
ลปุง แม กา เฆียง ฮอยจ ป ตอ เซ เคะ แตะ เมือ กซะ
เซ� เคียง เซ อาึ เญาะ ไก โตว ป คัต เตอะ โอ เกียฮ
ลปุง เงอ�

โม ป ไอม ลัง่ นึง เมือง ยูด่า
23พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก

เฮ�ี 24 � ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� โม ป อาวต ลัง่
นึง เมือง อซิราเอน ป มัฮ เมือง ไลจ เมือง ฮงั เซ อฮั
แนฮ อื ตอก เฮ�ี �อปัราฮมั มัฮ ปุย ติ โน่ง� ปังเมอ
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โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ เตือง ปลัฮ อ�ื เอะ โฮวน ลัง่ ไม่
ปุ แตะ� พะจาว แจง ซ เกือฮ เอะ โฮลฮ กุม ปลัฮ
เตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 25 ไมจ เปอะ อฮั
เฮี ละ ฆาื อ�ื พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �โม เปะ กุก
เปอะ โตะ ป อาวต ลัง่ ฮนัม นึง� ไว ลัง่ เปอะ ฮุป�
ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย� อมั แกต ลัง่ เปอะ ติ แตะ ซ
โฮลฮ ปลัฮเตะ เฮี แปน คอง แตะ� 26 โม เปะ เปิง
เปอะ วจิ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� ป ยุฮ ป อฮั เปอะ รแอม
ลัมเลือ เอนิ ละ อาึ� โม เปะ เอจี เลน ตื เปอะ จุ ไม่
ปรโปวน เญือะ ปุยว่ง แตะ� อมั มัฮ แกต ลัง่ เปอะ ติ
แตะ ซ โฮลฮ ปลัฮเตะ เซ แปน คอง แตะ�� � ไมจ
เปอะ อฮั เซ ละ�

27 ไมจ โรฮ เปอะ อฮั เฮี ละ� �พะจาว เยโฮวา อฮั
อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� โม ป
อาวต ลัง่ นึง ยว่ง เอจี ไลจ เซ แจง โรฮ ซ ยุม นึง กัน
รุป ตอก เซ� โม ป อาวต นึง ชจิ นึง ม่า ซ ยุม โรฮ
นึง กุก โกะพริ แตะ� โม ป ซาวป เปิง ไกญ รองั ไม่
โตะ ทัม ซ ยุม นึง พาญัต ฆอก� 28 อาึ ซ เกือฮ ปลัฮ
เตะ แปน เยอื ลาึน ไม่ เมือง ฮงั� อมันัต ป กอ อวต
โม เซ ซ ลอยจ เยอื ไอฮ พาวม แตะ� บลาวง เมือง
อซิราเอน ซ ลงอต ลงอย ปอ โอ ปุย เญาะ ซ โรวต
โฮว นึง อ�ื 29 เญือม เอจี ฟวยจ เกือฮ อาึ ปลัฮเตะ
เซ แปน ลาึน ไม่ ฮงั โอยจ อื ฆาื กัน คึต กัน ตวยฮ
ป ยุฮ ปุย โฮ� เญือม เซ ปุย ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื
อ�ื� � อฮั เซ�

30พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ�
ปุย ไน เมือง เปอะ กัมลัง อู ลอก ปะ เญอืม รโตฮ อื ยุ
ปุ แตะ โบ ฆรุง เวยีง ไม่ โบ รเวอืะ เญือะ แตะ� เอจี
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �เอญี งอ่ต ดิ ลปุง ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง พะจาว และ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 31 โม เซ กอ
ฮอยจ ดิ ไม่ ปุ แตะ� งาวม ละ ซ งอ่ต แตะ ป อฮั ปะ
ละ แตะ� ปังเมอ โอญอม ยุฮ อื ตัม ป อฮั ปะ ละ แตะ
เฟือฮ� ลปุง นึง ดักดอย อื เคียต ลื พะจาว� รพาวม
อื ปังเมอ อาวต แนฮ ไม่ ฆวต ไอฮ ลอน แตะ� 32 ละ
โม เซ ปะ มัฮ เยอื เปอะ ตอก ปุย เกียฮ เชยี นึง รซอม
ชอม รซอม แล่ ละ อ�ื ไม่ ตอก เปอะ ป เชยี มวน ไม่
เตียต แตะ พิน โฮ� โม เซ ฮมอง เนอมึ ป อฮั เปอะ�
ปังเมอ โอ เครองึ นึง ลปุง เปอะ ติ มวยญ เนอึม�
33 เฆียง เฮี ป อฮั เปอะ อาึง เซ ซ เกิต เนอมึ ตอก อฮั
เปอะ เซ� เญอืม เซ โม เซ ซ ยุง อื ฆาื อื อาวต ป ซึป
ลปุง พะจาว ลลาึง แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

34
โม ป เลียง แกะ ไน โม อซิราเอน

1 พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี
2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ
ไม่ เติ เปอะ โม ป เลียง แกะ ไน โม อซิราเอน� ไมจ
เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี ลปุง เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว เย
โฮวา ละ โม เปะ� มัฮ อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ป ลัง เลียง แกะ ไน โม อซิราเอน� เลียง เนอึม
เปอะ โตว แกะ� เลียง เปอะ ไอฮ ติ แตะ โน่ง� ซ
ลอก เปอะ ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื ป เลียง แกะ
โม่ ซ ไมจ อื แลน แก แกะ ยุฮ แตะ� 3 โม เปะ เอจี ญุ
เปอะ รอาวม ตาึฮ อ�ื เอจี โกว เปอะ ฮาึก อื ละ ยุฮ

เปอะ เครองึ แตะ นึง� เอจี เลือก เปอะ แกะ ไมจ นึง
อื ละ ซ มอก เปอะ ปอน โตะ อ�ื แกะ โม เซ ปังเมอ
โอ เปอะ แลน แก เฟือฮ� 4 แกะ ชุมเรยีง นึง อื โม
เปะ เรอึมชวย ตูเตอมึ เปอะ โตว� แกะ โซะ นึง อื
เยื่อ เปอะ โตว� ป เบราะ อื เพาะ เปอะ โตว ละ อ�ื
โม ป พิต อื คระ โม เปะ นัม เปอะ โตว เกือฮ เอญี
นึง คอก� โม ป ไฆร อื ปุ เปอะ ซาวป� เอจี เปลีฮ
ลอน เปอะ รพาวม ซวก แตะ ละ แกะ เซ� โคมเฮง
คาเคียน ลอน เปอะ� 5แกะ โม เซ ลอต เอนิ เฮยี ไฮ
ติ แตะ ฆาื อ�ื เญือม เฮยี ไฮ อื ตอก เซ โฮลฮ โกะ
พริ เกียต กุก ฆาื อื นึง โอ อื ไก ป เลียง� 6 แกะ ยุฮ
อาึ โฮว เฮยี ไฮ ติ แตะ นึง บลาวง นึง ฌื� อาวต เฮยี
ไฮ เล่ีป เตะ� ไก โตว ป โอก โฮว ซาวป� ไก โตว ป
รโจะ เกือฮ เอญี�

7� �ปเล่ีย เฮี โม เปะ ป มัฮ ป ลัง เลียง แกะ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว. 8 แจง ไอม อาึ ป มัฮ พะ
จาว เยโฮวา ตอก ออฮ� แจง โรฮ ไมจ เปอะ งอ่ต ป
อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี ตอก เซ� โกะพริ ซวก เอจี เลียก
เกียต เลียก กุก แกะ ยุฮ อาึ ฆาื โอ อื ไก ป เลียง� ป
ลัง เลียง อื ซาวป โตว แกะ เซ เฟือฮ� มาว ไม่ เลียง
แตะ โกะ แตะ ไอฮ� เครองึ โตว นึง แกะ ยุฮ แตะ�
9 โม เปะ ป ลัง เลียง แกะ เซ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั
ฮะ� 10 อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่
โม เปะ ฆาื อ�ื อาึ ซ ตุย แกะ ยุฮ แตะ ฮา เปอะ�
เญือะ ซ เกือฮ โตว โม เปะ แปน ป เลียง� เญือะ ซ
โฮลฮ เปอะ โตว เลียง ติ แตะ โกลยญ เบือ แกะ โม
เซ� อาึ ซ เฆีญ แกะ ยุฮ แตะ ฮา โม เปะ� เญือะ ซ
เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ ปอน โตะ อ�ื � อฮั เซ พะ
จาว�

พะจาว มัฮ ป เกียฮ แลน เนอมึ แกะ
11 �เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว เยโฮวา� �อาึ ซ ซาวป

ไอฮ แกะ ยุฮ แตะ เซ� อาึ ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง�
12 ป เลียง แกะ ซาวป แกะ อาวต เฮยี อาวต ไฮ ยุฮ
แตะ ตอก ออฮ� อาึ ซ ซาวป โรฮ ปุย ไน แตะ ตอก
เซ โรฮ� ซเงะ โฮลฮ อื โฮว เฮยี ไฮ ติ แตะ เซ มัฮ
ซเงะ เฟียก ตัน นึง ชุต รวู กุ� อาึ ซ โฮว ซาวป แม
กอก เกือฮ เอญี เน่อมึ นึง ก อาวต อื โครยญ โดฮ
นา ก โฮว อื ซเงะ เซ� 13 อาึ ซ รโจะ เกือฮ โอก เน่
อมึ นึง ตัง ปะเทต โฮวน โดฮ� ซ เกือฮ แม อาวต นึง
เมือง โกะ อื ไอฮ� ซ นัม เมอะ ฮอยจ นึง บลาวง โบ
โกลง เมือง อซิราเอน� ซ เลียง นึง กังเด่น นา ก ไมจ
ก มวน อื โครยญ โดฮ� 14 อาึ ซ เลียง เงอะ นึง กัง
เด่น ป ไก ไรป จัว นึง� กังเด่น เซ มัฮ ป ไก นึง โตะ
โลก ตัม ฆุง เมือง อซิราเอน� นา เซ ซ โฮลฮ ไอจ
ไมจ มวน นึง อ�ื ซ โฮลฮ เปือม ไรป ไมจ ป ไก นึง
อ�ื 15อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ซ เลียง ไอฮ แกะ ยุฮ
แตะ เซ� ซ ซาวป เกือฮ โฮลฮ ไอจ ก ไมจ อ�ื 16 โม
ป พิต อื คระ อาึ ซ นัม แม เยอะ เกือฮ เอญี� โม ป
ไฆร อื อาึ ซ โฮว ซาวป เปอะ� โม ป เบราะ อื อาึ ซ
เพาะ เบราะ อื ละ อ�ื โม ป ชุมเรยีง อื อาึ ซ เรอึม
ชวย ตูเตอมึ เมอะ� โม ป โกลยญ โม่ว อื ไม่ ป ระ
เรยีง อื อาึ ปังเมอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ นึง แลน แก อาึ โม
แกะ ยุฮ แตะ ไม่ เฆรอมึ รพาวม แตะ ละ�� อฮั เซ�
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17�พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ แกะ ปิ
ยุฮ อาึ อ�ื อาึ ซ รเตีฮ ไอฮ โอเอฮี ซน่ะ แกะ ไมจ ไล ไม่
แกะ โอ ไมจ ไล� ซ รเตีฮ โรฮ ซน่ะ โม แกะ ไม่ โม ปิ
นึง อ�ื 18 ไน โม เปะ ไก งอ่น ป เอจี โฮลฮ เปือม ไรป
ไมจ เจอ� ปอ โตว ลัง่ นึง พาวม เปอะ� ฆวต บึน
แม เปอะ ไรป ไมจ เซ นึง ชวง แตะ เกือฮ ไลจ� เอจี
โฮลฮ เปอะ ญุ รอาวม ซงอม� ปอ โตว โรฮ ลัง่ นึง
พาวม เปอะ� ฆวต กลาว แม เปอะ รอาวม เซ นึง
ชวง แตะ เกือฮ ซโกว� 19 แกะ ไฮญ ยุฮ ฮุ จัมเปน
ซาวป เปือม ไรป เอจี บึน โม เปะ เซ� โฮลฮ โรฮ ญุ
รอาวม เอจี ซโกว โม เปะ ยุฮ นึง ชวง แตะ เซ� � อฮั
เซ�

20 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ
อ�ื �อาึ ซ รเตีฮ ไอฮ โอเอฮี ซน่ะ แกะ โกลยญ ไม่
แกะ รเกือะ ยุฮ แตะ� 21แกะ ชุมเรยีง นึง อื โม เปะ
เนีฮ เปอะ นึง เกลีป แตะ� ลอ เปอะ นึง โด่วง แตะ�
เกือฮ เปอะ อาวต เฮยี อาวต ไฮ โนก โฮมว แตะ�
22 อาึ ซ เกือฮ แกะ ยุฮ แตะ โปน ฮา คัม ตุง โม เปะ
อ�ื อาึ ซ รเตีฮ โอเอฮี ซน่ะ แกะ ไมจ ไล ไม่ แกะ ฆอก
ไล นึง อ�ื 23 อาึ ซ ดุฮ ป เลียง อื ละ อื ติ ปุย� ซ มัฮ
ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ� ปุย เซ ซ แลน แก อ�ื ซ
แปน ป เลียง แกะ เซ� 24 อาึ ป มัฮ เยโฮวา ซ แปน
พะจาว ยุฮ อ�ื ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ เซ ซ แปน
กซัต ยุฮ อ�ื ซ ตัตเตียง อ�ื เฮี มัฮ ป อฮั อาึ ป มัฮ
พะจาว.

25 �อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง โอเอฮี ไม่ โม เซ ละ ซ
โฮลฮ อื อาวต เฮน อาวต ฮลอง� อาึ ซ เกือฮ โกะ
พริ ซวก ไฆร ฮา ปลัฮเตะ� แกะ ยุฮ ฮุ ซ โฮลฮ ไอจ
ซไบ่ นึง กังเด่น ไม่ โตะ เพระด่าวก โครยญ โดฮ� ไก
โตว ป ซ ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื 26 อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ ปุย ไน
แตะ� ซ เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ อาวต รวติ รเวยีง บ
ลาวง ซัมคัน ยุฮ แตะ� อาึ ซ เกือฮ รอาวม เฮละ ละ
เญือม เอจี เติง เวลา อ�ื รอาวม เฮละ เซ เอจี มัฮ
กุนมุ่น ป เกือฮ อาึ ละ อ�ื 27 เญือม เซ โคะ เอาะ โค
รยญ เจือ ซ เกลอึม เปลิ� เฮงาะ ซ โฮวน� รโกะ ซ
บื� ปุย ไน อาึ เซ ซ อาวต ไมจ มวน เฮน ฮลอง นึง
เมือง โกะ แตะ� เญอืม โปวต อาึ โม่ะเฮลีจ นึง อื ไม่
เกือฮ อาึ อื โปน ฮา โม ป ยุฮ ครา แตะ นึง อื เซ เญื
อม เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว เบือ อ�ื 28 เญือะ ซ ไก
โตว ปุย ตังเมือง ป เลียก ซะ เต อ�ื รเวยี ด่าวก บรา
วก ซวก ป ซ ฮอยจ เกียต กุก อื ปุ เญือะ ไก� ซ อาวต
เฮน ฮลอง ไม่ ปุ แตะ� ไก โตว ป ซ ฮอยจ เกือฮ อื
ฮลัต เตีจ นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ� 29 อาึ ซ เกือฮ โอ
เอฮี ป ซมา ลโลวง อื ระ เน่อมึ เกลอึม เปลิ� เญือะ
ซ ไก โตว เญือม ไปลญ ปุย นึง อ�ื เญือะ ซ อาวม
โตว พลิฮ บึน เมือง ปุย ไฮญ แตะ� 30 เญือม เซ ปุย
เตือง โอยจ อื ซ ยุง อาวต อาึ ไม่ โม อซิราเอน ไม่ ยุง
มัฮ อื ปุย ไน อาึ� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ� 31 โม
เปะ มัฮ เปอะ แกะ ยุฮ อาึ� มัฮ เปอะ แกะ อาวต ไน
กังเด่น ยุฮ ฮุ� เอจี มัฮ เปอะ ปุย ไน อาึ� อาึ มัฮ พะ
จาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

35
เมือง เอโด่ม ซ ลอก ตุต แตะ

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ นา ลัก่
เมือง เอโด่ม� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ละ� ไม่ เติ
เปอะ เมือง เซ� 3 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ อื ตอก เฮ�ี อาึ
ป มัฮ พะจาว เยโฮวา อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �เออ�
บลาวง เมือง เอโด่ม� อาึ มัฮ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม
เปะ� ซ เกือฮ เปอะ แปน เมือง ฮงั ไม่ ซ ลอต เอนิ
เปอะ แปน ป ม่าวง เยอื� 4 อาึ ซ เกือฮ ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ ยุฮ เปอะ ไลจ โลม� โม เปะ ซ ฮงั เยอื เอนิ
เปอะ� เดอมึ เปอะ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื� �

5 �โม เปะ เกละ ลอป เปอะ ยุ โม อซิราเอน� เญื
อม เติง เวลา ลอก อื ป โตะ ป ตอง ฆาื ลอก อื ตุต นึง
มัป่ ยุฮ อ�ื โม เปะ เอจี พลวย เอนิ เปอะ ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ โม เซ นึง กัน รุป เซิก โฮ� 6 แจง ไอม อาึ ป มัฮ
พะจาว เยโฮวา ตอก ออฮ� โม เปะ แจง โรฮ ซ ยุม
เปอะ ตอก เซ� นึง มัฮ อื ป ลัง ฮอยจ ละ เปอะ� ไก
โตว ตอก ซ เกียฮ ตอ เปอะ ฮา ติ คระ เนอึม� มัฮ
ฆาื เอจี ยุฮ โม เปะ ยุม ไม่ ปุย รกา� กัน ซ ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ โกะ เปอะ ซ ฟวต โม เปะ ฆาื อ�ื 7อาึ ซ เกือฮ
บลาวง ฌื นึง เมือง เอโด่ม แปน เยอื ลาึน� เมาะ ป
ริ โฮว คระ เซ อาึ ซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่� 8 อาึ ซ เกือฮ
บลาวง โม เซ นาวก นึง ฆัว ยุม ปุย� ป ยุม นึง รุป
แตะ เซิก ซ เฮยีไฮ นึง โตะ โลก ตัม ฆุง ไม่ นึง เดือะ
โกลง เดือะ งวต โครยญ โดฮ� 9 อาึ ซ เกือฮ เมือง
อาวต โม เปะ เซ ลอต แปน เมือง ฮงั ลอป� เวยีง
นึง อื เญาะ ซ ไก โตว ป อาวต นึง� เญือม เซ ซ ยุง
เปอะ ฆาื อื มัฮ เนอมึ อาึ พะจาว เยอ�

10 �ไพรม อื โม เปะ อฮั เปอะ ติ แตะ ซ โฮลฮ กุม
เมือง ยูด่า ไม่ เมือง อซิราเอน ไม่ เกือฮ เปอะ แปน
คอง แตะ� เตือง อาวต อาึ ป มัฮ พะจาว นึง นา เซ�
11 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� แจง ไอม อาึ ป มัฮ พะจาว
เยโฮวา ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ ซ โรก เวน ละ โม
เปะ ฆาื รพาวม รอก เปอะ ไม่ รพาวม ลเลียก เปอะ
นึง โอเอฮี� ไม่ รพาวม เกละ เปอะ ยุ ปุย ไน อาึ ตอก
เซ โรฮ� เญอืม เซ ปุย ไน อาึ ซ ยุง อื ฆาื อื มัฮ อาึ ป
เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต ฆาื ยุฮ เปอะ ป พิต ละ โม โกะ
อ�ื 12 โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ป เอจี ฮมอง
ลปุง เพียก แฮม เปอะ บลาวง เมือง อซิราเอน� นึง
เอจี อฮั เปอะ บลาวง เซ แปน โอยจ ลาึน ไม่ ซ แปน
อื นาตี โฮลฮ โม เปะ โซม เบือ อ�ื 13 อาึ เอจี ฮมอง
เงอะ ตอก เกียฮ ฮุน ลัมเลือ โม เปะ นึง อวต เปอะ ติ
แตะ ไม่ เติ ลัมเลือ เปอะ อาึ�� อฮั เซ พะจาว�

14พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ เมือง
อาวต โม เปะ ฮงั โอยจ เอนิ� เดอมึ ปุย ปลัฮ เตะ
เตือง โอยจ อื ซ มวน โมฮ รโอฮ รออง เบือ ฮมอง
แตะ ไลลวง อื เซ� 15 โม เปะ มวน รพาวม เปอะ นึง
ฮมอง แตะ ไลจ เมือง อซิราเอน ป มัฮ คอง วเิซต ยุฮ
อาึ ตอก ออฮ� ปุย ปลัฮเตะ ซ มวน โรฮ รพาวม นึง
ฮมอง แตะ ไลจ เมือง อาวต โม เปะ ตอก เซ โรฮ� บ
ลาวง เซอี ไม่ เมือง เอโด่ม ซ ไลจ ซ ฮงั เยอื เตือง
โอยจ แตะ� เญือม เซ ปุย ซ ยุง เอนิ มัฮ อาึ พะจาว
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
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พะจาว ซ เกือฮ เมือง อซิราเอน จเลิน
1พะจาว อฮั เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ

เปอะ เกือฮ ลปุง อาึ ฮอยจ ละ บลาวง เมือง อซิรา
เอน� อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี เออ บลาวง เมือง อซิรา
เอน� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว. 2พะจาว เยโฮวา
เซ อฮั เฮี ละ เปอะ� โม ป เกละยุ เปอะ เซ เกียฮ ฮุน
ไม่ อฮั แตะ ตอก เฮ�ี �บลาวง ไพรม เฮี เอจี ลอต
แปน คอง เอะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 3 ไมจ เปอะ ซึป
ลปุง พะจาว เยโฮวา ละ บลาวง โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�เญอืม ฮอยจ ยุฮ ปุย ตังเมือง ไลจ ไม่ บลาวง เมือง
อซิราเอน ไม่ ลู อื เกือฮ แปน คอง แตะ ไม่ เกือฮ อื
ฮงั เยอื โฮ� โม เซ โฮว โบ โล่ ญวยฮ เมือง อซิราเอน
ฆาื อ�ื� 4 ลปุง อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา เยอ ฮอยจ
ละ โม เปะ ป มัฮ บลาวง ฌื โม มอยจ� เดือะ โกลง
เดือะ งวต� ไม่ ยว่ง ไลจ ยว่ง ฮงั ป ลอก ปุย ซะเต
ไม่ โฮลฮ เปอะ แปน โคะ รญวยฮ ละ ปุย ตังเมือง ป
อาวต รวติ รเวยีง เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ�
5 อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา เติ เมือง ป อาวต รวติ ร
เวยีง เมือง อซิราเอน ไม่ รพาวม ฮาวก เรยีง แตะ�
มัฮ ระ ลัก่ เติ เยอะ เมือง เอโด่ม นึง อ�ื โม เซ เอจี
เลียก กุม เมือง ยุฮ อาึ� ไม่ ซะเต อ�ื ไม่ พลิฮ บึน
อ�ื กุม โรฮ กังเด่น นึง อ�ื ไม่ ฟวยจ พาวม อื นึง
กัน ฆอก ยุฮ แตะ เซ� 6 ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ละ
เมือง อซิราเอน เตือง บลาวง ฌื� โม มอยจ� เดือะ
โกลง เดือะ งวต นึง อ�ื อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา อฮั
โอเอฮี ไม่ ฮาวก รพาวม แตะ ไม่ เครอืง เงอะ ปุย ไน
แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี อาวม เปอะ โซะกิจ ปิญ
ไง่ แตะ ฆาื พลิฮ บึน ปุย เมือง ไฮญ เปอะ� 7 อาึ ป
มัฮ พะจาว เยโฮวา เยอ� ซันญา อาึง ซโตฮ ละ เปอะ
นึง ซ เกือฮ เนอึม แตะ ปุย ตังเมือง ป อาวต รวติ ร
เวยีง เปอะ เซ อาวม โรฮ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ตอก เซ
โรฮ�� � อฮั เซ�

8 �โม เปะ ป มัฮ บลาวง เมือง อซิราเอน� ปังเมอ
ซ กวยฮ แม โคะ ไมจ นึง เปอะ� ป มัฮ โคะ ระ เน่อมึ
เกลอึม เปลิ ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ�
ปุย โม เซ เอจี ซดิ ซ โฮลฮ อื เอญี นึง เมือง แตะ�
9 อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่ โม เปะ� อาึ ซ ลเตือฮ แม นา
ลัก่ เปอะ� โม เปะ ซ ไก แม ป ไท ชจิ ซมา เฮงาะ นึง
เปอะ� 10อาึ ซ เกือฮ ปุย ไน เปอะ พรุฮแพร� มัฮ อฮั
ฮะ ไม่ โม อซิราเอน เตือง ปะเทต อ�ื นึง ยว่ง ไพรม
เปอะ ซ ไก แม ปุย อาวต นึง� ยว่ง ฮงั ยุฮ เปอะ ซ
ไก แม ป โก โคระ เกือฮ ตอน� 11 ปัง มัฮ ปุย� ปัง
มัฮ ซัตซิง� ซ พรุฮ ซ แพร โฮวน ปุ ปุ� อาึ ซ เกือฮ
เมือง เปอะ โฮวน ลัปซด่อน นึง ตอก เจน ไพรม โฆะ
โฮ� ซ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ โฮวน ฮา ไพรม
แตะ� เญือม เซ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื
12 อาึ ซ นัม โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ
ฮอยจ อาวต นึง เปอะ� โม เซ ซ โฮลฮ แม ปะ แปน
ลอป คอง แตะ� เญาะ ซ ไก โตว ป กอยจ ป ราวม
นึง เปอะ ละ ซ เกือฮ อื กวน ปุย นึง อื ยุม ฮา มะเปือะ
แตะ�� อฮั เซ�

13พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �ไพรม อื ปุย ไฮญ กอ
อฮั เมือง เซ มัฮ เมือง กุก ปุย� ไม่ เกือฮ อื กวน ปุย
ยุม ฮา มะเปือะ แตะ� 14 เฆิม เฮี ปังเมอ โอ เญาะ

ซ แปน เมือง กุก ปุย� ไม่ โอ อื เญาะ ซ เกือฮ กวน
ปุย ยุม ฮา มะเปือะ แตะ� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�
15 เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ฮมอง ลปุง เพียก แฮม
เมือง ปุย ไฮญ แตะ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว โอต
พามัต ดู่แควน ปุย แตะ เน่อมึ นึง ปุย โฮวน เมือง�
ปะ เญาะ ซ แปน เปอะ โตว ป เกือฮ ลุกเมือง แตะ
ไลจ โลม�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

จีวติ โคระ นึง เมือง อซิราเอน
16พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก

เฮ�ี 17 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� เญือม อาวต ลัง่
โม อซิราเอน นึง บัน่เมือง โกะ อื ไอฮ� เอจี เกือฮ บัน่
เมือง แตะ แปน ป รแอม ไล ฆาื ป ยุฮ ป อฮั แตะ�
อาึ เมีญ เญอะ กัน ยุฮ อื เซ แปน ป รแอม ไล ละ แตะ
ตอก รแอม ไล ปรโปวน เญอืม อาวต อื ไม่ ปะจัม เด่ือ
น แตะ โฮ� 18 อาึ จัมเปน เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ
ละ อื ฆาื ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย นึง บัน่เมือง อื เซ� ไม่ ฆาื
ฮุป ไว อื ป เกือฮ อื แปน ป รแอม ไล เซ� 19อาึ รเตีฮ
เนอึม เกือฮ ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ยุฮ อื เซ� เกือฮ
อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ปุย โฮวน ปะเทต� 20 โม
เซ ฮอยจ นึง เมือง ออฮ ปังเมอ เกือฮ มอยฮ ซัมคัน
ยุฮ อาึ ไลจ นึง เมือง เซ� ปุย ตังเมือง เซ เอจี โฮลฮ
เอนิ อู ลอก อื ตอก เฮี ฆาื อ�ื �โม เฮี มัฮ ปุย ไน พะ
จาว, ปังเมอ จัมเปน อื โอก ฮา เมือง ยุฮ อ�ื� อฮั เซ
ปุย เยอ� 21 อาึ ปังเมอ ไฌม เมอะ มอยฮ ซัมคัน ยุฮ
แตะ เซ� นึง เอจี เกือฮ โม อซิราเอน อื ไลจ โครยญ
ปะเทต นา ก ฮอยจ อื เซ�

22 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ป
มัฮ พะจาว เยโฮวา ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี โม
เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ป ซ ยุฮ อาึ เฮี มัฮ โตว
ยุฮ เบือ ฮนั เนอะ นึง โม เปะ� มัฮ เบือ ฮนั เนอะ นึง
มอยฮ ซัมคัน ยุฮ ฮุ เซ� โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ ไลจ
ไม่ มอยฮ อาึ นึง ปะเทต โฮว อาวต เปอะ นึง โครยญ
ปะเทต� 23 เญือม เปลีฮ ที อาึ เมาะ ซัมคัน มอยฮ
แตะ ละ ปุย โครยญ ปะเทต เตอ� เญือม เซ ปุย ปะ
เทต โม เซ ซ ยุง เอนิ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื โม เปะ
เอจี ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ มอยฮ อาึ นึง เกือฮ เปอะ ปุย
เมือง โม เซ โฮลฮ เพยีก แฮม� อาึ ปังเมอ ซ โกว โม
เปะ ละ เปลีฮ แตะ มัฮ อาึ ป ซงะ่ ซงอม ละ ปุย โฮวน
เมือง เซ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

24�อาึ ซ ตุย โรวก โม เปะ โอก ฮา เมือง ปุย โฮวน
เมือง� ซ รโจะ แม โม เปะ ฮอยจ นึง เมือง โกะ เปอะ
ไอฮ� 25 อาึ ซ ซพรอต รอาวม ซงะ่ นึง โม เปะ ละ
ซ เกือฮ โม เปะ ซงะ่ ฮา ฮุป ไว เปอะ เซ� ไม่ โอเอฮี
ป เกือฮ เปอะ แปน ป รแอม ไล เซ เตือง โอยจ อ�ื
26 อาึ ซ เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ โคระ ละ เปอะ� ซ ดุฮ
โรฮ ป คิต ป งอ่ต โคระ โตะ รพาวม เปอะ� อาึ ซ
ตุย รพาวม กอ บุ่ง ป ตอก ซโมะ เซ ฮา เปอะ� ไม่ ซ
เกือฮ รพาวม ญิงญอม ละ เปอะ รโตง อ�ื 27 อาึ ซ
เกือฮ ลปุ แตะ อาวต นึง เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ โม เปะ
ที รพาวม นึง ยุฮ แตะ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ� ไม่ รซอม
ซตอก รเง่อมึ เมอะ โม เปะ� 28 ฟวยจ เซ ซ โฮลฮ
เปอะ อาวต นึง เมือง ป เกือฮ อาึ ละ จัตเจือ ไพรม
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เปอะ� โม เปะ ซ แปน เปอะ ปุย ไน อาึ� อาึ ซ แปน
พะจาว ยุฮ เปอะ� 29 อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา
โอเอฮี ป เกือฮ เปอะ แปน ป รแอม ไล เซ โครยญ
เจือ� อาึ ซ กอก เฮงาะ รโกะ เกือฮ ฮอยจ ละ เปอะ
โฮวน� เญาะ ซ ไก โตว ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ ละ
เปอะ� 30 อาึ ซ เกือฮ ป ซมา ลโลวง เปอะ ระ เน่อมึ
เกลอึม เปลิ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว โซะกิจ ปิญ
ไง่ ฆาื ไปลญ เออปึ แตะ ซองนา ปุย โฮวน เมือง ฆาื
อ�ื 31 เญือม เซ โม เปะ ซ โตก โรฮ เปอะ ฆาื ละ กัน
ฆอก ไพรม ยุฮ แตะ� ไม่ กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ เปอะ
เซ� ซ รอก เอนิ รพาวม เปอะ ฆาื นึง โกะ แตะ� ฆาื
กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ เปอะ ไม่ กัน พิต ยุฮ เปอะ เซ�
32 โอ จัตเจือ อซิราเอน� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง
ตอก เฮ�ี ป ซ ยุฮ อาึ ละ เปอะ เซ มัฮ โตว ยุฮ เบือ
ฮนั เนอะ นึง โม เปะ เฟือฮ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ
อาวม โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื กัน พิต ยุฮ เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยโฮวา เยอ�

33พะจาว เยโฮวา อฮั โรฮ เฮ�ี �ซเงะ เกือฮ อาึ โม
เปะ ซงะ่ ฮา กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ
อื เซ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ อาวต แม นึง ยว่ง ไพรม
เปอะ� ซ โฮลฮ แม เปอะ โก โคระ แม เมือง เอจี ฮงั
ยุฮ เปอะ เซ� 34 เญือม โฮว พา แม ปุย นา ก เอจี
ยุ อื ชจิ เอจี ฮงั รปึม เอจี เตือก เซ� ปุย ซ โฮลฮ แม
ยุ ชจิ ไมจ รปึม มวน นึง อ�ื 35 โม เซ ซ อฮั อื ฆาื อื
ตอก เฮ�ี �ชจิ เอจี ฮงั รปึม เอจี เตือก เซ� เอจี แปน
แม เอนิ ตอก รปึม เอเด่น โฮ� เมือง โฮวน โดฮ ป
เอจี เญื่อฮ ไม่ ซะเต ปุย อื โฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต
แม ปุย นึง ไม่ โก แม อื ฆรุง นึง อื ละ เกือฮ อื ตอน
ฮมัน�� ซ อฮั เซ� 36 ฟวยจ เซ เมือง อาวต รวติ ร
เวยีง โม เปะ ป ไก ลัง่ เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ป เกียฮ
โก โคระ เมือง เอจี ไลจ เอจี ฮงั� ไม่ เกียฮ ซมา โคระ
แม โอเอฮี นึง ชจิ นึง รปึม ป เอจี ไลจ เอจี ฮงั โฮ�
อาึ ป มัฮ พะจาว เอจี ซันญา อาึง นึง ซ ยุฮ แตะ ตอก
เซ� ซ ยุฮ เนอมึ เมอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

37พะจาว เยโฮวา อฮั โรฮ เฮ�ี �อาึ ซ ญอม เกือฮ
โม อซิราเอน ปัว แม อาึ เรอึม แตะ� เคียง เซ ซ
เกือฮ แมพรุฮ ตอก เอนิ พรุฮ แกะ ปิ แปน มู ระ แตะ
โฮ� 38 ป มัฮ ยว่ง ไลจ ยว่ง ฮงั ปเล่ีย เซ� ซ นาวก
แม นึง ปุย� ตอก นาวก เยรูซาเลม ไพรม โฆะ นึง
แกะ ป ตาว ปุย ทไว ละ พะจาว เญือม ไก กัน ชลอง
ระ โฮ� เญือม เซ ปุย ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

37
ไลลวง ซองั ซออฮ

1 ติ โฮน อื อมันัต พะจาว โบว รพาวม อาึ� ลปุ พะ
จาว เซ โรวก อาึ โฮว ฮอยจ นึง ลโลวง ติ โดฮ นา ก
นาวก อื นึง ซองั ปุย� 2 พะจาว นัม อาึ โฮว ไป มา
ฮอยจ ละ ไคว แตะ ยุฮ นา เซ� ซองั เซ เล่ีป เอนิ ยุฮ
ลโลวง เซ� โฮวน เนอึม โฮวน แนม� ซองั เซ เอจี
ซออฮ เนอึม ซออฮ แนม ไม่ อ�ื 3 เญือม เซ พะจาว
อฮั อื เนิ ตอก เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ซองั
โม เฮี อมั ซ เกียฮ ไก แม จีวติ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� มัฮ
ปะ โน่ง ป ยุง ไล เซ�� อฮั เซ ละ�

4 พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ
ละ ซองั โม เฮ�ี ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �เออ� ซองั
ซออฮ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั พะจาว เฮ�ี 5 อาึ ป มัฮ
พะจาว เยโฮวา ซ เกือฮ รพาวม เลียก อาวต นึง โม
เปะ� โม เปะ ซ ไก แม จีวติ เปอะ เบือ อ�ื 6 อาึ ซ
เกือฮ ซนัก ซโนยจ ติต โม เปะ� ซ เกือฮ โรฮ เปอะ
โฮลฮ เนะ ฮนัม แตะ� ซ เกือฮ ฮกั เลอึป เปอะ� ซ
เกือฮ รพาวม อาวต นึง เปอะ� โม เปะ ซ ไก แม จี
วติ เปอะ เบือ อ�ื เญือม เซ โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ
อาึ พะจาว เบือ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื�

7 อาึ ซึป เนอมึ ลปุง พะจาว ละ ซองั เซ ตอก ดวน
อื อาึ ยุฮ� ลไล ลปุง เงอะ เซ อาึ ฮมอง เซียง รซอฮ โอ
เอฮี� ซองั เซ รติต เอนิ ไม่ ปุ แตะ ตัม ไล อ�ื 8 ลไล
แก อาึ อื เอจี ไก เอนิ ซนัก ซโนยจ อ�ื ปลาึฮ เอนิ
เนะ นึง� ฮกั อื เลอปึ เอนิ โรฮ อ�ื รพาวม อื ปังเมอ
โอ ดิ ไก�

9 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ละ กาื� ไมจ เปอะ
อฮั เฮี ละ� �เออ� กาื โครยญ ลวง� พะจาว เยโฮวา
ดวน ปะ ฮอยจ นา เฮ�ี บาึง ละ โม ป ยุม เฮี เกือฮ ไก
รพาวม� เดอมึ ซ เกียฮ ไก แม จีวติ�� ไมจ เปอะ อฮั
เซ ละ กาื�� 10 เญือม เซ อาึ ซึป เนอึม ลปุง อื ตอก
ดวน อื อาึ อฮั เซ� รพาวม ฮอยจ อาวต เนอมึ นึง โม
เซ เบือ อ�ื โกฮ ไอม เนอมึ เบือ อ�ื เญอืม โกฮ ชุง อื
มัฮ เอนิ ตฮนั ติ มู ระ� โฮวน ลัมเลือ เอนิ�

11พะจาว อฮั เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ�
ซองั โม เฮี มัฮ โม อซิราเอน เตือง มู อ�ื โม เซ อฮั
เฮ�ี �เอะ มัฮ เยอื ซองั ซออฮ บ่ได่ะ� เญือะ ไก โตว
ควน ซโอว รพาวม เมอ� ลั่กกา เอะ มัฮ ป ลอยจ
เยอื�� � อฮั เซ โม อซิราเอน� 12 �ไมจ เปอะ ซึป
ลปุง อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ละ อื ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ปุย ไน อาึ อ�ื อาึ ซ โปฮ เอนิ รมอยจ โม เปะ�
ซ เกือฮ โม เปะ โอก ฮา� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
เอญี� ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต แม นึง เมือง อซิ
ราเอน ตอก ไพรม แตะ� 13 เญือม โปฮ อาึ รมอยจ
เปอะ ไม่ เกือฮ เปอะ โกฮ เอญี ฮา โตะ รมอยจ เปอะ
เซ� โม เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื 14 อาึ
ซ เกือฮ ลปุ แตะ อาวต กไน โม เปะ� โม เปะ ซ ไก
แม จีวติ เปอะ เบือ อ�ื อาึ ซ เกือฮ โม เปะ อาวต แม
นึง เมือง โกะ เปอะ ไอฮ� เญือม เซ ซ ยุง เปอะ มัฮ
อาึ พะจาว ป ยุฮ เนอึม ตัม ป เอจี อฮั แตะ อาึง เซ�
� อฮั เซ พะจาว.

กัก โคะ ลอา กัก
15พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก

เฮ�ี 16 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ ตุย
กัก โคะ ติ กัก ไม่ ไซฮ เปอะ ตัว นังซื นึง อื ตอก เฮ�ี
�เมือง ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน ป อาวต ไม่ อ�ื� ไซฮ
ตอก เซ� ฟวยจ เซ ตุย แม กัก โคะ ติ กัก แม� ไม่
ไซฮ โรฮ เปอะ ตัว นังซื นึง อื ตอก เฮ�ี �เมือง เอฟ
ราอมิ ป มัฮ โม โยเซป ไม่ โม อซิราเอน ป อาวต ไม่
อ�ื� ไซฮ ตอก เซ� 17ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ รโจะ กัก
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โคะ ลอา เซ นึง ลเตือก เตะ เปอะ� เกือฮ แปน โคะ
ติ โฆง โฮ�

18 �เญือม ไฮมญ ปุย ไน เปอะ ไลลวง โคะ เซ�
19 ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เยโฮวา
อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ ซ ตุย กัก โคะ ป มัฮ โม โยเซป
เซ ป อาวต นึง ลเตือก เตะ เอฟราอมิ เซ ไม่ โม อซิ
ราเอน ป อาวต ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ อาึ ซ รโจะ ดิ อิ ไม่
กัก โคะ ป มัฮ โม ยูด่า เซ เดอมึ ซ แปน โคะ ติ โฆง
โน่ง� นึง อาวต ดิ อื นึง ลเตือก เตะ อาึ�� อฮั เซ พะ
จาว��

20 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ ไปญ กัก
โคะ ป เอจี ไซฮ เปอะ มอยฮ ปุย นึง เซ นึง เตะ เปอะ
เกือฮ ปุย ยุ� 21 เญือม เซ ไมจ เปอะ รโฮงะ ป อฮั
อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ละ อื ตอก เฮ�ี อาึ ซ ตุย
โรวก โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง ปุย โฮวน นา ก เอจี
โฮว อาวต อื เซ� ซ รโจะ เน่อมึ นึง เมือง ปุย โครยญ
ลวง เกือฮ แม อาวต นึง เมือง โกะ อื ไอฮ� 22 นึง บ
ลาวง เมือง อซิราเอน เซ อาึ ซ เกือฮ แปน ปะเทต
ติ นึง เมือง ยุฮ อื เซ� ซ ไก กซัต นึง ติ โอง ป ซ ตัต
เตียง อื เตือง โอยจ อ�ื เญาะ ซ แปน โตว ลอา ปะ
เทต� เญาะ ซ ไก โตว เญอืม รกัฮ อื ฮา ปุ แตะ แปน
ลอา เมือง� 23 เญาะ ซ ไก โตว เญือม ซ เกือฮ อื ติ
แตะ รแอม ไล ฆาื ฮุป ทื แตะ ไม่ กัน คึต กัน ตวยฮ
กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ อื เฟือฮ� อาึ ซ เกือฮ โปน ฮา
ไล มัป่ ไม่ กัน โอ อื เนอึม รพาวม ละ อาึ เซ� อาึ ซ
เกือฮ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� ซ ลอต แปน ปุย ไน อาึ�
อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื

24 �ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ ซ แปน กซัต ตัต
เตียง อ�ื ปุย โม เซ ซ ไก ป เลียง ติ โน่ง ตอก ป เลียง
แกะ โฮ� โม เซ ซ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ ไม่ เนองึ อื
ป ซตอก อาึ อาึง ละ แตะ� 25 ซ อาวต นึง ปลัฮเตะ
ป เกือฮ อาึ ละ ยาโคป ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ� มัฮ ปลัฮ
เตะ นา ก อาวต โม จัตเจือ ไพรม อ�ื ซ โฮลฮ อาวต
ลอป นา เซ เตือง กวนโซะ ลุกลัน อ�ื ด่าวติ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ ฮุ ซ แปน ลอป กซัต ยุฮ อื โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 26 อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง โอเอฮี ไม่ อ�ื ละ ซ
โฮลฮ อื อาวต เฮน อาวต ฮลอง โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ซ ปิฮ มุ่น ละ ไม่ เกือฮ ฮะ พรุฮแพร� ซ เกือฮ วิ
ฮนั ยุฮ แตะ อาวต ไม่ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 27 อาึ ซ
อาวต ดิ ไม่ นา เซ� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื โม
เซ ซ แปน ปุย ไน อาึ� 28 เญือม เกือฮ อาึ วิฮนั ยุฮ
แตะ เซ อาวต ลอป ไม่ โม เซ� ปุย เมือง ไฮญ ซ ยุง
มัฮ อาึ พะจาว ป เลือก โม อซิราเอน แปน ปุย พเิซต
ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

38
กซัต โกก ซ ลอก ตุต แตะ

1 พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
เฮ�ี 2 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ นา ลัก่
เมือง มาโกก ป มัฮ นา ก อาวต โกก เซ� ไมจ เปอะ
ซึป ลปุง อาึ ละ โกก เซ ไม่ เติ เปอะ� โกก เซ มัฮ
กซัต เตียง เมือง เมเชก ไม่ เมือง ทูบัน่� 3 อฮั ละ

อื ตอก เฮ�ี �เออ� โกก� พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ
เปอะ� อาึ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปะ� 4 อาึ ซ เกือฮ ปะ
ลเตือฮ ติ แตะ� ซ มัก มวยญ เปอะ นึง คอ� ซ เมือ
ะ ปะ ไม่ ตฮนั ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อื เกือฮ ลเตือฮ
แม� โม ตฮนั ยุฮ เปอะ เตือง โม บรอง ไม่ ป บุก อื ป
จาวป โอยจ ลปิ ไร ไม่ ไปญ แตะ โล ไม่ วจิ เซ มัฮ ป
โฮวน ลัมเลือ� 5 โม เปอเซีย� โม เอทิโอเปีย� ไม่ โม
ลิเบี่ย อาวต โรฮ ไม่ อ�ื โม เซ ไก ตื โล ยุฮ ไม่ จาวป อื
วอม ไร� 6 โม ตฮนั เมือง โกเมอ เตือง โอยจ อื ไม่ โม
ตฮนั เมือง เบ่ตโทกามา เตือง โอยจ อื ป อาวต ลวง
ลั่กล่าวง ป ตึก นึง ซไง แตะ� อาวต ดิ ไม่ ปะ เตือง
ตฮนั ไฮญ โฮวน ปะเทต� 7 ไมจ เปอะ เพรยีง ลอป ติ
แตะ� เกือฮ โรฮ โม ปุย โฮวน ป ฮอยจ ไม่ เปอะ เซ
เพรยีง ติ แตะ ตอก เซ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ เนอึง
ป อฮั แตะ โรฮ� 8 เฆียง เฮี เญือม เอจี เล่ีญ อ�ื ซ
ไก ป กอก เปอะ โอก โฮว รุป ไม่ ปุย� เญือม เอจี ไก
อื โฮวน เนอมึ เมอ� ปะ ซ เลียก ตอซู เปอะ ไม่ เมือง
ปุย ติ เมือง นา ก ลโล่ะ ปุย ฮา กัน รุป แตะ� มัฮ
นึง บลาวง เมือง อซิราเอน ป มัฮ นา ก ฮอยจ รโจะ
ปุย เน่อมึ นึง โฮวน ปะเทต� ไพรม อื บลาวง เซ
เอจี เล่ีญ ฮงั อ�ื ปุย อาวต นึง อื เญือม เอจี ฟวยจ
รโจะ อื ตอก เซ เอจี โฮลฮ อาวต เฮน ฮลอง เตือง
โอยจ แตะ� 9ปะ ไม่ โม ตฮนั โฮวน ปะเทต ป ฮอยจ
ไม่ เปอะ เตือง โอยจ อื เซ� ซ ฮอยจ เอนิ เปอะ ตอก
ฮอยจ กาื ระ กาื กอ โฮ� ซ ตอก โรฮ เปอะ ชุต รวู กุ
ป เลอปึ เอนิ เมือง เซ เล่ีป อื โฮ�� อฮั เซ��

10 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ โกก� �ซเงะ เซ ปะ
ซ เกิต แพนกัน ฆอก โตะ รพาวม เปอะ� 11 ซ อฮั
เปอะ ติ แตะ ปุน เลียก ซะเต เมือง ติ� นา ก อาวต
เฮน ฮลอง ปุย นึง� เมือง เซ ไก โตว ฆรุง ละ ซ เฆีญ
อื ติ แตะ นึง� ไม่ โอ อื เกียฮ เรอึม ไอฮ โกะ แตะ�
12 ปะ แกต เปอะ ติ แตะ ซ ปุน ซะเต ปุย ไม่ ลู เปอะ
ตุย คาวคอง ฮา โม ป เอจี อาวต นึง ยว่ง ป ฮงั ไพรม
อื โฮ� ไม่ ไก แม ปุย อาวต นึง อ�ื เอจี มัฮ โม ป เอจี
โฮลฮ รโจะ ดิ โอก ฮา ปุย ตังเมือง โฮวน ปะเทต�
ไม่ โฮลฮ แม อื คอง เลียง คอง ดู่ แตะ ไม่ คาวคอง
โฮวน แตะ� เอจี มัฮ เอนิ ป อาวต บัก่บ่วน ปลัฮเตะ
เอนิ� 13 ปุย เมือง เชบ่า ไม่ เมือง เด่ดัน่ ไม่ โม ปอกา
เมือง ทาระชติ เตือง ป อาวต ยว่ง แตวะ โฮวน ยว่ง
ซ ไฮมญ ปะ ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ ฮอยจ เปอะ ละ ซ ลู
แตะ ตุย คาวคอง ยุฮ ปุย� อมั มัฮ รโจะ เปอะ ตฮนั
โฮวน ยุฮ เปอะ เซ ละ ซ ซะเต แตะ โอเอฮี ฮา ปุย�
อมั แกต เปอะ ติ แตะ ซ โฮลฮ ไคร มาื� ซัตซิง� ไม่
คอง ไมจ� ละ ซ โฮลฮ เปอะ ตุย โรวก โอเอฮี ฮา ปุย
โฮวน เจือ�� ซ อฮั เซ ละ เปอะ��

14พะจาว เยโฮวา เกือฮ แม อาึ ซึป ลปุง แตะ ละ
โกก เซ ตอก เฮ�ี �เออ� โกก� ซเงะ เซ เญอืม อาวต
เฮน อาวต ฮลอง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ ไม่
ปุ แตะ� ปะ ซ โกฮ โฮว เปอะ 15 เน่อมึ ก อาวต แตะ
ลวง ลัก่ล่าวง ก ตึก นึง ซไง แตะ เซ� ซ ฮอยจ เปอะ
ไม่ โม ตฮนั โฮวน เมือง� โม เซ มัฮ ป ระ เรยีง ระ
แด่น� โฮวน ลัมเลือ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ ป บุก บรอง เตื
อง มู แตะ� 16 ปะ ซ ฮอยจ เปอะ ตอก ชุต รวู กุ ป
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เลอึป เอนิ ปลัฮเตะ ปอ เล่ีป อ�ื ละ ซ ตอซู เปอะ ปุ
แตะ ไม่ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ� เจน เฆียง
เฮี อาึ ซ เกือฮ ปะ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เมือง ยุฮ ฮุ
ละ ซ เกือฮ ฮะ ปุย ตังเมือง ยุง ป มัฮ อาึ� ไม่ ซ เปลีฮ
ฮิ ไล ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ เกือฮ ยุ อื ฆาื ป ซ ยุฮ แตะ
ละ ปะ�� อฮั เซ�

17พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ โกก� �ปะ มัฮ เปอะ
ป เอจี อฮั อาึ อาึง ไลลวง อื เน่อมึ โฆะ ลัง่� เญือม
เซ อาึ เอจี เกือฮ โม กวนไจ ยุฮ แตะ� ป มัฮ ป ซึป
ลปุง อาึ นึง เมือง อซิราเอน รโฮงะ อาึง ไลลวง นัม
อาึ ปะ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน เซ�� อฮั
เซ�

18 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �ซเงะ เซ เยอ เญือม
ฮอยจ เนอมึ โกก ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ เมือง อซิรา
เอน เนอ� อาึ ซ ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม
แนม เมอะ ฆาื� 19 อาึ รโฮงะ อาึง ไม่ รพาวม ฮาวก
แตะ ป เรยีง รเออปึ ตอก งอ เซ ตอก เฮ�ี ซเงะ เซ นึง
เมือง อซิราเอน ซ เกิต ดุงเดียง เตะ นึง เรยีง ลัมเลือ
เอนิ� 20 เญือม เปลีฮ อาึ ติ แตะ เซ โอเอฮี ปลัฮเตะ
เฮี โครยญ เจือ ซ ฮลัต ปอ รกุฮ แตะ� เตือง กะ เตื
อง ไซม� โกะพริ โกะย่วง� เตือง ซัตซิง ป โฮว ลัง
เตะ� เตือง ปุย ปลัฮเตะ โครยญ โฆะ ปุย� เญอืม เซ
บลาวง ฌื ซ ลเลอึม� รองั ซ ม่ะ� ป มัฮ เดีญ เญือะ
ไม่ ฆรุง ยุฮ ปุย ซ ลเลอึม โรฮ เตือง โอยจ อ�ื 21 อาึ
ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง เกิต ละ โกก นึง บลาวง ยุฮ ฮุ
โครยญ โดฮ� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ป
อฮั เฮ�ี ปุโฮมว โกก เซ ซ มอก ไอฮ ปุ แตะ นึง วจิ�
22 อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ นึง พาญัต ฆอก ไม่ กัน
รุป เซิก� ซ เกือฮ เฮละ ระ แพร เตอมึ เกิต ละ� ซ
เกือฮ งอ รเออปึ ไม่ มัต ราื ราว โกะ อื ไม่ ราว ตฮนั
ยุฮ อื ไม่ โม เมือง ปุย โฮวน เมือง ป ฮอยจ ไม่ อ�ื
23 มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เปลีฮ อาึ อมันัต ระ รที เรยีง
แตะ ไม่ ไล ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ ปุย โฮวน
เมือง โฮลฮ ยุ� เญอืม เซ โม เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว
ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

39
โม ตฮนั ยุฮ โกก ซ ไลจ ซ โลม

1พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ ละ โกก เซ ไม่ เติ
เปอะ� โกก เซ มัฮ กซัต ระ เตียง เมือง เมเชก ไม่
เมือง ทูบัน่� ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �เออ�
โกก� อาึ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปะ� 2 อาึ ซ เกือฮ ปะ
เฌาะ ติ แตะ ฮา คระ ตะ เปอะ โฮว� ไม่ ซ คนัป ปะ
เกือฮ โอก โฮว เน่อมึ ลวง ลั่กล่าวง ก ตึก นึง ซไง
แตะ� ฮอยจ ละ ฮอยจ เปอะ นึง บลาวง เมือง อซิรา
เอน� 3 เญอืม เซ อาึ ซ เดียฮ ทนู ยุฮ เปอะ เกือฮ ดุฮ
ฮา เตะ วิ เปอะ� ตี ทนู ยุฮ เปอะ เซ ซ เกือฮ โรฮ ดุฮ
ฮา เตะ ดอม เปอะ� 4 ปะ ซ ไลจ ซ โลม เปอะ นึง บ
ลาวง ยุฮ โม อซิราเอน เซ� เตือง โกะ เปอะ� เตือง
ตฮนั โฮวน ยุฮ เปอะ� เตือง ปุย เมือง ไฮญ ป ฮอยจ
ไม่ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ เนะซองั เปอะ แปน โตะ กุก

ไซม ไม่ กุก เกียต โกะพริ อื โครยญ เจือ� 5 โม เปะ
ซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ เยอื เปอะ นึง กังเด่น� เอจี มัฮ
อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ป อฮั เซ� 6 อาึ ซ เกือฮ
งอ เกิต นึง เมือง มาโกก ไม่ เกือฮ ฮอยจ เฆียง รอง
ปลัฮ รอาวม นา ก อาวต ปุย ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม
แตะ� เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง มัฮ อาึ พะ
จาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

7 �อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ
ยุง มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� อาึ เญาะ ซ เกือฮ
โตว ปุย พามัต ดู่แควน มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ
เซ แม� เญือม เซ ปุย ตังเมือง ซ ยุง มัฮ อาึ เยโฮวา
พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั เซ�

8 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �ไลลวง ซเงะ เอจี อฮั
อาึ อาึง เซ� แจง ซ ฮอยจ อ�ื ซ ฮอยจ เนอมึ� 9 เญื
อม เซ โม ป อาวต นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง เมือง
อซิราเอน ซ โอก โซวต เครองึ รุป เซิก ป ละ เยอื โม
ตฮนั เซ ละ ซ โกว อื แปน เคิ ตาึง แตะ� ซ โกว โล
ยุฮ ตฮนั ไม่ ทนู ไม่ ตี ไม่ เพลียฮ ไม่ คอน ยุฮ อ�ื ละ
ซ ยุฮ อื เคิ ตาึง แตะ นึง อื อาแลฮ เนอมึ เอนิ� 10 เญื
อม เซ โม อซิราเอน ซ โฮลฮ โตว โฮว ซาวป เคิ นึง
ชจิ นึง ม่า� ไม่ โอ อื จัมเปน ฆู โคะ เพระด่าวก ละ�
ซ โฮลฮ เอนิ โกว เครองึ รุป ยุฮ ปุย โม เซ ตัง เคิ� ซ
โฮลฮ ลู ตุย คาวคอง ยุฮ โม ป เอจี ฮอยจ ลู ตุย คาว
คอง โกะ แตะ� ซ ซะเต โอเอฮี ยุฮ โม ป เอจี ฮอยจ
ซะเต โอเอฮี ยุฮ โกะ แตะ� มัฮ พะจาว เยโฮวา ป อฮั
เซ��

11 พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม เกิต โอเอฮี เซ อาึ ซ
เกือฮ เบือง รมอยจ ละ โกก นึง เมือง อซิราเอน ติ
เบือง นึง โตะ ลโลวง ป อฮั ปุย ลโลวง โม ป โฮว คระ
ไม่� ไก โบ ปลัฮ รอาวม ยุม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง
อ�ื โกก ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เตือง โอยจ อื ซ รมอยจ
ปุย นา เซ� ลโลวง เซ ซ ลอต ปุย อฮั �ลโลวง ตฮนั
โกก� ไม่ ฆาื อ�ื

12�โม อซิราเอน ซ ซาวป รปาึง ฆัว ยุม โม เซ� เด
อมึ ปลัฮเตะ ซ โฮลฮ แปน แม ป ซงะ่ ไล ตอก ไพรม
แตะ� ซ โฮลฮ เอนิ ยุฮ กัน เซ อาแลฮ เคิ เดอมึ
ฟวยจ� 13 ปุย ไน เมือง เซ ซ เรอึม ปุ แตะ รปาึง
ป ยุม เซ เตือง โอยจ แตะ� ซเงะ เปลีฮ อาึ โญต
ซัก แตะ เซ� โม อซิราเอน เนอ ซ ไก ป นัปทื เบือ อื
โฮวน�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

14 �ฟวยจ อาแลฮ เคิ เซ� โม อซิราเอน ซ เลือก
แม ปุย งอ่น� ละ ซ เกือฮ อื ไร เล่ีป เมือง เซ นึง ซาวป
แตะ ฆัว ยุม ปุย เซ� เมาะ ป เฮยีไฮ ลัง่ อื ไน เคต
เมือง เซ� ซ รปาึง โอยจ อื ละ ซ เกือฮ อื เมือง เซ
แปน ซ ซงะ่ เนอึม ไล� 15 ลไล ไร ไป ไร มา อื นึง
เมือง เซ� ดัฮ รโตฮ ยุ ซองั ปุย ติ โดฮ ซ ดุฮ อาึง
ควน ไม อ�ื เดอมึ โม ป รปาึง ป ยุม เซ ซ โฮลฮ ร
ปาึง อื นึง �ลโลวง ตฮนั โกก� เซ� 16 นา เซ ซ ไก
โรฮ ยว่ง นึง ติ ป อฮั ปุย ฮาโมนา * ไม่� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ เกือฮ โม อซิราเอน ติ แตะ แปน ป ซงะ่ ไล
เบือ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

* 39:16 39:16 ฮาโมนา มัฮ อฮั อื ตฮนั โฮวน ไม่
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17 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ อาึ� �ปะ ป มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ กอก ไซม โครยญ เจือ ไม่ โกะ
พริ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ ฮอยจ รโจะ เน่อมึ นึง โค
รยญ ลวง� ละ ฮอยจ กุก อื โตะ ป มอก ปุย ป เพรยีง
อาึ อาึง ละ อ�ื แปน เนอึม กัน ชลอง ระ นึง บลาวง
อซิราเอน นา ก โฮลฮ อื กุก โตะ ญุ ฮนัม เซ� 18 ซ
โฮลฮ เนอึม กุก โตะ โม ตฮนั ไม่ โฮลฮ อื ญุ ฮนัม
โม จาวไน นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง ซ มอก ปุย อื เตือง
โอยจ อื ตอก มอก ปุย แกะ โปก ไม่ กวน แกะ ไม่ ปิ
ไม่ โมวก โปก โกลยญ เน่อมึ เมือง บ่าชนั โฮ� 19 เญื
อม เพรยีง อาึ กัน ชลอง ละ มอก ปุย โอเอฮี เซ� โม
ไซม ไม่ โกะพริ เซ ซ โฮลฮ เอนิ กุก ลออยฮ ปอ ซัก
แตะ� ไม่ ซ โฮลฮ อื ญุ ฮนัม ปอ ญุ่ยจ แตะ เอนิ�
20 เญือม โซม ซัตซิง โม เซ นึง ซโตวก ยุฮ อาึ เซ ซ
โฮลฮ กุก โตะ ปอ ซัก ปอ เตือ แตะ� เตือง โตะ บรอง
ไม่ โตะ ตฮนั บุก บรอง เซ� เตือง ตฮนั เกง เลือ ไม่
ตฮนั ไฮญ โครยญ โฆะ อ�ื อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา
เอจี อฮั อาึง ตอก เซ��

เมือง อซิราเอน ซ ไมจ แม
21 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เปลีฮ อมันัต โญตซัก

ยุฮ แตะ เกือฮ ปุย ตังเมือง ยุ� ปุย โครยญ เมือง ซ
ยุ เนอมึ อื ตอก โกว อาึ อมันัต แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ
ปุย ลอก ตุต แตะ ตัม ป เอจี รเตีฮ อาึ อาึง ละ อ�ื
22 เคียง ซเงะ เซ โม อซิราเอน ซ ยุง เนอมึ มัฮ อาึ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื 23 ปุย ตังเมือง ซ ยุง
โรฮ ตอก โฮลฮ โม อซิราเอน โฮว แปน ครา ปุย ฆาื
มัป่ พิต ยุฮ อ�ื นึง โอ อื เนอึม รพาวม ละ อาึ� มัฮ
เซ ป พัต อาึ นา แตะ ฮา อื ฆาื อื ไม่ ญอม เกือฮ โม
ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เป อ�ื โม อซิราเอน ยุม นึง กัน
รุป เซิก ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื 24อาึ เอจี ยุฮ ละ อื ตัม
กัน ฆอก กัน เบร ไม่ กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ อ�ื มัฮ เซ
ป พัต อาึ นา แตะ ฮา อื ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

25 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ
ซ เลียก พาวม โซะไง่ แม นึง จัตเจือ ยาโคป ป มัฮ
โม อซิราเอน เตือง โต อ�ื ไม่ ซ เกือฮ แม ยุ ป ไมจ
ป ญุ่ก ติ โฮน แม นึง โอ เยอะ ซ เกือฮ ปุย พลิฮ บึน
มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� 26 เญือม โฮลฮ แม โม
อซิราเอน อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง เมือง โกะ อื
ไอฮ� ไม่ โอ อื ไก ปุย ไฮญ ป เกือฮ อื ฮลัต เตีจ เจอ�
กัน โซะกิจ ปิญไง่ ไพรม อื ฆาื โอ อื เนอมึ รพาวม ละ
อาึ โฮ ซ โฮลฮ เบีย อ�ื 27 อาึ ซ ตาว โม อซิราเอน
เกือฮ เอญี เน่อมึ นึง เมือง ยุฮ โม ป เกละยุ อื เซ โค
รยญ เมือง� เดอมึ ปุย เมือง โม เซ ซ ยุ ที มัฮ อาึ พะ
จาว ซงะ่ ซงอม เบือ อ�ื 28 เญือม เซ โม อซิราเอน
ซ ยุง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ นึง เอจี เกือฮ
อาึ อื โอก แปน ครา นึง เมือง ปุย ไฮญ� ไม่ ซ รโจะ
แม เยอะ ละ นัม เมอะ เกือฮ ฮอยจ แม เมือง โกะ อื
ไอฮ� อาึ ซ ละ โตว เกือฮ อาวต ไม่ ปุย ตังเมือง เซ ติ
ปุย เนอึม� 29 อาึ ซ ดุฮ ลปุ แตะ นึง โม อซิราเอน�
เคียง เซ อาึ เญาะ ซ พัต โตว นา แตะ ฮา อื แม ติ
ชวง�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

40
เอเซเคียน ยุ บลอง วฮินั โคระ

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ งา่ โรฮพอน นึง กัน โฮลฮ
เอะ โฮว แปน ครา ปุย เยอ� ปุก วนัที กาว เคิ ติ นึง
อ�ื เญือม เซ มัฮ โรฮ เนอึม กาว โรฮ ปาวน เคียง
เอจี โฮลฮ ปุย ซะเต เวยีง เยรูซาเลม โรฮ� ซเงะ เซ
เยอ อาึ อาวม โรฮ อาวต อมันัต ระ ไล ยุฮ พะจาว ไม่
แตะ� ตาว เอนิ อาึ โฮว ฮอยจ นึง เวยีง เซ� 2 อาึ ยุ
บลอง เอนิ ตาว พะจาว แตะ ฮอยจ นึง เมือง อซิรา
เอน� โรวก แม โรฮ อาึ ฮอยจ นึง เปือง โม ก ฮลา
วง อื ติ โดฮ� เญือม เซ อาึ ชวน เนอะ ป ตอก เวยีง
ป โก ปุย ลวง ลัก่เซฮ ติ โดฮ� 3 เญือม เอจี ตาว พะ
จาว อาึ ฮอยจ ซดิ ไม่ นา เซ เยอ� อาึ ยุ ปรเมะ นึง ติ
ปุย� ปุย เซ ตอฮ ตอก ไร ซเงี โฮ� ไปญ โม่ะ รแนต
ป ยุฮ ปุย นึง กอย ลินิน ติ เซน� ไปญ โรฮ อื ไม่ โคะ
รแนต ติ โฆง� ชุง ไม่ อื นึง เฆียง โตะ รเวอืะ เวยีง
เซ� 4 เญอืม เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �ปะ ป มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ แลน ที ไม่ งอ่ต ที โรฮ
เปอะ� ไมจ เปอะ เครองึ นึง ป ซ เปลีฮ อาึ ละ เปอะ
เฮี โครยญ เจือ� อาึ มัฮ โรวก เกอะ ปะ ฮอยจ นา
เฮี ละ ซ เปลีฮ แตะ โอเอฮี เฮี ละ เปอะ� เมาะ ป ยุ
ป ฮมอง เปอะ เซ ไมจ แม เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิรา
เอน เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ เนิ�

5 เญือม เซ อาึ ยุ วิฮนั� วิฮนั เซ ไก ฆรุง ไคว อ�ื
ปรเมะ เซ ไปญ โคะ รแนต ยุฮ แตะ เซ� โคะ ยุฮ อื
เซ ลัง่ แลฮ รเนฮ� รเนฮ โกว ปรเมะ เซ ปุก ติ รเนฮ
ไปล ติ เดือะ ปุย ทัมมด่า� แนต ฆรุง เซ นึง อ�ื ลวง
ฮลาวง อื เซ ไก แลฮ รเนฮ� ลวง เวอืฮ อื เวอืฮ โรฮ
แลฮ รเนฮ โรฮ�

6ฟวยจ เซ ปุย เซ เลียก แม โตะ รเวอืะ ระ ลวง ลัก่
โอก ซเงะ นึง อ�ื ฮาวก แม โบง ฮอยจ ละ คัก ฮลาวง
อ�ื ป มัฮ ฮอง นึง โตะ รเวอืะ คระ เลียก ปุย เซ โด่ะ
แลฮ รเนฮ� 7 นึง โปน โตะ รเวอืะ เซ� ไก แม คระ
นึง� เตือง ลอา ก บลัฮ คระ เลียก ปุย เซ ไก แม ฮอง
อาวต โม ป แปนญัม นึง ติ ก บลัฮ ลอวย ฮอง� ฮอง
ติ ติ เซ เตือง ลวง ลัง่ ลวง เญี่ยง อื ไก ตื แลฮ รเนฮ
ตอก ปุ แตะ� เดีญ ป มัฮ รตา ฮอง อื เซ ปู เอนิ พอน
รเนฮ เอนิ� นึง โปน ฮอง อาวต โม ป แปน ญัม เซ
ไก แม คระ นึง� ลัง่ แลฮ รเนฮ� คระ เซ โบฮ ซืนา
ฮอง ก เลียก ปุย นึง วฮินั�

8-9ฟวยจ เซ แนตแมฮอง เซ� ลวง ลัง่ อื ไก ซเตะ
รเนฮ� นึง ลัก่ ก ลอยจ ฮอง เซ ฮอยจ โรฮ ละ โตะ
รเวอืะ ป ซดิ ไม่ วฮินั เซ� ป มัฮ เดีญ ฮอง เซ ปู เอนิ
ลอา รเนฮ�

10ฮอง ป มอง ญัม เตือง ลอา ก บลัฮ คระ อื เซ ระ
แตวะ อื เมาะ ปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ป มัฮ เดีญ ฮอง
โม เซ เยอ เฮรี ปู อื เมาะ โรฮ ปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
11ฟวยจ เซ ปุย เซ แนต แม คระ ป เลียก ปุย ละ โตะ
รเวอืะ เซ เวอืฮ กาว รเนฮ� โตะ รเวอืะ เซ เวอืฮ กาว
ลอวย รเนฮ� 12 ลั่กกา ฮอง อาวต โม ป มอง ญัม
เซ ยุฮ ปุย ฆรุง เตียม นึง� ฆรุง เตียม เซ ฮลาวง ติ
รเนฮ ปู โรฮ ติ รเนฮ� ฮอง อาวต โม ป มองญัม เซ�
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ลัง่ เงีย่ง อื มัฮ แลฮ รเนฮ โครยญ ลวง อ�ื 13ฟวยจ
เซ ปุย เซ แนต แม รตา ฮอง อาวต โม ป มองญัม เซ
เน่อมึ นึง เดีญ ลวง ลัก่เคะ ฮอง ป อาวต ติ ก บลัฮ
คระ อ�ื ฮอยจ ละ เดีญ ลวง ลัก่เคะ ฮอง ป อาวต ติ
ก บลัฮ อื แม� ไก งา่ โรฮ พอน รเนฮ� 14ป มัฮ ฮอง
ลัก่ ก ลอยจ อื ป โพต ฮอยจ ละ ควง วิฮนั เซ เวอืฮ
งา่ รเนฮ� 15 แนต แม ป มัฮ คระ เลียก ปุย เซ เน่
อมึ นึง ฆรุง ก พริ นึง อื ฮอยจ ละ ลัก่ ก ลอยจ ฮอง
ป โพต ละ ควง นึง วฮินั เซ� ลัง่ รฮอน รเนฮ� 16 ป
มัฮ เดีญ ฮอง อาวต โม ป มอง ญัม เซ ไก นาตัง นึง
โครยญ ฮอง อ�ื เตือง ลวง ลัก่เคะ ไม่ ลวง เฆียง อ�ื
เดีญ ลวง ลัก่กา อื แกะ ซลัก แม ฮุป โคะ อนิทพลัม
นึง อ�ื

17-18 ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ ละ
โปน แตะ โตะ รเวอืะ ระ ป เลียก ละ ควง เซ� อาึ ยุ
ไก ฮอง นึง งว่ย ฮอง� ติต เอนิ ไม่ ฆรุง วฮินั เซ ลวง
กไน อ�ื ลั่กกา ฮอง โม เซ เยอ ตุม แม ปุย ซโมะ
แพน นึง ปอ รวติ อื ควง เซ� ป มัฮ ควง ก พริ วฮินั
เซ เตียม ฮา ควง ลวง กไน อ�ื 19 นึง ควง ลัก่ ฮลา
วง อื เซ ไก แม รเวอืะ ระ นึง โปฮ ติ แตะ เลียก ละ
ควง ลวง กไน อื เซ� เญือม เซ ปรเมะ เซ เยอ แนต
เมาะ เวอืฮ ซน่ะ โตะ รเวอืะ ก พริ เซ ไม่ โตะ รเวอืะ
กไน นึง อื ซไง เอนิ ฮา ปุ แตะ ติ รอย รเนฮ�

20ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ แนต แม เมาะ เวอืฮ เมาะ
ซไกป โตะ รเวอืะ ระ ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง เซ แม�
มัฮ โตะ รเวอืะ คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ ควง ก พริ
นึง อ�ื 21ฮอง ลอวย ฮอง ป อาวต โม ป มองญัม นึง
เตือง ลอา ก บลัฮ คระ เซ� ไม่ เดีญ ป ไก ซน่ะ อ�ื ไม่
ฮอง ป มัฮ คระ เลียก ปุย� เมาะ เวอืฮ เมาะ ซไกป อื
เมาะ ปุ แตะ ไม่ โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื
เซ� ลวง ลัง่ อื ไก รฮอน รเนฮ� ลวง เวอืฮ อื ไก โรฮ
งา่ โรฮ พอน รเนฮ โรฮ� 22-23ป มัฮ ฮอง คระ เลียก
ปุย ไม่ นาตัง ไม่ ฮุป โคะ อนิทพลัม ป แกะ ซลัก ปุย
เซ� ตอก ตื เอนิ ปุ แตะ ไม่ โตะ รเวอืะ ระ ป ไก ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เซ� โบง ฮาวก ปุย ฮอยจ ละ โตะ
รเวอืะ ระ เซ ไก อาแลฮ ลลัก่� ซืนา โตะ รเวอืะ ลวง
ลั่กล่าวง ป โอก ฮอยจ ละ ควง วิฮนั เซ ไก แม โรฮ
โตะ รเวอืะ นึง� รเวอืะ เซ เยอ โบฮ เลียก ละ ควง
วิฮนั ลวง กไน อ�ื มัฮ ตอก ปุ แตะ ไม่ โตะ รเวอืะ
ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� ปรเมะ เซ เยอ เตะ
แนต เมาะ ซไง ซน่ะ รเวอืะ ลอา เซ� ไก โรฮ ติ รอย
รเนฮ�

24ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ นึง ลวง
ลัก่เซฮ อ�ื เญือม เซ เอะ ยุ แม โตะ รเวอืะ ระ นึง ติ
โดฮ� ปรเมะ เซ แนต โรฮ แลน อ�ื ฮอง ป มัฮ คระ
เลียก ปุย ไม่ เดีญ อ�ื เมาะ เวอืฮ เมาะ ซไกป อื เมาะ
โรฮ ปุ แตะ ไม่ โตะ รเวอืะ ไฮญ เซ โรฮ� 25 ฮอง ป
อาวต เฆียง คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ โตะ รเวอืะ เซ
ไก ตื โรฮ นาตัง นึง ตอก ก ไฮญ โรฮ� คระ เลียก
ปุย นึง อื เซ ลัง่ รฮอน รเนฮ� เวอืฮ โรฮ งา่ โรฮ พอน
รเนฮ โรฮ� 26 โบง ฮาวก ปุย ฮอยจ ละ โตะ รเวอืะ
ระ เซ ไก อาแลฮ ลลัก่� ลัก่ ก ลอยจ คระ เลียก ปุย
เซ ไก แม ฮอง ป มัฮ คระ เลียก ปุย นึง� โบฮ โรฮ ติ
แตะ ฮอยจ ละ ควง ลวง ก พริ อ�ื ป มัฮ เดีญ ลวง

กไน อื ป นา ลวง ลัก่ คระ เลียก ปุย ไก โรฮ ฮุป โคะ
อนิทพลัม ป แกะ ซลัก ปุย นึง เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื
27 ไก แม โรฮ โตะ รเวอืะ ระ นึง ป โบฮ เลียก ละ ควง
วิฮนั ลวง กไน อื ลวง ลัก่เซฮ อ�ื ปรเมะ เซ แนต
โรฮ เมาะ เวอืฮ ซน่ะ รเวอืะ ลอา เซ� ไก โรฮ ติ รอย
รเนฮ โรฮ�

28ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ เลียก ฮอยจ นึง
โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่เซฮ ป เลียก ฮอยจ ละ ควง กไน
อ�ื เญอืม เซ ปรเมะ เซ แนต แม คระ เลียก ปุย โตะ
รเวอืะ ลวง ลัก่เซฮ เซ� เมาะ ตื โรฮ ปุ แตะ ไม่ คระ
เลียก ปุย นึง โตะ รเวอืะ ลวง ก พริ อ�ื 29-30 ฮอง
อาวต โม ป มอง ญัม� ไม่ เดีญ รตา ฮอง ลวง กไน
อื เซ เวอืฮ ซไกป อื เมาะ ตื โรฮ ปุ แตะ ไม่ ป ไก นึง
โตะ รเวอืะ ไฮญ โรฮ� คระ เลียก ปุย นึง อื เซ ลัง่
รฮอน รเนฮ เวอืฮ โรฮ งา่ โรฮ พอน รเนฮ โรฮ� ฮอง
ป อาวต นึง คระ เลียก ปุย เซ ไก ตื โรฮ นาตัง โรฮ�
31 ไก แม ฮอง ระ ป นา ลวง ควง ก พริ นึง ติ ฮอง� ป
มัฮ เดีญ นึง คระ เลียก ปุย เซ ไก แม โรฮ ฮุป โคะ อนิ
ทพลัม แกะ ซลัก ปุย นึง� คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ
โตะ รเวอืะ ระ เซ ไก แม โบง ฮาวก ซเตะ ลลัก่ โรฮ�

32 ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ เลียก ฮอยจ
ละ โตะ รเวอืะ ป เลียก ละ ควง ลวง กไน อื ป อาวต
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เซ� เญือม เซ ปรเมะ เซ
แนต แม คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ โตะ รเวอืะ เซ�
เวอืฮ ซไกป อื เมาะ ตื ปุ แตะ ไม่ คระ ป อาวต นึง
โตะ รเวอืะ ไฮญ โรฮ� 33ฮอง อาวต โม ป มอง ญัม�
ฮอง ป มัฮ คระ เลียก ปุย ไม่ เดีญ รตา ฮอง ลวง กไน
อื เซ� เวอืฮ ซไกป อื เมาะ ตื ปุ แตะ ไม่ โอเอฮี ป ไก
นึง คระ โตะ รเวอืะ ไฮญ โรฮ� นึง เดีญ รตา ฮอง นึง
อื เซ ไก ตื โรฮ นาตัง ตอก ก ไฮญ อื โรฮ� คระ เลีย
ก ปุย นึง อื ลัง่ รฮอน รเนฮ� เวอืฮ โรฮ งา่ โรฮ พอน
รเนฮ โรฮ� 34 ฮอง ป มัฮ คระ เลียก ปุย เซ นา ลวง
ควง ก พร�ิ ป มัฮ เดีญ นึง คระ เลียก ปุย เซ ไก แม
โรฮ ฮุป โคะ อนิทพลัม แกะ ซลัก ปุย นึง โรฮ� คระ
เลียก ปุย ฮอยจ ละ โตะ รเวอืะ ระ นึง อื เซ ไก แม
โรฮ โบง ฮาวก ซเตะ ลลัก่�

35ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ ละ โตะ
รเวอืะ ลวง ลัก่ล่าวง นึง อ�ื แนต แม อื เมาะ โรฮ ปุ
แตะ ไม่ โตะ รเวอืะ ไฮญ โรฮ� 36 ไก โรฮ ฮอง โม ป
มอง ญัม นึง ไม่ ฮอง ระ ไม่ เดีญ ป เอจี ปดัป่ ปด่า
ปุย ลวง กไน อ�ื ฮอง โม เซ ไก ตื โรฮ นาตัง โรฮ�
คระ เลียก ปุย นึง อื ลัง่ รฮอน รเนฮ� เวอืฮ โรฮ งา่
โรฮ พอน รเนฮ โรฮ� 37 ฮอง ป มัฮ คระ เลียก ปุย
นึง อื เซ นา ลวง ควง ก พร�ิ ไก แม โรฮ ฮุป โคะ
อนิทพลัม แกะ ซลัก ปุย นึง เดีญ อื โรฮ� คระ เลียก
ปุย ฮอยจ ละ โตะ รเวอืะ ระ นึง อื เซ ไก แม โรฮ โบง
ฮาวก ซเตะ ลลัก่ แม�

38 นึง ก พริ ควง วิฮนั เซ ไก แม ฮอง นึง ติ แม�
ฮอง เซ รติต เอนิ ไม่ โตะ รเวอืะ ลวง ลั่กล่าวง อ�ื
รเวอืะ ฮอง เซ โปฮ เลียก ละ ฮอง เลียก ปุย ละ ควง
วฮินั เซ� ฮอง เซ แปน ก รไซจ ปุย ซัตซิง ละ ซ ตอง
แตะ ทไว ละ พะจาว� 39 กไน ฮอง ป มัฮ คระ เลียก
ปุย เซ ไก โตะ นึง ปาวน ตัว� อาวต ติ ก บลัฮ ลอา
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ตัว� โตะ โม เซ มัฮ นา ก มอก ปุย ซัตซิง ละ ซ ตอง
แตะ ทไว� ไม่ ป ทไว ปุย แปน ควน โตฮ มัป่ ไม่ ควน
รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย โรฮ� 40 นึง ก พริ ฮอง เซ
คระ ฮาวก ปุย ละ โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่ล่าวง นึง อื ไก
แม โรฮ โตะ นึง ปาวน ตัว แม� อาวต โรฮ ติ ก บลัฮ
คระ ลอา ตัว โรฮ� 41 โตะ โม เซ เตือง ป อาวต อื ก
พริ ฮอง ไม่ กไน ฮอง เซ ไก ซเตะ ตัว� เอจี มัฮ ป โกว
ปุย ละ มอก แตะ ซัตซิง นึง ละ ทไว แตะ ละ พะจาว
เซ� 42 โตะ ปาวน ตัว ป อาวต กไน ฮอง นึง อ�ื มัฮ ป
ยุฮ ปุย นึง ซโมะ พัฮ� ลวง ลัง่ ไม่ ลวง เวอืฮ อื ไก ตื
ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ เมาะ ปุ แตะ� ลวง ฮลาวง อื ไก
ติ รเนฮ� โตะ เซ มัฮ ป โกว ปุย ละ อาึง แตะ เคืองมื
ป โกว ปุย ละ ซัตซิง มอก แตะ ตอง ทไว ละ พะจาว�
43ป มัฮ โตะ เซ ดุฮ แม คอป อื ไคว อ�ื คอป อื เซ ฮ
ลาวง ฮา โตะ เซ ลอวย แม� โตะ ซัตซิง ป ซ ทไว ปุย
เซ ซ อาึง โรฮ ปุย นึง ราว โตะ โม เซ โรฮ�

44ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ นึง ควง
ลวง กไน อ�ื เญือม เซ อาึ ยุ ฮอง นึง ควง ลวง กไน
เซ ลอา ฮอง� ติ ฮอง อื อาวต นึง เฆียง โตะ รเวอืะ
ลวง ลั่กล่าวง อ�ื นา ลวง ลัก่เซฮ� ติ ฮอง อื เซ�
อาวต นึง เฆียง โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่เซฮ� นา แม ลวง
ก ล่าวง นึง อ�ื 45 เญือม เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ
อาึ� �ฮอง ยุ เปอะ นา อื ลวง ลัก่เซฮ เซ� มัฮ ฮอง
ละ อาวต ซตุ ป แลน แก วิฮนั เฮ�ี 46 ฮอง ยุ เปอะ
นา อื ลวง ลัก่ล่าวง เซ� มัฮ ฮอง ละ อาวต ซตุ ป ลัง
แลน แก คัน ทไว เซ� โม ซตุ เจอ เลวี เยอ� เอจี มัฮ
จัตเจือ ซาโด่ก นึง อื เซ โน่ง ป ลัง เลียก ซดิ ละ ซ
รซอฮ แตะ ละ พะจาว นึง อ�ื� อฮั เซ�

47 ปรเมะ เซ แนต แม ควง ลวง กไน วิฮนั เซ�
ลวง ลัง่ ไม่ ลวง เวอืฮ อื เลียม พัต โมน� ไก ตื ติ รอย
รเนฮ ตอก ปุ แตะ� ป มัฮ คัน ทไว เซ อาวต นึง ลั่
กกา วฮินั เซ�

48 ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ ละ ก
โปง วฮินั เซ� ปุย เซ เตะ แนต คระ เลียก ปุย ฮอยจ
ละ ก โปง เซ� โด่ะ พอน รเนฮ� เวอืฮ กาว โรฮ ปาวน
รเนฮ� ป มัฮ เดีญ ก โปง ฮอง เซ ปู เอนิ ลอวย รเนฮ
เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 49 ไก โรฮ โบง นึง คระ ฮาวก
ปุย ฮอยจ ละ ก โปง วฮินั เซ� ก โปง เซ ลวง ลัง่ อื ไก
งา่ รเนฮ� ลวง เวอืฮ อื ไก โรฮ กาว โรฮ ลอา รเนฮ
โรฮ� โบง เซ ไก กาว ลลัก่� ไก แม โรฮ ด่อง โช นึง
เฆียง อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื ติ ก บลัฮ ติ โฆง�

41
1 ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ นึง โตะ

ฮอง ซัมคัน ป ไก บัก่บว่น วฮินั เซ� ปุย เซ เตะ แนต
โรฮ คระ เลียก ปุย ละ ฮอง เซ� ลวง โด่ะ อื ไก แลฮ
รเนฮ� 2 ลวง เวอืฮ อื คระ เลียก ปุย เซ ไก กาว
รเนฮ� ป มัฮ เดีญ นึง คระ เลียก ปุย เซ ปู โรฮ ติ
ก บลัฮ พอน รเนฮ� ฟวยจ เซ แนต แม ฮอง ซัมคัน
นึง อ�ื ลวง ลัง่ อื ไก รปาวน รเนฮ� เวอืฮ โรฮ งา่
รเนฮ โรฮ�

3 ฟวยจ เซ ปุย เซ เลียก แม โรฮ ฮอยจ นึง โตะ
ฮอง คัก กไน นึง อ�ื แนต แม โรฮ คระ เลียก ปุย
นึง อื เซ โด่ะ ลอา รเนฮ� เวอืฮ แลฮ รเนฮ� ป มัฮ
เดีญ ฮอง คระ เลียก ปุย นึง อื เซ ปู ติ ก บลัฮ อาแลฮ

รเนฮ� 4 ปุย เซ แนต แม โรฮ ฮอง กไน เซ� ลวง ลัง่
อื ไก งา่ รเนฮ� ลวง เวอืฮ อื ไก โรฮ งา่ รเนฮ โรฮ�
ฮอง เซ ไก แม โปน ฮอง ซัมคัน เซ แม� เญือม เซ
ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �ฮอง เฮี มัฮ ฮอง ตึก นึง
ซัมคัน แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ เนิ�

5 ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ แนต เดีญ คัก ก พริ วิฮนั
เซ� เดีญ เซ ปู เอนิ แลฮ รเนฮ� ไก แม ฮอง แตวะๆ
นึง ติต เอนิ ไม่ เดีญ เซ ไคว วิฮนั เซ� ฮอง ติ ติ เซ
เวอืฮ ปาวน รเนฮ� 6 ฮอง แตวะๆ โม เซ ไก ลอวย
จัน� ติ ติ จัน เซ ไก งว่ย ฮอง เอนิ� เดีญ เซ ฮาวก
ฮลาวง ปุ ปุ เฮรี โรฮ ปุ ปุ� ไก โรฮ ลลัก่ ไม่ อื ปอ
เอนิ โอ แปล ฮอง เซ โพต ฮอยจ ละ ก พริ เดีญ เซ�
7ฮอง โม เซ ฮาวก ปุ ปุ เวอืฮ ปุ ปุ ตัม ลลัก่ นึง เดีญ วิ
ฮนั เซ� ฮอง โม เซ อาวต ราว ปุ แตะ แปน จัน แปน
จัน แตะ ไคว เดีญ วิฮนั เซ เอนิ� นึง เฆียง ฮอง โม
เซ ไก โรฮ โบง เวอืฮ นึง ลอา� เญอืม ซ ฮาวก ปุย เน่
อมึ ฮอง ลวง ฆรมึ เซ� จัมเปน พา ฮอง อาวต ซน่ะ
นึง อื เซ ละ อื ฮมั�

8 วฮินั ป ยุ อาึ เซ ไก แม โรฮ ไฆรฮ ไคว อ�ื ไฆรฮ
เซ ลวง เวอืฮ อื ไก แลฮ รเนฮ� บรญิ โรฮ ไม่ ป มัฮ
ทัน วิฮนั นึง อื เซ� 9 ฆรุง นึง ลวง ก พริ วิฮนั ป ไก
ฮอง นึง เซ ปู เอนิ พอน รเนฮ� ป มัฮ ซน่ะ ฮอง เซ
ไม่ วฮินั นึง อื ไก แม โรฮ คระ โบฮ นึง โรฮ� 10 ฮอง
ป ติต ไม่ ฆรุง ไคว วิฮนั เซ เวอืฮ งา่ รเนฮ โครยญ
ฮอง อ�ื 11 ป มัฮ ฮอง โม เซ ไก แม โรฮ โตะ รเวอืะ
นึง� โปฮ ติ แตะ ลวง ลัก่ คระ โบฮ เซ� โตะ รเวอืะ
ติ ลวง อื นา ลวง ลัก่ล่าวง� โตะ รเวอืะ ติ ลวง อื แม�
นา แม ลวง ลัก่เซฮ� คระ โบฮ เซ เวอืฮ พอน รเนฮ
ไคว อ�ื

12 ตึก ป นา ลวง ลัก่ ควง วิฮนั เซ ป อาวต ลวง
ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื เซ� ลวง เวอืฮ อื ไก อาลแฆลฮ
รเนฮ� ลวง ลัง่ อื ไก รไตม รเนฮ� ป มัฮ เดีญ ตึก เซ
ปู โรฮ พอน รเนฮ โครยญ ลวง�

13ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ แนต แม วฮินั เซ ตัม ลวง
ลัง่ อ�ื ไก ติ รอย รเนฮ� แนต แม โรฮ ลวง เวอืฮ อื
เตือง ควง อื ไม่ ฆรุง คัก กไน นึง อ�ื ไก โรฮ ติ รอย
รเนฮ โรฮ� 14ฟวยจ เซ แนต แม โรฮ ลวง ลัก่กา วิ
ฮนั เซ� นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เตือง ควง ซนัม
นึง อื ลวง ลัก่กา อื เซ ไก โรฮ ติ รอย รเนฮ�

15-16 ฟวยจ เซ แนต แม โรฮ ตึก ป อาวต ลวง
ลัก่เคะ วฮินั ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ� ป นา ลัก่ ควง
เซ� แนต โรฮ อื ไม่ คระ โฮว ปุย ลวง เฆียง อื ไก โรฮ
ติ รอย รเนฮ� ป มัฮ เดีญ ก โปง นึง วฮินั เซ ไม่ เดีญ
ฮอง ซัมคัน ไม่ เดีญ ฮอง ป ตึก เอนิ นึง ซัมคัน แตะ
เซ ติต ตื ไมะ แปน นึง ฆรมึ นาตัง นึง อื ไคว อ�ื นา
ตัง นึง อื เซ ไก แม พา มัน นึง� 17-18ป มัฮ เดีญ ลวง
กไน วิฮนั ฮอยจ ละ ราว โตะ รเวอืะ นึง อื เซ� แกะ
ซลัก แม ปุย ฮุป โคะ อนิทพลัม นึง� รซอ โรฮ อื ไม่
ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ ไคว ฮอง โม เซ เอนิ� ฮุป เต
ปด่า ไก โพรยจ โม เซ ติ ติ ตัว เยอ ไก นา เตือง ลอา
ก บลัฮ อ�ื 19-20 ติ ก บลัฮ อื ตอก นา ปุย โฮ� นา ลัก่
ฮุป โคะ อนิทพลัม เซ ตา ติ โฆง� ติ ก บลัฮ อื แม
ตอก นา รเวยี ซิงโต โฮ� นา โรฮ ลัก่ ฮุป โคะ อนิท
พลัม เซ ตา ติ โฆง โรฮ� ฮุป แกะ ซลัก ปุย เซ ตอก
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ตื เอนิ ปุ แตะ� ไก เอนิ เล่ีป ฮอง โตะ กไน วฮินั เซ�
เน่อมึ นึง ชวง เดีญ ฮอยจ ละ ราว โตะ รเวอืะ นึง อื
โรฮ�

21-22 ป มัฮ ด่อง นึง โตะ รเวอืะ ฮอง ซัมคัน นึง อื
เซ เลียม พัต โมน� นึง ลัก่กา ฮอง ซัมคัน เซ ไก แม
ป ตอก คัน ทไว นึง แม� ยุฮ โรฮ ปุย นึง โคะ โรฮ�
ฮลาวง ลอวย รเนฮ� ลัง่ ลอา รเนฮ� เวอืฮ แม โรฮ
ลอา รเนฮ� ป มัฮ ด่อง นึง โจง อื ไม่ ทัน อื ฮอยจ
ละ เดีญ อื มัฮ ตื ป ยุฮ ปุย นึง โคะ ตื เอนิ� เญือม
เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �เฮี มัฮ โตะ ป โบลวง
ปุย ซองนา พะจาว,� อฮั เซ เนิ� 23ป มัฮ โตะ รเวอืะ
เลียก ละ ฮอง ซัมคัน ไม่ โตะ รเวอืะ เลียก ละ ฮอง
ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ มัฮ รเวอืะ ลอา บัน่ เตือง ลอา
โดฮ อ�ื 24 รเวอืะ ลอา เซ ไก ลฆลอยจ เตือง ลอา ก
บลัฮ อ�ื 25 นึง บัน่ รเวอืะ อาวต โตะ ฮอง ซัมคัน เซ
ไก ฮุป โคะ อนิทพลัม นึง ไม่ ฮุป เตปด่า� มัฮ ฮุป ป
แกะ ซลัก ปุย� ตอก โรฮ ปุ แตะ ไม่ ป ไก นึง เดีญ
เซ โรฮ� นึง ลัก่กา โตะ รเวอืะ ฮอง ป มัฮ คระ เลียก
ปุย เซ� ไก แม โรฮ พรงั ซกาื นึง� ยุฮ ปุย นึง โคะ�
26 นึง เฆียง ฮอง ป มัฮ คระ เลียก ปุย เซ ไก แม โรฮ
นาตัง นึง� ป มัฮ เดีญ นึง อื แกะ ซลัก โรฮ ปุย ฮุป
โคะ อนิทพลัม นึง โรฮ�

42
1ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ โอก นึง ควง ก

พริ วฮินั เซ ลวง ลัก่ล่าวง นึง อ�ื ตาว แม อาึ ฮอยจ
ละ ตึก ติ ลัง� ตึก เซ ซไง โตว ฮา ตึก ป อาวต นึง
ควง วิฮนั ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื เซ� 2 ตึก เซ
ลัง่ เอนิ ติ รอย รเนฮ� ลวง เวอืฮ อื ไก รฮอน รเนฮ�
3 ตึก เซ ติ ลวง อ�ื นา ลวง ลัก่ ควง วฮินั ป โบฮ ตา
งา่ รเนฮ นึง อื เซ� ติ ลวง อื แม� นา แม ลวง ลัก่ ก
ตุม ปุย ซโมะ แพน นึง ควง วิฮนั เซ ลวง ก พริ อ�ื
ตึก เซ ไก ลอวย จัน� ไก ฮอง โฮวน นึง อื โครยญ
จัน� 4 ลวง ลั่กกา ตึก เซ ไก แม คระ เลียก ปุย นึง
ฮอยจ ละ กไน อ�ื คระ เซ เวอืฮ กาว รเนฮ� ลวง ลัง่
อื ไก โรฮ ติ รอย รเนฮ� คระ เซ ไก ลวง ลัก่ล่าวง ตึก
เซ� ไก แม โตะ รเวอืะ เลียก ปุย นึง โฮวน โตะ แม�
5 โตะ ฮอง ป อาวต นึง จัน ลวง ราว อื เซ� ซไกป ฮา
ฮอง อาวต นึง จัน ฆรมึ ไม่ จัน ซน่ะ นึง อ�ื มัฮ ฆาื
เวอืฮ ก โปง นึง อื ฮา จัน ฆรมึ เซ� 6 ตึก ป ไก ฮอง
นึง เตือง ลอวย จัน อื เซ ไก โตว ด่อง ดู� ตอก โตว
ตึก ไฮญ ป อาวต นึง ควง นึง อ�ื ป มัฮ ฮอง ลวง
ราว นึง อื จัมเปน แตวะ ฮา ฮอง ป อาวต จัน ซน่ะ
ไม่ จัน ฆรมึ ฆาื อ�ื 7 ไก แม เดีญ ลวง ก พริ นึง อื
โฮว เอนิ ตัม โฮว ฮอง เซ ฮอยจ ละ ควง ลวง ก พริ
ป อาวต รเตือป ฮอง เซ� ลัง่ รฮอน รเนฮ� 8 ฮอง
ป แปน แทว จัน ฆรมึ อื รโจะ ลวง ลัง่ อื ไก รฮอน
รเนฮ� ฮอง ป แปน แทว จัน ราว อื รโจะ ลวง ลัง่ อื
ไก ติ รอย รเนฮ� 9-10 ฮอง จัน เตียม โม เซ เยอ ไก
โรฮ คระ เลียก ปุย นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื มัฮ
คระ เกียฮ เลียก ปุย เน่อมึ นึง ควง ลวง ก พริ นึง อ�ื
นึง ซื นา ตึก เซ ลวง ลัก่เซฮ นึง อื ไก แม โรฮ ตึก

นึง ติ ลัง� ตึก เซ ไก โรฮ ฮอง นึง โฮวน ฮอง� 11ตอก
ปุ แตะ ไม่ ตึก ป อาวต นึง ลวง ลัก่ล่าวง เซ� ไก โรฮ
คระ เลียก ปุย นึง ลั่กกา อ�ื ป มัฮ ฮอง นึง อื ตอก
โรฮ ปุ แตะ ไม่ ฮอง ป ไก นึง ตึก ลวง ลั่กล่าวง เซ�

ลวง ลัง่ ไม่ ลวง เวอืฮ อื ไม่ รเวอืะ คระ เลียก ปุย นึง
อื ไม่ ปิม ฮงั ตอก ยุฮ ปุย อื มัฮ เอนิ ตอก ปุ แตะ ไม่
ตึก อาวต ลวง ลัก่ล่าวง เซ เอนิ� 12 ไก แม โรฮ โตะ
รเวอืะ คระ เลียก ปุย นึง จัน เตียม นึง อื ละ ซ เลียก
อื ฮอยจ ละ ฮอง ลวง ลัก่เซฮ� มัฮ เลียก อื คระ โตะ
รเวอืะ เน่อมึ นา ก ลอยจ เดีญ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง
อ�ื

13 เญอืม เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �ตึก ป อาวต
ลวง ลั่กล่าวง ไม่ ตึก ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ ป อาวต
ซื นา ปุ แตะ เซ� มัฮ ตึก ซัมคัน� มัฮ นา ก โฮลฮ
โม ซตุ ป ฮอยจ เคะ พะจาว โซม ปอน โอเอฮี ป เอจี
ทไว ปุย ละ พะจาว� มัฮ โรฮ นา ก อาึง อื โอเอฮี ป
ซงะ่ ไล ป ทไว ปุย� ตอก เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย� ป
ทไว ปุย แปน ควน โตฮ ติ แตะ ฮา มัป่� ไม่ ป ทไว
ปุย แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ แตะ นึง มัฮ อื นา
ก ซัมคัน� 14 โม ซตุ เญือม เอจี เลียก อื โตะ ฮอง
ซัมคัน นึง วฮินั เนอ ซ โอก โตว ฮา ฮอง เซ ฮอยจ ละ
ควง ก พร�ิ ไมจ อื ลโปลฮ เครองึ ซตุ แตะ ละ ฮมั
ไม่ ละ อื นึง ฮอง เซ นึง มัฮ อื ป ซงะ่ ไล� กา ซ โอก
อื ฮอยจ เคะ โม ลัปซด่อน เนอ ไมจ อื จาวป เครองึ
ไฮญ รกา�� อฮั เซ�

15 เญอืม เอจี ฟวยจ แนต ปรเมะ เซ ควง วฮินั เซ
ลวง กไน นึง อ�ื ตาว แม อาึ โอก โฮว ฮอยจ คระ โตะ
รเวอืะ ระ ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ฟวยจ
เซ แนต แม ควง วิฮนั เซ ลวง ก พริ นึง อื ปอ ไคว
อ�ื 16 ปุย เซ เยอ ตุย โคะ รแนต ยุฮ แตะ� แนต
ควง วิฮนั ป มัฮ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ไก พอน
รอย รเนฮ� 17ฟวยจ เซ แนต แม ลวง ลัก่ล่าวง นึง
อ�ื ไก โรฮ พอน รอย รเนฮ� 18ฟวยจ เซ แนต แม
โรฮ ลวง ลัก่เซฮ นึง อ�ื ไก แม โรฮ พอน รอย รเนฮ�
19ฟวยจ เซ แนต แม โรฮ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื
ไก โรฮ พอน รอย รเนฮ โรฮ� 20 ฆรุง ก พริ วฮินั เซ
ไก ปาวน เลียม พัต โมน� ติ ติ ลวง เซ ลัง่ ตื พอน
รอย รเนฮ� แปน ป รตา นา ก ซัมคัน อื เซ ฮา นา ก
โอ อื ซัมคัน�

43
รงัซเปีย ยุฮ พะจาว เลียก แม นึง วฮินั

1 ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ ละ โตะ
รเวอืะ ระ ป นา ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 2 เญือม
เซ อาึ ยุ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว ป ทื โม อซิรา
เอน กัมลัง ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ฮมอง
โรฮ ไม่ ลเลาะ รโปยญ ป โอก เน่อมึ นึง อ�ื ตอก เอนิ
ลอยฮ เซียง ฮอยจ รอาวม ระ โฮ� ปลัฮเตะ ลวง เซ
เยอ นาวก เอนิ นึง รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว เซ�
3 โอเอฮี ป ยุ บลอง อาึ เญอืม เซ เยอ� ตอก เอนิ โรฮ
ป ยุ บลอง เงอะ เญอืม ยุ อุ ฮอยจ ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่
เวยีง เยรูซาเลม โฮ� ตอก โรฮ ปุ แตะ ไม่ ป ยุ บลอง
เงอะ เญือม อาวต แตะ นึง เฆียง โกลง เคบ่า โฮ�
เญือม ยุ อาึ โอเอฮี ตอก เซ เยอ นุ่ม เอนิ ไกญ แตะ
ฆาื ปอ จิ อื เตะ เอนิ� 4 รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว เซ
เลียก เอนิ ฮอยจ โตะ วฮินั เซ นึง คระ โตะ รเวอืะ ป
นา ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 5 เญอืม เซ ลปุ พะจาว
ยวก เอนิ อาึ� ตาว เอนิ อาึ ฮอยจ ละ ควง วิฮนั เซ
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ลวง กไน อ�ื อาึ ยุ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว นาวก
เอนิ ยุฮ วฮินั เซ�

6 เญือม เซ ปรเมะ เซ เยอ ชุง นึง ลวง เฆียง อาึ�
อาึ โฮลฮ ฮมอง เซียง ป ลปุง ไม่ แตะ ฮอยจ เนิ เน่
อมึ นึง วิฮนั เซ� 7 อฮั เฮี เนิ� �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� นา ก งาวม อาึ ไม่ นา ก พรอก เกอะ ชวง
แตะ เอจี อาวต นา เฮ�ี อาึ ซ อาวต ลอป นึง ซน่ะ ล
ลาึง โม อซิราเอน นา เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� โม อซิ
ราเอน เนอ เญาะ ซ ยุฮ โตว โรฮ ไลจ ไม่ มอยฮ ซัม
คัน ยุฮ อาึ นึง กัน ไว แตะ พะ ไฮญ ญุ่ก� ไม่ โบลวง
อื อานซุาวรี ละ ซ นัปทื อื กซัต ยุม ยุฮ แตะ นึง� ปัง
มัฮ โม ลัปซด่อน ญุ่ก� กซัต ยุฮ อื ญุ่ก� ปุ เญาะ ซ
ยุฮ อื ตอก เซ� 8 ไพรม อื เญือม โบลวง กซัต ยุฮ
อื มะ รเวอืะ ไม่ ตุม อื ซโกวต เญือะ อาวต โกะ แตะ
เกือฮ ติต ปุ แตะ ไม่ โตะ รเวอืะ นึง วฮินั ยุฮ อาึ ไม่ ซ
โกวต ยุฮ อาึ อ�ื มัฮ เมาะ รฆุน เดีญ อื ติ นา โน่ง ฮา
วิฮนั ยุฮ อาึ เซ� ปุย โม เซ ปังเมอ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่
มอยฮ อาึ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ� มัฮ เซ ป
เกือฮ อาึ โม เซ ไลจ โลม ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ
ฆาื อ�ื 9ปเล่ีย เฮี ปุย โม เซ ไมจ เนอมึ อื ลโล่ะ แปฮ
กัน ไว แตะ พะ ไฮญ เซ� ไม่ ตุย อื คัน ฮลาวง โบลวง
แตะ ละ กซัต เอจี ยุม เซ เกือฮ โอก แปฮ� ดัฮ ปุน
ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ โฮ� อาึ ซ อาวต ลอป นึง ซน่ะ
ลลาึง อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�

10 �ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ รโฮงะ
ที ตอก มัฮ ตอก มอยฮ วิฮนั ยุฮ พะจาว ละ โม จัต
เจือ อซิราเอน� เดอมึ โม เซ ซ ยุง งอ่ต ที ไม่ ซ อาวม
อื โซะกิจ แตะ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ โม โกะ แตะ
ไอฮ� 11 ดัฮ โม เซ ยุง โซะกิจ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร
ยุฮ แตะ โฮ� ไมจ เปอะ เปลีฮ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ วิ
ฮนั เซ ไม่ ตอก โอก ตอก เลียก ปุย นึง อื ละ อ�ื เกือฮ
โรฮ ยุง โกตเกน ป เกว ไม่ วฮินั เซ โครยญ เจือ� ไมจ
เปอะ ไซฮ เอนิ ละ โม เซ ซองนา อ�ื เดอมึ โม เซ ซ
ปุน โซะโกะ ฮรกัซา นึง โกตเกน ไม่ โกตไม ป เกว ไม่
ไลลวง วฮินั เซ� ไม่ ซ ปุน ยุฮ โรฮ อื ตัม เซ�

12�ไลลวง โกตไม ป เกว ไม่ วฮินั เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
เมาะ นาตี ป ไก นึง ไกญ บลาวง เฮี เตือง โอยจ อื มัฮ
ตื ป ตึก นึง ซัมคัน แตะ� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ โกตไม ป
เกว ไม่ ไลลวง วฮินั เนอ�� อฮั เซ�

ไลลวง คัน ทไว
13 คัก เฮี อื มัฮ ไลลวง ตอก เตะ ตอก แนต ปุย คัน

ทไว ยุฮ พะจาว� ควน แนต อื เซ โกว ป ติ เจือ ไม่
ควน แนต ปุย วฮินั เซ� ป มัฮ ทัน คัน ทไว เซ ฮลาวง
ติ รเนฮ� เวอืฮ โรฮ ติ รเนฮ โรฮ� ป มัฮ เน่อมึ ทัน อื
เซ ไก แม คอป โรฮ� คอป อื เซ ฮลาวง โรฮ เมาะ ติ
เดือะ� 14 เน่อมึ นึง เน่อมึ ทัน ป โบลวง ติ แตะ ลัง
เตะ ฮอยจ ละ มวยญคอป ทัน เซ ฮลาวง ลอา รเนฮ�
ป มัฮ ทัน อื เซ เวอืฮ ฮา คัน คัก ราว อื เซ ติ รเนฮ
ไคว อ�ื คัก ติ นึง อื แม� เน่อมึ นึง มวยญ คอป ลวง
ฆรมึ อื เซ ฮอยจ ละ คอป ลวง ราว อื เซ ฮลาวง ปาวน
รเนฮ� ป มัฮ คัก เซ เวอืฮ แม โรฮ ฮา คัก ราว อื เซ
ติ รเนฮ ไคว อ�ื 15ป มัฮ ก จอป ปุย งอ นึง คัน เซ ฮ

ลาวง ปาวน รเนฮ� นึง โจง คัน เซ ไก แม โด่วง แม�
ซนาว ติ แตะ ฮาวก เตือง ปาวน โจง อ�ื 16 ป มัฮ ก
จอป ปุย งอ นึง คัน เซ� เลียม พัต โมน ลัง่ กาว โรฮ
ลอา รเนฮ� 17 นึง จัน ลลัก่ ป อาวต นึง คัก ซน่ะ คัน
เซ� เลียม พัต โมน โรฮ� ลวง ลัง่ ไม่ ลวง เวอืฮ อื ไก
ตื ติ ก บลัฮ กาว โรฮ ปาวน รเนฮ� ป มัฮ จัน ลลัก่ เซ
นึง อื ไก แม โรฮ คอป โรฮ� คอป อื เซ ยวก ติ แตะ
ฮา จัน เซ นึง อื เมาะ ติ เดือะ� ลลัก่ นึง จัน เซ นึง
อื เวอืฮ เมาะ ติ รเนฮ ไคว อ�ื ป มัฮ คัน ทไว เซ เยอ
ไก โบง ฮาวก ปุย นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื

18 เญอืม เซ พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ อาึ� �ปะ ป
มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง ซตอก อาึ
เปอะ เฮ�ี เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ ปุย คัน ทไว เซ� ปะ
ไมจ เปอะ ตอง ทไว ซัตซิง นึง� ไม่ ซพรอต โรฮ เปอะ
ฮนัม ซัตซิง เซ นึง ละ ซ ทไว เปอะ คัน เซ ละ อาึ�
19 โม ซตุ ป ลัง เลียก รซอฮ ละ อาึ ซองนา เยอะ�
มัฮ โม เลวี ป มัฮ จัตเจือ ซาโด่ก นึง อื โน่ง� อาึ ป
มัฮ พะจาว เยโฮวา เยอ เอจี ซตอก อาึง ละ ปุย ตอก
เซ� ปะ ไมจ เปอะ เกือฮ โมวก โปก นมุ ละ ปุย ซฆ
ลาวม เซ ติ ตัว ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน โตฮ อื ติ
แตะ ฮา มัป่� 20 ปะ ไมจ โรฮ เปอะ โกว ฮนัม โมวก
โปก เซ งอ่น ละ ตา เปอะ นึง โด่วง ป อาวต นึง โจง
คัน เซ เตือง ปาวน ลวง อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ตา ฮนัม
เซ นึง โจง คอป คัน ทไว คัก ลอา เซ เตือง ปาวน โจง
อื โรฮ� ไมจ แม โรฮ เปอะ ตา ฮนัม เซ นึง คอป ทัน
ลวง ฆรมึ คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ ซ แปน ควน เกือฮ คัน ทไว เซ ซงะ่ ไล� ไม่ แปน
อื ควน ทไว อื ละ พะจาว� 21ปะ ไมจ เปอะ ตุย โรวก
โมวก ป มัฮ ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่ เซ� โรวก
ตอง ทไว นา ก ลัง ตอง เปอะ นึง ก พริ ควง วฮินั เซ�

22 �เญือม เอจี มัฮ แม อื ซเงะ ลอา นึง อ�ื ไมจ
แม เปอะ โกว ปิ โปก ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพริ
เญี่ยะ เนอึม� ละ แปน อื ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา
มัป่� ไม่ แปน อื ควน เกือฮ คัน ทไว เซ แปน ป ซงะ่
ไล� ตอก เอจี โกว เปอะ โมวก โปก เซ โรฮ� 23 เญื
อม เอจี ฟวยจ เกือฮ เปอะ คัน ทไว เซ แปน ป ซงะ่
ไล เยอ� ไมจ แม เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ ติ ตัว ไม่
แกะ โปก นมุ ติ ตัว� ไอฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ นึง
เตือง ลอา ตัว อ�ื 24 เญอืม เซ ไมจ เนอมึ เปอะ โรวก
ซัตซิง ลอา ตัว เซ ฮอยจ ละ อาึ� เญอืม เซ โม ซตุ อู
ซ ครวย กิฮ ราว อ�ื ฟวยจ เซ ซ ตอง ทไว อื ละ พะ
จาว.

25 �ฟวยจ เซ ไมจ แม โรฮ เปอะ ทไว ปิ ติ ตัว ไม่
โมวก โปก ติ� แกะ โปก ติ� ละ แปน อื ควน โตฮ ปุย
ติ แตะ ฮา มัป่ โครยญ ซเงะ่ ปอ กุม อื ไน อาแลฮ
ซเงะ� ซัตซิง โม เซ ไมจ โตว อื ไก ตอก โละพริ เญี่
ยะ เนอมึ� 26ป มัฮ โม ซตุ อู� ไมจ อื ทไว โอเอฮี ละ
เกือฮ แตะ คัน ทไว เซ แปน ป ซงะ่ ไล ละ พะจาว ตา
อาแลฮ ซเงะ� เดอมึ กัน ยุฮ อื เซ ซ แปน ป ฟวยจ�
ไม่ ซ แปน โรฮ คัน ทไว เซ ป ซัมคัน เบือ อ�ื 27 เญื
อม ยุฮ เนอึม โม ซตุ เซ โอเอฮี ตัม ป ลัง ยุฮ แตะ
ไน อาแลฮ ซเงะ เซ� เคียง ซเงะ ซเตะ นึง อื โฮว ไป
นา เยอ� โม ซตุ เซ ไมจ ลอป อื ตอง ทไว ซัตซิง ละ
พะจาว เตือง ตัว อ�ื ไม่ ทไว โรฮ อื ควน รโจะ ดิ ปุย
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รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โรฮ� เญือม ยุฮ เปอะ ตอก
เซ เยอ ซ แปน เนอมึ ป ปุก รพาวม อาึ เบือ อ�ื� อฮั
เซ พะจาว เยโฮวา�

44
ไล รซอฮ ปุย นึง วฮินั ยุฮ พะจาว

1 ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ ละ โตะ
รเวอืะ ระ ลวง ก พริ วิฮนั ป นา ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
เซ� รเวอืะ เซ เยอ ซอง ลัง่� 2 เญือม เซ พะจาว อฮั
เฮี ละ อาึ� �รเวอืะ ระ เฮี เยอ ซ ซอง แนฮ ลัง่� ไมจ
เปอะ โตว เกือฮ รเวอืะ เฮี โบฮ� ปุ เกือฮ ปุย เลียก
นึง� นึง มัฮ โตะ รเวอืะ เฮี คระ เอจี เลียก เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน นึง� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
เกือฮ โตะ รเวอืะ ระ เซ ซอง ลอป เอนิ ฆาื อ�ื 3 มัฮ
กซัต โน่ง ป โฮลฮ เลียก คระ โตะ รเวอืะ ระ เซ ละ ซ
โซม แตะ นึง ซองนา พะจาว. กซัต เซ ซ โฮลฮ เลีย
ก นึง ฮอง ป มัฮ คระ เลียก โกะ แตะ ไอฮ เซ� ไม่ ซ
โฮลฮ โรฮ อื โอก นึง คระ เลียก แตะ เซ โรฮ�� อฮั
เซ เนิ�

4ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ เลียก คระ โตะ
รเวอืะ ระ ลวง ลัก่ล่าวง ไม่ ตาว แม อาึ ฮอยจ ลัก่กา
วฮินั เซ� เญอืม เซ อาึ ยุ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว,
นาวก เอนิ ยุฮ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เอนิ� อาึ รเคอปึ
เอนิ ติ แตะ นึง ลังเตะ ฆาื อ�ื

5 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� ปะ ป มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ เครองึ นึง ไม่ งอ่ต ที เปอะ
ไลลวง เฮ�ี เมาะ ไลลวง โกตเกน ไม่ โกต ลเบี่ยป ป
เกว ไม่ วิฮนั ยุฮ พะจาว เฮี เตือง โอยจ อ�ื ปะ ไมจ
เปอะ แลน ที ไม่ งอ่ต ซโตฮ เปอะ� ไมจ เปอะ ไตม
ที โม ป ลัง เลียก ไม่ โม ป โอ ลัง เลียก นึง วฮินั เฮ�ี
6ฟวยจ เซ ปะ ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ จัตเจือ โม ป กอ
เลฮ เตียง ป มัฮ โม จัตเจือ อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี
�พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี ละ เปอะ� โม เปะ ป มัฮ โม
จัตเจือ อซิราเอน เนอ� เมาะ กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ
เปอะ เซ ไมจ เปอะ เคราะ แปฮ ยุฮ แตะ� 7 โม เปะ
เอจี เกือฮ เปอะ วฮินั ยุฮ อาึ แปน ป ทัมมด่า ละ ปุย�
ญอม เปอะ เกือฮ ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว เลียก นึง วิ
ฮนั ยุฮ อาึ เตือง มัฮ อื โม ป โอ ดิ เลียก นึง ริตกิต
ไม่ โอ อื ไก รพาวม นึง อาึ เฟือฮ� ลไล ทไว ปุย ป
ซัมคัน ละ อาึ ป มัฮ ลออยฮ ซัตซิง ไม่ ฮนัม อ�ื เอจี
เกือฮ เนอึม เปอะ โม เซ เลียก ละ ซ ไลจ เปอะ ยุฮ
ลปุง ซันญา เอะ ไม่ ปุ แตะ ฆาื กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ
แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื 8 โม เปะ ปุน โซะโกะ ฮรกั
ซา เปอะ โตว นึง ไล ซงะ่ ซงอม ยุฮ อาึ� เอจี เกือฮ
เอนิ เปอะ ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว แปน ป ควป คุม กัน
รซอฮ ปุย นึง วฮินั ยุฮ อาึ เซ� 9พะจาว เยโฮวา อฮั
เฮี ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว
เลียก ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ อาึ� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ป
อาวต ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน ญุ่ก� ปุย โม เซ มัฮ
โม ป โอ ดิ เลียก นึง รติกิต ไม่ โอ อื ไก รพาวม นึง
อาึ เฟือฮ�

10 �เญือม ไฆร โม อซิราเอน ฮา คระ ยุฮ อาึ โฮ�
ไก โรฮ โม เลวี งอ่น ป เกือฮ ติ แตะ ไฆร ฮา คระ ยุฮ
อาึ อ�ื นึง ซาวป อื นัปทื ฮุป โอเอฮี� โม เลวี โม เซ
เยอ ซ ลอก ตุต ตัม กัน ยุฮ โกะ แตะ ฆาื อ�ื 11 โม

เลวี โม เซ ซ โฮลฮ ลัง่ แปน ป รซอฮ ละ อาึ นึง วฮินั
ยุฮ ฮุ� ซ แปน ป มอง ญัม นึง โตะ รเวอืะ วิฮนั ยุฮ
อาึ� ไม่ รซอฮ โรฮ อื นึง โตะ กไน วฮินั เซ� ซ โฮลฮ
แปน ป มอก ซัตซิง ป ตอง ปุย ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป
ทไว ปุย� ไม่ มอง อื รปัคัม โม ลัปซด่อน ละ ซ แปน
แตะ ป รซอฮ ละ พะจาว รโตง โม เซ� 12 เลวี โม เซ
ปังเมอ เอจี แปน เยอื ป นัม โม ลัปซด่อน นึง นุ่ม อื
ไว ฮุป ยุฮ โม เซ� เอจี มัฮ เอนิ นัม อื โม อซิราเอน
เกือฮ ยุฮ มัป่ พิต เอนิ� อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา เยอ
ซันญา ซโตฮ อาึง ไลลวง โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี โม
เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื 13 ปุย ตอก เซ ไมจ โตว อื
เลียก ซดิ ไม่ อาึ� ไม่ รซอฮ แตะ ละ อาึ นึง กัน แปน
อื ซตุ� ไมจ โตว อื เลียก ซดิ ไม่ โอเอฮี ซัมคัน ป ทไว
ปุย ละ อาึ� ไม่ โอ โรฮ อื ไมจ เลียก ฮอยจ ละ ฮอง ป
ตึก เอนิ นึง ซัมคัน ยุฮ ฮุ เซ� โม เซ จัมเปน อื อาวต
ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ โกะ
แตะ ไอฮ� 14 ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ เกือฮ โรฮ ลัง่ โม
เซ ยุฮ กัน นึง วฮินั ยุฮ แตะ� ปังเมอ เกือฮ ยุฮ กัน ป
ตึก นึง ตุเตียม แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ�

ไลลวง โม ซตุ
15 พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �เญือม ละ โปวฮ

โม อซิราเอน อาึ โฮ� โม ซตุ ป มัฮ โม เลวี ป มัฮ ซฆ
ลาวม เญือะ ซาโด่ก นึง อ�ื แปน ลัง่ ป รซอฮ ละ
อาึ นึง วิฮนั ยุฮ ฮุ ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� ซตุ โม เซ
เยอ� อาึ ซ เกือฮ ลัง่ แปน ป รซอฮ ละ แตะ� อาึ ซ
เกือฮ เอนิ เลียก เคะ แตะ ละ ซ ทไว อื ลออยฮ ไม่
ฮนัม เนิ�� 16 เอจี มัฮ โม เซ ป ซ โฮลฮ เนอึม เลีย
ก ฮอยจ นึง วิฮนั ยุฮ อาึ อ�ื ซ โฮลฮ รซอฮ ละ อาึ
นึง คัน ทไว ยุฮ ฮุ� ไม่ แปน อื ป ควป คุม แลน แก
กัน รซอฮ ปุย ละ อาึ� 17 เญือม โฮลฮ โม เซ เลียก
คระ โตะ รเวอืะ วิฮนั คัก กไน นึง อ�ื ไมจ อื จาวป
เครองึ ซตุ พา แนน ไมจ� ไน ติ เจน ยุฮ อื กัน กไน
ควง วิฮนั เซ ไมจ โตว อื จาวป เครองึ ป ยุฮ ปุย นึง
ฮาึก แกะ� 18 ไมจ โรฮ อื คัต โคะ ไฆญ พา แนน ไมจ
เซ ไม่ จาวป อื แว กไน ป ยุฮ ปุย นึง พา แนน ไมจ�
ไมจ โตว อื จาวป ฟุต โอเอฮี ป ซ แปน ควน โอก ยุฮ
ลฮาึง อ�ื 19 เญือม โอก อื เคะ โม ลัปซด่อน ฮอยจ
นึง ควง ก พริ อ�ี ไมจ อื ลโปลฮ เครองึ จาวป แตะ
เญือม ยุฮ อื กัน เซ� ไม่ ละ เอนิ อื นึง โตะ ฮอง ซัม
คัน เซ� ฟวยจ เซ ไมจ อื จาวป เครองึ ไฮญ� เดอมึ
โม ลัปซด่อน โอ ซ ลอก ป โซะ ฆาื เครองึ ซัมคัน เซ�

20 โม ซตุ เซ ไมจ โตว อื กู ฮาึก ไกญ แตะ� ไมจ
โตว อื ลเวอืง ฮาึก แตะ ลัง่ ลอน� ไมจ แนฮ อื เพรยีง
ฮาึก แตะ เซ ตัม เมาะ เคราะ เมาะ ชอม อ�ื 21 เญื
อม ซ เลียก โม ซตุ เซ นึง โตะ ควง คัก กไน อ�ื ไมจ
โตว อื ญุ ไปล อะงุน เฟือฮ เอนิ� 22 โม ซตุ เซ ไมจ
โตว อื เญือะ ไม่ ปรโปวน ป มัฮ แมฮงั� ปรโปวน
เอจี ละ ปุ แตะ ไม่ ปรเมะ เญือะ แตะ ญุ่ก� ไมจ โตว
อื เญือะ ไม่ โรฮ� ไมจ อื เญือะ ไม่ ปเครฮี ม่อง ป มัฮ
ปุย ไน โม อซิราเอน� แมฮงั เซ ดัฮ ปรเมะ เญือะ อื
มัฮ โม ซตุ โฮ� แปน โรฮ เญือะ อื ไม่ เยอ� 23 โม ซตุ
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เซ ไมจ อื เพอกึ ตอม ปุย ไน อาึ เกือฮ ยุง ตอก ตัง โอ
เอฮี ป มัฮ คอง พะจาว ฮา โอเอฮี ทัมมด่า� ไม่ ตอก
ตัง โอเอฮี ป ซงะ่ ไล ฮา โอเอฮี ป โอ ซงะ่ ไล�

24 �เญือม ไก กัน ฟึนฟอง ปุย ปุ แตะ� ไมจ โม
ซตุ เกียฮ แปน ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ตัม โกตไม ยุฮ
อาึ� เญอืม ไก กัน ชลอง ปุย โอเอฮี ตัม ป เอจี เมกไม
อาึ อาึง เงอ� ไมจ อื ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง ไม่
โกตไม ยุฮ ฮุ� ไมจ อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง ซเงะ ลโล่ะ
ยุฮ อาึ นึง ซ เกือฮ อื แปน ซเงะ ซัมคัน�

25 �โม ซตุ เซ ไมจ โตว อื เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย
รแอม ไล ฆาื ลอก แตะ ปุย ยุม� โนก ฮา มัฮ อื มะ
เปือะ อ�ื เอียกปุ เลีฮ อ�ื ไม่ รนัน เลีฮ อื ป โอ อื ดิ
ไก ปรเมะ เญือะ� ไม่ กวน รเมะ กวน รโปวน โกะ อื
ไอฮ� 26 ดัฮ เอจี ฟวยจ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่
ไล แม โฮ� ไมจ อื มอง แม อาแลฮ ซเงะ� 27 ดัฮ เอจี
มัฮ แม ซเงะ เลียก อื ฮอยจ นึง ควง กไน วิฮนั โฮ�
ไมจ อื ทไว โอเอฮี ละ โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ
ละ รกา� ฟวยจ เซ เดอมึ ซ เกียฮ ยุฮ กัน นึง วิฮนั
เซ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

28 ละ โม ป มัฮ ซตุ อู� ไก โตว รโตง นึง เมือง อซิ
ราเอน โนก ฮา กัน แปน อื ซตุ เซ� ลัง โฮลฮ โตว
รโตง แตะ นึง พริ เตะ เบระ เบรอมึ นึง อ�ื เอจี มัฮ
เอนิ อาึ เฮี ป ลัง โฮลฮ อื ป มัฮ รโตง อื เซ� 29 โม ซตุ
ลัง โซม ปอน เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย� ป ทไว ปุย ละ
โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ญุ่ก� ป ทไว ปุย ฆาื พิต โฌวะ
ยุฮ แตะ ญุ่ก� ฮอยจ ละ ป ทไว ปุย ไน โม อซิราเอน
โครยญ เจือ ญุ่ก� โอเอฮี โม เซ ซ แปน ตื ป ฮอยจ
ละ โม ซตุ เซ� 30 เมาะ ป มัฮ เปลิ โคะ เปลิ เอาะ� ไม่
เฮงาะ รโกะ ป ซมา ปุย� ไม่ มัฮ อื ป โฮลฮ โรง อื เกป
เปอ� ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป ฮอยจ ทไว ปุย โครยญ เจือ�
มัฮ โรฮ ป ลัง ฮอยจ ละ โม ซตุ โรฮ� โม ลัปซด่อน
เญอืม เปือต อื คโนมปัง ยุฮ แตะ โครยญ โฮน เนอ�
คโนมปัง แพน ป เปือต อื รกา นึง อื เซ� ลัง เกือฮ อื
ละ โม ซตุ� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ โฮ� อาึ ซ เกือฮ กุน
มุ่น ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ เญือะ เซ เบือ อ�ื 31ป มัฮ โม
ซตุ เซ� ลัง ปอน โตว โตะ ไซม โตะ ซัตซิง ยุม ไอฮ�
ซัตซิง ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุ แตะ ญุ่ก� ไมจ โตว อื ปอน ติ
เจือ เนอมึ�

45
นาตี เกือฮ ปุย แปน คอง พะจาว

1 เญอืม รฆุ โม เปะ นาตี ละ ปุ แตะ ตัม ซุม ตัม เจอ
เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ ละ นาตี ละ เกือฮ เปอะ แปน
คอง พะจาว ติ โดฮ โรฮ� นาตี เซ เยอ ลวง ลัง่ อื ไมจ
อื ไก ลอา ฮมาึน ไปล พอน เปือน รเนฮ� ลวง เวอืฮ อื
ไมจ อื ไก ลอา ฮมาึน รเนฮ� นาตี เซ เตือง โอยจ อื ซ
แปน เอนิ นาตี ซัมคัน ละ พะจาว เบือ อ�ื 2กไน นาตี
เซ เยอ� ไมจ เปอะ เลือก ติ โดฮ ละ ซ แปน อื นา ก
ไก วฮินั ยุฮ อาึ นึง� ไมจ เปอะ เกือฮ ไก ปาวน เลียม
พัต โมน� ติ ติ ลวง เซ ไมจ อื ลัง่ พอน รอย รเนฮ
โครยญ ลวง เอนิ� รวติ วฮินั เซ ไมจ แม อื ไก ควง
ก โบฮ ลัง่ เมาะ รฮอน รเนฮ โครยญ ลวง� 3 นาตี
ซัมคัน เซ ไมจ เปอะ รฆุ เลีฮ ลอา� ตา บลัฮ ลอก อื

มัฮ ละ แปน อื ก อาวต วฮินั นึง� นึง มัฮ อื นาตี ตึก
นึง ซัมคัน แตะ� ลวง ลัง่ อื เกือฮ ไก 25,000 รเนฮ�
ลวง เวอืฮ อื เกือฮ ไก 10,000 รเนฮ� 4นาตี เซ เยอ
ซ แปน นาตี ซัมคัน นึง เมือง เซ� มัฮ ก อาวต โม
ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว นึง วฮินั ยุฮ อื เซ� เอจี มัฮ
นา เซ นา ก อาวต เญือะ ซตุ� ไม่ นา ก อาวต วิฮนั
ยุฮ พะจาว นึง� 5 นาตี ซัมคัน เซ ตา บลัฮ ลอก นึง
อื แม� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ แปน ก อาวต โม เลว�ี
นาตี เซ ลวง ลัง่ อื เกือฮ โรฮ ไก 25,000 รเนฮ� ลวง
เวอืฮ อื เกือฮ โรฮ ไก 10,000 รเนฮ� โม เลวี เซ เอจี
มัฮ โรฮ โม ป รซอฮ ละ พะจาว นึง วฮินั เซ โรฮ� ซ
โฮลฮ โรฮ ตัง ยว่ง อาวต แตะ นา เซ เบือ อ�ื

6 นึง นาตี โบ ก ละ เปอะ ละ แปน อื นาตี ซัมคัน
เซ� ไมจ แม เปอะ เตะ แนต อาึง ละ เกือฮ เปอะ
แปน นาตี เวยีง ก อาวต โม จัตเจือ อซิราเอน นึง
โครยญ เจอ� เตอมึ ป ฆวต อาวต นึง� ลวง ลัง่ นาตี
ละ เปอะ อาึง เซ เกือฮ ไก 25,000 รเนฮ� ลวง เวอืฮ
อื เกือฮ ไก 5,000 รเนฮ�

7ลวง ก พริ นาตี ซัมคัน เซ ไม่ ก พริ นา ก ไก เวยีง
เซ� ไก นาตี ละ ซ โฮลฮ กซัต โกว นึง เตือง ลอา
ก บลัฮ อ�ื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื ไม่ ลวง ลัก่
โอก ซเงะ นึง อื นาตี เซ ซ ฮอยจ เอนิ ละ เคต เมือง�
นาตี กซัต เซ ซ ลัง่ ฆาื อื เมาะ ปุ แตะ ไม่ เมาะ ลัง่
นาตี โฮลฮ โม อซิราเอน แปน เจอ แปน เจอ แตะ�
8 นาตี เซ ซ แปน ป โฮลฮ กซัต เซ ไน เมือง อซิรา
เอน� เคียง เซ โม กซัต ตัตเตียง ปุย เญาะ ซ ซาวป
โตว คนัป กัปกา โม ลัปซด่อน ยุฮ อาึ แม� กซัต โม
เซ ซ ญอม เอนิ เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ นาตี อาวต
แตะ ตัม ซุม ตัม เจอ โม โกะ อื ไอฮ�

9 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ จาวไน
ตัตเตียง เมือง อซิราเอน เนอ� เอจี เล่ีญ เนอึม ยุฮ
โม เปะ มัป่ เปอ� เคราะ แปฮ อื ยุฮ เปอะ กันไฮะ
กันฮอน ไม่ กัน โคมเฮง เปอะ ปุย เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ
กัน ซื กัน ไซ ไม่ กัน ปุก กัน ลอก� เญาะ ไมจ เปอะ
โตว โครฮ ป มัฮ ปุย ไน อาึ เกือฮ โอก ฮา นาตี อาวต
อ�ื ป โฮลฮ อื แปน คอง แตะ เซ�� อฮั เซ พะจาว
เยโฮวา เยอ� 10 �ไมจ เปอะ เกือฮ ควน แฆ ควน
ซมอย แตะ โอเอฮี ละ ปุย แปน ป ซื ป ไซ โครยญ
โฆะ เปอะ� 11 เอฟา ป โกว เปอะ ละ ซมอย แตะ ป
ซออฮ นึง เซ� ลัง เมาะ ปุ แตะ ไม่ บัต่ ควน ซมอย
ปุย โอเอฮี ป เรจี ป ซเกาะ นึง� ควน ซมอย ปุย โอ
เอฮี ป มัตรทัน เนอ มัฮ โฮเมอ� โฮเมอ เซ ปุย เมีญ
อื ตอก เฮ�ี 1 โฮเมอ ปุก 10 เอฟา� ปุก โรฮ 10 บัต่
โรฮ� 12 ควน แฆ ปุย โอเอฮี มัฮ ตอก เฮ�ี 20 เกรา
ปุก 1 เชเคน� 60 เชเคน ปุก 1 มินา�� อฮั เซ�

โอเอฮี ป โกว ปุย ละ ทไว แตะ
13-15 �โม เปะ ป มัฮ ปุย ติ เมือง อซิราเอน เนอ�

ไลลวง โอเอฮี ป ไมจ เปอะ ทไว เยอ มัฮ ตอก เฮ�ี เฮ
งาะ ซาลี ป โฮลฮ เปอะ เกป ลแฆลฮ ปุน เนอ� ไมจ
เปอะ ทไว ตา ติ ปุน� เฮงาะ บ่าเล ป โฮลฮ เปอะ
เกป ลแฆลฮ ปุน เนอ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ตา ติ ปุน
โรฮ� ลออยฮ กาวก ป โฮลฮ เปอะ เกป เน่อมึ นึง
โคะ กาวก ติ รอย ปุน เนอ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ตา ติ
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ปุน โรฮ� ไมจ เปอะ ซมอย นึง บัต่ ตอก เฮ�ี 10 บัต่
ปุก 1 โฮเมอ� ปุก โรฮ 1 โคระ� แกะ ยุฮ เปอะ 200
ตัว ไมจ เปอะ ทไว 1 ตัว�
�โม เปะ ไมจ เนอึม เปอะ โรวก ทไว เฮงาะ รโกะ

ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ โรวก ซัตซิง ละ ตอง เปอะ ทไว
เตือง ตัว อ�ื ไม่ ซัตซิง ทไว เปอะ ละ ซ รโจะ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ อาึ� เดอมึ อาึ ซ ยวก พิต โฌวะ ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ� 16 �โม ลัป
ซด่อน นึง เมือง อซิราเอน เฮี เตือง โอยจ อ�ื ไมจ
เนอึม อื โรวก ป ไมจ แตะ ทไว เซ� ไม่ โฮว ตาว อื
ฮอยจ ละ กซัต นึง เมือง อซิราเอน� 17 เญือม เอจี
มัฮ อื ซเงะ ชลอง ปุย เยอ� เญือม ฮาวก เคิ ญุ่ก�
ซเงะ ลโล่ ะ ทัมมด่า ญุ่ก� ป มัฮ กซัต เซ ซ ไจไซ
โอเอฮี ป ลัง ไมจ แตะ ทไว เซ� เฮงาะ รโกะ ญุ่ก�
รอาวม อะงุน ญุ่ก� ซัตซิง ลัง ตอง อื ทไว เตือง ตัว
อื ญุ่ก� ป ทไว อื แปน ควน โตฮ ปุย ฮา มัป่ ญุ่ก� ป
ทไว อื เกือฮ แปน ควน รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
ญุ่ก� โอเอฮี เซ เยอ ซ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ
ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั เซ�

กัน ชลอง ปุย โอเอฮี โฮวน เจือ
18พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �เญือม เอจี มัฮ อื วนั

ที ติ เคิ ติ นึง อื ไมจ เปอะ โรวก ทไว โมวก โปก ติ
ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพริ เญีย่ะ เนอมึ� ละ แปน อื
ควน เกือฮ วฮินั เซ แปน ป ซงะ่ ไล� 19 ป มัฮ ซตุ อู
ซ ตุย ฮนัม ซัตซิง ทไว ปุย เกือฮ แปน ควน โตฮ มัป่
เซ งอ่น� ฟวยจ เซ ตา อื นึง มะ รเวอืะ นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว เซ� ฮอยจ ละ มะ รเวอืะ ระ นึง ควง กไน วิ
ฮนั ไม่ นึง คอป คัน ทไว เตือง ปาวน โจง อ�ื 20 เญื
อม เอจี มัฮ อื วนัที 7 ไน เคิ ติ เซ� ไมจ แม เปอะ ยุฮ
ตอก เอจี ยุฮ แตะ เมือ โรง เซ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ
ละ ซ รไซจ แตะ พิต โฌาะ ยุฮ โม ป โคะ ยุฮ พิต มัป่
เตือง โอ แตะ ยุง� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกือฮ เปอะ
วฮินั ยุฮ พะจาว แปน ป ซงะ่ ไล เยอ�

21 �เญือม เอจี มัฮ อื วนัที กาว โรฮ ปาวน นึง เคิ
ติ เซ� ไมจ เปอะ ชลอง กัน เลียง ฌาว นึง� ไมจ
เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ นึง ตา อาแลฮ ซเงะ�
22 ซเงะ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ กซัต ยุฮ แตะ ทไว โมวก
โปก นมุ ติ ตัว ละ เกือฮ แปน ควน โตฮ อื มัป่ ยุฮ โกะ
แตะ ไม่ มัป่ ยุฮ โม ลัปซด่อน โรฮ� 23 ไน ติ เจน อา
แลฮ ซเงะ นึง กัน เลียง ฌาว เซ ไมจ แม เปอะ เกือฮ
กซัต ยุฮ แตะ ทไว โมวก โปก อาแลฮ ตัว ไม่ แกะ
โปก อาแลฮ ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพริ เญีย่ะ เนอมึ
เตือง ลอา เจือ อื เซ� ละ แปน อื ป ตอง อื ทไว ละ
พะจาว เตือง ตัว อื โครยญ ซเงะ่� ไมจ แม โรฮ อื
ทไว ปิ โปก ละ มอก อื ทไว เกือฮ แปน ควน โตฮ ปุย
ฮา มัป่ โครยญ ซเงะ่� 24 เญอืม โกว อื โมวก โปก โค
รยญ ตัว ไม่ แกะ โปก โครยญ ตัว ละ เกือฮ อื แปน
ป ตอง แตะ ทไว เซ� ไมจ แม โรฮ อื ทไว ไม่ ญอต
แปง� โมวก ติ ติ ตัว เยอ ไมจ อื ทไว ไม่ ญอต แปง
เซ ติ เอฟา ไม่ ลออยฮ กาวก ลอวย ลิต� แกะ ติ ติ
ตัว เยอ ไมจ โรฮ อื ทไว ไม่ ญอต แปง ติ เอฟา ไม่
ลออยฮ กาวก ลอวย ลิต โรฮ��

25 �เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ ชลอง ปุย อาวต แตะ
นึง เตอปึ นึง วนัที 15 เคิ อาแลฮ นึง อ�ื ไมจ แม
โรฮ เปอะ เกือฮ กซัต ยุฮ แตะ ทไว โอเอฮี ละ เกือฮ
อื แปน ควน โตฮ ปุย ฮา มัป่ อาแลฮ ซเงะ ตอก เอจี
ยุฮ อื นึง กัน ชลอง เลียง ฌาว เซ� ซัตซิง ป ตอง อื
ทไว เตือง ตัว อื เซ ไม่ ญอต แปง ไม่ ลออยฮ กาวก
เซ� มัฮ โรฮ เมาะ ปุ แตะ ไม่ ป ทไว อื นึง กัน เลียง
ฌาว เซ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�
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ป ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� ไมจ เปอะ ซอง อาึง ไน
ติ เจน ยุฮ ปุย กัน แลฮ ซเงะ เซ� เญือม เอจี มัฮ อื
ซเงะ ลโล่ะ ไม่ ซเงะ ฮาวก โรง เคิ อ�ี ไมจ โรฮ เปอะ
โปฮ โรฮ� 2 เญือม เซ กซัต ยุฮ เปอะ ซ เลียก นึง
ฮอง ป มัฮ คระ เซ� ซ เลียก ชุง นึง โบ ด่อง ป ไก
นึง โตะ รเวอืะ ระ เซ� ลไล ตอง โม ซตุ เซ ทไว ซัต
ซิง ละ พะจาว เตือง ตัว อื ไม่ ทไว โรฮ อื โอเอฮี ละ
เกือฮ อื แปน ควน รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
เยอ� กซัต เซ ซ นุ่ม ติ แตะ ไว พะจาว นึง โบ โตะ
รเวอืะ เซ� ฟวยจ เซ ซ โอก แม นึง คระ โตะ รเวอืะ
เซ� ปังเมอ โอ เปอะ ดิ ไมจ ซอง รเวอืะ เซ กา เฆียง
ปู พริ อ�ี 3 โครยญ ซเงะ ลโล่ะ ไม่ โครยญ ฮาวก
เคิ อี โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื ซ นุ่ม โรฮ ติ แตะ
ไว พะจาว นึง ลั่กกา โตะ รเวอืะ ระ เซ โรฮ� 4 ซัต
ซิง ป ไมจ กซัต เซ ตอง ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อื
โครยญ ซเงะ ลโล่ะ โอ� มัฮ กวน แกะ แลฮ ตัว� มัฮ
แม แกะ โปก ติ ตัว� ป โอ ไก ตอก โละพริ เญีย่ะ เนอึ
ม� 5ญอต แปง ป ลัง ทไว ดิ อื ไม่ แกะ โปก ติ ตัว
เซ มัฮ ญอต แปง ติ เอฟา� โนก ฮา เซ ญอต แปง ป
ลัง ทไว อื ไม่ โม กวน แกะ นึง อื เซ เตอมึ เมาะ ปุน
ทไว อ�ื ดัฮ ทไว แปง เมาะ ติ เอฟา โฮ� ไมจ โรฮ อื
ทไว ไม่ ลออยฮ เมาะ ลอวย ลิต โรฮ� 6 เญือม มัฮ
อื ซเงะ ฮาวก โรง เคิ ติ ซาวม เมอ� ไมจ แม อื ทไว
โมวก โปก นมุ ติ ตัว� กวน แกะ แลฮ ตัว� ไม่ แกะ
โปก ติ ตัว� ไมจ ตื อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่
ยะ เนอึม� 7 โมวก ไม่ แกะ โปก ติ ติ ตัว เซ� ไมจ
อื ทไว ดิ ไม่ ญอต แปง ติ ตัว ติ เอฟา� ป มัฮ ญอต
แปง ซ ทไว ดิ อื ไม่ โม กวน แกะ นึง อื เซ� เตอมึ
เมาะ ปุน ทไว อ�ื ญอต แปง ติ ติ เอฟา เยอ� ไมจ
แม โรฮ อื ทไว ไม่ ลออยฮ กาวก ลอวย ลิต� 8 เญื
อม เลียก กซัต นึง วฮินั เนอ� ไมจ อื เลียก นึง ฮอง
ป มัฮ คระ เซ� เญอืม โอก อื ไมจ แม โรฮ อื โอก นึง
คระ เลียก แตะ เซ โรฮ�

9 �เญือม เลียก โม ลัปซด่อน ฮอยจ เคะ พะจาว
เญอืม ไก กัน ชลอง เญอืม ออฮ เญอืม เอญี ญุ่ก� ป
เลียก นึง คระ โตะ รเวอืะ ลวง ลั่กล่าวง เงอ ไมจ อื
โอก คระ โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่เซฮ นึง อ�ื โม ป เลียก
คระ โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่เซฮ� ไมจ แม โรฮ อื โอก นึง
คระ โตะ รเวอืะ ลวง ลั่กล่าวง� ไมจ โตว อื โอก นึง
คระ เอจี เลียก แตะ เซ� ไมจ อื ลอต โอก นึง คระ ลั่
กกา แตะ� 10 เญอืม เลียก โม ลัปซด่อน ฮอยจ กไน
เยอ� กซัต เซ ไมจ โรฮ อื เลียก� เญอืม เอจี โอก โม
ลัปซด่อน เนอ� กซัต เซ ไมจ โรฮ อื โอก โรฮ�



เอเซเคียน 46:11 758 เอเซเคียน 47:9

11�แปง ป กอ ทไว ปุย เญอืม ไก กัน ชลอง ปุย ไม่
เญอืม ไก กัน กิน เลียง เงอ� เญอืม ทไว อื โมวก โปก
นมุ ติ ตัว เยอ ทไว ดิ โรฮ อื ไม่ ญอต แปง ติ เอฟา
โรฮ� ดัฮ มัฮ แกะ โปก โฮ� ทไว โรฮ อื ไม่ ญอต แปง
ติ เอฟา ตอก เซ โรฮ� ดัฮ มัฮ โม กวน แกะ นึง อื
โฮ� ญอต แปง เซ เตอมึ เมาะ ไก รพาวม ฆวต ทไว
อ�ื แปง ติ ติ เอฟา เยอ ไมจ แม อื ทไว ไม่ ลออยฮ
กาวก ลอวย ลิต 12 เญือม ฮอยจ ทไว กซัต ยุฮ เปอะ
โอเอฮี ละ พะจาว ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ� ปัง
มัฮ ป ตอง อื ทไว เตือง ตัว อื ญุ่ก� ปัง มัฮ ป ทไว อื
นึง ฆวต รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ อาึ ญุ่ก� ไมจ ปุย
โปฮ โตะ รเวอืะ ระ ป ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ ละ�
ฟวยจ เซ ซ เลียก ทไว โอเอฮี นึง อื ตัม ป กอ ยุฮ อื
นึง ซเงะ ลโล่ะ เญือม ไฮญ โรฮ� เญือม เอจี โอก อื
ไมจ แม ปุย ซอง รเวอืะ เซ ตอก ไพรม อ�ื� อฮั เซ
พะจาว�

ป ไมจ ปุย ทไว โครยญ ซเงะ่
13 โครยญ ซะ อา กซัต เซ ไมจ อื ทไว กวน แกะ ป

ไก อาญุ อื ติ เนอมึ� ไม่ โอ โรฮ อื ไก ตอก โละพริ เญี่
ยะ เนอึม� ไมจ ปุย มอก ตอง ทไว กวน แกะ เซ ละ
พะจาว โครยญ ซเงะ่� 14 ไมจ โรฮ อื ทไว ไม่ ญอต
แปง แลฮ ลิต� รไม่ อื ไม่ ลออยฮ กาวก เมาะ ติ ลิต
โครยญ ซเงะ่� เฮี มัฮ โกตไม นึง ไลลวง กัน ทไว ป ซ
โฮลฮ ปุย ทไว ลอป ตอก เซ โครยญ ซเงะ่� 15 กวน
แกะ ญุ่ก� ญอต แปง ญุ่ก� ลออยฮ กาวก ญุ่ก� มัฮ
โอเอฮี ป ไมจ เปอะ ทไว ลอป ละ พะจาว โครยญซะ�

โกตไม ควป คุม กซัต นึง ไลลวง เตะ
16พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ กซัต ยุฮ เปอะ

ฆวต มอป พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ แตะ ละ กวน
รเมะ แตะ ติ ปุย โฮ� เตะ มอป อื เซ ซ เกียฮ แปน
เนอมึ เอนิ เตะ ยุฮ กวน รเมะ โกะ อื เซ ฆาื อ�ื 17 ดัฮ
กซัต เซ ฆวต เกือฮ พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ แตะ เซ
ละ ป มัฮ กวนไจ แตะ โฮ� ซ เกียฮ แปน โรฮ คาว
คอง ยุฮ กวนไจ อื เซ ฮอยจ ละ ไคว เนอึม ลัง โฮลฮ
ปุย รแม่ ตื พริ เตะ เบระ เบรอมึ ละ ปุ แตะ� ฟวยจ
เซ ซ เกียฮ แปน แม คาวคอง ยุฮ กซัต เซ ตอก ไพรม
แตะ� ป ลัง โฮลฮ ลอป กุม พริ เตะ เบระ เบรอมึ เซ
มัฮ กซัต ไม่ กวน เฌือต โกะ อื ไอฮ โน่ง� 18 ป มัฮ
กซัต เตอ ลัง ชะ ลู โตว โรฮ นาตี ยุฮ โม ลัปซด่อน ไม่
โครฮ เอนิ อื เกือฮ โอก ฮา พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ
อื เซ� ป ลัง มอป อื ละ กวน โกะ แตะ ไอฮ เซ เอจี
มัฮ นาตี ยุฮ โกะ อื ไอฮ� มัฮ ตอก เซ ตอก โอ อื ซ
โฮลฮ ชะ ลู นาตี ยุฮ โม ลัปซด่อน ฮา อ�ื� อฮั เซ�

นา ก พรี ปุย โซม นึง วฮินั
19ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ ละ คระ

โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่เซฮ ป ไก ฮอง โฮวน ฮอง นึง ป
นา ลวง ลั่กล่าวง เซ� ฮอง โม เซ เยอ มัฮ ฮอง ซัม
คัน ป โกว โม ซตุ เซ� เญอืม เซ ปุย เซ โร ฮอง ป ไก
ลอยจ ฮอง โม เซ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ เนิ� 20 อฮั
เฮี ละ อาึ� �นา เฮี เยอ มัฮ นา ก โตวง โม ซตุ โตะ ป
ทไว ปุย เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต� ไม่ ควน

โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่� มัฮ โรฮ ก เปือต ปุย คโนมปัง
ป ทไว ปุย ละ พะจาว โรฮ� มัฮ ยุฮ อื ฮอง เซ เกือฮ
อาวต นา เซ ละ โอ อื ซ เกือฮ โอเอฮี ซัมคัน เซ โอก
ฮอยจ ละ ควง ก พริ อ�ื เดอมึ โม ลัปซด่อน โอ ซ
ลอก ป โซะ ฆาื��

21ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ ละ โจง
ควง ลวง ก พริ เซ เตือง ปาวน โจง อ�ื นึง โจง ควง
ก พริ เซ ไก แม ควง แตวะ นึง เตือง ปาวน โจง อ�ื
22 ควง เซ ลัง่ รปาวน รเนฮ� เวอืฮ งว่ย รเนฮ� ควง
เซ เยอ ระ แตวะ อื เมาะ ตื ปุ แตะ� 23 นึง เฆียง ควง
แตวะ เซ เตือง ปาวน อ�ื โก แม โรฮ ปุย ฆรุง อื นึง
ซโมะ แปน เด่ีจ แตะ� กไน ควง เซ ไก แม โรฮ โตะ
จะ นา ก จอป ปุย งอ นึง� ติต เอนิ ไม่ ฆรุง เซ เอนิ�
24 เญือม เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �นา เฮี เยอ
มัฮ นา ก พรี โม ป ยุฮ กัน ละ พะจาว เฮี โซม นึง วิ
ฮนั เฮ�ี โตะ ซัตซิง ป โรวก โม ลัปซด่อน ทไว เยอ�
ซ โกยฮ ซ โตวง อื นา เซ�� อฮั เซ�
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รอาวม ปัต โอก เน่อมึ วฮินั

1 ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ ฮอยจ ละ โตะ
รเวอืะ วิฮนั แม� เญือม เซ อาึ ยุ ปัต รอาวม โอก
เน่อมึ นึง โตะ รเวอืะ วิฮนั เซ� รอาวม เซ ปัต เลีฮ
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� มัฮ ฆาื นา วฮินั เซ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ� รอาวม เซ ปัต เลีฮ ฮอยจ ลวง ลัก่เซฮ คัน ทไว
เซ� ลอต เลีฮ ลวง ลัก่เซฮ� 2ปรเมะ เซ ตาว แม อาึ
ฮอยจ ละ โตะ รเวอืะ ลวง ลั่กล่าวง นึง อ�ื ตาว แม
อาึ โอก ฮอยจ ก ไก โตะ รเวอืะ ระ ป อาวต ลวง ลัก่
โอก ซเงะ เซ� เญอืม เซ ไก แม รอาวม แตวะ ป ปัต
โอก เน่อมึ นึง โตะ รเวอืะ เซ นึง เฆียง ลวง ลัก่เซฮ
นึง อื เซ�

3ปรเมะ เซ โฮว ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ไก โม่ะ
รแนต ยุฮ ติ เซน� แนต ปุ โฮว คระ เลฮ แตะ ตัม
รอาวมป ปัต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ นึง อ�ื ไก ติ เปือน
รเนฮ� ฟวยจ เซ ตาว อาึ เตือง รอาวม ไม่ แตะ�
รอาวม เซ โด่ะ เบรียง ไม่ แบม ชวง โน่ง� 4 ฟวยจ
เซ ปุย เซ แนต แม ปุ เลีฮ รอาวม ปัต เซ ติ เปือน
รเนฮ แม� ฟวยจ เซ ตาว แม อาึ เตือง รอาวม เซ
ไม่ แตะ� รอาวม เซ โด่ะ ฮอยจ ละ เคียง มะ ฆรา
วง� ฟวยจ เซ แนต แม ปุ โฮว อื ติ เปือน รเนฮ แม�
รอาวม นา เซ โด่ะ ฮอยจ เคียงญวย� 5ฟวยจ เซ ปุย
เซ แนต แม ปุ เลีฮ รอาวม เซ ติ เปือน รเนฮ แม�
รอาวม เซ แปน เอนิ โกลง ระ ปอ โอ อาึ เญาะ ปุน
เตือง เอนิ� มัฮ โม ป เกียฮ ไว รอาวม โน่ง ป เกียฮ
เตือง ลัง่ เงอ� 6 ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �ปะ ป
มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ โอเอฮี โม เฮี
เยอ� โม่ เปอะ ยุ�� อฮั เซ เนิ� ฟวยจ เซ ปุย เซ ล
เตือฮ แม ตาว อาึ ตัม เฆียง โกลง เซ�

7 เญือม เอจี ลเตือฮ อาึ แม เยอ อาึ ยุ เอนิ โคะ
โฮวน โฆง ไก นึง เฆียง โกลง เซ เตือง ลอา ก บลัฮ
อ�ื 8 ปุย เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �รอาวม โกลง เฮี เยอ
ปัต โฮว ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ปัต ฮอยจ นึง ลาึน อา
ราบ่า� ปัต แม เลีฮ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ยุม� เญื
อม เอจี ฮอยจ อื นึง ปลัฮ รอาวม เซ รอาวม เซ เปีย
น เอนิ ติ แตะ แปน รอาวม งา� 9 ปัต รอาวม โกลง
เซ ฮอยจ นา ออฮ เมาะ ป มัฮ โกะโกลง เตือง โอยจ
อื ซ ไก จีวติ เบือ อื นา เซ� ซ ไก กะ นึง โฮวน� มัฮ
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เบือ ปุน เกือฮ รอาวม โกลง เซ รอาวม เออมึ แปน
รอาวม งา� ปัต รอาวม โกลง เซ ฮอยจ นา ออฮ โอ
เอฮี นา เซ ซ ไอม เบือ อ�ื 10 เน่อมึ นึง ยว่ง เอน-เก
ด่ี ฮอยจ ละ ยว่ง เอน-เอกลาอมิ ซ แปน เอนิ ก ริ ปุย
กะ� ปุย ซ ฮอก เอนิ เรอึป ยุฮ แตะ นึง อื โครยญ
โดฮ� นา เซ เยอ ซ ไก กะ นึง โฮวน เจือ� ตอก เอนิ
โฮวน กะ นึง ปลัฮ รอาวม ระ โฮ� 11 ป มัฮ รอาวม
โตะ ตุง ไม่ โตะ นอง นึง เฆียง ปลัฮ รอาวม เซ� ปัง
เมอ โอ เกียฮ งา รอาวม นึง อ�ื ซ ลอต เอนิ แปน
นา ก โฮวน กิฮ นึง� 12 นึง เฆียง โกลง เซ เตือง ลอา
ก บลัฮ อื ไก โคะ นึง โครยญ เจือ� โคะ โม เซ เกียฮ
แปน ป โซม ป ปอน ละ ปุย� ฮละ อื ไก โตว เญือม
ตูไต อ�ื เปลิ อื ไก โตว โรฮ เญือม คัต� ซ เกิต ลอป
เปลิ โคระ โครยญ เคิ� มัฮ เบือ โฮลฮ อื โซม รอาวม
ป ปัต โอก เน่อมึ วฮินั เซ� เปลิ โคะ เซ เยอ แปน ป
โซม ป ปอน� ฮละ อื แปน โรฮ เยื่อ รไป โรฮ�� อฮั
เซ�

ม่าื พริ โตฮ โกลง บัน่เมือง
13พะจาว เยโฮวา อฮั แม เฮ�ี �เฮี มัฮ ไลลวง ม่าื

พริ โตฮ โกลง นึง กัน รฆุ โม อซิราเอน นา ก อาวต
แตะ ละ ปุ แตะ เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื ป มัฮ เจอ
โยเซป นึง อื ลัง โฮลฮ อื ตา ลอา ปุน� 14 ไมจ เนอึ
ม โม เปะ รฆุ ดิ ไม่ ปุ แตะ บรญิๆ โฮ� อาึ เอจี ซัน
ญา ซโตฮ อาึง ละ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ นึง ซ มอป
แตะ บัน่เมือง เฮี เกือฮ แปน คอง โม เปะ�

15 �ป มัฮ ม่าื พริ โตฮ โกลง นึง บัน่เมือง เฮี เยอ
มัฮ ตอก เฮ�ี ลวง ลัก่ล่าวง นึง อื มัฮ เน่อมึ นึง ปลัฮ
รอาวม ระ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เฮตโลน� ฮอยจ ละ เงี
ยก ฮามัต� โฮว แม ฮอยจ ละ เมือง เซดัต่� 16ฮอยจ
แม ละ เมือง เบโ่รทา ไม่ เมือง ซิปราอมิ (มัฮ ป อาวต
ซน่ะ เมือง ด่ามาซกัต ไม่ เมือง ฮามัต�� โฮว แม
ฮอยจ นึง เมือง ฮาเซอ-ฮตัทิโคน มัฮ ป อาวต ซดิ ไม่
นาตี เมือง ฮาวรนั� 17 เญือม มัฮ อื ตอก เซ ม่าื พริ
โตฮ โกลง เมือง เซ ลวง ลัก่ล่าวง นึง อื ซ ฮาวก เอนิ
เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ระ ฮอยจ ละ เมือง ฮาซา-เอ
โนน� ติต เอนิ ปุ แตะ ไม่ ม่าื เตะ ซน่ะ เมือง ด่ามา
ซกัต ไม่ เมือง ฮามัต�

18 �ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ม่าื เตะ เซ ปุก ซน่ะ
เมือง ฮาวรนั ไม่ เมือง ด่ามาซกัต ซ เลีฮ ตัม โกลง
จอแด่น ซน่ะ กิเลอัต ไม่ เมือง อซิราเอน โรฮ� เลีฮ
แม ฮอยจ ละ ยว่ง ทามา นึง ปลัฮ รอาวม ยุม� มัฮ
ตอก เซ ป มัฮ ม่าื เตะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื

19 �ลวง ลัก่เซฮ นึง อื ซ ปุก เน่อมึ นึง ยว่ง ทามา
ฮอยจ ละ รอาวม ปลาึฮ คาเด่ต-เมรบี่า� ซบวต แม
เคต เมือง อียปิ ฮอยจ แม ละ ปลัฮ รอาวม ระ� มัฮ
ตอก เซ ม่าื เตะ ลวง ลัก่เซฮ เฮ�

20 �นึง ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ ซบวต เอนิ เฆียง
ปลัฮ รอาวม ระ เซ ฮอยจ ละ รเตือป เงียก ฮามัต�
มัฮ ตอก เซ ม่าื เตะ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ�

21 �ไมจ เนอึม เปอะ รฆุ พริ เตะ เบระ เบรอมึ เซ
ละ ปุ แตะ ตัม เจอ เปอะ โครยญ เจอ อ�ื 22พริ เตะ
เบระ เบรอมึ โฮลฮ เปอะ เซ ซ มัฮ ลอป คอง เปอะ
โครยญ โฆะ เปอะ� เญือม รฆุ เปอะ ละ ปุ แตะ ไมจ
โรฮ รฆุ ละ โม ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว อาวต นึง ซน่ะ ล
ลาึง เปอะ เซ� โม ป เกิต โรฮ กวน เฌือต นึง ซน่ะ ล

ลาึง เปอะ� โม เซ ซ โฮลฮ โรฮ มอยฮ แตะ แปน โม
อซิราเอน โรฮ� ไมจ โรฮ เปอะ รฆุ เกือฮ โฮลฮ นาตี
ลัง โฮลฮ แตะ ซน่ะ ลลาึง เปอะ ตอก โฮลฮ โม เปะ อื
โรฮ� 23 เมาะ ป มัฮ ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว อาวต ไม่
เปอะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ รฆุ นาตี ละ เกือฮ แปนคอง
อ�ื ดัฮ อาวต ไม่ ซุม เจอ ออฮ นึง อ�ื ไมจ เปอะ รฆุ
นาตี ยุฮ เจอ เซ ละ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

48
นาตี ป รฆุ ปุย ตัม ซุม เจอ อื

1 คัก เฮี อื มัฮ มอยฮ เจอ โม อซิราเอน เน่อมึ นึง
ลวง ลัก่ล่าวง นึง อ�ื เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ระ ฮอยจ
ละ คระ โฮว ปุย เมือง เฮตโลน ฮอยจ แม ละ เงียก
ฮามัต ฮอยจ ละ ฮาซา-เอโนน� (ปุก เอนิ ซน่ะ เมือง
ด่ามาซกัต ไม่ เมือง ฮามัต� นาตี รกา นึง อื ซนาว
เอนิ ติ แตะ เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� เคียง เซ เลีฮ ก เซฮ� มัฮ นาตี
ลัง อาวต เจอ ด่าน�

2ป ติต ไม่ นาตี อาวต โม ด่าน เซ� เน่อมึ ลวง ลัก่
โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� มัฮ แม
นาตี ลัง อาวต เจอ อาเชอ�

3 ป ติต ไม่ นาตี อาวต โม อาเชอ� เน่อมึ นึง ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� มัฮ
แม นาตี ลัง อาวต เจอ นัปทาลี�

4ป ติต ไม่ นาตี อาวต โม นัปทาลี� เน่อมึ นึง ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� มัฮ
แม นาตี ลัง อาวต เจอ มะนาเซ�

5ป ติต ไม่ นาตี อาวต โม มะนาเซ� เน่อมึ นึง ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� มัฮ
แม นาตี ลัง อาวต เจอ เอฟราอมิ�

6ป ติต ไม่ โม เอฟราอมิ� เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� มัฮ แม นาตี ลัง
อาวต เจอ รูเบ่น�

7ป ติต ไม่ โม รูเบ่น� เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� มัฮ แม นาตี ลัง
อาวต เจอ ยูด่า�

8ป ติต ไม่ นาตี อาวต โม ยูด่า เซ� เน่อมึ นึง ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� มัฮ
นาตี ป ทอเนาะ โน่ง ปุย อาึง� นาตี เซ เยอ ลวง เวอืฮ
อื ไก 25,000 รเนฮ� ลวง ลัง่ อื เมาะ ปุ แตะ ไม่ นาตี
ป มอป ปุย ละ เจอ ติ ติ เจอ โรฮ� นาตี เซ เยอ ซ ยุฮ
ปุย วฮินั ยุฮ พะจาว นึง บัก่บว่น อ�ื

9 ป มัฮ นาตี ก ทอเนาะ โน่ง ปุย ละ พะจาว เซ�
ลวง ลัง่ อื ไมจ อื ไก 25,000 รเนฮ� ลวง เวอืฮ อื ไมจ
อื เวอืฮ 20,000 รเนฮ� 10ป มัฮ โม ซตุ นึง อื ซ โฮลฮ
โรฮ นาตี ซัมคัน เซ ตา ติ ลอก โรฮ� ป มัฮ นาตี ยุฮ
โม ซตุ นึง อื เซ� ลวง ก ล่าวง ไม่ ลวง ก เซฮ อื ไก ตื
25,000 รเนฮ ตอก ปุ แตะ� ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ ไก โรฮ 10,000 รเนฮ ตอก ปุ
แตะ� ซ ไก วิฮนั ยุฮ พะจาว นึง บั่กบ่วน อ�ื 11 ป
มัฮ นาตี ซัมคัน นึง อื เซ� มัฮ โรฮ ป ลัง ฮอยจ ละ
โม ซตุ ป มัฮ จัตเจือ เญือะ ซาโด่ก นึง อ�ื เญือะ เซ
เยอ เอจี มัฮ โรฮ ป รซอฮ ละ อาึ ไม่ เนอึม รพาวม
แตะ� เญอืม ยุฮ โม อซิราเอน กัน พิต กัน โฌวะ ไม่



เอเซเคียน 48:12 760 เอเซเคียน 48:35

โม เลวี ไฮญ เญอ� จัตเจือ เญือะ เซ พาวม ดิ โตว ไม่
อื เฟือฮ� 12 เญอืม มัฮ อื ตอก เซ� จัตเจือ เญือะ เซ
ซ โฮลฮ นาตี พิเซต เฮี เบือ อ�ื มัฮ เอนิ เฆียง นาตี
อาวต โม เลวี เซ� มัฮ โรฮ นาตี ตึก เอนิ นึง ซัมคัน
แตะ นึง อ�ื

13 จัตเจือ โม เลวี เยอ ซ โฮลฮ โรฮ นาตี อาวต แตะ
นึง เฆียง นาตี อาวต โม ซตุ เซ ลวง ลัก่เซฮ นึง อ�ื
นาตี อาวต อื เซ เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ
ลัก่ เลียก ซเงะ ลัง่ 25,000 รเนฮ� เน่อมึ นึง ลวง ลั่
กล่าวง ฮอยจ ละ ลวง ลัก่เซฮ เวอืฮ 10,000 รเนฮ�
14 นาตี อาวต โม เลวี ไม่ โม ซตุ เซ มัฮ นาตี ป ตึก
นึง ไมจ แตะ� ไมจ โตว อื เปียน ไม่ ปุย ไฮญ� โชะ ปุ
โรฮ ไมจ อื โชะ โรฮ� มัฮ ฆาื มัฮ นา เซ นาตี ซัมคัน
เนอมึ ไม่ มัฮ อื คอง พะจาว.

15 ป มัฮ นาตี ป ทอเนาะ โน่ง ป โฮฮ ลัง่ เซ� มัฮ
โตว นาตี ซัมคัน� ไมจ ปุย โกว ละ ซ ยุฮ อื เวยีง
นึง� ไม่ ยุฮ อื เญือะ อาวต คราว โซม แตะ นึง� ไม่
โกว อื ละ ซมา ลโลวง แตะ โอเอฮี นึง� เกือฮ โรฮ
เวยีง เซ อาวต นึง บั่กบ่วน อ�ื ลวง ลัง่ ป มัฮ นาตี
เซ ไก 25,000 รเนฮ� ลวง เวอืฮ อื ไก 5,000 รเนฮ�
16 เมาะ เวอืฮ ไม่ ซไกป เวยีง เซ เยอ มัฮ ตอก เฮ�ี
ลวง ลัก่ล่าวง ไม่ ลวง ลัก่เซฮ อื ไก 4,500 รเนฮ� ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ไก โรฮ 4,500
รเนฮ โรฮ� 17 เวยีง เซ เยอ ไมจ อื ไก นาตี โบฮ นึง
ไคว อ�ื นาตี ป โบฮ เซ ไก 250 รเนฮ โครยญ ลวง�
18 เญือม เอจี ฟวยจ โก อื เวยีง เซ� ป มัฮ นาตี ป
โบฮ ลัง่ ป ไก นึง เฆียง นาตี ซัมคัน เซ� ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ไม่ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ลัง่ ตื 10,000 รเนฮ�
โม ป อาวต กไน เวยีง เซ ซ โฮลฮ โซม โอเอฮี ป ซมา
แตะ นึง นาตี เซ� 19 เมาะ โม ป มัฮ โม อซิราเอน
ป อาวต นึง เวยีง เซ� ปัง มัฮ เจอ ออฮ เจอ เอฮี นึง
อื ญุ่ก� ซ โฮลฮ ตื โกว เตะ นา เซ ละ ยุฮ แตะ รปึม
นึง อ�ื 20 ป มัฮ นาตี ป ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง เซ�
แปน นาตี ปาวน เลียม พัต โมน ฆาื อ�ื ไก ตื ติ ลวง
25,000 รเนฮ� เอจี มัฮ โรฮ เตือง นาตี ก อาวต เวยีง
เซ โรฮ�

21-22 นาตี ป โฮฮ ลัง่ นึง เฆียง วิฮนั เซ ไม่ ป ติต
ดิ ไม่ นาตี อาวต โม ซตุ ไม่ โม เลว�ี ไม่ นาตี อาวต
เวยีง เซ ไก ลัง่� นา ก โฮฮ ลัง่ เตือง ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ไม่ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื ไมจ โรฮ เกือฮ
ละ กซัต� ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ ลอยจ เอนิ นึง เคต
เมือง เอนิ� ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื เซ� ลอยจ แม
นึง ปลัฮ รอาวม ระ� ลวง ลั่กล่าวง อื ติต ไม่ เคต
อาวต โม ยูด่า� ลวง ลัก่เซฮ นึง อื ติต ไม่ เคต อาวต
โม เบ่นยามิน�

23 โม ซุม เจอ ป โฮฮ ลัง่ นึง อื เซ โฮลฮ แม นาตี
แตะ นึง ลวง ลัก่เซฮ นึง อื เซ ตอก เฮ�ี ป รกา นึง อื
เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ เอ� มัฮ แม นาตี ลัง อาวต เจอ เบ่นยามิน�

24ป ติต ไม่ โม เบ่นยามิน� เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� มัฮ แม นาตี ลัง
อาวต เจอ ซีเมโอน�

25 ป ติต ไม่ โม ซีเมโอน� เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� มัฮ แม นาตี ลัง
อาวต เจอ อติซคา�

26 ป ติต ไม่ โม อติซคา� เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� มัฮ แม นาตี ลัง
อาวต เจอ เซบูลุ่น�

27 ป ติต ไม่ โม เซบู่ลุน� เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� มัฮ แม นาตี ลัง
อาวต เจอ กาต�

28 เคต บัน่เมือง ลวง ลัก่เซฮ นึง อ�ื มัฮ เอนิ ป
ติต ไม่ นาตี โฮลฮ โม กาต เซ� มัฮ เน่อมึ นึง ยว่ง
ทามา� ฮอยจ ละ รอาวม ปลาฮึ คาเด่ต-เมรบี่า� โฮว
แม ฮอยจ ละ เคต เมือง อียปิ� ซบวต เอนิ เคต เซ
ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ระ เซ�

29พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก
ไมจ เปอะ รฆุ นาตี ละ โม อซิราเอน แปนๆ เจอ อื ละ
ซ เกือฮ เปอะ แปน คอง อื ฮอยจ ละ กวนโซะ ลูกลัน
อื เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ�

รเวอืะ ระ เวยีง เยรูซาเลม
30-34 เวยีง เซ เยอ ไก โตะ รเวอืะ ระ กาว โรฮ ลอา

โตะ� ฆรุง เวยีง เซ ตา ติๆ ลวง เงอ ลัง่ 4,500 รเนฮ�
ติ ติ ลวง อื ไก โตะ รเวอืะ ระ ลอวย โตะ� โตะ รเวอืะ
โม เซ เยอ ปุก โรฮ ปุย มอยฮ อื ตัม มอยฮ เจอ โม
อซิราเอน ตอก เฮ�ี โตะ รเวอืะ ลวง ลั่กล่าวง นึง
อ�ื มอยฮ รูเบ่น� ยูด่า� ไม่ เลว�ี โตะ รเวอืะ ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื มอยฮ โยเซป� เบ่นยามิน� ไม่
ด่าน� โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่เซฮ� มอยฮ ซิเมโอน�
อติซคา� ไม่ เซบู่ ลุน� โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ นึง อ�ื มอยฮ กาต� อาเชอ� ไม่ นัปทาลี�

35 เญือม แนต แลน เมาะ ลัง่ ฆรุง เวยีง เซ ไคว
อื ไก เอนิ 18,000 รเนฮ เอนิ� เคียง เซ เยอ ปุย ปุก
มอยฮ เวยีง เซ ตอก เฮ�ี อฮั �พะจาว อาวต นา เฮ�ี*
ไม่ อ�ื

* 48:35 48:35 ตัม ลปุง ไพรม อฮั เยโฮวา ชามา ไม่ อ�ื
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ด่านีเอน
พะทัม ด่านีเอน มัฮ ป ไซฮ ปุย ไน เจน เญอืม อาวม

โม ยวิ เม่ะมัก่ เรยีง แตะ นึง โฮวน ป โคมเฮง คา
เคียน อ�ื พะทัม เฮี โกว ไลลวง จีวติ ปุย ละ ซ นนุ
แตะ รพาวม ปุย ไน เจน เซ� พะจาว เกือฮ โรฮ ด่านี
เอน ยุ บลอง โอเอฮี โฮวน เจือ ละ ซ แปน โรฮ อื ควน
นนุ รพาวม ปุย โรฮ� โอเอฮี ไล เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย
ยุง ซ เกือฮ พะจาว ปุยไฮะ ปุยฮอน ป โคมเฮง ปุย เซ
ไลจ โลม โรฮ ติ โฮน� ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย ไน พะจาว
โฮลฮ แม เตียง ไอฮ โกะ แตะ ติ โฮน แม�
พะทัม เฮี ไก ลอา คัก�
(1) มัฮ ไลลวง จีวติ ด่านีเอน ไม่ ปุโฮมว อื ป แปน

ดิ ครา ปุย ไม่ ปุ แตะ� มัฮ ป เกิต ไก ไน เจน แปน
เมือง บ่าบีโ่ลน ป ระ อมันัต ฮอยจ ละ เจน แปน เมือง
เปอเซีย ป ระ อมันัต โรฮ� ปุย โม เฮี โฮลฮ เป โม ป
เกละยุ แตะ เบือ อาึง อื รพาวม แตะ นึง พะจาว ไม่
เนองึ อื ป อฮั พะจาว ละ แตะ�
(2) มัฮ แม ไลลวง โอเอฮี ป ยุ บลอง ด่านีเอน� ป

ยุ บลอง อื เซ มัฮ ฮุป ฮงั โอเอฮี โฮวน เจือ� ป แพป
ไม่ เมือง ระ อมันัต ลอวย ปาวน เมือง� ป โอก อมั
นัต แตะ รกา รเคะ ปุ แตะ นึง กัน ตัตเตียง อื ปุย
โฮวน บัน่ โฮวน เมือง� ป โฮลฮ แปน ป ระ อมันัต
รกา เยอ มัฮ เมือง บ่าบีโ่ลน นึง อ�ื ป ยุ ด่านีเอน เซ
มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุง ซโตฮ ตอก ซ ไป เมือง ป โอ เจือ
พะจาว เซ� ไม่ ไลลวง ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี เญือม ซ
เป ปุย ไน พะจาว ป โอ ไมจ เซ เตือง โอยจ อ�ื

กซัต เลือก โม ด่านีเอน
1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ ลอวย นึง กัน ตัตเตียง

กซัต เยโฮยาคิม เมือง ยูด่า เยอ� เญือม เซ เนบู่
คัตเนซา ป มัฮ กซัต เมือง บ่าบี่ โลน ฮอยจ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� แวต เอนิ เมือง เซ
ไคว อ�ื 2 พะจาว เกือฮ อื เป กซัต เยโฮยาคิม ไม่
โฮมวต อื โรวก� เญือม เอญี เนบู่คัตเนซา เซ นึง
เมือง แตะ โฮลฮ โรวก โดง เดือง กลอง เชอืม ซัมคัน
ป อาวต นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว ไม่ แตะ งอ่น� โรวก
แฮรน อื นึง ฮอง เกป แตะ คอง ซัมคัน นึง เวอืต ยุฮ
โม พะ ทื แตะ ป อาวต เมือง บ่าบีโ่ลน เซ�

3 เญือม เซ กซัต เซ ดวน อตัเปนัต ป มัฮ ฮวันา
กัน เญือะ แตะ ซาวป เลือก โม ปรเมะ นมุ ลลาึง โม
อซิราเอน ป เอจี โรวก อื แปน ครา แตะ เซ งอ่น�
ไอฮ ป มัฮ อื เจือ กซัต งอ่น� เจือ โม จาวไน งอ่น�
4 ไอฮ ป มัฮ ปุย ไมจ ปิม ฮงั� ปุย กุมปอ เนะซองั�
มัฮ โม ป ยุง นังซื นังฮา ไม่ เปลียง แตะ ป อาวต ไม่
ไมจ กัมกึต แตะ� มัฮ โม ป ซ เกียฮ ยุฮ เนอมึ กัน นึง
เญือะ กซัต เซ� เกือฮ ปุย เพอกึ อื เกือฮ ยุง ลปุง บ่า
บี่โลน ไม่ เกือฮ อื ไก ป ยุ ป ยุง เกว ไม่ ไลลวง เมือง
บ่าบีโ่ลน เตือง โอยจ อ�ื

5 กซัต เซ เกือฮ ปุย ตาว ป โซม ป ปอน ป ตึก นึง
ญึม แตะ ไม่ ไปล อะงุน ป ญุ เญือะ โกะ อื ละ โม เซ�

ตาว อื ละ อื โครยญ ซเงะ่� ตะ เกือฮ อื เฮยีน ไลลวง
โอเอฮี ลอวย เนอมึ� ฟวยจ เซ ตะ เกือฮ อื ไปญ กัน
ระ นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� 6 ไน โม ป เลือก กซัต เซ
มัฮ ด่านีเอน ติ ไม่ ฮานันยา ติ ไม่ มิชาเอน ติ ไม่ อา
ซารยิา ติ� มัฮ ปุย ไน เจอ ยูด่า เตือง ปาวน อ�ื 7ฮวั
นา กัน เญือะ กซัต เซ ปุก มอยฮ โคระ ละ ปุย โม เซ
ตัม ลปุง บ่าบี่โลน� อฮั เบ่นเทชตัซา ละ ด่านีเอน�
อฮั ชตัรกั ละ ฮานันยา� อฮั เมชกั ละ มิชาเอน� อฮั
โรฮ อาเบ่ตเนโค ละ อาซารยิา�

8 ด่านีเอน ปังเมอ เอจี โปวต รพาวม แตะ นึง โอ อื
ซ เกือฮ ติ แตะ รแอม ละ พะจาว ฆาื ป โซม ป ปอน
ยุฮ กซัต ไม่ ฆาื ไปล อะงุน เกือฮ กซัต ละ แตะ เซ�
ปัว ฮวันา กัน เญือะ กซัต เซ โอ คนัป แตะ โซม ปอน
ป โอ ซงะ่ ไล ละ พะจาว ฆาื อ�ื 9พะจาว เกือฮ ฮวันา
กัน เญือะ กซัต เซ ฮรกั ด่านีเอน ไม่ เลียก พาวม อื
นึง� 10 ฮวันา กัน เญือะ กซัต เซ ปังเมอ ไก รพาวม
ฮอ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ โม ด่านีเอน เซ� �อาึ ฮลัต โม
เปะ ซ รเกือะ ฮา โฮมว ฆอ เปอะ ฆาื อ�ื ดัฮ กซัต ป
มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ เซ ยุ ฮาวต โม เปะ ไม่ รเกือะ เปอะ
ตึน ซ กิต ไกญ อาึ ฆาื อ�ื นึง เอจี ดวน อื อาึ เกือฮ ป
โซม ป ปอน ตอก เซ ละ โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ด่านีเอน เลียก เคะ ตฮนั ป ดุฮ ฮวันา กัน เญือะ
กซัต เกือฮ แปน ป แลน แก โกะ อื ไม่ ปุโฮมว อื เตื
อง ลอวย อื เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 12 �ปัว ปะ ลอง แลน
เอะ กาว ซเงะ ฮมั� เกือฮ เอะ ปอน พักเญือ ไม่ ญุ
รอาวม ปลาว โน่ง� 13 ฟวยจ เซ แพป แลน เอะ เอ
ไม่ โม ปรเมะ นมุ ไฮญ ป ปอน โอเอฮี ปอน กซัต เซ�
เญือม เซ ยุฮ ละ เอะ ตัม ป ยุ เปอะ นึง ไง่ โกะ แตะ
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 ตฮนั เซ ลอง เนอึม แลน อื
ฆาื อื กาว ซเงะ ตอก อฮั อื เซ� 15 เญือม เอจี โปน
อื กาว ซเงะ เอ� ตฮนั เซ ยุ ด่านีเอน ไม่ ปุโฮมว อ�ื
รโอฮ รอตั ไม่ โกลยญ โม่ว อื ฮา โม ป ปอน โอเอฮี ป
ปอน กซัต เซ เตือง โอยจ อ�ื 16 ฟวยจ เซ ตฮนั เซ
เญาะ เกือฮ โตว เนอมึ ป โซม ป ปอน เญือะ กซัต เซ
ละ อ�ื ไปล อะงุน ปุ โรฮ เญาะ ตาว อื ละ อ�ื เกือฮ
อื ปอน พักเญือ โน่ง�

17 ปรเมะ นมุ ปาวน ปุย เซ พะจาว เกือฮ อื โฮลฮ
พันญา ไมจ แตะ� เกือฮ อื ไบลฮ พันญา ละ ซ ยุง
แตะ นังซื นังฮา ไม่ โอเอฮี ป ยุง ปุย โครยญ เจือ�
ด่านีเอน มัฮ ป เกียฮ รนึก รโมะ ปุย ไม่ ยุง อื ตอก
มัฮ ป ยุ บลอง ปุย เบือ พะจาว ไม่ อ�ื 18 เญือม เอจี
ไคว อื ลอวย เนอึม ตัม ป กัมโนต กซัต ละ อื เซ�
กซัต ดวน ปุย ตาว โม เซ ฮอยจ เคะ แตะ� ฮวันา
กัน เญือะ กซัต เซ ตาว เนอึม อื ฮอยจ เคะ กซัต เน
บู่คัตเนซา� 19 เญือม เอจี ลปุง อื ไม่ อื กซัต เซ ยุ
โตว ปุย ไฮญ ป ไมจ พันญา เมาะ ด่านีเอน ไม่ ฮานัน
ยา ไม่ มิชาเอน ไม่ อาซารยิา เซ ติ ตื เนอึม� เญือม
เซ ลอต เอนิ เกือฮ อื ไปญ กัน ระ นึง บัน่เมือง ยุฮ
แตะ เซ ฆาื อ�ื 20 ไลลวง ป เกว ไม่ พันญา พันญวง
กัมกึต วไิซ ไมจ� เมาะ ป ไฮมญ กซัต นึง อ�ื กซัต
เซ ยุ มัฮ อื โม ด่านีเอน ป เกง ฮา โม มอ ดู่ เมือ ไม่
โม ป ซโปก ซักซี เตือง โอยจ อื ป อาวต ไน บัน่เมือง
ยุฮ แตะ กาว เตะ เอนิ�
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21 ด่านีเอน โฮลฮ ไปญ กัน ระ ยุฮ กซัต ฮอยจ ละ
เญือม เตียง โรง กซัต ไซรตั เมือง เซ�

2
ไลลวง ป รโมะ กซัต ยุ

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ลอา นึง กัน แปน เนบู่
คัตเนซา กซัต เตอ� ติ ซาวม อื กซัต เซ รโมะ ยุ โอ
เอฮี� ตุก รพาวม ฆาื อื ปอ โอ แตะ เญาะ ปุน ไอจ�
2 เญือม เซ กซัต เซ เกือฮ ปุย กอก โม ป ดู่ เมือ� ไม่
โม ป เกียฮ ซโปก ซักซี� ไม่ โม โฮม พี ไม่ โม ป ยุง
โอเอฮี เบือ ซโมยญ เกือฮ อื รนึก รโมะ แตะ เซ� โม
เซ เลียก ชุง เนอึม ซองนา กซัต ฆาื อ�ื 3 กซัต เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี รโมะ ยุ โอเอฮี ติ เจือ� ตุก
ลัมเลือ รพาวม เมอะ ฆาื� อาึ ฆวต ยุง ตอก มัฮ ไล
ลวง ป รโมะ แตะ ยุ เซ�� อฮั เซ�

4 โม ป ยุง โอเอฮี เซ อฮั เฮี ละ กซัต นึง ลปุง อา
รมั� �ปัว กซัต ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง
โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปัว ปะ รโฮงะ รโมะ เปอะ เซ ละ
เอะ� เอะ ซ รนึก ละ เปอะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

5กซัต เซ อฮั เฮี ละ ปุย โม เซ� �ลปุง อาึ เฮี มัฮ ป
แจง ป แน� ดัฮ โม เปะ โอ เกียฮ รโฮงะ รโมะ อาึ เซ
เนิ ไม่ โอ เปอะ เกียฮ รนึก เนิ� อาึ ซ เกือฮ ปุย แจฮ
โม เปะ แปน ไซจ แปน ไซจ อ�ื ซ เกือฮ ปุย เญื่อฮ
เญือะ ม่า เปอะ เกือฮ ไลจ แกล เอนิ� 6 ดัฮ เปอะ
เกียฮ รโฮงะ รโมะ อาึ เซ เนิ ไม่ รนึก เปอะ เนิ� อาึ ซ
เกือฮ ลังวนั ระ ละ เปอะ ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ โญต
ซัก แตะ� รโฮงะ แปฮ เนิ รโมะ อาึ เซ� รนึก แปฮ
ตอก มัฮ อื เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โม ป ยุง โอเอฮี เซ อฮั แม เฮี ละ กซัต ติ โฮนแม�
�ปัว ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ รโฮงะ รโมะ เปอะ เซ
ละ เอะ ฮมั� เญอืม เซ เอะ ซ เกียฮ รนึก ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

8-9กซัต เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ยุ ที ป คิต
ป งอ่ต โม เปะ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ ฆวต โทลาว เปอะ
ฮอยจ ละ ซ เปียน โอเอฮี ติ แตะ นึง เอจี ยุง ที เปอะ
อฮั อาึ ลปุง ดุต ละ เปอะ� เอจี พาวม ดิ เตะ พรอม
เปอะ ละ ซ จุ เปอะ อาึ� ลปุง อฮั อาึ ละ เปอะ เนาะ
ออ มัฮ ไลลวง ตุต ป แจง ซ ลอก โม เปะ� อาึ ซ เปีย
น โตว ป อฮั แตะ เซ� รโฮงะ แปฮ เนิ ป รโมะ อาึ ยุ
เซ� เดอมึ อาึ ซ ปุน เจือ โม เปะ� เดอมึ ซ ยุง เกียฮ
รนึก เนอมึ เปอะ รโมะ อาึ เซ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 โม ป ยุง โอเอฮี เซ โลยฮ อื ละ กซัต ตอก เฮ�ี
�ปุย ติ ฆรมึ มะลอง ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป เกียฮ รโฮ
งะ ละ กซัต เตอ� ไก โตว กซัต ก ไฮญ ปัง มัฮ ป ตึก
นึง ระ แตะ ญุ่ก ป โกย ดวน แตะ โม ป ดู่ เมือ� ไม่
โม ป ซโปก ซักซี� ไม่ โม ป ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ
ยุฮ ตอก เซ ติ ปุย เนอึม� 11ญัก ลอน เอนิ ป ดวน
กซัต เอะ ยุฮ เซ� ไก โตว ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ตอก
เซ� มัฮ โม เตปดุ่ต เตปด่า โน่ง ป ยุง เงอ นึง โอ อื
อาวต ไม่ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เญื อม เซ กซัต ฮาวก รพาวม เนอึ ม ฮาวก
รพาวม แนม ฆาื อ�ื ดวน ปุย โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม
ป ฮลาวง ป ยุง เตือง โอยจ อื ติ เมือง บ่าบี่โลน เซ�
13 ฟวยจ เซ รซอม กซัต เซ โอก เนอึม ดวน ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ โม ป ฮลาวง ป ยุง เซ� ปุย ซาวป โรฮ โฮม
วต ด่านีเอน ฆาื อ�ื โฮมวต ดิ อื ไม่ ปุโฮมว อื ไม่ ปุย
ไฮญ โรฮ ละ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื

ด่านีเอน โฮลฮ ยุง ป รโมะ กซัต
14 ฮวันา ตฮนั ป มอง กซัต เซ มอยฮ อื มัฮ อารี

โอก� เอจี มัฮ ปุย เซ ป จัมเปน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม
เซ� เญือม เซ ด่านีเอน อู ไมจ อู มวน ไม่ จวต ชุม
แตะ ละ อารโีอก ตอก เฮ�ี 15 �มัฮ ฆาื เมอ เซ ป กัต
เคง ลัมเลือ ป อฮั กซัต เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
อารโีอก รโฮงะ ไลลวง อื ละ อื ตัม ไล อ�ื 16ฟวยจ

เซ ด่านีเอน เลียก เคะ กซัต� ปัว โทลาว อื ติ เตะ�
ละ ซ โฮลฮ อื รนึก รโมะ กซัต เซ ละ อ�ื

17ฟวยจ เซ ด่านีเอน เอญี อู ไลลวง เซ ละ ปุโฮมว
แตะ ป มัฮ ฮานันยา ไม่ มิชาเอน ไม่ อาซารยิา เซ�
18 เกือฮ อื ปัว พะจาว เมือง มะลอง เลียก พาวม นึง
แตะ� ปัว พะจาว เกือฮ แตะ ยุง ไลลวง ป โด่ะ ป
ไฆลป ฮา ปุย เซ� เดอมึ โม โกะ อื ไม่ โม ป ฮลาวง
ป ยุง เมือง บ่าบีโ่ลน เตือง โอยจ อื เซ โอ ซ ยุม ฆาื�
19 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ เนอมึ ด่านีเอน ยุง ไลลวง
ป โด่ะ ป ไฆลป เซ� ยุง อื นึง ยุ บลอง แตะ เมือ ก
ซาวม อ�ื ด่านีเอน ลืลาว พะจาว เมือง มะลอง เบือ
อ�ื อฮั เฮ�ี

20 �ไมจ ปุย ลืลาว ลอป มอยฮ พะจาว โครยญ
เจน ปุย ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� นึง
มัฮ อื พะจาว ป อาวต ไม่ พันญา ไมจ ไม่ เรยีง ไม่
แด่น แตะ โครยญ เจือ� 21 มัฮ พะจาว ป เกียฮ เปีย
น เวลา ไม่ ซไม โอเอฮี ละ ปุย� มัฮ ป เกียฮ ดุฮ ปุย
แปน กซัต� เกียฮ ทอต โรฮ กซัต เกือฮ โอก โรฮ�
มัฮ พะจาว ป เกือฮ พันญา ไมจ ละ ป เกียฮ คิต เกีย
ฮ รเน� มัฮ โรฮ ป เกือฮ ป ยุง ละ โม ป ฮลาวง ป
ยุง� 22 มัฮ พะจาว ป เกียฮ เกือฮ ป เม่าะ ป พรตึ ปุย
โอก เกอ� มัฮ ป ยุ ป ยุง โอเอฮี ป อาวต ก เฟียก ก
ไฆลป อื โครยญ เจือ� ป ซเปีย มัฮ ป อาวต ไม่ พะ
จาว��

23 �โอ พะจาว� ป ทื จัตเจือ ไพรม อาึ� อาึ ญัน
ด่ี ไม่ ปะ� อาึ ลืลาว โรฮ ปะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
อาึ โฮลฮ พันญา แตะ ไม่ เรยีง แด่น แตะ� เอจี เปลี
ฮ เปอะ ละ อาึ ตัม ป ปัว เอะ นึง เปอะ� เอจี รโฮงะ
เปอะ ละ เอะ ซโตฮ ไลลวง ป ฆวต ยุง กซัต เซ�� อฮั
เซ นึง รซอม ไววอน แตะ ด่านีเอน เนอ�

ด่านีเอน รโฮงะ ไลลวง รโมะ กซัต
24 เญือม เซ ด่านีเอน เลียก เคะ อารโีอก ป โฮลฮ

รซอม ดวน กซัต แตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ฮลาวง ป ยุง
เมือง บ่าบี่โลน เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ โม
ป ฮลาวง ป ยุง เมือง บ่าบีโ่ลน เฮ�ี ตาว อาึ อื ฮอยจ
เคะ กซัต� อาึ ซ รโฮงะ ละ อื ไลลวง ป รโมะ อื ยุ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญอืม เซ อารโีอก ซไจ เอนิ ตาว ด่านีเอน ฮอยจ
เคะ กซัต เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุ อุ ติ ปุย ป
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เกียฮ รนึก รโมะ เปอะ ละ เปอะ� มัฮ โม ยวิ ป โรวก
ปุย โอก ฮา เมือง ไพรม อื โฮ�� อฮั เซ ละ กซัต�

26 กซัต เซ อฮั เฮี ละ ด่านีเอน ป อฮั ปุย เบ่นเท
ชตัซา ละ เซ� �ปะ อมั เกียฮ รโฮงะ เนอึม เปอะ เนิ
รโมะ อาึ เซ ไม่ รนึก เปอะ ตอก มัฮ อื เนิ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

27 ด่านีเอน โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว โม ป
ดู่ เมือ ไม่ โม ป ซโปก ซักซี� ไม่ ป มัฮ โฮม, ไม่ โม ป
ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ ป เกียฮ รโฮงะ ไลลวง ป โด่ะ
ป ไฆลป ละ กซัต ตอก เอจี ดวน ปะ อื โฮ� 28 ปังเมอ
ไก ป เกียฮ เกือฮ ป โด่ะ ป ไฆลป โอก ละ ปุย� มัฮ พะ
จาว ป อาวต เมือง มะลอง ติ โตน โน่ง� พะจาว เซ
เอจี มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ป ซ เกิต เฆียง เฮี ละ กซัต�
มัฮ ไลลวง เฮี ป ยุ บลอง เปอะ ไม่ ป รโมะ ปะ ยุ เญื
อม ไอจ เปอะ ซาวม โฮ� 29 โอ กซัต� ป ยุ ปะ เญื
อม ไอจ เปอะ มัฮ ไลลวง ป ซ ไก เฆียง เฮ�ี พะจาว
ป เกือฮ ป โด่ะ ป ไฆลป โอก ละ ปุย เอจี มัฮ เกือฮ อื
ปะ ยุ ป ซ ไก ลัก่กา ปุย� 30พะจาว เปลีฮ ไลลวง เฮี
ละ อาึ� มัฮ โตว เบือ มัฮ อาึ ปุย ไมจ พันญา ฮา ปุย
ไฮญ� มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปะ ยุง ไลลวง โอเอฮี ป รโมะ
เปอะ ยุ เซ� ไม่ ซ คาวไจ เปอะ โอเอฮี ป คิต ป งอ่ต
เปอะ โตะ รพาวม แตะ เซ�� อฮั เซ ด่านีเอน�

31 ด่า นี เอน อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปะ
รโมะ เปอะ ยุ ฮุป ติ� ฮุป เซ ระ ลัมเลือ� ชุง ลั่กกา
เปอะ ตอฮ รฌิญ เฌียป เลียป เอนิ� ปอ เนอมึ ฮลัต
ปุย นึง� 32 ไกญ ฮุป เซ มัฮ ญอต ไคร� รน่าวก อื
ไม่ เตะ อื มัฮ มาื� เวยีก อื ไม่ รเวอืง อื มัฮ ไร ซเง�ี
33 โงง อื มัฮ ไร เฮลีจ� ฮละ ชวง อื มัฮ ไร เฮลีจ รไม่
ไม่ เตะ� 34 ลไล แก เปอะ ฮุป เซ ยุ แม เปอะ ซโมะ
ระ ติ� ซโมะ เซ ไก ป กิต โอก ฮา รองั ระ� ปังเมอ
โอ มัฮ ปุย ปลัฮเตะ ป กิต เตอ� ซโมะ เซ มังโมว เน่
อมึ ก ฮลาวง อื ลอก ชวง ฮุป ป มัฮ ไร รไม่ ไม่ เตะ เซ
เรยีง� บลวย เอนิ ชวง อื เซ� 35 เญือม เซ ไร เฮลีจ
ไม่ เตะ ไม่ ไร ซเงี ไม่ มาื ไม่ ไคร เซ ม่ะ บลวย โอยจ
เอนิ� ตอก เฮงาะ แลป นึง รบุฮ โฮ� โรวก แม กาื
ฮอยจ ละ โอ อื เญือะ ไก ป เกียฮ ซาวป ยุ ติ ปุย เนอึ
ม� ไฆร โอยจ เอนิ� ซโมะ ป ลอก ฮุป เซ ปังเมอ ระ
ปุ ปุ ฮอยจ ละ แปน อื บลาวง ระ ปอ นาวก เอนิ อื ยุฮ
ปลัฮเตะ�

36 �มัฮ เซ ป รโมะ เปอะ ยุ อู� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ร
โฮงะ ละ เปอะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื 37 โอ กซัต�
ปะ มัฮ เปอะ กซัต ป ปุน เตียง กซัต ไฮญ โฮวน� พะ
จาว เมือง มะลอง เอจี เกือฮ ปะ โฮลฮ เตียง บัน่เมือง
ยุฮ เปอะ ไม่ อมันัต เปอะ ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น เปอะ
ไม่ โญต ไม่ ซัก เปอะ� 38พะจาว เอจี เกือฮ ปุย นึง
ปลัฮเตะ เฮี อาวต ตื นึง ลวงั บัง่คัป ปะ� เตือง โกะ
พริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่ เตือง โอยจ อ�ื ปะ โฮลฮ ตื
เปอะ ตัตเตียง� ไกญ ฮุป ป มัฮ ญอต ไคร เซ เอจี
มัฮ เอนิ ปะ เฮ�ี

39 �ฟวยจ บัน่เมือง ยุฮ ปะ ซ ไก แม บัน่เมือง ติ�
ปังเมอ โอ ซ ไมจ เมาะ บัน่เมือง ยุฮ ปะ� ฟวยจ เซ
ซ ไก แม ติ บัน่เมือง ป มัฮ ไร ซเงี ป ซ เตียง ปุย เล่ีป
เตะ� 40 ฟวยจ เซ แม ซ ไก แม ติ� แปน ปาวน เตื
อง เซ� มัฮ บัน่เมือง กอ ตอก ไร เฮลีจ โฮ� บัน่เมือง

เซ ซ ปุฮ เมือง ปุย ไฮญ เตือง ปลัฮเตะ อื เกือฮ ไลจ
เกือฮ บลวย ตอก ปุฮ ไร เฮลีจ โอเอฮี เกือฮ บลวย
โรฮ� 41 ป มัฮ ฮละ ชวง ไม่ ด่อยฮ ชวง ฮุป ป มัฮ ไร
รไม่ ไม่ เตะ ป ยุ เปอะ เซ� มัฮ บัน่เมือง รกัฮ ลเฆือฮ�
ซ กอ บลัฮ ซ ครวยญบลัฮ� 42 ด่อยฮ ชวง อื ป มัฮ ไร
รไม่ ไม่ เตะ เซ� มัฮ ควน เกือฮ ปุย ยุง มัฮ บัน่เมือง
เซ ป ตอน บลัฮ ไม่ ครวยญ แตะ บลัฮ� 43 ไลลวง
รไม่ ไร เฮลีจ ไม่ เตะ เซ มัฮ โรฮ ไลลวง บัน่เมือง ป
ซ ซาวป เกือฮ ติ แตะ ตอน เบือ ซ เกือฮ แตะ จาวไน
ยุฮ แตะ เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ� ไล เซ ปังเมอ โอ ซ
ไก ป มัฮ� นึง โอ ไร ไม่ เตะ เซ เกียฮ รไม่ เนอมึ ไม่ ปุ
แตะ�

44 �เญือม ตัตเตียง กซัต โม เซ เมือง แตะ� พะ
จาว เมือง มะลอง ซ เกือฮ บัน่เมือง โอ เกียฮ ไลจ เกีย
ฮ ไฆร ไก� ไก โตว ป ซ ปุน เป บัน่เมือง เซ� เมือง
เซ ซ ปุฮ เมือง ไฮญ เกือฮ ม่ะ เกือฮ บลวย ฮอยจ ละ
ซ ไลจ ลอป อ�ื บัน่เมือง เซ ปังเมอ ซ อาวต ตอน
ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� 45 เอจี มัฮ ตอก ซโมะ กิต
ปุย โอก ฮา รองั ระ เซ� ปังเมอ โอ มัฮ ปุย ปลัฮเตะ
ป กิต เตอ� ตอก ยุ เปอะ ม่ะ ซโมะ เซ ยุฮ ฮุป เตือง
ไร เฮลีจ� ไร ซเง�ี เตะ� มาื� ไม่ ไคร นึง อื โฮ� พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เอจี มัฮ เกือฮ อื ปะ ป
มัฮ กซัต ยุง ป ซ ไก ลัก่กา ปุย� ป รโมะ เปอะ ยุ เซ
มัฮ ป แจง ป แน� ตอก รนึก อาึ อื ละ เปอะ เซ มัฮ
ป เนอมึ�� อฮั เซ ละ กซัต เซ ด่านีเอน�

ด่านีเอน โฮลฮ แปน ป ระ
46 เญือม เซ กซัต เนบู่คัตเนซา เซ นุ่ม ไว ด่านี

เอน ฆาื อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ดวน ปุย ทไว โอ
เอฮี ละ ด่านีเอน ไม่ เกือฮ อื ตอง ป ซออย ฮงาื ละ
อ�ื 47 กซัต เซ อฮั เฮี ละ ด่านีเอน� �พะจาว ทื ปะ
มัฮ เนอมึ พะจาว ระ ฮา พะจาว ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
มัฮ เนอมึ พะจาว ปุน เตียง กซัต เตือง โอยจ อ�ื มัฮ
เนอึม ป ปุน เปลีฮ ซโตฮ โอเอฮี ป โด่ะ ป ไฆลป ละ
ปุย� นึง เอจี เกือฮ อื ปะ เกียฮ รโฮงะ ไลลวง ป โด่ะ
ป ไฆลป เซ�� อฮั เซ ละ ด่านีเอน กซัต เซ�

48 เญือม เซ กซัต เกือฮ ด่านีเอน แปน ป ระ ฮา
ไพรม แตะ� เกือฮ โรฮ ลังวนั ระ ละ อื โฮวน เจือ�
เกือฮ อื เตียง จังวตั บ่าบี่โลน เตือง จังวตั อ�ื เกือฮ
โรฮ อื แปน ฮวันา โม ป ฮลาวง ป ยุง เตือง โอยจ อื
ไม่ อ�ื 49 ด่านีเอน ปัว นึง กซัต รโตง ชตัรกั ไม่ เม
เชก ไม่ อาเบ่ตเนโค� กซัต เกือฮ เนอมึ ปุย ลอวย เซ
โฮลฮ เรอึม ไปญ กัน เตียง จังวตั บ่าบี่โลน เซ� ด่า
นีเอน อาวต เญือะ กซัต ละ ซ ไปญ แตะ กัน นา เซ�

3
ฮุป ไคร ระ ยุฮ กซัต

1 กซัต เนบู่คัตเนซา ยุฮ ฮุป ไคร ระ ติ� ฮลาวง
ลแฆลฮ รเนฮ� เวอืฮ แลฮ รเนฮ� ลบุ่ฮ อื เกือฮ ชุง
นึง เตะ ลโลวง ป อฮั ปุย ดู่รา ไม่� อาวต นึง จังวตั
บ่าบีโ่ลน� 2 เญอืม เซ กซัต เซ ดวน ปุย โฮว กอก โม
พูวา� โม ไนอมัเพอ� โม จาวไน� โม ป รเตีฮ รตุม
โอเอฮี� โม ฮวันา ป ไปญ มาื ไม่ โม จาวไน โครยญ
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จังวตั เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ฮอยจ นึง กัน ชลอง
ฮุป ระ ยุฮ แตะ เซ� 3 เญือม เซ โม พูวา� โม ไนอมั
เพอ� โม จาวไน� โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี� โม ฮวันา
ป ไปญ มาื ไม่ โม จาวไน โครยญ จังวตั เตือง โอยจ
อื เซ ฮอยจ เนอมึ นึง กัน ชลอง ฮุป ยุฮ กซัต เซ� โม
เซ ชุง ซองนา ฮุป ระ เซ เตือง มู แตะ�

4 เญือม เซ ป ซึป กัม นัม ปัก ยุฮ กซัต เซ โอก
ครอฮ อื ละ ปุย ตอก เฮี เรยีง� �เออ� โม เปะ ป มัฮ
ปุย โครยญ เจือ โครยญ ปะเทต โครยญ พาซา� เฮี
มัฮ ป อฮั กซัต ละ เปอะ� 5 เญอืม ฮมอง เปอะ ลอยฮ
เซียง โตวต ไม่ เซียง เปี� เซียง พิน� เซียง ชา� เซียง
คราึง โมง ไม่ เซียง เคืองโด่นตรี ไฮญ โครยญ เจือ�
ไมจ เปอะ นุ่ม ไว ฮุป ไคร ป ลบุ่ฮ กซัต เนบู่คัตเนซา
เฮี เตือง โอยจ เปอะ� 6 ดัฮ ไก ป โอ นุ่ม ไว ฮุป เซ
เยอ� ปัง มัฮ ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ซ โฮลฮ เอนิ ปุย
น่าึก โตะ งอ รเออปึ นึง ตาว ระ เซ�� อฮั เซ�

7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปุย โครยญ เจือ� โครยญ
ปะเทต� โครยญ พาซา� เญือม เอจี ฮมอง อื เซียง
โตวต� เซียง เปี� เซียง พิน� เซียง ชา� เซียง ครางึ
โมง ไม่ เซียง เคืองโด่นตรี ไฮญ โครยญ เจือ เซ� นุ่ม
ไว ฮุป ยุฮ กซัต เนบู่คัตเนซา เซ ฆาื อื เตือง โอยจ
แตะ�

โม ป ฟอง ปุย
8 เญือม เซ ไก โม บ่าบี่โลน งอ่น ป โฆง โฮว ฟอง

โม ยวิ นึง โอ อื ญอม ไว ฮุป เซ� 9 โฮว อฮั อื ละ
กซัต ตอก เฮ�ี �ปัว กซัต ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป
ป ฮมอง โอ เญาะ ไก ลอยจ� 10 โอ กซัต� ปะ เอจี
ตัง เปอะ โกตไม ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย นุ่ม ไว ฮุป ยุฮ
แตะ เฮ�ี เมาะ ป ฮมอง เซียง โด่นตรี โอเอฮี โครยญ
เจือ เซ ไมจ ตื อื นุ่ม ไว ฮุป ไคร เซ โครยญ โฆะ แตะ�
11 ดัฮ ไก ป โอ ไว เยอ� ซ โรวก ปุย น่ากึ โตะ งอ รเอ
อปึ นึง ตาว ระ เซ� 12 เอจี ไก ปุย ยวิ นา เฮี งอ่น�
มัฮ โม ป เกือฮ ปะ อื ไปญ กัน เตียง จังวตั บ่าบี่โลน
เซ� มอยฮ อื มัฮ ชตัรกั ติ ปุย� เมชกั ติ ปุย� อา
เบ่ตเนโค ติ ปุย� ปุย โม เซ เนองึ โตว ป อฮั ปะ เฟือ
ฮ� ญอม โตว ทื พะจาว ทื ปะ� ญอม โตว โรฮ ไว
ฮุป ไคร ป ลบุ่ฮ ปะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญอืม เซ กซัต เนบูคั่ตเนซา ฮาวก รพาวม เรยีง
ฆาื อ�ื เกือฮ ปุย กอก ชตัรกั ไม่ เมชกั ไม่ อาเบ่ตเน
โค เอญี เคะ แตะ� 14 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย ลอวย
เซ เคะ อื กซัต ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เออ� ชตัรกั� เม
ชกั� อาเบ่ตเนโค� อมั เนอึม ป อฮั ปุย โม เซ� อฮั
โม เปะ โอ ญอม ทื พะจาว ทื อาึ� อฮั โม เปะ โอ ไว
ฮุป ไคร ป ลบุ่ฮ อาึ เฮ�ี 15 ดัฮ โม เปะ ฮมอง แม เซี
ยง โตวต เซียง เปี� เซียง พิน� เซียง ชา� เซียง คราึ
ง โมง ไม่ เซียง เคืองโด่นตรี ไฮญ โครยญ เจือ� ดัฮ
เปอะ ญอม นุ่ม ไว ฮุป ลบุ่ฮ อาึ เฮี ไมจ� ดัฮ เปอะ โอ
ญอม ไว โฮ อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ เอนิ ปุย โรวก น่าึก
โม เปะ โตะ งอ รเออปึ นึง ตาว ระ เฮ�ี มัฮ พะจาว
ก เมอ ก โอวน ป ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ โปน ฮา อมันัต
ยุฮ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เญอืม เซ ชตัรกั ไม่ เมชกั ไม่ อาเบ่ตเนโค โลยฮ
อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� เอะ จัมเปน โตว กัฮ ติ
แตะ นึง ไลลวง เฮ�ี 17 พะจาว ป ทื เอะ เฮี เกียฮ
เรอมึ เนอมึ ปุย เกือฮ โปน ฮา งอ ระ นึง ตาว เพรยีง
เปอะ อาึง เซ� ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม อื โฮ� ซ เกือฮ
เนอมึ เอะ โปน ฮา อมันัต ยุฮ ปะ� 18ตอก ออฮ ตอก
เอฮี ญุ่ก� ปัง เรอึม ปัง โอ เรอึม อ�ื โอ กซัต� ไมจ
ปะ ยุง ซโตฮ ไล เฮ�ี เอะ ซ ญอม โตว ทื โม พะ ยุฮ
เปอะ� ฮุป ไคร ป ลบุ่ฮ เปอะ อาึง เซ ปุ โรฮ ซ ไว��
อฮั เซ ละ กซัต�

พะจาว เกือฮ ปุย โปน ฮา งอ ระ
19 เญอืม เซ กซัต เนบูคั่ตเนซา ฮาวก รพาวม เนอึ

ม ฮาวก รพาวม แนม ละ ชตั รกั ไม่ เมชกั ไม่ อา
เบ่ตเนโค� ฆอก ตื นา ตา อื นึง เรยีง ลอน ฮาวก
รพาวม แตะ� ดวน ปุย โฮว เกือฮ งอ เซ เรยีง กอยจ
ฮา ไพรม แตะ อาแลฮ เตะ เอนิ� 20 ดวน ตฮนั ระ
เรยีง ระ แด่น ยุฮ แตะ ฮอยจ รเบี่ยก ปุย ลอวย เซ�
เกือฮ อื โฮว น่าึก อื โตะ งอ รเออปึ นึง ตาว ระ เซ�
21 โม ตฮนั เซ โฮมวต เนอมึ รเบีย่ก ปุย ลอวย เซ เตื
อง พรุ ลปิ ไม่ โคะ ไฆญ โอเอฮี ยุฮ อื เตือง โอยจ อื
เซ� โฮว น่าึก เนอึม อื โตะ ตาว ระ ป เพรยีง กซัต
อาึง เซ� 22 โม ตฮนั เซ จัมเปน อื เลียก ซดิ นึง เคง
ลอน ป อฮั กซัต ละ แตะ เซ� รเออปึ งอ เซ จาึฮ โอก
ฮา โตะ ตาว เซ นึง เรยีง ลอน กอยจ อ�ื โม เซ ยุม
เอนิ ฆาื อ�ื 23 ปุย ลอวย เซ ป มัฮ ชตัรกั ไม่ เมชกั ไม่
อาเบ่ตเนโค เซ ดุฮ โตะ งอ เซ เตือง รเบี่ยก ลัง่ ปุย
แตะ�

24 เญอืม เซ กซัต เนบูคั่ตเนซา โกฮ ชุง ไม่ รพาวม
โตวฮ ฆราึง แตะ� เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม� อฮั อื
ละ โม ลุกนอง แตะ ตอก เฮ�ี �โม่ มัฮ ลอวย ปุย โน่ง
ป เกือฮ เอะ ปุย รเบีย่ก น่ากึ โตะ งอ เนาะ ออ�� อฮั
เซ� โม เซ โลยฮ อ�ื �โอ กซัต� มัฮ อื แอฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

25 �มัฮ ตอก เมอ แล� อาึ ตอก ป ชวน ปุย ปาวน
ปุย� โม่ะ ปุก ปุย อื เญือะ ไก โตว� โฮว ไป โฮว มา
โตะ งอ เซ ตอก ป โอ โซะ ละ อื เฟือฮ� ปุย ปาวน นึง
อื ตอก ป มัฮ เตปด่า โฮ�� อฮั เซ กซัต เซ�

26 เญือม เซ กซัต เนบู่คัตเนซา เลียก ซดิ ไม่ โตะ
รเวอืะ ตาว ระ เซ� กอก อฮั อื ละ ปุย ลอวย เซ ตอก
เฮ�ี �เออ ชตัรกั� เมชกั� อาเบ่ตเนโค ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ พะจาว ตึก นึง ฮลาวง แตะ� โอก เมิฮ เอญี นา
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เซ ปุย ลอวย เซ โอก เนอึ
ม ฮา โตะ งอ เซ�

27 เญือม เซ โม พูวา ไม่ โม จาวไน ไม่ โม ไนอมั
เพอ ไม่ โม ลุกนอง ยุฮ กซัต เซ โฮว แลน ที อื เตือง
มู แตะ� ยุ โอ โม เซ ฮะ นึง งอ เซ เญีย่ะ เนอมึ� ฮาึก
ไกญ อื ปุ ฮะ� เครองึ เซอกึ อื ปุ ฮะ� ซออย งอ บไ่ด่ะ
ปุ อาวม อื นึง อ�ื

28 เญือม เซ เนบู่คัตเนซา ครอฮ อื ละ ปุย ตอก
เฮ�ี �ไมจ ปุย ลืลาว พะจาว ทื ชตัรกั� เมชกั� ไม่ อา
เบ่ตเนโค เฮ�ี นึง เกือฮ พะจาว เซ เตปด่า ยุฮ แตะ
ฮอยจ เรอึม กวนไจ ยุฮ แตะ เกือฮ โปน ฮา งอ เซ�
เบือ อาึง อื รพาวม แตะ นึง อ�ื โม เฮี ฮลัก โตว กอ
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จีวติ โกะ แตะ นึง โอ แตะ ญอม ทื พะจาว ไฮญ โนก
ฮา พะจาว ทื แตะ เซ� ไว ปุ โรฮ ญอม ไว อ�ื เนอึง
โตว ป อฮั อาึ นึง โอ อื ซ เกือฮ ติ แตะ พิต ละ พะจาว
ยุฮ แตะ� 29 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ ดวน ปุย ยุฮ
ตอก เฮี ฆาื อ�ื ปุย โครยญ เจือ โครยญ ปะเทต โค
รยญ พาซา ดัฮ ไก ป เพียก แฮม พะจาว ทื ชตัรกั�
เมชกั� ไม่ อาเบ่ตเนโค เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ปุย แจฮ ปุย
เซ แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ� เญือะ ม่า อื ซ เญื่อฮ
เกือฮ ไลจ โอยจ เอนิ� แจง โอ อื ไก พะจาว ไฮญ
ป ปุน เกือฮ ปุย โปน ฮา ยุม แตะ ตอก เฮ�ี� อฮั เซ
กซัต เซ�

30 เญือม เซ กซัต เซ เกือฮ ชตัรกั� เมชกั� ไม่ อา
เบ่ตเนโค เซ ฮลาวง ตัมแนง ฮา ไพรม แตะ นึง จัง
วตั บ่าบีโ่ลน เซ�

4
ไลลวง รโมะ กซัต โฮน ลอา

1 อาึ ป มัฮ กซัต เนบู่คัตเนซา เยอ� ปัว รโฮงะ ละ
โม เปะ ปุย โครยญ เจือ� โครยญ ปะเทต� โครยญ
พาซา เมาะ ป อาวต เล่ีป เตะ เล่ีป ตุก ตอก เฮ�ี ปัว
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ฮลอง พาวม
แตะ โฮวน ปุๆ�

2 ไลลวง กัน ซัมคัน ไม่ กัน ระ ไล ป เอจี ยุฮ พะจาว
ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ ละ อาึ เซ� ไมจ โรฮ
อาึ รโฮงะ ละ โม เปะ โรฮ� 3 กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว
เซ ระ เนอึม ไล� กัน ระ ไล ป ยุฮ อื เบือ อมันัต ระ
แตะ เซ มัฮ เนอึม ป เงอตึ ปุย นึง� บัน่เมือง ยุฮ อื
มัฮ บัน่เมือง โอ เญาะ ไก ลอยจ� กัน ตัตเตียง อื ปุย
มัฮ ป ไก ลอป โครยญ เจน ปุย�

4อาึ ป มัฮ เนบู่คัตเนซา เยอ� อาึ โฮลฮ อาวต ไมจ
อาวต มวน นึง เญือะ คึนัก ยุฮ แตะ� กัน ยุฮ ฮุ จเลิน
โครยญ เจือ� 5 ติ ซาวม อื เญือม ปุน เนอะ ไอจ นึง
ก ไอจ แตะ� อาึ รโมะ ยุ โอเอฮี ติ เจือ� อาึ ฮลัต ฆาื
ไลลวง ป รโมะ แตะ ยุ เซ� อาึ โตวฮ ฆราึง ฆาื ป คิต
ป งอ่ต แตะ ไม่ โอเอฮี ป ยุ บลอง แตะ เซ� 6 เญื
อม เซ อาึ รโปะ รซอม แตะ ละ โม ป ฮลาวง ป ยุง
นึง เมือง บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อ�ื ดวน เนอะ เกือฮ
ฮอยจ รนึก รโมะ แตะ เซ ละ แตะ� 7 เญือม เอจี
ฮอยจ โม ป ซโปก ซักซี� โม ป ดู่เมือ� ไม่ โม ป ยุง
โอเอฮี เบือ ซโมยญ� ไม่ โม ป ไก กทา กทอง เคะ เอะ
เซ� อาึ รไปฮ รโมะ แตะ ละ� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ
เกียฮ รนึก อื เนิ ติ ตื เนอึม� 8 กัง เคะ เอ ด่านีเอน
ฮอยจ โรฮ เคะ อาึ� ปุย อฮั เบ่นเทชตัซา ละ อื ตัม
มอยฮ พะ ป ทื อาึ� ด่านีเอน เซ มัฮ ปุย อาวต ลปุ
ซัมคัน ยุฮ โม พะ โม จาว นึง� เญือม เซ อาึ รไปฮ
รโมะ แตะ เซ ละ ตัม ไล อื ตอก เฮ�ี

9 �เบ่นเทชตัซา ป มัฮ ฮวันา โม ป ดู่เมือ เตือง
โอยจ อ�ื อาึ ยุง เงอะ อาวต ลปุ ซัมคัน ยุฮ โม พะ โม
จาว นึง เปอะ� ไก โตว ไลลวง ป โด่ะ ป ฮลาวง ลอน
ปอ โอ เปอะ เญาะ เกียฮ กัฮ เกียฮ แก เยอ� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ปัว ปะ งอ่ต ป รโมะ อาึ ยุ เฮี ไม่ ร
โฮงะ เปอะ ตอก มัฮ อื เนิ� 10ป ยุ บลอง อาึ ลไล ไอจ

เจอะ นึง ก ไอจ แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี อาึ รโมะ ยุ โคะ ระ
ติ อาวต บั่กบ่วน ปลัฮเตะ� โคะ เซ ฮลาวง ลัมเลือ
เอนิ� 11 โคะ เซ ระ ฮอน ไม่ ตอน ฮมัน แตะ ปุ ปุ�
ปุยจ อื ฮลาวง เอนิ ฮอยจ มะลอง� ปุย ติ ปลัฮเตะ
ฮอยจ โอยจ ชวน อ�ื 12 ฮละ อื ไมจ� เปลิ อื เกลอึ
ม� โอเอฮี เมาะ ป ไก จีวติ โฮลฮ โซม เปลิ โคะ เซ�
โกะพริ นึง กังเด่น โฮลฮ เปิง เดีย ฮลอง อ�ื โม ไซม
โอเอฮี โฮลฮ โรฮ ยุฮ รฮมาวม แตะ นึง กัก อ�ื โอ
เอฮี เมาะ ป ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮี โฮลฮ โซม เปลิ
โคะ เซ��

13 �ลไล ไอจ ลัง่ เงอะ เซ อาึ รโมะ แม ยุ เลีฮ เต
ปด่า ยุฮ พะจาว เน่อมึ มะลอง� มัฮ เตปด่า ป มอง
โซะโกะ ฮรกัซา นึง โอเอฮี� 14 เตปด่า เซ อฮั เฮี นึง
ลเลาะ เรยีง แตะ� �ฆู แปฮ โคะ เซ� ด่วยฮ กัก อื ไม่
ฮละ อ�ื เกือฮ เปลิ อื เฮยีไฮ� เกือฮ โกะพริ ป อาวต
ฆรมึ อื เซ ตอ แปฮ ฮา� เกือฮ โม ไซม เซ ตอ แปฮ
ฮา กัก อื เซ� 15 โงว อื ไม่ แรฮ อื ปังเมอ ไมจ เปอะ
ละ เกือฮ อาวต ลัง่ นึง เตะ นา เซ� เกือฮ ปุย ปุก อาึง
นึง ปอก ไร ไม่ ปอก ไร ซเง�ี รน่ัก เกือฮ อาวต ลลาึง
ไรป นึง กังเด่น�� �
�เกือฮ ปุย เซ ซเกาะ นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ

มะลอง� เกือฮ อาวต ลลาึง ไรป ตอก โกะพริ โฮ�
16 เกือฮ รพาวม ปุย เซ เปียน ติ แตะ ฮา รพาวม ปุย
ปลัฮเตะ� เกือฮ เอนิ ตอก รพาวม ซัตซิง โฮ� เกือฮ
โฮลฮ อาวต ตอก เซ ฮอยจ ละ ไคว อื อาแลฮ เนอึ
ม� 17 รซอม รเตีฮ เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เตปด่า
ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง โอเอฮี เซ� รซอม ตัต
ซิน เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง โม เตปด่า ซงะ่ ซงอม�
มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื ป อาวต โครยญ
โดฮ ยุง แจง แน มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ
กซัต ตัตเตียง ปุย โครยญ เมือง โครยญ ปะเทต� ไม่
เกือฮ อื บัน่เมือง ละ ป ฆวต เกือฮ แตะ� ฆวต เกือฮ
อื ละ ปุย ออฮ� เกือฮ อื ละ ปุย เซ� เกียฮ เกือฮ โรฮ
ปุย ตุ ปุย เตียม โฮลฮ แปน ป ตัตเตียง ปุย โรฮ�

18�มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป รโมะ อาึ ยุ อู� เบ่นเทชตั
ซา� ปัว ปะ รโฮงะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื ละ แตะ�
มัฮ ปะ โน่ง ป เกียฮ รนึก รโมะ อาึ เนิ อี นึง อาวต
ลปุ ซัมคัน ยุฮ โม พะ โม จาว นึง เปอะ� โม ป ฮลา
วง ป ยุง นึง เมือง บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อื ไก โตว ติ
ปุย เนอึม ป เกียฮ รนึก เนิ อ�ี� อาึ ป มัฮ กซัต เนบู่
คัตเนซา อฮั เซ ละ�

19 เญือม เซ ด่านีเอน ป อฮั ปุย เบ่นเทชตัซา ละ
เซ โตวฮ ลัมเลือ เอนิ รพาวม ปอ โอ อื เญาะ ยุง ป ซ
อฮั ซ อู แตะ� กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เบ่นเทชตัซา
ปุ เกือฮ ติ เปอะ โตวฮ รพาวม ฆาื รโมะ อาึ ไม่ ตอก
ซ มัฮ ซ แปน อื เซ�� อฮั เซ�
เบ่นเทชตัซา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว

เกือฮ โอเอฮี ไล เซ ฮอยจ ละ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่
เปอะ เมิฮ� ปัว โอ เกือฮ ฮอยจ ละ ปะ โอเอฮี ตอก
เซ เยอ� 20 โคะ ป รโมะ เปอะ ยุ เซ� มัฮ เนอึม โคะ
ระ ฮอน ตอน ฮมัน� ปุยจ อื ฮลาวง ฮอยจ มะลอง�
ปุย ติ ปลัฮเตะ ฮอยจ ตื ชวน อ�ื 21ฮละ อื ไมจ� เปลิ
อื เกลอึม� เน่อมึ นึง โคะ เซ ไก โรฮ ป โซม ป ไอฮ
นึง ละ โอเอฮี ป ไก จีวติ� โกะพริ นึง กังเด่น โฮลฮ
เปิง เดีย ฮลอง อ�ื โม ไซม โอเอฮี โฮลฮ โรฮ ยุฮ รฮ
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มาวม แตะ นึง กัก อ�ื 22 โอ กซัต� โอเอฮี ไล เซ มัฮ
เอนิ ป เกว ไม่ โกะ เปอะ ไอฮ� ปะ เอจี จเลิน เนอึม
เปอะ ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น เปอะ� อมันัต เปอะ ระ ไม่
จเลิน เปอะ ปุๆ� เอจี ฮลาวง เนอึม เปอะ ยุฮ แตะ
ฮอยจ มะลอง� บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เอจี เวอืฮ เนอึม
ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�

23�ป รโมะ เปอะ ยุ ติ เจือ อื แม เซ� ป มัฮ เตปด่า
ป เลีฮ เน่อมึ มะลอง ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง โอ
เอฮี ไม่ อฮั อื เฮ�ี �ฆู แปฮ โคะ ระ เซ ยุฮ แปฮ ไลจ
ไม่� ละ อาึง เน่อมึ อื ไม่ แรฮ อื เกือฮ อาวต ลังเตะ
นา เซ� ปุก อาึง นึง ปอก ไร ไม่ ปอก ไร ซเง�ี เกือฮ
อาวต ลลาึง ไรป นึง กังเด่น กังปอย เซ� เกือฮ ปุย
เซ ซเกาะ นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ มะลอง� เกือฮ
อาวต ลลาึง ไรป ตอก โกะพริ โฮ� รน่ัก เกือฮ อาวต
ตอก เซ ฮอยจ ละ ไคว อื อาแลฮ เนอมึ�� อฮั เซ�

24�โอ กซัต� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ รโฮงะ ตอก มัฮ อื ละ
เปอะ รโมะ เปอะ เซ� รซอม รเตีฮ เซ มัฮ ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ�
ฮอยจ ละ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ� 25 มัฮ อฮั อื ตอก
เฮ�ี ปะ ซ ไก ป โครฮ เปอะ โอก ฮา ลลาึง ปุย ปลัฮ
เตะ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ ซัตซิง นึง กังเด่น กัง
ปอย� ซ โฮลฮ เปอะ โซม ไรป ตอก โมวก โฮ� ซ ซ
เกาะ เปอะ นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ มะลอง� ซ
แปน ละ เปอะ ตอก เซ ฮอยจ ละ ไคว อื อาแลฮ เนอึ
ม� ฮอยจ ละ ซ ยุง แจง แน เปอะ มัฮ พะจาว ป ตึก
นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ ป ตัตเตียง ปุย โครยญ
บัน่ โครยญ เมือง� ไม่ ซ ปุน เกือฮ อื บัน่เมือง ละ ป
ฆวต เกือฮ แตะ� 26 รซอม ป ดวน อื ปุย ละ อาึง โงว
อื ไม่ แรฮ อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เซ ซ
แปน แม คอง ปะ� มัฮ เคียง เอจี ยุง ที เปอะ มัฮ พะ
จาว ป ตัตเตียง โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื 27 โอ กซัต�
เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ ละ เปอะ
เฮ�ี ปัว เปอะ ซาวป ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก� เครา
ะ แปฮ อื ยุฮ เปอะ มัป่ เซ� ปัว เปอะ เปลีฮ รพาวม
เลียก พาวม แตะ ละ โม ป ลอก กัน โคมเฮง คาเคียน
ปุย แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โฮ� เมอ เตือง อื ซ
โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ ลัง่ เล่ีญ เบือ อื
ยุง่�� อฮั เซ ด่านีเอน�

28 โอเอฮี ไล เซ เยอ เกิต เนอมึ ละ กซัต เนบู่คัตเน
ซา โครยญ เจือ� 29ฟวยจ เซ แมกาว ลอา เคิ� กซัต
เซ ปุก เญือม โฮว ไป โฮว มา อื นึง ดัต่ฟะ นึง เญือะ
ยุฮ แตะ นึง เวยีง บ่าบี่โลน� 30 เญือม เซ กซัต เซ
อฮั เฮ�ี �เวยีง บ่าบีโ่ลน ป ตึก นึง คึ แตะ เฮี มัฮ เนอึ
ม ป ยุฮ อาึ เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� มัฮ ละ ซ เกือฮ
แปน ก อาวต แตะ ไม่ แปน อื โญตซัก ระ เนอึม ละ
แตะ�� อฮั เซ�

31 ดิ เตือน โตว ลอยจ ลปุง อื เซ� เญอืม เซ ฮอยจ
ลเลาะ โอเอฮี ละ เน่อมึ นึง มะลอง� อฮั เฮ�ี �เออ�
กซัต เนบู่คัตเนซา� ไมจ เปอะ งอ่ต ปอฮั อาึ ละ เปอะ
เฮ�ี บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เอจี เบลือฮ ฮา เตะ เปอะ�
32ปะ ซ โครฮ ปุย เปอะ โอก ฮา ลลาึง ปุย ปลัฮเตะ�
ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ โกะพริ นึง กังเด่น กังปอย�
ซ โฮลฮ เปอะ โซม ไรป ตอก โมวก โฮ� ซ โฮลฮ เปอะ
อาวต ตอก เซ ฮอยจ ละ ไคว อื อาแลฮ เนอมึ� ฮอยจ
ละ ยุง แจง แน เปอะ มัฮ อื พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน

นึง ฮลาวง แตะ ป ไก อมันัต ละ ตัตเตียง แตะ ปุย
โครยญ ปะเทต� ไม่ ปุน เกือฮ อื บัน่เมือง ละ ป ฆวต
เกือฮ แตะ�� อฮั เซ ลเลาะ เซ�

33 เญอืม เซ เมาะ ป อฮั พะจาว ป เกว ไม่ กซัต เน
บู่คัตเนซา เซ� เกิต เนอึม เอนิ ละ อื โครยญ เจือ�
โฮลฮ เนอึม ปุย โครฮ โอก ฮา ลลาึง ปุย ปลัฮเตะ�
โฮลฮ เนอึม โซม ไรป ตอก โมวก โฮ� โกะ อื ซเกาะ
นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ มะลอง� ฮาึก อื ลัง่ เอนิ
ตอก ฮาึก กลัง ลอง โฮ� ไฮมม อื ลัง่ เอนิ โรฮ ตอก
ไฮมม ไซม โฮ�

34 �เญือม เอจี ไคว อื อาแลฮ เนอึม เมอ� อาึ ป
มัฮ เนบู่คัตเนซา เยอ� อาึ งนั มะลอง� เญือม เซ
เยอ รพาวม อาึ อื แม ตอก แม ไพรม แตะ ตอก ปุย
ไฮญ โรฮ� อาึ ลืลาว เยอะ พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน
นึง ฮลาวง แตะ เซ� อวต องั มอยฮ อื ไม่ ทไว แตะ
โญตซัก ละ พะจาว ป ไอม ลอป เซ�
�มัฮ พะจาว ป แปน ลอป กซัต ตัตเตียง ปุย โอ

เญาะ ไก ลอยจ� บัน่เมือง ยุฮ อื อาวต ตอน ฮมัน
ลอป โครยญ เจน ปุย� 35 ละ แลน พะจาว อ�ื ปุย
ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื มัฮ โตว ป ไก งวยฮ ไก ตุง
ละ อ�ื ลลาึง โม เตปด่า ป อาวต เมือง มะลอง เงอ�
พะจาว ยุฮ โอเอฮี ละ อื ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ� ลลาึง ปุย ปลัฮเตะ เฮี พะจาว ยุฮ โรฮ อื ตอก
เซ โรฮ� ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ปุน คัต เวยีน อมันัต
ระ ยุฮ พะจาว เยอ� ป ปุน ตัก ปุน โต ตอก ยุฮ ตอก
อฮั พะจาว โอเอฮี ปุ โรฮ ไก�

36�เญอืม เซ เยอ� รพาวม อาึ อื แม ไมจ แมตอก
ไพรม แตะ� อมันัต โญตซัก คึนัก ยุฮ ฮุ แม โฮลฮ
แม เยอะ ตอก ไพรม อ�ื โม ลุกนอง เงอะ ป มัฮ โม ป
ระ ป คาว โม จาว โม ไน นึง บัน่เมือง ยุฮ ฮุ� แม แม
เคะ อาึ โครยญ โฆะ อ�ื เกือฮ แม อาึ แปน กซัต นึง
บัน่เมือง ยุฮ ฮุ ตอก ไพรม อ�ื อมันัต โญตซัก เกอะ
ระ เอนิ แม ฮา ไพรม อ�ื 37ปเล่ีย เฮ�ี อาึ ป มัฮ เนบู่
คัตเนซา เยอ� ปัว ลืลาว พะจาว� ปัว วุฮ ระ จอง ฮ
ลาวง ไม่ ปัว ทไว โญตซัก ละ กซัต ป ตึก นึง ระ แตะ
ป อาวต เมือง มะลอง เซ� กัน ยุฮ อื มัฮ เนอมึ ป ปุก
ป ลอก โครยญ เจือ� คระ โครง ยุฮ อื มัฮ เนอมึ ป ซื
ป ไซ� โม ป อวต ติ แตะ พะจาว เกียฮ เกือฮ อื แปน
ปุย ตุ ปุย เตียม�� อฮั เซ�

5
กัน เลียง ยุฮ กซัต

1 กัง เคะ เอ� เญือม เอจี โฮลฮ เบ่นชตัซา แปน
กซัต เตอ� กซัต เซ เลียง โม จาวไน ยุฮ แตะ ติ เปือน
ปุย� กัน เลียง ยุฮ อื เซ ระ เนอมึ� กซัต เซ ญุ ดิ ไปล
ไม่ ปุย โม เซ� 2ลไล ญุ อื ไปล เซ กซัต เบ่นชตัซา เซ
ดวน ปุย ตุย จอก ซัมคัน ป ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื เซ
ละ ซ เกือฮ อื ปุย เรฮ ไปล นึง ละ ญุ แตะ� จอก โม
เซ เอจี มัฮ ป โรวก กซัต เนบู่คัตเนซา ป มัฮ เตะ อื
เน่อมึ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม โฮ�
เกือฮ ปุย ตุย อื ละ โกะ แตะ ไม่ ละ โม จาวไน ยุฮ
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แตะ ไม่ โม ปรโปวน ระ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ
ละ ซ เกือฮ อื เรฮ ญุ ไปล นึง อ�ื

3 เญอืม เอจี โรวก ปุย อื ละ อื โม เซ ตุย โกว จอก
ไคร จอก มาื ซัมคัน เซ� ญุ ไปล นึง อื เตือง มู แตะ�
4 ลไล ญุ อื เซ ลืลาว ดิ พะ ป ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื
ไม่ ไร ซเง�ี ลืลาว โรฮ พะ ป แตม ปุย นึง ไร เฮลีจ
ไม่ พะ ปอยจ ปุย นึง โคะ ไม่ นึง ซโมะ โรฮ�

5 เญื อม เซ ปลาึ ฮ พราวป ด่อยฮ เตะ ปุย ละ�
ด่อยฮ เตะ ปุย เซ ไซฮ นังซื นึง เดีญ เญือะ อาวต
กซัต เซ ซื นา ก ซเปีย ออม นึง อ�ื ลไล ไซฮ อื เซ
กซัต เซ แก ที อ�ื 6 เญือม ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ นา
อื ฮาวต เอนิ� โตวฮ ฆราึง รพาวม ฆาื ป ยุ ป ฮมอง
แตะ� ฮรมั เอนิ ฆาื อื เตือง โม่ว แตะ� มะ ฆราวง อื
รกุฮ ปอ รตึต เอนิ อื ปุ แตะ�

7 กซัต เซ ดวน ปุย นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� เกือฮ
อื กอก โม ป ซโปก ซักซี� โม ป เกียฮ ยุง โอเอฮี เบือ
ซโมยญ� ไม่ โม ป ไก กทา กทอง ฮอยจ เคะ แตะ�
กซัต เซ อฮั อื ละ โม ป ฮลาวง ป ยุง นึง เมือง บ่าบี่
โลน เซ ตอก เฮ�ี �ตัม ไก ป เกียฮ ลาว นังซื เฮี ไม่
เกียฮ รโฮงะ อื ควมัไม อื เนิ อ�ี อาึ ซ เกือฮ ปุย เซ
จาวป ลปิ พา ซี ซูวนั� เกือฮ โรฮ ไอฮ ฮนัง ไคร ไม่
ซ เกือฮ ฮะ ปุย เซ แปน ป ระ ป คาว ฮา ปุย ไฮญ นึง
บัน่เมือง ยุฮ ฮุ เฮี โนก ฮา เปือะ เกอะ ไม่ อาึ อ�ื� อฮั
เซ�

8ฟวยจ อฮั กซัต โอเอฮี ตอก เซ เยอ� โม ป ฮลา
วง ป ยุง ป รซอฮ ละ กซัต เซ เตือง โอยจ อ�ื ฮอยจ
เนอึม เคะ กซัต ยุฮ แตะ เซ� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ
ไก ติ ปุย เนอึม ป เกียฮ ลาว นังซื เซ� ป ยุง ควมัไม
อื ปุ โรฮ ไก� 9 เญอืม เซ กซัต เบ่นชตัซา โตวฮ ฆราึง
ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื โฮว ละ เรยีง ฮาวต แตะ ฆาื
อ�ื โม จาวไน ยุฮ อื เงอตึ โรฮ ฆาื อื เตือง มู แตะ�

10 เญือม เซ มะ กซัต เซ ฮอยจ โรฮ นึง กัน เลียง
เซ ฆาื ฮมอง แตะ ป อฮั ป มวยญ กซัต ไม่ โม ลุก
นอง อื เซ� อฮั เฮี ละ กซัต� �ปัว กซัต ยุฮ แตะ ไมจ
ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก ลอน พาวม ไม่ โตวฮ ฆราึง ลอน
ปอ ฮาวต แตะ ตอก เซ� 11 นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เฮี
ไก ปุย นึง ติ ปุย� ปุย เซ มัฮ ปุย อาวต ลปุ ซัมคัน ยุฮ
โม พะ โม จาว กไน อ�ื เญือม มัฮ อื เจน เตียง เตะ
เปอะ เมือง โฮ� ไลลวง ซเปีย รพาวม ไม่ กัน คาวไจ
โอเอฮี ไม่ พันญา ไมจ ป ตอก เอนิ พันญา ยุฮ โม พะ
โม จาว เอจี อาวต ไม่ ปุย เซ� กซัต เนบู่คัตเนซา ป
ลัง มัฮ เตะ เปอะ เอจี ดุฮ โรฮ ปุย เซ เกือฮ แปน ฮวั
นา ระ ละ โม ป ดู่เมือ� โม ป ซโปก ซักซี� โม ป ยุง
โอเอฮี เบือ ซโมยญ� ไม่ โม ป ไก กทา กทอง เซ�
12 ปุย เซ มัฮ ด่านีเอน ป ปุก เตะ เปอะ มอยฮ โคระ
ละ� อฮั เบ่นเทชตัซา ละ อ�ื มัฮ ปุย ไก ป ยุ ป ยุง ไม่
คาว โอเอฮี ไจ อ�ื เกียฮ รนึก รโมะ ปุย� เกียฮ คาว
ไจ ลปุง โด่ะ� ไม่ เกียฮ กัฮ เกียฮ แก อื ปันฮา ป ญัก
ป นอ ละ ปุย โฮวน เจือ� ไมจ เปอะ กอก ด่านีเอน

เซ ฮอยจ เคะ แตะ� ซ รโฮงะ ที อื ละ เปอะ ไลลวง
ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เซ�� อฮั เซ�

13 กซัต เซ เกือฮ เนอึม ปุย โฮว กอก ด่านีเอน�
ปุย โม เซ ตาว เนอึม อื เลียก เคะ กซัต� กซัต เซ
ไฮมญ ด่านีเอน ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ ปะ ป มอยฮ ด่านี
เอน ป เกือฮ เตะ เกอะ ปุย โฮมวต โรวก ไม่ ปุย โฮวน
เน่อมึ เมือง ยูด่า โฮ� 14 อาึ เอจี ฮมอง อฮั ปุย ปะ
ไก ลปุ โม พะ โม จาว นึง เปอะ� อฮั โรฮ ปะ ซเปีย
รพาวม ไม่ คาว โอเอฮี ไจ เปอะ ไม่ มัฮ เปอะ ปุย ตึก
นึง ไมจ พันญา แตะ� 15 อาึ เอจี เกือฮ โม ป ฮลาวง
ป ยุง ไม่ โม ป ซโปก ซักซี ฮอยจ ลาว นังซื นึง เดีญ
เฮี ไม่ แป อื ควมัไม อื เนิ� โม เซ ปังเมอ โอ เกียฮ ร
โฮงะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื เนิ ติ ปุย เนอมึ� 16 อาึ
ฮมอง เงอะ อฮั ปุย ปะ เกียฮ แป ควมัไม โอเอฮี ไม่
เกียฮ กัฮ แก เปอะ ปันฮา ป ญัก ละ ปุย� ปเล่ีย เฮี
ดัฮ เปอะ เกียฮ ลาว นังซื เฮี ไม่ เกียฮ รโฮงะ เปอะ
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื เนิ� อาึ ซ เกือฮ ปะ จาวป ลปิ
พา ซี ซูวนั ไม่ จาวป เปอะ ฮนัง ไคร� ซ เกือฮ โรฮ
ปะ แปน ป ระ ป คาว ฮา ปุย ไฮญ ติ เมือง เฮี โนก ฮา
เปือะ เกอะ ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ฟวยจ เซ ด่านีเอน อฮั เฮี ละ กซัต เซ� �ป ซ
เกือฮ เปอะ เนิ เซ แฮรน อาึง ไม่ โกะ เปอะ เมิฮ� ลัง
วนั เซ เกือฮ ละ ปุย ไฮญ เมิฮ� อาึ ปังเมอ ซ ลาว
นังซื เซ ละ เปอะ ไม่ ซ รโฮงะ โรฮ ควมัไม อื ละ เปอะ
โรฮ��

18 �โอ กซัต� พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เอจี
เกือฮ กซัต เนบู่คัตเนซา ป มัฮ เตะ เปอะ โฮลฮ ตัต
เตียง บัน่เมือง ระ� เกือฮ โรฮ อมันัต ระ ละ อื ไม่
โญตซัก โฮวน เจือ� เกือฮ โรฮ อื แปน ป ระ ป คาว
ฮา ปุย ไฮญ� 19 ปุย โครยญ เจือ โครยญ บัน่ โค
รยญ เมือง โครยญ พาซา รกุฮ รเตียง ฆาื ฮลัต แตะ
นึง เตะ เปอะ เซ� นึง เกือฮ พะจาว อมันัต ระ เนอึ
ม ละ อ�ื ดัฮ ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ออฮ ปุน ยุฮ เนอมึ
อ�ื ดัฮ ฆวต เกือฮ อื ไอม� ไอม เนอึม เบือ อ�ื ฆวต
ดุฮ ป ออฮ แปน ป ระ ปุน ดุฮ อ�ื ดัฮ ฆวต เกือฮ ป
ระ ป คาว แปน ปุย ตุเตียม ปุน ยุฮ โรฮ อ�ื 20 กัง
เคะ เอ รพาวม เตะ เปอะ เซ ปังเมอ โพรยฮ ติ แตะ
ฆาื อ�ื เกือฮ รพาวม แตะ กอ บุ่ง� ยุฮ โอเอฮี ไม่
รพาวม อวต อื ติ แตะ� เคียง เมอ ตอก อื เซ พะจาว
ทอต อื โอก ฮา แปน อื กซัต ฆาื อ�ื ตุย โรฮ อมันัต
ไม่ โญตซัก ยุฮ อื ฮา อ�ื 21พะจาว โครฮ เนบู่คัตเน
ซา โอก ฮา ปุย ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ รพาวม
อื ตอก รพาวม โกะพร�ิ เกือฮ อื อาวต ไม่ บรงั พร�ิ
เกือฮ อื โซม ไรป ตอก โมวก โฮ� เนะซองั อื ซเกาะ
นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ มะลอง� พะจาว เกือฮ
อื แปน ตอก เซ กา เฆียง ยุง อื มัฮ พะจาว ป ตึก นึง
ฮลาวง แตะ เซ ป ตัตเตียง บัน่เมือง ปุย เตือง ปลัฮ
เตะ อื ไม่ มัฮ อื ป ดุฮ ปุย เกือฮ แปน ป ตัตเตียง บัน่
เมือง ตัม รพาวม โกะ แตะ��

22�โอ กซัต เบ่นชตัซา� ปะ ป มัฮ กวน แซะ อื เอจี
ยุง เปอะ ไลลวง ป เกิต ละ เตะ เปอะ เซ� ปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ฆาื� 23 ปะ เอจี
โพรยฮ เปอะ ไอฮ ติ แตะ ละ ตอซู เปอะ ไม่ พะจาว ป
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อาวต เมือง มะลอง� เกือฮ เปอะ ปุย ตุย อาึง จอก
ซัมคัน ป อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ซองนา แตะ�
ฟวยจ เซ โกะ เปอะ ไม่ โม จาวไน ยุฮ เปอะ ไม่ โม ปร
โปวน ระ ปรโปวน แตวะ เญือะ เปอะ โฆง เปอะ โกว
จอก ซัมคัน เซ ละ ญุ แตะ ไปล นึง ไม่ ลืลาว แม เปอะ
พะ ป ยุฮ ปุย นึง มาื นึง ไคร นึง ไร ซเงี นึง ไร เฮลีจ
ไม่ โคะ ไม่ ซโมะ เซ� พะ โม เซ เกียฮ ยุ เกียฮ ฮมอง
โตว โอเอฮี� ยุง โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� ปะ ทไว
เปอะ โตว โญตซัก ละ พะจาว ป มัฮ กุม จีวติ เปอะ�
กัน ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ เอจี มัฮ พะจาว เซ ป ควป
คุม แลน แก ละ เปอะ�� 24 มัฮ ฆาื เซ ป เกือฮ พะ
จาว เตะ โอเอฮี เซ ฮอยจ ละ เปอะ ไม่ ไซฮ อื นังซื เซ
ฆาื อ�ื

25 นังซื ป ไซฮ อื นึง เดีญ เซ ลอยฮ ตอก เฮ�ี เมเน
เมเน เทเคน ไม่ ปาระซิน�* 26ปเล่ีย เฮี ซ อู ควมัไม
อื ละ เปอะ� เมเน เซ มัฮ อฮั อื เฮ�ี พะจาว เอจี รเน
อาึง เมาะ ลัง่ เมาะ เงีย่ง ซเงะ ยุฮ บัน่เมือง ยุฮ เปอะ
เฮ�ี พะจาว เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ลอยจ เมาะ
เซ�

27 เทเคน เซ มัฮ อฮั อื เฮ�ี ปะ เอจี ไก ป แฆ เปอะ
นึง ลุ่น� เญือม แลน พะจาว อื ปะ ปังเมอ วติ ลัง่
เปอะ�

28 เปเรต เซ มัฮ อฮั อื เฮ�ี �บัน่เมือง ยุฮ เปอะ
เอจี รฆุ พะจาว ละ โม มีเด่ีย ไม่ โม เปอเซีย�� อฮั
เซ ด่านีเอน�

29ฟวยจ เซ กซัต เบ่นชตัซา ดวน ปุย ตุย ลปิ พา ซี
ซูวนั ไม่ ฮนัง ไคร เซ เกือฮ อื จาวป อื ละ ด่านีเอน�
เกือฮ โรฮ ปุย ครอฮ ไลลวง เกือฮ แตะ ด่านีเอน แปน
ป ระ ป คาว ฮา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อื ไน ติ บัน่เมือง
เซ� โนก ฮา เปือะ โกะ แตะ ไม่ โกะ อื เซ�

30 ซาวม เซ เยอ เบ่นชตัซา กซัต ยุฮ โม บ่าบี่โลน
เซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่� 31ฟวยจ เซ ด่ารอิตั ป มัฮ ปุย มี
เด่ีย เซ โฮลฮ แปน กซัต ตัตเตียง บัน่เมือง ยุฮ อ�ื
เญือม เซ อาญุ อื ไก ลแฆลฮ โรฮ ลอา เนอมึ�

6
ไลลวง กัน ยุฮ ด่านีเอน

1 กซัต ด่า ริอตั ไก รพาวม ฆวต รฆุ เมือง แตะ
เกือฮ แปน จังวตั จังวตั อ�ื เกือฮ จาวเมือง เตียง
อื ติ จังวตั ติ ปุย เล่ีป เมือง เตียง แตะ เซ� ปุย โม เซ
ไก ติ รอย ไม่ งา่ ปุย� 2 กซัต เซ เลือก ด่านีเอน ไม่
ปุย ไฮญ ลอา ปุย� ดุฮ อื เกือฮ แปน ป ควป คุม แลน
แก โม จาวเมือง เตือง โอยจ อื เซ� ละ ซ เกือฮ อื
กัน ยุฮ แตะ เซ จเลิน โฮว ลัก่กา แตะ โครยญ โดฮ�
3ฟวยจ เซ� ด่านีเอน เปลีฮ ที ไมจ กัน ยุฮ แตะ ฮา
ปุย ลอา เซ ไม่ ฮา โม จาวเมือง เตือง โอยจ อ�ื เญื
อม ยุ กซัต ไมจ กัน ยุฮ อื ตอก เซ แพป โรฮ เกือฮ อื
แปน ป ระ ฮา ปุย ไฮญ ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 4 เญอืม เซ โม จาวเมือง ไม่ โม ฮวันา อื
โฆง ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ ฟึนฟอง ด่านีเอน นึง
ไลลวง ไปญ อื กัน ยุฮ กซัต เซ� โม เซ ปังเมอ โอ

โฮลฮ ไล ฟอง แตะ เฟือฮ� นึง โอ ด่านีเอน ไก พิต
โฌวะ ยุฮ ติ เจือ เนอึม� มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ เนอึม
รพาวม อื นึง กัน ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� 5 เญอืม เซ
โม เซ อฮั เฮ�ี �เอะ ไก โตว ตอก ซ เกียฮ ฟอง ด่านี
เอน นึง กัน ไฮญ โนก ฮา ไลลวง ป เกว ไม่ ไล ทื อื
พะจาว ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

ด่านีเอน อาวต โตะ ทัม ซิงโต
6 โม จาวเมือง ไม่ โม ป ควป คุม อื เซ บะ ปุ แตะ

โฮว เคะ กซัต ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปัว
ปะ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 7 โม เอะ ป มัฮ โม จาวเมือง� ไม่ โม ป ควป
คุม ปุย เตือง โม ไนอมัเพอ ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม�
ไม่ โม จาวไน ไฮญ เตือง โอยจ อื เอจี ปุก ตื รพาวม
เมอะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ ตัง โกตไม โคระ ติ เจือ�
เกือฮ แปน ป ตอน ป ฮมัน� ไน ติ เจน งว่ย ซเงะ
เฮี ดัฮ ไก ป ไววอน ปัว โอเอฮี นึง พะจาว ญุ่ก� นึง
ปุย ญุ่ก� โนก ฮา ปัว อื นึง ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ เอะ
เอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย น่าึก โตะ ทัม อาวต รเวยี ซิง
โต� 8 โอ กซัต� ปัว เปอะ ตัง เนอึม โกตไม ตอก เซ
ไม่ โจต เปอะ มอยฮ แตะ นึง� เดอมึ ปุย โอ ซ เกีย
ฮ เปียน ติ ปุย เนอึม ตัม ไล โกตไม ยุฮ โม มีเด่ีย ไม่
โม เปอเซีย� ป มัฮ โกตไม โอ ปุย เญือะ เกียฮ เปียน
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ กซัต โม เซ เยอ� 9 เญือม
เซ กซัต ด่ารอิตั ไซฮ เนอมึ อาึง อื ตอก อฮั ปุย โม เซ
อื ละ แตะ เซ�

10 ด่านีเอน ปัง ยุง อื ไลลวง เอจี โจต กซัต มอยฮ
แตะ นึง โกตไม โคระ เซ� เอญี ยุฮ ลัง่ อื ตอก เอจี
กอ ยุฮ ไพรม แตะ� โปฮ นาตัง ฮอง จัน ฮลาวง ป
นา ลวง ลัก่ เวยีง เยรูซาเลม� ชุง นึง มะฆราวง แตะ
ไววอน ติ ซเงะ ลอวย โฮน ตอก เอจี กอ ยุฮ ไพรม
แตะ� ญันด่ี ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ� 11 เญือม เซ โม
ป เกละยุ ด่านีเอน เซ บะ ปุ แตะ โฮว โพก แลน ด่า
นีเอน� ชวน ไววอน ลัง่ อื ปัว โอเอฮี นึง พะจาว ยุฮ
แตะ� 12 โม เซ เอญี รโฮงะ อื ละ กซัต เกือฮ อื โตก
ละ โกตไม โคระ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� โม่
เปอะ เอจี ตัง โกตไม โคระ ไม่ โจต เปอะ มอยฮ แตะ
นึง� โม่ เปอะ เอจี คัต ปุย โอ เญาะ ไววอน ปัว โอ
เอฮี นึง พะจาว ทื แตะ� ไม่ นึง ปุย ไฮญ ไน ติ เจน
งว่ย ซเงะ เฮี โนก ฮา ปัว อื นึง ปะ อา� ดัฮ ไก ป ปัว
ตอก เซ โม่ ซ ไก ตุต ฆาื อ�ื โม่ เปอะ ซ เกือฮ ปุย
น่าึก โตะ ทัม อาวต รเวยี ซิงโต ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
กซัต�
กซัต เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ตัง เงอะ แอฮ� แปน

โกตไม ตอน ฮมัน ยุฮ โม มีเด่ีย ไม่ โม เปอเซีย ป โอ
ปุย เญือะ เกียฮ เปียน เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

13 โม เซ อฮั แม เฮี ละ กซัต เซ� �ตะกวต ด่านี
เอน เซ ป มัฮ ปุย โรวก โม ตฮนั เน่อมึ นึง เมือง ยู
ด่า โฆะ โฮ นัปทื โตว ปะ เฟือฮ� เมีญ โตว โกตไม
ยุฮ เปอะ� ปัว แนฮ ลัง่ โอเอฮี นึง พะจาว ยุฮ แตะ ติ
ซเงะ ลอวย โฮน�� อฮั เซ ละ กซัต� 14 เญอืม ฮมอง

* 5:25 5:25 ตัม ลปุง อารเมก ปาระซิน ไม่ เปเรต� เอจี มัฮ ติ� มัฮ อฮั อื โฮลฮ รฆุ ไม่�



ด่านีเอน 6:15 769 ด่านีเอน 7:9

กซัต ไล เซ เยอ� ตุก เนอมึ รพาวม ฆาื อ�ื งอ่ต เนอึ
ม งอ่ต แนม ตอก ซ เกือฮ แตะ ด่านีเอน โปน ตุต
แตะ เน่อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื

15 เมือ กปู เซ โม เซ ฮอยจ แม เคะ กซัต ติ โฮน
แม� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ
โอ โกตไม ยุฮ โม มีเด่ีย ไม่ โม เปอเซีย เกียฮ เปียน
เฟือฮ เอนิ� นึง เอจี มัฮ อื ป ตัง กซัต ไอฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

16 เญือม เซ กซัต ดวน ปุย กอก ด่านีเอน ฮอยจ�
เกือฮ เนอึม ปุย น่าึก อื โตะ ทัม อาวต รเวยี ซิงโต
เซ� กา น่าึก ปุย อื เซ กซัต ปังเมอ อฮั เฮี ละ ด่านี
เอน� �ปัว พะจาว ทื เปอะ ป รซอฮ ลอป ปะ ละ ไม่
รพาวม เนอึม แตะ เซ เรอึม ปะ เกือฮ โปน ฮา ยุม
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ปุย โรวก อาึง ซโมะ ระ โตะ มวยญ ทัม เซ�
กซัต ปุฮ ทา ยุฮ แตะ นึง อ�ื มัฮ ทา อาวต นึง ไฌม
ซัมคัน ยุฮ อื ไม่ ทา ยุฮ โม จาวไน ยุฮ อ�ื นึง โอ อื
ซ เกือฮ ปุย โรวต ลอก ละ ซ เรอึม อื ด่านีเอน ติ ปุย
เนอมึ� 18ฟวยจ เซ กซัต เซ เอญี ฮอยจ เญือะ แตะ�
ปู เซ เญือะ โซม เญือะ ญุ โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอึม�
ซาวม เซ เญือะ เกือฮ โตว ปุย เปลีฮ ป มวน ละ แตะ
เฟือฮ� ไอจ ปุ ปุน ไอจ�

19ปวยฮ พริ เซ เญอืม งาวป ลัง่ อื กซัต เซ โฮว รปิ
เอนิ ฮอยจ โตะ ทัม อาวต รเวยี ซิงโต เซ� 20 เญือม
ฮอยจ อื โบ ทัม เซ กอก ด่านีเอน ไม่ รพาวม ตุก แตะ
ตอก เฮ�ี �ด่านีเอน� ปะ ป รซอฮ ละ พะจาว ป ไอม
ลอป� พะจาว ยุฮ เปอะ ป ทื ลอป เปอะ ไม่ รพาวม
เนอึม แตะ เซ อมั ปุน เกือฮ เนอึม ปะ โปน ฮา รเวยี
ซิงโต เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 เญือม เซ ด่านีเอน โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก
เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว ปะ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป
ป ฮมอง� 22 พะจาว ยุฮ อาึ เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ
ฮอยจ รฮญิป รบุม รเวยี ซิงโต เกือฮ โตว อื ยุฮ ป โซะ
ละ อาึ� นึง ยุ ที อื โอ อาึ ยุฮ กัน พิต ละ แตะ� โอ
กซัต� ละ ปะ อาึ ปุ โรฮ ยุฮ ป พิต โรฮ�� อฮั เซ ด่า
นีเอน�

23 เญื อม เซ กซัต มวน ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื
ดวน ปุย ยวก ด่านี เอน โอก ฮา โตะ ทัม เซ� เญื
อม เอจี ยวก อื โอก เกอ ยุ โตว ไก เบราะ เบิ อื ตอก
ออฮ ตอก เอฮี เญี่ยะ เนอึม� มัฮ เบือ อาึง เนอึม อื
รพาวม แตะ นึง พะจาว�

24 เญอืม เซ กซัต ดวน ปุย กอก โม ป ฟึนฟอง ด่า
นีเอน เซ� เกือฮ อื ฮอยจ เตือง ปรโปวน เญือะ อื ไม่
กวน อ�ื เกือฮ ปุย น่าึก อื โตะ ทัม เซ� เญือม เซ
ชวง อื ดิ เตือน โตว ฮอยจ ลังเตะ� โม รเวยี เซ ดัม
เอนิ เกียต อ�ื กุก เนะซองั อื ดุต บลวย ตื ยุฮ อ�ื

25 เญือม เซ กซัต ด่าริอตั เซ ไซฮ นังซื� รโปะ อื
ละ ปุย โครยญ เจือ โครยญ ปะเทต โครยญ พาซา
เล่ีป เตะ� ไซฮ อื ตอก เฮ�ี �เกือฮ โม เปะ ไอม ตื กอ
โอยจ� 26 อาึ เอจี ตัง โกตไม โคระ ละ ปุย โครยญ
เมือง เตียง แตะ ตอก เฮ�ี ไมจ ปุย ฮลัต นึง พะจาว
ทื ด่านีเอน เฮี ไม่ นัปทื เนอมึ อ�ื เอจี มัฮ พะจาว เซ

ป มัฮ พะจาว ป ไอม ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ�
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เซ ไก โตว ป ซ ปุน ยุฮ ไลจ ไม่
อ�ื กัน ตัตเตียง อื ปุย ซ ไก โตว โรฮ ลอยจ นึง�
27พะจาว เซ เกือฮ ปุย โปน ฮา ป โอ ไมจ� เรอมึ โรฮ
ปุย เกือฮ โปน ฮา โม ป เกละยุ อ�ื มัฮ ป ยุฮ ป ซัม
คัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� เตือง นึง ปลัฮเตะ เฮี ฮอยจ
ละ ปลัฮ มะลอง� มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ ด่านีเอน
โปน ฮา มวยญ รเวยี ซิงโต เยอ�� อฮั เซ รซอม นังซื
เซ�

28 ด่านีเอน เซ จเลิน ปุ ปุ ติ เจน มัฮ ด่ารอิตั กซัต�
ฮอยจ ละ ลอยจ เจน กซัต ไซรตั ป มัฮ โม เปอเซีย�

7
ด่านีเอน รโมะ ยุ โกะพริ ปาวน เจือ

1 เนอึม โฮลฮ โรง เบ่นชตัซา แปน กซัต เมือง บ่า
บี่โลน� เญือม เซ ด่านีเอน รโมะ ยุ โอเอฮี� มัฮ เญื
อม ไอจ อื นึง ก ไอจ แตะ� ด่านีเอน ไซฮ อาึง ไลลวง
ป รโมะ แตะ ยุ เซ�

2 ด่านีเอน ไซฮ อื ตอก เฮ�ี อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอ
เอฮี เมือ ก ซาวม อ�ื อาึ ยุ ฮอยจ กาื เน่อมึ ปลัฮ มะ
ลอง เตือง ปาวน ลวง อ�ื กาื เซ แทต รอาวม นึง
ปลัฮ รอาวม เซ เกือฮ อื พุกเพยีก� 3 เญอืม เซ อาึ ยุ
โอก โกะพริ ระ เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม เซ ปาวน ตัว�
โกะพริ โม เซ ตัง ตื ฮา ปุ แตะ�

4 ตัว โรง อื ตอก ซิงโต� ไก โพรยจ ตอก กลัง ลอง
โฮ� ลไล แก ลัง่ อาึ อื เซ� ชวน ไก ป โปวก โพรยจ อื
เกือฮ ดุต ฮา โกะ อ�ื ฟวยจ เซ ไก ป ยวก เกือฮ ฮาวก
ฮา ปลัฮเตะ� เกือฮ อื ชุง นึง ชวง ลอา แตะ ตอก ปุย
โฮ� เกือฮ โรฮ รพาวม ตอก รพาวม ปุย ปลัฮเตะ ละ
อ�ื

5 โกะพริ ตัว ลอา นึง อื ตอก เครฮี โฮ� ซย่วก ติ
แตะ ฮาวก ติ ก บลัฮ� ไก ซองั พราวก โอเอฮี โตะ
มวยญ อื ลอวย ซี� ซองั เซ อาวต เฆียป เบียง อ�ื
ไก เซียง ป อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โกฮ กุก โตะ โอ โฮ
วนๆ� กุก ปอ ซัก เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ฟวยจ เซ อาึ แก เยอะ� ชวน แม โกะพริ ติ ตัว
ตอก รเวยี พรุยฮ โฮ� ไก โพรยจ ปาวน� โพรยจ อื
เซ ตอก โพรยจ ไซม โฮ� โกะพริ เซ ไก ไกญ ปาวน�
โฮลฮ อมันัต แตะ ตอก กซัต โฮ�

7 ฟวยจ เซ อาึ แก แม เยอะ� อาึ ยุ บลอง โอเอฮี
เมือ ก ซาวม อ�ื ยุ แม โกะพริ ติ ตัว� แปน ปาวน เตื
อง เซ� โกะพริ เซ ไฮะฮอน ลัมเลือ เอนิ� มัฮ ป ฮลัต
ปุย นึง� ระ เรยีง ไม่ อ�ื เบียง อื มัฮ เบียง ไร ระ�
ซาวป เกียต กุก โอเอฮี ไม่ โปวก อื เกือฮ ดุต บลวย�
ป โฮฮ อื ฮา โซม อื โจฮ บึน แม อื เกือฮ ไลจ� ตัง ไล
ฮา โกะพริ ป ฮอยจ รกา อื เซ เตือง โอยจ อื นึง ไก
โด่วง อื กาว เอนิ�

8 อาึ แก ที เยอะ ไลลวง โด่วง อื เซ� เญอืม เซ อาึ
ยุ แม กวยฮ โด่วง แตวะ ลลาึง โด่วง ไฮญ อื เซ� โด่
วง ป ไก ไพรม เซ ไก ป ตอยจ ฮา อื ตา ลอวย� เดอมึ
โด่วง โคระ เซ ซ เกียฮ โอก นึง เบือง อ�ื นึง โด่วง
ป กวยฮ โคระ เซ ไก ไง่ ป ตอก ไง่ ปุย นึง ไม่ มวยญ
อ�ื มวยญ อื เซ ซาวป อฮั ลปุง ระ ลปุง ฮลาวง�
9 ลไล ชุง ลัง่ อาึ แก เซ� อาึ ชวน ก งาวม คึ โฮวน
เอจี โบลวง ปุย อาึง� ฟวยจ เซ ไก ปุย ติ� ปุย เซ มัฮ
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ป ตึน ไอม ลอป� ฮอยจ งาวม นึง ก งาวม คึ เซ ตา
ติ เบือง� เครองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ เอนิ ตอก
ฮมิะ โฮ� ฮาึก ไกญ อื ตอก ฮาึก แกะ ป ตึก นึง ซงะ่
แตะ� ก งาวม คึ อื เซ โบลวง ราว โวงเลาะ� ก งาวม
อื เซ ไม่ โวงเลาะ เซ ไก รเออปึ งอ นึง� 10 โกลง ป
ตอก งอ ปัต โอก เน่อมึ ก งาวม อื เซ ซองนา อ�ื ไก
ปุย ป ฮอยจ รซอฮ ละ แปน แซน แปน แซน อ�ื ไก
ป ชุง ลัก่กา อื แปน โกต แปน โกต อ�ื เญอืม เซ กัน
รเตีฮ รตุม โอเอฮี นึง ซัน เซ เอจี เติง เอนิ� นังซื นัง
ฮา เซ เอจี ไฆลฮ โรฮ�

11 เญือม เซ อาึ แก ที เยอะ� โด่วง ป แตวะ อื เซ
อฮั ลปุง ระ ลปุง ฮลาวง� ลไล แก อาึ อื เซ� โกะ
พริ ตัว ปาวน นึง อื เซ ไก ป ยุฮ ยุม ไม่� ฆัว ยุม อื เซ
เกือฮ แม ปุย โตก อื นึง งอ� 12 โกะพริ ป โฮฮ ลัง่ อื
เซ ไก ป ตุย อมันัต อื ฮา อ�ื ปังเมอ พลวย โรฮ ลัง่
อื เกือฮ ไอม ติ วงั ลัง่� ปังเมอ โอ ทัน เล่ีญ�

13 อาึ โฮลฮ แม ยุ บลอง โอเอฮี เมือ ก ซาวม อ�ื
อาึ ยุ ฮอยจ ปุย ติ� ตอก กวน ปุย ปลัฮ เตะ โฮ�
ฮอยจ ไม่ ชุต รวู นึง มะลอง� ปุย เซ ไก ป ตาว ฮอยจ
เคะ ปุย ป ตึน ไอม ลอป เซ� 14 อมันัต คึนัก� ไม่
โญตซัก ไม่ บัน่เมือง เตือง โอยจ อ�ื ป ตึน ไอม ลอป
เซ เอจี มอป อื ละ ปุย เซ� ละ ซ เกือฮ อื ปุย โครยญ
เมือง� โครยญ ปะเทต ไม่ โครยญ พาซา รซอฮ ละ
ปุย เซ� กัน ตัตเตียง ยุฮ อื ตอน ฮมัน ลอป� ไก โตว
ลอยจ ไม่� บัน่เมือง ยุฮ อื ไก โตว ป ปุน ยุฮ ไลจ ไม่�

15 อาึ ป มัฮ ด่านีเอน เนอ� อาึ อาวม ตุก รพาวม
แตะ ฆาื ป ยุ บลอง แตะ เซ� โตวฮ รพาวม ฆาื โอ
เอฮี ป ยุ แตะ เซ� 16 อาึ เลียก ซดิ ไม่ ป ชุง นา เซ
ติ ปุย� ไฮมญ ไลลวง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื นึง
อ�ื ปุย เซ รโฮงะ อื เนิ� เกือฮ อาึ ยุง ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ อ�ื

17 โกะพริ ระ เตือง ปาวน อื เซ� มัฮ บัน่เมือง ยุฮ
กซัต ปาวน บัน่เมือง ป ซ เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 18 โม
ปุย ไน พะจาว ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ฮลาวง แตะ ปัง
เมอ ซ โฮลฮ บัน่เมือง ติ แม� ซ โฮลฮ ลอป อื แปน
คอง แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

19 เญอืม เซ อาึ ฆวต ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โกะ
พริ ตัว ปาวน นึง อื ป ตัง อื ฮา โกะพริ ไฮญ เตือง
โอยจ อื เซ� มัฮ ป ฮลัต ลัมเลือ ปุย นึง� เบยีง อื มัฮ
ไร� ไฮมม ชวง อื มัฮ ไร ซเง�ี ซาวป กุก เกียต โอ
เอฮี� โปวก อื เกือฮ ดุต เกือฮ บลวย� ฟวยจ เซ โจฮ
บึน แม อื เกือฮ ไลจ� 20 โนก ฮา เซ อาึ ฆวต ยุง โรฮ
ไลลวง โด่วง เตือง กาว อื ป อาวต นึง ไกญ อื เซ� ไม่
ไลลวง โด่วง ป กวยฮ กัง เคะ นึง เบือง โด่วง ลอวย ป
เอจี ฆอฮ อื เซ� เอจี มัฮ โด่วง ป ไก ไง่ ไม่ ไก มวยญ
อื ละ อฮั แตะ ลปุง ระ ลปุง ฮลาวง เซ� ตอก เอนิ ป
ซ ระ ฆาื อื ฮา โด่วง ไฮญ ป มัฮ ปุโฮมว อื เซ� 21ลไล
แก เยอะ เซ อาึ ชวน เนอะ ตอซู โด่วง เซ ไม่ ปุย ไน
พะจาว ไม่ เป โรฮ อ�ื 22 ฮอยจ ละ ฮอยจ ปุย ป ตึน
ไอม ลอป เซ� ไม่ รเตีฮ อื โอเอฮี ละ โม ปุย ไน พะ

จาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ� ฮอยจ โรฮ ละ ซไม
เกือฮ พะจาว บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ โม ปุย ไน แตะ�

23 ปุย เซ อฮั อื เนิ ตอก เฮ�ี �โกะ พริ ตัว ปาวน ป
ยุ เปอะ เซ� มัฮ ซ ไก บัน่เมือง ติ ป ตัง ฮา บัน่เมือง
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ซ กุก ซ บลวน ปลัฮเตะ เตือง
โอยจ อ�ื ซ โจฮ ซ บึน อื ปอ ม่ะ ปอ บลวย อื เอนิ�
24 ไลลวง โด่วง เตือง กาว อื เซ� มัฮ ซ เกิต กซัต เน่
อมึ นึง บัน่เมือง เซ กาว ปุย� กัง เคะ เอ ซ เกิต แม
กซัต นึง ติ ปุย แม� ตัง ฮา กซัต ป เอจี ไก กา แตะ
เซ� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ กซัต ป ไก กา แตะ เซ ลอวย ปุย�
25 กซัต เซ ซ อฮั ลปุง พามัต พะจาว ป ตึก นึง ฮลา
วง แตะ� ซ โคมเฮง คาเคียน ปุย ไน พะจาว� ซ
ซาวป โรฮ เปียน เวลา ไม่ โกตไม ยุฮ พะจาว� ปุย
ไน พะจาว ซ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต อื ลอวย เนอมึ
ไม่ บลัฮ�

26 �เญือม เซ กัน รเตีฮ รตุม โอเอฮี นึง ซัน เซ ซ
เติง� ซ ตุย โรฮ อมันัต ยุฮ ปุย เซ ฮา อื เกือฮ อื ไลจ
ไฆร ลอป เอนิ ฮา อ�ื 27ฟวยจ เซ บัน่เมือง� ไม่ กัน
ตัตเตียง� ไม่ อมันัต อนันา นึง บัน่เมือง ติ ฆรมึ มะ
ลอง ซ ไก ป มอป ละ โม ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว ป
ตึก นึง ฮลาวง แตะ� บัน่เมือง ยุฮ ปุย โม เซ ซ อาวต
ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� โม ป ตัตเตียง
ปุย โครยญ บัน่ โครยญ เมือง ซ เนอึง ป อฮั ปุย โม
เซ ไม่ รซอฮ อื ละ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

28 ไลลวง เซ ลอยจ โรฮ เมาะ เซ� อาึ ป มัฮ ด่านี
เอน โตวฮ ฆราึง รพาวม ฆาื ป คิต ป งอ่ต โกะ แตะ�
ฮาวต เอนิ นา เยอะ ฆาื� อาึ ปังเมอ ไตม อาึง ไลลวง
เซ โตะ รพาวม แตะ�

8
ไลลวง แกะ โปก ไม่ ปิ โปก

1 เญื อม เอจี มัฮ อื เนอึ ม ลอวย นึง กัน แปน
เบ่นชตัซา กซัต เตอ� อาึ โฮลฮ แม ยุ บลอง โอเอฮี�
แปน โฮน ลอา นึง อ�ื 2 ป ยุ อาึ เญือม เซ มัฮ ตอก
เฮ�ี อาึ ยุ บลอง อาวต โกะ แตะ นึง เวยีง ซุซา ป มัฮ
เมือง ลวง เซ� เวยีง เซ ไก นึง แควน เมือง เอลัม�
อาึ ยุ บลอง โรฮ อาวต โกะ แตะ นึง โกลง ป อฮั ปุย
โกลง อุไล ไม่� 3 เญือม เซ อาึ แก โอเอฮี ก ฮลาวง
อ�ื อาึ ชวน แกะ โปก ติ ตัว� ชุง นึง เฆียง โกลง�
ไก โด่วง ลอา� โด่วง อื เซ ลัง่� โด่วง ติ อื ปังเมอ
ลัง่ ฮา ติ ก บลัฮ อื เซ แม� โด่วง ป ลัง่ อื เซ มัฮ ป
กวยฮ รเคะ นึง อ�ื 4ป มัฮ แกะ โปก เซ อาึ ชวน ตึต
อื โอเอฮี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ไม่ ลวง ลัก่เซฮ ไม่ ลวง
ลัก่ล่าวง� ซัตซิง ไฮญ ไก โตว ติ เนอมึ ป ปุน ตอซู ปุ
แตะ ไม่ อ�ื ไก โตว โรฮ ป ปุน เรอึม ปุย เกือฮ โปน
ฮา อมันัต อ�ื แกะ เซ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ
แตะ� โพรยฮ ติ แตะ ระ ปุ ปุ�

5ลไล งอ่ต ลัง่ อาึ โอเอฮี ไล เซ� อาึ ยุ แม ปิ โปก ติ
ตัว� ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ปิ เซ โปว ปุ
ฮอยจ� บึน โตว ปลัฮเตะ เญี่ยะ เนอึม� ปิ เซ ไก โด่
วง ระ ซน่ะ ไง่ อื ติ� 6ฮอยจ เคะ แกะ โปก ป ไก โด่วง
ลอา ป ยุ อาึ ชุง อื เฆียง โกลง เซ� ตอ เลียก ละ แกะ
เซ ไม่ รพาวม ฮาวก เนอึม ฮาวก แนม แตะ� 7 อาึ
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ชวน เลียก อื ซดิ ไม่ แกะ โปก เซ ไม่ รพาวม ฮาวก
แตะ� ดัม เอนิ เลียก ตึต แกะ โปก เซ ปอ โบวก อื
ยุฮ โด่วง แกะ เซ เตือง ลอา อ�ื แกะ โปก เซ ไก โตว
เรยีง ปอ ซ ปุน ตอซู แตะ ไม่ อ�ื ปิ เซ ตึต แกะ เซ
ปอ ฆลาื อื ลังเตะ� ฟวยจ เซ บึน แม อ�ื ไก โตว ป
ปุน เรอมึ แกะ เซ เกือฮ โปน ฮา อ�ื

8 ฟวยจ เซ ปิ เซ อวต ลื ติ แตะ ระ ปุๆ� เญือม
เอจี ระ เนอึม เรยีง อ�ื โด่วง ระ อื เซ ปังเมอ โบวก
ฮา อ�ื ฟวยจ เซ กวยฮ แม โด่วง ระ รโตง อื ปาวน
โด่วง แม� โด่วง อื เซ นา ลวง ลัก่ ฮอยจ กาื เตือง
ปาวน ลวง อ�ื 9ฟวยจ เซ ไน โด่วง เตือง ปาวน อื เซ
ตา ติ โด่วง อ�ื อาึ ยุ กวยฮ แม โด่วง แตวะ อื นึง อื
ติ แม� โด่วง เซ ระ ฮอน ยุฮ แตะ ปุ ปุ ฮอยจ ละ ระ
เนอมึ อ�ื ซนาว ติ แตะ ลวง ลัก่เซฮ ไม่ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ� ไม่ ลวง ลัก่ ปะเทต อซิราเอน ป มัฮ ปะเทต
ตึก นึง ไมจ แตะ� 10 โด่วง เซ ระ เนอึม ระ แนม ไม่
เรยีง แตะ� ปอ เอนิ ปุน ตอซู อื ตฮนั มะลอง งอ่น�
ปุน เกือฮ เอนิ ตฮนั มะลอง งอ่น ไม่ ซโมยญ งอ่น ราื
ฮอยจ ลังเตะ� ฟวยจ เซ โจฮ บึน แม อ�ื 11 โพรยฮ
แม ติ แตะ ไม่ อ�ื โรวต โรฮ ตะ กซัต ป กุม ตฮนั มะ
ลอง� ปัง มัฮ โอเอฮี ป ตอง ลอป ปุย ทไว ญุ่ก� โด่วง
เซ เอจี ปุน คัต ปุย โอ เญือะ ทไว อื ละ พะจาว� โฮฮ
ฮา เซ เกือฮ แม วฮินั ซัมคัน แปน ป รแอม ไล� 12 โด่
วง เซ เอจี ไก ป มอป ตฮนั มะลอง เกือฮ อาวต ฆรมึ
อมันัต อื งอ่น ฆาื กัน เลฮ เตียง เซ� กัน ตอง ลอป
ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว โครยญ ซเงะ่ เซ มอป โรฮ
อื ละ อ�ื โด่วง เซ เอจี น่าึก โปวฮ ลปุง เนอึม ฮอยจ
ลังเตะ� กัน ยุฮ ป มัฮ โด่วง เซ ตอก ป จเลิน แนฮ ปุ
โฮว โฮ�

13ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง เซียง เตปด่า ติ ปุย� กัมลัง
อฮั โอเอฮี� ฟวยจ เซ ฮอยจ แม เตปด่า ติ ปุย แม�
ฮอยจ อู ดิ ไม่ เตปด่า ป กัมลัง อู เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไลลวง ยุฮ ปุย ป คึต ป ตวยฮ ตัง โอเอฮี ป ลัง ตอง
ปุย ทไว โครยญ ซเงะ่ เซ� ไม่ ไลลวง ซ พลิฮ บึน ปุย
ตฮนั เมือง มะลอง ไม่ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ซ ไก ลัง่
เล่ีญ เมาะ เมอ�� อฮั เซ�

14 ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี ไล เซ ซ โกว
เวลา 2,300 ปู ไม่ ซะ�* ไน ติ เจน เซ เญาะ ซ ไก
โตว กัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี โครยญ ซะ โครยญ บู
เซ� ฟวยจ เซ วฮินั เซ ซ เฌาะ ยุฮ แม ปุย เกือฮ ไมจ
ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ�

15 เคียง เอจี โฮลฮ อาึ ยุ บลอง โอเอฮี ป เปลีฮ อื
ละ แตะ เซ� อาึ พยายาม เกือฮ ติ แตะ คาวไจ ตอก
มัฮ อ�ื เญือม เซ ไก ปุย ติ� ตอก ปุย ปลัฮเตะ โฮ�
ชุง ลั่กกา อาึ� 16 เญือม เซ อาึ ฮมอง เซียง รโอง
ปุย เน่อมึ นึง บลัฮ โกลง อุไล ลัก่เติต� อฮั เฮ�ี �กัป
รีเอน� อาทิไบ่ ควมัไม ป ยุ บลอง ปรเมะ เซ ละ อื
เกือฮ คาวไจ อื เมิฮ�� อฮั เซ�

17 กัปรีเอน เซ ฮอยจ เนอึม ชุง ซดิ ไม่ อาึ� เญื
อม เอจี ฮอยจ อื โบ เยอะ อาึ ฆราึง ลัมเลือ ฆาื ปอ
ฆลาื เอนิ แตะ� กัปรเีอน เซ อฮั อื เนิ ตอก เฮ�ี �ปะ
ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ คาวไจ ตอก

เฮ�ี ไลลวง ป ยุ บลอง เปอะ เซ มัฮ เกว ไม่ เวลา ลัก่
ก ลอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

18ลไล อู เตปด่า เซ ไม่ เยอะ อาึ เบฮ เอนิ ฆาื� อาึ
ฆลาื รเคอปึ เอนิ ลังเตะ� เญอืม เซ เตปด่า เซ เดือะ
เบื่อ อาึ� ลบุ่ฮ อาึ เกือฮ โกฮ ชุง�

19ฟวยจ เซ อฮั เฮี เนิ� �อาึ ซ เกือฮ ปะ ยุง โอเอฮี
ป ซ เกิต ไน เวลา เญือม ฮาวก รพาวม พะจาว เซ�
ไลลวง เซ มัฮ ป เกว ไม่ เวลา ลัก่ ก ลอยจ ซเงะ ปลัฮ
เตะ เฮ�ี 20 ไลลวง แกะ โปก ป ไก โด่วง ลอา ป ยุ
เปอะ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ โม กซัต ยุฮ ปุย เมือง มี
เด่ีย ไม่ เปอเซีย� 21ป มัฮ ปิ โปก ป ยุ เปอะ เซ� มัฮ
อมันัต เมือง กรกิ� โด่วง ระ ป อาวต ซน่ะ ไง่ อื เซ
มัฮ กซัต โรง นึง อ�ื 22 โด่วง ป โบวก อื ไม่ กวยฮ แม
โด่วง โคระ นึง เบือง อื ปาวน โด่วง เซ� มัฮ เมือง
ปาวน เมือง ป ซ เกิต เน่อมึ นึง เมือง เซ ไอฮ� ปัง
เมอ ซ แตวะ อมันัต ฮา เมือง ป ไก รกา นึง อื เซ�

23 �กัง เคะ เอ ลัก่ ก ลอยจ อื บัน่เมือง เตียง กซัต
ปาวน เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ปุย
นึง อ�ื ฟวยจ เซ ซ เกิต แม กซัต ป ซ ซวก ลัมเลือ
นึง ติ ปุย� ซ ซาวป จุ ปุย เกือฮ ไลจ� 24 กซัต เซ ซ
โฮลฮ อมันัต ระ เนอึม แตะ� ซ ปุน เกือฮ กัน ไลจ
กัน โลม เกิต ละ ปุย ปอ ฮลัต ปุย นึง� ปุย เซ ซ ยุฮ
ออฮ ยุฮ เอฮี ญุ่ก ซ ฟวยจ เนอึม ยุฮ อ�ื ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ โม ป ไก อมันัต ไม่ โม ปุย ไน พะจาว� 25 กซัต
เซ ซ ปุน จุ ปุย นึง เฮยีง จเลียก แตะ� ซ อวต ลื ติ
แตะ� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โฮวน เตือง โอ แตะ รโฮงะ
อาึง ละ ปุย� ฟวยจ เซ ซ โรวต เอนิ ตอซู ปุ แตะ ไม่
ป มัฮ กซัต ยุฮ โม กซัต เตือง โอยจ อ�ื ปังเมอ มัฮ
โกะ อื ไอฮ ป ซ ไลจ โลม เมอ� มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ
ป เกือฮ อื ไลจ โลม เมอ�

26 �ป ยุ บลอง เปอะ ป เกว ไม่ ไลลวง โอเอฮี ป
ทไว ปุย โครยญ ซะ โครยญ บู เซ มัฮ ป เนอึม� ไล
ลวง เซ ปังเมอ ไมจ เปอะ เม่าะ อาึง� นึง มัฮ อื ป
เล่ีญ ลัง่ ซ เกิต�� อฮั เซ�

27 อาึ ป มัฮ ด่านีเอน เนอ อาวม ชุมเรยีง โอยจ
แด่น แตะ� ลอต แปน ป โซะ เนิ โฮวน ซเงะ� กัง
เคะ เอ อาึ ปุน โกฮ โฮว ยุฮ แม กัน ลัง ยุฮ แตะ ละ
กซัต แม� อาึ ปังเมอ เงอตึ ลัง่ เงอะ� ดิ คาวไจ โตว
ไลลวง ป ยุ บลอง แตะ เซ�

9
ด่านีเอน ไววอน เพือ โม อซิราเอน

1 ด่ารอิตั มัฮ กวน กซัต อาฮาซุเอรตั� มัฮ ปุย มี
เด่ีย� โฮลฮ แปน กซัต นึง เมือง บ่าบี่โลน� 2 เนอึ
ม เมือ โรง นึง เจน แปน ด่ารอิตั กซัต เซ� อาึ แลน
นังซื ซัมคัน ยุฮ พะจาว� ยุ ป ไซฮ เยเรมี ป มัฮ ป
ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฮ� มัฮ ไลลวง 70 เนอมึ ป มัฮ
เจน โฮลฮ เวยีง เยรูซาเลม อาวต ไม่ ไลจ โลม แตะ
โฮ� 3ฟวยจ เซ อาึ โฆง ตังไจ แตะ ละ ซ ไววอน แตะ
ไม่ ปัว เนอมึ แตะ โอเอฮี นึง พะจาว ป มัฮ กุม แตะ�
อาึ ไววอน เออปึ ป โซม แตะ� ไม่ จาวป แตะ เครองึ
ฮาื ฆัน� งาวม ไม่ นึง จะ ฆาื ตุก รพาวม แตะ�

* 8:14 8:14 2,300 ปู ไม่ ซะ เซ ปุก 1150 ซเงะ� มัฮ เมาะ ด่าว ลอวย เนอมึ ไม่ บลัฮ�
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4 อาึ ไววอน ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� รโซะ
พิต ยุฮ โกะ แตะ ไม่ พิต ยุฮ โม เอียกปุ อซิราเอน
แตะ ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ
นัน นึง ฮลาวง แตะ� ป นะ ป ไอ เนอึม ละ ปุย� ปะ
ยุฮ เปอะ ตัม ป ซันญา แตะ ไม่ เปลีฮ เปอะ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ โม ป ฮรกั เปอะ ไม่ ยุฮ
อื ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 5 เอะ เอจี ยุฮ เนอึม มัป่�
ยุฮ ฮุ กัน พิต กัน โฌวะ� ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร�
เลฮ เตียง� เอจี ละ โปวฮ โกตไม ยุฮ เปอะ ไม่ ลปุง
ซตอก ปะ ละ แตะ� 6 เอะ ญอม โตว งอ่ต ป อฮั โม
ป ซึป ลปุง ปะ ละ แตะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� โม
เซ ซึป เนอมึ ลปุง ปะ ละ โม กซัต ยุฮ เอะ� เตือง ละ
โม จาวไน� โม จัตเจือ ไพรม เอะ� ไม่ โม ลัปซด่อน
เมือง เอะ เตือง โอยจ อ�ื เอะ ปังเมอ โอ เยอะ งอ่ต
ป อฮั อ�ื

7 �โอ พะจาว� ปะ มัฮ ลอป เปอะ ป ซื ป ไซ� กัน
โซะกิจ ปิญไง่ ป อาวม เอะ ปเล่ีย เฮ�ี เอจี โปง เนอมึ
ไม่ ลอก เอะ อ�ื โปง ไม่ ปุย เมือง ยูด่า� เตือง ปุย นึง
เวยีง เยรูซาเลม� ไม่ โม อซิราเอน เตือง โต อ�ื เตื
อง โม ป อาวต ซดิ ไม่ โม ป อาวต อื ก ซไง อ�ื ตอก
ป อาวต นึง เมือง ป โครฮ ปะ อื เกือฮ โฮว อาวต เซ�
มัฮ ฆาื โอ เอะ เนอึม รพาวม ละ ปะ� 8 โอ พะจาว,
เอจี โปง เนอึม เอะ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ�
เตือง โม กซัต ยุฮ ฮุ� โม จาว โม ไน� ไม่ โม จัตเจือ
ไพรม เอะ เซ� นึง เอจี ยุฮ เอะ กัน พิต ละ เปอะ�
9ปะ เอจี เลียก พาวม เปอะ นึง เอะ� เอจี ยวก เปอะ
มัป่ กัฮ เปอะ ตุต ยุฮ เอะ เนิ� เอะ ปังเมอ ลึง แนฮ
รพาวม ละ ปะ� เลฮ ลอป เตียง ป อฮั ปะ� 10 เอะ
งอ่ต โตว ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ละ แตะ�
ยุฮ โตว ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ ป เอจี เกือฮ เปอะ โม ป
ซึป ลปุง แตะ เพอกึ ละ เอะ เซ� โม เซ เอจี มัฮ เนอึ
ม กวนไจ ยุฮ เปอะ� 11 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
เอจี ยุฮ ตื ป แพก ฮา โกตไม ยุฮ เปอะ� เอจี ลเตือฮ
ติ แตะ ฮา อ�ื เนองึ โตว ป อฮั ปะ� เคียง เมอ ยุฮ อื
ตอก เซ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ลปุง ซะ ซม่อต ป เอจี
ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ โฮ ฮอยจ ละ เอะ ฆาื อ�ื นึง ยุฮ เอะ กัน พิต ละ
เปอะ�

12 �ปะ เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ป อฮั แตะ อาึง�
ตอก ไลลวง ตะ เปอะ เกือฮ เอะ ไม่ โม ป ตัตเตียง
ยุฮ ฮุ ลอก ตุต แตะ� เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ ป โตะ
ป ตอง ฮอยจ ละ เอะ� ป โตะ ป ตอง ป เกิต ละ ปุย
ติ ฆรมึ มะลอง เงอ ไก โตว ติ โดฮ เนอมึ ป เมาะ อื ป
โตะ ป ตอง ป เกิต ละ เวยีง เยรูซาเลม เมอ� 13 เอจี
เกิต เนอึม ตอก ป ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม ยุฮ ไอ
โมเซ โฮ� ป โตะ ป ตอง เมาะ ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง
เซ เอจี ฮอยจ เนอึม ละ เอะ� เอะ ปังเมอ โอ เยอะ
ดิ ซาวป ปัว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เลียก
พาวม นึง แตะ� ดิ ลเตือฮ โตว ลัง่ ติ แตะ ฮา กัน
ฆอก ยุฮ แตะ� ดิ ญอม โตว ลัง่ ยุฮ ตัม ลปุง เนอึม
ยุฮ เปอะ� 14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ เอจี รโจะ เปอะ
อาึง ป โตะ ป ตอง เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ เนอึม เปอะ
ฮอยจ ละ เอะ ฆาื อ�ื ปะ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ

เอะ เอ� ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ ป ซื ป ไซ นึง ป ยุฮ ป อฮั
แตะ โครยญ เจือ� เอะ เอ ปังเมอ โอ ลัง่ เงอะ เนองึ
ป อฮั ปะ ละ แตะ�

15 �โอ พะจาว ป มัฮ กุม เอะ� มัฮ ปะ ป นัม ปุย
ไน แตะ โอก ฮา เมือง อียปิ เบือ อมันัต ระ แตะ�
มอยฮ เปอะ เอจี พรุ เฮอื เนอมึ เบือ อื ฮอยจ ละ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี เอะ เอจี ยุฮ เนอมึ กัน พิต� เอจี ยุฮ เนอมึ
เมอะ กัน ฆอก กัน เบร� 16 โอ พะจาว� ไพรม อื ปะ
เอจี เรอึม ลอป เปอะ เอะ� ปเล่ีย ปัว เปอะ ตุย แปฮ
รพาวม รอก ไม่ รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ เซ ฮา เยรู
ซาเลม ป มัฮ เวยีง ยุฮ เปอะ� ป มัฮ บลาวง ซัมคัน
ยุฮ เปอะ เซ� มัฮ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ โม เอะ� ไม่ ฆาื กัน
ฆอก กัน เบร ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม เมอะ� ป โฮลฮ โม
ป อาวต รวติ รเวยีง เงอะ เพียก แฮม เยรูซาเลม ไม่
โล่ อื ญวยฮ เอะ ป มัฮ ปุย ไน เปอะ ฆาื อ�ื

17 �โอ พะจาว ยุฮ เอะ� ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง รซอม
ไววอน ยุฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� ไม่ รซอม ปัว
อาึ นึง เปอะ� โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
นาตี ซัมคัน ยุฮ เปอะ ป ฮงั เยอื เซ� เดอมึ ปุย ซ
ยุง มัฮ เปอะ พะจาว เบือ อ�ื 18 โอ พะจาว ยุฮ อาึ�
ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ งอ่ต� ไม่ ไบลญ เปอะ ไง่
แตะ แก แลน เม่ะมัก่ ป เกิต ละ เอะ ไม่ ป เกิต ละ
เมือง ป อฮั ปุย มอยฮ อื ตัม มอยฮ ปะ เซ� เญือม
ปัว นึง เปอะ ตอก เฮ�ี มัฮ โตว อฮั ติ แตะ ยุฮ ป ซื
ป ไซ ละ เปอะ� มัฮ ปัว เปิง กุนมุ่น ระ ไล ยุฮ เปอะ
โน่ง� 19 โอ พะจาว� ปัว เปอะ งอ่ต ละ แตะ� ปัว
เปอะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ แตะ� ปัว เปอะ โกฮ เรอึ
ม เอะ� ปัว เปอะ โอ เญือะ มอง เล่ีญ� เดอมึ ปุย ซ
ยุง เนอึม มัฮ เปอะ พะจาว เบือ อ�ื เวยีง เซ ไม่ ปุย
นึง อื เอจี โฮลฮ มอยฮ แตะ ตัม มอยฮ ปะ�� อาึ อฮั
เซ ละ�

อาลแฆลฮ เนอมึ อาแลฮ โฮน
20อาึ ไววอน ลัง่ เงอะ� รโซะ มัป่ พิต ยุฮ โกะ แตะ

ไม่ รโซะ มัป่ พิต ยุฮ โม อซิราเอนป มัฮ เอยีกปุ แตะ�
อาึ ปัว เยอะ นึง เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ รโตง บลา
วง ซัมคัน ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ� 21 ลไล ไววอน
ลัง่ อาึ เซ� ปรเมะ ป มอยฮ กัปรเีอน ป ยุ บลอง อาึ
คัก รกา อื เซ� โปว ฮอยจ เคะ อาึ� ไกลจ ลัมเลือ
เอนิ� ปุก เวลา กอ ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว เมือ
ฆิฮ ซเงะ� 22 เญือม เอจี ฮอยจ อื อฮั เฮี เนิ� �ด่า
นีเอน� ป ฮอยจ อาึ ละ อื เฮี มัฮ ฮอยจ รโฮงะ เกือฮ
ปะ คาวไจ ไลลวง โอเอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย� 23 เญื
อม ไววอน โรง ปะ ปัว โอเอฮี เซ� พะจาว เอจี โลยฮ
อื ละ เปอะ� อาึ มัฮ ฮอยจ รโฮงะ ตอก โลยฮ พะจาว
อื ละ เปอะ� พะจาว ฮรกั เนอมึ ปะ� ลไล รโฮงะ อาึ
อื ละ เปอะ เฮี ไมจ เปอะ งอ่ต ที เกือฮ ติ เปอะ คาว
ไจ�

24 �เวลา ป กัมโนต พะจาว ละ โม อซิราเอน ไม่
ละ เวยีง ซัมคัน เซ� มัฮ อาลแฆลฮ เนอึม อาแลฮ
โฮน� มัฮ ละ ซ เกือฮ อื เลิก แปฮ กัน เลฮ เตียง ไม่
กัน มัป่ ยุฮ อื เซ� ฟวยจ เซ พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ
ตุต ยุฮ อื ละ อ�ื ซ เกือฮ อื โฮลฮ ลอป แปน ปุย ซืไซ
ยุฮ แตะ� มัฮ โรฮ ละ ซ เกือฮ อื โอเอฮี ป เอจี เปลีฮ
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พะจาว ไม่ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง เซ ฟวยจ
โครยญ เจือ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื ปุย โฮลฮ ทไว วฮินั
ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว โรฮ�

25 �ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน� เกือฮ ติ เปอะ คาว
ไจ� เน่อมึ เญือม ดวน พะจาว ปุย เกือฮ เฌาะ ยุฮ
โคระ เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ ละ เจน กซัต ป เลือก
พะจาว อาึง เซ� ซ โอยจ เวลา 7 เนอึม 7 โฮน� เญื
อม เซ ปุย ซ เฌาะ ยุฮ เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ โคระ�
เตือง คระ โครง ไม่ ปอม ตอน ฮมัน นึง อื โรฮ� เวยีง
เซ ซ ปุน อาวต ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ 7 เนอมึ 62 โฮน�
ปังเมอ ซ มัฮ เจน เม่ะมัก่ เนอมึ ละ อ�ื 26 เญอืม เอจี
โปน อื เจน เซ� กซัต ป เลือก พะจาว อาึง เซ ซ ยุฮ
ปุย ยุม ไม่ ฆาื กัน รเตีฮ โอ ซื โอ ไซ� โม ตฮนั ยุฮ
กซัต ระ อมันัต ติ ปุย ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม
ไม่ วฮินั ยุฮ พะจาว นึง อื โรฮ� เวลา ลัก่ ก ลอยจ อื
ซ ฮอยจ ตอก เญือม เลอึป รอาวม โอเอฮี โฮ� เญื
อม เซ ซ เกิต กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง� กัน ไลจ กัน
โลม ซ ฮอยจ เนอึม ละ ปุย ตัม ป เอจี ดวน พะจาว
อื ฮอยจ เซ� 27 กซัต ระ อมันัต เซ ซ ซันญา ซโตฮ
โอเอฮี ไม่ ปุย โฮวน เซ อาแลฮ เนอมึ� ซ คัต ปุย โอ
เญือะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ลอวย เนอึม ไม่ บลัฮ�
ซ โรวก โรฮ อาึง โอเอฮี ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว
นึง วฮินั เซ นา ก ตึก อื นึง ฮลาวง แตะ� โอเอฮี เซ
ซ อาวต นา เซ ฮอยจ ละ เวลา ซ ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่
ปุย ป โรวก ป รแอม เซ� ตัม ป เอจี เพรยีง พะจาว
อาึง ละ อ�ื� อฮั เซ�

10
ป ยุ บลอง ด่านีเอน เฆียง โกลง ไทกรติ

1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ ลอวย นึง กัน แปน ไซ
รตั กซัต ระ เมือง เปอเซีย เยอ� พะจาว เปลีฮ โอเอฮี
ละ ด่านีเอน ป อฮั ปุย เบ่นเทชตัซา ละ เซ� ไลลวง
เซ มัฮ ป ซ เกิต เนอึม� มัฮ ไลลวง กัน รุป ระ ปุย ปุ
แตะ� มัฮ ป ญัก คาวไจ� พะจาว ปังเมอ รโฮงะ อื
ละ ด่านีเอน เกือฮ อื คาวไจ ป ยุ บลอง อื เซ�

2 วงั เซ เยอ อาึ ป มัฮ ด่านี เอน เนอ เอจี โฮลฮ
อาวต ไม่ รพาวม ตุก แตะ ลอวย ควป ซเงะ� 3 ไน
ลอวย ควป เซ อาึ ญอม โตว โซม ป โซม ญึมๆ ไม่
โตะ โอเอฮี� รอาวม อะงุน ปุ ญอม เกือฮ เลียก โตะ
มวยญ แตะ เญี่ยะ เนอึม� ญอม โตว โรฮ ดะ ลออ
ยฮ ตา นัมแปง ไม่ โรฮ�

4 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ ติ งา่ โรฮ ปาวน ซาวม เมอ�
อาึ ชุง เงอะ นึง เฆียง โกลง ระ ป มัฮ โกลง ไทกรติ�
5 อาึ แก โอเอฮี ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื อาึ ชวน ปรเมะ ติ
ปุย� จาวป เครองึ พา แนน ไมจ� โม่ะฮุต อื มัฮ ไคร
ตึก นึง ไมจ แตะ� 6 โกะ อื ตอฮ เอนิ ตอก แกว ปิญ
โฮ� นา อื รงั เอนิ ตอก ปลุกปลัก โฮ� ไง่ อื รงั ตอก
รเออปึ งอ โฮ� เตะ ชวง อื ตอฮ ตอก ไร ซเงี ป เอจี
ญื ปุย โฮ� เซียง อื ตอก เซียง บรุก รโอง ปุย โฮวน
โฮ�

7 โม ป อาวต ดิ ไม่ อาึ นา เซ เยอ โฮลฮ โตว ยุ อื ป
ยุ อาึ เซ� ฮลัต ลอน ปอ รกุฮ รเตียง อื เอนิ� ตอ โฮว

เม่าะ ติ แตะ ฆาื อ�ื มัฮ อาึ โน่ง ป โฮลฮ ยุ อู� 8 เญื
อม ยุ อุ โอเอฮี ระ ไล ตอก เซ เยอ� อาึ แปน อาวต
โน่ง ฆาื� อาึ อาวม เอนิ ชุมเรยีง โอยจ แด่น แตะ
ฆาื� นา ซดู เยอะ เปียน เอนิ ติ แตะ แปน นา ฮาวต
ฆาื อ�ื 9ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย เซ� อาึ เบฮ
เอนิ ฆาื นึง ฮลัต ลอน แตะ� ฆลาื รเคอปึ เอนิ ฆาื
ลังเตะ�

10ฟวยจ เซ อาึ อาวม เบื่อ ปุย แตะ นึง เตะ แตะ�
ลบุ่ฮ อาึ เกือฮ โกฮ� อาึ ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ ไม่
เตะ แตะ เตือง รกุฮ รเตียง ลัง่ เงอะ� 11 ปุย เซ อฮั
เฮี เนิ� �ด่านีเอน� พะจาว ฮรกั เนอึม ปะ� พะจาว
เอจี ดวน อาึ ฮอยจ เคะ ปะ� โกฮ ชุง ซื ละ� งอ่ต ที
ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ เนิ� ลไล ลปุง อื ไม่
เยอะ เซ อาึ ชุง เนอมึ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�

12 ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ด่านีเอน� ปุ ฮลัต
ฆาื� เน่อมึ ซเงะ เมือ โรง เญือม ตัง ปะ ไจ แตะ ละ
ซ คาวไจ เปอะ ป อฮั พะจาว เซ� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ ตุเตียม ซองนา พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� พะจาว
เอจี งอ่ต รซอม ไววอน เปอะ เน่อมึ ซเงะ เซ ลัง่�
พะจาว เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ ฮอยจ ละ ซ โลยฮ แตะ
รซอม ไววอน เปอะ เซ� 13ป มัฮ เตปด่า ป กุม เมือง
เปอเซีย เซ ปังเมอ ตอซู ไม่ อาึ งา่ โรฮ ติ ซเงะ เอนิ�
ญอม โตว เกือฮ อาึ ฮอยจ เคะ ปะ� กัง เคะ เอ มีคา
เอน ป มัฮ ฮวันา โม เตปด่า ยุฮ พะจาว เยอ ฮอยจ
เรอึม อาึ� อาึ ละ เอนิ มีคาเอน เซ เกือฮ ตอซู โน่ง
ไม่ เตปด่า ป กุม เมือง เปอเซีย เซ ฆาื อ�ื 14 อาึ มัฮ
ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ ยุง ไลลวง ป ซ เกิต ละ โม
ลัปซด่อน นึง เมือง เปอะ เฆียง เฮ�ี ป ยุ บลอง เปอะ
เซ มัฮ เกว ไม่ ป ซ เกิต เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ�

15 เญือม เอจี ฟวยจ อู เตปด่า เซ ไม่ เยอะ� อาึ
นุ่ม ไกญ แตะ ลอต โอ เญาะ เกียฮ ลปุง� 16 เญือม
เซ ไก ปุย ติ� ฮุนฮงั อื ตอก ปุย ปลัฮเตะ โฮ� ฮอยจ
เคะ อาึ� เบื่อ ดอย อาึ� เญอืม เซ อาึ เกียฮ ลปุง แม
เยอะ ฆาื� อาึ อฮั ละ ป ชุง ลัก่กา แตะ เซ ตอก เฮ�ี
�จาวไน� อาึ ชุมเรยีง โอยจ แด่น เนอะ ฆาื โอเอฮี
ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ� 17 อาึ ตอก ครา ป ชุง ลัก่กา
จาวไน ยุฮ แตะ� อาึ ซ เกียฮ อฮั เกียฮ อู ลัง่ เงอะ
ตอก เมอ� อาึ เญือะ ไก โตว เรยีง แด่น เญี่ยะ เนอึ
ม� รพาวม เมอะ เอจี ซ โอยจ เนอึม�� อาึ อฮั เซ
ละ�

18 ป ตอก ปุย ปลัฮเตะ เซ เดือะ แม ไปญ อาึ ติ
โฮน� เกือฮ อาึ ปุน แม เรยีง แด่น แตะ� 19 ปุย
เซ อฮั เฮี เนิ� �พะจาว ฮรกั เนอึม ปะ� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง� ไมจ เปอะ อาวต ไม่
เรยีง รพาวม แตะ�� อฮั เซ� ฟวยจ ลปุง ปุย เซ ไม่
เยอะ เซ อาึ อาวม เอนิ ไก เรยีง แด่น แตะ� อาึ อฮั
เฮี ละ ปุย เซ� �ปัว ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ อู ไม่
แตะ เมิฮ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ปุน แม เรยีง แด่น
แตะ�� อาึ อฮั เซ ละ�

20-21 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �ปะ อมั ยุง เปอะ� ป ฮอยจ
อาึ ฆาื อื เคะ เปอะ เฮ�ี มัฮ ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง โอ
เอฮี ป ไก นึง นังซื ป มัฮ ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว เซ
ละ เปอะ� ปเล่ีย เฮี ไมจ อาึ เอญี ตอซู แม ปุ แตะ
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ไม่ เตปด่า ป กุม เมือง เปอเซีย เซ แม� ฟวยจ เซ
ซ ฮอยจ แม เตปด่า ป กุม เมือง กรกิ นึง� โนก ฮา
มีคาเอน เนอ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เรอึม อาึ นึง
กัน รุป ไม่ เตปด่า โม เซ เยอ� มัฮ มีคาเอน ป มัฮ เต
ปด่า กุม เมือง อซิราเอน เซ โน่ง ป เรอมึ เมอะ�

11
1�เอจี มัฮ อาึ ป เรอมึ ไม่ บุ อุ เรยีง แด่น ละ กซัต

ด่ารอิตั ป มัฮ ปุย มีเด่ีย เซ ไน เนอึม โรง นึง กัน อื
แปน อื กซัต เซ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

กซัต เมือง อยีปิ ไม่ กซัต เมือง ซีเรยี
2 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ป ซ รโฮงะ อาึ ละ

เปอะ เฮี มัฮ ป เนอึม� งอ่ต แลน� ซ ไก แม กซัต ป
ตัตเตียง เมือง เปอเซีย นึง ลอวย ปุย� ฟวยจ เซ ซ
ไก แม ติ ปุย� แปน ปาวน เตือง เซ� กซัต ปาวน นึง
อื เซ ปังเมอ กอย ลัมเลือ ฮา กซัต ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื เญอืม เอจี อาวม อื ระ อมันัต แตะ ไม่ โฮวน คาว
คอง แตะ ตอก เซ� ซาวป เซอฮึ ซุย ปุย ละ ซ เกือฮ
อื รุป ปุ แตะ ไม่ เมือง กรกิ� 3ฟวยจ เซ ซ เกิต แม
กซัตป ระ อมันัต นึง ติ ปุย แม� ซ ตัตเตียง ปุย โฮวน
ปะเทต ไม่ อมันัต ระ แตะ� ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� 4 เญอืม เอจี อาวต อื ไม่ ระ เนอมึ อมั
นัต แตะ เซ� บัน่เมือง ยุฮ อื เซ ซ รกัฮ ลเฆือฮ เอนิ
แปน ปาวน เมือง� จัตเจือ โกะ อื ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ
ตัตเตียง อื ติ ปุย เนอึม� มัฮ ปุย ไฮญ ป โฮลฮ ตัต
เตียง ฮา อ�ื ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ซ ระ อมันัต เมาะ
โกะ อื เซ�

5 �กซัต เมือง อยีปิ ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ ซ ระ อมั
นัต� ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ อื ติ ปุย ปังเมอ ซ ระ
แม อมันัต ฮา โกะ อ�ื เมือง เตียง อื ซ เวอืฮ โรฮ ฮา
อ�ื 6 กัง เคะ เซ แม โฮวน เนอึม� กซัต เมือง อียปิ
เซ ซ เกือฮ กวน เครฮี แตะ ละ กซัต เมือง ซีเรยี ละ ซ
เกือฮ อื กซัต เซ ซันญา ซ ปุก ปอ อื ปุ แตะ ไม่ แตะ�
ลปุง ซันญา อื เซ ปังเมอ โอ ตอน ฮมัน� กวน เครฮี
อื เซ ไม่ ปรเมะ เญือะ อื ไม่ กวน อ�ื เตือง โม กวนไจ
ป โฮว อื เซ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เตือง โอยจ อ�ื

7 �ฟวยจ เซ ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต ปรโปวน
เซ ติ ปุย ซ โฮลฮ แปน กซัต� ซ ฮาวก รุป ปุ แตะ
ไม่ กซัต เมือง ซีเรยี ป อาวต ลวง ลั่กล่าวง เซ� ซ
เลียก ซะ เต ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ อ�ื ซ เป กซัต เซ�
8 ซ ตุย โรฮ โรวก ฮุป พะ ทื อื ฮา อ�ื ไม่ เครองึ ซัม
คัน ป ยุฮ ปุย นึง มาื นึง ไคร� โรวก อื ฮอยจ เมือง
อียปิ� ฟวยจ เซ ซ ลโล่ะ รุป แตะ ไม่ กซัต เมือง
ซีเรยี เซ โฮวน เนอึม� 9 ฟวยจ เซ เยอ กซัต เมือง
ซีเรยี ซ ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง อียปิ� ปัง
เมอ ซ โฮลฮ ลเตือฮ ตอ แม นึง ไป แตะ� 10 โม กวน
รเมะ กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว
รุป แตะ� รโจะ อาึง ตฮนั ยุฮ แตะ โฮวน� ซ ฮอยจ
พราวป เอนิ ตอก เญอืม เลอปึ รอาวม โอเอฮี โฮ� ซ
ลอต เอนิ ฮอยจ นึง ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ โม ป รุป ไม่
แตะ เซ ติ โดฮ�

11 �เญื อม เซ กซัต เมือง อี ยปิ ซ รอก ลัมเลือ
รพาวม ฆาื อ�ื ซ โอก รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง ซีเรยี
เซ� กซัต เมือง ซีเรยี ไม่ โม ตฮนั โฮวน ยุฮ อื เซ ซ
ไป� 12 กซัต เมือง อยีปิ เซ ฟวยจ พาวม นึง เป แตะ
ไม่ ปุน ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โม ตฮนั โฮวน เซ� ปังเมอ โอ
เป เล่ีญ� 13 กซัต เมือง ซีเรยี เยอ ซ เอญี ซาวป แม
รโจะ โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ� กังเคะ
เอ ซ ฮอยจ แม ไม่ โม ตฮนั โฮวน ยุฮ แตะ เซ� โรวก
โรฮ จลิต คอง กิน ไม่ เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ กุมปอ โค
รยญ เจือ�

14�เจน เซ เยอ ซ ไก โฮวน ปุย ป ซ เลฮ เตียง กซัต
เมือง อยีปิ เปอ� ลลาึง ปุย นึง เมือง อซิราเอน ป มัฮ
เมือง ปะ เซ ซ ไก โรฮ ปุย ลุ่ นึง� ซ โกฮ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ อื ละ ซ เกือฮ อื โอเอฮี ฟวยจ ตัม ป เอจี ยุ บลอง
ปะ โฮ� ปังเมอ โอ ซ เป อ�ื 15ฟวยจ เซ กซัต เมือง
ซีเรยี เยอ ซ ฮอยจ แวต เอนิ เวยีง ระ เวยีง ตอน ยุฮ
โม อียปิ เซ� ซ โก เตะ รวติ อื ละ ซ ตอซู แตะ ไม่
เวยีง เซ� เญือม เซ ซ ปุน เวยีง ระ เวยีง ตอน ยุฮ
อ�ื โม ตฮนั เมือง อียปิ เซ ปุน ตอซู โตว ไม่ อ�ื ปัง
มัฮ โม ตฮนั ตึก นึง เกง แตะ นึง อื ปุ โรฮ ปุน ตอซู
ไม่ อ�ื 16 กซัต ซีเรยี ป ฮอยจ เน่อมึ ลั่กล่าวง เซ ซ
ยุฮ โอเอฮี ตัม ปอ อื นึง พาวม โกะ แตะ� ไก โตว ป
ปุน คัต เวยีน อ�ื ซ ลอต อาวต ตอน ฮมัน นึง เมือง
อซิราเอน ป มัฮ เมือง ซัมคัน เซ� เมือง อซิราเอน
เซ เตือง โอยจ อื ซ อาวต ตื ฆรมึ อมันัต อ�ื 17 กซัต
ซีเรยี เซ งอ่ต อาึง แพนกัน ยุฮ แตะ� ซ โรวก โม
ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื ละ ซ รุป แตะ� ฟวยจ
เซ ซ ริ ซาวป ตอก ซ ปุก ปอ แตะ ปุ แตะ ไม่ อ�ื ซ
เกือฮ กวน เครฮี แตะ ละ กซัต เมือง อยีปิ ละ แปน อื
ควน ซันญา อื อาึง ละ ปุ แตะ� ลปุง ซันญา ยุฮ อื เซ
ปังเมอ โอ ตอน ฮมัน� ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื 18ฟวยจ
เซ ซ ลอต แม โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ เมือง ป อาวต เฆี
ยง รอง ปลัฮ รอาวม� ปุน เมือง โม เซ โฮวน� กัง
เคะ เอ ปังเมอ ซ ไป นึง ฮวันา ตฮนั ยุฮ โม ปุย เมือง
ไฮญ เซ� เคียง เซ กซัต เมือง ซีเรยี เซ เญาะ ซ เกีย
ฮ อวต โตว ติ แตะ ฆาื อ�ื 19 ฟวยจ เซ กซัต เซ ซ
ลเตือฮ เอญี ฮอยจ นึง เวยีง ระ เวยีง ตอน ป ไก นึง
เมือง โกะ แตะ ไอฮ� ปังเมอ ซ ไป ไม่ ลอต เอนิ อื
ยุม�

20�ฟวยจ เซ ซ ไก แม ป แปน กซัต นึง เบือง อื ติ
ปุย แม� ปุย เซ เยอ ซ ดวน ลุกนอง แตะ ติ ปุย เกือฮ
อื โฮว ซาวป เกป พาซี โอเอฮี เล่ีป บัน่เมือง ยุฮ แตะ
ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮวน คาว โฮวน คอง ยุฮ� ปัง
เมอ โอ ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� อาวต ติ เตะ โน่ง ฟวยจ
เซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่� มัฮ โตว ยุม อื นึง กัน โฮว รุป
แตะ� มัฮ โตว โรฮ ฆาื รอก พาวม ปุย นึง อ�ื� อฮั
เซ เตปด่า เซ�

กซัต ฆอก ไล
21 เตปด่า เซ อฮั แม เฮ�ี �ป ซ โฮลฮ แปน กซัต

เมือง ซีเรยี ฟวยจ กซัต เซ เยอ มัฮ ปุย ฆอก ลัมเลือ
ไล� มัฮ โตว ปุย โปง ไม่ ลัง โฮลฮ แตะ แปน กซัต
เฟือฮ เอนิ� ปังเมอ ซ โฮลฮ แปน พราวป อื นึง ชะ
ลู อื นึง เฮยีง บ่วก แตะ เซ� 22 ปุย เซ ซ ยุฮ ไลจ ไม่
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โม ตฮนั ป ริ ตอซู ไม่ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ
ฮวันา ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อ�ื
23 ปุย เซ ซ ระ อมันัต ปุๆ เตือง มัฮ โม โกะ อื โม ป
รมัฮ ฮา ปุย� ปัง ซาวป ซันญา ดิ ซ ปุก ปอ แตะ ปุ
แตะ ไม่ ปุย มัฮ เยอื จุ อื ปุย� 24 ปุย เซ ซ เลียก ซะเต
บัน่เมือง ป โฮวน คาวคอง นึง ไม่ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง อ�ื ซ ยุฮ โอเอฮี ป โอ โม จัตเจือ ไพรม แตะ
ยุฮ เฟือฮ เอนิ� โอเอฮี ป โฮลฮ อื นึง กัน รุป แตะ เซ
ซ รฆุ อื ละ โม ปุโฮมว แตะ� ปุย เซ ซ งอ่ต แพนกัน
ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ เมือง ระ เมือง ตอน� ปังเมอ ซ
ปุน ยุฮ อื ติ เตะ โน่ง�

25 �ปุย เซ ซ บะ โม ตฮนั โฮวน ยุฮ แตะ โฮว ตอซู
ปุ แตะ ไม่ เมือง อียปิ ไม่ รพาวม เรยีง เนอึม แตะ�
กซัต เมือง อียปิ เซ ซ เพรยีง โรฮ อาึง โม ตฮนั ยุฮ
แตะ โฮว ละ โฮวน แตะ ละ ซ รุป แตะ ไม่ อ�ื ปังเมอ
โอ ซ เป กซัต เมือง ซีเรยี เซ นึง ซ ไก ป จุ อื เกือฮ
ไลจ� 26ป จุ อื ไลจ เซ มัฮ เอนิ ทีปึกซา ระ ยุฮ โกะ อื
ไอฮ ป งาวม โซม ดิ นึง โตะ ติ ไม่ อ�ื โม ตฮนั โฮวน
ยุฮ อื เซ ซ โฮลฮ ปุย โครฮ แกล� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อื
โฮวน� 27ฟวยจ เซ กซัต ลอา เซ ซ งาวม โซม ดิ ไม่
ปุ แตะ� โตะ รพาวม อื ปังเมอ ตัง โคน ตัง คิต แพน
กัน ฆอก ละ ปุ แตะ� ซ จุ ไอฮ ปุ แตะ� กซัต ลอา เซ
ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ อื ตัม ป ฆวต ไอฮ แตะ� นึง โอ
อื ดิ เติง เวลา กัมโนต พะจาว ละ อ�ื 28 กซัต เมือง
ซีเรยี เซ ซ เอญี นึง เมือง แตะ� ซ โรวก คาวคอง ป
โฮลฮ ป ปุน แตะ นึง กัน รุป เซ ไม่ แตะ� กซัต เซ ตัง
ไจ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ป อาวต นัม ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว� ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ
แตะ� ฟวยจ เซ ซ เอญี ฮอยจ นึง เมือง แตะ�

29 �กังเคะ เอ กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ ฮอยจ ตอซู
แม ปุ แตะ ไม่ เมือง อียปิ แม� กัน รุป ปุย ปุ แตะ
โฮน เฮี เยอ เญือะ ซ ตอก โตว โฮน รกา โฮ� 30 ซ
ฮอยจ โมตฮนั โรม ละ เน่อมึ เมือง ไซปรตั� มัฮ ตฮนั
บุก โล่ง� ซ ฮอยจ ตอซู ไม่ อ�ื กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ
ฮลัต ฆาื อ�ื ลอต ลเตือฮ แม ฆาื อ�ื ซ เอญี ไม่ ฮาวก
รพาวม ซาวม ไง่ แตะ� ซ ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ
ไม่ โม ป อาวต นัม ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว� กซัต เซ
ซ ยุฮ อื ตัม ป แนะนัม โม ป เอจี ละ โปวฮ ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว เซ�

31 �โม ตฮนั ยุฮ อื ซ ฮอยจ ลู เลียก นึง วิฮนั ยุฮ
พะจาว� ซ เกือฮ วฮินั เซ แปน ป รแอม� ซ คัต ปุย
โอ เญือะ ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป เอจี กอ
ยุฮ ปุย อื โครยญ ซเงะ่ โฮ� ซ โรวก โบลวง โอเอฮี
ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว นึง วฮินั เซ� 32 กซัต เซ
ซ จุ โม ป เอจี ลเตือฮ ติ แตะ ฮา ลปุง ซันญา ยุฮ พะ
จาว เซ นึง เฮยีง แตะ� ละ ซ เกือฮ อื พาวม ดิ ไม่
แตะ� โม ป เนอึม รพาวม ละ พะจาว เยอ� ปังเมอ
ซ ปุน อาวต ตอน ฮมัน แนฮ ลัง่� ซ โกฮ ตอซู เอนิ
ปุ แตะ ไม่ กซัต เซ�

33 �โม พูนัม ป อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ซ
เรอมึ โรฮ ปุย ไฮญ โฮวน เกือฮ อื คาวไจ โอเอฮี� กัง
เคะ เอ ปุย โม เซ ปังเมอ ซ ยุม นึง กัน รุป งอ่น� ยุม

นึง โตก ปุย แตะ นึง งอ งอ่น� งอ่น อื ซ โฮลฮ ปุย
โรวก เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ� งอ่น อื ซ ชะ ลู ปุย
คาวคอง ยุฮ อื ฮา อ�ื 34 รที รุป ลัง่ ปุย ปุ แตะ เซ�
ปุย โม เซ ซ ไก โรฮ ป เรอึม งอ่น โรฮ� โม ป เรอึม
อื เซ ปังเมอ มัฮ งอ่ต อื ป โกะ ละ โกะ แตะ งอ่น�
35 โม ป อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ซ ยุฮ ปุย ยุม
ไม่ งอ่น� เญอืม ยุฮ อื ตอก เซ� มัฮ ละ ซ รไซจ อื ปุย
ไน พะจาว เกือฮ ซงะ่ ฮอยจ ละ ซ เติง ซเงะ ลอยจ โอ
เอฮี ตัม ป เอจี กัมโนต พะจาว อาึง�

36 �กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม ปอ อื
นึง พาวม โกะ แตะ� ซ อวต ติ แตะ� อฮั ติ แตะ ระ
ฮา พะ ฮา จาว เตือง โอยจ อ�ื ซ อฮั โรฮ ติ แตะ ระ
ฮา พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ซ ยุฮ อื ตอก
เซ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ พะจาว อื ลอก ตุต แตะ� พะ
จาว ซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ตะ แตะ ยุฮ โครยญ เจือ�
37 กซัต เซ ซ ญอม โตว นัปทื พะ ป นัปทื โม จัตเจือ
ไพรม แตะ� เตือง พะ ป นัปทื โม ปรโปวน� ซ ญอม
โตว นัปทื ป อฮั ปุย มัฮ พะ มัฮ จาว ติ เจือ เนอึม�
นึง อฮั อื ติ แตะ ระ ฮา พะ โม เซ� 38 ฮา ซ ไว แตะ
พะ โม เซ เยอ� ซาวป ไว พะ ยุฮ ปอม ตฮนั ฮา อ�ื
มัฮ พะ ป โอ โม จัตเจือ ไพรม อื ยุง ป มัฮ อื เฟือฮ
เอนิ� โรวก โรฮ ทไว ไคร มาื ไม่ แกว ไมจๆ ไม่ คอง
ระ งวยฮ ละ พะ เซ� 39 กซัต เซ ซ เกือฮ โรฮ โม ป
ไว พะ ยุฮ ปุย ตังเมือง เซ แปน ป มอง ปองกัน เมือง
ระ เวยีง ตอน ยุฮ แตะ� โม ป ญอม เกือฮ กซัต เซ
ตัตเตียง แตะ� กซัต เซ ซ ดุฮ อื แปน ป ระ ป คาว�
เกือฮ อื ไก โญต ไก ซัก� โนก ฮา เซ ซ เกือฮ โรฮ เตะ
ละ อื แปน ลังวนั อ�ื

40 �เญือม เอจี มัฮ อื เวลา ลัก่ ก ลอยจ อ�ื กซัต
เมือง อยีปิ ซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง ซีเรยี
เซ� กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ ตอซู เนอมึ ตอซู แนม ไม่
อ�ื ซ ฮอยจ ไม่ เลาะ รุป เซิก ไม่ ตฮนั บุก บรอง� ไม่
ตฮนั บุก โล่ง ระ โฮวน� ซ ฮอยจ พราวป เอนิ ตอก
เญือม ฮอยจ เลอึป รอาวม ระ โอเอฮี โฮ� ซ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เมือง โฮวน เมือง� 41ซ เลียก โรฮ นึง เมือง
อซิราเอน ป มัฮ เมือง ซัมคัน เซ� ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
นึง อื แปน ฮมาึน แปน แซน อื เอนิ� โม ปุย เมือง
เอโด่ม� เมือง โมอปั ไม่ โม อมัโมน ป โฮฮ ลัง่ เซ ปัง
เมอ ซ โปน ฮา อมันัต อ�ื 42 กซัต เซ ซ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ปุย โฮวน ปะเทต� ปัง มัฮ เมือง อียปิ ปุ โรฮ ซ
โปน ฮา อมันัต กซัต เซ โรฮ� 43 ซ โฮลฮ กุม คาว
คอง มาื ไคร โฮวน� โอเอฮี ป ไมจๆ ไม่ ป ระ งวยฮ
ระ ตุง ยุฮ เมือง อียปิ� ซ โฮลฮ โรฮ โรวก อื ไม่ แตะ
โฮวน� ซ เป โรฮ เมือง ลิเบี่ย ไม่ เมือง เอทิโอเปีย�
44 เญือม เซ ซ โตวฮ ฆราึง ลัมเลือ เอนิ รพาวม ฆาื
ฮมอง แตะ คราว โอเอฮี เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่
ลวง ลั่กล่าวง� ซ โอก โฮว ตอซู ฆาื อื ไม่ รพาวม
รอก ลัมเลือ แตะ� ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โฮวน เซ�
45 ปุย เซ ซ กัง เตน ระ ป มัฮ เตน ยุฮ กซัต เซ ซน่ะ
ปลัฮ รอาวม ไม่ บลาวง ซัมคัน ป มัฮ บลาวง ก อาวต
วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ นึง� ปัง มัฮ ตอก เซ โกะ อื ซ
ฮอยจ ละ ยุม พราวป แตะ� ไก โตว ป ซ เรอึม อื ติ
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ปุย เนอมึ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

12
เวลา ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี

1 เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �เญอืม เติง เวลา เซ มีคา
เอน ป มัฮ เตปด่า ระ ป เฆีญ โม อซิราเอน ฮา ป โอ
ไมจ เซ� ซ โกฮ ละ ซ เรอมึ แตะ ปุย� ซ เกิต เม่ะมัก่
โซะ ลอน นึง� เซอปึ ฮา ป ไก ไพรม อื เน่อมึ เญอืม ไก
โรง เมือง ปุย ฮอยจ ละ เฆียง เฮ�ี เญือม เซ จัตเจือ
เปอะ โครยญ โฆะ ปุย เมาะ ป ไก มอยฮ อื นึง นังซื
ยุฮ พะจาว� ซ ไก ป เรอมึ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ เซ�
2 เญือม เซ โม ป ไอจ ฆรมึ เตะ รกาื นึง ปลัฮเตะ เอ
โฮวน ลัมเลือ ป ซ โกฮ ไอม แม อ�ื ซ โกฮ ไอม ละ
ซ โฮลฮ แตะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ งอ่น� ซ
โกฮ ไอม ละ ซ ลอก แตะ กัน โซะกิจ ปิญไง่ โอ เญาะ
ไก ลอยจ งอ่น� 3 โม ป อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ ซ ไก รงั ซเปีย นึง ตอก ซเปีย มะลอง โฮ� โม
ป เพอกึ ปุย เกือฮ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ เยอ ซ รงั ลอป
ตอก รงั ซโมยญ โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ� 4 เต
ปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ด่านีเอน� ปอ แปฮ นังซื
เซ� ดุฮ อาึง ทา อื ฮอยจ ละ เวลา ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮ
เตะ� เจน เซ ปุย ซ โฮวๆ เอญีๆ� ป ยุ ป ยุง ปุย ซ
โฮวน ปุ ปุ�� อฮั เซ�

5 เญอืม เซ อาึ ยุ แม ปุย ลอา ปุย� ชุง เฆียง โกลง
บลัฮ ลัก่เอฮี ติ ปุย� ชุง บลัฮ ลัก่เติต ติ ปุย� 6 ติ ปุย
อื ไฮมญ อื นึง เตปด่า ป ไอฮ เครองึ พา แนน ไมจ
ป อาวต นึง โกลง ก ล่าวง เซ ตอก เฮ�ี �ซ เล่ีญ ลัง่
เมาะ เมอ แล กา ซ ฟวยจ โอเอฮี ป เงอตึ ปุย นึง
ตอก เซ�� อฮั เซ�

7 เตปด่า เซ ยวก เตะ แตะ ลัก่ มะลอง เตือง ลอา
ก บลัฮ อ�ื อาึ ฮมอง ซันญา ซโตฮ อื อาึง เบือ มอยฮ
พะจาว ป ไอม ลอป� อฮั เฮ�ี �โอเอฮี ไล เซ ซ ฟวยจ
ไน ลอวย เนอึม ไม่ บลัฮ� เญือม เอจี โอยจ กัมโนต
กัน โคมเฮง ปุย ปุย ไน พะจาว เยอ� โอเอฮี อฮั ฮะ
เฮี ซ ฟวยจ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

8 ลปุง เซ อาึ ฮมอง เงอะ� ปัง เมอ โอ คาว ไจ
เยอะ� อาึ ไฮมญ ปุย เซ ฆาื ตอก เฮ�ี �จาวไน� โอ
เอฮี อฮั เปอะ เซ ซ เกียฮ ฟวยจ ตอก เมอ�� อฮั เซ
ละ�

9 เตปด่า เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �ด่านีเอน� โฮว
เมิฮ� ลปุง เฮี มัฮ ป เม่าะ ปุย อาึง� เอจี ดุฮ ปุย อาึง
ทา อ�ื เกือฮ โตว ปุย ไลฮ อื ฮอยจ ละ เวลา ซ โอยจ
ซเงะ ปลัฮเตะ� 10 โฮวน ป ซ รไซจ ติ แตะ เกือฮ ซงะ่
อา� ซ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ซงอม ตอก ไคร ซโน โฮ�
โม ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ ซ ยุฮ แนฮ กัน ฆอก กัน
เบร� ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ซ
คาวไจ ไลลวง เซ� โม ป อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ ปังเมอ ซ คาวไจ อ�ื

11�เน่อมึ ซเงะ คัต โรง ปุย ปุย โอ เญือะ ตอง ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว โครยญ ซเงะ่ เซ� ไม่ เญือม อาึง
ปุย ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว นึง วิฮนั เซ� ซ ไก
1,290 ซเงะ� 12 โม ป อาวต ไม่ เนอึม รพาวม แตะ

ละ พะจาว ฮอยจ ละ 1,335 ซเงะ เซ� ซ โฮลฮ เนอมึ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

13 �ด่านีเอน� ปะ ไมจ เปอะ เกือฮ แนฮ ติ แตะ
เนอึม รพาวม ฮอยจ ละ ลอยจ จีวติ เปอะ� ปะ ซ
โฮลฮ เปอะ ลโล่ะ กัน ยุฮ แตะ� เญอืม เอจี เติง ซเงะ
ลัก่ ก ลอยจ อ�ื ปะ ซ โกฮ ไอม เปอะ ละ ซ รปั แตะ
ลังวนั ป เพรยีง พะจาว อาึง ละ เปอะ�� อฮั เซ�
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โฮเชยา
โฮเชยา มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย ป ครอฮ ลปุง

พะจาว ละ โม อซิราเอน ป อาวต ลวง ลั่กล่าวง นึง
อ�ื เอจี มัฮ ป อฮั ปุย เมือง อซิราเอน ไม่� โฮเชยา
ยุฮ กัน ฟวยจ เจน อาโมต ป ซึป โรฮ ลปุง พะจาว�
มัฮ เจน กา ไลจ โลม เวยีง ซามาเรยี� (กา ค�ศ�
721 เนอึม�� โฮเชยา ตุก ลัมเลือ รพาวม นึง กัน
ทื ปุย ฮุป โอเอฮี ไม่ ตอก โอ อื เนอึม รพาวม ละ พะ
จาว ทื แตะ� ปรโปวน เญือะ โฮเชยา มัฮ ปุย โอ เนอึ
ม รพาวม ละ ปรเมะ เญือะ แตะ� โฮเชยา โกว ไล
ลวง ป โซะ ป เกิต นึง ครอปครวั โกะ แตะ เซ แปน
ป แพป แตะ ไม่ โม อซิราเอน ป โอ เนอมึ รพาวม ละ
พะจาว เซ� โกเมอ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ โฮเชยา เซ
แปน ปุย ฆอก ไล ละ ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก ออฮ�
ปุย ไน พะจาว เอจี แปน โรฮ ปุย ฆอก ไล ละ พะจาว
ตอก เซ� เคียง เซ จัมเปน กัน รเตีฮ เกิต ละ โม อซิ
ราเอน ละ ซ โฮลฮ อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
ปัง มัฮ ตอก เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื พะจาว ซ เปลีฮ

แม รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ปุย ไน แตะ�
ซ เกือฮ แม ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ ลเตือฮ แม เอญี
เคะ แตะ ละ ซ ปุก แม อื ปุ แตะ ติ โฮน แม� รพาวม
ฮรกั เซ เอจี ที นึง ป อฮั อื นึง โบ่ต 11 คอ 8 ตอก เฮ�ี
�รพาวม อาึ อื โตก แนฮ ละ เปอะ� โตะ กไน รพาวม
โด่ะ อาึ เซ� อาวม แนฮ โรฮ ไก รพาวม เลียก พาวม
แตะ นึง เปอะ โรฮ�� อฮั เซ�

1 เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ โฮเชยา กวน เบ่
เออร�ี เจน เซ ป แปน กซัต นึง เมือง ยูด่า เยอ มัฮ
อุตซียา� โยทัม� อาฮตั� ไม่ เฮเซคียา� เญือม เซ
เยโรโบอ่มั กวน เยโฮอตั ปุก โรฮ เญอืม แปน อื กซัต
นึง เมือง อซิราเอน�

ปรโปวน เญือะ โฮเชยา ไม่ กวน อื
2 เญือม ดวน โรง พะจาว โฮเชยา ซึป ลปุง แตะ

ฮอยจ ละ โม อซิราเอน เซ� พะจาว อฮั เฮี ละ โฮเชย
า เซ� �ไมจ เปอะ โฮว ตุย ปรโปวน ฆอก ไล เซ ละ
ซ แปน อื ปุย เญือะ เปอะ� ตุย โรฮ โรวก ไม่ กวน อื
ป เกิต ฆาื ไล ฆอก ยุฮ อื เซ โรฮ� โม ป มัฮ ปุย ไน
อาึ อื มัฮ โรฮ ปุย ฆอก ไล ตอก เซ� นึง เอจี ละ โปวฮ
อื อาึ ป มัฮ พะจาว,� อฮั เซ พะจาว. 3 เญือม เซ โฮ
เชยา โฮว ตุย เนอึม โกเมอ กวน รโปวน ดิ่ปลาอมิ
ละ ซ เกือฮ อื แปน ปุย เญือะ แตะ� ฟวยจ เซ ปรโป
วน เญือะ อื เซ โรวก� เญือม เอจี เกิต กวน อื เซ�
รเมะ�

4พะจาว อฮั อื ละ โฮเชยา เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
ปุก มอยฮ อ�ื อฮั ยซิราเอน ละ� เญือะ เล่ีญ โตว ซ
เกือฮ อาึ จัตเจือ เญือะ เยฮู ลอก ตุต แตะ ฆาื ยุฮ อื
ยุม ไม่ ปุย นึง นาตี ยซิเรเอน เซ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ

ปะเทต อซิราเอน ลอยจ เยอื เอนิ� 5 ซเงะ เซ เยอ
อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต ตฮนั ยุฮ โม อซิราเอน เซ นึง
โตะ โลก ยซิราเอน�� อฮั เซ พะจาว.

6 ฟวยจ เซ โกเมอ เซ ไก แม กวน ติ� รโปวน�
พะจาว อฮั อื ละ โฮเชยา ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ปุก
มอยฮ กวน รโปวน แตะ เซ อฮั โลรุฮะมา* ละ� นึง
โอ อาึ เญาะ เลียก พาวม นึง จัตเจือ โม อซิราเอน�
อาึ เญาะ ซ ยวก โตว มัป่ ยุฮ อ�ื 7 โม ป มัฮ จัตเจือ
ยูด่า นึง อื เซ� อาึ ปังเมอ ซ เลียก พาวม นึง� อาึ ป
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อื ซ เรอึม เมอะ เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ� อาึ ปังเมอ โอ มัฮ เรอมึ เมอะ นึง โกว
เยอะ กัน รุป เซิก� นึง โกว เยอะ วจิ ไม่ ทนู ไม่ บรอง
ไม่ โม ตฮนั บุก บรอง ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ�

8 เญือม เอจี ฟวยจ เกือฮ โกเมอ กวน แตะ เซ ละ
ตาึฮ ฮ�ื โรวก แม กวน แตะ� เญือม เอจี เกิต แม
กวน อื เซ รเมะ� 9พะจาว อฮั อื ละ โฮเชยา ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ กวน แตะ เซ อฮั โลอมัมี* ละ�
มัฮ ฆาื โอ โม เปะ โม อซิราเอน เญาะ มัฮ ปุย ไน อาึ�
อาึ ปุ โรฮ เญาะ ซ มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อื พะจาว�

เมือง อซิราเอน ซ ไมจ แม ติ โฮน
10 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม อซิราเอน เซ ซ โฮวน เอนิ

ตอก ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� ซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ ปอ
โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ� ไม่ โอ ปุย เญาะ เกียฮ กะ
เมาะ ไก อ�ื ปเล่ีย ปัง โฮลฮ พะจาว อฮั ละ อื ตอก
เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เปอะ โตว ปุย ไน อาึ�� ปัง อฮั เซ
ละ อ�ื ปังเมอ ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ โฮลฮ พะจาว
อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เปอะ กวน พะจาว
ป ไอม ลอป�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื 11 โม จัตเจือ ยูด่า
ไม่ จัตเจือ โม อซิราเอน ซ เอญี รโจะ แม อาวต ติ
โดฮ� ปุย โม เซ ซ เลือก ปุย ติ เกือฮ อื แปน ฮวันา
ยุฮ แตะ� ฟวยจ เซ ปุย โม เซ ซ จเลิน แม ยุฮ แตะ
นึง เมือง อาวต แตะ ติ โฮน แม� ซเงะ อฮั ปุย ยซิรา
เอน* ไม่ เซ ซ มัฮ เนอมึ ซเงะ ซัมคัน�

2
1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุ เปอะ เซ ไมจ เปอะ อฮั

อมัมี* ละ� รนัน เปอะ เซ ไมจ เปอะ อฮั รุฮะมา*
ละ�

พะจาว ฮรกั ปุย เตือง โอ ปุย เนอึม รพาวม ละ
อื

2 พะจาว อฮั เฮ�ี �กวน� ไมจ เปอะ ซตอก มะ
แตะ� ปัง โอ มะ เปอะ เญาะ มัฮ ปรโปวน เญือะ อาึ
ญุ่ก� อาึ ปุ โรฮ เญาะ มัฮ ปรเมะ เญือะ อ�ื ไมจ
เปอะ เกือฮ เคราะ แปฮ เลน แตะ จุ ไม่ โอ อื เญาะ
ไมจ แปน ปรโปวน มอง โชะ ติ แตะ ตอก เซ� 3 ดัฮ
โอ แนฮ เคราะ ยุฮ แตะ กัน ตอก เซ โฮ� อาึ ซ ปอยจ
เครองึ เซอกึ อ�ื เกือฮ เอนิ โฮว ฆาวง ตอก เญือม
เกิต โรง อื โฮ� ซ เกือฮ เอนิ ตอก ปลัฮเตะ ซออฮ
ซอวยญ โอ เกียฮ กวยฮ โอเอฮี นึง โฮ� ซ ยุม เอนิ

* 1:6 1:6 โลรุฮะมา เซ มัฮ อฮั อื โอ เลียก พาวม นึง ไม่ อ�ื * 1:9 1:9 โลอมัมี เซ มัฮ อฮั อื มัฮ โตว ปุย ไน อาึ ไม่� * 1:11 1:11

ยซิราเอน เซ ตัม พาซา ฮบีรู มัฮ อฮั อื �พะจาว ซมา� ไม่ อ�ื * 2:1 2:1 เคียง อฮั พะจาว ละ อื ตอก เซ� �โลอมัมี� ซ อฮั �อมัมี� ละ อ�ื
มัฮ อฮั อื �ปุย ไน อาึ� ไม่� * 2:1 2:1 �โลรุฮะมา� ซ อฮั �รุฮะมา� ละ อ�ื มัฮ อฮั อ�ื �เลียก พาวม นึง�� ไม่�
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โกวต ไปลญ แตะ รอาวม ฆาื อ�ื 4อาึ ซ เลียก พาวม
โตว นึง โม กวน อ�ื นึง มัฮ โม กวน อื เซ ป เกิต เน่
อมึ นึง กัน เลน จุ� 5 มัฮ ฆาื มัฮ มะ อื ปุย เลน จุ�
มะ อื ป เกือฮ กวนดุ เกิต นึง แตะ เซ มัฮ เนอึม ป
ยุฮ ควน โซะกิจ ปุย นึง� ปรโปวน เซ เอจี อฮั ไอฮ อื
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โฮว ฟวต โม ปรเมะ ฮรกั แตะ เซ�
นึง มัฮ อื ป เกือฮ อาวป ละ โซม เมอะ� ไม่ เกือฮ อื
รอาวม ละ ญุ อุ� เอจี เกือฮ ฮาึก แกะ� ไม่ เกือฮ อื
พา แนน ไมจ เนิ� เอจี เกือฮ โรฮ ลออยฮ กาวก ไม่
รอาวม อะงุน เนิ�� อฮั เซ�

6 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ โคะ กัต ไก
รวติ อื ปอ โอ อื เญาะ ไก คระ เกียฮ โอก� อาึ ซ เกือฮ
โรฮ ฆรุง ไก ไคว อื ละ ซ เกลาะ แตะ คระ ซ โฮว อ�ื
7ปรโปวน เซ ซ โฮว อาื เนอมึ โม ป ฮรกั แตะ เซ� ปัง
เมอ โอ เญาะ ซ เตือน เครอปึ อ�ื ซ โฮว ซาวป เนอึ
ม ซาวป แนม ปุย โม เซ� ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ ยุ อ�ื
ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ซ อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ เอญี แม
เคะ ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ� เญือม อาวต ลัง่ อาึ
ไม่ ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ โฮ ฌักแฟน เดียก เนิ
ฮา ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ� 8 ปรโปวน เซ ยุง โตว อื มัฮ
อาึ ป เกือฮ โอเอฮี ละ แตะ เซ� ป มัฮ เฮงาะ รโกะ�
รอาวม อะงุน� ลออยฮ กาวก� ไม่ ไคร มาื เมาะ ป
โกว อื นึง กัน ไว แตะ พะบ่าอนั เซ�

9 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ดัฮ เอจี มัฮ เวลา เปฮ
ปุย เปลิ ป ซมา แตะ โฮ� ป มัฮ เฮงาะ รโกะ� รอาวม
อะงุน� ฮาึก แกะ ไม่ พา แนน ไมจ ป เกือฮ อาึ ละ
อื ป โกว อื ละ ยุฮ อื เครองึ เซอกึ แตะ นึง เซ� อาึ
ซ ตุย แม ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื 10 อาึ ซ ปอยจ เค
รองึ เซอกึ อื เกือฮ อาวต ฆาวง ปอ โซะกิจ อื ซองนา
โม ป อฮั อื ฮรกั แตะ เซ� ไก โตว ติ เนอึม ป ซ ปุน
เกือฮ อื โปน ฮา อมันัต ระ ยุฮ อาึ อ�ื 11 อาึ ซ เกือฮ
กัน เลียง ยุฮ อื แปน ป ลอยจ เยอื ไอฮ พาวม แตะ�
ปัง มัฮ กัน เลียง โครยญ เนอึม ยุฮ อ�ื ปัง มัฮ กัน
เลียง โครยญ เคิ ยุฮ อ�ื ปัง มัฮ กัน ชลอง อื ซเงะ ล
โล่ะ ยุฮ แตะ� ไม่ ซเงะ ซัมคัน ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื
ซ เกือฮ ลอยจ ไฆร เยอื ฮา อ�ื 12 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่
โคะ อะงุน ไม่ โคะ เม ยุฮ อ�ื ป โคะ อื มัฮ ป เกือฮ โม
ป โคะ ติ แตะ ฮรกั อื เบือ เกือฮ อื ติ แตะ ละ อื เซ�
อาึ ซ เกือฮ โรฮ รปึม อะงุน ไม่ รปึม ไฮญ ยุฮ อื แปน
โตะ รปั โตะ รุม� ซ เกือฮ เอนิ แปน นา ก อาวต โกะ
พริ ละ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ อ�ื 13 อาึ ซ เกือฮ ปรโปวน
เซ ลอก ตุต แตะ นึง เอจี เบีย เยอื อื อาึ� ไน ซเงะ
ชลอง ปุย พะบ่าอนั เซ เอจี ซาวป ตอง ทไว ป ซออย
ฮงาื ละ พะ เซ� เคียต แงฮ่ ติ แตะ คึ นึง ดา ฮนัง ลัง่
เบล แตะ� ไม่ ซาวป อื โฮมว ดิ ไม่ โม ปรเมะ ป อฮั
อื มัฮ โม ป ฮรกั แตะ เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

14 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ� อาึ ซ
ตาว แม ปรโปวน เซ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ซ อฮั
ลปุง ชอม ลปุง เด ละ� ซ เกาะ โลม รพาวม อ�ื 15อาึ
ซ เกือฮ แม รปึม อะงุน ละ นึง นาตี ก อาวต อื เซ�

โตะ โลก อาโค ป อฮั ปุย โตะ โลก รพาวม ตุก ไม่ เซ�
ซ แปน เอนิ ตอก โตะ รเวอืะ โบฮ ละ โฮลฮ ปุย ควน
ซโอว รพาวม แตะ โฮ� ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ซ ฮงา
แม นึง อาึ ตอก ฮงา แตะ นึง เงอะ เญือม มัฮ ลัง่
แตะ ปเครฮี ตอก เญือม โอก โรง อื ฮา เมือง อียปิ
โฮ�

16�เญอืม เซ ปรโปวน เซ ซ อฮั แม �ปรเมะ เญือะ
อะ� ไม่ อาึ� เญาะ ซ อฮั โตว �บ่าอนั* ยุฮ ฮุ� ละ อาึ�
17 เคียง เซ อาึ เญาะ ซ ญอม โตว โรฮ เกือฮ กอก ร
โฮงะ มอยฮ บ่าอนั เซ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.

18 �ไน เจน เซ เยอ อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง ไม่ โกะพริ
ไม่ โม ไซม ไม่ ซัตซิง เมาะ ป โฮว ลังเตะ เตือง โอยจ
อ�ื ละ โอ ซ เกือฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ ป มัฮ ปุย ไน อาึ
เซ เฟือฮ เอนิ� อาึ ซ ตุย เครองึ รุป เซิก� ป มัฮ วจิ
ไม่ ทน�ู เกือฮ โอก ฮา บัน่เมือง อื เซ เตือง โอยจ อ�ื
ไม่ ซ เกือฮ ฮะ ปุย ไน แตะ เซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง� 19 โอ อซิราเอน� อาึ ซ เกือฮ ลอป ปะ แปน
ปรโปวน เญือะ แตะ� ซ เนอึม รพาวม ละ เปอะ ไม่
ซ ซืไซ แตะ ละ เปอะ� อาึ ซ เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ไม่ เลียก พาวม แตะ นึง
เปอะ� 20 อาึ ซ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา แตะ ละ ปะ ไม่
เกือฮ เปอะ แปน ปุย เญือะ แตะ� ไม่ เนอึม รพาวม
แตะ� เญือม เซ ปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว เบือ
อ�ื� อฮั เซ�

21 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เญื อม เซ อาึ ซ โลยฮ
รซอม ไววอน ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ�
อาึ ซ เกือฮ เฮละ ราื เน่อมึ มะลอง ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ
เฮ�ี 22 เญอืม เซ ปลัฮเตะ เอ ซ เกียฮ เกิต โรฮ เฮงาะ
รโกะ นึง ไม่ รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ กาวก เบือ อ�ื
โอเอฮี โม เซ ซ แปน ควน ลเตือฮ อาึ โลยฮ ละ ป เกิต
นึง ลโลวง ยซิเรเอน* เซ� 23 อาึ ซ ซมา ปุย ไน แตะ
ละ โกะ แตะ ไอฮ ตอก ซมา ปุย โคะ โฮ� อาึ ซ เลียก
พาวม นึง โลรุฮะมา�* อาึ ซ ลปุง ไม่ โลอมัมี�* ซ
อฮั เฮี ละ� �ปะ มัฮ เปอะ ปุย ไน อาึ�� อฮั เซ ละ�
เญอืม เซ ปุย โม เซ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอมึ
เปอะ พะจาว ยุฮ เอะ�� ซ อฮั เซ��

3
โฮเชยา ไม่ ปรโปวน เญือะ อื ป เลนจุ เซ

1 พะจาว อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ไมจ แม เปอะ
โฮว ติ โฮน� ไมจ เปอะ เปลีฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ
ปรโปวน เญือะ เปอะ ป เอจี ไก ป ฮรกั ไม่ เอจี เลน อื
จุ ไม่ เซ� ปะ ไมจ เปอะ ฮรกั ปรโปวน เซ ตอก ฮรกั
อาึ โม อซิราเอน โฮ� ปัง เอจี ลเตือฮ ปุย โม เซ ติ
แตะ ฮา อาึ นึง ซาวป แตะ ไว พะ ไฮญ ไม่ เอจี ทไว อื
เปลิ อะงุน ซออฮ ละ ฮุป เซ ญุ่ก�� อฮั เซ เนิ�

2 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ รวี เนอึม ปรโปวน เซ
นึง มาื กาว โรฮ พอน เชเคน� ไม่ เฮงาะ บ่า เล ติ
โฮเมอ ไม่ บลัฮ� 3 เญือม เซ อาึ อฮั ละ ปรโปวน
เซ ตอก เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ มอง อาึ ติ วงั ฮมั เมาะ
เวลา เล่ีญ บุย โรฮ� ปุ เญาะ เลนจุ อู� ปุ เญาะ ยุ

* 2:16 2:16 บ่าอนั เซ มัฮ อฮั อื �ไน� ไม่� * 2:22 2:22 �ยซิเรเอน� เซ มัฮ อฮั อื �พะจาว ซมา� ไม่ * 2:23 2:23 โลรุฮะมา�
แลน โบ่ต 1 คอ 6. * 2:23 2:23 โลอมัมี� แลน โบ่ต 1 คอ 9.
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ปุ เปอะ ไม่ ปรเมะ ไฮญ ไน วงั เซ� อาึ ซ มอง โรฮ
ปะ�� อฮั เซ ละ�

4 ตอก โรฮ เซ� โม อซิราเอน ซ จัมเปน อื อาวต
ตอก เซ เตือง โอ แตะ ไก กซัต ยุฮ� ไม่ โอ อื ไก ฮวั
นา ยุฮ ฆาื อื แปน วงั อื เล่ีญ บุย โรฮ� กัน ทไว อื โอ
เอฮี ไม่ โบลวง อื ซกัง ซัมคัน ไม่ ไอฮ อื ลปิ เอโฟต
ไม่ ทื อื ฮุป ลวน ปุย� ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก� 5 กัง เคะ
เอ โม อซิราเอน ซ โฮลฮ แม โรฮ เอญี เคะ เยโฮวา
ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ซ เอญี เคะ ป มัฮ จัตเจือ ด่า
วติ ติ ปุย ป ซ แปน กซัต ยุฮ อื เซ� เญือม เซ ซ ยุง
แม โรฮ นัปทื เนอมึ พะจาว, ไม่ ซ โฮลฮ แม โรฮ อื ป
ไมจ ป โพต พะจาว ยุฮ แตะ เซ ละ แตะ�

4
พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ โม ซตุ

1 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ เปอะ�
ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว. ปเล่ีย เฮี พะจาว ซ ร
โฮงะ ตอก พิต ตอก โฌวะ ยุฮ ปุย นึง บัน่เมือง เซ
ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �นึง บัน่เมือง เซ ไก โตว ป เนอึ
ม รพาวม นึง� ไก โตว รพาวม ฮรกั นึง� ปุย นึง อื
ญอม โตว เกือฮ ติ แตะ คาวไจ ไลลวง พะจาว� 2 ปัง
เคียต ซันญา โอเอฮี โฮวน เจือ� ยุฮ เนอมึ โตว อื ตัม
ป ซันญา แตะ เซ� อฮั ลอป ลปุง โอ เนอึม� ซาวป
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� บระ ปอก� เลนจุ ซูเมีย� กันไฮะ กัน
ฮอน ยุฮ อื ไก แนฮ โฮวน ปุๆ� เญาะ ยุง โตว เคราะ
อื ติ ชวง� 3 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปลัฮเตะ นึง เมือง
เซ ซ แพะ แลง ฆาื อ�ื โอเอฮี เมาะ ป ไก จีวติ นึง อื
ซ ยุม เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ซัตซิง ไซมไล่ ฮอยจ ละ
กะ นึง ปลัฮ รอาวม ซ ยุม โอยจ�� อฮั เซ พะจาว�

4พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปัง มัฮ ตอก เซ ปุ เกือฮ โม
ลัปซด่อน ฟอง ปุ แตะ ไม่ โอ อื ไมจ รโจฮ ปุ แตะ นึง
ติ ตื เนอึม� กัน พิต กัน โฌวะ ป ยุ อาึ ลลาึง เปอะ
เซ ระ เกว ไม่ โม เปะ ป มัฮ โม ซตุ� 5 โม เปะ เอจี
ฆลาื เอจี พลวน เปอะ นึง กัน พิต กัน โฌาะ เตือง
เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว เซ ปุ โรฮ ฌักแฟน ฮา โม เปะ โรฮ� อาึ ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ เมือง อซิราเอน ป มัฮ ตอก มะ โม เปะ เซ�
6 โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ อื เอจี ไลจ เอจี โลม ฆาื โอ แตะ
ยุง ป มัฮ อาึ� โม เปะ โม ซตุ อู เอจี ละ โปวฮ เปอะ
ไลลวง ยุง แตะ อาึ� มัฮ ฆาื เซ ป ละ โปวฮ อาึ โม เปะ
โอ เญาะ เกือฮ แปน ซตุ ฆาื อ�ื เคียง เมอ เบีย โม
เปะ โกตไม ยุฮ อาึ เซ อาึ ซ เบีย โรฮ กวน เฌือต ลุก
ลัน โม เปะ ฆาื โรฮ�� อฮั เซ�

7พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ โม ซตุ อู โฮวน เปอะ
ไม่ ปุ แตะ เมาะ ออฮ� กัน พิต ยุฮ เปอะ โฮว โรฮ ละ
โฮวน แตะ ละ อาึ เมาะ เซ โรฮ� เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� ป มัฮ โญตซัก เกือฮ อาึ ละ เปอะ เซ� อาึ ซ ล
เตือฮ เอนิ เกือฮ แปน กัน โซะกิจ ปิญไง่ ละ เปอะ�
8 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ โซม ซัก กุก เตือ เบือ กัน
พิต ยุฮ โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� ฆวต เกือฮ เอนิ เปอะ
ยุฮ ลอป กัน พิต ฆาื อื ตอก เซ โฮวน ปุๆ� 9 ลอก โม
ลัปซด่อน ตุต แตะ ตอก ออฮ� โม ซตุ อู ซ ลอก โรฮ

อื ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ ตื เอนิ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
ซ โรก ละ อื ตัม กัน พิต ยุฮ อื เตือง ไพ เตือง มัน�

10-11 �โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม ปอน โอเอฮี เน่
อมึ นึง ป ทไว ปุย� ปังเมอ โอ ซ ปอ ซัก เปอะ ติ ชวง�
ซ โฮว ซาวป เปอะ ไว พะ ละ ฆวต โฮลฮ เปอะ กวน
เฌือต แตะ นึง โฮวน� ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ เบือ
อ�ื มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ เปอะ อาึ ละ ซ โฮว เลน
เปอะ จุ ไม่ พะ ไฮญ เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ� พะ
จาว อฮั แม เฮ�ี �ไปล อะงุน เตือง ป ไพรม ป โคระ
อ�ื มัฮ ป เกียฮ ตุย ซติ พันญา ไม่ ป ยุ ป ยุง เกือฮ
ไฆร ฮา ปุย ไน อาึ� 12 โม ปุย ไน อาึ เซ� เอจี ซาวป
ซโปก โปวก โคะ นึง ไลลวง โอเอฮี ฆวต ยุ ฆวต ยุง
แตะ� เอจี ซาวป โรฮ ไฮมญ โอเอฮี ป ซ เกิต ละ แตะ
นึง โคะ ไคจ ยุฮ แตะ� เอจี ละ โปวฮ อาึ ตอก ปรโป
วน เลนจุ โฮ� เอจี เกือฮ ติ แตะ ละ พะ ไฮญ� 13 โม
เซ เอจี ซาวป โรวก ทไว โอเอฮี ละ ป ทื แตะ นึง เปื
อง โม เปือง มอยจ� เอจี ตอง โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื
ละ อื นึง ตู เตียม นา ก ไก โคะ ระ ลัง่ กัก ไม่ เกลอึ
ม ฮละ อ�ื นึง มัฮ อื โคะ ระ เดีย ไม่ มวน เปิง ปุโรม
อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม กวน รโปวน เปอะ เอจี
เกือฮ เอนิ ติ แตะ แปน ปุย บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เร�ี
โม กวน โมวน เปอะ เอจี แปน โรฮ ป เลนจุ ฆาื อ�ื
14 อาึ ปังเมอ โอ ซ เกือฮ ลอก ตุต ฆาื ยุฮ อื กัน ตอก
เซ� มัฮ ฆาื เอจี ซาวป โม เปะ ไอฮ พาวม ไม่ โม ปร
โปวน ฆอก ไล ป อาวต นึง เวอืต เซ� ไม่ ทไว ดิ เปอะ
โอเอฮี ละ พะ ไฮญ ไม่ อ�ื ตอก อฮั ปุย โฆะ อื ตอก
เฮี โฮ� �ปุย โอ ไก กัมกึต เตอ ซ ฮอยจ ละ กัน ไลจ
กัน โลม แตะ�� อฮั เซ�

15�ปัง โอ โม อซิราเอน เนอมึ รพาวม ละ อาึ ตอก
เซ� โม ยูด่า ปุ เกือฮ ยุฮ ป พิต ตอก ยุฮ โม เซ อื เฟือ
ฮ เอนิ� ปุ ไว พะ ไฮญ เญอ� พะ นึง กิละกัน ญุ่ก�
นึง เบ่ทาเวน ญุ่ก� ปุ โรฮ ซันญา โอเอฮี นึง นา เซ
เบือ มอยฮ พะจาว ป ไอม ลอป เซ เฟือฮ เอนิ�

16 �โม อซิราเอน มัฮ เนอึม ป ลึง รพาวม ตอก
โมวก ชงั ลึง โฮ� อาึ อมั ซ เกียฮ เลียง เงอะ ตอก
เลียง ปุย แกะ นึง กัง เด่น โฮ� 17 โม เอฟราอมิ เอจี
เลียก รโจะ รไม่ ติ แตะ ไม่ ฮุป ไว ปุย� พลวย แปฮ
เกือฮ ยุฮ อื ตัม ป ฆวต ยุฮ โกะ อื เซ ไอฮ เมิฮ� 18 เญื
อม เอจี ฟวยจ ญุ อื ไปล อะงุน เนอ� โม เซ ลอต เอนิ
โฮว เลนจุ ฆาื อ�ื โม เซ มวน ยุฮ กัน โชะ นา ละ ฮา
ซ ซาวป อื โญตซัก แตะ� 19 ปุย โม เซ ซ ไฆร เยอื
ตอก โอเอฮี ป แทต กาื โฮ� ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ
ปิญไง่ แตะ ฆาื ซาวป อื ทไว โอเอฮี ละ พะ ไฮญ��
อฮั เซ พะจาว เยอ�

5
โม อซิราเอน ซ ลอก ตุต ฆาื ละ โปวฮ แตะ พะ

จาว
1 �โม เปะ ป มัฮ โม ซตุ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ

เปอะ งอ่ต ไลลวง เฮ�ี โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ โม อซิ
ราเอน เนอ� ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ� โม
เปะ ป มัฮ โม จัตเจือ กซัต เตอ ไมจ โรฮ เปอะ งอ่ต
ที� โม เปะ ซ จัมเปน เปอะ ลอก กัน รเตีฮ� โม เปะ
เอจี ตอก เปอะ ซราว นึง ยว่ง มิซปา ละ ปุย� ตอก
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โรฮ เปอะ แฮวะ ตาวง ปุย นึง บลาวง ทาโบ่ ละ ปุย
โฮ� 2 ตอก เปอะ โตะ คื ป กาวง ปุย นึง ยว่ง ชติทิม
โฮ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ โค
รยญ โฆะ เปอะ� 3 อาึ ยุง เงอะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ
โม เอฟราอมิ เมอ� โม อซิราเอน ไก โตว ตอก เม่า
ะ ติ แตะ ฮา อาึ� เออ� เอฟราอมิ ปะ เอจี เลน เนอึ
ม เปอะ จุ� อซิราเอน� ปะ เอจี เกือฮ เนอมึ เปอะ ติ
แตะ รแอม ไล�

4�กัน ฆอก ยุฮ ปุย โม เซ แปน ป เกลาะ คระ� ละ
ซ เกือฮ อื โอ เญาะ เกียฮ ฮอยจ เคะ พะจาว ยุฮ แตะ
ฆาื อ�ื โม เซ ไก ลอป รพาวม ฆวต เลนจุ ฮา ซ เนอมึ
รพาวม แตะ ละ อาึ� มัฮ เซ ป โอ อื ยุง เนอึม ป มัฮ
พะจาว ฆาื อ�ื 5 กัน เกียฮ ฮุน โม อซิราเอน เซ เอจี
แปน ป ฟอง โกะ อื ไอฮ� มัป่ พิต ยุฮ โม เอฟราอมิ
เอจี แปน ควน โคะ ซดุฮ อื ฮอยจ ละ ฆลาื แตะ� โม
ยูด่า เอจี แปน โรฮ ป ฆลาื ดิ ไม่ ปุย โม เซ โรฮ� 6 ปุย
โม เซ ซ โฮว ซาวป โรฮ ยุ พะจาว, โรวก โรฮ แกะ ละ
อื ไม่ โมวก ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว เซ� โม เซ ปัง
เมอ โอ ซ ยุ อ�ื นึง เอจี โฮว พะจาว เซ ฮา อ�ื 7 ปุย
โม เซ เนอมึ โตว รพาวม ละ พะจาว, โม กวน ป เกิต
นึง อื เซ มัฮ โตว กวน พะจาว ฆาื อ�ื เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� เญาะ เล่ีญ โตว ปุย โม เซ ซ บรุก ไลจ เอนิ
ฆาื อื ไม่ ชจิ ม่า ยุฮ แตะ�

ยูด่า ไม่ อซิราเอน ซ ลอก ป โซะ
8 �ไมจ เปอะ ปาึง โตวต กอก ปุย รุป นึง ยว่ง กิเบ่

อา� ไมจ เปอะ ปาึง โด่วง แกะ นึง ยว่ง รามา เซ�
ไมจ โรฮ เปอะ กอก รโอง เกือฮ ปุย โฮว รุป นึง ยว่ง
เบท่าเวน� โม เปะ โม เบ่นยามิน เตือง โอยจ เปอะ�
ไมจ เปอะ นัม นา ปุย ละ โฮว รุป แตะ� 9 ซเงะ ซ ร
เตีฮ อาึ ปุย เกือฮ ลอก ตุต แตะ เซ เอจี ซดิ เนอึม
ซ เติง อ�ื ป มัฮ โม เอฟราอมิ ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่�
อาึ รโฮงะ ป เนอึม ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน โครยญ
เจอ อ�ื 10 อาึ รอก ลอน รพาวม นึง โม พูนัม เมือง
ยูด่า นึง ฮอยจ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� ไม่ ชะ
ลู อื พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ อื ฮา อ�ื อาึ ซ เกือฮ
รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ ฆาื อื ตอก เญือม
เลอปึ รอาวม ระ โอเอฮี โฮ� 11 เอฟราอมิ เอจี โฮลฮ
ปุย คานัป กัปกา ไม่ โคมเฮง อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ�
มัฮ ฆาื ตัง อื รที แตะ ละ ซาวป แตะ โอเอฮี โอ ไก ป
มัฮ� 12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� อาึ ซ แปน ตอก
แมง ตอก บั่กบิฮ่ ละ โม เอฟราอมิ� ซ แปน ตอก
ม่วต ตอก เรมี ละ โม ยูด่า�

13 �เญอืม เอจี ยุ โม เอฟราอมิ เกิต ป โซะ ป คระ
ละ แตะ� ไม่ ยุ โม ยูด่า ไก เบราะ บัต่ แตะ ตอก เซ�
โม เอฟราอมิ เซ เคียต เอนิ โฮว ปัว กซัต อตัซีเรยี ป
มัฮ กซัต ระ เซ เรอึม แตะ� ปังเมอ โอ เกียฮ เกือฮ
ป โซะ อาวม อื เซ ไฮ� ไม่ โอ อื เกียฮ ไฮ ยุฮ เบราะ
บัต่ อื เซ� 14 อาึ ซ ยุฮ ป โซะ ละ โม เอฟราอมิ ตอก
ยุฮ ซิงโต ป โซะ ละ โอเอฮี โฮ� มัฮ อาึ ไอฮ ป ซ แจฮ
โปวฮ โม ยูด่า แปน ไซจ แปน ไซจ อ�ื เญือม บัว่ อาึ
โรวก เกอ ซ ไก โตว ป เกียฮ เรอมึ เกือฮ โปน ฮา อาึ
อ�ื 15 อาึ ซ ละ โปวฮ ปุย ไน แตะ ไม่ เอญี แตะ ฮา อื

ฮอยจ ละ อาวม โม เซ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ไม่ ซาวป
อื ยุ อาึ� เญือม เอจี ลอก โม เซ เม่ะมัก่ เกอ ซ ยุง
โรฮ ปัว นึง อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

6
โม อซิรา เอน ญอม เนอึม โตว โปวฮ รพาวม

ไพรม แตะ
1 โม ลัปซด่อน เซ อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ เอญี ซาวป

ยุ พะจาว, พะจาว เอจี เกือฮ เอะ อาวม ป โซะ ป
คระ� ปังเมอ แจง ซ เกียฮ เรอึม อื เอะ เกือฮ ไฮ
เยอ� พะจาว เอจี ปุฮ เฟียต เอะ ปอ เบราะ เบิ เยอะ
เอนิ� ปังเมอ ซ เพาะ โรฮ เบราะ เอะ เซ เนิ� 2 เมาะ
ลอา ลอวย ซเงะ แม พะจาว ซ เกือฮ แม โรฮ เอะ
ปุน โกฮ� ละ ซ โฮลฮ แม เอะ อาวต ดิ ไม่ พะจาว�
3 ไมจ เอะ ซาวป ตอก ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง เนอมึ ป มัฮ
พะจาว. พะจาว แจง ซ ฮอยจ อื เคะ เอะ เอ� ตอก
แจง โรฮ ซ โอก รงั ซเปีย เมือ กซะ อื โฮ� ตอก โรฮ
ฮอยจ รอาวม เฮละ เมือ ลัง เฮละ อื ละ ซ โซ อื ปลัฮ
เตะ โฮ�� อฮั เซ�

4 พะจาว ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ โม เอ
ฟราอมิ ไม่ โม ยูด่า เยอ� อาึ ซ ยุฮ ละ โม เปะ ตอก
เมอ แล� รพาวม ฮรกั โม เปะ อาึ เซ เอจี ไฆร พราว
ป ลัมเลือ เอนิ ตอก พาวง โกลง โฮ� ตอก โรฮ ไกลจ
ไฆร รน่ะ เมือ กซะ อื โฮ� 5 มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ โม
ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ อฮั ป โซะ ป ปวต ละ โม เซ
ฆาื อ�ื อาึ ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ นึง ลปุง ป โอก เน่อมึ
นึง มวยญ แตะ� กัน รเตีฮ ยุฮ อาึ เซ โอก เรยีง เอนิ
ตอก โอก ซเปีย ซเงะ โฮ� 6 ป ฆวต ยุ อาึ นึง โม
เปะ เอ มัฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน� มัฮ โตว ซัตซิง
โรวก เปอะ ทไว� อาึ ฆวต เกือฮ ปุย ไน แตะ ยุง ป
มัฮ อาึ� โฮฮ ฮา กัน ตอง อื ทไว ซัตซิง เนิ� 7 เญือม
เอจี ฮอยจ อื นึง เมือง เซ ป มัฮ นาตี อาดัม่ เซ� ปุย
โม เซ ปังเมอ เอจี ยุฮ เยอื ไลจ ไม่ ลปุง ซันญา อาึ ไม่
แตะ� เนอึม โตว รพาวม ละ อาึ� 8 กิเลอัต มัฮ เนอึ
ม เมือง นาวก นึง ป ฆอก ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
9 ป มัฮ โม ซตุ นึง อื เอจี พาวม ดิ ตอก เอนิ คะมุย
ป มอง ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ ปุย โฮ� ปัง มัฮ คระ
โฮว ปุย ฮอยจ นึง นาตี ซัมคัน นึง เชเคม เซ� ไก ตื
ป มอง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง� ปุย โม เซ มัฮ โฆง อื ตัง
ไจ แตะ ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ โฮวน เจือ� 10 อาึ เอจี
ยุ ติ เจือ ป เบรญี ลัมเลือ ละ แตะ นึง ซน่ะ ลลาึง โม
อซิราเอน เนอ� โม อซิราเอน เซ เอจี เกือฮ เนอมึ ติ
แตะ แปน ป รแอม ไล� ฆาื เลน แตะ จุ นึง กัน โอ อื
เนอมึ รพาวม ละ อาึ เซ�

11 �เออ� โม เปะ ป มัฮ โม ยู ด่า เยอ� มัฮ โรฮ
เปอะ ตอก เซ โรฮ� อาึ เอจี ฟวยจ พัต อาึง ซเงะ จี
อาึง ซาวม ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ตัม
กัน ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�
พะจาว อฮั แม เฮ�ี เญอืม ตะ อาึ เกือฮ โม ปุย ไน

แตะ จเลิน แม ตอก ไพรม แตะ�

7
1 �ไม่ เญือม ตะ เยอะ เกือฮ โม อซิราเอน เซ ไฮ

โซะ โอ� เญือม เซ อาึ ปังเมอ ยุ เอนิ เนอะ กัน ซเอ
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อมึ ลโฮก ยุฮ โม เอฟราอมิ� ยุ โรฮ ป ฆอก ป เบร ยุฮ
โม ซามาเรยี โรฮ� โม เซ ยุฮ แนฮ กัน บ่วก โจวง�
ซาวป แนฮ บระ ปอก โอเอฮี เญือะ ปุย� ไม่ ซาวป อื
ซะเต ปุย โครยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ� 2 ยุง
โตว โตก ละ ซ เกียฮ ไตม อาึ ไลลวง พิต โฌวะ ยุฮ
แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื ปเล่ีย เฮี กัน ฆอก ยุฮ อื เซ
เอจี ไก เอนิ รวติ โกะ อ�ื โอเอฮี โม เซ อาึ เอจี ยุ ลอป
เอนิ เนอะ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

3พะจาว อฮั เฮ�ี �โม ลัปซด่อน เนอ เอจี ไก แพน
กัน ยุฮ ละ ซ จุ แตะ กซัต เกือฮ มวน รพาวม เบือ
กัน ฆอก ยุฮ โม โกะ แตะ� เอจี เกือฮ โรฮ โม ลุก
นอง อื ซไบ่ รพาวม เบือ ลปุง โอ เนอึม อฮั แตะ ละ
อ�ื 4 ปุย โม เซ มัฮ ตื โม ป มาว ไม่ เลน แตะ จุ� โตะ
รพาวม อื เอจี กอยจ ราวม เอนิ ตอก ตาวโอป ป โอ
ปุย เญาะ จัมเปน ซาึฮ งอ นึง อ�ื เน่อมึ เญอืม ซเบื่อ
ก โรง ปุย แปง ฮอยจ ละ ปลอยฮ อื โฮ� 5 ไน ซเงะ ไก
กัน เลียง ชลอง ปุย ละ กซัต เตอ� โม เซ เยอ เกือฮ
กซัต ไม่ โม ป มัฮ ลุกนอง อื เซ ญุ่ยจ นึง ไปล อะงุน�
ยุฮ ดิ เอนิ ป พังไฮะ ไม่ โม ป กอ เพียก แฮม ปุย�
6 โตะ รพาวม ปุย โม เซ กอยจ ราวม ลอป เอนิ นึง
อาวม อื ฆวต ยุฮ แตะ ป ฆอก ตอก กอยจ ตาวโอป
เซ โฮ� รพาวม รอก อื เซ กลูไกล แนฮ กไน รพาวม
อื เซ แปนๆ ซาวม บวยฮ อื เอนิ� เญือม เอจี เติง
เมือ กซะ อื ปลาึฮ เอนิ ตอก ปลาึฮ รเออปึ งอ โฮ�
7 รพาวม รอก อื เซ กอยจ ราวม แนฮ กไน อื เซ ปอ
เอนิ ปุน ยุฮ อื ยุม ไม่ ป ตัตเตียง บัน่เมือง ยุฮ แตะ�
โม กซัต ยุฮ อื ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน แนฮ ปุย ยุม ไม่�
ปังเมอ โอ ไก ป ฮอยจ ปัว อาึ เรอมึ แตะ ติ เนอมึ��
อฮั เซ พะจาว เยอ�

8 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เอฟราอมิ เมอ ซาวป
รไม่ รม่าึก ติ แตะ ไม่ เมือง ปุย ไฮญ โฮวน เมือง�
แปน เยอื ฆาื อื ตอก คโนมปัง ป เปือต ปุย เกือฮ
ไซญ ติ ก บลัฮ โน่ง โฮ� 9 เอจี โฮลฮ ปุย เมือง ไฮญ
โซม เรยีง ไอฮ แด่น อ�ื ปังเมอ โอ ดิ โปวะ นึง อ�ื
ฮาึก ไกญ อื เซ เอจี ครา ฌวน� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ยุง
ติ แตะ� 10 รพาวม เกียฮ ฮุน ยุฮ โม อซิราเอน เซ�
เอจี แปน เอนิ ป รโจฮ โกะ อื ไอฮ� ปัง เอจี เกิต ปัน
ฮา ละ โฮวน เจือ ตอก เซ� ดิ ยุง โตว ลัง่ ซาวป ยุ เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ ฆาื อ�ื

11 �โม เอฟราอมิ เซ โฮว กูแก ไป มา แนฮ ตอก
รโกะ เกอื ลโมวะ โฮ� เมือ โรง อื เคียต โฮว ปัว โม
อียปิ เรอึม แตะ� ฟวยจ เซ ตอ แม โฮว เคะ ปุย นึง
เมือง อตัซีเรยี แม� 12 อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ปุย โม เซ
ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ฆอก ยุฮ อ�ื ตอก โรฮ ตาวง ปุย
แนง ละ โฮมวต แตะ ไซม ลไล โปว อื นึง กังฮาว โฮ�
13 โม เซ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ฆาื เอจี ละ โปวฮ อื อาึ� โม
เซ ซ ไลจ ซ โลม เนอมึ� ฆาื เลฮ อื เตียง อาึ� อาึ ไก
รพาวม ฆวต โตฮ โม เซ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� โม
เซ ปังเมอ อฮั ป โอ เนอึม ละ อาึ� 14 ปุย โม เซ ไว
วอน โตว ละ อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� เคียต ไอจ
คุกคัก ดู่ด่า ไม่ ไววอน แตะ ปัว ปอ ครวก รกั เอนิ อื
ตอก ปุย ตังเมือง โฮ� ไม่ เคียต โรฮ อื เครจี เนะ เค

รจี ฮกั แตะ ไม่ อ�ื ปัว เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน�
โม เซ เอจี มัฮ เนอมึ ป เลฮ เตียง อาึ เนอมึ� 15 เอจี
มัฮ อาึ ป เลียง ป เพอกึ เกือฮ อื ไก เรยีง แด่น เนอ�
โม เซ ปังเมอ ซาวป ลัง่ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก
ละ อาึ ลัง่� 16 ปุย โม เซ ญอม โตว ลเตือฮ แม ฮอยจ
เคะ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ เยอื ตอก อื
อกั โอ ซื โฮ� โม ป มัฮ จาวไน ยุฮ อื ซ ยุม เฮยี โรฮ
ไอฮ พาวม แตะ� นึง มัฮ แตะ ป เกียฮ ฮุน ดักดอย�
ไลลวง เซ ซ แปน เนอึม ควน โล่ โม อียปิ ญวยฮ ไม่
ปุ แตะ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

8
พะจาว เกือฮ โม ป ไว ฮุป ลอก ตุต

1พะจาว อฮั แมอื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ปาึง โตวต
ละ เกือฮ เปอะ ปุย เพรยีง ติ แตะ� โม ป ฮอยจ ตอซู
ไม่ เอะ เซ กัมลัง เลีฮ พราวป นึง บัน่เมือง ยุฮ ฮุ ตอก
เลีฮ กลัง ลอง โฮ� โม ปุย ไน อาึ อื เอจี พิต เนอึม
ลปุง ซันญา อาึ ไม่ แตะ� ยุฮ โตว อื ตัม โกตไม ยุฮ
อาึ เฟือฮ� 2 ปัง เอจี อฮั อาึ มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่
อฮั อื ติ แตะ มัฮ ปุย ไน อาึ นึง อฮั อื ติ แตะ ยุง ป
มัฮ อาึ ญุ่ก� 3 โม เซ เอจี ละ โปวฮ เยอื กัน ไมจ กัน
ญุ่ก� มัฮ เซ ป ซ ฮอยจ โครฮ โม ป รุป ไม่ อื เซ เกือฮ
ตอ ฆาื อ�ื

4 �โม อซิราเอน เอจี เลือก ไอฮ กซัต ยุฮ แตะ ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เอจี ดุฮ ฮวันา ยุฮ แตะ เตือง
โอ อื มัฮ ป อฮั อาึ ละ อ�ื เอจี ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ นึง
ไคร นึง มาื� ป ซ แปน ควน ไลจ โลม ละ โกะ อื เซ�
5 เออ� โม ซามาเรยี� ฮุป กวน โมวก ป ยุฮ เปอะ
เซ อาึ ปุก โตว รพาวม เมอะ เฟือฮ เอนิ� อาึ รอก
ลัมเลือ พาวม นึง เปอะ ฆาื อ�ื ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ
แล โอ โม เฮี ซ ปุน ยุฮ กัน ซงะ่ ซงอม เมอ� 6 ฮุป
เซ มัฮ เยอื ป ยุฮ ชงั โม อซิราเอน นึง เตะ โกะ แตะ
ติ ปุย� มัฮ โตว พะจาว เนอึม� ฮุป กวน โมวก ยุฮ
ปุย นึง เมือง ซามาเรยี เซ ซ โฮลฮ ปุย ตุฮ เกือฮ ไลจ
บลวย เอนิ�

7�ปุย ดัฮ ซมา กาื โฮ� มัฮ กาื ระ กาื กอ ป ซ โฮลฮ
อื เกป เปอ� เฮงาะ ดัฮ โอ โอก ซเนียง โฮ� เกียฮ
แปน โตว อาวป ละ ปุย� ปัง ไก ซเนียง ไก เปลิ� มัฮ
เยอื ปุย ตังเมือง ป ซ โฮลฮ โซม ฮา อ�ื 8 โม อซิรา
เอน เอจี โฮลฮ เนอมึ ปุย ไฮญ บลวน เตือง โอยจ อ�ื
เอจี โฮลฮ เนอึม อาวต ลลาึง ปุย เมือง ไฮญ ไม่ โอ
แตะ ไก ป มัฮ ตอก โดง ม่ะ โฮ� 9 โม เอฟราอมิ เซ
มัฮ ป โฮว ตัม รพาวม โกะ แตะ ตอก บรงั พริ ป โฮว
เฮลี โน่ง โฮ� โฮว ปัว ปุย เมือง อตัซีเรยี เรอมึ แตะ�
ซาวป จัง ปุย เมือง ไฮญ เกือฮ ฮรกั แตะ� 10 เญือม
เอจี โคมเฮง คาเคียน กซัต อตัซีเรยี อื เซ� ปัง เคียต
ซาวป จัง ปุย เมือง ไฮญ มัฮ ไม่ แตะ ตอก เซ� เญาะ
เล่ีญ โตว ซ รโจะ อาึ อื ละ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ปอ
ซเวยีต ซวุง อื ติ แตะ นึง โซะ ป อาวม แตะ�

11�เญอืม ยุฮ โม เอฟราอมิ คัน ทไว โฮวน ละ พัก
อื มัป่ ยุฮ แตะ เซ� มัฮ เอนิ คัน เซ ป แปน ควน ยุฮ
อื มัป่ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ฆาื อ�ื 12 ปัง เอจี ไซฮ
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อาึ อาึง ลปุง เพอกึ ตอม ละ โฮวน ลัมเลือ คอ� โม
เซ เมีญ เยอื อื มัฮ เมาะ โอเอฮี ป ตัง เจือ ละ แตะ
โน่ง� 13 โม เซ เยอ ปัง ทไว ซัตซิง ละ อาึ� ปัง ปอน
โตะ ทไว แตะ เซ ตัม ไล อ�ื อาึ ป มัฮ พะจาว เยอ ปัง
เมอ โอ ซ ปุน รปั ป ทไว อื เซ� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เกือฮ
ติ แตะ ไตม พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ� ไม่ ซ เกือฮ เยอะ
ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื อาึ ซ เกือฮ เอญี แม ฮอยจ นึง
เมือง อยีปิ�

14 �โม อซิราเอน เซ เอจี เบีย เนอมึ พะจาว ป ซัง
แตะ เกิต ไก เซ� ซาวป เอนิ ยุฮ เญือะ คึ ละ โกะ
แตะ ฆาื อื โฮวน โดฮ� โม ยูด่า ซาวป โรฮ โก เวยีง�
เกือฮ ฆรุง อื ฮลาวง ไม่ ไก ปอม ตฮนั นึง� อาึ ปัง
เมอ ซ เกือฮ งอ ฮอยจ ละ อ�ื เกือฮ เอนิ ฮะ ยุฮ เวยีง
เซ ไม่ ปอม อาวต ตฮนั นึง อื เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ พะจาว เยอ�

9
โม อซิราเอน ซ ลอก ตุต แตะ

1 โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� ปุ เญาะ เกือฮ ติ เปอะ
ไมจ มวน รพาวม� ปุ เกือฮ ติ เปอะ มาวก ฆาว ตอก
ปุย ตังเมือง โฮ� โม เปะ เอจี บระ เปอะ รพาวม พะ
จาว ยุฮ แตะ นึง เอจี มัฮ เปอะ ป เลนจุ� เอจี ฮนั
เปอะ นึง จังลา แตะ ตอก ปรโปวน โชะ ติ แตะ นึง
รบุฮ ปุฮ ปุย เฮงาะ โครยญ โดฮ โฮ� 2 เญาะ เล่ีญ
โตว� เฮงาะ รโกะ โซม เปอะ ไม่ รอาวม อะงุน ญุ
เปอะ เซ ซ กุมปอ โตว ละ เปอะ� รอาวม อะงุน โคระ
ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ ซ ไก โรฮ� 3 โม เอฟราอมิ เญาะ ซ
ไก โตว ป โฮลฮ ลัง่ อื อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
เยอ� ซ จัมเปน ลเตือฮ เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง อี
ยปิ งอ่น� ไม่ ซ โฮลฮ อื โซม โอเอฮี ป รแอม ไล นึง
เมือง อตัซีเรยี งอ่น� 4 เญือม อาวต อื นึง เมือง ปุย
ไฮญ ตอก เซ เญาะ ซ โฮลฮ โตว เรฮ รอาวม อะงุน
ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว, ไม่ โอ อื เญาะ โฮลฮ ทไว
ซัตซิง ป ปุก รพาวม อ�ื ป โซม ปุย นา เซ มัฮ ป เกือฮ
ปุย รแอม ไล ตอก ป โซม ปุย นึง เญือะ ป ยุม โฮ�
มัฮ เยอื เมาะ โซม ปุย อื ปอ ไฮ ฆวต อ�ื ซ ไก โตว
ติ ปุย เนอมึ ป โฮลฮ โรวก ทไว ป โซม เซ ละ พะจาว
นึง วฮินั เนอ�

5 เญือม เอจี เติง เวลา ชลอง ปุย ละ ซ นัปทื แตะ
พะจาว เซ� โม อซิราเอน ซ ยุฮ บุย อื ตอก เมอ ตอก
โอวน� 6 เญอืม เซ ปัง ปุน ตอ ฮา กัน ไลจ กัน โลม�
โม อยีปิ ซ รโจะ เอนิ ปุย โม เซ ละ ซ รปาึง อื นึง เวยีง
เมมฟิต� เครอึง ไคร เครองึ มาื ยุฮ อื เซ ซ เตือ เยอื
ไรป กัต ฮา อ�ื นึง เตน อาวต อื เซ ซ กวยฮ เยอื
โคะ กัต นึง ฮา อ�ื 7 เวลา เกือฮ พะจาว ปุย ลอก ตุต
แตะ เซ เอจี เติง เนอึม� เวลา โรก พะจาว เวน ละ
ปุย เอจี ซ ฮอยจ โรฮ� เญือม เซ โม เปะ ป มัฮ โม
อซิราเอน ซ ยุง เปอะ ไลลวง อ�ื ซ อฮั เปอะ เฮ�ี �ป
เคียต ซึป ลปุง พะจาว ละ เอะ มัฮ ปุย งาว� โม ป โคะ
ลปุ พะจาว อาวต นึง แตะ มัฮ ปุย เงา่ะ ปุย บ่า�� ซ
อฮั เปอะ เซ� โม เปะ เกละ ลัมเลือ เปอะ ยุ อาึ� มัฮ

ฆาื เอจี โฮวน ลัมเลือ พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� 8พะจาว
เอจี เกือฮ อาึ แปน ป ฮอยจ ซึป ลปุง แตะ ละ ซตอก
รเงอ่มึ แตะ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อื เซ� ปัง โฮว
อาึ นา ออฮ นา เอฮี� โม เปะ ปังเมอ มอง แนฮ เปอะ
โฮมวต อาึ ตอก มอง ปุย โฮมวต ไซม นึง แฮวะ ยุฮ
แตะ โฮ� ปัง มัฮ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว ไอฮ� ซ ไก ตื
โม ป เกละยุ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อ�ื 9 โม เซ เกือฮ
ติ แตะ ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร ลัมเลือ เอนิ� ตอก เอนิ
เจน ปุย กิเบ่อา* โฮ� พะจาว ซ ไตม อาึง กัน ฆอก
กัน เบร ยุฮ อื เซ� ฟวยจ เซ ซ รเตีฮ อื เกือฮ ลอก
ตุต แตะ ฆาื อ�ื

10 พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �เญือม ยุ โรง อาึ
โม อซิราเอน เนอ� ตอก เอนิ รโตฮ ปุย ยุ เปลิ อะงุน
นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� เญอืม ยุ โรง อาึ โม จัตเจือ ไพรม
เปอะ เซ� ตอก โรฮ รโตฮ ปุย ยุ เปลิ เม เญือม เปลิ
โรง อื โฮ� เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง บลาวง เปโอ*
เยอ� ปุย โม เซ ปังเมอ นุ่ม เอนิ ไว พะบ่าอนั� ฟวยจ
เซ โล่ว แม ลอต เอนิ แปน ปุย ซเม่อกึ รแอม เนิ ตอก
โรฮ มัฮ พะ ป ฮรกั อื เซ ป ซเม่อกึ รแอม เนิ โรฮ�
11 เฆียง เฮี อมันัต โญตซัก โม เอฟราอมิ เซ ซ ไฆร
เอนิ ฮา อื ตอก โปว ไซม โฮ� เญาะ ซ ไก โตว ป เกิต
กวน นึง� เญาะ ไก โตว ป แฮง นึง� ป เตอมึ แฮง
นึง อื ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก� 12 ปัง ไก งอ่น ป เอจี เลียง
กวน แตะ ฮอยจ ละ ระ อ�ื อาึ ซ ตุย เกือฮ โอก ฮา
อ�ื เญาะ ซ เกือฮ โตว ไอม ติ โกะ ปุย เนอมึ� เญอืม
เอจี ละ โปวฮ อาึ อ�ื ปุย โม เซ ซ โซะไซญ เนอึม ละ
อื ฆาื อ�ื 13 ไพรม อื อาึ ยุ โม เอฟราอมิ ตอก โอเอฮี
ซมา ปุย นึง โตะ โลก ก ไมจ อื โฮ� ปเล่ีย โม เอฟรา
อมิ เซ จัมเปน อื ตาว กวน แตะ โอก ละ ซ โฮลฮ ปุย
ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

14 โอ พะจาว, อาึ ซ ปัว ปะ ยุฮ ละ ปุย โม เฮี ตอก
เมอ แล� ปัว ปะ เกือฮ ปรโปวน โม เซ แปน ปุย
ซแกต� ปัว โรฮ ปะ เกือฮ อื แปน ปุย โอ โฮลฮ เกือฮ
กวน แตะ ปุ�

15 พะจาว อฮั เฮ�ี �กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ปุย โม
เซ เตือง โอยจ อื เอจี ไก เน่อมึ เญือม อาวต อื นึง
ยว่ง กิละกัน ลัง่� เญือม เกละ โรง อาึ ยุ มัฮ เน่อมึ
นา เซ� อาึ ซ โครฮ โม เซ โอก ฮา นาตี ซัมคัน ยุฮ
แตะ� นึง ฆอก ลอน กัน ยุฮ อื เซ� อาึ เญาะ ซ ฮรกั
โตว ปุย โม เซ� โม ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื เอจี มัฮ ตื ป
เลฮ เตียง อาึ� 16 โม เอฟราอมิ มัฮ ตอก โคะ ป เอจี
ตูไต ซออฮ แรฮ ปอ เอนิ โอ อื เญาะ เกียฮ เกิต เปลิ
โฮ� เญาะ เกียฮ เกิต โตว กวน อ�ื ดัฮ ตอ ไก ลัง่
กวน งอ่น โฮ� อาึ ซ ยุฮ แม ไลจ ไม่ ป มัฮ กวน ฮรกั
อื เซ ฮา อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

17พะจาว ยุฮ อาึ เซ� ซ ละ โปวฮ เนอมึ ป มัฮ ปุย
ไน แตะ� มัฮ ฆาื โอ อื เนอึง ป อฮั อ�ื ปุย โม เซ
ซ ลอต เอนิ แปน ป โฮว ไป โฮว มา ลลาึง เมือง ปุย
ไฮญ ฆาื อื โฮวน โดฮ�

* 9:9 9:9 ดัฮ เปอะ ฆวต ยุง ไลลวง กิเบ่อา โฮ แลน นึง พะทัม ป รเตีฮ รตุม 19:1-30. * 9:10 9:10 แลน ไลลวง อื นึง พะทัม 4 โมเซ
25:1-5
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10
โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ โฮลฮ แปน ครา ฆาื อื

1 โม อซิราเอน มัฮ ตอก โคะ อะงุน ป ระ เน่อมึ
เกลอึม เปลิ โฮ� โฮว ละ โฮวน ป โฮลฮ ป ปุน แตะ
เมาะ ออฮ� โฮว โรฮ ละ ยุฮ แตะ คัน ละ ป ทื แตะ
โฮวน เมาะ เซ โรฮ� โฮว ละ จเลิน ปะเทต อาวต
แตะ เมาะ ออฮ� โฮว ละ ยุฮ แตะ ซกัง ซัมคัน เกือฮ
คึ ฮา ไพรม แตะ ปุๆ� 2 โม อซิราเอน เซ เนอึม โตว
รพาวม� ปเล่ีย เฮี ซ จัมเปน อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
พะจาว ซ เญื่อฮ คัน ทไว ยุฮ อ�ื ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่
ซกัง ซัมคัน ยุฮ อื เซ โรฮ�

3 เญือม เซ ปุย โม เซ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เอะ ไก
โตว กซัต ยุฮ ฮุ� ตึน ซ มัฮ ฆาื โอ เอะ นัปทื เนอึม
พะจาว. ปัง ไก� ปุ โรฮ ซ ไก ป มัฮ ละ เอะ โรฮ��
อฮั เซ� 4 ปุย โม เซ อฮั แนฮ ลปุง ไอฮ พาวม แตะ�
ซันญา ป โอ เนอึม ละ ปุ แตะ� เคียต ซันญา ซ ปุก
แตะ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ เตือง โอ แตะ ยุฮ เนอึ
ม อื ตัม เซ� ป ปุก ป ลอก เกอ เปียน อื แปน ป โอ
ปุก โอ ลอก ฆาื อ�ื ตอก เอนิ โคะ ป ออป กวยฮ นึง
โตะ ชจิ เอจี ฟวยจ ไท ปุย อาึง ไมจ โฮ� 5 โม ซามา
เรยี ซ อาวต ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ� ซ อาวต ไม่
ตุก เปละ นัน พาวม แตะ นึง เอจี ไฆร ฮุป โมวก ไคร
ยุฮ อื นึง เบท่าเวน เซ� ปุย โม เซ ไม่ ซตุ ยุฮ อื ป มัฮ
โม ป ไว ฮุป เซ ซ เยอืม ฆาื อ�ื ซ โฆว ลอป เอนิ ฆาื
เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก ฮุป ยุฮ แตะ เซ� 6 ปุย ซ โรวก
ฮุป ยุฮ อื เซ ฮา อ�ื ซ โรวก ทไว อื ละ กซัต อตัซีเรยี
ป มัฮ กซัต ระ เซ� เญือม เซ โม เอฟราอมิ ซ โฮลฮ
โชะ นา แตะ� โม อซิราเอน ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะ
กิจ ปิญไง่ แตะ� มัฮ ฆาื ซิงซา อื โอเอฮี ไม่ ฮุป เซ�
7 กซัต ยุฮ โม ซามาเรยี ซ ไลจ ซ ไฆร ตอก เซียน เคิ
ป ตอยฮ ราว รอาวม โฮ� 8นาตี ซัมคัน นา ก ฮลาวง
อื นึง ยว่ง อาเวน ป แปน มัป่ ละ โม อซิราเอน เซ ซ
ยุฮ ปุย ไลจ ไม่� คัน ทไว นึง อื ซ กวยฮ โคะ กัต นึง
ไม่ ไรป ฆอก ปอ ไฆลป เอนิ อ�ื เญอืม เซ ปุย ซ อฮั อื
ละ บลาวง ฌื เซ ตอก เฮ�ี �ลเลอึม เอนิ โฆวต เอะ
เอ�� อฮั เซ� ซ อฮั โรฮ อื ละ โม มอยจ ตอก เฮ�ี
�เทอมึ เอนิ เอะ เฮ�ี� ซ อฮั เซ�

9 พะจาว อฮั เฮ�ี �เออ โม อซิราเอน� มัฮ เน่อมึ
เจน กิเบอ่า ลัง่ ยุฮ โม เปะ ป พิต ละ อาึ อ�ื ยุฮ แนฮ
ลัง่ เปอะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย� แจง โอ เปอะ ซ โปน กัน
รุป ป ซ เกิต ละ เปอะ นึง กิเบ่อา เซ� 10 อาึ ซ เกือฮ
โม ปุย มัป่ เซ ลอก ตุต แตะ� ซ เกือฮ ปุย โฮวน เมือง
รโจะ ปุ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ อ�ื เอจี มัฮ เกือฮ
เยอะ ลอก ตุต ฆาื ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน อื มัป่�

11 �ไพรม อื เอฟราอมิ เซ มัฮ ตอก โมวก ชงั ป
เอจี โฮลฮ ปุย เพอกึ เกือฮ ยุฮ กัน โฮ� ญอม บึน เฮ
งาะ ไม่ เตม รพาวม แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ
ดุฮ แอก นึง โงก ไมจ อื เซ ละ ซ เกือฮ เยอะ ยุฮ กัน
โซะ� อาึ ซ เกือฮ ยูด่า แปน ป เมือะ ไท� ซ เกือฮ
โรฮ อซิราเอน แปน ป เมือะ เพือ นึง อ�ื 12 อาึ เอจี
อฮั เฮี ละ� ไมจ เปอะ ไท แปฮ เตะ เอจี ฮงั เซ� ไมจ

เปอะ ซมา กัน ซื กัน ไซ นึง ละ โกะ เปอะ� ซ โฮลฮ
เปอะ เกป เปลิ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน เซ เบือ อ�ื
เอจี เติง เนอึม เวลา ไมจ เปอะ ซาวป ยุ อาึ ป มัฮ
พะจาว ยุฮ เปอะ� ฟวยจ เซ อาึ ซ โพต ป ไมจ ละ
เปอะ ตอก ราื รอาวม เฮละ โฮ� 13 โม เปะ ปังเมอ
ซมา เปอะ กัน ฆอก กัน เบร นึง เบือง ยุฮ แตะ� เอจี
โฮลฮ เปอะ เกป เปลิ กันไฮะ กันฮอน ฆาื อ�ื เอจี
โฮลฮ โรฮ เปอะ โซม เปลิ ลปุง จุไล เซ ไม่ อื โรฮ�
เอจี มัฮ ฆาื อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง เลาะ รุป เซ
อกึ� ไม่ โม ตฮนั โฮวน ยุฮ เปอะ เซ� 14 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� กัน รุป เซิก ซ เกิต ละ ปุย ไน โม เปะ
ฆาื อ�ื ป มัฮ ปอม ตอน ฮมัน อาวต ตฮนั ยุฮ เปอะ
ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ ฮา เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ซ ตอก
เอนิ เจน กซัต ชนัมัน เญือม ยุฮ อื ไลจ ไม่ ปุย ยว่ง
เบ่ทาเบ่น นึง กัน รุป แตะ โฮ� เญือม เซ ป มัฮ มะ
ปุย เอจี บอยฮ ดิ เอนิ ปุย ไม่ กวน อื ปอ ยุม อื เอนิ�
15 โม เปะ ป มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตเอน เนอ� ไลลวง ตอก
เซ ซ เกิต โรฮ ละ เปอะ โรฮ� นึง เอจี โฮวน ลัมเลือ
กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ เซ� เญือม รุป โรง ปุย
เมือ กซะ อ�ื กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ซ ยุม เอนิ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

11
พะจาว โตก ละ ปุย ไน แตะ ป ไฆร อื ฮา คระ

1 พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม มัฮ ลัง่ โม อซิราเอน
ตอก กวนดุ อู อาึ ฮรกั เนอึม เมอะ� เญือม เซ อาึ
เอจี กอก กวน รเมะ แตะ โอก ฮา เมือง อียปิ เซ�
2 ปัง มัฮ ตอก เซ� โฮว อาึ ละ กอก แตะ เกือฮ เอญี
เคะ แตะ� โฮว ละ ตอ แตะ ซไง ฮา อาึ ฆาื อ�ื โม เซ
เอจี ซาวป แนฮ ทไว ซัตซิง ละ พะบ่าอนั� เอจี ตอง
ลอป โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื ละ ฮุป ไว ปุย� 3 เมือต
แลน เอจี มัฮ อาึ ป เพอกึ เอฟราอมิ เกือฮ เกียฮ โฮว
เยอ� อาึ โอม แนฮ ปุย โม เซ นึง เญือะ ดึม แตะ�
ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ยุง อื มัฮ อาึ ป เกือฮ แตะ ไฮ ป
โซะ อาวม เมอ� 4 อาึ เอจี เมือะ รพาวม โม เซ เบือ
รพาวม ฮรกั ไม่ เลียก พาวม แตะ นึง� อาึ ยวก โอม
โม เซ ไม่ เปลีฮ เนอมึ รพาวม ฮรกั แตะ ละ� อาึ นุ่ม
โรฮ ติ แตะ ละ เทาะ แตะ โม เซ เกือฮ โซม�

5 �ปุย โม เซ ญอม โตว เอญี เคะ อาึ� ลเตือฮ แม
ฮอยจ นึง เมือง อยีปิ ฮา อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ อาวต ฆรมึ
กัน ตัตเตียง ปุย เมือง อตัซีเรยี แตะ ฆาื อ�ื 6 ยว่ง
อาวต อื โครยญยว่ง ซ เกิต กัน รุป ปุย เซิก นึง� โตะ
รเวอืะ ฆรุง ยว่ง อื ซ เญื่อฮ ปุย ฮา อื แกล เอนิ� ซ
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อ�ื มัฮ ฆาื ยุฮ อื โอเอฮี ตัม แพน
กัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� 7 โม ปุย ไน อาึ เซ ซาวป แนฮ
ลเตือฮ ติ แตะ โฮว ซไง ฮา อาึ แนฮ� โม เซ ซ กอก
ปัว พะจาว ตึก นึง ฮลาวง แตะ ยวก แอก ฮา ซองัปา
แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป ยวก ละ อ�ื

8 �เออ เอฟราอมิ� อาึ อมั ซ เกียฮ รน่ัก บรอน
เนอะ ปะ� เออ อซิราเอน� อาึ อมั ซ เกียฮ น่าึก
โปวฮ ปะ ละ ปุย ไฮญ� อาึ อมั ซ เกียฮ รน่ัก บรอน
เนอะ ปะ ตอก ยว่ง อตัมา โฮ� อมั ซ เกียฮ ยุฮ ละ
เปอะ ตอก ยุฮ แตะ ละ ยว่ง เซโบ่ยมิ โฮ โรฮ� โตะ
รพาวม อาึ อื โตก แนฮ ละ เปอะ� โตะ กไน รพาวม
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โด่ะ อาึ อ�ื อาวม แนฮ ไก รพาวม ฮรกั ไฌม แตะ โม
เปะ� 9 อาึ ซ เกือฮ โตว โม เปะ ลอก ตุต ตัม เมาะ
เรยีง รอก พาวม แตะ นึง เปอะ� อาึ เญาะ ซ ยุฮ โตว
ไลจ ไม่ โม เอฟราอมิ� นึง มัฮ อาึ พะจาว� อาึ มัฮ
โตว ปุย ปลัฮเตะ� อาึ มัฮ พะจาว ป ซงะ่ ซงอม อาวต
ลลาึง โม เปะ� อาึ ซ ฮอยจ โตว เคะ เปอะ ไม่ รพาวม
รอก แตะ� 10 อาึ ป มัฮ พะจาว เญือม ซ โอก เซียง
แตะ ตอก เอนิ เซียง อาวม รเวยี ซิงโต โฮ� โม ป มัฮ
กวน อาึ เซ ซ เอญี เอนิ ฆาื อื เน่อมึ ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ� ไม่ ซ ลอต อื ฟวต อาึ�
11 ซ ฮอยจ พราวป เอนิ เน่อมึ นึง เมือง อียปิ ตอก
โปว ไซม โฮ� ซ ฮอยจ โรฮ เน่อมึ นึง เมือง อตัซีเรยี
ตอก โปว รโกะ เกอื โฮ� อาึ ซ เกือฮ แม โฮลฮ เอญี
ฮอยจ นึง เญือะ นึง ยว่ง แตะ ติ โฮน แม�� อฮั เซ
พะจาว เยอ�

อซิราเอน ไม่ ยูด่า ลอก ตุต แตะ
12พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โม เอฟราอมิ เอจี

เกือฮ ลปุง จุ ไล ไก รวติ อาึ� เกือฮ โรฮ ลปุง โอ เนอึ
ม อาวต ไคว เมือง อซิราเอน� โม ยูด่า เซ มาว แนฮ
ลัง่ ไม่ เลฮ แตะ เตียง อาึ ป มัฮ พะจาว ซงะ่ ซงอม�
ไม่ มัฮ ฮะ ป เนอมึ รพาวม�� อฮั เซ�

12
1 เมาะ ป ยุฮ โม เอฟราอมิ โครยญ เจือ เน่อมึ เมือ

กซะ ฮอยจ เมือ กปู อื มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� ไม่ มัฮ
อื ควน ซ ไลจ ซ โลม โกะ อื ไอฮ� ปุย โม เซ อฮั แนฮ
ลปุง จุ ไล ไม่ ยุฮ แตะ กัน ไฮะฮอน โฮวน ปุๆ� เอจี
ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ โม อตัซีเรยี ไม่ กาไค ดิ อื ไม่ ปุย
เมือง อียปิ� 2พะจาว ซ ฟึนฟอง โม ยูด่า� ซ รเตีฮ
โม อซิราเอน เกือฮ ลอก ตุต ตัม กัน พิต ยุฮ อ�ื ซ
โรก แตน อื ละ อื ตัม กัน ฆอก เอจี ยุฮ อื เซ� 3 ยา
โคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ เดือะ โฮมวต ล่อยจ เอ
ซาว ป มัฮ เอียกระ แตะ เน่อมึ เญือม อาวต อื โตะ
เวยีก มะ แตะ ลัง่� เญอืม เอจี ระ อื ยาโคป เซ ตอซู
แม ปุ แตะ ไม่ พะจาว� 4 เอจี ตอซู เนอึม ปุ แตะ
ไม่ เตปด่า ไม่ เอจี เป เนอึม อ�ื เญือม เซ เยอืม ไม่
ปัว อื เตปด่า เซ ปิฮ มุ่น ละ แตะ� พะจาว เปลีฮ ติ
แตะ ละ ยาโคป นึง เบ่ตเอน เซ� เอจี อู ไม่ ยาโคป
นา เซ� 5 ป ยุ อื เซ มัฮ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง� มอยฮ เยโฮวา เซ มัฮ มอยฮ ป ไมจ ปุย นัปทื�
6 ปเล่ีย เฮี โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ
เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ยุฮ แตะ� เอญี
เคะ พะจาว เยอ เมิฮ� ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ไม่ ยุฮ เปอะ กัน ปุก กัน ลอก� มอง
แนฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม ลัง่ เปอะ เมิฮ�

7 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม อซิราเอน มัฮ เนอึม ป โอ
ซืไซ� ตอก โรฮ โม ปอกา โฮ� กอ โกว ลุ่น โอ ซเมอ
ละ ซ แฆ บ่วก แตะ โอเอฮี นึง ละ ปุย� 8 โม เอฟรา
อมิ อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี กอย เนอมึ ยุฮ แตะ� มัฮ เบือ
ไมจ ป ลัง ละ อะ� ไก โตว เมอ ป โรวต อฮั เอะ กอย
นึง กัน บ่วก เกอ�� อฮั เซ��

9ญันได่ พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ� เอจี มัฮ อาึ ป ตาว โม เปะ เกือฮ

โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ� อาึ ซ เกือฮ แม โม เปะ
โฮลฮ อาวต แม นึง เตอปึ ตอก เตอปึ อาวต เปอะ
เญือม ไก กัน ชลอง อาวต นึง เตอปึ โฮ� 10 อาึ เอจี
อู ไม่ โม ป ซึป ลปุง แตะ� อาึ เกือฮ โม เซ โฮลฮ ยุ
บลอง โอเอฮี โฮวน โฮน� อาึ เกือฮ โรฮ โม ป ซึป
ลปุง แตะ เซ รโฮงะ อาึง ไลลวง กัน โซะ ป ซ เกิต ละ
โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ�� อฮั เซ�

11 นึง แควน กิเลอัต ปังเมอ ไก แนฮ ป ฆอก ป
เบร นึง� ป ยุฮ กัน ตอก เซ มัฮ ป ซ จัมเปน ฮอยจ
ละ กัน ไลจโลม แตะ� ไก เนอึม ป โรวก โมวก โปก
ละ ซ มอก แตะ ทไว นึง ยว่ง กิละกัน� กัง เคะ เอ
คัน ทไว ยุฮ อื เซ ปังเมอ ซ ลอต เยอื แปน ซโมะ รชุก
อาวต นึง กังเด่น� 12ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ
เซ� โฮลฮ ตอ ฮอยจ อาวต นึง เมือง อารมั� โฮลฮ
โซม จัง เลียง แกะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ ปรโป
วน เญือะ แตะ นึง เมือง เซ� 13 ฟวยจ เซ� พะจาว
ดวน ป ซึป ลปุง แตะ ติ ปุย โฮว เรอึม โม อซิราเอน
เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา นึง เมือง อยีปิ� เกือฮ
โรฮ อื แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปุย โม เซ โรฮ�
14 โม เอฟราอมิ เอจี เกือฮ ลอป พะจาว รอก พาวม
เนอมึ รอก พาวม แนม นึง แตะ� เอจี โซมกวน เนอึ
ม ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื พิต ยุฮ แตะ�
พะจาว ยุฮ อื เซ� ซ เกือฮ เนอึม อื ลอก ตุต แตะ�
มัฮ ฆาื ยุฮ อื ควน ไลจ มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ�

13
โม อซิราเอน ซ ลอก ตุต แตะ

1 ไพรม อื เญือม อฮั โม เอฟราอมิ โอเอฮี ฮ�ี โม
อซิราเอน ป มัฮ เจอ ไฮญ นึง อื นัปทื โม เอฟราอมิ
เซ ไม่ งอ่ต อื ป อฮั อ�ื ปเล่ีย เฮี โม เอฟราอมิ เซ ปัง
เมอ เอจี ยุฮ ป พิต นึง ไว แตะ พะบ่าอนั� มัฮ เซ ป
ซ ยุม อื ฆาื อ�ื 2 โม เอฟราอมิ เซ ยุฮ แนฮ ป พิต
ตอก เซ โฮวน ปุ ปุ� ซาวป โล ฮุป ละ ซ ไว แตะ� ยุฮ
ฮุป เซ นึง มาื ตัม ป คิต ป งอ่ต โม โกะ แตะ ไอฮ�
ซาวป โรฮ เกือฮ โม ชงั ยุฮ ฮุป เซ ละ แตะ� อฮั เฮี
ไม่ อ�ื �ไมจ เอะ ทไว โอเอฮี ละ พะ ยุฮ แตะ เฮ�ี�
อฮั เซ� ฮุป เซ มัฮ เยอื ฮุป กวน โมวก บ่ได่ะ� โม
เซ เกียฮ ตอ ปุน ฮงาึต เอนิ โน่ง อื เมอ� 3 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� ปุย โม เซ มัฮ ป ซ ไฆร เยอื ไอฮ พาวม
แตะ� ตอก ไฆร พาวง โกลง ไม่ รน่ะ เญือม เอจี ฮ
ลาวง ซเงะ โฮ� ตอก โรฮ เฮงาะ แลป ป โรวก กาื�
ปอย โอก เน่อมึ นึง โตะ รบุฮ โฮ� ตอก โรฮ ม่าึต งอ
โอก เน่อมึ นึง เฆียป รกู เญือะ ปุย โฮ�

4 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ เย โฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ� เอจี มัฮ อาึ ป นัม โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง
อยีปิ เปอ� โม เปะ ไก โตว พะจาว ไฮญละ เปอะ โนก
ฮา อาึ อ�ื มัฮ อาึ โน่ง ป เกียฮ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา
ป โอ ไมจ เจอ� 5 เญือม อาวต เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ
โฮ� อาึ เอจี แลน แก ลอป โม เปะ� 6 โม เปะ เมือต
เปอะ เอจี ฮอยจ นึง นาตี ไมจ� ไม่ โฮลฮ เปอะ โซม
ซัก กุก เตือ นึง เซ� ปังเมอ เกือฮ เอนิ เปอะ ติ แตะ
เกียฮ ฮุน� ไม่ เบีย เยอื เอนิ เปอะ อาึ� 7 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ เยอ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ ตอก ป ยุฮ
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รเวยี ซิงโต โฮ� ซ มอง โรฮ เกียต เปอะ เฆียง คระ�
ตอก ป ยุฮ รเวยี พรุยฮ โฮ� 8 อาึ ซ ดัม เอนิ โฮมวต
เปอะ ตอก มะ เครฮี ป ตุย ปุย กวน อื ฮา อื โฮ� ซ
แจฮ เอนิ รน่าวก เปอะ� ซ เกียต กุก เอนิ โม เปะ นา
เซ ตอก รเวยี ซิงโต โฮ� ซ แจฮ โม เปะ แปน ไซจ
แปน ไซจ อื ตอก โกะพริ ซวก โฮ�

9�โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� อาึ ซ ยุฮ เนอึ
ม ไลจ ไม่ เปอะ� มัฮ ปุย บุย ป ซ เกียฮ เรอมึ โม เปะ
เอ� 10 โม เปะ เอจี ปัว เปอะ ติ แตะ ไก กซัต ยุฮ� ไม่
ฆวต ไอฮ เปอะ โม พูนัม ยุฮ แตะ� ตัว เซ ปุย โม เซ
อมั เกียฮ เรอึม อื โม เปะ ไม่ บัน่เมือง อาวต เปอะ
เซ� 11อาึ เอจี มัฮ ลาวม ซ เกือฮ โม เปะ ไก กซัต ยุฮ
ไม่ รพาวม รอก แตะ� กัง เคะ เอ อาึ มัฮ โรฮ โฆง ตุย
กซัต เซ ฮา เปอะ ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ โรฮ� 12 ไล
ลวง พิต โฌวะ ยุฮ โม เอฟราอมิ เมอ� เอจี ไก ป มอง
โจต อาึง นึง นังซื� เอจี โซะโกะ โรฮ อาึง นึง อื ไมจๆ
โรฮ� 13 โม เซ เยอ เอจี เติง เวลา ไมจ อื เกิต เตอ�
ปังเมอ แปน เยอื ตอก กวนงกั ลโมวะ โฮ� ตอก โรฮ
กวนงกั อาวต โตะ เวยีก มะ แตะ ป กัมลัง เอจี ซ เกิต
ไม่ โอ อื ญอม เกิต ติ ชวง โฮ�

14�อาึ ซ เรอมึ โตว ปุย โม เฮี เกือฮ โปน ฮา เมือง
ป ยุม� เญาะ ซ เรอึม โตว เกือฮ โปน ฮา อมันัต ลัก่
ยุม เซ� อาึ ซ ดวน อมันัต ลัก่ ยุม เซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ
ไม่� ซ เกือฮ เอนิ เมือง ป ยุม เซ ฮอยจ ยุฮ ชปิไฮ
ละ� อาึ เญาะ ซ เลียก พาวม โตว นึง ปุย โม เซ เฟือ
ฮ เอนิ�

15 �โม เอฟราอมิ เซ ปัง จเลิน ยุฮ แตะ ตอก ระ
ฮอน ไรป โฮ ญุ่ก� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ กาื กอยจ ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ เซ ฮอยจ ละ อื เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ�
ซ เกือฮ นัมโม่ ไม่ รอาวม ปลาฮึ นา ก อาวต อื เซ ไฮจ
ซออฮ โอยจ� โอเอฮี เมาะ ป ระ งวยฮ ระ ตุง ยุฮ อื ซ
ไลจ ซ ไฆร ฆาื อื แกล เอนิ� 16 โม ซามาเรยี ซ ลอก
ตุต แตะ ฆาื มัฮ อื ป เลฮ เตียง อาึ� โม ลัปซด่อน นึง
อื ซ ยุม ตื ฆาื อื นึง กัน รุป เซิก� กวนงกั จัว นึง อื ซ
บอยฮ ปุย ไม่ เตะ� โม ปรโปวน แฮง นึง อื ซ ซเรฮี
ปุย เวยีก อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

14
โฮเชยา ปัว โม อซิราเอน เอญี เคะ พะจาว

1 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ เอญี
เคะ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� โม เปะ เอจี
โคะ ซดุฮ เปอะ ปอ ฆลาื แตะ� มัฮ ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ
โกะ เปอะ ไอฮ� 2 ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะจาว ไม่ ไว
วอน เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต
ยุฮ ฮุ เซ เตือง โอยจ อ�ื ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว
เยอะ นึง เปอะ เซ� เอะ ซ ลืลาว ปะ เกือฮ แปน ป
ทไว แตะ ละ เปอะ� 3 เอะ เกียฮ เปิง โตว ปะเทต อตั
ซีเรยี� บรอง รุป เซิก ยุฮ ฮุ ปุ โรฮ เกียฮ เฆีญ เอะ�
เอะ เญาะ ซ อฮั โตว ฮุป ไว แตะ ป ยุฮ ฮุ นึง เตะ โกะ
แตะ เซ มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� โอ พะจาว� ปัง มัฮ
เอะ ตอก กวน ดอย โฮ� เอะ โฮลฮ ลัง่ ยุ ตอก เลียก
พาวม ปะ นึง แตะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ เปอะ เซ�� ไมจ
เปอะ อฮั เซ�

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน
4พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ นัม โม ปุย ไน แตะ เกือฮ

เฌาะ รพาวม แตะ ละ เอญี แม อื เคะ อาึ� อาึ ซ ฮรกั
ไฌม เนอึม เมอะ ไม่ เตม รพาวม แตะ� ไม่ โอ แตะ
เญาะ ซ ฮาวก รพาวม ละ� 5อาึ ซ แปน ตอก รอาวม
รน่ะ ละ โม อซิราเอน� โม เซ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ ตอก โพรยฮ เตีย ด่อก ลีลา โฮ� ซ โฮลฮ
ซาึต แรฮ แตะ โด่ะ ตอก โคะ นึง เลบ่านอน โฮ� 6 ปุย
โม เซ ซ ไอม ตอก โคะ ป เตีย กัก ชุก ฮละ โฮ� ซ ไมจ
ซ ชอม เอนิ ตอก โคะ กาวก ลโฆลฮ โฮ� ซ ซออย ฮงาื
โรฮ ตอก โคะ โซน ซีด่า นึง เลบ่านอน โฮ� 7 อาึ ซ
โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม เซ ติ โฮน แม� ซ เกือฮ กัน
ยุฮ อื จเลิน� ตอก เอนิ ระ ฮอน ป ซมา ปุย นึง โตะ
รปึม โฮ� ซ โฮวน ป โฮลฮ ป ปุน ตอก อะงุน เกลอมึ
เปลิ โฮ� ซ อาวม ปุย ซออย ฮงาื อื ตอก ซออย ฮงาื
รอาวม อะงุน นึง เลบ่านอน โฮ� 8 โอ เอฟราอมิ�
อมั ทา ลัง่ เปอะ เกือฮ ติ แตะ เกวคอง ไม่ ฮุป ไว ปุย
ตอก เซ� เอจี มัฮ อาึ ไอฮ ป แลน แก โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง เปอะ� อาึ ซ โลยฮ รซอม ไววอน เปอะ� อาึ
มัฮ โรฮ ตอก โคะ ฆิ รจวง ละ ซ เฆีญ เดีย แตะ โม
เปะ� เมาะ ป ไมจ ป ญุ่ก ป ฮอยจ ละ เปอะ เซ มัฮ ตื
ป เกิต เน่อมึ นึง อาึ�� อฮั เซ พะจาว�

9 โม ป ไก กัมกึต วไิซ เยอ� เกือฮ คาวไจ ไลลวง
ป เอจี ไซฮ อาึ อาึง เฮ�ี ไม่ ไตม อื อาึง โตะ รพาวม
แตะ� คระ ยุฮ พะจาว เซ มัฮ เนอึม คระ ปุก คระ
ลอก� ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ ยุฮ อื ตัม ป อฮั อื เซ ซ โฮลฮ
เนอึม จีวติ แตะ เบือ อ�ื ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ ซ
โคะ ซดุฮ ปอ ฆลาื แตะ� นึง คระ โฮว แตะ� อฮั เซ�
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โยเอน
ไก โตว ป ยุง ซโตฮ ไลลวง จีวติ โยเอน เฮ�ี ไก

โตว ป แจง นึง ซไม ไอม อื ไม่ เญือม ยุฮ อื กัน นึง
ซึป แตะ ลปุง พะจาว ละ ปุย� ปุย งอ่น อื แกต อื มัฮ
เจน พอน แลฮ รอย เนอึม กา เกิต พะเยซู นึง ปลัฮ
เตะ� งอ่น อื แกต อื มัฮ กา เซ� ปังเมอ โอ เกียฮ
แจง นึง อ�ื
โยเอน อู ไลลวง ซดู ซฆลา ป ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ โอ

เอฮี ป ซมา ปุย นึง เมือง อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื
เญือม อู อื ไลลวง ตอก โซะ ป เกิต ละ ปุย ฆาื แมง
โม เซ� ลอต โรฮ อู ไลลวง ซเงะ ซัมคัน ยุฮ พะจาว
ป มัฮ เวลา เญือม ซ เกือฮ พะจาว ตุต ฮอยจ ละ โม
ป โอ ญอม ยุฮ ตัม ปุก อื รพาวม แตะ� โม ป โอ ยุฮ
ตัม กัน ซื กัน ไซ ยุฮ พะจาว เซ� ซ ลอก ป โซะ ฆาื
อ�ื โยเอน ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� ดวน ปุย โปวฮ
รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� ดัฮ ยุฮ เนอึ
ม อื ตอก เซ พะจาว ซันญา อาึง ซ เกือฮ แม แตะ
เมือง อาวต อื ไมจ มวน แม ตอก ไพรม แตะ� ไม่ ซ
ปิฮ อื มุ่น ละ ปุย ไน แตะ� ติ เจือ ป ไมจ เอะ งอ่ต ที
นึง พะทัม เฮ�ี มัฮ รซอม ซันญา ยุฮ พะจาว นึง ไล
ลวง ซ เกือฮ อื ลปุ แตะ ฮอยจ ละ ปุย� เตือง ปรเมะ
ปรโปวน� เตือง ป กวต ป บุฮ� ตอก ปุ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื

ปุย เยอืม ฆาื ไลจ ป ซมา ลโลวง แตะ
1 ติ โฮน อื ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ โยเอน ป มัฮ

กวน เปทูเอน เซ ตอก เฮ�ี 2 โม เปะ โม ป เอจี กวต
เอจี ซอง โครยญ โฆะ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง
เฮ�ี โม เปะ ป มัฮ ปุย ปะเทต เฮี เตือง โอยจ เปอะ�
ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต เปอะ ไล เฮ�ี โอ
เอฮี โม เฮี อมั มัฮ โรฮ ป กอ เกิต เจน โม เปะ� โต
เซ อมั มัฮ ป เกิต เจน โม จัตเจือ ไพรม เปอะ โฆะ
ลัง่� 3 ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง เฮี ละ โม กวน เฌือต
เปอะ� โม กวน เปอะ เซ เกือฮ โรฮ รโฮงะ อื ละ โม
กวน โกะ แตะ ไอฮ� เกือฮ แม โรฮ โม เซ รตาึต ละ
ปุย เจน โคระ แม� 4 โอเอฮี ป ซมา ลโลวง ปุย ฮอยจ
โซมซดู โฮวน� ฮอยจ เลาะ ฮอยจ ลาึน ละ อ�ื ป โฮฮ
โซม ซดู มู รกา นึง อื โซม แม มู กวน แตวะ อ�ื ป
โฮฮ โซม มู กวน แตวะ อื เซ� โซม แม มู ซดู ซไพร�
ป โฮฮ โซม มู ซดู ซไพร เซ โซม แม มู ซดู เอจี ระ�

5 โม เปะ โม ป กอ ญุ่ยจ เจอ� ไมจ เปอะ โกฮ เยอื
ม� โม เปะ ป กอ ญุ รอาวม อะงุน เนอ ไมจ เปอะ
โฆว� มัฮ ฆาื เอจี ไก ป ยุฮ ไลจ ไม่ เปลิ อะงุน ยุฮ
เปอะ โจน โอ เปอะ เญาะ โฮลฮ ญุ รอาวม อ�ื 6 เอจี
ฮอยจ ซดู โฮวน ละ ตอซู อื ไม่ เมือง เอะ� ตอก โม
ตฮนั มู ระ โฮ� ซดู โม เซ มัฮ โม ป ระ เรยีง แด่น�
ไม่ โฮวน ลัมเลือ อื ปอ โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ� เบี
ยง อื ไม่ ฮรงั อื ลอม เอนิ ตอก ฮรงั ซิงโต โฮ� 7 ซดู
โม เซ เอจี ฮอยจ ยุฮ เอนิ ไลจ ไม่ โคะ อะงุน ยุฮ ฮุ�

ไม่ เอจี ฮอยจ ยุฮ อื ไลจ ไม่ เฮลาะ โคะ เม ยุฮ ฮุ�
เอจี ปอฮ เอนิ โรฮ เฮลาะ อื ปอ ปิญ กัก อื เอนิ�

8 ไมจ เปอะ เยอืม โฆว� ตอก ปเครฮี ม่อง เยอืม
โซะ เยอืม ไซญ ฆาื ยุม กวน เบลีย ยุฮ แตะ โฮ� 9 เฮ
งาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ทไว ปุย ละ พะจาว นึง วิ
ฮนั ยุฮ อ�ื เญือะ ไก โตว เฟือฮ� โม ซตุ ป ลัง รซอฮ
ละ พะจาว นึง วิฮนั เซ เยอืม เอนิ ฆาื ไลจ รพาวม
อ�ื 10 ชจิ โดว เยอ เอจี ฮงั เยอื� ปลัฮเตะ เอ ตอก
เอนิ โรฮ ป เยอืม โฮ� มัฮ ฆาื ไลจ เฮงาะ รโกะ นึง
อ�ื เปลิ อะงุน นึง อื ซออฮ เยอื� ลออยฮ กาวก นึง อื
เอจี โอยจ แกล� 11 โม เปะ ป มัฮ กุม ชจิ เจอ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม� มัฮ ฆาื โอ เฮงาะ
ซาลี เฮงาะ บ่าเล ยุฮ เปอะ เญาะ ไก เปลิ� โม เปะ ป
ยุฮ รปึม อะงุน เนอ� ไมจ เปอะ เยอืม โฆว� นึง เอจี
ไลจ ป ซมา ลโลวง ปุย เตือง โอยจ อ�ื 12 โคะ อะงุน
เอจี ตูไต ซออฮ� โคะ เม เอจี โฮรง ตื โรฮ� โคะ ทัป
ทิม โคะ อนิทพลัม ไม่ โคะ แอปเปิน� เมาะ โคะ ป
ซมา ปุย เตือง โอยจ อ�ื เอจี ตูไต ซออฮ ตื� ป มัฮ
ควน ไมจ มวน ยุฮ รพาวม ปุย� เอจี ไฆร ฮา ปุย ปลัฮ
เตะ เตือง โอยจ อ�ื

13 โม เปะ ป มัฮ โม ซตุ อู� ไมจ เปอะ จาวป เครองึ
ฮาื ฆัน ไม่ เยอืม โฆว เปอะ ไม่� โม เปะ ป รซอฮ นึง
คัน ทไว เซ ไมจ เนอึม โรฮ เปอะ เยอืม� โม เปะ ป
รซอฮ ละ พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ เลียก จาวป เครองึ
ฮาื ฆัน เซ แปน ซาวม บวยฮ อื นึง โอ เปอะ เญาะ
ไก เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ละ ทไว เปอะ ละ
พะจาว นึง วิฮนั ยุฮ อื เซ� 14 ไมจ เปอะ ดวน ปุย
เกือฮ เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ� ไมจ เปอะ กอก
ปุย เกือฮ ฮอยจ รโจะ โพรม ดิ เตือง ป ระ ป คาว ไม่
โม ลัปซด่อน นึง ปะเทต อาวต เปอะ เฮี เตือง โอยจ
อ�ื เกือฮ ฮอยจ รโจะ ดิ นึง วฮินั ยุฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ� ละ ซ ไววอน เปอะ ปัว โอเอฮี นึง พะจาว
ยุฮ แตะ�

15 เฮฮ เฮฮ� โซะ เนอมึ ป ซ เกิต ไน ซเงะ เซ เยอ�
ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ เอจี ซดิ เนอมึ ซ ฮอยจ อ�ื ซเงะ
เซ เยอ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ โอเอฮี�

16 ป โซม ป ปอน ละ เลียง เอะ จีวติ แตะ นึง เซ�
เอจี ไก ป ยุฮ ไลจ ไม่ ซองนา ปันตา เยอะ เอนิ� ป
มัฮ รพาวม ไมจ มวน เซ� เอจี ไฆร โรฮ ฮา วฮินั ยุฮ
พะจาว ยุฮ ฮุ� 17 ป มัฮ โนง ป ซมา เอะ เซ เอจี ซเอ
อมึ เยอื โตะ เตะ� เกอมึ ยุฮ ฮุ เอจี ม่าวง เยอื โรฮ�
บุ่ง ทอ ยุฮ ฮุ เอจี ชุ ตื� มัฮ ฆาื เอจี ไลจ เปลิ เฮงาะ
ยุฮ ฮุ� 18ป มัฮ คอง เลียง เอะ เซ เอจี ครวก รกั ตื�
ป มัฮ โมวก ยุฮ ฮุ เซ เอจี เงา่ะ ตื นึง ซาวป อื ไรป เปื
อม แตะ� โม แกะ นึง อื เซ เอจี ฮวิแฮง ตื โรฮ ฆาื
อ�ื

19 โอ พะจาว, อาึ ไววอน ปัว นึง เปอะ� โคะ เอาะ
ยุฮ ฮุ ไม่ ไรป กังเด่น เนอ� เอจี โฮรง เอจี ซออฮ ตื
ตอก ป ววั งอ โฮ� 20 ปัง มัฮ โกะพร�ิ เอจี ซาวป ตื
โรฮ กอก ปัว ปะ เรอึม แตะ� นึง เอจี ไฮจ ตื โกลง
งวต ละ อ�ื ไรป นึง เพระด่าวก เอจี ซออฮ ตื โรฮ
ตอก งอ ป เปือต โฮ�
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2
ซดู มัฮ ควน เกือฮ ปุย โตก ละ ซเงะ รเตีฮ ยุฮ

พะจาว
1 ไมจ เปอะ ปาึง โตวต นึง บลาวง ซีโยน� ไมจ

เปอะ กอก รโฮงะ ไลลวง ป ซ เกิต เซ เน่อมึ นึง บ
ลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ� เกือฮ ปุย ติ เมือง เอะ
เฮี รกุฮ รเตียง ฆาื� นึง เอจี ซดิ เนอมึ ซ ฮอยจ ซเงะ
ยุฮ พะจาว เซ ปุ ปุ� 2ซ มัฮ เนอมึ ซเงะ เฟียก ซาวม
โอเอฮี� มัฮ เอนิ ซเงะ ตึก นึง เฟียก แตะ� ซ นาวก
เอนิ นึง ชุต รวู ลอง เล่ีป อ�ื ซ ไก ซดู โฮวน นึง ตอก
เอนิ ตฮนั มู ระ โฮ ปอ เฟียก เอนิ อื ยุฮ บลาวง ฌื โม
มอยจ� โอเอฮี ตอก เซ ดิ ไก โตว ติ ชวง เน่อมึ โฆะ
ฮอยจ ปเล่ีย� เคียง เฮี โฮว ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก เฟือฮ
เอนิ�

3 ซ โซม เอนิ โอเอฮี ปอ โอยจ ซงะ่ อื ตอก ฮะ งอ
โฮ� กา ฮอยจ ซดู นึง อื โอเอฮี นึง อื ไมจ ตอก เอนิ
รปึม เอเด่น โฮ� เญือม เอจี ฟวยจ เลียก ซดู นึง อื
ปังเมอ ม่าวง เยอื ตอก เอนิ ลาึน เวอืฮ โฮ� เญาะ
ไก โตว ป โฮฮ นึง ติ เจือ เนอึม� 4 ฮุนฮงั ซดู เซ มัฮ
ตอก ฮุนฮงั บรอง โฮ� ไกลจ ตอ ตอก บรอง รุป เซิก
โฮ� 5 เญือม อาวต อื นึง เปือง ตู เซียง อื ตอก เอนิ
ลอยฮ เซียง เลาะ รุป เซิก โฮ� ตอก โรฮ ลอยฮ เซียง
ลตวยฮ งอ เญือม ฮะ โงว เบระ โฮ� ไม่ ตอก โรฮ อื
โม ตฮนั โฮวน ป ฮอยจ รุป ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ
โฮ�

6 ปุย เตือง โอยจ อื เญือม เอจี ยุ อื ฮอยจ โอเอฮี
ตอก เซ ละ แตะ� ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื ฮลัต
เอนิ ปอ ฮาวต นา ตา แตะ เอนิ� 7 ซดู ติ มู โฮวน เซ
บรุก เลียก เอนิ ตอก เลียก โม ตฮนั โฮ� เกียฮ ฮาวก
ฆรุง เวยีง ตอก ฮาวก โม ตฮนั อื โฮ� โฮว ซื ลั่กกา
แตะ ฟวต ปุ แตะ แปน ไล อ�ื วฮิ ไป วฮิ มา โตว ฮา
คระ โฮว แตะ� 8แจ เจีญ โตว ปุ แตะ เฟือฮ� โฮว ตื
คระ ลัง โฮว แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� เติก นัน โตว
นึง เครองึ รุป ยุฮ ปุย ติ เจือ เนอึม� ไก โตว ป ปุน
คัต เวยีน อ�ื 9 เกือฮ ติ แตะ ปุน เตน เลียก ฮอยจ
โตะ เวยีง� ตอ โฮว ราว ฆรุง เวยีง เซ� ซาวป ฮาวก
เลียก ฮอยจ นึง โตะ เญือะ ปุย� เลียก คระ โตะ นา
ตัง ตอก คะมุย โฮ� 10 เญือม โฮว อื เซ ปลัฮเตะ ซ
ดุงเดียง เอนิ ฆาื อ�ื ปลัฮ มะลอง ซ ซูซอย ตื โรฮ�
ซเงะ ซ เฟียก� เคิ ไม่ ซโมยญ ปุ โรฮ เญาะ ซ รงั ติ ตื
เนอมึ� 11พะจาว ซ กอก อฮั โอเอฮี ละ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� โม ตฮนั ป เนอึง ป อฮั
พะจาว เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ระ เนอึม เรยีง แด่น
ไม่ อ�ื ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ มัฮ เนอมึ ซเงะ ระ ไล ปอ
ฮลัต ปุย นึง� มัฮ ปุย บุย ป ซ ปุน โอต ปุน คัม เมอ�

พะจาว ซตอก ปุย เกือฮ เฌาะ รพาวม แตะ
12พะจาว อฮั เฮ�ี �ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ไมจ

เปอะ เอญี เคะ อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ปเล่ีย เฮี
เอนิ� ไมจ เปอะ เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ ไม่ เยอืม
เปอะ นึง ตุก รพาวม แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ เซ� 13ฮา
ซ แจฮ เปอะ เครองึ เซอกึ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ตุก รพาวม ฮา�� อฮั เซ� ไมจ เนอมึ เปอะ เอญี

เคะ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� พะจาว เซ
มัฮ ป นาวก นึง กุนมุ่น ไม่ กัน เลียก พาวม โซะไง่
แตะ นึง ปุย� มัฮ ป ไน่ ซ ฮาวก รพาวม ไม่ อาวต
ลอป อื ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� พะจาว
ไก แนฮ รพาวม ฆวต ยวก มัป่ ยุฮ ปุย ไม่ โอ อื ฆวต
เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ� 14 เมอ เตือง อื พะจาว ซ
เปียน รพาวม แตะ ฮา ป ตะ แตะ ยุฮ ละ เปอะ ยุง�
ซ โพต ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ� เญือม เซ โม เปะ ซ
โฮลฮ แม เปอะ ทไว เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ละ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

15 ไมจ เปอะ ปาึง โตวต นึง บลาวง ซีโยน� ไมจ
เปอะ ดวน ปุย เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ� ไมจ เปอะ
กอก ปุย เกือฮ ฮอยจ โพรม นึง กัน โพรม ซัมคัน ยุฮ
เปอะ เซ� 16 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ฮอยจ รโจะ โพรม
ดิ เตือง โอยจ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โม เซ แปน
ป ซงะ่ ไล โครยญ โฆะ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ฮอยจ
เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต� เตือง กวนดุ ปุ ลัง่
ตาึฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ป เดอมึ เญือะ โอก โฮว ฮา
ฮอง อาวต แตะ เตือง ปรเมะ ปรโปวน� 17 ป มัฮ
โม ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว นึง ซน่ะ คัน ทไว ไม่ โตะ
รเวอืะ วิฮนั เซ� ไมจ อื เยอืม ไม่ ปัว อื นึง พะจาว
ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียก พาวม นึง โม
ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ� ปัว ปะ โอ เกือฮ เอะ โฮลฮ
แปน โคะ รญวยฮ ปุย ตัง เมือง� เดอมึ ปุย โม เซ โอ
ซ โฮลฮ เพยีก แฮม เอะ ไม่ อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว
ยุฮ เปอะ อาวต ก เมอ�� เดอมึ โอ ซ โฮลฮ อฮั เซ��

พะจาว เกือฮ แม ป ซมา ลโลวง ปุย ลุก แปน
แม ตอก ไพรม แตะ

18 ฟวยจ เซ พะจาว เครองึ เนอึม นึง ป มัฮ บัน่
เมือง ยุฮ แตะ� ไม่ เลียก พาวม โซะไง่ อื นึง โม ป
มัฮ ปุย ไน แตะ เซ� 19 พะจาว โลยฮ รซอม ปัว ป
มัฮ ปุย ไน แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ตาว เฮงาะ รโกะ ไม่
รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ กาวก ฮอยจ ละ เปอะ� อาึ
ซ เกือฮแม โม เปะ โฮลฮ โซมซนกุ กุก ซไบ่� เญาะ ซ
เกือฮ โตว โม เปะ แปน โคะ รญวยฮ ปุย เมือง ไฮญ�

20 �อาึ ซ เกือฮ โม ซดู ป ฮอยจ ละ เปอะ เน่อมึ
ลวง ลัก่ล่าวง� ป ตอก เอนิ โม ตฮนั โฮวน เซ เกือฮ
ไฆร ฮา เปอะ� ซ โครฮ เกือฮ โอก ฮอยจ นึง ลาึน
เวอืฮ งอ่น� มู รกา นึง อื อาึ ซ โครฮ เกือฮ เลียก นึง
ปลัฮ รอาวม ยุม� มู ป ฮอยจ รเคะ นึง อื อาึ ซ โครฮ
เกือฮ โอก ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ� โม ป ยุม อื เซ
ซ ซออย ม่าึต เอนิ� มัฮ เนอึม อาึ ป ซ ยุฮ กัน ระ ไล
ตอก เซ�

21 �เออ� พริ เตะ เบระ เบรอมึ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ฮลัต เตีจ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ ไมจ
มวน รพาวม แตะ� พะจาว เอจี ยุฮ เนอึม กัน ระ
ลัมเลือ ไล ละ เปอะ� 22 เออ โกะพริ โกะ พรวยฮ� ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ� ป มัฮ กังเด่น เนอ เอจี ซงา
แม นึง ไรป จัว แม� โคะ นึง อื เอจี เกิต แม เปลิ�
ป มัฮ โคะ เม ไม่ โคะ อะงุน นึง อื เซ เอจี นาวก เอนิ
นึง เปลิ แตะ� 23 โม เปะ ป อาวต นึง เมือง ซีโยน เตื
อง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน
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รพาวม� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ญันด่ี ไม่ เยโฮวา ป
มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� นึง เอจี เกือฮ อื พริ เฮละ แม
ละ เปอะ ตอก ไพรม อ�ื เอจี เกือฮ พริ เฮละ ละ เปอะ
เน่อมึ เญอืม เตอมึ เฮละ โรง� เกือฮ แม โรฮ อื เฮละ
ละ เปอะ เมือ ล่อยญ เนอึม โรฮ� 24 รบุฮ ยุฮ เปอะ
ซ นาวก เอนิ นึง เฮงาะ� ฮมวน ยุฮ เปอะ ซ นาวก ซ
วฮิ เอนิ นึง รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ�

25 �โอเอฮี เมาะ ป ไลจ ฮา เปอะ ไน เนอึม เกือฮ
อาึ ซดู ฮอยจ ละ เปอะ เซ� อาึ ซ โรก ซ แตน แม
ละ เปอะ� ซดู โม เซ เยอ โฮวน ลัมเลือ เอนิ ตอก
เอนิ ตฮนั มู ระ โฮ� ไก เตือง มู ป ฮอยจ รกา ไม่ มู
กวน แตวะ อ�ื ไม่ มู กวน ซไพร อ�ื ไม่ มู กวน เอจี
ระ นึง อ�ื 26 โม เปะ ซ โฮลฮ แม เปอะ โซม ซนกุ กุก
ซไบ่� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ลืลาว มอยฮ เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ยุฮ เปอะ� นึง เอจี ยุฮ อื กัน ซัมคัน ลัมเลือ
ละ เปอะ� ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ เญาะ ซ โฮลฮ โตว
อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� 27 เญือม เซ โม เปะ
ซ ยุง เปอะ อาวต อาึ ไม่ โม อซิราเอน เนอ� ซ ยุง
โรฮ เปอะ มัฮ อาึ ป มัฮ เยโฮวา เฮี พะจาว ยุฮ เปอะ�
ไก โตว พะจาว ไฮญ เญอ� ปุย ไน อาึ เญาะ ซ โฮลฮ
โตว อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ พะจาว.

พะจาว ซ เกือฮ ลปุ แตะ ฮอยจ
28 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �กัง เคะ เอ อาึ ซ ดุฮ ลปุ

แตะ เกือฮ อาวต นึง ปุย เตือง โอยจ อ�ื โม กวน
เปอะ ซ โฮลฮ ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย เตือง ปรเมะ
ปรโปวน� โม ป กวต โกะ ลลาึง เปอะ ซ รโมะ ยุ โอ
เอฮี� โม ป นมุ โกะ ลลาึง เปอะ ซ โฮลฮ ยุ บลอง โอ
เอฮี� 29 เญือม เซ เยอ ปัง มัฮ โม ป แปน กวนไจ
ปุย� อาึ ซ ดุฮ ลปุ แตะ เกือฮ อาวต นึง อื เตือง ปร
เมะ ปรโปวน อ�ื 30 อาึ ซ เปลีฮ ป ซัมคัน นึง มะ
ลอง ไม่ นึง ปลัฮเตะ� ป ซัมคัน เซ มัฮ ฮนัม ไม่ งอ
ไม่ ม่าึต โอเอฮี ป ฮาวก แปน ลวน แปน ลวน แตะ�
31 กา ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะจาว ป มัฮ ซเงะ ระ ไล ปอ
ฮลัต ปุย นึง เซ� เญือม เซ ซเงะ ซ เพียก� เคิ ซ ซค
รกั ตอก ฮนัม โฮ� 32 โม ป กอก ปัว พะจาว เรอึม
แตะ เซ ปังเมอ ซ โปน อื ป โอ ไมจ เจอ� ตอก เอจี
อฮั พะจาว อาึง เซ� ปุย นึง บลาวง ซีโยน ไม่ ปุย นึง
เยรูซาเลม เมอ ซ ไก โรฮ งอ่น ป โฮลฮ อื โปน ฮา ป
โอ ไมจ เจอ� เอจี มัฮ เนอมึ โม ป เลือก พะจาว อาึง
ป ซ โฮลฮ ไอม นึง อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

3
กัน รเตีฮ พะจาว ปุย ปลัฮเตะ โฮวน เมือง

1พะจาว อฮั เฮ�ี �ไน เวลา เญือม ซ เกือฮ อาึ โม
ยูด่า ไม่ เยรูซาเลม อาวต แม ไม่ จเลิน แตะ ตอก
ไพรม อื เซ� 2 อาึ ซ เกือฮ ปุย โครยญ เมือง ฮอยจ
รโจะ รเจอมึ ดิ ไม่ ปุ แตะ� ซ ตาว เยอะ ฮอยจ นึง
ลโลวง เยโฮชาฟัต� อาึ ซ รเตีฮ ตัตซิน เนอะ ปุย โม
เซ นา เซ� มัฮ ฆาื เอจี เกือฮ อื โม อซิราเอน ป มัฮ
ปุย ไน อาึ เซ โฮลฮ อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ปุย
ตัง เมือง� ไม่ รฆุ โรฮ อื บัน่เมือง ยุฮ อาึ ไม่ ปุ แตะ�

3 ปุย โม เซ เอจี โจก เบ่อ นึง กัน รฆุ แตะ ปุย ไน อาึ
ไม่ ปุ แตะ� เอจี โชะ โม กวนดุ รเมะ นึง อื ละ ซ จัง
อื ปรโปวน ป มัฮ มอจังคึต เซ นึง งวยฮ อ�ื โชะ โรฮ
โม กวนดุ รโปวน นึง อื ละ ซ รวี แตะ ญุ ไปล อะงุน
นึง งวยฮ อ�ื

4 �เออ� โม เปะ ป อาวต เมือง ไทระ เมือง ไซ
ด่อน� ไม่ ป อาวต นึง เมือง ฟีลิซเตีย โครยญ ยว่ง�
โม เปะ อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ ซ ปุน โรก เวน ละ
อาึ นึง ป ยุฮ เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ แกต ตอก เซ โฮ�
อาึ ซ ลเตือฮ เอนิ โรก ละ โม โกะ เปอะ ไอฮ ฆาื อื จุ
บัน่ ตัน ด่วน เอนิ� 5 โม เปะ เอจี ตุย เปอะ ไคร มาื
ยุฮ อาึ� เอจี ตุย โรฮ เปอะ คาวคอง ระ งวยฮ ยุฮ ฮุ
ฮอยจ นึง เวอืต ยุฮ แตะ� 6 โม เปะ เอจี โชะ เปอะ
โม ยูด่า ไม่ ปุย นึง เยรูซาเลม เซ ละ โม กรกิ� เอจี
เกือฮ เปอะ โอก ซไง ลัมเลือ ฮา เมือง อาวต แตะ�

7 �ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ นัม ปุย โม เซ เกือฮ โอก
เอญี เน่อมึ นา ก โชะ โม เปะ อื เซ� อาึ ซ ยุฮ โรฮ ละ
โม เปะ ตอก เอจี ยุฮ โม เปะ อื ละ โม โกะ อื เซ โรฮ�
8อาึ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ โฮมวต โชะ กวน รเมะ กวน ร
โปวน โม เปะ ละ โม ยูด่า เซ� โม ยูด่า เซ ซ โชะ ตอ
แม อื ละ โม เซบ่า ป มัฮ ปุย อาวต เมือง ซไง เซ��
อฮั เซ พะจาว เยอ�

9 ไมจ เปอะ ครอฮ ไลลวง เฮี ละ ปุย โครยญ เมือง
เกือฮ ฮมอง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ เพรยีง ติ แตะ
ละ ซ โฮว รุป แตะ� ไมจ เปอะ กอก โม ตฮนั เกง ละ
กัน รุป เซ� รโจะ อาึง ตฮนั ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ
อื เกือฮ โอก โฮว� 10 ไมจ เปอะ แตม ไท ยุฮ เปอะ
เกือฮ แปน วจิ� ไมจ เปอะ แตม มิต ด่วยฮ กัก โคะ
เกือฮ แปน เพลียฮ� ปัง มัฮ ป ชุมเรยีง ไมจ อื อฮั ติ
แตะ มัฮ ปุย ปุน รุป เซิก� 11 โม เปะ ป มัฮ ปุย โฮวน
เมือง โฮวน ปะเทต เตอ� ไมจ เปอะ ซไจ แปฮ ฮอยจ
รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง ลโลวง เซ� โอ พะจาว, ปัว
เปอะ เกือฮ ตฮนั เกง ละ กัน รุป ยุฮ เปอะ เซ ฮอยจ
นึง นา ก รุป ปุย ปุ แตะ เซ� 12 ปุย โฮวน เมือง เซ
ไมจ อื เกือฮ อื ติ แตะ ไงฮ ซวง� ไม่ ไมจ อื โฮว ฮอยจ
นึง ลโลวง เยโฮชาฟัต เซ� มัฮ นา เซ นา ก งาวม อาึ
ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย โครยญ เมือง เมาะ ป อาวต รวติ
รเวยีง เมือง ยุฮ ฮุ เซ� 13 ปุย โม เซ มัฮ ปุย ฆอก ปุย
เบร ลัมเลือ เอนิ� ไมจ เปอะ มัก แปฮ ตอก มัก ปุย
เฮงาะ เอจี เคราะ โฮ� ไมจ เปอะ บึน แปฮ ตอก บึน
ปุย เปลิ อะงุน โฮ� นึง เอจี นาวก เอนิ ควน บึน อื
เซ นึง เปลิ อะงุน� บึน เมิฮ� เกือฮ เอนิ วฮิ รอาวม
อะงุน เซ�

14 ปุย แปน ฮมาึน แปน แซน อื เอนิ� ฮอยจ ตื นึง
ลโลวง นา ก รเตีฮ พะจาว โอเอฮี� เอจี ซดิ เนอึม ซ
ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะจาว นึง ลโลวง นา ก รเตีฮ อื โอ
เอฮี เซ� 15 เญอืม เซ ซเงะ ไม่ เคิ ซ เฟียก ตัน เอนิ�
ซโมยญ ปุ โรฮ เญาะ ซ รงั เฟือฮ เอนิ� 16พะจาว ซ
กอก รโอง ละ ปุย เน่อมึ นึง บลาวง ซีโยน� พะจาว
ซ กอก อฮั โอเอฮี ละ ปุย เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม
ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ� เญือม เซ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ
มะลอง ซ ดุงเดียง เอนิ ฆาื อ�ื พะจาว ปังเมอ มัฮ
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ตัวเปิง ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ� มัฮ โรฮ ซโมะ เปิง
รองั เดีย ละ โม อซิราเอน�

17 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ ซ ยุง ที เปอะ มัฮ
อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ป อาวต นึง ซีโยน ป
มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ ฮุ เซ� เญือม เซ เยรูซาเลม
ซ แปน เมือง ซัมคัน เนอมึ� เญาะ ซ ไก โตว ปุย ตัง
เมือง ป ซ โฮลฮ เลียก ซะเต อื เฟือฮ เอนิ�

18 �เญือม เซ เยอ� บลาวง นึง อื ซ นาวก เอนิ
นึง รอาวม อะงุน� ตู เตียม นึง อื ซ นาวก โรฮ นึง
รอาวม นัมโนม� งวต ซออฮ นึง เมือง ยูด่า เซ ซ ไก
เอนิ รอาวม ปัต นึง โครยญ โดฮ� ซ ไก โรฮ รอาวม
ปลาึฮ โอก เน่อมึ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, ซ แปน โกลง
ปัต ฮอยจ ละ ป ซมา ปุย นึง ลโลวง ชติทิม� 19 เมือง
อียปิ ปังเมอ ซ ลอต เอนิ แปน เมือง ฮงั� ป มัฮ เอ
โด่ม เซ ซ ลอต โรฮ แปน ลาึน ซออฮ ซโอยญ ไม่ ฮงั
เยอื แตะ� มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ อื ปไฮะ ปฮอน ละ โม ยู
ด่า� ไม่ เอจี ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต นึง เมือง
อาวต อื เซ� 20-21 อาึ ซ โรก เวน ละ โม ป ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย โอ ไก พิต เซ� อาึ เญาะ ซ พลวย โตว ปุย พิต
เกือฮ โปน ตุต แตะ� เมือง ยูด่า ปังเมอ มัฮ เมือง
ซ โฮลฮ ปุย อาวต นึง โอ เญาะ ไก ลอยจ� เยรูซา
เลม ซ โฮลฮ โรฮ ปุย อาวต ลอป นึง โครยญ เจน ปุย
โรฮ� อาึ ป มัฮ พะจาว ซ อาวต ลอป นึง บลาวง ซี
โยน�� อฮั เซ�
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อาโมต
อาโมต มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป โฮลฮ ปุย ไซฮ ป

อฮั ป มวยญ อื แปน ไล แตะ กา ปุย ไฮญ ไน โม ป
ซึป ลปุง พะจาว เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ โกะ อื ปุย
อาวต นึง เมือง ยูด่า� อาโมต เซ โฮว ครอฮ ไลลวง
พะจาว ละ ปุย เมือง อซิราเอน ป อาวต ลวง ลัก่ล่าว
ง นึง อ�ื ปุก เจน 760-750 (กา ค�ศ�� ซไม เซ มัฮ
ซไม จเลิน เนอึม ปุย เมือง อซิราเอน� โฮวน คาว
โฮวน คอง� กัน นัปทื อื พะจาว ปังเมอ มัฮ ยุฮ อื
ตัม ป คิต ป งอ่ต โกะ แตะ ไอฮ� ยุฮ โตว อื ตัม ไล
ป รโฮงะ พะจาว อื ละ แตะ� แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง เบือ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ อา
โมต ยุ ที ไลลวง ตอก จเลิน ปุย เซ� มัฮ โม ป กอย
นึง อื โน่ง ป ซไบ่ เยอ� โม เซ ไกป นิป โม ป ตุก ไม่
ยุฮ อื กัน โอ ซื โอ ไซ โฮวน เจือ� แปน ควน โฮลฮ
โม ป ตุก ป ญัก อาวม ลอป ป โซะ ฆาื อ�ื ปัง ทื ปุย
ซาซนา มัฮ ไลลวง ก พริ อื โน่ง� มัฮ โตว ทื อื พะจาว
ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� ไลลวง อฮั อื ติ แตะ จเลิน
เซ มัฮ โตว ป เนอึม เฟือฮ� มัฮ ไลลวง ก พริ โน่ง�
ไก โตว ไลลวง ป ปุก เนอมึ รพาวม พะจาว นึง อ�ื
อาโมต ครอฮ เนอึม ครอฮ แนม ไลลวง พะจาว

ละ ปุย ไม่ รพาวม กา แตะ� อฮั พะจาว ซ เกือฮ โม
อซิราเอน ลอก ตุต แตะ ฆาื กัน โอ ไมจ ยุฮ อื เซ�
อาโมต ซตอก ปุย เกือฮ ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก� ฆวต
เกือฮ โรฮ กัน ปุก กัน ลอก ยุฮ ปุย แปน ตอก รอาวม
ป ปัต นึง โกลง โฮ� อฮั โรฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกละยุ
กัน ฆอก ไม่ แด่น เปอะ ยุ กัน ไมจ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ลอป กัน ซื กัน ไซ ไก นึง ก รเตีฮ รตุม เปอะ โอเอฮี
ละ ปุย� เมอ เตือง อื พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ซ เลีย
ก พาวม ลัง่ นึง โม จัตเจือ อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื เซ
เบือ อื ยุง่�� อฮั เซ�

1 ไลลวง เฮี มัฮ ป อฮั อาโมต ป มัฮ ไน โม ป เลียง
แกะ นึง ยว่ง เทโคอา ตา ติ ปุย� มัฮ ป เกว ไม่ ไล
ลวง โม อซิราเอน� มัฮ ป ยุ ป ฮมอง อื เจน แปน อุต
ซียา กซัต เมือง ยูด่า� มัฮ โรฮ เญือม แปน เยโรโบ่
อมั กวน เยโฮอตั กซัต ละ เมือง อซิราเอน� ปุก กา
ดุงเดียง เตะ ลอา เนอมึ�

2 อาโมต เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว โอก ลเลาะ
เรยีง แตะ เน่อมึ นึง บลาวง ซีโยน ตอก เซียง อาวม
รเวยี โฮ� พะจาว โอก เซียง ระ แตะ เน่อมึ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� ตอก เนอึม บริ โฮ� กังเด่น นา ก เลียง
ปุย แกะ เอจี แพะ เอจี แลง� ไรป นึง บลาวง คาระ
เมน เซ เอจี ตูไต ซออฮ โอยจ�� อฮั เซ�

กัน รเตีฮ พะจาว ปุย โฮวน เมือง
3 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย เมือง ด่ามาซกัต เอจี ยุฮ

เลาะ ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ
เนอมึ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี คัม ตุง ลัมเลือ อื
ไม่ ยุฮ อื ปไฮะ ปฮอน ละ ปุย นึง แควน กิเลอัต เซ�
4อาึ ซ เกือฮ งอ เกิต ละ ซ ฮะ อื ยุฮ เญือะ กซัต ฮาซา

เอน เซ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ ฮะ ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั ยุฮ
กซัต เบ่นฮาดัต่ เซ� 5 อาึ ซ เญื่อฮ รเวอืะ ฆรุง เวยีง
ด่ามาซกัต เกือฮ ไลจ� ฟวยจ เซ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม
ป อาวต นึง ลโลวง อาเวน� ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ กซัต
นึง เบ่ตเอเด่น เซ� โม ซีเรยี เซ ซ โฮลฮ ปุย โฮมวต
โรวก เกือฮ โฮว แปน ครา นึง เมือง คีระ�� อฮั เซ
พะจาว เยอ�

6 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปุย เวยีง กาซา เอจี ยุฮ
เลาะ ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ
เนอมึ เมอะ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี โรวก อื โชะ
ปุย ไน อาึ เตือง เมือง อื เกือฮ แปน ครา ละ โม เอโด่
ม� 7อาึ ซ เกือฮ เอนิ งอ เลีฮ นึง ฆรุง เวยีง กาซา เซ
ฆาื อื ปอ ฮะ ล่อยญ อื ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั นึง อ�ื
8 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ตัตเตียง เมือง อตัชโด่ต ไม่
อตัเคโลน เซ แกล เอนิ� ไม่ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เมือง
เอโครน� เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื
อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ แกล เอนิ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา
เยอ�

9พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปุย เมือง ไทระ เซ เอจี ยุฮ
เลาะ ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ
เนอมึ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี โรวก อื มอป ปุย
ไน อาึ เตือง เมือง อื ละ โม เอโด่ม เซ� ไม่ โอ อื โตก
ละ รซอม ป เอจี ซันญา แตะ นึง ไลลวง ซ ปุก อื ปุ
แตะ ไม่ เซ� 10 มัฮ เซ ป ซ เกือฮ อาึ งอ เลีฮ ฮอยจ
นึง ฆรุง เวยีง ไทระ เซ ปอ ฮะ ล่อยญ เอนิ อื ฮอยจ
ละ ปอม ตฮนั นึง อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

11 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปุย ยว่ง เอโด่ม เซ เอจี
ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ
เกือฮ เนอึม ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี โฮว อาื อื
มอก โม อซิราเอน ป มัฮ โม เอยีกปุ แตะ เซ� ไม่ โอ อื
ไก รพาวม เลียก พาวม นึง เฟือฮ เอนิ� โม เซ เกือฮ
ลอป ติ แตะ รอก พาวม นึง อ�ื รพาวม รอก อื เซ
เกือฮ โตว อื ไฆร ติ ชวง� 12 อาึ ซ เกือฮ เอนิ งอ เลีฮ
ละ� เกือฮ ฮะ ยุฮ เวยีง เทมัน ฆาื อ�ื ไม่ เกือฮ เอนิ
ฮะ ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั นึง เวยีง โบ่ซรา เซ โรฮ��
อฮั เซ พะจาว เยอ�

13พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม อมัโมน เอจี ยุฮ เลาะ
ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอึ
ม ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี ซเรฮี เอนิ อื เวียก
โม ปรโปวน แฮง นึง แควน กิเลอตั� เญอืม ซาวป อื
ลู เมือง ปุย ไฮญ เกือฮ แปน คอง โกะ แตะ� 14อาึ ซ
เกือฮ เอนิ งอ เลีฮ ละ ฆาื อ�ื เกือฮ เอนิ ฮะ ยุฮ ฆรุง
เวยีง รปับ่า เซ ไม่ ปอม ตฮนั นึง อื โรฮ� นึง เวยีง
เซ ซ ไก เอนิ เซียง รโอง ปุย นึง เนอึม ไอฮ พาวม
แตะ� กัน รุป ปุย เซิก นึง อื เซ ซ เรยีง ลัมเลือ เอนิ
ตอก ฮอยจ กาื ระ โฮ� 15 ป มัฮ กซัต ยุฮ ปุย โม เซ
ซ โฮลฮ ปุย โฮมวต โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ� เตื
อง โม ลุกนอง อื โรฮ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

2
1พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปุย เมือง โมอปั เซ เอจี ยุฮ

เลาะ ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ
เนอมึ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี โฆง อื ตอง ซองั
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กซัต ยุฮ โม เอโด่ม เกือฮ แปน เยอื จะ ไอฮ พาวม
แตะ� 2 อาึ ซ เกือฮ เอนิ งอ เลีฮ ละ เมือง โมอปั ฆาื
อ�ื เกือฮ เอนิ ฮะ ยุฮ ปอม ตฮนั นึง เวยีง เครีโอต
เซ� ลไล รโอง ตฮนั ไม่ ปาึง แตะ โตวต นึง กัน รุป
เซ� ปุย โมอปั เซ ซ ยุม เอนิ� 3อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต
เมือง โมอปั เซ� ไม่ ลุกนอง อื เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ พะจาว เยอ�

4 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม ยูด่า เอจี ยุฮ เลาะ ยุฮ
ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอึ
ม ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ปุย โม เซ ญอม โตว งอ่ต
ลปุง เพอกึ ตอม อาึ� ไม่ โอ อื ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ อาึง
ละ แตะ� เอจี เกือฮ ติ แตะ แพก ฮา คระ ยุฮ อาึ�
นึง ซาวป อื ไว พะจาว โอ เนอึม ตอก ยุฮ โม จัตเจือ
ไพรม แตะ เซ� 5 อาึ ซ เกือฮ เอนิ งอ เลีฮ ละ เมือง
ยูด่า ฆาื อ�ื เกือฮ เอนิ ฮะ ยุฮ ปอม ตฮนั นึง เวยีง เย
รูซาเลม�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

พะจาว ซ เกือฮ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ
6พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม อซิราเอน เอจี ยุฮ เลาะ

ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอึ
ม ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี โชะ อื ปุย ซื ปุย ไซ
ฆาื ไก รมะ อ�ื เอจี โชะ โรฮ ปุย ตุก ปุย ญัก ละ ซ
โฮลฮ แตะ มาื เมาะ งวยฮ เกิป ติ กู บ่ได่ะ� 7 ปุย โม
เซ เอจี พลิฮ บึน เนอึม โม ปุย ตุก ปุย ญัก� โม ป
โซะไซญ ไม่ โอ อื ไก ตัว เปิง เซ เอจี ปิต กอง ซอง
คระ ฮา อ�ื ป มัฮ เปือะ ไม่ กวน เอจี โรวต เอนิ เลีย
ก ไอจ ไม่ ปรโปวน ติ� มัฮ เนอมึ ป เกือฮ มอยฮ ซงะ่
ซงอม ยุฮ อาึ เซ แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื 8 โม เซ
เอจี ซาวป ไอจ นึง นา ก ไว แตะ พะ ทื แตะ เซ โค
รยญ โดฮ� ไอจ ราว เครองึ เซอกึ ป ลู แตะ ตุย ฮา
ปุย นึง เกือฮ อื ปุย ปะกัน ติ แตะ นึง� โม เซ ญุ โรฮ
รอาวม อะงุน ป ยตึ แตะ ฮา ปุย นึง มาื รมะ ปุย นึง
แตะ เซ โตะ วฮินั ยุฮ อาึ ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ�

9 �ไพรม อื เอจี มัฮ อาึ ป ยุฮ ไลจ ไม่ โม อาโมไร
เซ ซองนา อื เกือฮ โอยจ แกล เอนิ� โม อาโมไร เซ
มัฮ เนอมึ โม ป ระ ป ฮลาวง ตอก โคะ โซน ซีด่า โฮ�
มัฮ ป ระ เรยีง ไม่ กอ ซองั อื ตอก โคะ ซะ โคะ ไฆรจ
โฮ� อาึ ปังเมอ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ เตือง เปลิ เตือง แรฮ
อ�ื

10 �อาึ เอจี นัม โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ
โอก ฮา เมือง อียปิ� อาึ เอจี นัม โรฮ คระ ละ เปอะ
ติ เจน โฮว เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอึม เซ�
ฟวยจ เซ เอจี มอป นาตี ยุฮ โม อาโมไร เซ ละ เปอะ
เกือฮ แปน คอง เปอะ� 11 อาึ เอจี เลือก โม กวน
รเมะ เปอะ งอ่น ละ ซ เกือฮ แปน ป ซึป ลปุง แตะ�
เอจี เลือก โรฮ โม ปรเมะ นมุ ลลาึง เปอะ งอ่น� ละ
ซ เกือฮ แปน โม นาซีไรต�* โม เปะ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ เปอะ� ไลลวง เซ โม่ มัฮ ป เนอึม� เอจี
มัฮ อาึ ป มัฮ พะจาว ป อฮั เซ ละ เปอะ�

12 �โม เปะ ปังเมอ เกือฮ เปอะ โม นาซีไรต เซ ญุ
ไปล อะงุน ไม่ คัต เปอะ โม ป ซึป ลปุง อาึ เซ โอ ซึป
ลปุง อาึ ละ แตะ�

13 �งอ่ต แลน� อาึ ซ ญึน โม เปะ เกือฮ แลป ไม่
เตะ� ตอก แลป โอเอฮี ลอก ชวง เลาะ นึง เชยีน เฮ
งาะ ตัง อื โฮ� 14 ปัง มัฮ ป เกง ละ ตอ แตะ เญาะ ซ
ปุน ตอ โตว� โม ป ระ เรยีง เญาะ ซ ไก โตว เรยีง�
โม ตฮนั ปุ โรฮ เญาะ ซ ไอม ยุฮ แตะ� 15 โม ป แมน
ละ โปยญ แตะ ทนู เญาะ ซ ปุน ตอซู โตว ไม่ ปุย�
โม ป ไกลจ ตอ ญุ่ก� โม ป บุก บรอง ญุ่ก� เญาะ ซ
เกียฮ เรอึม โตว ไอฮ ติ แตะ เกือฮ โปน ฮา ยุม ติ ตื
เนอึม� 16 ปัง มัฮ โม ตฮนั ป ตึก นึง เกง เลือ แตะ�
ไน ซเงะ เซ เยอ ปังเมอ ซ โฮลฮ ตื ตอ ไม่ โกะ ปลาว
แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

3
กัน ยุฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว

1 เออ� โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ
งอ่ต ไลลวง ตอก เติ พะจาว เปอะ� ลปุง เฮี มัฮ อฮั
อื ละ โม เปะ ป เอจี โฮลฮ อาึ นัม เปอะ เกือฮ โอก
ฮา เมือง อียปิ เตือง มู เตือง จุม เปอะ เซ ตอก เฮ�ี
2 �ไน ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ปะเทต โม เปะ เฮี โน่ง
ป เอจี เลือก อาึ อาึง เงอ� มัฮ เซ ป ไมจ อาึ เกือฮ โม
เปะ ลอก ตุต ตัม มัป่ พิต ยุฮ เปอะ เซ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

3 ปุย ลอา ปุย อมั ซ เกียฮ โฮว ดิ ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ
โอ ดิ โตกโลง อาึง ไม่ ปุ แตะ เน่อมึ กา อื โฮ� 4 ซิงโต
เญือม โอ อื ดิ โฮลฮ เกียต กุก โอเอฮี� อมั ซ อาวม
เน่อมึ เพระด่าวก� ซิงโต นมุ ดัฮ โอ ดิ ปุน โอเอฮี
โฮ� อมั ซ เบรอมึ เน่อมึ โตะ ทัม� 5 แฮวะ ป ตาวง
ปุย ลังเตะ ละ ไซม� ดัฮ โอ ไก เฆ โฮ� อมั ซ เกียฮ
เคร�ิ รเตีญ เพรยี ดัฮ โอเอฮี โอ เลียก นึง โฮ อมั ซ
เกียฮ ฆลอยฮ� 6 ดัฮ ปุย ปาึง โตวต โฮ� อมั ไก เญื
อม โอ ปุย โตะ เมือง ซ ฆราึง ฆาื อ�ื อมั ไก ป โตะ
ป ตอง ป ฮอยจ ละ เมือง ปุย� โนก ฮา มัฮ อื พะจาว
ไอฮ ป เกือฮ อื ฮอยจ ละ อ�ื

7พะจาว เยโฮวา แจง โอ อื ซ ยุฮ โอเอฮี เตือง โอ
อื รโฮงะ อาึง แพนกัน ยุฮ แตะ ละ โม กวนไจ แตะ
ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ�

8 เญือม อาวม ซิงโต เรยีง เงอ� มัฮ ปุย ป โอ ซ
ฮลัต ฆาื อ�ื เญือม อฮั พะจาว เยโฮวา โอเอฮี ละ
ปุย� มัฮ ปุย ป ปุน คัม ลัง่ โอ แตะ ซึป ลปุง พะจาว
เซ�

เม่ะมัก่ โซะ ลอน ซ เกิต ละ ซามาเรยี
9 ไมจ เปอะ ครอฮ ละ โม ป อาวต นึง เญือะ กซัต

เวยีง อตัชโด่ต ไม่ นึง เมือง อยีปิ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ฮอยจ รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง บลาวง ซามาเรยี
ละ ซ ยุ ที เปอะ เมาะ ซุกซัก โอเอฮี ไม่ กัน โคมเฮง
ป กัมลัง เกิต ละ ปุย นึง เวยีง เซ�� อฮั เซ�

10 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย นึง เมือง เฮี ยุฮ กันไฮะ
กันฮอน ไม่ กัน กอยจ กัน ราวม ละ ปุย� นึง ซาวป อื
รโจะ คาวคอง ละ โกะ แตะ นึง เญือะ คึนัก ยุฮ แตะ�
ยุง โตว ยุฮ กัน ซื กัน ไซ เฟือฮ� 11 มัฮ ฆาื เซ ป ซ

* 2:11 2:11 นาซีไรต เซ มัฮ โม ป ซันญา ทไว ติ แตะ ละ พะจาว� ลเวอืง ฮาึก แตะ� ญุ โตว ไปล� ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว�
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ฮอยจ แวต เอนิ โม ป รุป ไม่ อื เมือง อาวต อื เซ ฆาื
อ�ื ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ ควน เฆีญ อื ติ แตะ� ไม่ ซ
ลู อื ตุย โอเอฮี อาวต นึง เญือะ คึนัก ยุฮ อื เซ�� อฮั
เซ�

12 �ปเล่ีย เฮี โม ซามาเรยี ไอจ นึง เตียง คึ ป เลอึ
ป ปุย นึง พา ไมจ� เฆียง เฮี ปังเมอ ซ รมัฮ ลัมเลือ
เอนิ ป ไอม นึง อ�ื ตอก โรฮ ป เลียง แกะ ป โฮลฮ
ลัง่ ชวง แกะ ยุฮ แตะ ลอา ไม่ ฮยวก อื ติ ก บลัฮ โน่ง
เญือม เกียต ซิงโต อื ฮา อื โฮ�� อฮั เซ พะจาว.

13 พะจาว เยโฮวา ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม อื
ตอก เฮ�ี �งอ่ต ที แลน ละ อื เมิฮ� ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ ซตอก รเงอ่มึ โม จัตเจือ ยาโคป เซ� 14 ซเงะ
ซ เกือฮ อาึ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ ฆาื เอจี โฮวน
ลอน มัป่ พิต ยุฮ อื เซ� อาึ ซ เญื่อฮ คัน ทไว ยุฮ อื
นึง ยว่ง เบ่ตเอน เซ โครยญ โดฮ� ป มัฮ โด่วง ไก
นึง โจง คัน เซ ซ กิต ปุย เกือฮ ดุฮ ลังเตะ� 15 ป มัฮ
เญือะ อาวต อื นึง เมือ โฆยญ ไม่ เญือะ อาวต อื นึง
เมือ ฮรวน เซ� อาึ ซ ยุฮ ตื ไลจ ไม่� เญือะ ป แงฮ่
ฆัว อื นึง พลุก ซัง เซ ซ เญื่อฮ ซ ไลจ โอยจ เอนิ� ป
มัฮ เญือะ ระ เญือะ คึ นึง อื เซ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ โค
รยญ ลัง�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

4
1 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน โม ซามาเรยี เยอ� ไมจ

เปอะ งอ่ต ที� โม เปะ เอจี ตอก เปอะ โมวก โกลยญ
เมือง บ่าชนั โฮ� เอจี โคมเฮง เปอะ โม ป ตุก ปญัก�
ไม่ ปุน ยุฮ ปุน อฮั ลอน เปอะ ละ โม ป วติ โซม ม่อย
ญ จัน� อฮั แนฮ เปอะ ละ ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก
เฮ�ี �ตุย ไปล เนิ�� เอจี อฮั เปอะ ตอก เซ� 2 พะ
จาว เยโฮวา เอจี ซันญา อาึง อื เบือ ไล ซงะ่ ซงอม
ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี �ซเงะ เซ แจง เนอึม ซ ฮอยจ ติ
โฮน� โม เปะ ซ โฮลฮ ปุย มัก่ เปอะ นึง คอ� ซ บัว่
เอนิ โม เปะ ตอก บัว่ ปุย กะ นึง เม่ต โฮ� 3 ซ บัว่ โม
เปะ เกือฮ โอก คระ โตะ ดอฮ ฆรุง เซ� ปุย ซ โอก
เอนิ ซืนา ลัก่กา โกะ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื โม เปะ ซ
โปวฮ ปุย เปอะ ฮอยจ นึง นาตี ฮาโมน�� อฮั อื ตอก
เซ พะจาว เยอ�

โม อซิราเอน ดิ ลัป โตว ลัง่
4 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิ

ราเอน เนอ� โฮว ยุฮ แนฮ มัป่ เปอ นึง ยว่ง เบ่ตเอน
ป มัฮ นาตี ซัมคัน เซ เมิฮ� โฮว ยุฮ แนฮ ป พิต เตอ
นึง ยว่ง กิละกัน เซ เกือฮ โฮวน ปุ ปุ เมิฮ� ทไว แนฮ
ซัตซิง ยุฮ เปอะ ไม่ โครยญ ซะ� ไม่ ทไว เปอะ โอ
เอฮี กาว ปุน ติ ปุน เซ โครยญ ลอวย ซเงะ� 5ทไว พิ
เซต แนฮ คโนมปัง ยุฮ เปอะ ไม่� ละ ซ เปลีฮ เปอะ
รพาวม ญันด่ี แตะ� ไม่ อวต ลื เปอะ ไลลวง ปุน ทไว
แตะ โอเอฮี ตัม รพาวม ฆวต ทไว เปอะ เซ เมิฮ� เอจี
มัฮ กัน ตอก เซ ป ปุก รพาวม โม เปะ เอ�� อฮั เซ
พะจาว.

6พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ ป เกือฮ
ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง เมือง อาวต เปอะ เกิต กัน
ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง เงอ� ปอ เอนิ โอ โม เปะ

เญาะ ไก อาวป โซม กิฮ ปอน ฆาื อ�ื โม เปะ ปังเมอ
โอ ลัง่ เปอะ ดิ ญอม เอญี เคะ อาึ ลัง่�

7 �อาึ เอจี คัต รอาวม เฮละ ฮา เปอะ� มัฮ เญือม
ตึก เอนิ ตองกัน ป ซมา เปอะ เซ รอาวม เฮละ� อาึ
เกือฮ พริ เฮละ ละ ยว่ง ติ� ปังเมอ โอ เยอะ เกือฮ
เฮละ ละ ยว่ง ตา ติ ยว่ง อ�ื ชจิ ติ เบือง อื เฮละ พริ
ละ� ชจิ ตา ติ เบือง อื ปังเมอ โอ เฮละ ละ อ�ื ซออฮ
เอนิ ฆาื อ�ื 8 ปุย ไน เปอะ ตา ลอา ลอวย ยว่ง อื เซ
เอจี ฮวิแฮง ฆาื ฆวต ญุ แตะ รอาวม� จัมเปน เอนิ อื
โฮว ซาวป ปัว รอาวม ญุ แตะ นึง ยว่ง ซดิ ไม่ แตะ�
ปังเมอ โอ ลัง่ โฮลฮ อื ปอ ญุ แตะ� โม เปะ ปังเมอ
โอ ลัง่ เปอะ ดิ ญอม เอญี เคะ อาึ ลัง่�� อฮั เซ พะ
จาว เยอ�

9 �อาึ เกือฮ เฮงาะ ซมา เปอะ ลอก ฮา ไม่ เตีย
โฮม� โอเอฮี นึง โตะ รปึม ยุฮ เปอะ� ป มัฮ อะงุน�
โคะ เม ไม่ โคะ กาวก ยุฮ เปอะ� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ
ซดู ฮอยจ โซม ฮา เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ
ดิ ญอม เอญี เคะ อาึ ลัง่�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

10 �อาึ เกือฮ พาญัต โซะ ลอน เกิต ละ โม เปะ
ตอก เกิต อื ละ โม อียปิ โฮ� อาึ เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม
ปรเมะ นมุ ยุฮ เปอะ นึง กัน รุป เซิก� ไม่ ตุย เยอะ
บรอง ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ� ซออย ซเออมึ ป ยุม อาวต
นึง ไคะ ตฮนั ยุฮ เปอะ เซ เอจี เลียก เอนิ โตะ มาึฮ
เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ ดิ ญอม เอญี เคะ
อาึ ลัง่�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

11�อาึ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ งอ่น ตอก ยุฮ ฮุ ไลจ
ไม่ เมือง โซโด่ม เมือง โกโมรา โฮ� โม เปะ ป ไอม
ลัง่ นึง อ�ื ตอก เปอะ ซตะ งอ เอจี ฮะ ป เมือะ ปุย
โอก เน่อมึ โตะ งอ โฮ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ
ดิ ญอม เอญี เคะ อาึ ลัง่�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

12�เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน
เนอ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื โม
เปะ ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ ซ อาวต เปอะ
ซองนา พะจาว ยุฮ แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

13 งอ่ต แลน เมอะ� พะจาว ป โก โม มอยจ เกือฮ
เกิต ไก� ไม่ ยุฮ อื กาื� พะจาว เอจี รโฮงะ ป คิต แตะ
อาึง โตะ รพาวม แตะ ละ ปุย ปลัฮเตะ� ไม่ เกียฮ เปีย
น อื เมือ ซเงะ่ เกือฮ แปน เมือ ก ซาวม อ�ื ไม่ เกียฮ
โฮว อื นึง ปลัฮเตะ นา ก ฮลาวง อ�ื มอยฮ พะจาว
เซ มัฮ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

5
อาโมต กอก ปุย เกือฮ เปียน รพาวม แตะ

1 โม เปะ ป มัฮ โม อซิ รา เอน เนอ� งอ่ต แลน
รซอม โฆว อาึ เปอะ เฮี เมอะ� 2 โม อซิราเอน ป
ตอก ปเครฮี ม่อง เซ� เอจี ฆลาื เนอึม ปอ โอ แตะ
เญาะ เกียฮ โกฮ� เอจี ละ โปวฮ เนอึม ปุย ลังเตะ�
เญาะ ไก โตว ป โตวก เกือฮ โกฮ ติ ตื เนอมึ�

3พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �ปุย ไน เมือง อซิราเอน
ตา ติ เวยีง อื ซ ตาว ปุย โฮว รุป ติ เปือน ปุย� เญอืม
เอจี เอญี อื เน่อมึ โฮว รุป แตะ เซ� ปังเมอ ซ โฮฮ
ลัง่ ติ รอย ปุย โน่ง� ปุย ตา ติ ยว่ง อื ซ ตาว โรฮ ปุย
โฮว รุป ติ รอย ปุย� เญอืม เอจี เอญี อื เน่อมึ โฮว รุป
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แตะ เซ ปังเมอ ซ โฮฮ โรฮ ลัง่ กาว ปุย โน่ง�� อฮั
เซ�

4พะจาว ซตอก อาึง อื ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ ซาวป ยุ อาึ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ จีวติ
แตะ� 5 ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ซาวป ยุ อาึ นึง เบ่ต
เอน� ปุ โฮว ซาวป ยุ อาึ นึง กิละกัน� ปุ โรฮ โฮว
ซาวป ยุ อาึ นึง เบ่เออเชบ่า� โม กิละกัน เซ แจง ซ
โรวก ปุย อื เกือฮ แปน ครา แตะ� ป มัฮ ยว่ง เบ่ต
เอน เซ ซ ลอยจ ซ ไฆร เยอื ไอฮ พาวม แตะ�� อฮั
เซ พะจาว� 6 ไมจ เปอะ ซาวป ยุ พะจาว เดอมึ เปอะ
ซ โฮลฮ จีวติ แตะ� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ โฮ� พะ
จาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ จัตเจือ โยเซป ตอก ฮะ งอ โอเอฮี
โฮ� งอ เซ ซ ฮะ ยุฮ ปุย ไม่ โอเอฮี นึง ยว่ง เบ่ตเอน
โครยญ เจือ� ไก โตว ป ซ เกียฮ ญึ่ต ยุฮ อ�ื 7 โม
เปะ เอจี เปียน เปอะ กัน ปุก กัน ลอก เกือฮ แปน
ตอก เยื่อ ออป เยื่อ ซอง� เอจี ละ โปวฮ เยอื เปอะ
กัน ซื กัน ไซ� ซ ลอก เนอึม เปอะ ป โซะ ฆาื� 8พะ
จาว มัฮ ป ยุฮ ซโมยญ ตอม แอ ไม่ ซโมยญ โคะ ลกล
อม� มัฮ ป เกียฮ เกือฮ ป เฟียก เปียน ติ แตะ แปน
ป ซเปีย� ไม่ เปียน อื เมือ ซเงะ่ เกือฮ แปน เมือ ก
ซาวม อ�ื มัฮ ป เกียฮ กอก รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม�
ไม่ โซ อื ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ� มอยฮ อื มัฮ เยโฮวา�
9 พะจาว มัฮ ป เกียฮ เกือฮ โม ป ระ เรยีง ระ แด่น
ไลจโลม พราวป เอนิ� เกือฮ อื ไลจ ไฆร เตือง ปอม
ตอน ฮมัน ยุฮ อื โรฮ� 10 ปุย โม เซ เกละยุ โม ป อู
พิต โฌวะ ยุฮ แตะ นึง โตะ รเวอืะ เมือง� รอก โรฮ
พาวม นึง โม ป อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื ละ แตะ�

11 โม เปะ เอจี โคมเฮง เปอะ โม ป ตุก ป ญัก� ไม่
ลู เปอะ ตุย เฮงาะ รโกะ ยุฮ อื ฮา อ�ื เคียง มัฮ อื
ตอก เซ โม เปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว อาวต นึง
เญือะ คึ ป เดีญ นึง ซโมะ ยุฮ เปอะ เซ ฆาื อ�ื ไม่ โอ
เปอะ เญาะ ซ โฮลฮ ญุ รอาวม อะงุน เน่อมึ นึง รปึม
ไมจ ยุฮ เปอะ เซ� 12 อาึ เอจี ยุง เงอะ เมาะ โฮวน
พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� เอจี ยุง โรฮ โฮะ เมาะ ระ มัป่
ยุฮ เปอะ� โม เปะ เอจี โคมเฮง เปอะ ปุย ซื ปุย ไซ�
เกือฮ เปอะ ปุย นนุ แตะ นึง มาื� ไม่ โอ เปอะ ญอม
รเตีฮ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก ตอก ปุก ตอก ลอก อ�ื
13 เจน เฮี มัฮ เนอึม เจน โฮวน ป ฆอก ป เบร นึง�
ปอ เอนิ โอ โม ป เฮยีง ป ยุง เญาะ โรวต อฮั ป ติ ป
เตอื ฆาื อ�ื

14 ไมจ เปอะ ซาวป ยุฮ ป ปุก ป ลอก� ปุ เญาะ ยุฮ
ป ฆอก ป เบร เยอ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ
เบือ อ�ื เญือม เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ซ อาวต
เนอมึ ไม่ เปอะ เบือ อื ตอก เอจี กอก ลอป เปอะ รโฮ
งะ เซ� 15 ไมจ เปอะ เกละยุ กัน ฆอก ไม่ แด่น เปอะ
ยุ กัน ไมจ� ไมจ เปอะ รเตีฮ ลอป โอเอฮี ละ ปุย ตัม
ปุก ตัม ลอก อ�ื เมอ เตือง อื พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง ซ เลียก พาวม ลัง่ นึง โม จัตเจือ โยเซป ป ไอม
ลัง่ อื เซ เบือ อื ยุง่�

16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว เยโฮวา กุม ตฮนั
มะลอง อฮั เฮ�ี �ซ ไก เซียง เยอืม ปุย นึง ตะ โบรก
ฆาื โซะ ป อาวม แตะ� นึง ตัม คระ ตัม โครง ซ ไก
เซียง ป อฮั ตอก เฮ�ี �โซะไซญ เนอึม�� ซ อฮั เซ�

โม ป ยุฮ กัน นึง ชจิ นึง ม่า ซ ไก ป กอก ฮอยจ เยอืม
โฆว ดิ ไม่ โม จัง โฆว� 17 นึง รปึม อะงุน ซ ไก เซียง
เยอืม ปุย นึง โครยญ เบือง อ�ื โอเอฮี ตอก เซ มัฮ
เกิต อื ฆาื ซ ฮอยจ เกือฮ อาึ โม เปะ ลอก ตุต แตะ��
อฮั เซ พะจาว.

18 โม เปะ ป เคียต อฮั ติ แตะ ฆวต เกือฮ ซเงะ ยุฮ
พะจาว เซ ฮอยจ เจอ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ� ซเงะ
ยุฮ พะจาว เซ ซ ไก ป มัฮ ละ เปอะ ตอก เมอ� ซเงะ
เซ ซ มัฮ ซเงะ เฟียก ละ เปอะ� ไก โตว ซเปีย นึง เฟือ
ฮ เอนิ� 19 ซ ตอก เอนิ ปุย ตอ ฮา เครฮี ยุ แม รเวยี
โฮ� มัฮ โรฮ ตอก ปุย เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ โฮ
ไม่ น่ักเน่ี อื เดีญ เญือะ แตะ เซ� ปังเมอ ปวก แม ซ
โอยญ� 20ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ ซ ฮอยจ ไม่ ป เฟียก�
มัฮ เนอมึ ซเงะ เฟียก ซาวม� ซ ไก โตว รงั ซเปีย ไม่
ป รโอฮ รอตั นึง เฟือฮ เอนิ�

21 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ เกละ ลัมเลือ ยุ กัน
ชลอง โม เปะ ป ทื แตะ� อาึ เญาะ ปุน โอต โตว ป
ยุฮ เปอะ เซ� 22 ปัง ตอง เปอะ ทไว โอเอฮี ไม่ ทไว
เปอะ เฮงาะ รโกะ เนิ� อาึ เญาะ ซ รปั โตว ละ เปอะ
เฟือฮ เอนิ� ปัง โรวก แม เปอะ ซัตซิง โกลยญ โม่ว
ละ ซ ทไว แตะ� ปุ โรฮ เญาะ ซ รปั ละ เปอะ� 23 เลิก
แปฮ เมิฮ กัน เชยี ซุต เปอะ ไม่ โด่นตรี ยุฮ แตะ เซ�
อาึ เญาะ ฆวต ฮมอง โตว เซียง พิน ระ ยุฮ เปอะ เซ
เฟือฮ เอนิ� 24 ฮา เซ ไมจ เปอะ เกือฮ กัน ซื กัน ไซ
ไม่ กัน ปุก กัน ลอก โอก ลอป นึง เปอะ� ตอก ปัต
โกลง โอ เญาะ ไก เญอืม ไฮจ โฮ�

25�โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ติ เจน อาวต
เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอมึ เซ� โม เปะ โรวก
เนอึม เปอะ โตว ทไว โอเอฮี ละ อาึ� 26 โม เปะ เอจี
ยุฮ เปอะ ฮุป ซักคุต ป มัฮ กซัต ยุฮ เปอะ ละ ซ ไว
แตะ� ยุฮ โรฮ เปอะ ไม่ ฮุป ไควนั ป มัฮ พะ ซโมยญ
ทื เปอะ เซ� เฆียง เฮี โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ กลอม
ปุ โฮว ฮุป เซ ไม่ แตะ� 27 อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
โฮว แปน ครา ปุย นึง นาตี โปน เมือง ด่ามาซกัต เซ
เอนิ�� อฮั เซ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

6
โม อซิราเอน ซ ไลจ โลม

1 โซะ เนอึม เม่ะมัก่ ซ เกิต ละ โม เปะ ป อาวต
ซนกุ กุก ซไบ่ นึง เวยีง ซีโยน เนอ� เม่ะมัก่ เซ ซ
ฮอยจ เนอึม ละ โม เปะ ป อฮั ติ แตะ ซ โฮลฮ อาวต
ไมจ มวน เฮน ฮลอง นึง บลาวง ซามาเรยี เซ� เอจี
มัฮ โม เปะ เซ ป มัฮ ป ระ ป คาว ไน ปะเทต ป ไก
มอยฮ ฮา ปะเทต ไฮญ เญอ� โม อซิราเอน เนอ เอจี
โฮลฮ ฮอยจ ปัว เปิง โม เปะ� 2 โฮว แก แลน เวยีง
คันเน เซ เมอะ� ลอต แม โฮว แก ไม่ เวยีง ฮามัต ป
มัฮ เมือง ระ เซ� ฟวยจ เซ โฮว แก แม เวยีง กาต ป
อาวต นึง เมือง ฟีลิซเตีย เซ� เมือง โม เซ อมั ไมจ
ฮา เมือง ยูด่า ไม่ อซิราเอน เซ� นาตี อื อมั เวอืฮ ฮา
นาตี อาวต โม เปะ เซ� 3 โม เปะ ซาวป แนฮ เปอะ
ตอก ซ ญาวะ แตะ ซเงะ ซ ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ
แตะ เซ� กัน ยุฮ เปอะ เซ ปังเมอ โฮว ละ แปน แตะ
ควน ไกลจ ฮอยจ ซเงะ เซ ละ เปอะ ฆาื อ�ื 4 โม เปะ
ป โฮลฮ ไอจ นึง เตียง คึ ป ยุฮ ปุย นึง พลุก ซัง� ไม่
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โฮลฮ เปอะ ฆักเฆี ซไบ่ นึง ตังอี ลัง่� ไม่ โฮลฮ เปอะ
โซม ซนกุ กุก ซไบ่ ไม่ โตะ แกะ โตะ โมวก ป นมุๆ อ�ื
ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ ฆาื� 5 โม เปะ เอจี เชยี ดิ เปอะ
นึง รซอม เชยี โอ ไก ป มัฮ� เคียต โรฮ เปอะ เตียต
พิน ไม่ เบิก่ เปอะ รซอม เชยี โคระ ตอก กซัต ด่าวติ
โฮ� 6 โม เปะ โกว เอนิ เปอะ กลอง ละ ญุ แตะ ไปล
อะงุน� ไม่ เคียต เอนิ เปอะ ดะ ลออยฮ ป ตึก นึง เปีย
ง แตะ� ปังเมอ โอ เปอะ ยุง โซะ รพาวม นึง กัน ซ
ไลจ โลม โม อซิราเอน เซ เฟือฮ เอนิ� 7 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ เอจี มัฮ เอนิ โม เปะ เซ รกา ป ซ โฮลฮ โฮว
แปน ครา ปุย เมือง ไฮญ เญอ� เญือม เซ รพาวม
ไมจ มวน เบือ กัน ชลอง ยุฮ เปอะ เซ� ซ ไฆร เยอื
เอนิ�

8พะจาว เยโฮวา ซันญา ซโตฮ อาึง อื ฆาื อ�ื พะ
จาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ เกละ เนอึ
ม ยุ กัน เกียฮ ฮุน ลอน โม อซิราเอน เซ� อาึ เญาะ
ฆวต แลน โตว ปอม ตฮนั ยุฮ อ�ื อาึ ซ มอป เวยีง เซ
ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื เตือง โอยจ อื ละ โม ป เกละยุ
อื เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

9 ไน เญือะ ติ ลัง ปัง ไก ปรเมะ นึง กาว ปุย เอนิ�
ปุย โม เซ ซ ยุม เอนิ เตือง โอยจ แตะ� 10 เญือม
เอจี ฮอยจ คระ เฌือต อื ละ ซ รมอยจ อื ป ยุม เซ�
ปุย เซ ซ กอก ไฮมญ ป เม่าะ กไน เญือะ เซ ตอก เฮ�ี
�อมั ไก ลัง่ ป อาวต ไม่ เปอะ งอ่น�� อฮั เซ� ซ ไก
ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว�� อฮั เซ� เฌือต
อื เซ ซ อฮั เฮ�ี �โฆย ฮา เมิฮ� เอะ ไมจ โตว โกว
มอยฮ พะจาว ไอฮ พาวม แตะ�� อฮั เซ�

11 ดัฮ เอจี มัฮ ป อฮั พะจาว อาึง โฮ� ปัง มัฮ เญือะ
ระ เญือะ แตวะ แจง ซ เญื่อฮ ซ ไลจ โอยจ ปอ บลวย
เอนิ อ�ื

12 อมั ไก ป ซ เกือฮ บรอง ตอ นึง รองั เงอ� ปุย
อมั ไก ป ซ โกว โมวก ละ ไท แตะ ปลัฮ รอาวม เมอ�
แจง โอ อื ไก เยอ� โม เปะ ปังเมอ เอจี เปียน เปอะ
ป ซื ป ไซ เกือฮ แปน ตอก ป ออป ป ซอง โฮ� เอจี
เปียน เปอะ ป ปุก เกือฮ แปน ป พิต� 13 โม เปะ เอจี
เกือฮ เปอะ ติ แตะ มวน รพาวม ไม่ โฮลฮ แตะ ยตึ
เมือง โลเด่บ่า เซ� เอจี อวต โรฮ เปอะ ติ แตะ ตอก
เฮ�ี �เอะ ระ เนอมึ เรยีง เงอะ ปอ เอนิ ปุน ยตึ เตอะ
ยว่ง คารนาอมิ เกือฮ แปน คอง แตะ�� อฮั เปอะ
ตอก เซ�

14 เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ตอก เฮ�ี
�โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� อาึ ซ เกือฮ เมือง
ปุย ไฮญ ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ เปอะ� ซ โฮลฮ เอนิ
โคมเฮง คาเคียน โม เปะ� เน่อมึ นึง เงียก ฮามัต
ลวง ลั่กล่าวง ฮอยจ นึง ฮอง โกลง อารบ่า ลวง ลัก่
เซฮ�� อฮั เซ�

7
อาโมต ยุ บลอง โอเอฮี

1พะจาว เยโฮวา เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี�
อาึ โฮลฮ ยุ บลอง ซดู โฮวน ป ซัง พะจาว เซ� ปุก เญื
อม เอจี ซ ชุก โคระ แม ไรป ฟวยจ มัก ปุย อื ละ กซัต
โฮน รกา นึง อ�ื 2 ซดู ยุ บลอง อาึ เซ โซม เอนิ ไรป
นึง เมือง เซ ปอ โอยจ อ�ื อาึ ปัว ฆาื อื นึง พะจาว
ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว ปะ ยวก มัป่ กัฮ

ตุต ยุฮ ปุย� โม ยาโคป เปอ มัฮ โม ป แตวะๆ ลอน
ไม่ ชุมเช ลัมเลือ อ�ื ซ เกียฮ ไอม เนอมึ ตอก เมอ��
อาึ อฮั เซ ละ�

3 เญือม เซ พะจาว เปียน เอนิ รพาวม แตะ เกว
ไม่ ไลลวง เซ� พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง ป ยุ
เปอะ เซ ซ เกิต เนอมึ โตว ตอก เซ�� อฮั เซ�

4 พะจาว เยโฮวา เกือฮ แม อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอ
เอฮี ตอก เฮ�ี อาึ โฮลฮ ยุ เพรยีง พะจาว ติ แตะ ละ ซ
รเตีฮ แตะ ปุย ไน แตะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ นึง งอ�
งอ เซ ฮะ เอนิ ยุฮ ปลัฮ รอาวม ระ เซ� ฟวยจ เซ กัม
ลัง ซ ฮะ แม ยุฮ ปลัฮเตะ ติ� 5 เญือม เซ อาึ ปัว ฆาื
อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว ปะ
ลโล่ะ ละ อ�ื ป มัฮ โม ยาโคป เซ แตวะๆ ลอน ไม่ ชุม
เช ลัมเลือ อ�ื ซ เกียฮ ไอม ยุฮ แตะ ตอก เมอ�� อาึ
อฮั เซ ละ�

6 เญือม เซ พะจาว เปียน เอนิ รพาวม แตะ เกว
ไม่ ไลลวง เซ� พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง เซ ซ
เกิต เนอึม โตว โรฮ ตอก เซ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮ
วา�

7พะจาว เกือฮ แม อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี ตอก
เฮ�ี อาึ โฮลฮ ยุ พะจาว ชุง นึง โบ ฆรุง ซโมะ� ฆรุง
เซ มัฮ ป ยุฮ ปุย ไม่ โกว แตะ ดิง่ ละ อ�ื พะจาว มัฮ
ป ไปญ โม่ะ ดิง่ เซ� 8พะจาว อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี
�อาโมต� ปะ มัฮ เมอ ป ยุ เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ�
อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ยุ โม่ะ ดิง่ ติ เซน�� อฮั
เซ ละ� พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �โม่ะ ดิง่ เซ เอจี มัฮ
ควน เปลีฮ ที อื โอ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ
ซืไซ ละ อาึ ตอก โรฮ ฆรุง โอ ชุง ซื โฮ� อาึ เญาะ ซ
เปียน โตว รพาวม แตะ� อาึ ซ เกือฮ เนอึม ปุย โม
เซ ลอก ตุต แตะ� 9 ป มัฮ นา ก ไว โม จัตเจือ ยซิ
ฮกั เซ อาึ� ซ แปน เอนิ ป เญื่อฮ ป ไลจ เยอื� ป มัฮ
นาตี ซัมคัน ยุฮ โม อซิราเอน ซ แปน เอนิ ป ม่าวง ป
ฮงั เยอื� อาึ ซ โกฮ ตอซู ไม่ โม จัตเจือ กซัต เยโรโบ่
อมั นึง วจิ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

อาโมต ไม่ อามาซิยา
10 ฟวยจ เซ อามาซิยา ป มัฮ ซตุ ยว่ง เบ่ตเอน�

ดวน ปุย โฮว รโฮงะ อื ละ เยโรโบอ่มั กซัต ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ ตอก เฮ�ี �อาโมต เอจี งอ่ต อาึง ตอก ซ
เกือฮ แตะ ปุย เลฮ เตียง ปะ� เมาะ ป อฮั ป มวยญ
อื ละ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ตื เอนิ ป ซ
ไลจ ยุฮ บัน่เมือง� 11 อาโมต เซ เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี
�เยโรโบอ่มั ซ ยุม นึง กัน รุป� โม อซิราเอน ซ โฮลฮ
โฮว แปน ครา นึง เมือง ปุย ไฮญ�� � อฮั เซ�

12 เญอืม เซ อามาซิยา บวยจ ละ อาโมต ตอก เฮ�ี
�ปะ ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� เอญี แปฮ ฮอยจ
นึง เมือง ยูด่า เซ เมิฮ� เอญี ซาวป ริ โซม นา เซ นึง
กัน ซึป เปอะ ลปุง พะจาว เซ� 13 ปุ เญาะ ซึป ลปุง
พะจาว นึง เบ่ตเอน เฮี เฟือฮ เอนิ� นา เฮี มัฮ นาตี
ซัมคัน� มัฮ นา ก ไว กซัต พะจาว ยุฮ แตะ� มัฮ เอนิ
วฮินั ระ ไล ละ ปุย เตือง เมือง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

14อาโมต โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โตว ป ริ โซม
นึง ซึป แตะ ลปุง พะจาว� มัฮ โตว โรฮ จัตเจือ ป ซึป
ลปุง พะจาว� กัน ยุฮ อาึ อื มัฮ กัน เลียง แกะ ปิ ไม่
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กัน แลน แก โคะ เม�� 15 พะจาว ปังเมอ เอจี ตุย
โรวก อาึ เน่อมึ นึง กัน เลียง แกะ ปิ เซ� พะจาว อฮั
เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ โฮว ซึป ลปุง อาึ ละ โม อซิราเอน
ป มัฮ ปุย ไน เยอะ เซ�� อฮั เซ เนิ� 16 ปเล่ีย เฮี ปะ
ไมจ เปอะ งอ่ต ที ลปุง พะจาว เซ� ปะ เอจี คัต เปอะ
อาึ โอ ซึป ลปุง พะจาว ละ โม อซิราเอน เซ� เกือฮ
เปอะ โตว อาึ รโฮงะ ป ซ เกิต ละ โม จัตเจือ ยซิฮกั�

17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ
ฆาื อ�ื �อามาซิยา� ปรโปวน เญือะ เปอะ ซ แปน
เยอื ปรโปวน โชะ ติ แตะ นึง โตะ เมือง� กวน รเมะ
กวน รโปวน เปอะ ซ ยุม นึง กัน รุป� บัน่เมือง อาวต
เปอะ ซ รฆุ ปุย ละ ปุย ไฮญ� ตัว โกะ เปอะ ซ ยุม
เยอื นึง เมือง ป โอ ยุง พะจาว� โม อซิราเอน แจง
ซ โฮลฮ โฮว แปน ครา นึง เมือง ปุย ป ซไง ฮา เมือง
โกะ แตะ�� อฮั เซ�

8
อาโมต โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี

1พะจาว เยโฮวา เปลีฮ โอเอฮี ละ อาึ ติ เจือ� เมือ
ต แลน มัฮ เปลิ โคะ ตึม ติ กซาว� 2 เญือม เซ พะ
จาว ไฮมญอาึ ตอก เฮ�ี �อาโมต� มัฮ เมอ ป ยุ เปอะ
เซ�� อฮั เซ เนิ� �มัฮ เปลิ โคะ ตึม ติ กซาว�� อาึ
โลยฮ ละ อื ตอก เซ� พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �เอจี
เติง เวลา ซ ลอก โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ
ตุต แตะ� อาึ เญือะ ซ เกียฮ ฮลัก โตว กอ�

3�ซเงะ เซ รซอม เชยี มวน โตะ วฮินั ซ เปียนแปน
รซอม โฆว� ฆัว ยุม ปุย ซ โฮวน ลัมเลือ� ซ ไก ตื นา
ออฮ นา เอฮี ฮ�ี ปุย ซ โฮว โปวฮ เยอื อ�ื ซ โฆย เยอื
ไม่ อ�ื�* อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�

4 โม เปะ ป พลิฮ บึน ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ไม่
ซาวป เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โอ ไก โอเอฮี ยุฮ นึง บัน่
เมือง ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไล เฮ�ี 5 โม เปะ อฮั
เปอะ เฮี ละ ปุ แตะ� �เอะ รกวน ลัมเลือ เกือฮ ซเงะ
ซัมคัน ยุฮ พะจาว ลอยจ� นึง ซ โฮลฮ โฮะ โชะ เฮ
งาะ ยุฮ แตะ� เอจี ฆวต เกือฮ เยอะ ซเงะ ลโล่ะ เซ
โปน แปฮ เดอมึ ซ โฮลฮ โชะ โอเอฮี ยุฮ แตะ เปียง�
เอะ ซ โฮลฮ ซมอย รโกะ ยุฮ แตะ นึง รดู แตวะ� ซ
โฮลฮ แฆ โอเอฮี โชะ แตะ นึง ลุ่น โอ ซเมอ� 6 เฮงาะ
เอจี ม่วต� รโกะ เอจี ซออย� ซ โชะ เปียง แนฮ ลัง่
เงอะ� เอะ ซ โฮลฮ รวี ป ตุก ป ญัก เกือฮ แปน ครา
แตะ เมาะ งวยฮ เกิป ติ กู โน่ง�� อฮั เปอะ ตอก เซ�

7 เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เอจี ซัน
ญา ซโตฮ อื เบือ มอยฮ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ไก
โตว เญอืม เบีย เยอะ กัน ฆอก ยุฮ โม เซ ติ เจือ เนอึ
ม� 8 ปลัฮเตะ ซ ดุงเดียง� ปุย นึง อื ซ เยอืม ตื ฆาื
โซะ รพาวม แตะ� ปลัฮเตะ เมือง เฮี ซ ฮาวกๆ เลีฮๆ
ตอก โกลง ไน เญือม ระ เฮละ โฮ� ฟวยจ เซ ซ เน่ฮ
แม ตอก รอาวม โกลง ไน นึง เมือง อยีปิ เซ�

9�ซเงะ เซ อาึ ซ เกือฮ ซเงะ เลียก เมือ งอ่น ซเงะ�
ปลัฮเตะ ซ เฟียก เอนิ ฆาื อื เมือ ซเงะ่ อ�ื เอจี มัฮ
อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา ป อฮั เซ ละ เปอะ� 10 อาึ

ซ เกือฮ กัน เลียง กัน ชลอง ยุฮ เปอะ แปน กัน โฮลฮ
เปอะ รพาวม โซะ แตะ� อาึ ซ เกือฮ รซอม เชยี มวน
ยุฮ เปอะ เซ แปน รซอม เยอืม รซอม โฆว� อาึ ซ
เกือฮ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ จาวป เครองึ ฮาื ฆัน
ไม่ กู เปอะ ฮาึก ไกญแตะ� ตอก ปุย เยอืม กวน รเมะ
ติ แตะ โฮ� ลัก่ ก ลอยจ อื ซเงะ เซ ซ มัฮ ซเงะ ตึก
นึง โอ แตะ มวน ละ เปอะ ตอก โซม ปุย ป ออป ป
ซอง โฮ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

11พะจาว เยโฮวา อฮั โรฮ เฮ�ี �เอจี ซ เติง เวลา
อ�ื เญือม เซ อาึ ซ เกือฮ เมือง เฮี ไปลญ โครยญ
โดฮ� มัฮ โตว ไปลญ อื อาวป� มัฮ โตว ไปลญ โอ
โฮลฮ ญุ รอาวม� ปุย มัฮ ซ ไปลญ อื นึง โอ แตะ
เญือะ ฮมอง ลปุง พะจาว. 12 ปุย ซ โฮว ไป โฮว มา
เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ลัก่เอฮี ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม
ลัก่เติต� ซ โฮว เน่อมึ ลอยจ ลัก่ล่าวง� ซ โพต โรฮ
ลอยจ ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ซ ซาวป งอ่ต ลปุง พะ
จาว โครยญ โดฮ� ปังเมอ โอ ซ ไกตอก ยุ ตอก ฮมอง
อ�ื

13 �ซเงะ เซ โม ปเครฮี ไมจ ไม่ โม กวน เบลีย นมุ
ซ เบฮ นึง ฆวต ญุ ลอน แตะ รอาวม� 14 เมาะ ป คัม
ซม่อต เบือ มอยฮ ฮุป ไว โม ซามาเรยี ไม่ ป อฮั ติ
แตะ แมน กุน เบือ ฮุป ป ยุฮ ปุย นึง เมือง ด่าน� ไม่
ฮุป ยุฮ ปุย นึง เบ่เออเชบ่า เยอ� ซ ไลจ ซ โลม ลอป
ฆาื อ�ื เญือะ ซ โกฮ ชุง โตว ยุฮ แตะ เฟือฮ�� อฮั
เซ พะจาว�

9
พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง อซิราเอน

1 อาึ ยุ ชุง พะจาว โบ คัน ทไว ปุย โอเอฮี� พะจาว
อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ปุฮ เปือง ด่อง วฮินั เฮ�ี ปุฮ
เรยีง ปอ ดุงเดียง อื ยุฮ เน่อมึ วิฮนั เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ซโมะ เซ ม่ะ ปอ บลวย อ�ื เกือฮ ดุฮ ราว ไกญ
โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื ป โอ อื ยุม นึง ลอก
ซโมะ แตะ เซ อาึ ซ ยุฮ แม ยุม ไม่ นึง กัน รุป� ไก
โตว ป ซ เกียฮ ตอ ฮา อ�ื ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ซ
โปน อื ฮา ยุม แตะ� 2 ปัง กาวง คระ ซ โปน แตะ
ฮอยจ ละ เมือง ป ยุม ญุ่ก� อาึ ซ กอยฮ เตะ แตะ
ละ� ซ เมือะ เยอะ เกือฮ โอก เน่อมึ นา เซ� ปัง ริ
ฮาวก ก ฮลาวง อื เบรยีง ไม่ มะลอง ญุ่ก� อาึ ซ โฮม
วต โรฮ โรวก เกือฮ เลีฮ เน่อมึ นา เซ โรฮ� 3 ปัง
ซาวป เม่าะ ติ แตะ นึง เปือง โม คาระเมน� อาึ ซ
ซาวป เปอะ ฮอยจ ละ ยุ แตะ� ซ โฮมวต โรวก� ปัง
ริ เม่าะ ติ แตะ ฮา เยอะ นึง ฆรมึ ปลัฮ รอาวม� อาึ
ซ ดวน โรฮ ซโอยญ ระ ปวก นา เซ� 4 ปัง ไก โม ป
ฮอยจ ตอซู ไม่ โฮมวต อื โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ
ก ซไง อ�ื อาึ ซ เกือฮ ลัง่ ปุย ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ นา เซ
นึง วจิ� อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ
ไลจ โลม� ซ เกือฮ โตว ป ไมจ ละ�� อฮั เซ พะจาว�

5 พะจาว เยโฮวา ป กุม ตฮนั มะลอง� มัฮ เมาะ
เดือะ อื เบื่อ� ปลัฮเตะ เซ ลวยจ ไน เอนิ ฆาื อื โรฮ�
เมาะ ป อาวต นึง อื เยอืม เอนิ ฆาื อ�ื ปลัฮเตะ ฮาวก
ฆาื อื ตอก โกลง ไน เญือม ระ เฮละ โฮ� ฟวยจ เซ

* 8:3 8:3 ปุย เญือะ ซ ยุฮ โตว พิที ละ ป ยุม เซ นึง โฮวน ลอน อ�ื
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เน่ฮ แม ตอก โกลง ไน นึง เมือง อียปิ เซ� 6พะจาว
มัฮ ตอก ป ยุฮ เญือะ โฮ� จัน ฮลาวง อื เอจี มัฮ เอนิ
เมือง มะลอง� พะจาว เกือฮ ปลัฮ มะลอง ครุป ปลัฮ
เตะ ป มัฮ จัน เตียม เญือะ ยุฮ แตะ เซ� พะจาว ปุน
กอก รอาวม โอก ฮา ทะเล� ฟวยจ เซ โซ ปลัฮเตะ
นึง อื เกือฮ ซเกาะ� มอยฮ พะจาว เซ มัฮ เยโฮวา�

7 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน
เนอ� โม เปะ ไม่ โม เอทิโอเปีย ตอก เปอะ ปุ แตะ
เนิ� อาึ ตาว โม ฟีลิซเตีย โอก ฮา เมือง ครตี ไม่ ตาว
โรฮ โม ซีเรยี เกือฮ โอก ฮา เมือง คีระ ตอก โรฮ ตาว
เยอะ โม เปะ โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� โม่ มัฮ อ�ื โม
เปะ ไมจ เปอะ โตว โรฮ ฮา โม เซ� 8 ไง่ อาึ ป มัฮ พะ
จาว เยโฮวา แก แนฮ เมือง อซิราเอน ป ปู มัป่ ยุฮ
เซ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่� ซ เกือฮ เอนิ ไฆร ฮา ปลัฮ
เตะ� อาึ ปังเมอ โอ ซ เกือฮ จัตเจือ ยาโคป ไลจ โลม
โอยจ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

9พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ โอก รซอม ดวน แตะ ละ
ปุย� ซ เกือฮ เมือง ปุย ไฮญ กึม โม อซิราเอน ตอก
กึม ปุย กัม รโกะ โฮ� รโกะ นึง อื ไก โตว ติ โนง เนอึ
ม ป ซ ดุฮ อื ลังเตะ เอ� 10 โม ปุย มัป่ นึง อื ป มัฮ
ปุย ไน อาึ เซ� โม เซ ซ ยุม นึง กัน รุป โครยญ โฆะ
อ�ื โม เซ มัฮ ป กอ อฮั เฮ�ี �ป โตะ ป ตอง เซ ซ เค
รอปึ โตว เอะ� เอะ แจง โอ เยอะ ซ ยุ โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� � อฮั เซ�

โม อซิราเอน ซ โฮลฮ แม ยุ ป ไมจ
11พะจาว อฮั เฮ�ี �ซเงะ เซ อาึ ซ เฌาะ ยุฮ โคระ

เมือง ไพรม ยุฮ ด่าวติ� เมือง ป ตอก เตอปึ เอจี
เญื่อฮ เอจี ไลจ เซ ซ เฌาะ เพรยีง แม เยอะ� อาึ
ซ โก โคระ แม เยอะ เกือฮ ตอน� อาึ ซ ยุฮ โคระ แม
เกือฮ ไมจ ตอก ไพรม อื โฮ� 12 เญือม เซ โม อซิรา
เอน ซ โฮลฮ แม กุม เมือง เอโด่ม เมาะ ป ไก ลัง่ อื
ไม่ เมือง ปุย ไฮญ ป แปน คอง อาึ ไพรม อ�ื� อฮั เซ
พะจาว ป ซ ปุน เกือฮ เนอมึ โอเอฮี เกิต ตอก เซ�

13 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ซ ฮอยจ ติ ซเงะ เญือม
ซ โฮวน เฮงาะ ละ ปุย เยอ� เญือม เซ ป ยุฮ เฮงาะ
ซเปี โอ ซ เตือน ฟวยจ กา เติง เวลา ไท โคระ อ�ื ป
เปฮ เปลิ อะงุน ซ เตือน โตว ฟวยจ กา ซ ฮอยจ ป
ซมา โคระ อ�ื บลาวง ฌื ซ นาวก ซ วฮิ นึง รอาวม
อะงุน� 14อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ
แม จเลิน แม ตอก ไพรม แตะ� เวยีง ฮงั ซ โก โคระ
แม อ�ื ซ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง อ�ื โม เซ ซ ยุฮ
รปึม อะงุน ไม่ รปึม ป โซม ป ปอน โครยญ เจือ� ซ
โฮลฮ โซม ซนกุ กุก ซไบ่ โอเอฮี ป ซมา แตะ นึง อ�ื
15 อาึ ซ ซมา โม อซิราเอน นึง เมือง ไพรม อื เกือฮ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง อ�ื เญือะ ซ ไก โตว ป ปุน
ตอยจ โอก ฮา เมือง ป เกือฮ อาึ ละ อื เซ�� อฮั เซ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�
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โอบ่าด่ี
พะทัม เฮี ไก ติ โบ่ต โน่ง� มัฮ ป ไซฮ ปุย ฟวยจ

ไลจโลม เวยีง เยรูซาเลม� (ก่อน ค�ศ� 586) เจน
เซ ปุย เมือง เอโด่ม ป มัฮ ป กอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม
ยูด่า เซ� เอจี เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง ไลจโลม
เวยีง เยรูซาเลม� โม เอโด่ม เซ โฆง เลียก ดิ ไม่ โม
บ่าบีโ่ลน ละ ซ โฮลฮ แตะ ซะ เต เวยีง เยรูซาเลม ไม่
ลู อื ตุย คาวคอง ยุฮ โม ยูด่า ฮา อ�ื เคียง พาวม ดิ
โม เอโด่ม ไม่ โม ป เกละยุ โม ยูด่า เยอ� โอบ่าด่ี รโฮ
งะ อาึง ไลลวง ตอก ซ โฮลฮ โม เอโด่ม เซ ลอก ตุต
แตะ ฆาื อ�ื อฮั โม เอโด่ม ซ ไป นึง เมือง ปุย ไฮญ
ฆาื อ�ื ไม่ ซ ไลจ ซ โลม ดิ อื ไม่ เมือง ป กอ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ โม ยูด่า โครยญ เมือง�

เมือง เอโด่ม ซ โฮลฮ แปน ป ตุเตียม
1 โอบ่าด่ี โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี� มัฮ ป รโฮงะ พะ

จาว เยโฮวา ป เกว ไม่ เมือง เอโด่ม� พะจาว ดวน
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เกือฮ อื โฮว อฮั เฮี ละ ปุย
โฮวน เมือง� เอะ เอจี ฮมอง อฮั อื เฮ�ี �โกฮ� ไมจ
เอะ โกฮ โฮว ละ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ เมือง เอโด่ม��
เกือฮ อื อฮั เซ�

2พะจาว อฮั เฮี ละ เมือง เอโด่ม� �อาึ ซ เกือฮ ปะ
แปน ป แตวะ ฮา เมือง ไฮญ� ซ เกือฮ โรฮ ปุย โฮลฮ
เพียก แฮม ลัมเลือ เปอะ� 3 โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ
เบือง อาวต แตะ นึง เฆียป ซโมะ โตะ รองั� เอจี ยุฮ
เปอะ เญือะ แตะ นึง รองั ฮลาวง� เอจี อฮั โรฮ เปอะ
โตะ รพาวม แตะ ไม่ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ซ ปุน ซะ
เต เอะ เกือฮ เลีฮ ฮอยจ ก เตียม อ�ื� อฮั เปอะ เซ�
รพาวม เกียฮ ฮุน เปอะ ตอก เซ เอจี มัฮ เอนิ จุ เปอะ
โกะ แตะ ไอฮ� 4 ปัง ยุฮ เปอะ เญือะ อาวต แตะ ก ฮ
ลาวง อื ตอก รฮมาวม กลัง ลอง โฮ� ปัง ฮลาวง เอนิ
แม เมาะ ซโมยญ� อาึ ซ เนีฮ เอนิ ปะ เกือฮ เลีฮ ฮา
นา เซ�� อฮั เซ พะจาว.

5 ดัฮ คะมุย ฮอยจ ซะเต เญือะ เปอะ เมือ ก ซาวม
อื โฮ� โม่ ซ ตุย โรวก โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ แตะ
โน่ง� ดัฮ ปุย ฮอยจ เปฮ เปลิ อะงุน ยุฮ เปอะ โฮ�
โม่ ซ ละ โรฮ ลัง่ อื ละ เปอะ งอ่น โรฮ� โม ป ตอซู ไม่
เปอะ เซ ปังเมอ ซ ยุฮ เอนิ ไลจ ไม่ เปอะ ปอ โอยจ
แกล เอนิ โอเอฮี ยุฮ เปอะ� 6 โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ
เอซาว เยอ� ซ โฮลฮ เนอึม ปุย ตุย โรวก คาวคอง
ระ งวยฮ ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ� 7 โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ
ปุโฮมว ฮรกั เปอะ เซ ซ ซาวป จุ โม เปะ ไม่ โครฮ อื
โม เปะ เกือฮ โอก ฮา นาตี อาวต เปอะ� โม ป อฮั ติ
แตะ มัฮ ปุโฮมว ซดิ ไม่ เปอะ เซ ซ แปน ป ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เปอะ� ไม่ ซ เป อื โม เปะ� โม ป โซม อาวป
โตะ โดง ติ ไม่ เปอะ เอจี แปน โรฮ เอนิ ป ววยฮ ซราว
ละ เปอะ� กัน ไล เซ มัฮ ป ซ ยุฮ ปุย ละ เปอะ เตือง
โอ เปอะ เตือน ยุง เฟือฮ เอนิ�

8 �ซเงะ เซ อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป เฮยีง ป อาวต
เมือง เอโด่ม เซ� ไม่ ซ ยุฮ โรฮ โฮะ ไลจ ไม่ โม ป ไก
ป ยุง นึง บลาวง เอซาว เซ เตือง โอยจ อ�ื 9 โม เปะ
ป อาวต นึง เวยีง เทมัน เนอ� โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ
เปอะ ซ ฮลัต เตีจ โอยจ� โม ตฮนั อาวต นึง บลา
วง เอซาว เซ ซ โฮลฮ เนอมึ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปอ โอยจ
แกล เอนิ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

ไลลวง ตอก ซ โฮลฮ โม เอโด่ม ลอก ตุต
10พะจาว อฮั แม เฮี ละ เอโด่ม� �ปะ เอจี ยุฮ ลอน

เปอะ ปไฮะ ปฮอน ละ ยาโคป ป มัฮ ปุ เปอะ เซ� ซ
โฮลฮ เอนิ เปอะ อาวต ลอป ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ
ฆาื อ�ื ซ ไลจ ซ โลม ลอป เอนิ เปอะ ฆาื� 11 ซเงะ
ตอซู ปุย ไม่ โม ยาโคป โฮ� ปะ ชุง เยอื เปอะ แก�
มัฮ เญือม ฮอยจ ตุย ปุย ตังเมือง คาวคอง ยุฮ อ�ื
เญอืม เซ ปุย ตังเมือง เซ เลียก นึง โตะ รเวอืะ เมือง
ยุฮ อื เซ� โม เซ โจก เบ่อ นึง ซ โฮลฮ แตะ ป ไมจ ป
ไก นึง เยรูซาเลม เซ� ปะ เอจี ตอก โรฮ เปอะ มู ติ
ไม่ ปุย โม เซ โรฮ� 12 เญือม ยุ เปอะ ลอก ปุ เปอะ
เซ ป โตะ ป ตอง เงอ� ลัง โอ เปอะ มาวก ไม่� ปุก
โตว ละ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ญันด่ี ไม่ ยุ แตะ ยุฮ ปุย
ไลจ ไม่ โม ยูด่า เซ� ปุก โตว โรฮ ละ โล่ เปอะ ญวยฮ
เญอืม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ�
13 ลัง โอ เปอะ เลียก โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ ป มัฮ ปุย
ไน อาึ ไน ซเงะ ลอก อื ป โตะ ป ตอง เซ� ปุก โตว
ละ มาวก เปอะ ไม่ ยุ แตะ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ ยูด่า เซ�
ลัง โอ เปอะ ซาวป ตุย คาวคอง มาื ไคร ยุฮ อ�ื ไน
ซเงะ ลอก อื ป โตะ ป ตอง เซ� 14 ลัง โอ เปอะ ชุง
ละ นึง ฆัฮ คระ ซ โฮว อื ละ ซ มอง เปอะ โฮมวต โจก
โม ป ตอ ฮา เซิก ฮา โจน เซ� ลัง โอ เปอะ มอป โม
ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ละ โม ป รุป ไม่ อ�ื เญอืม อาวต อื ไม่
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

พะจาว ซ รเตีฮ ปุย โฮวน เมือง
15 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ซเงะ ยุฮ อาึ ป มัฮ พะ

จาว, เอจี ซดิ เนอึม ซ ฮอยจ ละ ปุย โครยญ เมือง�
เอโด่ม� ปะ ยุฮ เปอะ ละ ปุย ตอก ออฮ� ซ ไก โรฮ
ป ยุฮ ละ โกะ เปอะ ตอก เซ โรฮ� กัน เมาะ ป เอจี
ยุฮ เปอะ เซ ซ ลเตือฮ แม แปน ป ลอก โกะ เปอะ เซ
ไอฮ� 16 โม ยูด่า เอจี โฮลฮ ญุ รอาวม ซอง นึง บลา
วง ซัมคัน ยุฮ ฮุ� เมือง ปุย ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง
อ�ื ปังเมอ ซ โฮลฮ ญุ ป เรยีง ซอง อื ฮา เซ แม� เญื
อม เอจี ฟวยจ ญุ อื ซ ลอต เอนิ ไลจ ไฆร ลอป ฆาื อ�ื
ตอก เอนิ ป โอ ดิ เกิต ไก เฟือฮ โฮ��

เมือง ปุย ไฮญ ซ ไป นึง โม อซิราเอน
17 นึง บลาวง ซีโยน เซ ปังเมอ ซ ไก โรฮ ลัง่ งอ่น

ป โปน ฮา ยุม แตะ นึง อ�ื นาตี เซ ซ แปน นาตี ซัม
คัน อ�ื ป มัฮ โม จัตเจือ ยาโคป เปอ ซ โฮลฮ เอนิ กุม
ปลัฮเตะ ป ลัง มัฮ คอง แตะ เซ� 18 โม จัตเจือ ยา
โคป ซ แปน ตอก งอ� โม จัตเจือ โยเซป ซ แปน โรฮ
ตอก งอ รเออปึ โฮ� โม จัตเจือ เอซาว เยอ ปังเมอ
มัฮ เยอื ตอก โงว เบระ โฮ� งอ โม เซ ซ ฮะ เอนิ ยุฮ
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อื ปอ โอยจ แกล เอนิ อ�ื โม จัตเจือ เอซาว เซ เญาะ
ซ ไก โตว ป โปน ฮา ยุม แตะ นึง อื ติ ตื เนอึม� นึง
มัฮ อื พะจาว ป เอจี อฮั อาึง ตอก เซ�

19 โม ป อาวต นึง ลาึน เนเกป เปอ� ซ โฮลฮ บลา
วง เอซาว เซ แปน คอง แตะ� โม ป อาวต นึง ตู เตี
ยม เมอ� ซ โฮลฮ นาตี ยุฮ โม ฟีลิซเตีย แปน คอง
แตะ� โม เซ ซ โฮลฮ โรฮ นาตี เอฟราอมิ ไม่ นาตี ซา
มาเรยี เซ แปน คอง แตะ ไม่ อ�ื โม เบ่นยามิน นึง อื
ซ โฮลฮ นาตี กิเลอตั เซ แปน คอง แตะ� 20 โม อซิรา
เอน ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา นึง เมือง ฮาลา�
ซ โฮลฮ นาตี นึง เมือง ฟีนิเซีย ฮอยจ ละ ยว่ง ซา
เรฟัต แปน คอง แตะ� โม เยรูซาเลม ป เอญี เน่อมึ
แปน แตะ ครา นึง เมือง เซฟารตั เซ� ซ โฮลฮ ยว่ง
ป อาวต แควน เนเกป เซ แปน คอง แตะ� 21 โม ป
ปุน เรอึม เมือง อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา โม ป เกละ
ยุ อ�ื ซ ฮาวก ฮอยจ นึง บลาวง ซีโยน ละ ซ โฮลฮ อื
แปน ป ตัตเตียง เมือง เอโด่ม� เญือม เซ เยอ มัฮ
พะจาว ป ซ แปน กซัต ตัตเตียง บัน่เมือง ปุย เยอ�



โยนา 1:1 799 โยนา 2:6

โยนา
พะทัม โยนา ตัง ฮา พะทัม ไฮญ ไน โม ป ซึป ลปุง

พะจาว เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ไลลวง โอเอฮี ป เอจี
เกิต ละ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย ป ริ เลฮ เตียง ป
อฮั พะจาว ละ แตะ� พะจาว ดวน โยนา โฮว ฮอยจ
เวยีง นีนะเว ป มัฮ เมือง ลวง นึง ปะเทต อตัซีเรยี�
โม อตัซีเรยี เซ มัฮ โม ป กอ รุป ปุ แตะ ไม่ โม อซิ
ราเอน� โยนา ฆวต โฮว โตว นึง เวยีง นีนะเว ละ
ซ ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว ละ อ�ื นึง แกต แตะ
พะจาว โอ ซ ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่ เวยีง เซ ตัม ป เอจี
อฮั แตะ อาึง� ฟวยจ เกิต โอเอฮี ซัมคัน ละ อื โฮวน
เจือ� โยนา จัมเปน เนองึ ป อฮั พะจาว� ปังเมอ โฮว
ไม่ โอ แตะ เตม รพาวม� เญือม โอ ป โตะ ป ตอง
เกิต เนอึม ละ เวยีง เซ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง เงอ�
โยนา เซ ปุปิ ฆาื อ�ื
พะทัม โยนา เฮี เกือฮ เอะ ยุง ตอก เกียฮ ตัตเตียง

พะจาว โอเอฮี ป ซัง แตะ เกิต โครยญ เจือ� ไลลวง
ป ระ ไล ฮา ป ไฮญ นึง อื เอะ ยุ ไลลวง รพาวม ฮรกั
ยุฮ พะจาว� ไม่ ตอก เลียก พาวม อื นึง ปุย� ปัง มัฮ
ปุย ป กอ รุป ไม่ ปุย ไน พะจาว ญุ่ก� ฮา ซ เกือฮ อื
ไลจ โลม เมอ� พะจาว ฆวต ยวก พิต โฌวะ ยุฮ อื ละ
อ�ื ดัฮ ปุย ญอม เฌาะ รพาวม ไพรม แตะ โฮ� พะ
จาว เกือฮ โตว อื ลอก ตุต ตัม ลัง ลอก อื เซ�

โยนา ตอ ฮา พะจาว
1 ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ โยนา ป มัฮ กวน อามิต

ไท ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ เปอะ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง เวยีง
นีนะเว ป มัฮ เวยีง ระ เซ� ไมจ เปอะ รโฮงะ พิต
โฌวะ ยุฮ ปุย นึง อื ละ อ�ื ป ฆอก ป เบร ยุฮ อื เอจี
ฮาวก เอนิ ฮอยจ ละ อาึ ตอก ม่าึต งอ โฮ�� อฮั เซ
พะจาว�

3 โยนา ปังเมอ งอ่ต ตอก ซ ตอ แตะ ฮา พะจาว.
ตะ โฮว เมือง ทาระชติ� เลีฮ ฆาื อื ฮอยจ นึง ยว่ง
ยปัปา� รโตฮ ยุ ซปาว รอาวม นา เซ ติ� มัฮ ซปาว
ซ โฮว เมือง ทาระชติ เซ� เญือม เซ กัฮ งวยฮ คระ
ซ โฮว แตะ� เลีฮ อาวต นึง ซปาว เซ ละ ซ บุก แตะ
ปุ โฮว ฮอยจ เมือง ทาระชติ� นึง แกต อื ติ แตะ ซ
โปน ฮา พะจาว.

4 แปน เนอึม โฮว ตอก เซ� พะจาว ปังเมอ เกือฮ
กาื ระ กาื กอ ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม� รอาวม เซ พุก
เพยีก เรยีง ลัมเลือ ปอ เอนิ ฮลัต ปุย ซปาว เซ ซ ม่ะ�
5 ป ยุฮ กัน นึง ซปาว เซ ฮลัต เตีจ โอยจ� ตัง โคน
ตัง ปัว พะจาว ทื แตะ เรอึม แตะ ฆาื อ�ื ยวก โปวฮ
ป ตัง ซปาว เซ โตะ รอาวม นึง ซ เกือฮ อื ชาวง�
โยนา ปังเมอ เลีฮ อาวต โตะ กไน ซปาว เซ ก โด่ะ

อ�ื ปุน ซไบ่ ไอจ� 6 เญือม เซ ป มัฮ ไนกุม ซปาว เซ
เลีฮ อฮั เฮี ละ โยนา ฆาื อ�ื �เกียฮ ปุน โน่ง เปอะ
ไอจ เมอ� โกฮ เมอะ� กอก ปัว พะจาว ทื เปอะ เรอึ
ม เอะ� เมอ เตือง อื พะจาว ทื เปอะ เซ ซ โตก โรฮ
ฆาื อื ละ เอะ ละ โอ เอะ ซ ยุม ยุง่�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เญือม เซ ป อาวต นึง ซปาว เซ อู ดิ ฆาื อื ไม่ ปุ
แตะ� �ไมจ เอะ ซโปก แลน เดอมึ ซ ยุง ตัว ป พิต ล

ลาึง เอะ เฮ�ี ป มัฮ ควน ฆาื นึง กัน เกิต ป ญัก ป นอ
ละ เอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� ซโปก เนอมึ อ�ื ปุก โยนา�

8 โม เซ อฮั เฮี ฆาื อื ละ โยนา� �เมอ ป ยุฮ ปะ อา
ป แปน ควน ฮอยจ ป ญัก ป นอ ฆาื อื ละ เอะ เฮ�ี
มัฮ กัน เมอ ป ยุฮ เปอะ� ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก
เมอ� มัฮ เปอะ ปุย เจือ เมอ� มัฮ เมือง เมอ ก อาวต
เปอะ�� อฮั โรฮ เซ�

9 โยนา โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โม ฮบีรู�
อาึ ทื เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม มะลอง ป ยุฮ ปลัฮ
รอาวม ไม่ ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญอืม เซ โยนา ลอต รโฮงะ อื ละ โม เซ ตอ แตะ
ฮา พะจาว เซ� โม เซ โฮว ละ ฮลัต แตะ ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �เกียฮ ตอ ยุฮ ลัมเลือ โน่ง เปอะ ป พิต ตอก เซ
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 เญือม เซ กาื เซ โฮว ละ
ระ แตะ ปุ ปุ� รอาวม พุกเพียก โรฮ เรยีง ฮา ไพรม
แตะ� โม เซ อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �เอะ ซ ไมจ ยุฮ ละ
เปอะ ตอก เมอ ละ ซ เกือฮ ฮะ รอาวม เฮี อาวต โฆย
ละ เอะ เอ�� อฮั เซ�

12 โยนา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ยวก โปวฮ
อาึ โตะ รอาวม เดอมึ ปลัฮ รอาวม โอ เญือะ ซ พุกเพี
ยก ละ เปอะ� อาึ ยุง เงอะ เกิต กาื ระ เฮี ละ เปอะ
ฆาื อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

13ป ยุฮ กัน โตะ ซปาว เซ ไฟ เนอมึ ไฟ แนม ซปาว
ยุฮ แตะ� ตะ เกือฮ อื ฮอยจ เฆียง รอง ปังเมอ โอ
ฮอยจ ยุฮ อ�ื รอาวม เซ พุกเพียก แนฮ เรยีง ปุ ปุ�
14 โม เซ กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว, ปัว ปะ โอ เกือฮ เอะ ยุม ฆาื ยุฮ แตะ ไลจ ไม่
จีวติ ปุย เฮ�ี มัฮ โตว เอะ ป ยุฮ ป พิต เตอ� ปุ เกือฮ
เอะ ลอก ตุต ฆาื� โอเอฮี ป เกิต เฮี มัฮ ป ยุฮ ปะ ตัม
รพาวม โกะ เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ พะจาว. 15 เญื
อม เซ โม เซ ยวก เนอึม โปวฮ โยนา โตะ รอาวม�
กาื เซ ญึ่ต เอนิ จุบัน่ เอนิ� ปลัฮ รอาวม เญือะ พุก
เพยีก โตว โรฮ� 16 ปุย โม เซ ฮลัต เนอมึ นึง พะจาว
ฆาื อ�ื ทไว โอเอฮี ละ อ�ื ซันญา ซโตฮ อาึง ซ ทื
แตะ พะจาว.

17 พะจาว เอจี เพรยีง อาึง กะ ระ ติ� เกือฮ อื
บลวน โยนา� โยนา อาวต โตะ เวียก กะ เซ ลอวย
ซเงะ ลอวย ซาวม เอนิ�

2
รซอม ไววอน ยุฮ โยนา

1 เญือม เซ โยนา ไววอน ละ พะจาว ทื แตะ เน่
อมึ โตะ เวียก กะ เซ� 2 อฮั เฮ�ี �เญือม อาวต ไม่
ตุก เปละ นัน พาวม แตะ อาึ กอก ปัว พะจาว เรอึม
แตะ� พะจาว โลยฮ อื เนิ� เญือม อาวต เตอะ ก
โด่ะ อื ตอก เมือง ป ยุม โฮ� อาึ แงงฮั ไม่ ตุก รพาวม
แตะ� ปะ ฮมอง เปอะ เซียง อาึ� 3 ปะ เกือฮ เปอะ
อาึ อาวต โตะ รอาวม โด่ะ� มัฮ เอนิ โตะ ปลัฮ รอาวม
ป ตึก นึง โด่ะ แตะ� รอาวม ระ เลอึป อาึ� รอาวม
ระ ยุฮ เปอะ เซ โฮว ราว อาึ เญอืม พุกเพยีก อ�ื 4อาึ
แกต ติ แตะ ซ ไฆร ลอป เอนิ ฮา ปะ� แกต โรฮ ติ
แตะ โอ เญือะ ซ โฮลฮ ยุ แม วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ
เปอะ� 5 รอาวม นิป อาึ ปอ โอ เญือะ เกียฮ รพาวม�
รอาวม แวต เอนิ อาึ� ไรป รอาวม วุนวนั ไกญ อาึ�
6 อาึ ตอก ป เลียก ฆรมึ บลาวง โฮ� อาึ เลียก แนฮ
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โด่ะ ปุ ปุ ซดิ ไม่ ซ ฮอยจ แตะ ละ เมือง ลัก่ ยุม นา
ก คัง ปุย อาึ โอ เญือะ เกียฮ โอก เฟือฮ เอนิ� โอ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ เกือฮ แม เปอะ อาึ โอก ฮา
โตะ ครุฮ โด่ะ เซ ไม่ ไอม ลัง่ แตะ�

7 �เญือม อาวม เมอะ เอจี ซ โอยจ ลอป รพาวม
แตะ อาึ โตก ละ ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� รซอม
ไววอน ยุฮ อาึ เอจี ฮอยจ ละ ปะ ก อาวต เปอะ นึง วิ
ฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ เซ�

8�โม ป ทื พะจาว โอ เนอมึ เมอ เอจี มัฮ ละ โปวฮ
อื กุนมุ่น ป เกียฮ ฮอยจ ละ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว�
9 อาึ ปังเมอ ซ ทไว โอเอฮี ละ เปอะ ไม่ รซอม ลืลาว
เนอึม แตะ� อาึ ซ ทไว เนอึม โอเอฮี ตัม ป เอจี ซัน
ญา แตะ อาึง� มัฮ พะจาว โน่ง ป เกือฮ ปุย โปน ป
โอ ไมจ เจอ�� อฮั เซ�

10 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ รซอม ดวน แตะ ฮอยจ
ละ กะ เซ� กะ เซ โอก ฮาว โยนา เซ นึง เฆียง รอง
ฆาื อ�ื

3
โยนา โฮว นึง เวยีง นีนะเว

1 เญอืม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ โยนา แม�
แปน ลอา โฮน เตือง เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 2�ไมจ เปอะ
โกฮ โฮว ฮอยจ นึง เวยีง นีนะเว ป มัฮ เวยีง ระ เซ�
ไมจ เปอะ รโฮงะ โอเอฮี ละ ปุย นึง อื ตัม ป ดวน อาึ
เปอะ อฮั�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

3 โยนา เนอึง เนอึม ป อฮั พะจาว. โกฮ โฮว เอนิ
ฆาื อื ฮอยจ เวยีง นีนะเว� เวยีง นีนะเว เซ มัฮ เวยีง
ระ ลัมเลือ ปอ เอนิ ลอวย ซเงะ คระ เดอมึ เล่ีป ยุฮ
โบรก นึง อ�ื 4 โยนา เลียก โตะ โบรก เวยีง เซ ตา ติ
ซเงะ คระ� ครอฮ อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไก ลัง่ รปา
วน ซเงะ โน่ง� ฟวยจ เซ นีนะเว ซ ไลจ ซ โลม�� อฮั
เซ� 5 ปุย เวยีง นีนะเว เจือ เอนิ ลปุง พะจาว เซ�
ดวน ปุ แตะ เออปึ ป โซม แตะ� จาวป เครองึ ฮาื
ฆัน เตือง ป ระ ป แตวะ�

6กซัต เมือง นีนะเว เยอ เญอืม ฮมอง อื รซอม อฮั
โยนา เซ� โกฮ ฆาื อื ฮา ก งาวม คึ แตะ� ปอยจ โรฮ
เครองึ ไมจ แตะ� จาวป เครองึ ฮาื ฆัน� งาวม นึง
จะ� 7 กซัต เซ เกือฮ รซอม แตะ ฮอยจ ละ ปุย เล่ีป
เวยีง นีนะเว เซ ตอก เฮ�ี �รซอม เฮี มัฮ ป อฮั กซัต
ไม่ โม คารตัชกัน ยุฮ อื ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ปุ
เกือฮ ปุย โซม โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� ซัตซิง ปุ โรฮ
เกือฮ โซม เกือฮ เปือม ติ ตัว เนอึม� รอาวม ปุ โรฮ
เกือฮ ญุ อ�ื 8 เกือฮ ไอฮ เครองึ ฮาื ฆัน เตือง ปุย เตื
อง ซัตซิง โรฮ� เกือฮ ปุย ปัว เนอมึ ปัว แนม พะจาว
เลียก พาวม นึง แตะ� เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื เฌาะ
ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ ไม่ กันไฮะ กันฮอน ยุฮ
อื โครยญ เจือ� 9 ไก โตว ป ยุง� เมอ เตือง อื พะ
จาว ซ เปียน รพาวม แตะ ละ เอะ ฆาื อื ยุง่ ไม่ โอ อื ซ
ฮาวก รพาวม ละ เอะ เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม ฆาื�� อฮั
เซ นึง รซอม ดวน แตะ ปุย� กซัต เตอ�

10 เญือม ยุ พะจาว ตอก ยุฮ อื ไม่ เฌาะ อื โกะ ล
โปลฮ อื พาวม แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ ไพรม แตะ ตอก
เซ พะจาว เปียน เนอมึ รพาวม แตะ ฮา กัน ตะ แตะ
ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง เซ ฆาื อ�ื ยุฮ เนอมึ โตว ไลจ ไม่ อ�ื

4
โยนา อาวต ไม่ รพาวม กุยจ ววั แตะ

1 เญอืม โอ พะจาว ยุฮ เนอมึ ไลจ ไม่ เวยีง นีนะเว
เยอ โยนา ปุก โตว รพาวม อื เฟือฮ� รอก ลัมเลือ
รพาวม ฆาื อ�ื 2 ไววอน ละ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�โอ พะจาว, ตึน มัฮ ตอก เซ ป คิต อาึ เญือม อาวต
ลัง่ เมือง โกะ แตะ� เอจี มัฮ ฆาื ฮลัต นึง โอเอฮี ตอก
เซ ป ริ อาึ ตอ ฮอยจ เมือง ทาระชติ ฆาื อ�ื อาึ ยุง
เงอะ มัฮ ปะ พะจาว ป นาวก นึง กุนมุ่น ไม่ เลียก
พาวม ลอป เปอะ นึง ปุย เยอ� มัฮ เปอะ ป เล่ีญ ซ
ฮาวก รพาวม ไม่ อาวต ลอป เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน แตะ� ไม่ กอ เปียน เปอะ รพาวม แตะ ฮา
กัน ตะ แตะ เกือฮ ปุย ลอก ตุต� 3 โอ พะจาว, เกือฮ
เอนิ อาึ ยุม ปเล่ีย เฮี เมิฮ� ดัฮ ยุม โฮ ฌักแฟน เดียก
เนิ ฮา ซ ไอม เมอะ�� อฮั เซ ละ พะจาว โยนา เยอ�

4พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �กัน รอก พาวม เปอะ ตอก
เซ อมั มัฮ ป ปุก�� อฮั เซ�

5 เญอืม เซ โยนา โอก ก พริ เวยีง เซ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ� ยุฮ เตอปึ ละ อาวต แตะ นา เซ ติ� งาวม
ฆรมึ พรงั เตอปึ เซ� มอง แลน ป ซ เกิต ละ เวยีง
เซ� 6 เญอืม เซ พะจาว เยโฮวา เอจี เพรยีง อาึง โคะ
โมโฮง ติ� เกือฮ อื กวยฮ พราวป ละ โยนา เซ� โคะ
เซ ฮลาวง เอนิ ปอ เดีย อื กอยจ ละ อ�ื เกือฮ โยนา
เซ โฮลฮ อาวต ซไบ่ เดีย ฮลอง อ�ื โยนา มวน เนอึ
ม รพาวม เบือ โคะ โมโฮง เซ� 7 ปวยฮ พริ เซ แม
เญือม งาวป ลัง่ อื พะจาว เอจี เพรยีง โรฮ อาึง เวื
อก โคะ เกือฮ อื ฮอยจ เกียต โคะ โมโฮง เซ� ตูไต
ซออฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ� 8 เญอืม โอก ซเงะ เอ พะจาว
เอจี เพรยีง โรฮ อาึง กาื กอยจ� เกือฮ อื ฮอยจ เน่อมึ
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ซเงะ เรยีง ลัมเลือ เอนิ กอยจ
ฆาื อื ละ ไกญ โยนา ปอ เอนิ เฟียก ไง่ อ�ื เญือม เซ
โยนา ปัว พะจาว เกือฮ แตะ ยุม� �อาึ ดัฮ ยุม โฮ
ฌักแฟน เนิ ฮา ซ ไอม เมอะ�� อฮั เซ ละ พะจาว�
9พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ปุก ละ รอก พาวม เปอะ
ฆาื ยุม โคะ เซ�� อฮั เซ�
โยนา โลยฮ อ�ื �ปุก แอฮ� อาึ ปุก ละ รอก พาวม

แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ�� อฮั เซ ละ พะจาว�
10 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปะ ฮลัก เปอะ กอ

โคะ โมโฮง เซ เตือง โอ เปอะ โอยจ เรยีง นึง ซมา
แตะ เฟือฮ ไม่ โอ เปอะ เกียฮ เกือฮ กวยฮ� มัฮ ป
เกิต พราวป ไน ติ ซาวม โน่ง� ตูไต พราวป แม โรฮ
ไน ติ ซาวม โน่ง� 11 เวยีง นีนะเว ป มัฮ เวยีง ระ เซ
ไก เอนิ ปุย นึง ติ แซน ไปล ลอา ฮมาึน ปุย ป โอ ยุง ป
มัฮ เตะ วิ ไม่ เตะ ดอม นึง อ�ื ไก แม โรฮ คอง เลียง
ปุย นึง โฮวน โรฮ� อาึ อมั โซมกวน ไม่ โอ แตะ ฮลัก
กอ เวยีง เซ เยอ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�
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มีคา
มีคา ป ซึป ลปุง พะจาว มัฮ ปุย เจน ติ ไม่ เจน อซิ

ยา� ยว่ง ไพรม อื มัฮ ยว่ง แตวะ นึง เมือง ยูด่า� ป
มัฮ เมือง อาวต ลวง ก เซฮ� มีคา แจง นึง ซ ลอก
เมือง ยูด่า ป โตะ ป ตอง เล่ีป ปะเทต อาวต แตะ ตอก
โรฮ ไลลวง อฮั อาโมต ป โตะ ป ตอง ซ เกิต ละ เมือง
อซิราเอน ป มัฮ เมือง ก ล่าวง นึง อื เซ� ควน ฆาื
ซ ลอก อื ป โตะ ป ตอง เซ มัฮ ตอก ปุ แตะ ไม่ เมือง
ก ล่าวง เซ โรฮ� มัฮ ฆาื ยุฮ ปุย ป โอ ซื โอ ไซ ละ ปุ
แตะ� กัน เซ มัฮ ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ� ป อฮั
มีคา เฮี ปังเมอ ซโตฮ ฮา ป อฮั อาโมต นึง ไลลวง
ตอก โฮลฮ ปุย ซโอว รพาวม ไม่ ป ไมจ ป ซ เกือฮ พะ
จาว ฮอยจ ละ ปุย เจน ลัก่กา อ�ื
คอ ป ไมจ ปุย แลน ที ฮา ก ไฮญ มัฮ โบ่ต 4, คอ

1-4, มัฮ ไลลวง กัน อาวต เฮน อาวต ฮลอง ปุย ไม่
ปุ แตะ เล่ีป ปลัฮเตะ� ซ อาวต ฆรมึ ตัตเตียง กซัต
ระ ไล ติ ปุย ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เซ� ปุย เซ ซ เกือฮ
ปุย ไน เมือง แตะ อาวต ไมจ อาวต มวน� (แลน นึง
โบ่ต 5 คอ 2-4) ติ คอ อื แม ป เกียฮ ซรุป โอเอฮี โฮวน
เจือ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย มัฮ นึง โบ่ต
6 คอ 8. มัฮ อฮั อื เฮ�ี �โม เปะ ปุย ปลัฮเตะ เอ� พะ
จาว เอจี รโฮงะ อื ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู� ป
ฆวต เกือฮ พะจาว โม เปะ ยุฮ ป ปุก รพาวม อื มัฮ โอ
เอฮี ไล เฮ�ี ไมจ เปอะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก� ไมจ เปอะ
อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั เนอมึ แตะ� ไม่ รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ไม่ รพาวม ญิงญอม แตะ��

ป โตะ ป ตอง ซ เกิต ละ ซามาเรยี ไม่ เยรูซาเลม
1 ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ มีคา� ป มัฮ ปุย ยว่ง โม

เรเชต� เจน เซ เยอ� โยทัม� อาฮตั� ไม่ เฮเซคียา
แปน กซัต นึง เมือง ยูด่า� มีคา เซ โฮลฮ ยุ บลอง
โอเอฮี ป ซ เกิต ละ ซามาเรยี ไม่ เยรูซาเลม� 2 โม
เปะ ปุย โครยญ ปะเทต เตอ ไมจ เปอะ งอ่ต� ปลัฮ
เตะ ไม่ โอเอฮี อาวต นึง อื โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ อื
งอ่ต โรฮ� เอจี มัฮ พะจาว เยโฮวา ไอฮ ป แปน พี
ญัน นึง กัน ฟอง แตะ โม เปะ เอ� ลปุง พะจาว เซ
โอก เน่อมึ นึง วฮินั ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื

3 งอ่ต แลน เมอะ� พะจาว เอจี ซ โอก โฮว ฮา ก
อาวต แตะ� ซ เลีฮ บึน เปือง โม ฮลาวง นึง ปลัฮ
เตะ� 4บลาวง ป เลีฮ บึน อื เซ ซ ลวยจ ซ ไน เอนิ ฆาื
อื ตอก ญู เปือต ปุย นึง งอ โฮ� ป มัฮ โตะ โลก นึง
อื ซ รกัฮ ลเฆือฮ� ปอ เอนิ แปน อื งวต ตอก เญือม
เลีฮ รอาวม นา ก พรกั อื โฮ� 5 ป เกิต โอเอฮี ตอก
เซ ฆาื อื มัฮ ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ โม ยาโคป� มัฮ โรฮ
ฆาื กัน ฆอก ยุฮ โม อซิราเอน� พิต โฌวะ ยุฮ โม ยา
โคป เซ มัฮ เกิต อื เน่อมึ ก เมอ� มัฮ ป เกิต เน่อมึ
เวยีง ซามาเรยี โม่ มัฮ อ�ื กัน ไว ฮุป นึง เมือง ยูด่า
เซ มัฮ เกิต อื เน่อมึ ก เมอ� โม่ มัฮ เกิต อื เน่อมึ เย
รูซาเลม�

6�เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ซามาเรยี เญื่อฮ
ไลจ� ซ เกือฮ แปน เยอื เตะ ตาวน นา ก เปง อื ละ ซ
ยุฮ ปุย รปึม อะงุน นึง� อาึ ซ โทก โปวฮ ซโมะ ป โก
ปุย เวยีง เซ นึง เกือฮ เลีฮ โตะ งวต� ซ มัฮ ลัง่ ทัน
ปลาว อื ป ซ โฮลฮ ปุย ยุ นึง อ�ื 7 ฮุป ระ งวยฮ ยุฮ อื
ซ ตุฮ ปุย เกือฮ บลวย� โอเอฮี ป ตัน ปุย ละ มอจัง
คึต นึง เวอืต ยุฮ อื ซ ฮะ ตื นึง งอ� ฮุป ไว ปุย เซ ซ
แปน เยอื ครมั รฌุฮ� เวยีง ซามาเรยี เซ มัฮ โฮลฮ อื
โอเอฮี โม เซ นึง งวยฮ โชะ แตะ มอจังคึต นึง เวอืต
ยุฮ แตะ� โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ อื ปังเมอ ซ ตุย โรวก
อื ฮา อื ละ ซ โกว อื แปน งวยฮ มอจังคึต นึง เมือง
ไฮญ�� อฮั เซ�

8 มีคา อฮั เฮ�ี มัฮ ฆาื โอเอฮี ตอก เซ ป เยอืม เนอึ
ม เยอืม แนม อาึ ฆาื อ�ื อาึ อาวต โยะ เครองึ ไม่ โฮว
โยะ เกิป ฆาื� โครยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ� เซี
ยง ครวก รโอง อาึ เซ ตอก เอนิ เซียง เบรอมึ บรา
วก โฮ� เซียง เยอืม เมอะ เซ ตอก โรฮ เอนิ เซียง รกั
ไซม โนก กะจอกเทต โฮ� 9 มัฮ ฆาื เบราะ บัต่ เวยีง
ซามาเรยี ป โอ เกียฮ ไฮ ติ ชวง เซ� เอจี ฮอยจ ละ
เมือง ยูด่า� มา โรฮ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ เวยีง เยรู
ซาเลม� ป มัฮ นา ก อาวต ปุย ไน อาึ� อฮั เซ มีคา�
10 ปุ รโฮงะ เกือฮ ปุย เมือง กัต ยุง ไลลวง ไป เปอะ
เซ� ปุ เกือฮ ยุ เยอืม เปอะ� โม เปะ ปุย ยว่ง เบ่ตเล-
อฟัรา� ไมจ เปอะ คุกคัก ลลาึง เตะ รกาื ละ ซ เปลีฮ
เปอะ รพาวม ตุก แตะ� 11 โม ป อาวต นึง ยว่ง ชาฟี
ซ โฮว แปน ครา ปุย� ซ โฮลฮ เอนิ โฮว ฆาวง ไม่ โอต
อื โซะกิจ แตะ� โม ป อาวต นึง ยว่ง ซานัน ซ โรวต
โตว โอก ฮา ยว่ง แตะ� เญือม เอจี ฮมอง เปอะ เซี
ยง เยอืม ปุย นึง ยว่ง เบ่ตเอเซน เนอ� ซ ยุง เอนิ
เปอะ ฆาื อื โอ แตะ เญาะ เกียฮ เปิง ยว่ง เซ เยอ�
12 โม ป อาวต นึง ยว่ง มาโรต ซ มอง โรฮ ป ฮอยจ
เรอมึ แตะ ไม่ รพาวม กลาึง แตะ� มัฮ ฆาื เกือฮ พะ
จาว ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปุย� ฮอยจ เอนิ ละ อื
นึง โตะ รเวอืะ เวยีง เยรูซาเลม� 13 โม เปะ ป อาวต
นึง เวยีง ลาคิต เตอ� ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง บรอง
ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ เมือะ เลาะ รุป เซิก� โม
เปะ เอจี เฮยีน เปอะ โม อซิราเอน นึง กัน ยุฮ เปอะ
มัป่� เอจี แปน เอนิ ควน เกือฮ เปอะ ปุย นึง เวยีง
เยรูซาเลม ยุฮ โรฮ มัป่ ฆาื อ�ื 14 ปเล่ีย เฮี โม ยูด่า
เยอ เอจี โฮลฮ เอนิ โอก ฆาื อื ฮา ยว่ง โมเรเชตกัต�
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เนอ เญาะ ไก โตว ป เรอมึ ฆาื
อื เน่อมึ นึง ยว่ง อกัซิป� 15 โม เปะ ป อาวต นึง ยว่ง
มาเรชา เยอ� พะจาว เอจี อฮั ติ แตะ ซ มอป โม เปะ
ละ โม ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ ละ ซ ชะ ลู อื บัน่เมือง
ยุฮ เปอะ� โม ป ระ ป คาว ยุฮ โม อซิราเอน ซ โฮว
เม่าะ ติ แตะ นึง โตะ ทัม อะดุ่นลัม� 16 โม เปะ โม ยู
ด่า เยอ� ไมจ เปอะ ญัป อาึง ฮาึก แตะ ละ ซ เยอืม
เปอะ ป มัฮ กวน ฮรกั แตะ เซ� ไมจ เปอะ คุต อาึง
ฮาึก แตะ เกือฮ ติ เปอะ แกล ไกญ ตอก เรยีง โฮ�
นึง ซ โฮลฮ โม กวน เปอะ รกัฮ ฮา เปอะ ละ ซ โฮว
แปน อื ครา นึง เมือง ปุย ไฮญ�
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2
โม ป โคมเฮง ป ตุก ป ญัก

1 โม ป คิต งอ่ต ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป
เบร เน่อมึ นึง ซัต เบี รฆวง ไอจ แตะ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ
ฆาื อ�ื ปุย ตอก เซ เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อี โกฮ โฮว
ยุฮ เอนิ กัน ฆอก เซ ตัม ป เอจี คิต งอ่ต แตะ อาึง นึง
ปุน ยุฮ เนอึม อ�ื 2 ปุย โม เซ ดัฮ ฆวต ไอฮ ชจิ ม่า
ยุฮ ปุย โฮ� โฮว ซาวป เอนิ ลู ตุย อื ฮา อ�ื ดัฮ ฆวต
ไอฮ เญือะ อาวต คราว โซม ปุย� ซ ซาวป โรฮ ชะ ลู
อ�ื โม เซ ซาวป คัม ปุย ไม่ ซะ เต อื เญือะ ม่า อ�ื
ซาวป คานัป ตุย ป แฮรน ป รอน อื ฮา อ�ื

3 พะจาว อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ซ เกือฮ เอนิ ป โตะ
ป ตอง ฮอยจ ละ เปอะ� ปัง ซ ตอ เปอะ ฮา ซ ไก
โตว ตอก โปน เปอะ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว แปน
ปุย เกียฮ ฮุน� นึง ซ ฮอยจ เม่ะมัก่ โซะ ลอน ละ
เปอะ� 4 เญอืม เซ โม ป เกละยุ เปอะ ซ โล่ ญวยฮ โม
เปะ� ไม่ ซ เพียก แฮม อื โม เปะ นึง ฮมอง อื รซอม
เยอืม เปอะ ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ไลจ โลม โอยจ เนอึ
ม เมอะ� พะจาว เอจี ตุย เตะ ลโลวง ยุฮ เอะ ฮา
เยอะ� โอยจ แกล เอนิ� ป มัฮ นาตี ชจิ รปึม เญือะ
ม่า เยอะ� เอจี เกือฮ อื ละ โม ป ฮอยจ โฮมวต เอะ
เกือฮ แปน ครา แตะ� � อฮั เซ�

5 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ ป มัฮ โม ป คัม ตุง
ปุย เยอ� ซ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ซ โฮลฮ รโตง แตะ
นึง ปลัฮเตะ ป ซ รฆุ โม ปุย ไน พะจาว ละ ปุ แตะ�

6 โม ลัปซด่อน เนอ คัต เวยีน อาึ ตอก เฮ�ี �ปุ
เญาะ ซึป ลปุง พะจาว ละ เอะ� ปุ เญาะ ซึป ลปุง พะ
จาว นึง ไลลวง เซ� พะจาว ซ เกือฮ โตว เอะ โฮลฮ
โชะ นา แตะ�� อฮั เซ�

7 โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป เปอ� อมั คาว ละ
อฮั อู เปอะ โอเอฮี ตอก เซ� พะจาว อมั มัฮ โอ อื
เญาะ ไก รพาวม ลัง่ ละ ปุย� โอเอฮี โม เซ อมั มัฮ
เนอมึ ป ยุฮ พะจาว� ป อฮั ป มวยญ พะจาว โม่ มัฮ
ป ไก ป มัฮ ละ โม ป ยุฮ ป ปุก ป ลอก�

8 พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี โฆง เปอะ
เกือฮ ติ แตะ แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย ไน อาึ� โม
เซ มัฮ โม ป เอจี เอญี เน่อมึ โฮว รุป แตะ ไม่ เอจี
โคะ อื ติ แตะ ซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� โม
เปะ ปังเมอ ลู เปอะ ลปิ ฮอป อื ฮา อ�ื 9 โม เปะ เอจี
โครฮ เปอะ โม แมฮงั ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ เกือฮ โอก
ฮา เญือะ ไมจ เญือะ มวน อ�ื ไม่ โอ เปอะ เกือฮ โม
กวน อื โฮลฮ รปั กุนมุ่น เน่อมึ นึง อาึ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 10 โกฮ โฮว แปฮ เมิฮ� นา เฮี มัฮ โตว นา ก
อาวต เฮน อาวต ฮลอง เปอะ นึง� มัฮ นาตี รแอม
ไล ละ ยุ อาึ อ�ื เอจี โฮวน ลอน พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ�
ซ จัมเปน มัฮ นา ก เกือฮ ปุย ลอก ป โตะ ป ตอง ปอ
ชปิ ไฆร แตะ เอนิ� 11 มัฮ ไก อื ติ ปุย ป โฮว ซาวป
อฮั ลปุง โอ เนอมึ ลปุง คีอู ละ ปุย ตอก เฮ�ี �พะจาว
อฮั เฮ�ี ไปล อะงุน ไม่ ไปล ไฮญ ซ ปัต เลีฮ ละ เปอะ
ตอก ปัต รอาวม โฮ�� ดัฮ อฮั เซ� มัฮ ปุย ตอก เซ ป
ฆวต เกือฮ ปุย โม เฮี อื ซึป ลปุง พะจาว ละ แตะ��
อฮั เซ�

12 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน
เนอ� อาึ ซ ซาวป รโจะ โม เปะ ป ไอม ลัง่ อื เซ เกือฮ
อาวต ดิ ติ โดฮ� อาึ ซ นัม โม เปะ เกือฮ โฮลฮ อาวต
ดิ� ตอก แกะ แม อาวต โตะ คอก โฮ� ตอก โรฮ โม
แกะ ป อาวต นึง กังเด่น โฮ� นาตี อาวต เปอะ เซ
ซ ลอยฮ เซียง ปุย โฮวน นึง เนอึม เยอื เอนิ�� อฮั
เซ� 13พะจาว ซ โปฮ คระ ละ ปุย โม เซ� ไม่ ซ นัม
อื เกือฮ โอก เอญี� ปุย โม เซ ซ เญื่อฮ รเวอืะ ฆรุง
เวยีง� ซ โฮลฮ โอก ซไบ่ นึง อ�ื พะจาว ป มัฮ กซัต
ยุฮ อื เซ ซ นัม คระ ละ อื เกือฮ โอก เอญี�

3
มีคา รโฮงะ พิต ยุฮ โม ฮวันา ปุย

1 โม เปะ ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ที� มัฮ โม เปะ ป ลัง เครองึ นึง กัน ปุก
กัน ลอก เกอ� 2 โม เปะ ปังเมอ ลเตือฮ เปอะ เกละ
ยุ ป ไมจ� เอจี ฮรกั เนอึม เปอะ ป ฆอก ฮา อ�ื โม
เปะ เอจี แจฮ เปอะ ฮกั เอจี ทัก เปอะ เนะ ปุย เตือง
ไอม ลัง่ อ�ื 3 เอจี กุก เอนิ เปอะ โตะ โม ป มัฮ ปุย ไน
อาึ เซ� เอจี ปอฮ เปอะ ฮกั ปุย โม เซ� ไม่ เอจี กิต
เปอะ ซองั อื แปนๆ ตอน อ�ื เอจี เม่ียก เอนิ เปอะ
แปนๆ ไซจ อื ตอก โตะ อาวต โตะ โดง โตะ เดือง โฮ�
4 เอจี เติง เวลา ละ ซ กอก เปอะ ปัว นึง พะจาว เยอ�
พะจาว ปังเมอ โอ ซ งอ่ต อื ละ เปอะ� ซ โลยฮ โตว
รซอม ไววอน เปอะ� มัฮ ฆาื เอจี โฮวน ลอน ป ฆอก
ป เบร ยุฮ เปอะ�

5 โม ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� เอจี
ซาวป จุ ปุย ไน อาึ นึง ไลลวง ตอก เฮ�ี ดัฮ ปุย เกือฮ
ป โซม ป ปอน ละ โฮ� เคียต โคะ ปุย ซ โฮลฮ อาวต
เฮน ฮลอง เบือ อ�ื ดัฮ ปุย โอ เกือฮ โอเอฮี ละ โฮ�
เคียต โกว มอยฮ พะจาว ละ พระ แตะ ปุย นึง อฮั อื
กัน รุป เซิก ซ เกิต ละ อ�ื พะจาว อฮั อื ละ ปุย โม เซ
ตอก เฮ�ี 6�โม เปะ ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง อาึ
อ�ื เอจี นัม เปอะ ปุย ไน อาึ เกือฮ โฮว นึง คระ พิต�
อาึ เญาะ ซ เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี
ฆาื อ�ื ไม่ โอ เปอะ เญาะ ซ เกียฮ รโฮงะ ป ซ เกิต ลั่
กกา ปุย� เอจี ซดิ เนอมึ ซ ไลจ โญต เซีย ซัก เปอะ�
ตอก ซดิ ซ ไฆร ซเปีย เญือม เอจี เลียก ซเงะ โฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญอืม เซ โม ป เกียฮ รโฮงะ ป ซ เกิต
ลัก่กา ปุย เซ� ซ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ นึง โอ
อื ปุก ยุฮ ป อฮั ป อู แตะ� ซ โฮลฮ โชะ นา แตะ นึง
โอ พะจาว เญาะ โลยฮ รซอม ปัว อื เซ�

8ป มัฮ ตัว อาึ นึง อื เฮ�ี อาึ ปังเมอ เอจี โฮลฮ อมั
นัต แตะ เบือ อาวต ลปุ พะจาว ไม่ เยอะ กุม ปอ�
เอจี เกือฮ โรฮ อาึ ยุง ป มัฮ ป ปุก ป ลอก� ไม่ เกือฮ
อื อาึ ไก รพาวม กา ละ ซ รโฮงะ แตะ พิต โฌวะ ยุฮ
โม อซิราเอน เซ ไม่ มัป่ ตุต ยุฮ อื ละ อ�ื 9 โม เปะ
ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เนอมึ เปอะ
งอ่ต ที ไลลวง เฮ�ี โม เปะ เอจี เกละ เนอึม เปอะ ยุ
กัน ซื กัน ไซ� ไม่ เอจี เปียน เปอะ ป ปุก เกือฮ แปน
ป พิต� 10 โม เปะ เอจี โก เปอะ เวยีง เยรูซาเลม ป
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มัฮ เวยีง ยุฮ พะจาว เซ นึง กัน ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย�
ไม่ กัน โอ ซื โอ ไซ� 11 โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง เซ
เอจี รเตีฮ ตัตซิน โอเอฮี ฆาื ฮนั อื นึง มาื นนุ ปุย
แตะ� โม ซตุ นึง อื เอจี เพอกึ โรฮ ปุย ฆาื ฆวต ไอฮ
อื จังลา แตะ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อื เซ เอจี
มัฮ โรฮ รโฮงะ อื ป ซ เกิต ละ ปุย เบือ ฮนั แตะ นึง
มาื� ปุย โม เซ ตัง โคน ตัง อฮั โรฮ ลัง่ พะจาว อาวต
ไม่ แตะ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว มัฮ ป อาวต ลอป
ไม่ เอะ� โม่ มัฮ อ�ื ไก โตว ตอก ซ เกียฮ เกิต ป โตะ
ป ตอง ละ โม เอะ เอ�� อฮั เซ� 12 เคียง เมอ ยุฮ โม
เปะ อื ตอก เซ เยอ บลาวง ซีโยน ซ ไท ปุย ตอก ไท
แตะ ชจิ โฮ� เวยีง เยรูซาเลม เมอ ซ แปน เยอื เอนิ
ตอก ก ทุเทอมึ ปุย ครมั โฮ� ป มัฮ บลาวง ซัมคัน
นา ก ไก วิฮนั เซ ซ ลอต เอนิ แปน โตะ เพระด่าวก
ฆาื อ�ื

4
ไลลวง บัน่เมือง โคระ ยุฮ พะจาว

1 เวลา ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ฮ�ี พะจาว ซ ยวก อาึง
บลาวง นา ก อาวต วิฮนั ยุฮ แตะ� เกือฮ อื ฮลาวง
ฮา บลาวง ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ โรฮ อื ฮ
ลาวง ฮา เปือง โม เปือง มอยจ โครยญ โดฮ� ปุย
โฮวน เมือง เงอ ซ ฮาวก ฮอยจ นึง บลาวง เซ เตือง
มู แตะ�

2 เญอืม เซ ปุย โฮวน เมือง เซ ซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
�ฮาวก� ไมจ เอะ ฮาวก ดิ นึง บลาวง ยุฮ พะจาว.
ไมจ ฮาวก ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ทื ยาโคป เดอมึ
พะจาว ซ รโฮงะ คระ โครง ยุฮ แตะ ละ เอะ� ละ ซ
โฮลฮ เอะ โฮว นึง คระ ยุฮ อื เซ�� พะทัม โกตไม ยุฮ
พะจาว ซ โอก เน่อมึ นึง บลาวง ซีโยน� ลปุง รโฮงะ
พะจาว ซ โอก เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 3พะจาว
ซ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย โครยญ เจือ ปุย� พะจาว
ซ ตัตซิน โอเอฮี ละ เมือง ปุย ระ เรยีง นา ก ซไง อ�ื
ปุย เตือง โอยจ อื ซ เฌาะ แตม วจิ เกือฮ แปน ไท� ซ
เฌาะ แตม เพลียฮ เกือฮ แปน มิต ละ ซ ด่วยฮ แตะ
กัก โคะ นึง� ปุย โครยญ เมือง เญาะ ซ รุป โตว ปุ
แตะ เฟือฮ� เญาะ ซ เฮยีน โตว โรฮ ไลลวง กัน รุป
เซิก ติ ตื เนอมึ� 4 ปุย โครยญ โฆะ ปุย ซ งาวม ฆรมึ
โคะ อะงุน ไม่ โคะ เม ยุฮ แตะ� ไก โตว ป ซ เกือฮ
โม เซ ฮลัต เตีจ เจอ� ลปุง เซ เอจี มัฮ ป โอก เน่อมึ
นึง มวยญ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� 5 ปัง ทื เมือง
ปุย ไฮญ พะ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�
เอะ ซ ทื แนฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เน่อมึ ปเล่ีย
ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�

6พะจาว อฮั เฮ�ี �ซเงะ เซ อาึ ซ รโจะ โม ป อาวต
เฮยี อาวต ไฮ นึง แปน อื ครา ปุย� ไม่ โม ป คาโด่ ไม่
โม ป โซะ รพาวม นึง ลอก แตะ ตุต ยุฮ อาึ� 7 โม ป
คาโด่ ป ไอม ลัง่ เซ� ไม่ โม ป อาวต เฮยี ไฮ ก ซไง อื
เซ� อาึ ซ ซเพระ แม เยอะ เกือฮ อาวต ดิ� ซ เฌาะ
ตัง โคระ เกือฮ แม แปน เมือง ตอน ฮมัน� อาึ ซ
อาวต นึง บลาวง ซีโยน� ซ แปน กซัต ยุฮ อื เน่อมึ
ซเงะ เซ โฮว ไป นา โอ เญาะ ไก ลอยจ� 8 เออ� เยรู

ซาเลม� ปะ ตอก เปอะ เญือะ ฮลาวง มอง ปุย แกะ
ยุฮ แตะ โฮ� พะจาว อาวต นึง ปะ ละ แลน แก อื ปุย
ไน แตะ� ซ โฮลฮ แม เปอะ แปน เมือง กาวะ ตอก
ไพรม แตะ� ซ ไก แม กซัต ยุฮ เปอะ ตอก ไพรม อ�ื

9 �ปเล่ีย เฮี เมอยุ เยอืม เรยีง เปอ� เมอยุ แง
งฮั เปอะ ตอก ปรโปวน โซะ นึง ซ เติง เคิ รอาวม
แตะ� อมั มัฮ ฆาื โอ เปอะ เญือะ ไก กซัต ยุฮ� อมั
มัฮ ฆาื เอจี ยุม โม ป มัฮ ทีปึกซา ยุฮ เปอะ� 10 เออ�
ปุย เวยีง เยรูซาเลม� ไมจ เนอึม เปอะ พัต ไป มา ติ
แตะ ไม่ แงงฮั เปอะ นึง โซะ ป อาวม แตะ ตอก ปร
โปวน ซ เติง เคิ รอาวม โฮ� ปเล่ีย เฮี ซ จัมเปน เปอะ
โอก ฮา เวยีง เฮ�ี ซ จัมเปน เปอะ ไอจ เพระด่าวก�
ซ โฮลฮ เปอะ โฮว ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน� ปังเมอ
ซ ไก ป เรอึม เปอะ นา เซ เยอ� พะจาว ซ โตฮ โม
เปะ โอก ฮา อมันัต โม ป ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ�

11 �เอจี ไก ปุย โฮวน เมือง ป รโจะ ดิ ละ ซ ตอซู
แตะ ปุ แตะ ไม่ โม เปะ� โม เซ อฮั ติ แตะ ไมจ ยุฮ
ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� ฆวต ฟวยจ พาวม นึง ยุ
แตะ ไลจ โลม เมือง เฮ�ี 12 ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ยุง
ป คิต ป งอ่ต พะจาว อาึง โตะ รพาวม แตะ� โม เซ
ยุง โตว รโจะ พะจาว แตะ อาึง ละ ซ ปุฮ อื ตอก ปุฮ
ปุย เฮงาะ ฟาว ป เอจี รโจะ แตะ อาึง นึง รบุฮ โฮ��

13พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซาเลม�
โกฮ ปุฮ แปฮ ปุย โม เซ ตอก ปุฮ ปุย เฮงาะ โฮ เมิฮ�
อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ระ เรยีง ตอก โมวก ไก โด่วง ไร�
ตอก โรฮ โมวก ไก กลอฮ ไร ซเงี โฮ� โม เปะ ซ เกือฮ
เปอะ เมือง ปุย ม่ะ บลวย� คาวคอง รโจะ โม เซ อาึง
นึง ยุฮ แตะ กัน ไฮะฮอน� โม เปะ ซ ทไว แม เปอะ
ละ อาึ ป มัฮ พะจาว กุม ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื�
อฮั เซ พะจาว.

5
1 โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� เกือฮ ตฮนั

ยุฮ เปอะ รโจะ แปฮ� ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เอะ
เอจี ซ แวต เอะ ละ ซ คัง แตะ เอะ� โม เซ ซ ตอซู ป
ตัตเตียง อซิราเอน ตอก ปุฮ ปุย นา ปุ แตะ นึง คอน
โฮ�

ป ตัตเตียง ปุย โอก เน่อมึ เบ่ตเลเฮม
2พะจาว อฮั เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ยว่ง เบ่ตเลเฮม เอปฟ

ราทา� ปะ มัฮ เปอะ ยว่ง แตวะ นึง ลลาึง เจอ ยูด่า�
ปัง มัฮ ตอก เซ� ซ โอก เน่อมึ นึง ปะ ติ ปุย ป ซ แปน
ป ตัตเตียง เมือง อซิราเอน ละ อาึ อ�ื ปุย เซ มัฮ ป
ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่� เน่อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม
ลัง่�� อฮั เซ�

3 พะจาว ซ ละ เยอื โม อซิราเอน ฆาื อื ฮอยจ ละ
เวลา กัมโนต แตะ เซ� เญอืม เซ ปรโปวน ป โซะ นึง
เติง เคิ รอาวม แตะ เซ ซ เฟือฮ� เญือม เซ โม อซิ
ราเอน ป โอ อื ดิ เอญี เน่อมึ ก อาวต เฮยี อาวต ไฮ
แตะ เซ ซ เอญี โรฮ เคะ ปุย เมือง โกะ แตะ ไอฮ�

4 ป ตัตเตียง โม อซิราเอน เซ ซ ชุง เลียง แกะ ยุฮ
แตะ เบือ เรยีง แด่น เกือฮ พะจาว ละ แตะ� มัฮ ซ
เลียง อื เบือ รงั ซเปีย คึนัก มอยฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ แตะ� โม แกะ เซ ซ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง
ซ มัฮ ปุย เซ ป ระ ป คาว ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะ
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ลอง� 5 ปุย เซ ซ เกือฮ ปุย อาวต เฮน อาวต ฮลอง
ไม่ ปุ แตะ�
เญื อม เลียก ตอซู โม อตั ซีเรยี เมือง เอะ� ไม่

ฮอยจ เลียป ลอย อื บัน่ เมือง อาวต เตอะ� เอะ ซ
เกือฮ โม ฮวันา ป ตึก นึง เกง เลือ แตะ โฮว ตอซู ปุ
แตะ ไม่ โม เซ� 6 โม ป มัฮ ฮวันา เซ ซ ปุน เป เอนิ
ปุย เมือง อตัซีเรยี ไม่ โฮลฮ อื ตัตเตียง เบือ ปุน รุป
แตะ ไม่� เอจี ปุน ตัตเตียง เนอมึ เมือง นิมโรต เบือ
อ�ื เอจี ซ เกือฮ เนอึม เอะ โปน ฮา โม อตัซีเรยี ป
เลียก กไน เคต เมือง เอะ ละ ซ ซะ เต อื เซ�

7 โม อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื เซ ซ มัฮ ตอก รอาวม
รน่ะ ยุฮ พะจาว ป เกียฮ เกือฮ ปุย โฮวน เมือง โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ซ มัฮ โรฮ ตอก เฮละ
ซวย ป เกียฮ ไมจ ยุฮ พักเญือ ซมา ปุย โฮ� มัฮ โม
ป เปิง พะจาว� มัฮ โตว เปิง อื ปุย ปลัฮเตะ� 8 โม
อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื เซ� ซ อาวต ลลาึง ปุย โฮวน
เมือง� ซ มัฮ เอนิ ตอก ซิงโต ป ไร ซาวป โอเอฮี ละ ซ
เกียต กุก แตะ นึง โตะ เพระด่าวก โฮ� ซ เลียก เอนิ
ลลาึง โม แกะ เซ ละ ซ เกียต กุก อื ปอ แฌฮ เอนิ อ�ื
ไก โตว ป ปุน เรอึม เกือฮ โปน อื ติ ตื เนอึม� 9 โม
อซิราเอน ซ ปุน เป โม ป ตอซู ไม่ แตะ� ซ โฮลฮ เอนิ
ยุฮ ยุม ไม่ อื เตือง โอยจ อื ตอก เซ โรฮ�

10 พะจาว อฮั เฮ�ี �ไน เวลา เซ เยอ� อาึ ซ ตุย
บรอง ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ� ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เลาะ
รุป เซิก ยุฮ เปอะ� 11 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ นึง เมือง อาวต เปอะ เซ เตือง โอยจ อ�ื อาึ
ซ เญื่อฮ โรฮ ควน เฆีญ เปอะ ติ แตะ เซ เกือฮ ไลจ
แกล เอนิ� 12อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ กทา กทอง ป โกว โม
เปะ ไม่ ปุ แตะ เซ� เญาะ ซ เกือฮ โตว โรฮ โฮม พี ไก
ซน่ะ ลลาึง เปอะ เฟือฮ เอนิ� 13อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป
ไว โม เปะ ไม่ ซกัง ซัมคัน ป นัปทื เปอะ เซ� โม เปะ
เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว นุ่ม ไว โอเอฮี ป ยุฮ เปอะ
นึง เตะ โกะ แตะ เซ� 14 อาึ ซ ตอยจ โปวฮ ซกัง อา
เชรา ยุฮ เปอะ เซ ฮา เปอะ� ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เญือะ
ยว่ง บัน่เมือง อาวต เปอะ เซ� 15 อาึ ซ โรก เวน ละ
ปะเทต ป โอ เนอึง ป อฮั แตะ โครยญ ปะเทต ไม่
รพาวม รอก ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ�� อฮั เซ พะจาว
เยอ�

6
พะจาว ฟู มวยญ ไม่ อซิราเอน

1 ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง ป อฮั พะจาว เกว ไม่ โม
อซิราเอน� โอ พะจาว, ไมจ เปอะ โกฮ ฟู มวยญ ซอง
นา บลาวง ฌื� เกือฮ โรฮ โม มอยจ แปน พีญัน ละ
เปอะ โรฮ� 2 เออ บลาวง ฌื โม มอยจ� เตือง ป มัฮ
เน่อมึ ตอน แรฮ โด่ะ ละ ปลัฮเตะ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ตอก ฟู พะจาว มวยญ ไม่ โม อซิราเอน� พะจาว เอจี
ซ ฟู เนอมึ มวยญ ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ� พะจาว
ซ ฟึนฟอง เนอมึ โม อซิราเอน�

3 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ เตื
อง โอยจ เปอะ� มัฮ เมอ ติ ติ ป เอจี ยุฮ เอจี อฮั อาึ
ละ โม เปะ เอ� อาึ อมั เอจี เกือฮ รบุยฮ ระ ลกลอม

เชยีน ละ เปอะ ปอ โอ เปอะ ปุน รปั� โลยฮ แลน เนิ
เมอะ� 4 อาึ เอจี นัม โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ� เอจี เรอมึ โรฮ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ
ครา เซีญ ปุย นา เซ� เอจี เกือฮ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน
ไม่ มิเรยีม แปน ป นัม ละ เปอะ� 5 โม เปะ ป มัฮ ปุย
ไน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ บ่าลัก ป
มัฮ กซัต เมือง โมอปั โฮ� บ่าลัก เซ เอจี งอ่ต อาึง
ตอก ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ป ไซญ ละ โม เปะ� ฟวยจ
เซ บ่าละอมั กวน เบ่โอ เซ โลยฮ อื ละ กซัต บ่าลัก
เซ ตอก เมอ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ
โอเอฮี ป เกิต ละ เปอะ นึง คระ โฮว เปอะ เน่อมึ นึง
เมือง ชติทิม ฮอยจ นึง ยว่ง กิละกัน� เดอมึ เปอะ ซ
ยุง ไลลวง กัน เอจี ยุฮ อาึ ละ เรอึม แตะ โม เปะ�
งอ่ต ที แลน� อาึ เอจี เรอมึ โม เปะ ตอก เมอ ติ ติ��
อฮั เซ พะจาว.

โอเอฮี ป ปุก รพาวม พะจาว
6 เญอืม เลียก อาึ ซดิ ไม่ พะจาว ละ ซ ไววอน แตะ

ละ อ�ื มัฮ เมอ แล ป ไมจ อาึ โรวก ทไว ละ พะจาว
ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ� อมั ซ ปุก ละ โรวก เกอะ
กวน โมวก ไมจ ยุฮ แตะ ละ ซ ตอง เงอะ ทไว ละ อ�ื
7 ดัฮ อาึ ซ ทไว แกะ ละ แปน เปือน ตัว อ�ื ไม่ ทไว
เยอะ ลออยฮ กาวก ละ อื เกือฮ เอนิ ปัต ตอก โกลง
แปน ฮมาึน โกลง อื โฮ� โต เซ ดัฮ อาึ ทไว กวน รเมะ
โรง แตะ ละ ซ เกือฮ แปน ควน โตฮ มัป่ ยุฮ แตะ�
อมั ซ ปุก อื รพาวม พะจาว เยอ�

8 โม เปะ ปุย ปลัฮเตะ เอ� พะจาว เอจี รโฮงะ อื
ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู� ป ฆวต เกือฮ พะจาว
โม เปะ ยุฮ ป ปุก รพาวม อื มัฮ โอเอฮี ไล เฮ�ี ไมจ
เปอะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก� ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม
ฮรกั เนอึม แตะ� ไม่ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่
พะจาว ไม่ รพาวม ญิงญอม แตะ�

9 ดัฮ เปอะ ยุง นัปทื เนอึม พะจาว โฮ� เอจี มัฮ
เซ ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ� เซียง พะจาว เซ
เอจี ฮอยจ ละ เวยีง เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี �โม เปะ
ป อาวต รโจะ รเจอมึ นึง เวยีง เซ ไมจ เนอึม เปอะ
งอ่ต� 10 นึง เญือะ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ไก คาวคอง
ป โฮลฮ อื นึง ยุฮ แตะ กัน บ่วก กัน โจวง นึง� ควน
ซมอย อื โอเอฮี เซ มัฮ ป โอ แปน มอก แตะ� มัฮ ป
เกละ ลัมเลือ อาึ ยุ� 11 โม ป โกว ลุ่น โอ ซเมอ ละ
แฆ แตะ โอเอฮี นึง อื ละ ปุย เยอ� แจง โอ เยอะ ซ
เมีญ มัฮ ป ปุก ป ลอก เกอ� 12 โม ป กอย นึง เปอะ
เอจี ซาวป คัม ตุง ปุย ตุก ปุย ญัก� โม ป มัฮ ลุก จุ
ไพเมือง เปอะ อฮั ลอป ลปุง โอ เนอึม� ดัก ดอย อื
นาวก นึง ลปุง จุ ไล� 13 เฆิม เฮี โฮว� อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ อาวม เตะ แตะ ปอ ไลจ เปอะ แกล เอนิ ฆาื
อ�ื นึง เอจี ยุฮ เปอะ มัป่� 14 โม เปะ ซ โซม เปอะ
ปังเมอ โอ เปอะ ซ ยุง ซัก� ซ ฮวิ แนฮ ลัง่ เปอะ�
เญือม ซาวป เปอะ รโจะ อาึง โอเอฮี ฮ�ี ซ ไฆร แนฮ
ฮา เปอะ ปุ ปุ� โอเอฮี เมาะ ป แฮรน เปอะ อาึง เซ
อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮา เปอะ นึง กัน รุป เซิก� 15 โม
เปะ ซ ซมา เปอะ โอเอฮี ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ
เกป� ซ อติ เปอะ ลออยฮ กาวก ปังเมอ โอ เปอะ ซ
โฮลฮ โกว� โม เปะ ซ บึน เปอะ เปลิ อะงุน ปังเมอ
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โอ เปอะ ซ โฮลฮ ญุ รอาวม อ�ื 16 โม เปะ เอจี ยุฮ
เปอะ กัน ฆอก ตอก ยุฮ กซัต โอมรี อ�ื เอจี ยุฮ โรฮ
เปอะ ตอก ยุฮ เญือะ กซัต อาฮปั อ�ื โม เปะ เอจี ยุฮ
แนฮ เปอะ ตัม ไล ยุฮ ปุย ลอา เซ� มัฮ เซ ป ซ ยุฮ
อาึ ไลจ ไม่ เปอะ ฆาื อื ปอ เอนิ แปน เมือง เปอะ ป
ฮงั เยอื เอนิ� โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ซ โฮลฮ เอนิ
ปุย โล่ ญวยฮ เปอะ ฆาื อ�ื ไม่ ซ ลอต เอนิ ปุย พลิฮ
บึน เปอะ ฆาื อื โครยญ เมือง ปุย�� อฮั เซ พะจาว
เยอ�

7
โม อซิราเอน เซอปึ ฮา ไพรม แตะ

1 เฮฮ เฮฮ� เม่ะมัก่ เอจี ฮอยจ เนอึม ละ อาึ� อาึ
เอจี ตอก เอนิ ปุย ฮวิ นึง ฆวต โซม แตะ ไม่ ซาวป
แตะ เปลิ โคะ ละ ซ โซม แตะ เตือง โอ แตะ ยุ โฮ�
เปลิ อะงุน เนอ เญือะ ไก โตว� เปลิ เม ปุ โรฮ เญาะ
ไก� นึง เอจี เปฮ ปุย อื แกล เอนิ� 2 นึง เมือง อาวต
เตอะ เฮี เญาะ ไก โตว ปุย ซืไซ นึง ติ ปุย เนอึม�
เญาะ ไก โตว ปุย เนอมึ รพาวม ละ พะจาว นึง ติ โกะ
เนอึม� ปุย เมาะ ป อาวต นา เซ เยอ� เอจี ตัง โคน
ตัง ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุ แตะ� เอจี ดาวง
แฮวะ ซราว ละ ปุ แตะ เตือง โอยจ แตะ� 3 ปุย โม
เซ แด่น ละ ซาวป แตะ ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร โน่ง�
โม ป ระ ป คาว ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม เอจี ฮนั ตื นึง
มาื นนุ ปุย แตะ� โม ป ไก นา ไก ตา ซาวป ตื คนัป
ปุย ยุฮ อื ตัม ป อฮั แตะ� ปุย เอจี ซาวป ซิงซา ตอก
ซ ยุฮ ดิ แตะ กัน บ่วก กัน โจวง ไม่ ปุ แตะ� 4 ปัง
มัฮ โม ป อฮั ปุย มัฮ ปุย ตึก นึง ไมจ ไล แตะ ไม่ ตึก
นึง ซืไซ แตะ นึง อ�ื ปุย โม เซ เอจี มัฮ เยอื ตอก รปั
โคะ กัต โฮ� เอจี เติง เนอึม เวลา ซ รเตีฮ พะจาว
ปุย โม เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ตัม ป อฮั โม ป ซึป
ลปุง อื ป มัฮ โม ป มอง ญัม ยุฮ อื เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี
ฮอยจ เนอึม ป ซุกซัก ละ ปุย โม เซ เยอ� 5 ปุ เจือ
รพาวม ปุยว่ง เปอะ� ปุ โรฮ อาึง รพาวม เปอะ นึง ปุ
โฮมว เปอะ� ไมจ เปอะ แฮน ป อฮั ป มวยญ แตะ�
ปัง มัฮ ป ซ อฮั เปอะ ละ ปรโปวน เญือะ แตะ ญุ่ก�
ไมจ โรฮ เปอะ แฮน โรฮ� 6 ไน เวลา เซ เยอ� ป มัฮ
กวน รเมะ ปุย เญือะ ซ นัปทื โตว เปือะ แตะ� กวน
รโปวน ซ ปูไป โรฮ รพาวม ฮา มะ แตะ� กอ โมวน
ซ ปูไป โรฮ รพาวม ฮา ปุ แตะ� ปุย ติ เญือะ อา ซ ไก
ไน เญือะ อื ไอฮ ป เกละยุ อู� 7 ตัว อาึ นึง อื เฮ�ี ปัง
เมอ ซ แก เยอะ พะจาว. อาึ มอง พะจาว ป เกือฮ อาึ
โปน ฮา ป โอ ไมจ เซ� พะจาว ยุฮ อาึ เซ ซ ฮมอง
โรฮ ป อฮั อาึ ละ แตะ�

พะจาว เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ป โอ ไมจ
8 โม เปะ ป กอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ อ�ื ทัน โตว ดิ

เกือฮ ติ เปอะ มาวก ไม่ โล่ เปอะ ญวยฮ อาึ� เญือม
เอจี ฆลาื อาึ อื อาึ ซ โกฮ แม เยอะ� เญอืม โฮลฮ อาึ
อาวต นา ก เฟียก อื ตอก เฮ�ี พะจาว ซ เกียฮ ซอต
ลัง่ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ เนิ� 9 ปเล่ีย เฮี อาึ จัมเปน
เนอะ โอต รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ติ วงั ฮมั� มัฮ
ฆาื เอจี ยุฮ อาึ ป พิต ละ อ�ื กังเคะ เอ พะจาว ปัง

เมอ ซ ฮอยจ เรอมึ แม อาึ เกียฮ เกือฮ โรฮ อาึ แปน
ปุย ปุก ปุย ลอก ละ แตะ� ซ นัม อาึ เกือฮ ฮอยจ นึง
รงั ซเปีย ยุฮ แตะ� อาึ ซ โฮลฮ เนอึม ยุ ตอก เรอึ
ม พะจาว แตะ� 10 ฟวยจ เซ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่
อาึ เซ ซ โฮลฮ ยุ อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ อื อาวต ไม่ โซะกิจ
ปิญไง่ แตะ ฆาื อ�ื โม เซ เคียต เอจี โล่ ญวยฮ อาึ
ตอก เฮ�ี �เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต ก เมอ��
เคียต อฮั เซ เนิ� อาึ ซ โฮลฮ ยุ ไป โม เซ นึง แตะ�
ไม่ ซ โฮลฮ ปุย พลิฮ บึน ตอก บึน ปุย บิญ ตัม คระ
โฮ�

11 โม เปะ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� เอจี
ซ เติง เวลา ไมจ เปอะ เฌาะ โก โคระ ฆรุง เวยีง ยุฮ
แตะ� ป มัฮ ม่าื เตะ นึง เมือง อาวต เปอะ เซ ซ เวอืฮ
ปุๆ� 12 เญอืม เซ โม ปุย ไน เปอะ ป อาวต เฮยี อาวต
ไฮ อื โฮ ซ โฮลฮ แม เอญี� ซ ฮอยจ เน่อมึ นึง นาตี
โครยญ โดฮ ป ไก ชน่ะ เมือง อตัซีเรยี ไม่ เมือง อยีปิ
เน่อมึ นึง ชน่ะ โกลง ยูฟะเรตี ไม่ เมือง อยีปิ� ซ เอญี
เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ บลาวง ป ตึก นึง ซไง แตะ
โรฮ� 13 ปลัฮเตะ เอ ปังเมอ ซ แปน ป ฮงั เยอื� ฆาื
กัน ฆอก กัน เบร ป ยุฮ ปุย นึง อ�ื

พะจาว เลียก พาวม นึง โม อซิราเอน
14 โอ พะจาว� ปัว เปอะ แลน แก โม ปุย ไน เปอะ

ป เลือก เปอะ อาึง ตอก แลน ปุย แกะ ยุฮ แตะ โฮ�
โม เซ เยอ มัฮ ป อาวต โน่ง นึง ลาึน เวอืฮ เซ� อาวต
เยอื ซน่ะ ปลัฮเตะ ไมจ ญุ่ก เซ� ปัว เปอะ เกือฮ โฮลฮ
เลียก ริ โซม นึง ปลัฮเตะ ไมจ ญุ่ก เซ� ปัว แม เปอะ
เกือฮ เลียก นึง แควน บ่าชนั ไม่ กิเลอัต เซ เมิฮ�
ตอก โรฮ ยุฮ เปอะ เจน ไพรม โฆะ โฮ� 15 ปัว โรฮ
เปอะ เปลีฮ กัน ซัมคัน ยุฮ แตะ ตอก เอจี เปลีฮ เปอะ
ละ ปุย เญอืม โอก อื ฮา เมือง อยีปิ โฮ� 16 เญอืม เซ
ปุย โฮวน เมือง เซ ซ โฮลฮ ยุ อ�ื ไม่ ซ ไป เอนิ อื เตือง
มัฮ แตะ ป ระ เรยีง แด่น� โม เซ ซ ดุป เอนิ มวยญ
แตะ� ซ เกลาะ เอนิ ฮยวก แตะ ฆาื อ�ื 17 ปุย โม
เซ ซ เคลือก โซม เอนิ เตะ รกาื ตอก ซโอยญ โฮ� ซ
ตอก โรฮ ซัตซิง ไฮญ ป โฮว ลังเตะ เซ โรฮ� ซ รกุฮ
ปุ โอก เน่อมึ นา ก เม่าะ อื ติ แตะ เซ� ซ ลเตือฮ ติ
แตะ ฮอยจ เคะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ ไม่ ฮลัต เตีจ
โตวฮ ฆราึง แตะ� 18 โอ พะจาว� ไก โตว ติ เนอมึ พะ
จาว ไฮญ ป ตอก ปะ อา� ปะ เอจี ปุน ยวก เปอะ มัป่
กัฮ เปอะ ตุต ละ โม ปุย ไน แตะ ป ไอม ลัง่ อ�ื ฮาวก
รพาวม ลอป เปอะ โตว ละ ปุย� ปะ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ มวน รพาวม นึง เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ปุย� 19 ปะ ซ ปุน เลียก พาวม แม
เปอะ นึง เอะ� ซ โจฮ ซ บึน เปอะ พิต โฌวะ ยุฮ เอะ
เกีอฮ ไฆร� ซ น่าึก โรฮ เปอะ โปวฮ มัป่ ยุฮ โม เอะ
ฮอยจ นึง ทะเล นา ก ตึก นึง โด่ะ แตะ� 20ปะ ซ เปลี
ฮ เปอะ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ แตะ ละ จัตเจือ ยาโคป� ซ
เปลีฮ โรฮ เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ
จัตเจือ อปัราฮมั ตัม ป เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ อาึง
ละ โม จัตเจือ ไพรม เอะ เน่อมึ เจน โฆะ ลัง่�
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นาฮุม
พะทัม นาฮุม เฮี มัฮ โบ่ต กลอน ป ลาว ปุย นึง ไมจ

มวน รพาวม แตะ นึง ไลจ โลม เวยีง นีนะเว� (เญื
อม ไลจ เวยีง นีนะเว เซ� ปุก กา เกิต พะเยซู 612
เนอมึ�� เวยีง นีนะเว เซ มัฮ เวยีง อาวต กซัต เมือง
อตัซีเรยี ป มัฮ เมือง กอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน
เน่อมึ โฆะ ลัง่� โม อตัซีเรยี เซ มัฮ โม ป ซวก ไม่ กอ
โคมเฮง แตะ โม อซิราเอน� เญือม ฮมอง โม อซิรา
เอน ไลลวง ไลจโลม เวยีง นีนะเว ตอก เซ� โม อซิรา
เอน อาวม มัฮ อื พะจาว ป เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ�
นึง มัฮ อื เมือง ป ซวก ป โคม ลัมเลือ ปุย ไฮญ� ไม่
มัฮ ลอป อื โม ป เกียฮ ฮุน�

1 เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ป เกว ไม่ เวยีง นีนะเว� มัฮ
ไลลวง โอเอฮี ป ยุ บลอง นาฮุม ปุย ยว่ง เอนโคต�

พะจาว ซ ฮาวก รพาวม ละ เวยีง นีนะเว
2พะจาว เยโฮวา มัฮ ป เครอืง ลอป ปุย ไน แตะ�

มัฮ โรฮ ป เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ� ตัม โปง อื ไม่ กัน
ยุฮ อ�ื พะจาว แจง ซ โรก อื เวน ละ โม ป ตอซู ไม่
แตะ� ไม่ ซ ฮาวก รพาวม อื ละ อ�ื 3 พะจาว มัฮ ป
ไน่ ซ ฮาวก รพาวม ละ ปุย� ปังเมอ มัฮ ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ� พะจาว แจง โอ อื ซ เกือฮ ปุย พิต โปน
ฮา ตุต ลัง ลอก แตะ� กาื ระ กาื กอ มัฮ ควน เปลีฮ
พะจาว อมันัต ระ ยุฮ แตะ นึง ละ ปุย� ชุต รวู กุ มัฮ
เอนิ ตอก ม่าึต รกาื โจฮ อื โฮ� 4พะจาว มัฮ ป เกีย
ฮ ฮมั รอาวม นึง ทะเล� เกียฮ เกือฮ อื ไฮจ ซออฮ
เอนิ� เกียฮ เกือฮ โรฮ รอาวม นึง โกลง ไฮจ ซออฮ
ตอก เซ โรฮ� นาตี บ่าชนั ไม่ บลาวง คาระเมน เกียฮ
เกือฮ อื ซออฮ เอนิ ปอ แพะ แลง แตะ� เตีย ไมจ นึง
เลบ่านอน เซ เกียฮ เกือฮ อื ตูไต ซออฮ โอยจ เอนิ�
5 เญอืม เอจี ฮอยจ พะจาว ละ อ�ื บลาวง ฌื ดุงเดียง
เอนิ ฆาื อ�ื โม มอยจ ลวยจ ไน ตื โรฮ� เญือม เปลี
ฮ พะจาว ติ แตะ ปลัฮเตะ ไม่ ป อาวต นึง อื เตือง
โอยจ อื รยุ่ ตื โรฮ ฆาื อ�ื 6 เญือม ฮาวก รพาวม พะ
จาว ละ อ�ื มัฮ ปุย ป ซ ไอม ลัง่ เงอ� เญือม เรยีง
รอก พาวมพะจาว เซ มัฮ ปุย ป ซ ปุน อาวต ลัง่ เงอ�
รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว มัฮ ตอก รเออปึ งอ ป จาึฮ
โอก โฮ� ปัง มัฮ ซโมะ รองั ม่ะ ตื เอนิ ฆาื อ�ื

7 พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� มัฮ ป เฆีญ ป
เดีย ปุย เญือม ฮอยจ เม่ะมัก่ ละ อ�ื มัฮ ป โซะโกะ
ฮรกัซา นึง โม ป ฮอยจ เปิง ฮลอง รอง ซโอว แตะ�
8พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ รอาวม ฮอยจ ลุป โม ป เก
ละยุ แตะ ปอ โอยจ แกล อื เอนิ� ไม่ ซ โครฮ อื โม
ป ฆวต รุป ไม่ แตะ เซ� เกือฮ อื ฮอยจ นึง ลัก่ เฟียก
เลียก นึง ลัก่ ยุม�

9 เมอยุ เคียต เปอะ งอ่ต เฮยีง แตะ นึง แกต เปอะ
ติ แตะ ซ เกียฮ เป พะจาว เยอ� โกะ เปอะ ไม่ แพน
กัน ยุฮ เปอะ เซ พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ป ลอยจ เยอื
ไอฮ พาวม แตะ� ไก โตว ป โฮลฮ ตอซู ไม่ พะจาว
ลอา โฮน เนอ� 10 ปุย โม เซ มัฮ เยอื ตอก กัต กุน
แกน โอ แปน ป โกว� มัฮ โรฮ ตอก ป ญุ่ยจ เซาะ เงา่

ะ ไปล โฮ� ซ ฮะ ซ ล่อยญ เยอื ฆาื อื ตอก โงว เบระ
ซออฮ โฮ� 11 เออ� เวยีง นีนะเว� เอจี ไก ปุย ติ ป
เกิต เน่อมึ นึง เปอะ� ปุย เซ มัฮ ปุย ซาวป งอ่ต เฮยี
ง แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร� นึง ตอซู แตะ
พะจาว ไม่ ซาวป อื เซีฮ ซุย ปุย เกือฮ ยุฮ กันไฮะ กัน
ฮอน�

12พะจาว อฮั เฮี ฆาื อื ละ โม ยูด่า� �ปัง มัฮ โม อตั
ซีเรยี ป ระ เรยีง ไม่ โฮวน เซน อ�ื ซ โฮลฮ ลัง่ ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ ปอ โอยจ แกล อื เอนิ� อาึ ปัง เอจี เกือฮ โม
เปะ โฮลฮ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� เฆิม เฮี
เญาะ ซ เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ อาวต แม ไม่ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ ติ โฮน แม� 13ปเล่ีย เฮี ป มัฮ แอก
อาึง โม เซ นึง โงก เปอะ อาึ ซ โปวก ละ เปอะ� อาึ
ซ ซโบรวต โรฮ โม่ะเฮลีจ ปุก อื โม เปะ เซ ละ เปอะ
เกือฮ ดุต แกล เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.

14พะจาว รโฮงะ อาึง ไลลวง เมือง อตัซีเรยี ตอก
เฮ�ี �โม เปะ เญาะ ซ ไก โตว จัตเจือ เปอะ ละ ซ ซึป อื
มอยฮ เปอะ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป ไว เปอะ ป ไก นึง
เวอืต ยุฮ เปอะ เซ� อาึ เอจี เพรยีง โรฮ อาึง โตะ รม
อยจ ละ เปอะ� นึง มัฮ เปอะ โม ป ฆอก ลอน ไล��
อฮั เซ�

15 งอ่ต แลน เมอะ� เอจี ไก ป ฮอยจ ครอฮ ไลลวง
ป ไมจ เน่อมึ นึง บลาวง ติ ปุย� ปุย เซ กัมลัง โฮว
นึง คระ ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง เอจี โฮลฮ ปุย อาวต
เฮน อาวต ฮลอง� โม เปะ ป มัฮ โม ยูด่า เยอ� ไมจ
เปอะ จัต กัน เลียง ชลอง ตอก เอจี กอ ยุฮ ไพรม
เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป
เอจี ซันญา เปอะ อาึง เซ� เฆิม เฮี โฮว เญาะ ซ ไก
โตว ปุย ฆอก ปุย เบร ป ซ เลียก ซะ เต เมือง อาวต
เปอะ� ปุย โม เซ เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ แกล เอนิ�

2
เวยีง นีนะเว ไลจ โลม

1 เออ� เวยีง นีนะเว� ปเล่ีย เฮี โม ป ซ ยุฮ ไลจ ไม่
เปอะ เซ เอจี ซ ฮอยจ� ไมจ เปอะ เลียก มอง อาึง
นึง ปอม ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย มอง อาึง
คระ� ไมจ เปอะ รโจะ อาึง โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ไมจ
เปอะ เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ ซ รุป แตะ� 2 โม อซิรา
เอน ปัง ฮอยจ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ ตอก ยุฮ ปุย ไลจ ไม่
กัก โคะ อะงุน โฮ� ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี ซ เกือฮ แม
อื โฮลฮ โญตซัก คึนัก แตะ ตอก ไพรม อ�ื 3 เออ� นี
นะเว� โม ตฮนั ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ เซ ไปญ โล ซี
ซครกั� ไม่ จาวป ตื โรฮ อื เครองึ เรยีง ซครกั เตือง
โอยจ แตะ� ไน ซเงะ เพรยีง ปุย ติ แตะ เซ� เลาะ
รุป เซิก ยุฮ อื เซ ตอฮ เฌียป เลียป เอนิ ตอก รงั งอ
โฮ� บรอง รุป เซิก ยุฮ อื เตน ปุ โฮว ไม่ อ�ื 4 เลาะ
รุป เซิก ยุฮ อื ป โฮว ตัม คระ เซ ไกลจ เนอึม ไกลจ
แนม� ตอ ไป ตอ มา นึง กไน โตะ เวยีง เซ� ละ ชวน
ปุย อื เลาะ โม เซ รงั เอนิ ตอก รเออปึ งอ โฮ� ปลาึ
ฮ พราวป ตอก ปลุกปลัก โฮ�

5 โม ฮวันา ตฮนั เซ ไก ป กอก พราวป เกือฮ โอก
โฮว รุป� ลไล โฮว พราวป อื เซ โคะ ซดุฮ เอนิ ฆาื อ�ื
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ซไจ เอนิ โฮว ฮอยจ นึง ฆรุง เวยีง เซ� โม เซ ลบุ่ฮ
เอนิ ควน เฆีญ ปุย ติ แตะ นึง อ�ื 6 เญอืม เซ รเวอืะ
โตะ โกลง นึง อื เอจี โบฮ ปุย ยุฮ� ป อาวต ไน เญือะ
กซัต เตอ อาวต ไม่ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง แตะ ฆาื อ�ื
7 ปรโปวน เญือะ กซัต เอจี โฮลฮ ปุย โฮมวต โรวก�
โม กวนไจ รโปวน อื เยอืม โฆว เอนิ ฆาื อ�ื ตอก รกั
รโกะ เกอื โฮ� ปุฮ ไอฮ รน่าวก แตะ ฆาื โซะ รพาวม
แตะ� 8 ปุย ตอ โอก ฮา เวยีง นีนะเว ตอก เอนิ ปัต
รอาวม โอก เน่อมึ โตะ ตุง ดอฮ โฮ� ปัง อฮั ปุย ละ
อื ตอก เฮ�ี �ปุ ตอ� ปุ ตอ�� ปัง อฮั ปุย เซ ละ� ไก
โตว ลัง่ ป ลเตือฮ แม ฆาื ติ ตื เนอึม� 9 โม ตฮนั เซ
อฮั เฮ�ี �ซไจ� ไมจ เอะ ซไจ เลียก ตุย มาื ไคร นึง
อ�ื โฮวน ลัมเลือ คาวคอง ไมจ นึง อ�ื ไก โตว โอยจ
ไม่ คอง ระ งวยฮ นึง อ�ื� อฮั เซ� 10 เวยีง เซ โซะ
ไซญ ชฮิ ลวยจ เนอึม� เอจี ชปิ ไฆร โอยจ เอนิ ปอ
ฮงั เยอื แตะ� ปุย นึง อื ไลจ รพาวม� ฮลัต เตีจ ปอ
รกุฮ เอนิ มะ ฆราวง แตะ� แปน เอนิ อฮั เตะ ฮรมั
ชวง ละ อื ปอ ฮาวต นาตา อื เอนิ�

11ปเล่ีย เฮี เวยีง ป ตอก ทัม อาวต รเวยี ซิงโต เซ
โฮว ก เมอ ก โอวน� ไพรม อื นา เซ มัฮ นา ก เกือฮ
ซิงโต ป โซม นึง ละ กวน แตะ� มัฮ นา ก กอ เลียก
เปิง ซิงโต เตือง ปไฮมญ ปรโปวน อ�ื มัฮ โรฮ นา ก
อาวต ซไบ่ กวน อื นึง� ไม่ โอ อื ไก ป คัม ป คุย เฟือ
ฮ เอนิ� 12 ซิงโต ไฮมญ เซ กอ ซาวป เกียต โอเอฮี�
ฟวยจ เซ เอญี ตาว อื ละ กวน แตะ ปอ ซัก อ�ื กอ
เอญี ตาว โรฮ โอเอฮี ปุน แตะ ละ โม ซิงโต รโปวน ป
มัฮ ปุ อาวต อื เซ� กอ เอญี ตาว โตะ โอเอฮี ปุน แตะ
เซ ฮอยจ นึง ทัม อาวต แตะ� กอ รโจะ โรฮ อาึง ป
ปุน แตะ นา เซ ปอ นาวก อื เอนิ�

13พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ละ เวยีง นีนะเว
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ� อาึ ซ โตก
เลาะ รุป เซิก ยุฮ เปอะ ปอ ฮะ ล่อยญ อ�ื โม ตฮนั
ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ นึง กัน รุป เซิก� โอเอฮี ป
ชะ ลู เปอะ ฮา ปุย ติ ปลัฮเตะ เซ อาึ ซ ตุย ฮา เปอะ
เตือง โอยจ อ�ื เญาะ ซ ไก โตว ป ฮมอง ลปุง คานัป
ฮอยจ เน่อมึ นึง โม ป ตาว รซอม เปอะ เซ�� อฮั เซ
ละ อื พะจาว เยอ�

3
กัน โซะ อาวม ปุย เวยีง นีนะเว

1 เวยีง ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� ซ เม่ะมัก่ เนอึ
ม ฆาื อ�ื เวยีง เซ เตอ มัฮ เวยีง ป นาวก นึง กัน จุ
ไล� นาวก นึง คาวคอง โฮลฮ แตะ นึง ซะเต ลอป
แตะ ปุย โอ เญาะ ลโล่ะ ลโลวน เฟือฮ เอนิ� 2 งอ่ต
แลน เมอะ� เซียง ลอยฮ ไมะแซ เซ� ไก ไม่ เซียง
ชวง เลาะ ไม่ เซียง กลอฮ บรอง ไม่ เซียง เลาะ รุป
เซิก กัมลัง ฮอยจ� 3 โม ตฮนั บุก บรอง เซ เลียก
เอนิ แปน เด่ีจ แตะ� วจิ ไม่ เพลียฮ ยุฮ อื เซ ตอฮ
เฌียป เลียป เอนิ� ป ยุม นึง กัน รุป เซ รชุก รเชยี
ก เยอื เอนิ� ป ยุม เฮยี ไฮ เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ ปอ
โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ� ป โฮว ป เอญี เญอ โคะ
ซด่อยฮ เอนิ โม ป ยุม เซ ฆาื อ�ื 4 เวยีง นีนะเว เยอ
เอจี แปน เอนิ ตอก มอจังคึต โฮ� มัฮ เซ ป ลอก อื
ตุต แตะ ฆาื อ�ื เอจี ซาวป ยุฮ ตอก ซ โกยจ แตะ

รพาวม ปุย นึง ซลิต แตะ� ซาวป แงฮ่ ติ แตะ เกือฮ
ชอม� เอจี โกว คูบ่า กทา กทอง แตะ ละ ซ โจยญ
แตะ เมือง ปุย ไฮญ เกือฮ แปน ครา แตะ นึง กัน คึต
กัน ตวยฮ ยุฮ แตะ เซ�

5พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ ปะ อาวต โยะ เครองึ� ซ
เกือฮ เอนิ ปุย โฮวน เมือง โฮลฮ ยุ อาวต ฆาวง เปอะ
เซ� ปุย โฮวน ปะเทต เซ ซ ยุ เอนิ โฮลฮ เปอะ อาวต
ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ เปอะ ตอก เซ� 6อาึ ซ เทอมึ ปะ นึง
ป ซเม่อกึ รแอม� ซ เกือฮ เอนิ ปุย พลิฮ บึน เปอะ�
โม ป แก ปะ เซ ซ รแอม เอนิ นึง เปอะ� 7 ปุย เตือง
โอยจ อื เมาะ ป โฮลฮ ยุ เปอะ ซ ราึต ตอ ฮา เปอะ
ไม่ อฮั อื เฮ�ี �นีนะเว เซ เอจี แปน เนอึม ไอฮ เวยีง
ฮงั เยอื� มัฮ ปุย แล ป ซ ปุน เลียก พาวม ลัง่ นึง อ�ื
มัฮ ปุย ก เมอ ก โอวน ป ซ ปุน ฮอยจ เกาะ โลม ลัง่
เงอ�� � อฮั เซ�

8 อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ ไมจ ฮา เวยีง เทเบ่ต
ป อาวต เฆียง โกลง ไน เซ� เวยีง เซ ไก เอนิ รอาวม
นึง รวติ อ�ื โกลง ไน เซ แปน เอนิ ตอก ฆรุง ละ เฆีญ
แตะ เวยีง เซ� มัฮ รอาวม ป แปน ควน เฆีญ อื ติ
แตะ นึง เงอ� 9 เมือง เอทิโอเปีย ไม่ เมือง อียปิ เตื
อง โอยจ อื โกย แปน แตะ เมือง โฮลฮ อื โซม� อมั
นัต อื ลอยจ ไฆร โตว ติ ชวง� เมือง พุต ไม่ เมือง
ลิเบี่ย มัฮ โรฮ ป เรอึม อื โรฮ� 10 ปัง มัฮ ตอก เซ�
ปุย เวยีง เทเบ่ต เซ โฮลฮ ลัง่ ปุย โฮมวต โรวก เกือฮ
แปน ครา แตะ� กวนดุ ซครกั กวนงกั จัว นึง อ�ื
บอยฮ เอนิ ปุย ไม่ เตะ ปอ บลวย อ�ื เฮยี ไฮ เอนิ โค
รยญ ฆัฮ คระ� โม ป ระ ป คาว นึง อื โจก เยอื ปุย
เบ่อ นึง� รฆุ ดิ อื ไม่ ปุ แตะ� โม จาวไน นึง อื โจก
โรฮ ปุย นึง โม่ะเฮลีจ เตือง โอยจ อ�ื 11 ปะ ป มัฮ
เวยีง นีนะเว เยอ ซ ไลจ โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ� ปุย
นึง เปอะ ซ เงา่ะ ซ บ่า ตอก ป ญุ่ยจ โฮ� ซ ซาวป ตอ
เม่าะ ฮา โม ป ฆวต รุป ไม่ แตะ�

12 ปอม ควน เฆีญ เปอะ ติ แตะ นึง เซ มัฮ เยอื
ตอก เปลิ เม ป ตึม รกา ปุย โฮ� เญือม เอจี ซูซอย
ปุย อื เปลิ อื เซ ดุฮ� เลีฮ ปุก เอนิ โตะ มวยญ โม ป
โซม เซ� 13 งอ่ต แลน เมอะ� โม ตฮนั ยุฮ เปอะ เซ
ซ มัฮ เยอื ตอก ปรโปวน โฮ� โตะ รเวอืะ เมือง อาวต
เปอะ เอจี โบฮ เอนิ เวอืฮ� ละ ซ เลียก โม ป ฆวต รุป
ไม่ เปอะ เซ นึง� งอ ระ เอจี ฮอยจ ฮะ เอนิ โคะ ซแก
รเวอืะ เมือง อาวต เปอะ เซ ปอ ล่อยญ แกล อ�ื

14 เชยีต อาึง รอาวม ละ ซ โกว เปอะ เมิฮ� นึง เอจี
ซ ฮอยจ แวต ปุย เมือง อาวต เปอะ เซ� เฌาะ ยุฮ
ปอม ควน เฆีญ เปอะ ติ แตะ เซ เกือฮ ตอน เมิฮ�
บึน อาึง เตะ ซปิต เตอ ละ ซ ยุฮ เปอะ เตะ ตอง นึง
เมิฮ� ตุย โรฮ ไม่ ปิมโล อื โรฮ� 15 ปัง ยุฮ เปอะ ตอก
ออฮ ตอก เอฮี� โม เปะ ซ ฮอยจ งอ ละ เปอะ� ซ ฮะ
เอนิ ยุฮ โม เปะ ปอ ยุม เปอะ� ซ ยุม โรฮ เปอะ นึง
กัน รุป เซิก เตือง โอยจ แตะ� เญาะ ซ ไก โตว ป โฮฮ
นึง ติ ตื เนอมึ� ตอก โรฮ ฮอยจ โซม ซดู พักเญือ ปอ
โอยจ แกล อื โฮ�
โม เปะ เอจี พรุฮ เอจี แพร เนอึม เปอะ ตอก ซดู

ซฆลา โฮ� 16 โม ปอกา ป โอก เน่อมึ นึง เปอะ เซ เอจี
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โฮวน เอนิ ฮา ซโมยญ นึง มะลอง เอนิ� ปเล่ีย เฮี ปัง
เมอ เอจี ไฆร โอยจ� ตอก ไฆร ซดู เญือม เอจี โอก
โปว อื แปน มู แตะ โฮ� 17 โม คารตัชกัน ยุฮ เปอะ
มัฮ เยอื ตอก ซดู� โม จาวไน ยุฮ เปอะ มัฮ เยอื ตอก
ซฆลา โฮวน ป จัป นึง ฆรุง เมือ โฆยญ บริ โฮ� เญื
อม เอจี โซะ กอยจ ละ อ�ื โกฮ โปว ดิ เอนิ แปน มู
แตะ� เญาะ ไก โตว ป ยุง คระ โฮว คระ เอญี อ�ื

18 ปะ ป มัฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี เยอ� โม ป ตัต
เตียง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เอจี ปุน ไอจ� โม จาวไน
ยุฮ เปอะ เอจี ไอจ โอ เญาะ โกฮ� โม ลุกเมือง เปอะ
เอจี อาวต เฮยี อาวต ไฮ ตื นึง บลาวง นึง ฌื� เญาะ
ไก โตว ป เกียฮ นัม เกือฮ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ นึง
ยว่ง ฆาื อ�ื 19ป โซะ ป คระ อาวม เปอะ เซ ซ ไก โตว
ตอก เกียฮ ไฮ� ป มัฮ เบราะ บัต่ เปอะ เซ ปุ โรฮ ซ
ไก เยื่อ ละ� เมาะ ป ฮมอง ไลลวง โอเอฮี ป เกิต ละ
เปอะ เซ� ซ ฟวยจ พาวม เนอมึ นึง อ�ื ดิฮ เอนิ เตะ
แตะ โล่ ญวยฮ เปอะ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ ฆาื คัม ลอป
โกะ เปอะ ปุย ไม่ รพาวม ซวก โฮฮ ซวก วฮิ แตะ�
ไก โตว ติ เมือง เนอมึ ป โอ เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก เซ�
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ฮาบ่ากุก
ลปุง อฮั ฮาบ่ากุก ป ซึป ลปุง พะจาว เฮี มัฮ ป ไซฮ

ปุย อาึง เมาะ ด่าว แลฮ รอย เนอึม กา เกิต พะเยซู
นึง ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ เจน เญือม ตัตเตียง โม บ่าบี่
โลน เวยีง เยรูซาเลม โฮ� ฮาบ่ากุก เซ ตุก ลัมเลือ
รพาวม นึง ยุ แตะ เมาะ โคมเฮง คา เคียน โม บ่าบี่
โลน ปุย ไน พะจาว ไม่ รพาวม ซวก แตะ เซ� ฮาบ่า
กุก เซ ไฮมญพะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ ปุน โฆย
ลัง่ เปอะ ไม่ กัน พลิฮ บึน โม ปุย ฆอก ปุย เบร ปุย ซื
ปุย ไซ ยุฮ แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื (แลน นึง
โบ่ต 1, คอ 13) พะจาว โลยฮ อื ไม่ เกือฮ อื ยุง ซ ยุฮ
แตะ ละ อื ตัม เวลา ยุฮ โกะ แตะ� ไน ติ เจน โอ พะ
จาว ดิ ยุฮ โอเอฮี ป ซ ยุฮ แตะ เซ� �ปุย ซื ปุย ไซ ปัง
เมอ ซ โฮลฮ จีวติ เบือ ไก รพาวม เจือ แตะ นึง พะ
จาว�� อฮั เซ ละ อื พะจาว� (แลน นึง โบ่ต 2, คอ
4.)
โนก ฮา เซ พะทัม ฮาบ่ากุก เฮี มัฮ ลปุง ป รโฮงะ

อาึง ตอก ซ ลอก ปุย ฆอก ปุย เบร ป โซะ ฆาื กัน ยุฮ
แตะ� นังซื เฮี ลัก่ ก ลอยจ อื ไก รซอม ลืลาว ป อวต
กัน ระ กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว นึง� ไม่ ลปุง ป เปลีฮ
ฮาบ่ากุก รพาวม เจือ ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ นึง อื โรฮ�

ฮาบ่ากุก ตุก พาวม นึง กัน โอ ซื โอ ไซ
1 เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ป รโฮงะ พะจาว ละ ฮาบ่ากุก

ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� 2ฮาบ่ากุก อู ไม่ พะจาว
ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปะ ซ เกือฮ เปอะ อาึ กอก ปัว
ปะ เรอึม แตะ เล่ีญ เมาะ เมอ� เดอมึ เปอะ ซ งอ่ต
ป ปัว อาึ นึง แตะ� ไม่ ซ เรอึม เปอะ เอะ เกือฮ โปน
ฮา ป กอยจ ป ราวม ตอก เฮ�ี 3 เมอยุ เกือฮ เปอะ
อาึ โฮลฮ ยุ ลอป ควน ตุก พาวม แตะ ตอก เฮี เยอ�
ปะ เกียฮ ปุน โอต โน่ง เปอะ โม ป ยุฮ ป พิต ตอก เซ
เมอ� กันไฮะ กันฮอน กัน กอยจ กัน ราวม ไก เอนิ
รวติ อาึ เฮ�ี ไก กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ นึง� ไม่ กัน
รเจ รไซญ นึง โครยญ โดฮ เอนิ� 4 โกตไม เซ เอจี
แปน เอนิ ป ฮญื ลอน� เญาะ แปน โตว ป โกว เฟือ
ฮ� เญาะ ไก โตว ป ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก นึง เญี่ยะ
เนอมึ� ปุย ฆอก ไล เอจี เป ปุย ซื ปุย ไซ� กัน ซื กัน
ไซ เอจี ไป นึง กัน บ่วก กัน โจวง เซ ฆาื อ�ื� อาึ อฮั
เซ ละ�

ป อฮั พะจาว ละ ฮาบ่ากุก
5 พะจาว โลยฮ อื ละ ฮาบ่า กุก ตอก เฮ�ี �ไมจ

เปอะ ซังเกต แลน ปุย เมือง ไฮญ ป อาวต รวติ ร
เวยีง เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ เงอตึ นึง ไม่
ตังเจือ อื ละ รพาวม เปอะ� อาึ ซ ยุฮ ป เงอตึ เปอะ
นึง ปอ เอนิ โอ เปอะ ซ ญอม เจือ เตือง รโฮงะ ปุย อื
ละ เปอะ� 6 อาึ ซ เกือฮ โม บ่าบี่โลน ไก อมันัต� โม
เซ มัฮ ปุย ลุ่ โฮฮ ลุ่ วฮิ ไม่ โอ อื ซ อาวต โฆย เฟือฮ�
ซ โฮว ไร เอนิ เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี ละ ซ ซาวป อื ลู บัน่

เมือง ยุฮ ปุย เตือง โอ อื มัฮ คอง โกะ แตะ� 7 ปุย
โม เซ ซ เกือฮ ปุย ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื ป ยุฮ ป
อฮั แตะ� ซ วุฮ ติ แตะ ระ จอง ติ แตะ ฮลาวง� ซ
ตัง ไอฮ โกตไม ละ ปุย ตัม ปุก อื รพาวม โม โกะ แตะ
ไอฮ� 8บรอง ยุฮ อื ซ ไกลจ ตอ ฮา ตอ รเวยี พรุยฮ�
ซ ลุ่ โรฮ ฮา บราวก เญือม ฆวต กุก อื โอเอฮี� ตฮนั
บุก บรอง ยุฮ อื มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ ก ซไง อ�ื เลียก
ซืนา แตะ ปุ ปุ� ซ ฮอยจ พราวป เอนิ ตอก โปว กลัง
ลอง ละ ซ เลีฮ โจป อื โอเอฮี ละ กุก แตะ โฮ� 9 โม
ตฮนั โฮวน ยุฮ อื เซ ซ ฮอยจ ตอซู ปุย ไม่ รพาวม ลุ่
แตะ� ซ โฮมวต ปุย เกือฮ แปน ครา แตะ โฮวน�
ปอ เอนิ โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ� ตอก เอนิ ไฮมจ
นึง เกาะ โฮ� ปุย ซ ฮลัต เตีจ เอนิ ฆาื อื เตือง โอยจ
แตะ� 10 โม เซ เอจี ปุน เกือฮ ติ แตะ พลิฮ บึน โม
กซัต� ไม่ โล่ อื ญวยฮ โม จาวไน� ไก โตว ติ โดฮ
เนอมึ ปอม ป โอ โม เซ ปุน ซะเต เยอ� โม เซ ปุน โก
เตะ ฮลาวง ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ปอม เซ ปอ เป เอนิ
อ�ื 11ฟวยจ เซ โม เซ ลอต ฮา นา เซ ฮอยจ ก ไฮญ
ตอก ลอต กาื ระ ลั่กกา แตะ โฮ� พะ ทื โม เซ เยอ
เอจี มัฮ เอนิ อมันัต โม โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ�

ฮาบ่ากุก อฮั แม โอเอฮี ละ พะจาว
12 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว

ซงะ่ ซงอม� ไม่ มัฮ เปอะ พะจาว ป ตึน ไก ลอป�
ปะ เอจี เลือก เปอะ อาึง โม บ่าบี่โลน เซ ละ ซ เกือฮ
เปอะ รเตีฮ ตัตซิน เอะ เฮ�ี โอ พะจาว ป มัฮ ตัว
เปิง เงอะ� ปะ เอจี เพรยีง เปอะ อาึง ปุย โม เซ ละ ซ
เกือฮ เปอะ ปุฮ เฟียต เอะ เฮ�ี โม เอะ ปังเมอ โอ ซ
ยุม โอยจ ฆาื� 13 ไง่ ปะ มัฮ เนอมึ ป ซงะ่ ซงอม� ปอ
เอนิ โอ เปอะ ปุน ยุ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ กัน พิต กัน
โฌวะ� ปะ เมอยุ ปุน ยุ ลัง่ เปอะ โม ปุยไฮะ ปุยฮอน
เซ� เมอยุ ปุน อาวต โฆย ลัง่ เปอะ ไม่ กัน พลิฮ บึน
โม ปุย ฆอก ปุย เบร ปุย ซืไซ ฮา โกะ แตะ ตอก เซ�
14ปะ เอจี เมีญ เยอื เปอะ ปุย แปน ตอก กะ นึง ปลัฮ
รอาวม� เมีญ โรฮ เปอะ ตอก แมง ม่อยจ ป โฮว ไร
ลังเตะ ป โอ ไก ฮวันา ยุฮ โฮ� 15 โม บ่าบีโ่ลน เซ เอจี
ปุน โฮมวต เนอึม ปุย นึง เม่ต ตอก โฮมวต ปุย กะ
โฮ� เอจี บัว่ โรฮ เอนิ ปุย นึง เรอึป ยุฮ แตะ� รโอง
รออฮ ไม่ อื นึง มาวก ลอน แตะ ไม่ โฮลฮ แตะ โฮม
วต ปุย ตอก เซ� 16 ปุย โม เซ นุ่ม เอนิ ไว เรอึป ยุฮ
แตะ เซ ไม่ ทไว อื โอเอฮี ละ อ�ื นึง โฮลฮ อื โซม ญุ่ก
กุก ญึม เบือ เรอปึ ยุฮ แตะ เซ� 17 เรอปึ โกว ปุย โม
เซ เอจี มัฮ เอนิ วจิ ยุฮ อ�ื โม เซ อมั มัฮ ซ โกว แนฮ
อื วจิ ยุฮ แตะ ละ ซ ซาวป อื มอก ปุย โฮวน เมือง นึง
เตือง โอ แตะ เลียก พาวม นึง อื เฟือฮ เอนิ ตอก เซ�

2
1 อาึ ซ ฮาวก ฮอยจ นึง ก มอง ปุย ญัม นา ก ฮลา

วง อื เซ� ละ ซ มอง แตะ งอ่ต ตอก โลยฮ พะจาว ป
อฮั ป มวยญ แตะ ไม่ กัฮ แก อื รพาวม ตุก ยุฮ อาึ
เนิ�

พะจาว โลยฮ อื ละ ฮาบ่ากุก
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2 เญือม เซ พะจาว โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �ป เปลี
ฮ อาึ ละ เปอะ เซ ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง เกือฮ ซโตฮ�
ละ ซ เกือฮ โม ป ตอ โฮว ไม่ นังซื เซ เกียฮ ลาว อ�ื
3 โอเอฮี ป ยุ บลอง เปอะ เซ ดิ เติง โตว เวลา เกิต อ�ื
ปังเมอ เอจี ซดิ ซ เกิต อื ตัม เซ เยอ� มัฮ เซ ป ไมจ
เปอะ ไซฮ อาึง ไลลวง เซ ฆาื อ�ื ดัฮ ฮงั ซ เล่ีญ ลัง่
ละ เปอะ โฮ ไมจ เปอะ มอง ละ อ�ื โอเอฮี เซ แจง
แน ซ เกิต เนอมึ อ�ื ตึน โอ เญาะ ซ เล่ีญ ลัมเลือ�

4 �รซอม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �โตะ กไน รพาวม ปุย
เกียฮ ฮุน มัฮ ป โอ ซโฆรฮ� โม ป เอจี แปน ปุย ซืไซ
ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เบือ รพาวม เจือ แตะ�� อฮั เซ
พะจาว.

5 �คาวคอง ปลัฮเตะ มัฮ เยอื ป เกียฮ จุ ปุย� โม
ป เกียฮ ฮุน ป เกือฮ ติ แตะ ฆวต ไอฮ ลอน โอเอฮี
เซ� มัฮ ตอก เมือง ป ยุม ป โอ ซัก เตือ นึง รปั แตะ
ป ยุม โฮ� โม เซ ซาวป แนฮ ยุฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ
ปุย โฮวน เมือง อาวต ฆรมึ นัม ตัต นัม เตียง แตะ�
ซาวป รโจะ ปุย โฮวน เจือ เกือฮ แปนคอง โกะ แตะ�

เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย ฆอก ปุย เบร
6 �ปุย โฮวน เมือง ป ไป นึง โม เซ ซ โฮลฮ โล่

ญวยฮ โม ป เป แตะ เซ� ไม่ อฮั อื ลปุง เพียก แฮม
ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป ซาวป รโจะ อาึง คาว
คอง เตือง โอ อื มัฮ คอง โกะ แตะ เซ ซ เกิต เนอึม
เม่ะมัก่ ละ เปอะ ฆาื อ�ื โม เปะ เอจี เกือฮ เปอะ ติ
แตะ กอย นึง ซาวป แตะ คนัป ตุย โอเอฮี ยุฮ โม ป
รมะ นึง แตะ เกือฮ ฟวยจ นึง รมะ อื เซ� โม เปะ ซ
ยุฮ ลัง่ เปอะ ตอก เซ เล่ีญ เมาะ เมอ�� 7 โม เปะ ป
เกือฮ ติ แตะ เป ปุย� เอจี ตอก โรฮ เปอะ ป ไก รมะ
นึง ปุย โฮ� โม กุม รมะ เปอะ เซ ซ ฮอยจ พราวป
เอนิ เคะ เปอะ ละ ซ คนัป อื โม เปะ โรก รมะ เปอะ
นึง อื เซ� โม เปะ ซ รกุฮ รเตียง เอนิ เปอะ ฆาื� ซ
โฮลฮ เอนิ ปุย ตุย โรวก เปอะ เตือง โอเอฮี ยุฮ เปอะ
ฆาื อ�ื 8 โม เปะ เอจี ซาวป เปอะ ลู ตุย โอเอฮี ยุฮ
ปุย ไฮญ โฮวน เมือง� ปุย โฮวน เมือง ป โฮฮ ลัง่ อื
เซ ซ ฮอยจ ลู โรฮ ตุย โอเอฮี ยุฮ เปอะ ฆาื อื โรฮ�
โม เปะ เอจี ซาวป เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง ปลัฮเตะ
เฮี นึง กัน ไฮะฮอน ยุฮ เปอะ เซ� เอจี ยุฮ เปอะ ตอก
เซ ละ ปุย นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ โฮวน โดฮ�

9 �โม เปะ ป ซาวป เกือฮ ติ แตะ กอย เบือ กัมไฮ
นึง กัน บ่วก แตะ� ไม่ เกือฮ เปอะ เญือะ แตะ อาวต
ก ฮลาวง อื ตอก ยุฮ ไซม รฮมาวม แตะ ละ โปน
แตะ ป กอยจ ป ราวม เซ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ
ฆาื� 10แพนกัน ยุฮ เปอะ เซ ลเตือฮ เยอื แปน ควน
เกือฮ เญือะ โกะ เปอะ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่
แตะ ฆาื อ�ื เคียง เมอ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ ปุย โฮวน
เมือง เงอ� แปน โรฮ ควน ไลจ โกะ เปอะ โกวต อื
โรฮ� 11 ปัง มัฮ ซโมะ นึง เดีญ เญือะ เปอะ ซ รโจฮ
โม เปะ� ปัง มัฮ แปล ไม่ โน่วก ซ เดือะ โรฮ รโพ อ�ื

12�โม เปะ ป ตัง ยว่ง อาวต แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ ปุย เยอ� ไม่ โก เปอะ เวยีง ยุฮ แตะ เบือ กัน
ฆอก กัน เบร เซ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ ฆาื� 13 กัน
ยุฮ ปุย โฮวน เมือง เซ มัฮ เยอื เมาะ โซะไมญ ปลาว

อ�ื โอเอฮี เมาะ ป กึต ป ซัง อื เซ ซ ฮะ เยอื นึง งอ
ปอ ล่อยญ โอยจ อ�ื มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป
ซ ยุฮ ตอก เซ เยอ� 14 ปัง มัฮ ตอก เซ� ทะเล นาวก
นึง รอาวม ตอก ออฮ� ปลัฮเตะ เฮี ซ นาวก โรฮ นึง
ยุง แตะ ไลลวง อมันัต โญตซัก ยุฮ พะจาว ตอก เซ
โรฮ�

15 �โม เปะ ป เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ ปุย่วง
แตะ ตอก เกือฮ ปุย ไปล ละ ปุย ปอ ญุ่ยจ อื โฮ� ซ
เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ ฆาื� นึง เอจี โฆง เปอะ เกือฮ ปุย
เซ โฮลฮ อาวต ฆาวง ละ ซ มอง เปอะ แก� 16 ปะ
ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ตัง รปั
เปอะ โญตซัก แตะ� มัฮ โกะ เปอะ ไอฮ ป ซ ญุ ไปล
ไม่ โฮว จังเจีญ จังบ่อฮ เอนิ เปอะ� พะจาว ซ คนัป
ปะ ญุ เปียง ป ซ แปน ตุต ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ป มัฮ
อมันัต โญตซัก เปอะ เซ ซ ลเตือฮ เยอื แปน โซะกิจ
ปิญไง่ ละ เปอะ� 17 ปะ เอจี ฆู เปอะ โคะ นึง เลบ่า
นอน� ซ ไก โรฮ ป ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ ตอก ฆู ปุย โคะ
เซ โฮ� ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ซัตซิง� ปเล่ีย เฮี
มัฮ เอนิ ซัตซิง ป ซ เกือฮ โรฮ ปะ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื ซ
แปน ละ เปอะ ตอก เซ ฆาื ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย� ไม่
กันไฮะ กันฮอน ยุฮ เปอะ ละ เวยีง โฮวน โดฮ ไม่ โม
ป อาวต นึง อ�ื

18 �ฮุป ไว ปุย อมั ไก ป มัฮ อ�ื มัฮ เยอื ป ยุฮ ปุย
นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� ฮุป โล ปุย เซ มัฮ ตอก คู
ป เพอกึ ป โอ เนอึม ละ ปุย� มัฮ โตว ป ไก ป มัฮ
เฟือฮ� ฮุป ยุฮ โม ชงั ละ ซ อาึง อื รพาวม แตะ นึง
เซ� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื มัฮ เยอื ฮุป พะ โอ เกีย
ฮ ลปุง� 19 โม ป อฮั ละ ฮุป ยุฮ ปุย นึง โคะ เซ ตอก
เฮ�ี �โปวะ เออ�� ไม่ อฮั อื ละ ซโมะ ตอก เฮ�ี �โกฮ
แปฮ เออ�� ปุย ตอก เซ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ฆาื อ�ื ฮุป
ยุฮ ปุย ตอก เซ ไก โตว ป เกียฮ อฮั เกียฮ อู อ�ื ฮุป
เซ มัฮ เยอื ป อปั ปุย นึง ไคร นึง มาื� มัฮ โตว ป ไก
รพาวม เฟือฮ� 20 พะจาว ปังเมอ มัฮ ป อาวต นึง
วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� ปุย ติ ปลัฮเตะ โครยญ
โฆะ ปุย ไมจ อื อาวต โฆย ซองนา พะจาว เซ��

3
รซอม ไววอน ยุฮ ฮาบ่ากุก

1 รซอม ไววอน ยุฮ ฮาบ่ากุก ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะ
จาว� ตัม ตัมนอง ชกิิโอโนต� มัฮ ตอก เฮ�ี 2 โอ พะ
จาว, เญือม ฮมอง ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ เซ�
อาึ เกิต เอนิ รพาวม ฮลัต นึง เปอะ ไม่ ฆวต นัปทื
แตะ ปะ� ไน เจน เอะ เฮี ปัว เปอะ เฌาะ ยุฮ โคระ
แม กัน ยุฮ แตะ เซ� ปัว เปอะ เปลีฮ เกือฮ ปุย ยุ� เญื
อม รอก พาวม เปอะ ปัว โรฮ เปอะ โตก ละ รพาวม
เลียก พาวม แตะ นึง ปุย โรฮ�

3 พะจาว ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง เทมัน� พะจาว
ซงะ่ ซงอม เซ ฮอยจ เน่อมึ นึง บลาวง ปารนั� อมั
นัต โญตซัก อื ไก เอนิ เล่ีป มะลอง� นึง ปลัฮเตะ
นาวก เอนิ นึง รซอม ลืลาว ปุย อ�ื 4 รงั ซเปีย ยุฮ
พะจาว เซ มัฮ ตอก รงั ซเงะ โฮ� รงั เฌียป เลียป อื
เซ โอก เน่อมึ นึง ลเตือก เตะ อ�ื พะจาว เกียฮ เม่าะ
อมันัต ระ ยุฮ แตะ นึง เตะ แตะ เซ� 5พาญัต ฆอก
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โฮว ลั่กกา อ�ื ป โตะ ป ตอง โฮว ฟวต โรฮ ลัก่เคะ
อ�ื 6 เญือม ชุง พะจาว ลโล่ะ� ปลัฮเตะ ดุงเดียง
เอนิ� เญอืม แก พะจาว โอเอฮี ปุย โฮวน เมือง รกุฮ
รเตียง โรฮ ฆาื อ�ื บลาวง ฌื โม มอยจ ป มัฮ ป ตึน
ไก ลอป เซ� พะจาว เกือฮ อื ม่ะ บลวย เอนิ ไม่ บลาึฮ
อื เกือฮ เตียม� บลาวง โม เซ ตึน มัฮ ก กอ ฮอยจ
พะจาว นึง เน่อมึ โฆะ ลัง่� 7อาึ โฮลฮ ยุ ปุย ป อาวต
นึง พากัง เมือง คูชนั� โม เซ อาวต เนอึม ไม่ ตุก
เปละ นัน พาวม แตะ� ยุ โรฮ ป อาวต เมือง มีเด่ียน
เซ กัมลัง อาวต ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�

8 โอ พะจาว, ปะ เญือม ฮอยจ เปอะ ไม่ บรอง ไม่
เลาะ รุป เซิก นึง เอจี เป เปอะ โฮ� ปะ อมั รอกพาวม
เปอะ นึง โกลง� อมั ฮาวก รพาวม เปอะ ละ ปลัฮ
รอาวม� 9 ปะ เอจี ววยฮ เปอะ อาึง ทนู ยุฮ แตะ�
เอจี ดุฮ โรฮ เปอะ อาึง ตี ทนู โฮวน ยุฮ แตะ นึง เบือ
ง อ�ื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โกลง ไก ละ ซ แปน อื ควน
รกัฮ ปลัฮเตะ� 10 ปัง มัฮ โม มอยจ เญือม ยุ อื ปะ
อา เกียฮ เฌาะ เกียฮ เปียน เอนิ ติ แตะ ฆาื อ�ื ป มัฮ
รอาวม ระ ฮอยจ เน่อมึ มะลอง เงอ� ปัต เอนิ ปอ ปุน
โรวก อื โอเอฮี� ปัง มัฮ ปลัฮ รอาวม ระ เกียฮ โอก
โรฮ เซียง เรยีง แตะ� ซ พุกเพียก ไม่ อื ฮาวก ฮลา
วง�

11 เญือม เอจี โอก รฌิญ ซเปีย ตี ทนู ยุฮ เปอะ�
ไม่ ตอฮ เฌียป เลียป เอนิ เพลียฮ ยุฮ เปอะ เซ� ปัง
มัฮ ซเงะ ไม่ เคิ อาวต ตื เอนิ นา ก อาวต แตะ ฆาื อ�ื
12ปะ เอจี โจฮ เปอะ ปลัฮเตะ ไม่ รพาวม รอก แตะ�
ปะ เอจี บึน โรฮ เปอะ ปุย โฮวน เมือง ไม่ รพาวม
ฮาวก แตะ� 13 ปะ เอจี มัฮ ฮอยจ เรอึม เปอะ โม
ป มัฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� ไม่ เรอึ
ม เปอะ กซัต ป เอจี เลือก แตะ อาึง เซ� ปะ เอจี ยุฮ
เปอะ ยุม ไม่ ฮวันา จัตเจือ ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ ยุฮ
เปอะ ไลจ ไม่ โม ป มัฮ ไม่ อ�ื 14 เญอืม ฮอยจ พราว
ป ปุย โม เซ ตอก ฮอยจ กาื ระ กาื กอ ละ ซ เกือฮ
แตะ โม เอะ อาวต เฮยี อาวต ไฮ� ไม่ มาวก ลัมเลือ
อื ไม่ โฮลฮ แตะ กุก เปือม โม ป ตุก ป ญัก ป กัมลัง
เม่าะ ติ แตะ เซ� ตี ทนู ยุฮ เปอะ บวก เอนิ ฮวันา
ตฮนั ยุฮ อื ปอ ลล่อน อื เอนิ� 15 ปะ บึน เปอะ ปลัฮ
รอาวม นึง ชวง บรอง โฮวน ยุฮ แตะ� รอาวม ระ เซ
พุกเพยีก เอนิ ฆาื อ�ื

16 เญือม เอจี ฮมอง อาึ โอเอฮี ไล เซ� อาึ อื รกุฮ
รเตียง เอนิ ฆาื� ไกญ กัป เปอะ รกุฮ ตื โรฮ ฆาื อ�ื
ซองั เงอะ อฮั ฮรมั ตื โรฮ เอนิ� ชวง เงอะ เญาะ ตอน
โตว ยุฮ ชุง แตะ� อาึ มอง แนฮ ยุ เญือม เกือฮ พะ
จาว ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ โม ป รุป ไม่ เยอะ เซ ไม่
รพาวม เฮน ฮลอง แตะ�

17 ป มัฮ โคะ เม ยุฮ ฮุ ปัง โอ ไก เตีย� โคะ อะงุน
ปัง โอ ไก กูนวย� ป มัฮ โคะ กาวก ยุฮ ฮุ ปัง โอ โอก
เปลิ� ชจิ ม่า ยุฮ ฮุ ปัง โอ ไก เฮงาะ รโกะ นึง� แกะ ปิ
ยุฮ ฮุ ปัง เอจี โอยจ ฮา คอก แตะ� ครกั โมวก ยุฮ ฮุ
ปัง เอจี โอยจ ฮา โฮง แตะ ญุ่ก� 18 ปัง มัฮ ตอก เซ�
อาึ ซ ไมจ มวน ลัง่ รพาวม เบือ พะจาว. อาึ ซ ญัน
ด่ี ปีติ ลอป ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ� นึง มัฮ อื ป เรอึม
อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� 19พะจาว เยโฮวา มัฮ

เรยีง แด่น ยุฮ อาึ� มัฮ ป เกือฮ ชวง อาึ ตอน ตอก
ชวง จัก ปอยฮ โฮ� เกือฮ โรฮ อาึ โฮลฮ โฮว ซไบ่ นึง
บลาวง ฮลาวง โฮวน โดฮ�
รซอม เฮี มัฮ ป ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี ป โกว

พิน ระ พิน แตวะ�
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เซฟนัยา
เซฟันยา มัฮ ป ครอฮ ไลลวง พะจาว ไน เจน แปน

โยซียา กซัต เมือง ยูด่า� ตึน ซ มัฮ กา เฌาะ โยซียา
ไลลวง ตอก ไว ปุย พะจาว เกือฮ แม ปุก ไล แตะ�
เญือม เซ ปุก กา เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ 621 เนอึ
ม� กัน ครอฮ โรง เซฟันยา ไลลวง พะจาว ปุก กา
เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ 630 เนอึม ฆาื อ�ื นังซื เซ
ฟันยา เฮี ตอก โรฮ นังซื ไฮญ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง
พะจาว� มัฮ อฮั อื เฮ�ี ซ ไก ติ เวลา เญือม ซ เกิต
ป โตะ ป ตอง ละ ปุย� โม ยูด่า ซ ลอก ตุต แตะ รกา
ฆาื ลเตือฮ อื ฮา พะจาว ละ ไว แตะ ฮุป พะจาว โอ
เนอึม โฮวน เจือ� พะจาว ซ เกือฮ โรฮ เมือง ปุย
ไฮญ ลอก ตุต แตะ� เวยีง เยรูซาเลม ปัง จัมเปน
ลอก ตุต แตะ� ซ ไก ลัง่ ติ ซเงะ เญือม ซ จเลิน แม
อื ตอก ไพรม แตะ� เญือม เซ ปุย ไน เวยีง เยรูซา
เลม ซ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว� ซ ญอม เกือฮ ติ
แตะ ตุเตียม ไม่ เนอึง อื ป อฮั พะจาว โครยญ โฆะ
ปุย�

1 ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เซฟันยา กวน คูช�ี คูชี
เซ มัฮ กวน เกด่าลิยา� เกด่าลิยา เซ มัฮ กวน อา
มารยิา� อามารยิา เซ มัฮ กวน รเมะ เฮเซคียา� ปุก
เจน แปน โยซียา กวน อาโมน กซัต ละ โม ยูด่า�

ซเงะ ฮาวก รพาวม พะจาว
2 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี เมาะ

ป ไก นึง ปลัฮเตะ เกือฮ โอยจ แกล เอนิ� 3 อาึ ซ
ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย� ไม่ ซัตซิง โครยญ เจือ� เตือง ไซม
โปว นึง กังฮาว ไม่ กะ อาวต นึง ปลัฮ รอาวม โรฮ�
ซ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ไลจโลม� ซ เกือฮ ปุย โค
รยญ เจือ ปุย ชปิ ไฆร ฮา ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ อาึ ป
มัฮ พะจาว ป อฮั เซ�

4 �อาึ ซ กอยฮ เตะ แตะ ละ ตอซู แตะ โม ยูด่า�
ซ ยุฮ โรฮ ละ โม ป อาวต นึง เยรูซาเลม ตอก เซ เตื
อง โอยจ อ�ื กัน ไว ปุย พะบ่าอนั เซ อาึ ซ เกือฮ ไลจ
ไฆร โครยญ เจือ� เญาะ ซ เกือฮ โตว ปุย โตก ละ
โม ซตุ ป รซอฮ ละ อื เซ เฟือฮ เอนิ� 5 อาึ ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ โม ป โฆง ฮาวก นึง ดัต่ฟะ เญือะ แตะ ละ ซ ไว อื
ซเงะ ไม่ เคิ ไม่ ซโมยญ� ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ โม ป นุ่ม
ติ แตะ ซันญา ซโตฮ โอเอฮี ละ พะจาว, เตือง ซันญา
ซาบัน่ โรฮ อื โอเอฮี ละ พะมินโคม โรฮ� 6 ปุย โม เซ
มัฮ ป เอจี ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฟวต แตะ พะจาว,
มัฮ โม ป โอ ยุง ซาวป ยุ พะจาว ไม่ โอ อื ญอม ไฮมญ
โอเอฮี นึง พะจาว เซ�

7 �ไมจ เปอะ อาวต โฆย ซองนา พะจาว เยโฮวา�
นึง เอจี ซดิ เนอมึ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ� พะ
จาว เอจี เพรยีง อาึง ปุย ไน แตะ ละ ซ เกือฮ อื แปน
ตอก โอเอฮี ป มอก ปุย ทไว โฮ� เอจี กอก โรฮ ปุย
ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ฮอยจ มอก โม ยูด่า เซ โรฮ�
8 ไน ซเงะ มอก พะจาว โอเอฮี เซ� ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ เกือฮ โม ป มัฮ จาวไน ลอก ตุต แตะ� เตือง
โม ป มัฮ กวน รเมะ กซัต ไม่ โม ปุย ไฮญ ป ยุฮ ตัม

ปซี ปซา ยุฮ ปุย ตัง เมือง� 9 ไน ซเงะ เซ เยอ� เมาะ
ป ทื พิที ฌาว ซโกวต� ไม่ โม ป เกือฮ เญือะ จาวไน
ยุฮ แตะ นาวก นึง คาวคอง โฮลฮ แตะ นึง กันไฮะ
กันฮอน ไม่ กัน บ่วก กัน โจวง� อาึ ซ เกือฮ ตื ลอก
ตุต แตะ� � อฮั เซ�

10พะจาว อฮั เฮ�ี �ไน ซเงะ เซ ซ ไก ป ฮมอง เซี
ยง ครวก ปุย นึง เน่อมึ นึง โตะ รเวอืะ กะ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� ซ ไก เซียง เยอืม ปุย นึง เน่อมึ นึง เคต
ลอา นึง อ�ื ไม่ ซ ไก เซียง คลุงคลัง นึง เน่อมึ นึง ตู
ฮลาวง ตู เตียม เซ� 11 โม เปะ ป อาวต นึง ตัมโบ่น
บอ เยอ� ไมจ เปอะ เยอืม โฆว� นึง เอจี ยุม โอยจ
โม ปอกา ยุฮ เปอะ� โม ป มอง โซม ด่อก มาื เอจี ยุฮ
ตื โรฮ ปุย ยุม ไม่� 12 เญือม เซ อาึ ซ เตี ออม ละ ซ
ซาวป แตะ กวต เวยีง เยรูซาเลม นึง� ซ เกือฮ ปุย
นึง อื ลอก ตุต แตะ� โม เซ มัฮ ป อาวต ซไบ่ ซบ่วง
ตอก ไปล อะงุน ป โอ ปุย เรฮ ไป เรฮ มา โฮ� มัฮ
โรฮ โม ป อฮั โตะ รพาวม โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �พะ
จาว แจง โอ อื ซ ยุฮ โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� ปัง มัฮ
ป โซะ ปัง มัฮ ป ไมจ�� อฮั เซ โม เซ� 13 คาวคอง
เละ มาื ยุฮ ปุย โม เซ ซ ลู ปุย ตุย ฮา อ�ื เญือะ อาวต
คราว โซม อื ซ เญื่อฮ ปุย ฮา อ�ื ปัง ยุฮ เญือะ แตะ
ซ โฮลฮ โตว อาวต ไอฮ นึง อ�ื ปัง ยุฮ รปึม อะงุน ซ
โฮลฮ โตว โรฮ ญุ รอาวม อะงุน นึง อื โรฮ�� อฮั เซ
พะจาว เยอ�

ซเงะ ระ ไล ยุฮ พะจาว
14�ซเงะ ระ ไล ยุฮพะจาว เอจี ซดิ� เอจี ซดิ เนอมึ

ไม่ ซ ไกลจ ฮอยจ แตะ� เซียง ครวก ปุย ไน ซเงะ ยุฮ
พะจาว เซ มัฮ เซียง ปุย ไลจ รพาวม� ปัง มัฮ ตฮนั
เกง เลือ นึง อื ซ ครวก รกั ตื โรฮ ฆาื อ�ื 15 ซเงะ เซ
มัฮ เนอึม ซเงะ ซ ฮาวก รพาวม พะจาว� มัฮ ซเงะ
อาวต ปุย ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ� มัฮ ซเงะ ชปิ
ไฆร ปุย ไม่ ซเงะ เญื่อฮ ไลจ โอเอฮี� มัฮ ซเงะ เฟียก
ซาวม� ไม่ ซเงะ โอยจ เปละ โอยจ พาวม ปุย� มัฮ
โรฮ ซเงะ ไก ชุต รวู กุ นึง� ไม่ ป เฟียก ป ตัน� 16 มัฮ
ซเงะ ปาึง ปุย โตวต� ไม่ ซเงะ รโอง โม ตฮนั ละ ซ
เลียก รุป แตะ ปุย นึง เวยีง ตอน ฮมัน โฮวน โดฮ ป
ไก ปอม ฮลาวง นึง เซ� 17 อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ ละ ปุย ปลัฮเตะ� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ เอนิ โฮว
ฆาื อื ตอก โฮว ป จัก โฮ� มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ อื ป พิต ละ
พะจาว. ฮนัม ปุย โม เซ ซ โฮลฮ เอนิ ปุย โทก ตอก
โทก ปุย รกาื โฮ� เนะ อื ซ โฮลฮ โรฮ ปุย โทก โปวฮ
ตอก โทก ปุย โปวฮ เอยีง ซัตซิง โฮ� 18 ซเงะ ฮาวก
รพาวม พะจาว เซ� ปัง มัฮ มาื ไคร ยุฮ อ�ื ซ ไก โตว
ตอก เกียฮ เรอึม อื ปุย โม เซ เยอ� ปลัฮเตะ ไม่ โอ
เอฮี นึง อื ซ ฮะ ล่อยญ นึง งอ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะ
จาว เซ เตือง โอยจ อ�ื พะจาว ซ เกือฮ โอเอฮี เมาะ
ป ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮี ฮอยจ พราวป เอนิ ละ ลัก่
ก ลอยจ อ�ื�

2
ไมจ ปุย เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ
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1 โม เปะ ป มัฮ เมือง โอ ยุง โซะกิจ เจอ� ไมจ เปอะ
เอญี� เอญี รโจะ ดิ โพรม ไม่ ปุ เปอะ 2กา เฆียง โครฮ
ปุย เปอะ เกือฮ ตอ ตอก ปอย เฮงาะ แลป โฮ� กา
เฆียง เรยีง รอก พาวม พะจาว นึง เปอะ� กา เฆียง
ฮอยจ ซเงะ รพาวม ฮาวก ระ ยุฮ พะจาว ละ เปอะ�
3 โม เปะ ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม นึง ปลัฮเตะ
เฮี เยอ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง� ไมจ
เปอะ ซาวป ยุ พะจาว. ไมจ เปอะ ซาวป เกือฮ ติ แตะ
อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ ยุฮ อ�ื ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ญิงญอม ตุเตียม� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� เมอ เตือง
อื เญือม เอจี ฮอยจ ซเงะ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว
เซ ซ เฆีญ โรฮ โม เปะ เบือ อื ยุง่�

กัน ไลจโลม ปุย โฮวน เมือง
4 เญอืม เซ� เมือง กาซา ซ โฮลฮ ปุย ละ เกือฮ ฮงั

เยอื� เมือง อตัเคโลน ซ ลอตแปน เมือง ม่าวง เยอื�
ปุย อาวต เมือง อตัชโด่ต ซ โฮลฮ ปุย โครฮ เกือฮ
ตอ เน่อมึ กา ชุง ซเงะ ลัง่� เมือง เอโครน ซ โฮลฮ
ปุย ตอยจ โปวฮ ตอก ตอยจ ปุย โคะ โฮ� 5 โม เปะ
ป อาวต นึง เมือง เฆียง ปลัฮ รอาวม เมอ ซ เม่ะมัก่
เนอมึ เปอะ� โม เปะ ป อาวต นึง แควน เคเรที เยอ�
ลปุง พะจาว เอจี ฮอยจ ละ ซ รโฮงะ อื พิต โฌวะ ยุฮ
เปอะ� เออ� คะนาอนั ป มัฮ เมือง อาวต โม ฟีลิซ
เตีย นึง� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เปอะ โจน โอ อื เญาะ ไก
ป ไอม ลัง่ นึง เปอะ ติ ปุย เนอมึ� 6นาตี ยุฮ เปอะ ป
ไก เฆียง ปลัฮ รอาวม เมอ� ซ ลอต เอนิ แปน ลโลวง
ไก ไรป� ซ แปน นาตี ก อาวต โม ป เลียง แกะ นึง�
ไม่ ซ แปน โรฮ อื นา ก อาวต คอก แกะ นึง� 7 นาตี
ยุฮ เปอะ นึง โบ ปลัฮ รอาวม เซ ซ ลอต แปน นาตี
ยุฮ โม จัตเจือ ยูด่า ป ไอม ลัง่ อื เซ� โม เซ ซ เลียง
แกะ ยุฮ แตะ นึง นาตี เซ� เญือม เอจี เติง เมือ กปู
อื ซ โฮลฮ ไอจ นึง เญือะ ม่าวง ยุฮ โม อตัเคโลน เซ�
เญือม เซ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อื เซ ซ ไก รพาวม นึง
ปุย โม เซ� ไม่ ซ เกือฮ แม อื จเลิน�

8พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ฮมอง
ลปุง เพียกแฮม ป โอก เน่อมึ ปุย เมือง โมอปั� ไม่
ลปุง พามัต ป โอก เน่อมึ โม อมัโมน เซ� โม เซ เอจี
เพียกแฮม เนอึม ป มัฮ ปุย ไน อาึ� ไม่ อวต ลื อื ติ
แตะ นึง โคะ อื ติ แตะ ซ ปุน ลู นาตี ยุฮ โม อซิราเอน
เซ�� อฮั เซ พะจาว�

9 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน อฮั แม เฮ�ี �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� แจง
ไอม อาึ ตอก ออฮ� โมอปั แจง โรฮ ซ แปน ตอก โซ
โด่ม� อมัโมน แจง โรฮ ซ แปน ตอก โกโมรา� เมือง
โม เซ ซ แปน เยอื นา ก กวยฮ กัต ฆอก ไม่ ลโลวง
ไก กิฮ นึง� ไม่ ซ ลอต เอนิ อื แปน ป ฮงั ลอป� โม
ปุย ไน อาึ ป ไอม ลัง่ อื เซ ซ ปุน ตุย คาวคอง อื ไม่ ซ
ลอต เอนิ อื ยตึ นาตี อื เซ เกือฮ แปน คอง แตะ��
อฮั เซ พะจาว�

10 ป เกือฮ พะจาว เมือง โม เซ ลอก ตุต แตะ ฆาื
ตอก เซ เยอ� มัฮ ฆาื กัน เกียฮ ฮุน อื ไม่ อวต อื ติ
แตะ� ไม่ พลิฮ บึน อื ปุย ไน พะจาว ป มัฮ พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง เซ� 11พะจาว ซ เกือฮ โม เซ ฮลัต
เตีจ� โม พะ โฮวน ป ทื ปุย นึง ปลัฮเตะ เซ พะจาว

ซ เกือฮ อื แปน ป แตวะ ไล ปุๆ ฮอยจ ละ ไลจ ไฆร อื
แกล เอนิ� เญือม เซ ปุย โครยญ เมือง ซ ตัง โคน
ตัง ทื เอนิ พะจาว ฆาื อื นึง นาตี อาวต แตะ ไอฮ เตื
อง ไพ เตือง มัน�

12 โม เปะ ป มัฮ ปุย เมือง เอทิโอเปีย เยอ� พะจาว
ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ เปอะ นึง วจิ ยุฮ แตะ� 13 พะจาว
ซ กอยฮ เตะ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เมือง อตั
ซีเรยี ป ไก ลวง ลั่กล่าวง� ไม่ ซ ยุฮ โรฮ อื ไลจ ไม่
เมือง นีนะเว ปอ ลอต เอนิ อื ฮงั เยอื ฮอยจ ละ แปน
อื ป แพะ ป แลง ตอก ลาึน ซออฮ โฮ� 14 นา เซ ซ
ลอต เอนิ แปน นา ก อาวต ซัตซิง นึง โครยญ เจือ�
ซ ไอจ ซไบ่ ซบ่วง เอนิ นึง อื เตือง โกะพริ โกะย่วง�
จัก ปอยฮ ฆอยฮ ฆวต ซ อาวต ตื นึง อ�ื ป มัฮ ปลัก
โปลฮ แตวะ ซ ซาวป จัป นึง เปือง ด่อง โฮวน นึง อ�ื
ไม่ ซ รกั อื เน่อมึ นึง นาตัง นึง อ�ื รงัก่ ซ อกั โรฮ เน่
อมึ นึง ไกญ รเวอืะ นึง อ�ื โอเอฮี ไมจๆ ป ยุฮ ปุย นึง
โคะ โซน ซีด่า เซ ซ อาวต เยอื นึง เฮละ นึง กอยจ�
15 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ ป ซ เกิต ละ เวยีง ป ระ พาวม
ไม่ อมันัต โกะ แตะ� ไม่ แกต อื ติ แตะ ปุน อาวต
ซไบ่ ซบว่ง เบือ โกะ แตะ ไอฮ� ปุย ไน เวยีง เซ แกต
โรฮ เวยีง อาวต แตะ เซ มัฮ เวยีง ตึก นึง ระ ไล แตะ
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เวยีง เซ ปังเมอ ซ แปน เยอื เวยีง
ฮงั� ซ แปน เอนิ นา ก ไอจ ซัตซิง นึง� เมาะ ป โฮว
นึง คระ เวยีง เซ ซ เบรญี เอนิ ละ อื ไม่ ซ เพยีกแฮม
เอนิ อื ฆาื ยุ แตะ ไลจ เวยีง เซ�

3
มัป่ ยุฮ เวยีง เยรูซาเลม

1 เวยีง เยรูซาเลม ซ เม่ะมัก่ เนอมึ นึง มัฮ อื ป เลฮ
เตียง ไม่ มัฮ อื เวยีง ป โคมเฮง ปุย ไน แตะ� มัฮ เนอึ
ม เวยีง ฆอก เบร ละ ยุ พะจาว อ�ื 2 ปุย ไน เวยีง เซ
งอ่ต โตว ป อฮั พะจาว� ญอม โตว รปั กัน เพอกึ
เฟียต พะจาว แตะ� อาึง โตว รพาวม แตะ นึง พะ
จาว, ไม่ โอ อื ญอม เลียก ซดิ ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ�
3 โม จาวไน ป อาวต นึง เวยีง เซ มัฮ ตอก รเวยี ซิงโต
อาวม โฮ� โม ป รเตีฮ ตัตซิน โอเอฮี นึง อื มัฮ โรฮ
ตอก บราวก กละ ลอน ป โอ ญอม ละ ป กุก แตะ เซ
เฟือฮ� เกือฮ โตว อื โฮฮ ฮอยจ ละ เมือ กซะ อื เญี่
ยะ เนอมึ� 4 โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อื ยุง โตว กัน
ลัง ยุฮ แตะ� ไม่ มัฮ อื ป ไล โกะ ไล เอยีง� โม ซตุ นึง
อื ยุฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ ป ซัมคัน ยุฮ พะจาว แปน
ป รแอม ไล� ซาวป เฌาะ ลปุง ไก นึง โกตไม ยุฮ พะ
จาว นึง งอ่ต อื ป โกะ ละ โกะ แตะ ไอฮ� 5พะจาว ป
อาวต นึง เมือง เซ มัฮ ป ซื ป ไซ� ยุฮ โตว ป พิต ป
โฌวะ ติ ชวง� พะจาว รเตีฮ แนฮ โอเอฮี ละ ปุย ตัม
ปุก ตัม ลอก อื โครยญ ซะ� โม ปุย บ่วก ปุย โจวง เซ
ปังเมอ ยุฮ แนฮ ลัง่ ป พิต� ยุง โตว โซะกิจ นึง ป ยุฮ
แตะ เซ เฟือฮ�

6พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี เกือฮ เมือง ปุย
ไลจโลม โฮวน เมือง� เอจี เกือฮ โรฮ ปอม ตฮนั นึง
อื เญื่อฮ� ป มัฮ เญือะ ยว่ง นึง อื เกือฮ แปน ป ฮงั
เยอื� เญาะ ไก โตว ป อาวต นึง� ป มัฮ กอง ระ กอง
แตวะ นึง อื ลงอต ตื โรฮ ฆาื อ�ื เญาะ ไก โตว ป โฮว
ป เอญี นึง� 7 เญือม เซ อาึ แกต โม ปุย ไน แตะ ซ
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ยุง นัปทื เนอมึ แตะ ฆาื อ�ื แกต โรฮ โฮะ ซ ยุฮ อื ตัม
ป อฮั อาึ อาึง� ไม่ แกต โรฮ โอ ซ เบีย ไลลวง ตอก
เอจี เพอกึ เฟียต อาึ อื เซ� ปุย โม เซ ปังเมอ เรยีง
แม รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร โฮฮ ฮา
ไพรม แตะ แม�� อฮั เซ�

8พะจาว อฮั แม เฮ�ี �มอง แม อาึ อื โล่ว โฮ� มอง
ฮอยจ ละ ซเงะ ซ รโฮงะ อาึ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย โฮวน
เมือง เซ� อาึ ซ โฆง เกือฮ ปุย โฮวน เมือง เซ ฮอยจ
รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ� ละ ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก ระ ยุฮ
แตะ ละ อ�ื อาึ ซ เกือฮ เอนิ ปลัฮเตะ ฮะ โกวต งอ
รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื 9 ฟวยจ
เซ อาึ ซ เกือฮ ดักดอย ปุย โฮวน เมือง แปน ดักดอย
ซงะ่ ซงอม� ละ ซ เกือฮ ปุย โครยญ โฆะ อื กอก รโฮ
งะ มอยฮ พะจาว, ไม่ รซอฮ อื ละ อาึ ไม่ รพาวม ติ
โดฮ แตะ� 10 ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� ปัง มัฮ ป อาวต
เฮยี อาวต ไฮ อื นึง บลัฮ โกลง เอทิโอเปีย ลวง ลัก่
เติต� ซ เอญี ตื ฮอยจ เคะ อาึ ไม่ ซ โรวก อื ทไว โอ
เอฮี เนิ ไม่ อ�ื 11 ไน ซเงะ เซ โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน
อาึ ป กอ เลฮ เตียง อาึ เซ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว
อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� เญอืม เซ เมาะ ป อวต
ลัง่ ติ แตะ อาึ ซ โครฮ เกือฮ โอก ฮา โม เปะ� โม เปะ
เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว เกียฮ ฮุน ซองนา อาึ นึง บ
ลาวง ซัมคัน ยุฮ ฮุ เซ� 12 โม ป ญอม เกือฮ ติ แตะ
ตุเตียม อาึ ซ เกือฮ อาวต นึง นา ก เพรยีง แตะ อาึง
เซ� โม เซ มัฮ โม ป ซาวป เปิง มอยฮ อาึ ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ แตะ� 13 โม อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื เซ เญาะ
ซ ยุฮ โตว ป พิต� ซ อฮั โตว ป โอ เนอมึ� ไม่ โอ อื ซ
จุ ปุย� ซ จเลิน ไม่ ซ โฮลฮ อื อาวต ไมจ โซม ญุ่ก�
เญาะ ซ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เกือฮ อื ฮลัต เตีจ
โตวฮ ฆราึง เงอ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

รซอม เชยี เบือ มวน รพาวม
14 โม เปะ ป มัฮ ปุย นึง เมือง ซีโยน เนอ� ไมจ

เปอะ เชยี ไม่ เซียง เรยีง แตะ� โม เปะ โม อซิราเอน
เนอ� ไมจ เปอะ รโอง รออฮ ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ไมจ เนอมึ
เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง� ไม่ เตม รพาวม เปอะ� 15 พะ
จาว เญาะ ซ รเตีฮ โตว โม เปะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ�
พะจาว เอจี โครฮ โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ เซ เกือฮ
ตอ ฮา เปอะ� กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เอจี มัฮ เอนิ
พะจาว ป อาวต ซน่ะ ซลาึง เปอะ เซ� โม เปะ เญาะ
ซ โฮลฮ เปอะ โตว ฮลัต เตีจ นึง โอเอฮี ป ซ เกิต ละ
เปอะ� 16 เญือม เอจี เติง เวลา เซ ปุย ซ อฮั อื ละ
เวยีง เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย เมือง
ซีโยน เนอ� ปุ ฮลัต เฟือฮ เอนิ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ อฮั
เตะ ฮรมั ชวง� 17 เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต ไม่
เปอะ� มัฮ ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ละ เรอมึ แตะ โม
เปะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� พะจาว ซ เกือฮ ติ แตะ
ไมจ มวน รพาวม เบือ โม เปะ� พะจาว ซ เกือฮ จีวติ
โคระ ละ เปอะ เบือ รพาวม ฮรกั ยุฮ แตะ� พะจาว
ซ มวน โมฮ รโอฮ รออง เบือ โม เปะ� ไม่ ซ เชยี อื
นึง เซียง เรยีง แตะ� 18 ตอก ซเงะ เลียง ปุย ปุ แตะ
โฮ�� พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา

ป โตะ ป ตอง� เญาะ เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ โอต
โซะกิจ แตะ นึง เพียกแฮม ปุย เปอะ ฆาื ป เกิต ละ
เปอะ เซ��

19 �ไน เวลา เซ อาึ ซ รเตีฮ ตัตซิน โม ป โคมเฮง
เปอะ เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� โม ปุย ไน เปอะ ป
คาโด่ อื อาึ ซ เรอึม เมอะ� ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ อื
เซ ซ เกือฮ แม โฮลฮ เอญี� กัน อาวต อื ไม่ โซะกิจ
ปิญไง่ แตะ เซ� อาึ ซ เปียน แปน ควน เกือฮ แตะ
ปุย ลืลาว อ�ื ซ พรุ มอยฮ ละ ปุย เบือ อื เล่ีป เตะ�
20 เญือม เซ อาึ ซ นัม โม เปะ เกือฮ เอญี แม� เอจี
มัฮ เญือม เซ ซ รโจะ อาึ โม เปะ เกือฮ อาวต ดิ ไม่
ปุ แตะ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ แปน ปุย ไก มอยฮ ไก
ตึง� ซ เกือฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ โฮลฮ ลืลาว เปอะ� ซ
เกือฮ โม เปะ จเลิน แม ยุฮ แตะ ตอก ไพรม อื โฮ�
ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ ยุ ซองนา ปันตา แตะ เอนิ�� อฮั
เซ พะจาว.
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ฮกัไก
พะทัม ฮกัไก มัฮ นังซื รโจะ รซอม เพอกึ ตอม ปุย

ป ฮอยจ ละ ฮกัไก เน่อมึ นึง พะจาว โฮวน คัก โฮวน
ไล� ฮกัไก ซึป ลปุง เฮี ละ ปุย มัฮ กา เกิต พะเยซู นึง
ปลัฮเตะ 520 เนอึม (ก่อน ค�ศ��� เญือม เซ ปุย
ไน พะจาว เอจี ฟวยจ แม อื เน่อมึ นึง กัน แปน แตะ
ครา ปุย นึง เมือง บ่าบี่โลน� เอจี ไก แม โฮวน เนอึ
ม อาวต อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� วิฮนั ยุฮ พะจาว
ปังเมอ อาวต ลัง่ ตัม ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ อ�ื ดิ ไก โตว ป
เฌาะ ยุฮ โคระ อ�ื รซอม ป อฮั ฮกัไก เฮี มัฮ รซอม
ซตอก รเงอ่มึ อื โม พูนัม ปุย เกือฮ เฌาะ ยุฮ โคระ วิ
ฮนั� ดัฮ ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ พะจาว ซันญา อาึง ซ
เกือฮ แตะ บัน่เมือง จเลิน แม ไม่ ซ เกือฮ แตะ ปุย
โฮลฮ อาวต เฮน ฮลอง เบือ อ�ื ฟวยจ เซ ปุย ไน พะ
จาว ซ ลอต แปน ปุย ยุฮ ตัม ไล โคระ ยุฮ แตะ ป มัฮ
ไล ซืไซ ซงะ่ ซงอม เซ�

พะจาว ดวน ปุย เฌาะ ยุฮ โคระ แม วฮินั
1 เญือม เอจี แปน ด่ารอิตั กซัต ระ นึง เมือง เปอ

เซีย เนอึม ลอา นึง อ�ื ปุก ฮาวก เคิ แลฮ ติ ซาวม�
ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ ฮกัไก ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะ
จาว เซ� ลปุง เซ มัฮ เกือฮ อื ซึป อื ละ เซรูบ่าเบ่น
กวน เชอันทิเอน� ป มัฮ จาวเมือง ยูด่า� เกือฮ โรฮ
อื ซึป อื ละ โยชูวา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ� โยชูวา เซ
มัฮ กวน เยโฮซาดัก่�

2 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ละ ฮกัไก ตอก
เฮ�ี �ปุย โฮวน โม เซ อฮั ไลลวง กัน ยุฮ ปุย วิฮนั
โคระ เซ โอ ดิ เติง เวลา�� อฮั เซ�

3 เญือม เซ พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ
ฮกัไก ป มัฮ ป ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย เซ ตอก เฮ�ี 4�โม
เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื เมอยุ เคียต เปอะ ซาวป ยุฮ
เญือะ อาวต แตะ เกือฮ ไมจ เกือฮ คึ อ�ื เมือต แลน
วฮินั ยุฮ อาึ เซ รน่ัก เยอื เปอะ เกือฮ อาวต ตัม ไลจ
อ�ื 5 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุ ป เอจี เกิต ละ เปอะ
เซ� 6 โม เปะ ซมา เปอะ โอเอฮี โอยจ โฮวน� ปัง
เมอ โฮลฮ เปอะ เกป เญีย่ะ โน่ง� เอจี ไก โรฮ ป โซม
ป ปอน ยุฮ เปอะ� ปังเมอ โอ ปอ ซัก เปอะ� เอจี
โฮลฮ โรฮ เปอะ ญุ รอาวม อะงุน� ปังเมอ โอ เปอะ
ยุง ซัก นึง ติ ชวง� เอจี ไก โรฮ เครองึ เซอกึ เปอะ�
ปังเมอ โอ ปอ ซโอว เปอะ นึง� เอจี ซาวป เปอะ โซม
จัง� มาื โฮลฮ เปอะ เซ ปังเมอ ตอก เปอะ ป อาึง โตะ
ทอง ดอฮ�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

7 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม อื ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ งอ่ต แลน� มัฮ ฆาื เมอ ป เกิต โอเอฮี
ตอก เซ ละ เปอะ ฆาื อ�ื 8ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ ฮาวก
ตุย โคะ นึง บลาวง� ฟวยจ เซ เอญี ยุฮ วิฮนั โคระ
นึง ละ อาึ� ฟวยจ เซ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ นัปทื
เนอึม อาึ ไม่ ซ โฮลฮ อาึ โญตซัก แตะ นึง เปอะ ตัม
โปง อื ไม่ อาึ� เอจี มัฮ เซ ป ปุก รพาวม อาึ อ�ื 9 โม
เปะ ซโอวพาวม เปอะ ไม่ ซ โฮลฮแตะ โอเอฮี โฮวน�

ปังเมอ โฮลฮ เปอะ เญี่ยะ โน่ง� เญือม โรวก เปอะ
แฮรน ป โฮลฮ ป ปุน แตะ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ เซ�
อาึ ซ แพรฮ เกือฮ ไฆร เยอื ฮา เปอะ� เมอยุ ยุฮ
อาึ อื ตอก เซ เยอ� มัฮ ฆาื เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ วิ
ฮนั ยุฮ อาึ เซ� นึง ตัง โคน ตัง มาว เปอะ ไม่ กัน ยุฮ
เญือะ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� 10 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� มะลอง เญาะ เกือฮ โตว พริ เฮละ
ละ เปอะ� ปลัฮเตะ เญาะ เกือฮ โตว ป ซมา เปอะ ไก
เปลิ� 11 อาึ เกือฮ เอนิ ป แพะ ป แลง เกิต ฆาื นึง
เตะ ลโลวง ไม่ นึง บลาวง� ฮอยจ ละ นึง ชจิ นึง ม่า
นึง รปึม อะงุน รปึม กาวก ไม่ โอเอฮี ไฮญ เมาะ ป
กวยฮ นึง ปลัฮเตะ� ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ไม่ คอง เลียง
อ�ื ไม่ ป ซมา ปุย โครยญ เจือ�� อฮั เซ พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง�

ปุย เนองึ ป อฮั พะจาว
12 ฟวยจ เซ เซรูบ่าเบ่น กวน เชอันทิเอน� ไม่ โย

ชูวา ฮวันา ซตุ ป มัฮ กวน เยโฮซาดัก่� ไม่ ปุย เตือง
โอยจ อื ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา ปุย นึง เมือง
บ่าบี่โลน เซ� เนองึ เนอมึ ลปุง ซตอก เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ยุฮ แตะ เซ ละ แตะ� ยุฮ อื ตัม ป อฮั ฮกัไก
ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� เอจี มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อื
เซ ป ดวน ฮกัไก เซ ฮอยจ ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย� โม
เซ นัปทื เนอึม พะจาว เบือ อ�ื 13ฟวยจ เซ ฮกัไก ป
มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะจาว เซ อฮั อื ตัม ป ฮมอง
แตะ เน่อมึ นึง พะจาว เซ ตอก เฮ�ี �พะจาว อฮั เฮ�ี
อาึ ซ อาวต เนอึม ไม่ โม เปะ�� อฮั เซ� 14 เญือม
เซ พะจาว นัม รพาวม ปุย เตือง โอยจ อื เกือฮ ยุฮ วิ
ฮนั เซ� โม เซ มัฮ เซรูบ่าเบ่น กวน เชอนัทิเอน ป มัฮ
จาวเมือง ยูด่า เซ� ไม่ โยชูวา ฮวันา ซตุ ป มัฮ กวน
เยโฮซาดัก่� ไม่ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ
เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ เรอึม เนอึม ปุ แตะ ยุฮ ดิ
วิฮนั ละ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว ยุฮ
แตะ เซ� 15 เญือม ยุฮ โรง ปุย วฮินั เซ ปุก วนัที งา่
โรฮ ปาวน เคิ แลฮ เนอึม ลอา นึง กัน แปน ด่ารอิตั
เซ กซัต ระ�

2
อมันัต โญตซัก ป ซ ไก นึง วฮินั โคระ

1 วนัที งา่ โรฮ ติ เคิ อาแลฮ เนอึม ลอา เซ� พะ
จาว อฮั แม อื ละ ฮกัไก ป มัฮ ป ซึป ลปุง แตะ เซ
ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ เซรูบ่าเบ่น กวน เชอั
นทิเอน ป มัฮ จาวเมือง ยูด่า เซ� ไม่ โยชูวา ฮวันา
ซตุ ป มัฮ กวน เยโฮซาดั่ก� ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื
เมาะ ป ไอม ลัง่ อื เซ� อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี 3 ไน โม
เปะ เฮี อมั ไก งอ่น ป เตือน ยุ วฮินั ไพรม เซ ไม่ ไตม
เปอะ เมาะ คึ เมาะ นัก อ�ื ปเล่ีย เฮี เญือม เอจี ยุ
เปอะ วิฮนั โคระ เฮ�ี ซ อฮั เปอะ ฆาื อื ตอก เมอ�
เญือม แพป เปอะ ไม่ วฮินั ไพรม เซ� ตึน ซ อฮั เอนิ
เปอะ มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ฆาื อ�ื 4พะจาว ปัง
เมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี เซรูบ่าเบ่น� ไมจ เปอะ อาวต ไม่
เรยีง รพาวม แตะ� โยชูวา กวน เยโฮซาดั่ก ปะ ป
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มัฮ ฮวันา ซตุ อู� ไมจ เปอะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม
แตะ� โม เปะ ป มัฮ ปุย นึง เมือง เฮี เตือง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ไมจ
เปอะ ยุฮ เนอมึ กัน เฮ�ี อาึ เอจี อาวต ไม่ เปอะ� อฮั
เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� 5 เญือม โอก เปอะ ฮา
เมือง อยีปิ โฮ� อาึ เอจี ซันญา ละ เปอะ ซ เกือฮ ลปุ
แตะ อาวต ลลาึง เปอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต เนอึม
ไม่ เปอะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต
เตีจ�� อฮั เซ�

6พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �เญาะ เล่ีญ
โตว อาึ ซ เกือฮ มะลอง ไม่ ปลัฮเตะ ดุงเดียง� ซ
เกือฮ ดุงเดียง ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ไม่ เตะ ซออฮ
เล่ีป อื เอนิ� 7 อาึ ซ เกือฮ เมือง ปุย รยุ่ ดุงเดียง โค
รยญ เมือง� คาวคอง ไมจ นึง อื ซ ไก ป ตุย ฮอยจ
นา เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ วิฮนั เฮี นาวก นึง อมันัต โญต
ซัก�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

8 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั โรฮ เฮ�ี �มาื ไม่
ไคร เมาะ ป ไก นึง ปลัฮเตะ เอ มัฮ ป ยุฮ อาึ เตือง
โอยจ อ�ื 9 วิฮนั ป ยุฮ ปุย โฮน รเคะ นึง อื เฮี ซ ไก
อมันัต โญตซัก โฮฮ ฮา ป เอจี ยุฮ ไพรม ปุย อื โฮ�
อาึ ซ เกือฮ โม ปุย ไน แตะ จเลิน นึง ป โฮลฮ ป ปุน
แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง�� อฮั เซ
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

ป ซึป ลปุง พะจาว ซิงซา โอเอฮี ไม่ ซตุ
10 วนัที งา่ โรฮ ปาวน เคิ ซไตม เนอมึ ลอา นึง กัน

แปน ด่ารอิตั กซัต ระ เซ� พะจาว อฮั แม โอเอฮี ละ
ฮกัไก ป ซึป ลปุง แตะ เซ� 11 พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ไฮมญ โม ซตุ นึง โอ
เอฮี ไล เฮ�ี 12 ดัฮ ไก ป โกว ลปิ ฮอป แตะ ละ ลเบล
อื โรวก โตะ ป ซงะ่ ไล ป เอจี ทไว ปุย เยอ� ฟวยจ เซ
ดัฮ ลปิ เซ ลอก คโนมปัง ญุ่ก� ป โซม ป ปอน เอจี
ไซญ ญุ่ก� รอาวม อะงุน ญุ่ก� ลออยฮ กาวก ญุ่ก�
ป โซม ไฮญ ญุ่ก� โอเอฮี โม เซ อมั ลอต เอนิ โรฮ
ซงะ่ ไล เบือ อ�ื� อฮั เซ� โม ซตุ เซ โลยฮ อื �ซงะ่
โตว�� อฮั เซ�

13ฟวยจ เซ ฮกัไก ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก
ปุย ป รแอม ไล ฆาื โคะ ลอก แตะ ป ยุม เมอ� ดัฮ
โคะ ลอก แม โอเอฮี โม เซ โฮ� โอเอฮี โม เซ อมั
ลอต เอนิ แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื� อฮั เซ� โม ซตุ
เซ โลยฮ อ�ื �โอเอฮี โม เซ ลอต เอนิ แปน ป รแอม
ไล ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

14ฟวยจ เซ ฮกัไก โลยฮ อ�ื �พะจาว อฮั เฮ�ี ละ
แลน อาึ อื ปุย นึง เมือง เฮี มัฮ โรฮ ป รแอม ไล ตอก
เซ� โอเอฮี เมาะ ป โฮลฮ ป ปุน อื นึง กัน ยุฮ แตะ
เอจี มัฮ ตื ป รแอม ไล ตอก เซ� โอเอฮี เมาะ ป โรวก
อื ทไว นึง คัน เซ� เอจี แปน ตื โรฮ ป รแอม ไล ตอก
เซ โรฮ�� อฮั เซ�

พะจาว ซันญา ซ ปิฮ มุ่น ละ ปุย
15พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ ไมจ เปอะ งอ่ต ที

แลน ป ไมจ ป ซ เกิต ละ เปอะ เซ� เน่อมึ ปเล่ีย เฮี
โฮว ไป นา� กา เฆียง ตัง เปอะ รที แตะ ละ ซ ยุฮ
โคระ แม เปอะ วฮินั ยุฮ พะจาว เฮ�ี 16 โม่ มัฮ ตอก

เฮี ป ยุ เปอะ� เญือม ฮอยจ เปอะ โบ เฮงาะ โม นึง
เญือะ ฆาื ยุฮ แตะ� แกต เปอะ ติ แตะ โฮลฮ เฮงาะ
เมาะ งา่ ทัง� เมือต เปอะ เอจี ซมอย ปังเมอ ไก ละ
เปอะ กาว ทัง โน่ง� เญือม ฮอยจ เปอะ นึง ก บึน
เปอะ รอาวม อะงุน ยุฮ แตะ� แกต เปอะ ไก รฮอน
ทัง� เมือต เปอะ เอจี เชยีต ปังเมอ โฮลฮ เปอะ งา่
ทัง โน่ง� 17อาึ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ ป ซมา ลโลวง เปอะ�
เกือฮ เอนิ โฮรง ซออฮ� เกือฮ เกิต ลไตฮ นึง ไม่ ไลจ
อื นึง ลอกแพรแตะ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ ยุง
เฌาะ ติ แตะ ฆาื ละ ซ เอญี เปอะ เคะ อาึ� 18 งอ่ต
แลน เมอะ� ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ วนัที งา่ โรฮ ปาวน เคิ
ซไตม� มัฮ เญือม เอจี ฟวยจ ตุม ปุย ซโมะ นึง ทัน
วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน ป ไมจ
ป ซ ฮอยจ ละ เปอะ เคียง เฮี โฮว ไป นา� 19 ปัง โอ
โม เปะ เญาะ ไก เฮงาะ ซมา ยุฮ� ปัง โอ โคะ อะงุน�
โคะ เม� โคะ ทัปทิม� ไม่ โคะ กาวก ยุฮ เปอะ ดิ ไก
เปลิ ละ เปอะ ญุ่ก� เน่อมึ ซเงะ เนาะ เฮี โฮว ไป นา
เยอ� อาึ ซ ปิฮ เนอึม กุนมุ่น ละ เปอะ�� อฮั เซ พะ
จาว.

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ เซรูบ่าเบ่น
20 ไน ซเงะ ติ เซ ป มัฮ วนัที งา่ โรฮ ปาวน ไน เคิ

เซ� พะจาว อฮั แม อื ละ ฮกัไก ป ซึป ลปุง แตะ เซ
แปน โฮน ลอา นึง อื ตอก เฮ�ี 21 �ไมจ เปอะ รโฮงะ
ละ เซรูบ่าเบ่น ป มัฮ จาวเมือง ยูด่า เซ ตอก เฮ�ี เอจี
ซดิ เนอึม ซ เกือฮ อาึ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ดุง
เดียง เงอ� 22 อาึ ซ เกือฮ เมือง ปุย โฮวน เมือง รยุ่
ดุงเดียง ฮอยจ ละ ไลจ โลม อ�ื เมาะ ป ไก อมันัต
โญตซัก นึง บัน่เมือง โฮวน ปะเทต� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่
เตือง โอยจ อ�ื ซ รเคอปึ เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เตือง
ป บุก อ�ื บรอง นึง อื ซ ยุม� โม ป บุก อื ซ ซาวป ยุฮ
ยุม ไม่ โม ปุโฮมว โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ พะจาว.

23 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �เซรูบ่าเบ่น
กวน เชอันทิเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ� ไน ซเงะ เซ
อาึ ซ รปั ปะ� ไม่ ซ เกือฮ ปะ แปน ตอก ไฌม ซัมคัน
ป ไก ทา ยุฮ ฮุ� นึง เอจี เลือก เกอะ อาึง ปะ ละ ซ
เตียง เปอะ ปุย ฆรอ อาึ�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง เงอ�



เซคารยิา 1:1 817 เซคารยิา 1:21

เซคารยิา
ไลลวง ป ไก นึง พะทัม เซคาริยา เกียฮ รฆุ ปุย

แปน ลอา คัก� คัก 1 (โบ่ต 1 ฮอยจ ละ โบ่ต 8) เกว
ไม่ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ เซคาริยา โฮวน โฮน
ซน่ะ เนอึม 520 (ก่อน ค�ศ�� ไม่ เนอึม 518 (ก่อน
ค�ศ��� พะจาว เกือฮ เซคารยิา โฮลฮ ยุ บลอง โอ
เอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย� ระ ลัก่ มัฮ แตะ ไลลวง กัน
เฌาะ เพรยีง ปุย เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ โคระ� ไม่
กัน โก โคระ ปุย วิฮนั นึง อ�ื มัฮ โรฮ ไลลวง เกือฮ
พะจาว ปุย ไน แตะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� ไม่ ไลลวง
เจน เญอืม ซ ฮอยจ เมซียา นึง ปลัฮเตะ�
คัก 2 โบ่ต 9-14 มัฮ ไลลวง ป ไซฮ เซคาริยา กัง

เคะ ป เกว ไม่ เมซียา ป ซ ฮอยจ เซ� ไม่ กัน รเตีฮ
พะจาว ปุย ลัก่ ก ลอยจ อ�ื

พะจาว กอก ปุย เกือฮ เอญี เคะ แตะ
1 เญือม เอจี ฮอยจ อื เคิ ซเตะ ไน เนอึม ลอา นึง

กัน แปน ด่ารอิตั กซัต ระ เมือง เปอเซีย เยอ� เญอืม
เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เซคารยิา ป มัฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว� เซคาริยา เซ มัฮ กวน เบ่เรคิยา� ปุก มัฮ
กวนโซะ อติโด่� 2-3พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ดวน
เซคารยิา ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ
พะจาว เยอ รอก ลัมเลือ พาวม นึง โม จัตเจือ ไพรม
โม เปะ� ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ลเตือฮ แม เคะ อาึ� อาึ ซ ลเตือฮ โรฮ แม เคะ
โม เปะ�� 4 ปุ เญือะ ยุฮ ตอก ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม
เปอะ เซ� ไพรม อื อาึ เอจี เกือฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ
โฮว ซตอก โม เซ� เอจี ดวน เนอะ ลเตือฮ ติ แตะ
ฮา กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ� ไม่ โอ อื เญาะ ยุฮ กัน
พิต กัน มัป่� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต อ�ื ยุฮ
โตว อื ตัม ป อฮั อาึ ป มัฮ พะจาว ละ แตะ� 5 โม ป
มัฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ ไม่ โม ป ซึป ลปุง อาึ เซ
เอจี ยุม ตื� โม่ มัฮ ตอก เซ� 6 ลปุง อาึ ไม่ โกตไม
ยุฮ ฮุ ป ดวน เนอะ โม ป ซึป ลปุง แตะ โฮว ซึป เซ�
เอจี ฮอยจ ละ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� โม เซ ปัง
เมอ โอ เครองึ นึง อ�ื เอจี ลอก ป โซะ ฆาื อ�ื ฟวยจ
เซ โม เซ เฌาะ โรฮ รพาวม แตะ ฆาื อ�ื ญอม เนอึ
ม รปั มัฮ อาึ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ป เกือฮ อื
ลอก ตุต ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ อื ไอฮ� โอเอฮี ไล เซ
เยอ เอจี มัฮ โรฮ ป คิต อาึ อาึง�� อฮั เซ พะจาว�

ไลลวง บรอง ป ยุ บลอง เซคารยิา
7-8 อาึ มัฮ เซคารยิา ป ซึป ลปุง พะจาว� มัฮ กวน

เบ่เรคิยา� ปุก มัฮ กวนโซะ อติโด่� เญอืม เอจี ฮอยจ
อื วนัที งา่ โรฮ ปาวน เคิ กาว โรฮ ติ ป อฮั ปุย เคิ เชบัต่
ไม่ เซ� ปุก เนอมึ ลอา นึง กัน แปน ด่ารอิตั เซ กซัต�
ซาวม เซ พะจาว เกือฮ อาึ ยุ บลอง โอเอฮี ไม่ เกือฮ
อาึ ฮมอง ลปุง แตะ� อาึ ยุ ปรเมะ ติ� บุก บรอง ซค
รกั� ชุง ลลาึง โคะ ลออยฮ ซออย ฮงาื นึง โตะ โลก
ติ โดฮ� ลวง ลัก่เคะ อื ไก แม บรอง นึง โฮวน� มัฮ
บรอง ซครกั งอ่น� บรอง พรุยฮ งอ่น� บรอง ปิญ
งอ่น� 9 ฟวยจ เซ อาึ ไฮมญ เญอะ ตอก เฮ�ี �จาว

ไน� บรอง โม เฮี มัฮ ตอก เมอควมัไม อ�ื� อาึ อฮั เซ
ละ� ป ไฮมญ อาึ โอเอฮี นึง เซ มัฮ เตปด่า� โลยฮ อื
เนิ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ควมัไม อ�ื 10 โม
เฮี มัฮ โม ป ดวน พะจาว อื โฮว กวต แลน ปลัฮเตะ
เฮ�ี� อฮั เซ เนิ ปุย ชุง ลลาึง โคะ ลออยฮ เซ�

11 เญือม เซ โม เซ อฮั อื ละ เตปด่า พะจาว ป ชุง
ลลาึง โคะ ลออยฮ ซออย ฮงาื เซ ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี
ฟวยจ โฮว กวต ปลัฮเตะ เฮี เยอ� ปุย เล่ีป ปลัฮเตะ
เฮี เยอ อาวต โฆย โอยจ� รน่ัก เยอื ติ แตะ�� อฮั
เซ�

12 ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ อฮั เฮ�ี �โอ
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� เอจี ไก อาลแฆลฮ เนอึม
เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮาวก แตะ ละ เวยีง เยรูซาเลม
ไม่ ยว่ง ป อาวต ไน แควน ยูด่า เยอ� เล่ีญ ลัง่ เมาะ
เมอ ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม เลียก พาวม แตะ ละ อ�ื�
อฮั เซ� 13 เญือม เซ พะจาว โลยฮ อื ละ เตปด่า ป
อู ไม่ อาึ เซ นึง ลปุง ไมจ มวน� มัฮ รซอม เกาะ โลม
โม อซิราเอน�

14ฟวยจ เซ เตปด่า เซ ดวน อาึ ครอฮ ลปุง พะจาว
ตอก เฮ�ี �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี อาึ ไก
ลอป รพาวม ฮรกั ไฌม เยรูซาเลม ป มัฮ เวยีง ซีโยน
เซ� 15 อาึ รอก พาวม นึง ปุย โฮวน ปะเทต ป อาวต
ซไบ่ เซ� นึง ยุฮ อื ป โซะ ลัมเลือ ละ ปุย ไน อาึ� เญื
อม รอก พาวม อาึ นึง ปุย ไน แตะ เญี่ยะๆ อา� ปุย
โม เซ ยุฮ เอนิ ป โซะ ลัมเลือ ละ ปุย ไน อาึ เซ ฆาื
อ�ื 16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ ลเตือฮ แม เปลีฮ
รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�
อาึ ซ เกือฮ ปุย เฌาะ เพรยีง แม วิฮนั ยุฮ แตะ� ซ
เกือฮ โรฮ ปุย เฌาะ โก โคระ แม เวยีง เซ�� อฮั เซ
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

17 เตปด่า เซ ดวน แม อาึ ครอฮ อื ตอก เฮ�ี �พะ
จาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ
ยุฮ อาึ อื ซ จเลิน แม ตอก ไพรม แตะ� อาึ ซ เรอึม
แม เวยีง เยรูซาเลม� ซ เกือฮ แม เยอะ แปน เมือง
ยุฮ แตะ ติ โฮน แม�� อฮั เซ�

ไลลวง โด่วง ซัตซิง ป ยุ บลอง เซคารยิา
18 อาึ ยุ บลอง แม โอเอฮี ติ เจือ� ป ยุ อาึ เซ มัฮ

โด่วง ซัตซิง ปาวน� 19อาึ ไฮมญ เตปด่า ป อู ไม่ แตะ
เซ ตอก เฮ�ี �โด่วง โม เซ มัฮ ตอก เมอ ควมัไม อ�ื�
อฮั เซ ละ� เตปด่า เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �โด่วง
โม เซ มัฮ เมือง ป ระ อมันัต นึง ปลัฮเตะ เฮี ป เอจี
ฮอยจ ละ โม ยูด่า� โม อซิราเอน� ไม่ ปุย เวยีง เยรู
ซาเลม ละ เกือฮ อื แตกฟุง เฮยีไฮ�� อฮั เซ�

20 ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม อาึ ยุ บลอง ป มัฮ
จัง เคือง แตม ไร ปาวน ปุย� 21 เญอืม เซ อาึ ไฮมญ
เญอะ ตอก เฮ�ี �ปุย โม เฮี มัฮ เมอ ป ฮอยจ ยุฮ อ�ื�
พะจาว โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �เมือง ป ระ อมันัต เซ
ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ยูด่า เกือฮ อื แตกฟุง เฮยี
ไฮ� ปอ เอนิ โอ อื เญาะ ปุน โกฮ ยุฮ แตะ� จัง เคือง
แตม ไร โม เซ มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ เมือง
ป ระ อมันัต เซ ไม่ เกือฮ อื ไลจ โลม� นึง เอจี เกือฮ
อื เมือง ยูด่า แตกฟุง เฮยีไฮ�� อฮั เซ�
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2
ไลลวง โม่ะ รแนต ป ยุ บลอง เซคารยิา

1อาึ แก เยอะ โอเอฮี� ยุ บลอง แม ปรเมะ ติ ปุย�
ไปญ โม่ะ รแนต นึง เตะ แตะ� 2 อาึ ไฮมญ ปุย เซ
ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ ซ โฮว เปอะ ก เมอ�� อฮั เซ ละ�
ปุย เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ ซ โฮว แนต
แลน เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ยุง แตะ เมาะ เวอืฮ อื ไม่
เมาะ ลัง่ อ�ื� อฮั เซ�

3 เตปด่า ป อู ดิ ไม่ อาึ เซ กอยฮ รเดือง แตะ ติ
ลอา รเดือง� ฟวยจ เซ อาึ ยุ แม เตปด่า ติ แม� โอก
เคะ เตปด่า เซ� 4 เตปด่า ป โอก รเคะ เซ อฮั อื ละ
เตปด่า ป โอก รกา เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตอ โฮว
อฮั ละ ปรเมะ นมุ เซ ตอก เฮ�ี นึง เวยีง เยรูซาเลม ซ
ไก ป ฮอยจ อาวต นึง โฮวน ลัมเลือ เอนิ� เตือง ซัต
เลียง คอง ดู่ อื โรฮ� โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย เญือะ ซ
ปุน ยุฮ ฆรุง ละ อ�ื 5พะจาว อฮั เฮ�ี อาึ ซ แปน ตอก
ฆรุง งอ ป อาวต รวติ เวยีง เซ� เวยีง เซ ซ นาวก นึง
รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อาึ นึง อาวต อาึ นึง�� อฮั เซ�

พะจาว กอก โม ป โฮว แปน ครา เกือฮ เอญี
6-7พะจาว อฮั เฮี ละ ปุย ไน แตะ� �อาึ เอจี โครฮ

โม เปะ เกือฮ โฮว อาวต เฮยี ไฮ ติ แตะ โครยญลวง�
ปเล่ีย เฮ�ี โม เปะ ป โฮลฮ โฮว แปน ครา ปุย เยอ�
ไมจ เปอะ ตอ ฮา เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� เอญี ฮอยจ นึง
เมือง ซีโยน เฮี เมิฮ� 8 ปุย เมาะ ป ยุฮ ป โซะ ป ไซญ
ละ โม เปะ เอ� เอจี เมาะ เอนิ โรฮ ยุฮ อื ละ ซลอง ไง่
อาึ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.
เคียง มัฮ อื ตอก เซ� พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง

เงอ ดวน อาึ ครอฮ อื ละ ปุย โฮวน ปะเทต ป ฮอยจ
ยุฮ ไลจ ไม่ โม ปุย ไน แตะ เซ ตอก เฮ�ี 9 �มัฮ พะ
จาว ไอฮ ป ซ ตอซู ไม่ โม เปะ เอ� โม ป ซ ฮอยจ
ซะเต โม เปะ มัฮ เอนิ โม ป เอจี โกย แปน แตะ ครา
โม เปะ เอนิ�� อฮั เซ ละ ปะเทต โม เซ พะจาว เยอ�
เญือม ยุ เปอะ เกิต โอเอฮี ตอก เซ� โม เปะ ซ ยุง

ที เปอะ มัฮ อื พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป ดวน อาึ
ฮอยจ เคะ เปอะ� 10พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ
ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ไมจ เปอะ เชยี ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� นึง เอจี ฮอยจ อาึ ละ ซ อาวต แตะ
ซน่ะ ลลาึง เปอะ�� อฮั เซ� 11 ซเงะ เซ เยอ ปุย
โฮวน ปะเทต โฮวน พาซา ซ ฮอยจ เคะ พะจาว. ซ
แปน โรฮ ปุย ไน อ�ื พะจาว ซ อาวต ซน่ะ ลลาึง โม
เปะ� เญือม เซ โม เปะ ซ ยุง ที เปอะ มัฮ อื พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง ป ดวน อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� 12 เญื
อม เซ พะจาว ซ รปั แม โม ยูด่า แปน คอง แตะ ไน
ปลัฮเตะ ซัมคัน เซ� ซ เปลีฮ แม รพาวม ฮรกั แตะ
ละ เวยีง เยรูซาเลม ติ โฮน แม�

13 โม เปะ ปุย เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ อาวต
โฆย ซองนา พะจาว, นึง กัมลัง ฮอยจ อื เน่อมึ นึง
นาตี ซัมคัน ป มัฮ ก อาวต อื เซ�

3
ไลลวง ฮวันา ซตุ ป ยุ บลอง เซคารยิา

1ฟวยจ เซ อาึ โฮลฮ แม ยุ บลอง โยชูวา ป มัฮ ฮวั
นา ซตุ เซ� ชุง ลัก่กา เตปด่า ยุฮ พะจาว. ซาตัน เนอ

ชุง ลวง ดอม โยชูวา เซ ละ ซ ฟอง อื โยชูวา� 2 เญื
อม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว อฮั เฮี ละ ซาตัน� �ซา
ตัน� ปัว พะจาว คัต เวยีน ปะ� ปัว พะจาว ป ฮรกั
เวยีง เยรูซาเลม เซ คัต เวยีน เปอะ� ปุย เฮี เยอ มัฮ
ตอก ซตะ เคิ ป ติต ลัง่ งอ นึง� ป ลวต ปุย โอก ฮา
โตะ จะ โฮ�� อฮั เซ�

3 ป มัฮ โย ชู วา เซ จาวป เครองึ รแอม ลัมเลือ
เอนิ� ชุง ไม่ อื ลั่กกา เตปด่า เซ� 4 เตปด่า เซ อฮั
อื ละ โม เตปด่า ป ชุง ลั่กกา โยชูวา เซ ตอก เฮ�ี
�ปอยจ เครองึ รแอมป จาวป โยชูวา เซ ฮา อื เมิฮ��
อฮั เซ� ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ โยชูวา� �อาึ เอจี
ยวก โปวฮ มัป่ พิต ยุฮ เปอะ ละ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ
ปะ โฮลฮ จาวป เครองึ โคระ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ดวน โม ป มัฮ
กวนไจ แตะ คัต โคะ ไฆญ ซงะ่ นึง ไกญ โยชูวา� โม
เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม เซ� ฟวยจ เซ จาวป แม โรฮ เค
รองึ โคระ ละ อ�ื เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว ชุง
ลัง่ นา เซ�

6 ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ อฮั เฮี ละ โยชู
วา� 7 �พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี ปะ ดัฮ
เปอะ โฮว แนฮ นึง คระ โครง ยุฮ อาึ� ไม่ ยุฮ ลอป
เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อาึ ละ แตะ โฮ� ปะ ซ โฮลฮ
ลอป เปอะ แปน ป ไปญ กัน นึง วิฮนั ยุฮ ฮุ� ไม่ นึง
ควง วิฮนั เซ� อาึ ซ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ เปอะ�
ตอก โรฮ งอ่ต แตะ รซอม ไววอน ยุฮ โม เตปด่า ป
อาวต ซองนา แตะ โรฮ�

8 �เออ� โยชูวา ป มัฮ ฮวันา ซตุ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ที� เตือง ปะ เตือง โม ปุโฮมว ซตุ เปอะ� ไลลวง โม
เปะ เฮี มัฮ ป เกว ไม่ ป ไมจ ป ซ เกิต เฆียง เฮ�ี งอ่ต
แลน� อาึ ซ ตาว กวนไจ แตะ ฮอยจ ติ ปุย� เอจี มัฮ
ป อฮั ปุย ฆอย โคะ ไม่ เซ� 9 อาึ ซ อาึง ซโมะ ป ไก
อาแลฮ เลียม ลั่กกา โยชูวา� ฟวยจ เซ ซ ไซฮ อาึง
นังซื นึง ซโมะ เซ� ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ ยวก อาึ
โปวฮ มัป่ พิต ยุฮ ปุย เมือง เฮี เยอ� 10 ซเงะ เซ เยอ
ซ โฮลฮ เปอะ บะ โม ปุย่วง แตะ ฮอยจ เคะ แตะ�
ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ นึง
ฆรมึ โคะ อะงุน ไม่ ฆรมึ โคะ เม ยุฮ แตะ�� อฮั เซ
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

4
ไลลวง ชวง ออม ป ยุ บลอง เซคารยิา

1 เตปด่า ป อู ไม่ อาึ เซ ฮอยจ แม เคะ อาึ ติ โฮน�
ซอ อาึ เกือฮ โกฮ ตอก ซอ ปุย ป ปุน ไอจ โฮ�

2 ฟวยจ เซ ไฮมญ อาึ ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ชวน
เปอ�� อฮั เซ� อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ชวน ชวง
ออม ป ยุฮ ปุย นึง ไคร� นึง เปือง อื ไก โรฮ เชือม
ควน อาึง ปุย ลออยฮ นึง� ชวง ออม เซ ไก ออม นึง
อาแลฮ� ออม ติ ติ เซ ไก ตื ตอ คระ ไล ลออยฮ นึง
เตือง อาแลฮ อ�ื 3 ลวง เฆียง ชวง ออม เซ ไก แม
โคะ กาวก นึง ติ ก บลัฮ ติ โคะ�� อาึ อฮั เซ ละ� 4 เญื
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อม เซ อาึ ไฮมญ เตปด่า เซ ตอก เฮ�ี �จาวไน� โอ
เอฮี โม เฮี มัฮ ตอก เมอ ควมัไม อ�ื� อฮั เซ ละ�

5 เตปด่า เซ ไฮมญ โรฮ อาึ ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ
โอ เปอะ ดิ ยุง ตอก มัฮ อ�ื� อฮั เซ เนิ� อาึ โลยฮ
ละ อ�ื �จาวไน� อาึ ดิ ยุง โตว ตอก มัฮ อ�ื� อฮั เซ
ละ�

6ฟวยจ เซ เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ อฮั
ละ เซรูบ่าเบ่น ตอก เฮ�ี พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั
เฮี ละ เปอะ� มัฮ โตว เบือ เรยีง แด่น ปุย� มัฮ โตว
โรฮ เบือ อมันัต โอเอฮี� มัฮ เบือ ลปุ พะจาว� 7 ปัน
ฮา ระ ป ตอก เอนิ บลาวง โฮ� ซ ไฆร ซองนา เปอะ�
ปะ ซ เฌาะ ยุฮ โคระ เปอะ วฮินั� เญือม เอจี ฟวยจ
อาึง เปอะ ซโมะ ป มัฮ กอน รเคะ อื นึง เบือง ก ลัง
อาวต อ�ื โม ลัปซด่อน ซ อฮั เฮี เรยีง� �ไมจ เนอมึ�
ไมจ เนอมึ�� ซ อฮั เซ��

8ฟวยจ เซ พะจาว ดวน แม อาึ ตอก เฮ�ี 9 �เซรู
บ่าเบ่น เอจี ฟวยจ ยุฮ อื ทัน วฮินั เนอ� ซ ยุฮ เนอมึ
วฮินั เซ ฮอยจ ละ ฟวยจ อ�ื เญือม เอจี เกิต โอเอฮี
ตอก เซ� โม ปุย ไน อาึ อื ซ ยุง อื นึง เซ มัฮ อื อาึ ป
ดวน ปะ ฮอยจ เคะ อ�ื 10 ปุย โม เซ มัฮ ไลจ รพาวม
อื นึง ยุ อื โอ กัน ยุฮ ปุย วฮินั เซ ทัน โฮว ลัก่กา แตะ�
โม เซ ปังเมอ ซ ยุ ไปญ เซรูบ่าเบ่น เซ ลุกดิง่� ละ ซ
เกือฮ อื กัน ยุฮ ปุย วิฮนั เซ แปน ป ฟวยจ� เญือม
เซ ซ มวน รพาวม ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�
เตปด่า เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �ออม เตือง อา

แลฮ อื เซ มัฮ ไง่ พะจาว ป แลน ป แก โอเอฮี เล่ีป
ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

11ฟวยจ เซ อาึ ไฮมญ เญอะ ตอก เฮ�ี �โคะ กาวก
ลอา ป อาวต ลวง เฆี ยง ออม เซ� มัฮ ตอก เมอ
ควมัไม อ�ื 12 กัก โคะ กาวก ลอา กัก ป อาวต เฆียง
ตอ ไคร ลอา ป ปัต ลออยฮ เซ นึง เมอะ� มัฮ ตอก
เมอ ควมัไม อ�ื� อาึ อฮั เซ ละ�

13 เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ
ยุง ตอก มัฮ อื โอเอฮี โม เฮี เยอ�� อฮั เซ� อาึ โลยฮ
ละ อื ตอก เฮ�ี �จาวไน� อาึ ยุง โตว�� อฮั เซ ละ�

14ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี เนิ� �โอเอฮี ไล เซ มัฮ ปร
เมะ ลอา ปุย ป เรฮ พะจาว ลออยฮ นึง� ไม่ ดุฮ อื
เกือฮ แปน ป รซอฮ ละ พะจาว ป มัฮ กุม ปลัฮเตะ เฮี
เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

5
ไลลวง นังซื ปอ ป ยุ บลอง เซคารยิา

1 เญอืม แก แม เยอะ โอเอฮี ติ โฮน แม� อาึ ชวน
นังซื ติ ปอ� กัมลัง ปอย นึง กังฮาว� 2 เตปด่า เซ
ไฮมญ อาึ ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ชวน ปะ อา�� อฮั
เซ เนิ� อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ชวน นังซื ติ
ปอ� ปอย นึง กังฮาว� นังซื เซ ลัง่ งา่ รเนฮ� เวอืฮ
กาว รเนฮ�� อาึ อฮั เซ ละ� 3 ฟวยจ เซ เตปด่า เซ
อฮั เฮี เนิ� �ป ไก นึง นังซื เซ มัฮ รซอม ซะ ซม่อต
ป ฟา ฮอยจ ละ ปุย เล่ีป เมือง เฮ�ี โม ป บระ ป ปอก
เกอ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ฆาื อื ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง
นึง นังซื ปอ เซ ติ ก บลัฮ� โม ป ซันญา ลปุง โอ เนอึ
ม ซ ยุฮ โรฮ ปุย ยุม ไม่ ฆาื อื ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง
นึง นังซื เซ ติ ก บลัฮ อื แม� 4พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง อฮั ติ แตะ ซ พลวย รซอม ซะ ซม่อต เซ เกือฮ
โอก โฮว� ซ เกือฮ อื เลียก นึง เญือะ ยุฮ โม ป บระ

ป ปอก� ไม่ นึง เญือะ ยุฮ โม ป เคียต โกว มอยฮ อาึ
นึง รซอม ซันญา แตะ� เตือง มัฮ รซอม ซันญา อื เซ
ป โอ เนอมึ� รซอม ซะ เซ ซ อาวต โตะ เญือะ เซ� ซ
เกือฮ เญือะ เซ ไลจ โลม เตือง โคะ เอาะ เตือง ซโมะ
นึง อ�ื� อฮั เซ�

เซคารยิา โฮลฮ ยุ บลอง ปรโปวน อาวต โตะ รดู
5 เตปด่า ป อู ไม่ อาึ เซ อฮั แม เฮี เนิ� �งนั แลน

โอเอฮี เมอะ� เกือฮ ติ เปอะ ชวน ป โอก นึง อ�ื� อฮั
เซ เนิ� 6 อาึ ไฮมญ นึง อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี ป ชวน
อาึ เซ มัฮ เมอ�� อฮั เซ ละ� เตปด่า เซ โลยฮ อื เนิ
ตอก เฮ�ี �ป ชวน เปอะ เซ มัฮ รดู� มัฮ แพป ไม่ มัป่
พิต ยุฮ ปุย เตือง ปะเทต อ�ื� อฮั เซ�

7 รเดือป รดู เซ ยุฮ ปุย นึง บรกั� เญือม เซ อาึ
ชวน โปฮ ปุย รเดือป อ�ื โตะ กไน รดู เซ อาึ ชวน
งาวม ปรโปวน นึง ติ ปุย�

8 เญือม เซ เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �ปรโปวน เซ มัฮ
แพป ไม่ กัน ฆอก กัน เบร�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ เต
ปด่า เซ ญุยฮ ปรโปวน เซ เลียก โตะ รดู เซ� ฟวยจ
เซ เตือป รเดือป รดู เซ ไม่ อ�ื

9ฟวยจ เซ อาึ งนั แม เยอะ แก โอเอฮี� อาึ ชวน
แม ปรโปวน ลอา ปุย� ไก โพรยจ ตอก โพรยจ กลัง
กะ โฮ� ปุย ลอา เซ โปว ฮอยจ เคะ อาึ นึง โพรยจ ป
ระ เรยีง แตะ เซ� ฟวยจ เซ ยวก โรวก รดู เซ โปว
ฮาวก ไม่ อื นึง กังฮาว� 10 เญือม เซ อาึ อฮั ละ เต
ปด่า เซ ตอก เฮ�ี �ปรโปวน ลอา เซ มัฮ ซ โรวก อื
รดู เซ ฮอยจ ก เมอ�� อฮั เซ ละ� 11 เตปด่า เซ
โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �ซ โรวก อื ฮอยจ นึง เมือง บ่า
บีโ่ลน� ปุย ซ ยุฮ วฮินั ละ ซ อาึง แตะ รดู เซ นึง� เญื
อม เอจี ฟวยจ ยุฮ อื ซ อาึง รดู เซ นึง อื ละ ซ เกือฮ
อื ปุย ไว�� อฮั เซ�

6
เซคารยิา โฮลฮ ยุ บลอง เลาะ รุป เซิก ปาวน กัน

1 ติ โฮน อื แม อาึ ยุ บลอง แม โอเอฮี� ป ยุ อาึ เซ
มัฮ เลาะ รุป เซิก ปาวน กัน� โอก เน่อมึ ซน่ะ บลาวง
ลอา� บลาวง ลอา เซ มัฮ ไร ซเง�ี 2 เลาะ รุป เซิก
กัน ติ นึง อื บัว่ บรอง ซครกั� กัน ลอา อื บัว่ บรอง
ลอง� 3 กัน ลอวย อื บัว่ บรอง ปิญ� กัน ปาวน อื บัว่
บรอง ซี ปาื พรุยฮ� 4 เญือม เซ อาึ ไฮมญ เตปด่า ป
อู ไม่ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �จาวไน� โอเอฮี โม เฮี มัฮ
ตอก เมอ ควมัไม อ�ื� อาึ อฮั เซ ละ�

5 เตปด่า เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �โอเอฮี โม เฮี
มัฮ กาื เมือง มะลอง เตือง ปาวน อ�ื โอก เน่อมึ เลีย
ก แตะ เคะ พะจาว ป มัฮ กุม ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
อ�ื 6 เลาะ รุป เซิก ป บัว่ บรอง ลอง อื เซ กัมลัง โฮว
ฮอยจ นึง ปะเทต ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง� บรอง ปิญ
นึง อื กัมลัง โฮว ฮอยจ นึง ปะเทต ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ� บรอง ซี ปาื พรุยฮ นึง อื เซ กัมลัง โฮว ฮอยจ
นึง ปะเทต ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ�� อฮั เซ�

7 เญื อม เอจี โอก อื บรอง โม เซ กอยจ ราวม
รพาวม ละ ซ โฮว กวต แตะ ปลัฮเตะ เฮ�ี เตปด่า
เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เมิฮ� โฮว กวต แลน ปลัฮเตะ
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เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื บรอง โม เซ โฮว กวต เนอึม อื
ฆาื อ�ื

8 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �บรอง ป โฮว ฮอยจ
นึง ปะเทต ป อาวต ลวง ลั่กล่าวง เซ� มัฮ ป เกือฮ
รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ไฆร ฮา เมือง ลวง ลัก่ล่าว
ง เซ�� อฮั เซ�

พะจาว ดวน ปุย จาวป วอม คึ ละ โยชูวา
9 ติ โฮน อื ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ อาึ� อฮั เฮี เนิ�

10-11 �ป มัฮ ไคร มาื ป ทไว เฮนได่� โทบี่ยา ไม่ เย
ด่ายา ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เมือง บ่าบี่โลน
เซ� ไมจ เปอะ โฮว ตาว นึง เญือะ โยซิยา ป มัฮ กวน
เซฟันยา เซ� ไมจ เปอะ โกว ไคร ไม่ มาื เซ ละ ยุฮ
เปอะ วอม คึ นึง ติ� ฟวยจ เซ จาวป นึง ไกญ ฮวันา
ซตุ โยชูวา ป มัฮ กวน เยโฮซาดั่ก เซ� 12 ฟวยจ เซ
ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั
เฮ�ี ปรเมะ เฮี เยอ มอยฮ อื ซ อฮั ปุย ฆอย โคะ ละ�
ซ จเลิน ยุฮ แตะ นึง นา ก อาวต แตะ� ไม่ ซ ยุฮ อื วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว. 13 เอจี มัฮ เอนิ ปุย เฮี ป ซ ยุฮ วฮินั
ยุฮ พะจาว เยอ� ซ โฮลฮ เนอึม โญตซัก แตะ ตอก
กซัต โฮ� ซ แปน ป ตัตเตียง โม ปุย ไน แตะ� ซ ไก
ซตุ ป ชุง โบ ก งาวม คึ ยุฮ อ�ื ซ ซิงซา ดิ กัน ยุฮ
แตะ ไม่ อาวต เฮน อาวต ฮลอง อื ไม่ ปุ แตะ�� ไมจ
เปอะ อฮั เซ ละ� 14 วอม เซ ซ ลอต ปุย อาึง นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว, ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน โตก ปุย ละ
เฮนได่� โทบี่ยา� เยด่ายา ไม่ โยซิยา ป มัฮ กวน เซ
ฟันยา เซ�� อฮั เซ พะจาว.

15 โม ป อาวต ก ซไง อื ซ ฮอยจ ละ ซ เรอึม แตะ
ยุฮ โคระ วฮินั เซ� เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ ปุย วฮินั ยุฮ
พะจาว เซ� เญอืม เซ โม เปะ ซ ยุง ที เปอะ มัฮ อื พะ
จาว กุม ตฮนั มะลอง ป ดวน อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ�
ดัฮ โม เปะ ซ ญอม เนองึ ป อฮั เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ เปอะ ละ เปอะ โครยญ เจือ โฮ� ซ แปน เนอึม
ละ เปอะ ตอก เอจี อฮั ฮะ เซ�

7
พะจาว เติ โม ป โอ เนอมึ รพาวม

1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ ปาวน นึง กัน แปน ด่า
รอิตั กซัต ระ อา� ลปุง พะจาว เยอ ฮอยจ ละ เซคา
รยิา� ปุก วนัที ปาวน เคิ ซไตม นึง อ�ื ป อฮั ปุย เคิ
คิตลิว ไม่� 2 เญือม เซ เยอ ปุย เมือง เบ่ตเอน ดวน
ชาเรเซอ ไม่ เรเกมเมเลก ไม่ โม ลุกนอง อ�ื ดวน อื
ฮาวก ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ละ ซ ไววอน อื ปัว
พะจาว เลียก พาวม นึง แตะ� 3 ดวน อื ปัว นึง โม
ซตุ ป อาวต นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�
ไม่ นึง โม ป ซึป ลปุง พะจาว ตอก เฮ�ี �เอะ อมั ซ
ไมจ ลัง่ เงอะ เยอืม ไม่ เออปึ ป โซม แตะ นึง เคิ พอน
ฆาื ไลจ วฮินั ไพรม ตอก เอจี กอ ยุฮ เอะ อื โฮวน เนอึ
ม เซ��

4 เญือม เซ ลปุง พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ฮอยจ
ละ อาึ ตอก เฮ�ี 5 �ไมจ เปอะ อฮั ละ โม ลัปซด่อน
เตือง โอยจ อื ไม่ ละ โม ซตุ เซ ตอก เฮ�ี โม เปะ เอ
เญอืม เยอืม เปอะ ไม่ เออปึ เปอะ ป โซม แตะ นึง เคิ
พอน ไม่ เคิ อาแลฮ ไน ติ เจน อาลแฆลฮ เนอมึ เซ�

อมั มัฮ เออปึ เปอะ เบือ อาึ� มัฮ โตว อื เฟือฮ� 6 โม
เปะ เอ เญอืม โซม เปอะ ญุ่ก� เญอืม ญุ เปอะ ญุ่ก�
มัฮ โซม มัฮ ญุ เปอะ นึง งอ่ต เปอะ โกะ แตะ ไอฮ
โน่ง� โม่ มัฮ อ�ื� 7 ลปุง เซ เอจี มัฮ ป อฮั พะจาว,
ป เกือฮ อื โม ป ซึป ลปุง แตะ อฮั เน่อมึ เจน ไพรม
อื เญือม จเลิน ลัง่ เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เญือม โฮวน
ลัง่ ปุย อาวต นึง อื โฮ� เญือม เซ เยอ นึง ยว่ง ระ
ยว่ง แตวะ ป อาวต รวติ เวยีง เยรูซาเลม เซ โฮวน
ลัมเลือ ลัง่ ปุย อาวต นึง อ�ื โนก ฮา เซ ปุย อาวต
โรฮ นึง ลาึน เนเกป นึง ตู เตียม ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ
โฮวน�

ปุย โฮลฮ โฮว แปน ครา ฆาื เลฮ แตะ เตียง
8 ติ โฮน อื แม� ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เซคารยิา

ตอก เฮ�ี 9 �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี ไพรม
อื อาึ เอจี ซตอก โม ปุย ไน แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ
ไมจ เปอะ อฮั ป เนอึม ไตม ป ซื ละ ปุ แตะ� ไมจ
เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุ แตะ� 10 ปุ โคมเฮง
คาเคียน โม แมฮงั เงอ� เตือง โม กวน ดอย ม่อย
เบีย ไม่ โม ปุย ตังเมือง ไม่ โม ปุย ตุก ปุย ญัก� ปุ
โรฮ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ เปอะ กัน ฆอก ละ ปุ เปอะ โตะ
รพาวม เปอะ�� อาึ เอจี อฮั เซ ละ�

11 �ปุย โม เซ ปัง เมอ โอ ญอม งอ่ต อ�ื เกือฮ
แนฮ ติ แตะ อาวต ไม่ รพาวม ลึง แตะ� เชาะ เอนิ
โตะ ฮยวก แตะ นึง โอ อื ฆวต ฮมอง ป อฮั อาึ ละ
แตะ� 12 โม เซ เอจี เกือฮ รพาวม แตะ กอ บุ่ง ตอก
เอนิ แกว เพต ป ตึก นึง กอ แตะ โฮ� ฮอ นึง ซ ฮมอง
แตะพะทัม ป มัฮ ลปุง อาึ� ป เกือฮ อาึ โม ป ซึป ลปุง
แตะ โฮว รโฮงะ ละ อื โฆะ โฮ� มัฮ ฆาื เซ ป เปลีฮ
อาึ รพาวม ฮาวก ระ แตะ ละ อื ฆาื อ�ื

13 �เญอืม อฮั อาึ โอเอฮี ละ อื โม เซ งอ่ต โตว อ�ื
ตอก โรฮ เซ� เญือม ไววอน อื ปัว อาึ เรอึม แตะ อาึ
งอ่ต โตว โรฮ ละ อ�ื 14 เญือม เซ อาึ เอจี เกือฮ โม
เซ โฮลฮ โฮว อาวต เฮยี อาวต ไฮ นึง เมือง ปุย ไฮญ
โฮวน เมือง� ตอก เอนิ ปอย โอเอฮี เญือม โรวก กาื
บังบอย อื โฮ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปลัฮเตะ ไมจ
มวน ป โฮว อื ฮา เซ แปน เยอื ปลัฮเตะ ฮงั ฆาื อ�ื
ปอ เอนิ โอ อื เญาะ ไก ป อาวต นึง�� อฮั เซ พะจาว
ป กุม ตฮนั มะลอง�

8
เวยีง เยรูซาเลม ซ จเลิน แม ตอก ไพรม อื

1 ลปุง พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ฮอยจ แม ละ อาึ
ติ โฮน แม� อฮั เฮี เนิ� 2�อาึ ไก เนอมึ รพาวม ฮรกั
ไฌม เวยีง เยรูซาเลม ไม่ ปุย อาวต นึง อ�ื รพาวม
ฮรกั ไฌม อาึ อื เซ มัฮ ป เกือฮ อาึ เปลีฮ รพาวม
ฮาวก แตะ ละ โม ป ตอซู ไม่ อื ฆาื อ�ื 3 อาึ ซ แม
เยอะ ฮอยจ นึง เยรูซาเลม ป มัฮ เมือง ซัมคัน ยุฮ
แตะ� ซ อาวต เตอะ นา เซ� เญือม เซ ปุย ซ อฮั
เวยีง เย รูซาเลม มัฮ เวยีง ซืไซ� ซ อฮั โรฮ บลา
วง ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เซ มัฮ บลาวง ซัม
คัน เนอึม� 4 โม ตะกวต เยอืะกวต ป เอจี กวต ปอ
จัมเปน อื โกว โคะ ฆิ อ�ี ซ งาวม แม นึง ตะ โบรก
เวยีง เซ ตอก ไพรม อื โฮ� 5 โม กวนดุ รเมะ กวนดุ
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รโปวน เนอ ซ รงะ่ ไม่ ปุ แตะ นึง ตัม กอง ปอ นาวก
อ�ื� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

6พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �ไลลวง เซ
ละ งอ่ต โม ลัปซด่อน ป โฮฮ ลัง่ อื นึง เจน เฮี เยอ�
ฮงั โอ เญาะ ซ เกียฮ แปน ป เนอึม ละ อ�ื ละ งอ่ต
อาึ อื ปังเมอ เกียฮ แปน โครยญ เจือ� 7 อาึ ซ เรอึ
ม โม ปุย ไน แตะ เกือฮ โฮลฮ โอก ฮา เมือง ป โฮม
วต โรวก อื เซ� เตือง เมือง ป อาวต ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ฮอยจ ละ เมือง ป อาวต ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ�
8 อาึ ซ เกือฮ เยอะ โฮลฮ เอญี อาวต แม นึง เวยีง เย
รูซาเลม� โม เซ ซ แปน ปุย ไน อาึ� อาึ ซ แปน โรฮ
พะจาว ยุฮ อ�ื ซ เปลีฮ ลอป รพาวม ซืไซ ไม่ รพาวม
เนอึม ยุฮ แตะ ละ�� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะ
ลอง�

9พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �ไมจ เปอะ
ตุย รพาวม เรยีง แตะ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี ฮมอง
โรฮ เปอะ ลปุง ติ ไล เซ เน่อมึ นึง มวยญ ป ซึป ลปุง
พะจาว ป ฮมอง ไพรม เปอะ ซเงะ ยุฮ โรง ปุย ทัน วิ
ฮนั ยุฮ อาึ โฮ� 10 เจน กา เซ เยอ� ปุย เยอ ไก โตว
มาื ยุฮ ละ ซ จัง แตะ ปุย ไม่ ซัตซิง นึง� โม ป โฮว ป
เอญี เญอ เกิต โรฮ ป กอยจ ป ราวม ละ นึง คระ นึง
โครง� เอจี มัฮ อาึ ป เกือฮ ปุย ตอซู ไอฮ ปุ แตะ�
11 ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ โอ เญือะ ซ ยุฮ ละ โม ป โฮฮ
ลัง่ เซ ตอก ยุฮ แตะ ละ ปุย เจน ไพรม อื เซ� 12 อาึ
ซ เกือฮ โม เซ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่ จเลิน
แตะ� อะงุน นึง รปึม ยุฮ อื ซ เกลอมึ เปลิ� ปลัฮเตะ
อาวต อื ซ ไมจ ป ซมา ลโลวง นึง� มะลอง ซ เกือฮ
รอาวม รน่ะ ราื ละ ปลัฮเตะ อาวต อ�ื โม ลัปซด่อน
ป โฮฮ ลัง่ เซ ซ โฮลฮ โอเอฮี โม เซ แปน คอง แตะ�
13 โม เปะ ป มัฮ โม ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน เนอ� ไพรม
อื ปุย ตังเมือง เอจี โกว เอนิ มอยฮ โม เปะ นึง รซอม
ซะ แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ เรอึม โม เปะ� ซ
เกือฮ แม ปุย โฮลฮ โกว มอยฮ เปอะ ละ ปิฮ อื มุ่น
ละ ปุ แตะ� ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ�� อฮั เซ พะจาว
ป กุม ตฮนั มะลอง�

14 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �เญือม
ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ ป ววั รพาวม อาึ โฮ� อาึ
เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ ป โตะ ป
ตอง ฮอยจ ละ อ�ื อาึ เปียน โตว รพาวม แตะ� อาึ
เอจี ยุฮ เนอึม ละ อื ตัม เซ� 15 ปเล่ีย เฮ�ี อาึ เอจี
โปวต แม โรฮ รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เยรู
ซาเลม ไม่ โม ยูด่า โฮลฮ ป ไมจ ป มวน� เคียง มัฮ
อื ตอก เซ ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ� 16 ฮา
เซ เยอ โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ อฮั
ป เนอมึ ไตม ป ซื ละ ปุ แตะ� เญือม รเตีฮ เปอะ โอ
เอฮี ละ ปุ แตะ นึง โตะ รเวอืะ เมือง เงอ� ไมจ เนอมึ
เปอะ รเตีฮ ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื ไมจ เปอะ ซาวป ตอก
ซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง เปอะ ไม่ ปุ แตะ� 17 ไมจ
เปอะ โตว งอ่ต แพนกัน ฆอก โตะ รพาวม เปอะ ละ
ปุ แตะ� ปุ ซันญา ป โอ เนอึม ละ ปุ เปอะ� โอเอฮี
ไล เซ มัฮ เนอมึ ป เกละ อาึ ยุ�� อฮั เซ พะจาว.

18 ลปุง พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ฮอยจ แม ละ
อาึ ติ โฮน แม� อฮั เฮี เนิ� 19 �กัน เออปึ ปุย ป โซม
แตะ นึง เคิ ปาวน ญุ่ก� เคิ พอน ญุ่ก� เคิ อาแลฮ
ญุ่ก� นึง เคิ กาว ญุ่ก� ซ เปียน แปน กัน เลียง ป
เกือฮ โม ยูด่า โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื
โม เปะ ไมจ เปอะ แปน ปุย เนอมึ รพาวม� ไม่ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง เปอะ ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ�

20พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม อื ตอก เฮ�ี
�ซ ไก ติ ซเงะ� เญือม เซ เยอ ปุย โฮวน เมือง ซ
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 21 ปุย เมือง เฮี ซ โฮว
อฮั อื ละ ปุย เมือง เซิต ตอก เฮ�ี �เอะ มัฮ กัมลัง โฮว
เยอะ ละ ซ ไว แตะ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ไม่ ซ
ไววอน แตะ ปัว ป ไมจ ป ญุ่ก นึง� โฮว� โฮว ดิ ไม่ ปุ
แตะ�� ซ อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 22 ปุย โฮวน เมือง� ปะ
เทต ป ระ อมันัต โฮวน ปะเทต� ซ ฮอยจ นึง เวยีง เย
รูซาเลม ละ ซ ซาวป อื ยุ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ไม่
ซ ปัว อื ป ไมจ ป ญุ่ก นึง� 23 เจน เซ เยอ� ซ ไก ปุย
ตังเมือง โครยญ เจือ ปุย โครยญ พาซา ป ซ ฮอยจ
ปัว เปิง โม ยวิ� ปุย ตังเมือง กาว ปุย ซ ฮอยจ ปัว
เปิง โม ยวิ ติ ปุย โน่ง� ซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี
ฮมอง เงอะ อาวต พะจาว ไม่ โม เปะ เอ� เคียง มัฮ
อื ตอก เซ ปัว เปอะ เกือฮ โรฮ เอะ โฮว ไม่ เปอะ��
ซ อฮั เซ ละ อ�ื�

9
กัน รเตีฮ พะจาว ปุย ตังเมือง

1 ลปุง เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว. พะจาว เอจี
รโฮงะ อาึง ไลลวง ซ เกือฮ แตะ เวยีง ฮตัรกั ไม่ เวยีง
ด่ามาซกัต ลอก ตุต แตะ� โม อซิราเอน โครยญ เจอ
อื เอจี มัฮ คอง พะจาว. ปัง มัฮ เวยีง ระ นึง เมือง
ซีเรยี มัฮ โรฮ คอง อ�ื 2 เมือง ฮามัต ป ติต เอนิ ม่าื
เตะ ยุฮ อื ไม่ เวยีง ฮตัรกั เซ มัฮ โรฮ คอง พะจาว
โรฮ� เวยีง ไทระ ไม่ เวยีง ไซด่อน ปัง มัฮ เวยีง เกง
ไม่ ไมจ พันญา แตะ ญุ่ก� มัฮ ตื โรฮ คอง พะจาว
โรฮ� 3 ปุย เวยีง ไทระ เอจี ยุฮ ฆรุง เวยีง อาวต แตะ
เกือฮ ตอน ฮมัน� รโจะ อาึง มาื ไคร ยุฮ แตะ แปน
กอง แปน กอง แตะ� แปน ป ทัมมด่า ละ อื เมาะ
รกาื นึง ตะโบรก โฮ� 4 พะจาว ปังเมอ ซ ตุย คาว
คอง ยุฮ อื เซ ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื ซ น่าึก อื ฮา อื
โตะ ปลัฮ รอาวม� เวยีง อาวต อื เซ ซ โตก ปุย ฮา อื
นึง งอ� 5 เญือม ยุ ปุย เวยีง อตัเคโลน โอเอฮี ตอก
เซ เยอ� ซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื ปุย เวยีง เอโครน ซ
ตอก โรฮ เซ� นึง เอจี ไฆร โอยจ ควน ซโอว รพาวม
อ�ื เวยีง กาซา เญือะ ซ ไก โตว กซัต นึง� เวยีง อตั
เคโลน เญือะ ซ ไก โตว โรฮ ป อาวต นึง� 6 เวยีง อตั
ชโด่ต ซ ฮอยจ อาวต ปุย นัมพา นึง� พะจาว อฮั เฮ�ี
�อาึ ซ เกือฮ โม ฟีลิซเตีย ป เกียฮ ฮุน เซ โฮลฮ แปน
ป ตุ ป เตียม� 7 อาึ เญาะ ซ เกือฮ โตว โม เซ ปอน
โตะ ป ไก ลัง่ ไม่ ฮนัม อ�ื เญือะ ซ เกือฮ โตว โรฮ
ปอน โตะ โอเอฮี ป โอ ซงะ่ ไล� ปุย เมือง เฮี เมาะ ป
ไอม ลัง่ อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ รโตง แตะ ไม่ ปุย ไน อาึ� ซ
แปน โรฮ ตอก ปุย ติ ซฆลาวม ไน เจอ ยูด่า โรฮ� ปุย
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เมือง เอโครน ซ แปน โรฮ ปุย ไน อาึ ตอก โม เยบุ่ต
โฆะ โฮ� 8อาึ ซ แลน แก เยอะ บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ซ
เกือฮ โตว โม ตฮนั ยุฮ ปุย ตังเมือง โฮลฮ เลียป ลอย
บัน่เมือง ยุฮ แตะ� เญาะ ซ เกือฮ โตว ปุย ฆอก ไล
โฮลฮ ฮอยจ โคมเฮง คาเคียน ปุย ไน แตะ แม� นึง
เอจี ยุ อาึ อื นึง ไง่ โกะ แตะ เมาะ เอจี ลอก อื เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ เซ�� อฮั เซ พะจาว.

กซัต เมือง ซีโยน ซ ฮอยจ
9 โม เปะ ป มัฮ ปุย อาวต เมือง ซีโยน� ไมจ เปอะ

เกือฮ ติ แตะ ญันด่ี ปีติ� โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม� ไมจ เปอะ รโอง รออฮ ไม่ ไมจ มวน รพาวม
แตะ� แก แลน� กซัต ยุฮ เปอะ เอจี ซ ฮอยจ เคะ
เปอะ� มัฮ ป อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� มัฮ โรฮ ป
ปุน เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ� มัฮ ปุย ปึกๆ ออนๆ�
บุก โรวก บรงั� มัฮ เนอึม กวน บรงั ป บุก อื เซ�
10 ปุย เซ ซ เกือฮ เลาะ รุป เซิก ซไง ฮา เมือง อซิรา
เอน� ซ เกือฮ บรอง รุป เซิก เวยี เวยีง เยรูซาเลม�
ทนู ไปญ ตฮนั ซ โปวก อื เกือฮ โบวก โอยจ� ซ เกือฮ
เมือง ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ โครยญ เมือง� ซ ตัตเตียง
เมือง ปุย เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ลัก่เอฮี ฮอยจ ละ
ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� ซ กุม ปลัฮเตะ เน่อมึ นึง โกลง
ยูฟะเรตี ฮอยจ ละ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�

11 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ พลวย โม เปะ ป แปน
ครา ปุย เกือฮ เปอะ โปน เบือ ฮนัม ป เกือฮ ลปุง ซัน
ญา เอะ ไม่ ปุ แตะ ตอน� ป คัง ปุย โตะ คุม ซออฮ
อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ โอก� 12 โม เปะ ป โฮลฮ ปุย คัง
เงอ� เอญี อาวต แม นึง เมิฮ เญือะ ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ นึง ซโอว ลัง่ รพาวม เปอะ ไม่ อาึ� ปเล่ีย เฮี
อาึ รโฮงะ ละ เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ป ไมจ
ลอา เตะ ไพรม อ�ื 13 อาึ ซ โกว เมือง ยูด่า ตอก ทนู
ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ โม อซิราเอน แปน ตอก ตี ยุฮ
แตะ� ซ เกือฮ โม ปรเมะ เมือง ซีโยน แปน วจิ ไปญ
แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม ปรเมะ เมือง กรกิ��
อฮั เซ พะจาว�

14 เญือม เซ พะจาว ซ เปลีฮ ติ แตะ ราว ปุย ไน
แตะ� ตี ทนู ยุฮ อื ซ รงั ตอก ปลุกปลัก โฮ� พะจาว
เยโฮวา ซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ� ซ ฮอยจ ไม่ กาื ระ
กาื กอ เน่อมึ ลวง ลัก่เซฮ� 15 มัฮ พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง ป ซ เฆีญ ปุย ไน แตะ� ปุย ไน อื เซ ซ เป
เอนิ โม ป รุป ไม่ แตะ ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ บึน ซไบ่ โม
ป โปยญ แตะ นึง ซลิง� เญือม ซ รุป อื ปุ แตะ ซ
โฮลฮ รโอง ไม่ อื ตอก รโอง โม ป ญุ่ยจ โฮ� ซ เกือฮ
ติ แตะ นาวก นึง รพาวม มวน แตะ ตอก เชอืม นาวก
นึง ฮนัม โทก ซตุ นึง โจง คัน ทไว โฮ� 16ซเงะ เซ พะ
จาว ซ เกือฮ ปุย ไน แตะ โปน ป โอ ไมจ ตอก เกือฮ ป
เลียง แกะ โม แกะ ยุฮ แตะ โปน โอเอฮี โฮ� ปุย ไน
อื เซ ซ โฮลฮ อาวต นึง เมือง ยุฮ อ�ื ซ รฌิญ เฌียป
เลียป ตอก แกว ไมจ อาวต นึง วอม กซัต โฮ� 17 เญื
อม เซ ปุย โม เซ ซ ไมจ ซ มวน ลัมเลือ เบือ อ�ื โม
กวน เบลีย ซ จเลิน เบือ เฮงาะ รโกะ โฮลฮ แตะ� โม

ปเครฮี ซ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เบือ รอาวม อะงุน
โคระ�

10
พะจาว ซันญา ซ เรอมึ ปุย ไน แตะ

1 ไมจ เปอะ ปัว รอาวม เฮละ นึง พะจาว เญือม
เติง เวลา ลัง เฮละ อ�ื มัฮ พะจาว ป เกือฮ ชุต รวู ไก
ละ ซ แปน อื รอาวม เฮละ ละ ปุย เยอ� ละ ซ เกือฮ
อื พักเญือ ไม่ ป ซมา ลโลวง ปุย นึง ชจิ นึง ม่า ไมจ�
2 โม ลัปซด่อน เนอ ซาวป ซิงซา โอเอฮี ไม่ ฮุป ไม่ โม
ป ดู่ เมือ� ตอก โลยฮ โม เซ อื ละ อื ปังเมอ มัฮ เยอื
ลปุง จุ ไล� โม ป รนึก รโมะ ปุย เยอ� มัฮ เยอื โรฮ
จุ อื ปุย นึง ลปุง โอ เนอึม� ลปุง ป เคียต อื เกาะ
โลม รพาวม ปุย นึง เซ� มัฮ เยอื โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ�
โม ลัปซด่อน เนอ มัฮ ตอก แกะ ป ไฆร ฮา คระ โฮ�
อาวต ไม่ ตุก รพาวม แตะ� มัฮ ฆาื โอ อื ไก ป เลียง
ป แลน�

3 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ รอก เนอึม รพาวม นึง โม
ปุย ตังเมือง ป โฮลฮ ตัตเตียง ปุย ไน อาึ เซ� อาึ ซ
เกือฮ โม ป ตัตเตียง อื เซ ลอก ตุต แตะ� อาึ ป มัฮ
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ� อาึ ซ แลน แก เนอึม
โม ยูด่า ป มัฮ ตอก แกะ ยุฮ แตะ เซ� อาึ ซ เกือฮ โม
ยูด่า เซ แปน เอนิ ตอก บรอง โฮว รุป เซิก ป อาวต
ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ โฮ� 4 ปุย ซัมคัน ป ตอก
ด่อง โรง� ปุย ป ตอก ลัก เคิง เตน� ปุย ป ตอก ทนู
รุป เซิก� ปุย ป ปุน ตัตเตียง โอเอฮี� ซ โอก ตื เน่อมึ
นึง โม ยูด่า เซ� 5 โม ยูด่า ซ เป ปุย ตอก ตฮนั ป บึน
โม ป ตอซู ไม่ แตะ ปอ เลียก เอนิ อื โตะ บิญ ตัม คระ
โฮว ปุย โฮ� โม ยูด่า ซ ตอซู ไม่ ปุย� ซ ปุน เกือฮ โม
ตฮนั บุก บรอง โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื ไป แตะ เบือ อาวต
พะจาว ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

6พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ บุ เรยีง ตาว แด่น ละ
จัตเจือ ยูด่า� อาึ ซ เรอึม จัตเจือ โยเซป เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ� อาึ ซ ตาว แม เยอะ เกือฮ เอญี ฮอยจ
นึง เมือง โกะ อ�ื นึง เลียก พาวม แตะ นึง� โม เซ ซ
ตอก เอนิ ปุย ป โอ อาึ โกย ละ โปวฮ แตะ เฟือฮ เอนิ
โฮ� เญือม กอก อื ปัว นึง เงอะ� อาึ ซ โลยฮ ละ อ�ื
นึง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อ�ื 7 โม อซิราเอน ซ
แปน ตอก ตฮนั เกง เลือ� ซ อาวต ไม่ มวน รพาวม
แตะ ตอก ป โฮลฮ ญุ ไปล อะงุน โฮ� โม กวนโซะ
ลุกลัน อื ซ โฮลฮ ยุ อ�ื ซ มวน เนอึม รพาวม เบือ
อ�ื รพาวม รโม่ยฮ อื ซ ไมจ มวน เนอมึ เบือ พะจาว.
8 อาึ ซ กอก ปุย ไน แตะ� ซ รโจะ โอะ เกือฮ ฮอยจ ดิ
ไม่ ปุ แตะ� อาึ เอจี ฟวยจ โตฮ เยอะ โม เซ เยอ� โม
อซิราเอน ซ โฮวน แม ตอก ไพรม อื โฮ� 9อาึ ปัง เอจี
โครฮ เยอะ เกือฮ โฮลฮ โฮว อาวต เฮยี ไฮ นึง เมือง
ปุย โฮวน เมือง ญุ่ก� ปุย ไน อาึ เซ ปังเมอ ซ โตก ลัง่
ละ อาึ เน่อมึ นึง เมือง อาวต แตะ ก ซไง อื เซ� โม
เซ ซ ไอม ลัง่ ไม่ กวนโซะ ลุกลัน แตะ� ซ โฮลฮ เอญี
ดิ ไม่ ปุ แตะ� 10 อาึ ซ นัม เมอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง
อียปิ ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ� ฮอยจ ละ โม ป อาวต
เมือง อตัซีเรยี ลวง ลัก่ล่าวง� อาึ ซ ตาว เยอะ เกือฮ
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เอญี อาวต แม นึง เมือง ไพรม อ�ื เตือง นึง นาตี กิ
เลอัต ฮอยจ ละ เมือง เลบ่านอน� โม เซ ซ โฮวน
เนอมึ ไม่ ปุ แตะ ปอ เอนิ โอ อื เญาะ ซ ไก ก อาวต�
11 โม เซ เยอ ซ โฮลฮ เลียก นึง เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ ตอก เตือง ปุย ปลัฮ รอาวม ระ โฮ� อาึ ป มัฮ
พะจาว เยอ ซ ปุฮ ซ เฟียต เตอะ ปลัฮ รอาวม พุกเพี
ยก เซ� ปัง มัฮ นา ก ตึก นึง โด่ะ แตะ นึง โกลง ไน�
ซ ไฮจ ซออฮ ตื เอนิ ฆาื อ�ื โม อตัซีเรยี ป กอ อวต ติ
แตะ เซ ซ โฮลฮ แปน ป ตุ ป เตียม� อมันัต โม อยีปิ
เปอ� ซ โอยจ ซ ไฆร ฆาื อ�ื 12 อาึ ซ เกือฮ โม อซิรา
เอน เซ ตอน ฮมัน นึง พะจาว. โม เซ ซ นัปทื เนอึม
อาึ ไม่ เนองึ อื ป อฮั ฮะ�� อฮั เซ พะจาว.

11
โม ป โคมเฮง คา เคียน ปุย

1 เออ� บลาวง เลบ่านอน� ไมจ เปอะ โปฮ รเวอืะ
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เดอมึ งอ ซ เกียฮ เลียก ฮะ
ยุฮ โคะ โซน ซีด่า ยุฮ เปอะ� 2 เออ� โคะฆิ ระ� ไมจ
เปอะ เยอืม ฆาื เอจี ลเลอมึ โคะ โซน ซีด่า เซ� เมาะ
ป มัฮ โคะ ซีด่า ระ ไม่ ไมจ อื เซ เอจี ไลจ โลม โอยจ
เอนิ� โม เปะ ป มัฮ โคะ ไฆรจ เมือง บ่าชนั เนอ�
ไมจ โรฮ เปอะ เยอืม ฆาื เอจี ลเลอึม โอยจ โคะ นึง
น่อง อาวต เปอะ เซ� 3 งอ่ต แลน เมอะ� โม ป เลียง
แกะ เซ เยอืม� มัฮ ฆาื เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก อ�ื
งอ่ต แลน เมอะ� รเวยี ซิงโต เยอ เบรอมึ เนอมึ ไอฮ
พาวม แตะ� มัฮ ฆาื เอจี เปง เอจี ปอย โอยจ น่อง ยู
นึง ฮอง โกลง จอแด่น�

ป เลียง แกะ ลอา ปุย
4 เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ อาึ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ

เลียง โม แกะ ปิ ป ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซ� 5 โม ป รวี
แกะ เซ มอก อ�ื ปังเมอ โอ ลอก ตุต ฆาื อ�ื โม ป โชะ
โตะ อื เซ อฮั เฮ�ี �ญันด่ี เนอึม ไม่ พะจาว, อาึ เอจี
กอย เนอึม เมอะ�� อฮั เซ� โม ป เลียง อื เซ เลียก
พาวม โตว นึง แกะ ปิ โม เซ เฟือฮ�� 6 พะจาว อฮั
เฮ�ี �อาึ เญาะ ซ เลียก พาวม โตว นึง ปุย ปลัฮเตะ
เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื โฮลฮ อาวต ฆรมึ
อมันัต โม ป ลู ตัตเตียง อ�ื โม ป ตัตเตียง อื เซ ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ ซ เรอึม โตว เกือฮ
โปน ฮา อมันัต อ�ื� อฮั เซ�

7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม ป รวี แกะ ไม่ โม ป โชะ
เซ จัง อาึ เลียง แกะ� อาึ เลียง เนอมึ แกะ ปิ ป ซ ยุฮ
ปุย ยุม ไม่ เซ� อาึ ไปญ โคะฆิ ฆาื ลอา� โคะฆิ ติ อื
อาึ อฮั �กุนมุ่น� ละ� ติ อื แม อฮั �รพาวม ติ โดฮ�
ละ� เญือม เซ อาึ แลน แก เยอะ แกะ ไม่� 8 ไน ติ
เคิ เซ อาึ ยุฮ ยุม ไม่ ป เลียง แกะ เซ ลอวย ปุย�
อาึ เอจี เตือ นึง แกะ โม เซ� โม แกะ เซ เอจี เกละ

โรฮ ยุ อาึ โรฮ� 9 อาึ อฮั ฆาื อื ละ แกะ โม เซ ตอก
เฮ�ี �อาึ เญาะ ซ เลียง ซ แลน โตว โม เปะ� แกะ ป
ลัง ยุม นึง อื อาึ ซ พลวย เกือฮ ยุม� ป ลัง ไลจ โลม
อื ซ พลวย เยอะ เกือฮ ไลจ โลม� เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื
ซ พลวย เกือฮ เกียต กุก ไอฮ ปุ แตะ�� อฮั เซ�

10 เญือม เซ อาึ ตุย โคะฆิ ป มอยฮ กุนมุ่น เซ�
ฟวยจ เซ โปวก เกอะ เกือฮ โบวก� เญอืม ยุฮ ฮุ ตอก

เซ มัฮ เกือฮ ฮะ ลปุง ซันญา ป ซันญา ดิ พะจาว ไม่
ปุย โฮวน ปะเทต เซ โอ เญือะ แปน ป โกว� 11 เคียง
เซ เยอ ลอต เนอึม โอ เญือะ แปน ป โกว ฆาื อ�ื โม
ปอกา ป โชะ ป รวี แกะ เซ� เญือม ยุ อื ป ยุฮ อาึ เซ
ยุง เอนิ อื มัฮ อื พะจาว ป ดวน อาึ ยุฮ ตอก เซ เยอ�

12ฟวยจ เซ อาึ อฮั ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ
แกต มัฮ ป โซมกวน โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ งวยฮ ซเงะ
อาึ เนิ� ดัฮ เปอะ แกต โอ โซมกวน โฮ� ปุ เกือฮ
เนิ�� อาึ อฮั เซ ละ� เญอืม เซ เยอ โม เซ แฆ เนอมึ
มาื เนิ ฆาื อื งว่ย เชเคน เกือฮ เนอึม งวยฮ ซเงะ อาึ
นึง อ�ื

13ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ไมจ เปอะ น่าึ
ก มาื เซ นึง ฮอง ก แฮรน ปุย มาื�� อฮั เซ เนิ� เอจี
มัฮ เอนิ มาื งวยฮ ซเงะ อาึ ป อฮั ปุย อื โกะ ลัมเลือ
เอนิ เซ� เญอืม เซ อาึ น่ากึ เนอมึ มาื งว่ย เชเคน เซ
นึง ฮอง ก แฮรน ปุย มาื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�

14 ฟวยจ เซ อาึ โปวก แม เยอะ โคะฆิ ป มอยฮ
รพาวม ติ โดฮ เซ แม� เญือม ยุฮ ฮุ ตอก เซ เอจี
มัฮ เกือฮ โม ยูด่า ไม่ โม อซิราเอน รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ
แตะ�

15ฟวยจ เซพะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ แม เปอะ
แปน ป เลียง แกะ ติ โฮน แม� โฮน เฮี อื ไมจ เปอะ
ยุฮ ตอก ป เลียง แกะ ป โอ แปน ป โกว โฮ� 16 อาึ
เอจี ดุฮ ปุย แปน ป เลียง แกะ ยุฮ แตะ นึง เมือง เฮ�ี
ปุย เซ ปังเมอ โอ ไก รพาวม นึง แกะ เฟือฮ� ปัง ยุ
ซ ไลจ โลม อื เครองึ โตว นึง อ�ื ป ไฆร อื โฮว ซาวป
โตว อ�ื ป โบวก เตะ โบวก ชวง อื ซาวป โตว เยื่อ อื
เกือฮ ไฮ� ป กอ ป บาึง อื ปุ โรฮ ญอม เลียง อ�ื ปุย
เซ ปังเมอ ซาวป มอก ปอน โตะ แกะ โกลยญๆ นึง
อ�ื ปอน เอนิ อื ฮอยจ ละ กลอฮ อ�ื 17ป เลียง แกะ
ป โอ แปน ป โกว ตอก เซ� ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ
แตะ ฆาื อ�ื ป ละ โปวฮ แกะ ยุฮ อาึ อื ซ ฮอยจ กัน
รุป เซิก ละ ปอ ไลจ เอนิ อมันัต อ�ื เตะ อื ซ ตูไต�
ไง่ ลวง ดอม อื ซ จัก ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

12
เวยีง เยรูซาเลม ซ โปน ฮา ป โอ ไมจ

1 เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป เกว ไม่ เมือง อซิราเอน�
พะจาว ป เกือฮ มะลอง อาวต เบือง แตะ ไม่ ยุฮ อื เน่
อมึ ปลัฮเตะ เกือฮ ตอน� ไม่ ป เกือฮ รพาวม ไม่ จีวติ
ละ ปุย ปลัฮเตะ อฮั เฮ�ี 2 �อาึ ซ เกือฮ เวยีง เยรูซา
เลม แปน ตอก เปียง ไปล ละ เมือง ปุย ป อาวต รวติ
รเวยีง อ�ื ป ญุ เปียง เซ ซ ญุ่ยจ ปอ ฆลาื แตะ ฆาื อ�ื
ตฮนั เมือง ปุย ซ ฮอยจ แวต เอนิ เวยีง เยรูซาเลม
ไม่ เวยีง ไฮญ ป อาวต นึง เมือง ยูด่า โรฮ� 3 ซเงะ
เซ ปุย โครยญ ปะเทต ซ ฮอยจ รโจะ ปุ แตะ ละ ตอซู
แตะ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ เวยีง
เยรูซาเลม ตอก ซโมะ เชยีน ละ ปุย� ป ออฮ ป เอฮี
ญุ่ก ป ริ ยวก เกอ ซ ลอก ป โซะ ฆาื อ�ื� 4พะจาว อฮั
โรฮ เฮ�ี �ซเงะ เซ อาึ ซ เกือฮ บรอง รุป เซิก ยุฮ โม
เซ ไม่ โม ป บุก อื เซ ฮลัต เตีจ ปอ ซ เงา่ะ ซ บ่า แตะ�
อาึ ปังเมอ ซ แลน แก ปุย เมือง ยูด่า� ซ เกือฮ บรอง
ยุฮ ปุย โม เซ จัก โครยญ ตัว อ�ื 5 เญือม เซ โม ป
มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม ยูด่า ซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ�
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�ปุย เวยีง เยรูซาเลม เอจี อาวต ไม่ เรยีง แด่น แตะ
นึง มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง พะจาว ยุฮ อ�ื� ซ
อฮั เซ��

6พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �เญอืม เซ อาึ ซ เกือฮ โม ป
มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม โม ยูด่า แปน ตอก งอ ลอน นึง
เพระด่าวก� ไม่ ตอก อื งอ ฮอยจ นึง เฮงาะ ฟาว โฮ�
ปุย รวติ รเวยีง อื ซ ฮะ ล่อยญ โอยจ เอนิ� เวยีง เยรู
ซาเลม ปังเมอ ซ อาวต ตอน ฮมัน นา ก อาวต แตะ
เซ� 7 อาึ ป มัฮ พะจาว ซ เกือฮ ตฮนั เมือง ยูด่า เป
กา ปุโฮมว แตะ� เดอมึ จัตเจือ ด่าวติ ไม่ ป อาวต
เวยีง เยรูซาเลม โอ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ ระ ฮา ปุย
ไฮญ ป อาวต นึง เมือง ยูด่า เซ� 8 เญอืม เซ พะจาว
ซ เฆีญ เวยีง เยรูซาเลม� ปุย นึง อื ปัง มัฮ ป ชุมเช
อื ฮา ปุย ไฮญ� ซ ระ ลัง่ เรยีง เมาะ ด่าวติ โฆะ� จัต
เจือ ด่าวติ ซ แปน ป นัม ปุย ตอก นัม เตปด่า ยุฮ พะ
จาว อ�ื ตอก เอนิ พะจาว โฮ� 9 เญือม เซ อาึ ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ เมือง ปุย ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เวยีง เยรู
ซาเลม โครยญ เมือง ปุย�

10 �เญือม เซ อาึ ซ เกือฮ รพาวม โคระ ละ โม ป
มัฮ จัตเจือ ด่าวติ ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซา
เลม� มัฮ รพาวม ยุง กุน มุ่น ไม่ รพาวม ฆวต ไว
วอน� เญือม เซ ปุย โม เซ ซ แก ปุย เซ ป เอจี บวก
แตะ เซ� ซ เยอืม ฆาื อื ตอก เยอืม มะเปือะ ปุย เญื
อม ยุม กวน ติ แตะ โฮ� ตอก โรฮ เยอืม เรยีง ปุย
เญือม ยุม กวน รเมะ โรง แตะ โฮ� 11 ซเงะ เซ ไล
เยอืม ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ซ แปน ป ระ ไล ตอก
เญือม เยอืม ปุย ฮาดั่ตรมิโมน นึง ลโลวง เมกิตโด่
โฮ� 12-14 ปุย เมือง เซ โครยญ เญือะ โครยญ ซฆ
ลาวม อื ซ เยอืม ฆาื โซะ รพาวม แตะ� เน่อมึ นึง
เญือะ กซัต ด่าวติ� เญือะ โม จัตเจือ อ�ื เญือะ นา
ทัน� เญือะ โม จัตเจือ เลว�ี เญือะ โม จัตเจือ ชิเม
อ�ี ฮอยจ ละ เญือะ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม
เซ ซ ตัง โคน ตัง เยอืม ฆาื โซะ รพาวม แตะ� โม ปร
เมะ นึง อื รกัฮ เยอืม โน่งๆ ฮา โม ปรโปวน เซ�� อฮั
เซ พะจาว�

13
1 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �ซเงะ เซ

เยอ� โม จัตเจือ กซัต ด่าวติ ไม่ โม ปุย เวยีง เยรูซา
เลม เมอ� ซ โอก รอาวม ปลาึฮ ละ� มัฮ ละ ซ รไซจ
อื โม เซ เกือฮ ซงะ่ ฮา มัป่ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ
อ�ื 2 ซเงะ เซ ไลลวง กัน ไว ปุย ฮุป เซ อาึ ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ ปอ โอ ปุย เญาะ ซ โฮลฮ อู ลอก มอยฮ อื เฟือ
ฮ เอนิ� โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง อาึ เตือง
โอ อื มัฮ เนอึม เซ� ไม่ ลปุ ป ฆอก ป เบร เซ� อาึ ซ
โครฮ เกือฮ โอก โอยจ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี 3 ดัฮ ไก ลัง่
ป เคียต อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง อาึ อ�ื มะเปือะ
โกะ อื เซ ซ อฮั เอนิ เฮี ละ อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ ยุม
แปฮ� นึง เคียต เปอะ โกว มอยฮ พะจาว ละ จุ แตะ
ปุย�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื ลไล เคียต อื ซึป ลปุง พะจาว
เซ� มะเปือะ อื ซ บวก เอนิ อื ปอ ยุม อ�ื

4�ซเงะ เซ โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
โครยญ โฆะ อื เซ� ซ โซะกิจ นึง ป อฮั ป มวยญ โกะ
แตะ ไม่ โม ป โคะ ติ แตะ ยุ บลอง โอเอฮี เซ� เญือะ
ซ โรวต โตว จาวป เครองึ ฮาึก ซัตซิง ละ ซ ซาวป
แตะ จุ ปุย นึง� 5 ฮา เซ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ
โตว ป ซึป ลปุง พะจาว� อาึ มัฮ ป ยุฮ ชจิ ยุฮ รปึม�
อาึ เอจี โฮลฮ เตะ แปน คอง แตะ เน่อมึ เญือม นมุ
ลัง่ แตะ�� ซ อฮั เซ� 6 ดัฮ ปุย ไฮมญ ตอก เฮี โฮ�
�ปะ เมอยุ ไก เบือง เบราะ ไอม นึง รน่าวก เปอะ
เซ�� ปุย เซ ซ โลยฮ แม อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ฮรอย เบ
ราะ ป อาวม เมอะ นึง เญือะ ปุโฮมว ฮรกั แตะ�� ซ
อฮั เซ��

รซอม ดวน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ป เลียง แกะ
7พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �เออ วจิ� โกฮ

ตอซู ไม่ ป เลียง แกะ ยุฮ อาึ อื เมิฮ� ไมจ เปอะ ตอซู
ไม่ ปุย เซ ป ซดิ ไม่ อาึ เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ เอนิ ยุม
ไม่ อ�ื เกือฮ แกะ เซ แตกฟุง เฮยีไฮ ติ แตะ� อาึ ซ
ลเตือฮ ตอซู ไม่ แกะ แตวะ โม เซ� 8 ปุย ไน เมือง
เงอะ เฮ�ี เล่ีป อ�ื พา เลีฮ ลอวย อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่
ตา ลอา เตะ� ซ เกือฮ ลัง่ โฮฮ ตา ติ เตะ โน่ง� 9 ป
โฮฮ ลัง่ อื ตา ติ เตะ เซ อาึ ซ ลอง เงอะ นึง งอ� ซ โล
เยอะ ตอก โล ปุย มาื โฮ� ซ ลอง เงอะ ตอก ลอง ปุย
ไคร โฮ� เญอืม เซ โม เซ ซ ไววอน ปัว นึง อาึ� อาึ ซ
โลยฮ โรฮ ละ อ�ื อาึ ซ อฮั ตอก เฮ�ี �ปุย โม เฮี เอจี
มัฮ ปุย ไน อาึ�� โม เซ ซ อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เยโฮ
วา มัฮ เนอมึ พะจาว ยุฮ เอะ�� ซ อฮั เซ�� เอจี มัฮ
พะจาว ป อฮั เซ ละ เปอะ�

14
พะจาว ซ ฮอยจ ตัตเตียง เมือง ปุย

1 ซเงะ ยุฮ พะจาว เอจี ซ ฮอยจ� เญือม เซ ปุย ซ
ฮอยจ ซะ เต เวยีง เยรูซาเลม� ซ รฆุ เอนิ คาวคอง
โฮลฮ แตะ ซองนา โม เปะ เอนิ� 2 พะจาว อฮั เฮ�ี
�อาึ ซ รโจะ ปุย โครยญ เมือง เกือฮ ฮอยจ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� โม เซ ซ ปุน อ�ื ซ เลียก
ซะ เต เญือะ ปุย นึง อ�ื ซ ยุฮ ป โอ ไมจ ละ ปรโปวน
นึง อ�ื ซ โรวก ปุย นึง อื ตา บลัฮ ลอก ละ ซ เกือฮ อื
แปน ครา แตะ� โนก ฮา เซ ปุย ไฮญ นึง อื ไก โตว
ป ซ โรวก โอก ฮา เมือง อ�ื� อฮั เซ�

3 เญือม เซ พะจาว ซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โอก
ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง โม เซ ตอก เญือม โอก
ตอซู แตะ ไม่ ปุย ไพรม โฆะ โฮ� 4 ซเงะ เซ ชวง อื ซ
ชุง นึง บลาวง กาวก ป ไก โบ เวยีง เยรูซาเลม ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ� บลาวง กาวก เซ ซ ลเฆือฮ ติ แตะ
เลีฮ ลอา� บลาวง เซ ซ เฌาะ ติ แตะ ไบรจ ก ล่า
วง ติ ก บลัฮ ไบรจ ก เซฮ ติ ก บลัฮ� ซ ไก โตะ โลก
เวอืฮ นึง ซน่ะ อื เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ลัก่ เลีย
ก ซเงะ� 5 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ตอ คระ โตะ โลก
เซ นึง ซ โบฮ คระ ละ เปอะ ฮอยจ โบ ฆรุง เวยีง เซ�
ซ ตอ เปอะ ฮา เม่ะมัก่ แตะ ตอก เญือม ตอ ปุย ฮา
ดุงเดียง เตะ เจน มัฮ อุตซียา กซัต เมือง ยูด่า โฆะ�
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เญือม เซ เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ ซ ฮอยจ ดิ ไม่ โม เต
ปด่า ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

6 ซเงะ เซ เญือะ ซ ไก โตว โฆยญ ลอน บริ นึง�
รน่ะ กอ นึง อื ปุ เญือะ ซ ไก� 7 ซเงะ เซ ซ ซเปีย
ลอป� มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุง ไลลวง ซเปีย ตอก เซ�
ไลลวง ซเงะ่ รซาวม ซ เปียน ติ แตะ� เมือ กปู อื ซ
ซเปีย ลัง่� 8 เญือม เซ รอาวม จีวติ ซ ปัต โอก เน่
อมึ เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ลวง ลัก่
โอก ซเงะ บลัฮ� ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ บลัฮ� รอาวม เซ ซ ปัต ลอป เตือง เมือ เฮละ
เมือ แลง� 9พะจาว ซ แปน กซัต ตัตเตียง ปุย เล่ีป
เตะ� เญือม เซ มัฮ เยโฮวา โน่ง ป ซ มัฮ พะจาว�
มอยฮ พะจาว เซ ซ แปน ป ระ ไล ละ ปุย ฮา มอยฮ
โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื

10ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง เกบ่า ลวง ลั่
กล่าวง ฮอยจ ละ รมิโมน ลวง ลัก่เซฮ� ซ แปน โอยจ
เตะ ลโลวง� เวยีง เยรูซาเลม ซ ฮลาวง ไม่ รโอฮ รอตั
แตะ ฮา เมือง ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื เคต เมือง เซ
ซ ไก เน่อมึ นึง โตะ รเวอืะ เบ่นยามิน ฮอยจ ละ โตะ
รเวอืะ โจง ฆรุง ป อฮั ปุย โตะ รเวอืะ ไพรม ไม่ เซ�
ไก แม เน่อมึ นึง ปอม ฮลาวง ฮานันเอน ฮอยจ ละ
นา ก ไก ควน บึน อะงุน ยุฮ กซัต� 11 ปุย ซ ยุฮ เญือะ
อาวต คราว โซม แตะ กไน เวยีง เซ� ซ โฮลฮ อาวต
ซไบ่ นึง อ�ื เญือะ ไก โตว ตอก ไลจ ตอก โลม อ�ื

12 พะจาว ซ เกือฮ ป โซะ ฆอก ฮอยจ ละ ปุย โค
รยญ ปะเทต ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เซ�
ปุย โม เซ เยอ ซ ซเออมึ เนะ เตือง ไอม ลัง่ อ�ื ไง่
อื ไม่ ดัก อื ซ ซเออมึ ตื โรฮ� 13 ซเงะ เซ พะจาว
ซ เกือฮ กัน ซุกซัก ลุงลัง ฮอยจ ลลาึง ปุย โม เซ เตื
อง โอยจ อ�ื เญือม เซ ปุย โม เซ ซ โฮมวต ป มัฮ
ปุโฮมว โม โกะ แตะ ไอฮ� ซ ตอซู ไอฮ ไม่ ปุ แตะ�
14 โม ยูด่า เยอ ซ ตอซู โรฮ ละ ซ ปองกัน แตะ เวยีง
เยรูซาเลม� ซ โฮลฮ ซเคระ คาวคอง โฮวน ยุฮ ปุย
โฮวน เมือง เซ ฮา อ�ื ป มัฮ ไคร� มาื� ไม่ เครองึ
เซอกึ โฮวน� 15 เญือม เซ ซ ฮอยจ พาญัต ฆอก ละ
บรอง� ลอ� ไม่ อูต ไม่ บรงั โรฮ� พาญัต เซ ซ ฮอยจ
โรฮ ละ ซัตซิง ไฮญ ป อาวต นึง ไคะ ยุฮ โม ป ฮอยจ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ยูด่า เซ เตือง โอยจ อ�ื

16 กัง เคะ เอ ปุย โครยญ ปะเทต ป ฮอยจ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เซ� เมาะ ป โฮฮ ลัง่ นึง อ�ื
ปังเมอ ซ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม โครยญ เนอึม
ละ ซ ไว แตะ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ กซัต
ตึก นึง ระ แตะ เซ� ไม่ ซ ชลอง โรฮ อื กัน อาวต นึง
เตอปึ ไม่ อ�ื 17 ดัฮ ไก ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี ป โอ อื
ญอม ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ไว อื พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ กซัต ระ เนอมึ เซ� ปุย โม เซ
เญือะ ซ เฮละ โตว พริ ละ ฆาื อ�ื 18ป มัฮ ปุย เมือง อี
ยปิ เปอ� ดัฮ โอ ญอม ฮาวก นึง กัน ชลอง กัน อาวต
นึง เตอปึ เซ โฮ� พะจาว ซ เกือฮ พาญัต ฆอก ฮอยจ
ละ อื ฆาื อ�ื มัฮ โรฮ ตอก เกือฮ อื ฮอยจ ละ ปุย ปะ
เทต ไฮญ ป โอ ญอม ฮาวก นึง กัน ชลอง เซ โรฮ�

19 ไลลวง ป เอจี อฮั ฮะ เซ มัฮ ไลลวง ตุต ป ซ ลอก
โม อยีปิ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ เมาะ ป โอ ญอม ฮาวก นึง
กัน ชลอง อาวต นึง เตอปึ เซ�

20 เญือม เซ เยอ� ปัง มัฮ โพรยญ ป ตาึก ปุย นึง
บรอง ซ ไซฮ ตื ปุย รซอม เฮี นึง� �ทไว ละ พะจาว,�
อฮั เซ� ปัง มัฮ โดง เดือง ป โกว ปุย นึง วิฮนั ยุฮ
พะจาว เซ� ซ แปน โอยจ ป ซัมคัน ตอก กลอง เชื
อม ป อาวต ลั่กกา คัน ทไว โฮ� 21 เมาะ โดง เดือง
ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ นึง เมือง ยูด่า เตือง
โอยจ อ�ื ซ แปน โอยจ ป โกว ปุย นึง กัน รซอฮ แตะ
ละ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� โม ป ฮอยจ ทไว โอ
เอฮี เซ โกว โดง เดือง โม เซ ละ โตวง แตะ โตะ ซัต
ซิง ป ทไว แตะ เซ� เจน เซ เยอ� เญาะ ซ ไก โตว
โม ป กา ป ไค นึง วฮินั ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง
เงอ�
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มาลาคี
พะทัม มาลาคี มัฮ ป ไซฮ ปุย กา เกิต พะเยซู นึง

ปลัฮเตะ ปาวน รอย โฮฮ เนอึม� เจน เซ เอจี ฟวยจ
เฌาะ ยุฮ ปุย วฮินั โคระ โอ� ปาวไม ระ ยุฮ มาลาคี
เยอ มัฮ ฆวต ซตอก อื โม ซตุ ไม่ โม ลัปซด่อน ละ ซ
เกือฮ อื เนอมึ รพาวม ละ พะจาว� ไม่ โตก อื ละ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่ ปุย ไน แตะ� ซไม มาลาคี เซ�
ปุย เอจี เกือฮ ติ แตะ ซลัฮ นึง ทื แตะ พะจาว� เอจี
ที นึง พลวย อื จีวติ แตะ ลเลียก รไม่ ไม่ ป ฆอก ป
เบร� ไม่ โอ อื เญือะ นัปทื เนอึม พะจาว ตอก ไพรม
แตะ� โม ซตุ ไม่ โม ลัปซด่อน โรวต ยุฮ ป บ่วก ละ
พะจาว นึง โอ อื เญือะ ญอม ทไว ป ลัง ทไว แตะ
ละ อ�ื เญือะ เกือฮ โตว โรฮ จีวติ แตะ ปุก ตัม ลปุง
ซตอก พะจาว ละ แตะ� ปัง มัฮ ตอก เซ มาลาคี ร
โฮงะ ไลลวง ซ ฮอยจ พะจาว เคะ อื ติ โฮน� ละ ซ ร
เตีฮ อื โอเอฮี ละ ปุย ไน แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย ไน
แตะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� กา เซ ปังเมอ ซ เกือฮ ป
ซึป กัม นัม ปัก แตะ ฮอยจ ติ ปุย ละ ซ เพรยีง อื อาึง
คระ ละ แตะ ลั่กกา แตะ� ปุย เซ ซ เกือฮ ปุย โตก
ละ ลปุง ซันญา พะจาว อาึง ไม่ ปุย�

1 ลปุง โม เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ฮอยจ
ละ โม อซิราเอน� มัฮ ป ซึป มาลาคี ละ อ�ื

พะจาว ฮรกั โม อซิราเอน
2พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ฮรกั โม เปะ เตือง โอยจ

เปอะ�� อฮั เซ�
โม เปะ ปังเมอ ไฮมญ เปอะ ตอก เฮ�ี �ฮรกั เปอะ

เอะ ตอก เมอ�� อฮั เปอะ เซ�
พะจาว โลยฮ อ�ื �เอซาว ไม่ ยาโคป โม่ มัฮ เอยีก

ปุ ปุ แตะ� อาึ ปังเมอ ฮรกั โม ยาโคป นึง อ�ื 3 โม เอ
ซาว เยอ อาึ จัง เงอะ� อาึ เอจี เกือฮ บลาวง ฌื เมือง
เอซาว แปน โอยจ ลาึน� เมือง อาวต อื อาึ เอจี มอป
ละ บราวก นึง ลาึน เวอืฮ เซ��

4 โม เมือง เอโด่ม ป มัฮ เมือง อาวต จัตเจือ เอซาว
เซ นึง� ปัง อฮั ติ แตะ ซ เฌาะ โก โคระ แม ยว่ง ฮงั
นึง เมือง แตะ เซ เกือฮ ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ�
พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ปังเมอ อฮั เฮ�ี
�เกือฮ โก อื เมิฮ� อาึ ซ เญื่อฮ โคระ แม เยอะ ฮา

อ�ื ปุย ซ อฮั เมือง เอโด่ม เซ มัฮ เมือง ฆอก เมือง
เบร� มัฮ โม ป ซ ลอก ลอป รพาวม ฮาวก ยุฮ พะ
จาว,� อฮั เซ พะจาว เยอ� 5 โม เปะ โม อซิราเอน
ซ ยุ เปอะ นึง ไง่ แตะ� โม เปะ ซ อฮั เปอะ ฆาื อื
ตอก เฮ�ี �ระ เนอึม พะจาว. อมันัต อื พรุ เฮอื ละ
ปุย โปน เอนิ ม่าื เคต เมือง อซิราเอน ก ซไง อ�ื� อฮั
เปอะ เซ�

กัน ทื ปุย พะจาว ไม่ รพาวม โอ เนอมึ แตะ
6พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ละ โม ซตุ ตอก

เฮ�ี �กวน รเมะ นัปทื เปือะ แตะ� กวนไจ นัปทื ปอ
เลียง แตะ� ดัฮ อาึ มัฮ เปือะ เปอะ� เมอยุ โอ เปอะ
ญอม นัปทื อาึ อ�ื ดัฮ อาึ มัฮ ปอเลียง เปอะ� เมอยุ
โอ เปอะ เนองึ ป อฮั อาึ อ�ื โม เปะ ป มัฮ โม ซตุ อู�
เอจี มัฮ โม เปะ ป เพียก แฮม อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อื
พะจาว�

โม เปะ อฮั เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เอะ เพยีก แฮม
ปะ ตอก เมอ�� อฮั เปอะ เซ�

7พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เฮี ป ยุฮ เปอะ�
โม เปะ เอจี ทไว เปอะ โอเอฮี ป รแอม ละ อาึ นึง คัน
นึง วฮินั ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ พะจาว.
�เอะ ทไว โอเอฮี รแอม ละ เปอะ ตอก เมอ�� ตึน

ซ อฮั เปอะ เซ�
พะจาว อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ พลิฮ เปอะ คัน ซงะ่

ซงอม ยุฮ ฮุ� 8 เญอืม ตาว เปอะ ซัตซิง จัก ไง่ โบวก
เตะ โบวก ชวง ไม่ ป โซะ อื ละ ทไว เปอะ ละ อาึ อมั
มัฮ อฮั เปอะ โอ พิต� ลอง แลน เกือฮ โอเอฮี ตอก
เซ ละ จาวเมือง ยุฮ เปอะ ตัม ไอฮ อื ละ เปอะ� อมั
ซ ปุก อื รพาวม อ�ื แจง โอ อื ซ ปุก เกอ�� อฮั เซ
พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

9 �ปัว พะจาว เลียก พาวม นึง เอะ�� อฮั ลอป
เปอะ เซ�
เญือม ทไว เปอะ ป โอ ไมจ ละ อื ตอก เซ อมั ซ

เกียฮ เลียก พาวม นึง เปอะ� อมั ซ เกียฮ โพต อื
ป ไมจ ละ เปอะ� แจง โอ อื เกียฮ ฮา� พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี 10 �ฮา ซ เกือฮ เปอะ ปุย ยุฮ
ป โอ ปุก ตอก เซ อาึ ฆวต เกือฮ เอนิ ปุย ซอง แปฮ
รเวอืะ วฮินั เซ ฮา� เญือะ ฆวต เกือฮ โตว ปุย ทไว ป
โอ ไมจ ตอก เซ� เญือะ ฆวต เกือฮ โตว ปุย แพรฮ
งอ นึง คัน ยุฮ แตะ เฟือฮ เอนิ� มัฮ เนอึม ป โอ ไก
ป มัฮ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ป ยุฮ โม เปะ ปุก โตว
รพาวม เมอะ� อาึ เญือะ ซ รปั โตว ป ทไว เปอะ��
อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

11 �เน่อมึ นึง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลัก่ เลียก
ซเงะ เอ มอยฮ อาึ มัฮ ป ระ ไล ละ ปุย โครยญ เมือง�
เอจี ไก ป ทไว ป ซออย ฮงาื ละ อาึ อื ไม่ ป ซงะ่ ซงอม
ละ ทื อื มอยฮ อาึ โครยญ โดฮ� มอยฮ อาึ อื มัฮ เนอึ
ม ป ระ ไล ละ ปุย โครยญ เมือง�� อฮั เซ พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง�

12�โม เปะ ปังเมอ พามัต เปอะ อาึ นึง เกือฮ เปอะ
คัน ยุฮ อาึ แปน ป โอ ซัมคัน� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย ทไว
ซัตซิง โละพริ นึง� 13 โม เปะ เอจี พามัต โรฮ เปอะ
กัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ อาึ� อฮั เปอะ ติ แตะ เตือ
ออป นึง� ดัฮ เปอะ โรวก ทไว ซัตซิง ป บระ แตะ ไม่
ป คาโด่ อื ไม่ ป อาวม อื ป โซะ� อาึ อมั ซ ปุน รปั เน่
อมึ นึง เปอะ�

14 �อาึ มัฮ กซัต ระ� เญือม ซันญา ปุย อาึง ละ
ซ ทไว แตะ แกะ ปิ โปก ไมจ ยุฮ แตะ ละ อาึ� ดัฮ ล
เตือฮ แม โรวก ป ไก ตอก โละพริ อ�ื ปุย บ่วก ตอก
เซ ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื ปุย โครยญ
เมือง ไมจ อื ฮลัต นึง อาึ ไม่ นัปทื เนอึม แตะ อาึ��
อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

2
1 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮี ละ โม ซตุ�

�ลปุง ซตอก รเง่อมึ เฮี ฮอยจ ละ โม เปะ� 2 ดัฮ
โม เปะ โอ งอ่ต ป อฮั ฮะ ไม่ โอ เปอะ ญอม โปวต
รพาวม แตะ ทไว โญตซัก ละ มอยฮ อาึ โฮ� อาึ ซ
เกือฮ โม เปะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื อาึ ซ
ซะ ซม่อต คาวคอง ไมจ ป ลัง ฮอยจ ละ เปอะ� ตัม
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เนอึม อ�ื เอจี ฟวยจ ซะ ซม่อต เตอ นึง โอ โม เปะ
โปวต รพาวม แตะ นัปทื อาึ ติ ชวง�

3�อาึ ซ เกือฮ กวน เฌือต เปอะ ลอก ตุต แตะ ฆาื
ป ยุฮ เปอะ เซ� อาึ ซ ตา เอนิ เอยีง ซัตซิง ทไว เปอะ
เซ นึง นา โม โกะ เปอะ� ไม่ ซ ยวก โปวฮ โม เปะ ฮา
แตะ ตอก โปวฮ ปุย เอยีง ซัตซิง โฮ� 4 เญือม เซ
โม เปะ ซ ยุง เปอะ ฆาื อื มัฮ เนอึม อาึ ป เกือฮ ลปุง
ซตอก รเง่อมึ เฮี ฮอยจ ละ เปอะ� ซ ยุง โรฮ เปอะ
มัฮ ลปุง ซันญา อาึ ไม่ โม เลวี เซ ป ตอน ป ฮมัน
ลอป�

5 �นึง ลปุง ซันญา อาึ ไม่ จัตเจือ เลวี เซ อาึ ซัน
ญา อาึง ซ เกือฮ แตะ จีวติ ละ� ไม่ ป เฮน ป ฮลอง
โรฮ� อาึ เกือฮ เนอึม ละ อื ตอก เซ เดอมึ ซ นัปทื
เนอึม อาึ� เจน ไพรม อื โม เซ นัปทื เนอึม อาึ ไม่
ฮลัต โรฮ แตะ นึง เงอะ� 6 เอจี เพอกึ เนอมึ ปุย ตัม
ปุก อื ไล แตะ� ไก โตว ป โอ เนอมึ นึง อ�ื เญอืม เซ
เอจี รโจะ เนอึม รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาวต โรฮ ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ ไม่ นัม อื ปุย โฮวน เกือฮ ลเตือฮ
ฮา ป ฆอก ป เบร�

7 �ดักดอย ซตุ ลัง เพอกึ เนอึม ปุย เกือฮ ยุง พะ
จาว� ปุย ลัง โฮว เคะ ซตุ เซ ละ ซ โฮลฮ แตะ ฮมอง
กัม เพอกึ กัม ตอม ป ปุก ป ลอก นึง อ�ื นึง มัฮ อื ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� 8 โม
เปะ ปังเมอ ลเตือฮ เปอะ ติ แตะ โอก ฮา คระ ยุฮ ฮุ�
กัม เพอกึ กัม ตอม เปอะ ปุย เอจี แปน ควน เกือฮ
ปุย ฆลาื� เอจี แพก เปอะ ลปุง ซันญา อาึ ไม่ โม
เลว�ี 9 อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน เพยีก แฮม โม เปะ
ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เปอะ โซะกิจ ปิญไง่ นึง โอ เปอะ โฮว
นึง คระ ยุฮ ฮุ� เอจี แปน เปอะ ป เพอกึ ปุย ไม่ ฮรกั
เปอะ ป ฮรกั จัง เปอะ ป จัง แตะ� เนอึม เปอะ โตว
รพาวม นึง กัน เพอกึ เปอะ โกตไม ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ
พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

โม ยูด่า เนอมึ โตว รพาวม ละ พะจาว
10 โม เอะ อมั มัฮ โอ เยอะ มัฮ เปือะ ติ� โม่ มัฮ พะ

จาว ติ โตน เซ ป ซัง เอะ เกิต โครยญ โฆะ โอ� แจง
มัฮ อ�ื ดัฮ มัฮ ตอก เซ เมอยุ โอ เอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซัน
ญา โม จัตเจือ ไพรม เมอะ อาึง ไม่ พะจาว เยอ� มัฮ
ฆาื เมอ ป โอ เอะ เนอมึ รพาวม ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื

11 ปุย เมือง ยูด่า ไม่ เมือง อซิราเอน ไม่ เวยีง เย
รูซาเลม เนอึม โตว รพาวม ละ พะจาว� เอจี ยุฮ โอ
เอฮี ป เกละ เนอมึ พะจาว ยุ ติ เจือ� โม เซ โฮว ไอฮ
ปรโปวน ป นัปทื พะ ตังเมือง แปน ปุย เญือะ แตะ�
มัฮ เซ ป เพียก แฮม โม เซ วิฮนั ซงะ่ ซงอม ป ฮรกั
เนอมึ พะจาว เซ ฆาื อ�ื 12 ปรเมะ ป ยุฮ ตอก เซ ปัง
มัฮ โม ซตุ ญุ่ก� ปัง มัฮ โม ลัปซด่อน ญุ่ก� เกือฮ พะ
จาว โครฮ โอก ฮา ก อาวต โม ยาโคป โครยญ โฆะ
ปุย� ปุ เกือฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง รปั ป ทไว อื
ละ แตะ เฟือฮ เอนิ�

13 ไก แม ติ เจือ ป ยุฮ โม เปะ เอ� เยอืม เปอะ ปอ
ซเกาะ คัน ยุฮ พะจาว นึง รบวต แตะ� แงงฮั เปอะ
ฆาื ไลจ รพาวม แตะ นึง โอ พะจาว เญือะ รปั ป ทไว
เปอะ ละ อ�ื ไม่ โอ เปอะ เญือะ โฮลฮ ป ไมจ เน่อมึ นึง
พะจาว� 14 โม เปะ อมั ฆวต ยุง เปอะ ตอก โอ แตะ

โฮลฮ โฮ� มัฮ ฆาื มัฮ พะจาว ซกิ พีญัน ยุฮ เปอะ�
เอจี ยุ อื ป พิต ป ยุฮ เปอะ ละ ปรโปวน เญือะ เปอะ ป
โฮลฮ เปอะ เญอืม นมุ ลัง่ แตะ� เอจี แปน ปุกู เปอะ
ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ไม่ เปอะ� โม เปะ ปัง ซันญา
เปอะ อาึง ซองนา พะจาว� ปังเมอ โอ เปอะ เนอึม
รพาวม ละ�

15 มัฮ พะจาว ป เกือฮ ปะ ไม่ ปุย เญือะ เปอะ รโจะ
แปน ปุย ติ โม่ว เยอ� เตือง โกะ เนอึ ม เปอะ ไม่
รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื มัฮ เมอปฆวต ไอฮ
พะจาว นึง อ�ื มัฮ ฆวต เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ กวน
แตะ ละ ซ แปน กวน เปอะ เซ ปุย ไน พะจาว� ไมจ
เปอะ แฮน เนอึม ติ แตะ� ไมจ เปอะ เนอึม รพาวม
ละ ปุย เญือะ เปอะ ป โฮลฮ เปอะ เญอืม นมุ ลัง่ แตะ
เซ�

16 เยโฮวา พะจาว ยุฮ อซิราเอน อฮั เฮ�ี �อาึ เกละ
เนอมึ ยุ กัน ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ� เกละ โรฮ ยุ กัน
โคมเฮง คาเคียน ปุย ปุย เญือะ แตะ� ไมจ เปอะ
แฮน เนอึม ติ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ เนอึม
รพาวม ละ ปุย เญือะ เปอะ โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั
เซ�

ซเงะ ซ ฮอยจ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี
17 โม เปะ เกือฮ เปอะ พะจาว เตือ ออป นึง แตะ

ฆาื ป อฮั ป มวยญ เปอะ� ตึน ซ ไฮมญ เปอะ ตอก
เฮ�ี �ตอก เมอ ตอก เกือฮ เอะ พะจาว เตือ ออป นึง
แตะ�� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ�
ป เตือ ออปพะจาว นึง เปอะ ฆาื อื มัฮ ฆาื อฮั เปอะ

โม ป ยุฮ กัน ฆอก มัฮ ป ไมจ ละ พะจาว. อฮั เปอะ
โม เซ ปุก รพาวม พะจาว. โฮฮ ฮา เซ อฮั แม เปอะ
ตอก เฮ�ี �ยุ โตว รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ตัม ปุก ตัม
ลอก อื เมอ�� อฮั เปอะ เซ�

3
1พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ดวน

ป ซึป กัม นัม ปัก แตะ โฮว กา แตะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ
เพรยีง อาึง คระ ลั่กกา เยอะ� พะโองจาว ป ซาวป
โม เปะ ยุ เซ ซ ฮอยจ งอ่ม นึง วฮินั ยุฮ แตะ� ปุย เซ
ซ ฮอยจ ละ ซ ซึป แตะ ลปุง ซันญา อาึ อาึง ละ ปุย�
เอจี มัฮ ปุย เซ ป ซ เกือฮ รพาวม เปอะ มวน� งอ่ต
แลน� เอจี ซ ฮอยจ เนอมึ�� อฮั เซ�

2 ซเงะ ฮอยจ อื เซ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน อาวต ตอน
ลัง่ เงอ� มัฮ ปุย ป ซ ไอม ลัง่ เงอ ซเงะ เปลีฮ อื ติ
แตะ เซ� พะโองจาว เซ ซ ตอก งอ รโซฮ� มัฮ โรฮ
ตอก ซบู่ ป ซงะ่ ยุฮ เครองึ� 3 ซ งาวม ตอก จังเคือง
ป โล มาื นึง เบิง่ ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื มาื เซ ซงะ่�
ซ เกือฮ โม ซตุ ยุฮ แตะ ซงะ่ ตอก ซงะ่ ปุย ยุฮ มาื ไม่
ไคร ละ ซ เกือฮ อื ปุน ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตอก ปุก
อื ไล แตะ� 4 เญอืม เซ โอเอฮี ทไว ปุย เมือง ยูด่า ไม่
เวยีง เยรูซาเลม เมอ ซ ปุก รพาวม พะจาว ตอก โอ
เอฮี ทไว ปุย เจน ไพรม โฆะ ลัง่ โฮ�

5พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม เซ อาึ ซ ไกลจ ฮอยจ ร
เตีฮ โอเอฮี ละ ปุย� ซ รโฮงะ ซโตฮ กัน พิต ยุฮ โม ป
โกว อมันัต พี ไม่ โม ป เลนจุ ไม่ โม ป แปน พญีัน โอ
เนอึม ไม่ โม ป โอ ญอม เกือฮ งวยฮ ซเงะ ซงา ลุก
จัง แตะ� ซ รเตีฮ โรฮ โม ป คัม ตุง แมฮงั แมไม ไม่
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กวนดุ กวนดอย� ป บ่วก ละ ปุย ตังเมือง ญุ่ก� โม
ป โอ ฮลัต นึง อาึ ญุ่ก� อาึ ซ เกือฮ โอยจ ลอก ตุต
แตะ�� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

ไลลวง โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว
6 �อาึ มัฮ พะจาว. อาึ เปียน โตว ติ แตะ� โม เปะ

ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป เปอ� มัฮ ฆาื เซ ป โอ โม เปะ ดิ
ไลจ โลม โอยจ ฆาื อ�ื 7 เน่อมึ นึง เจน จัตเจือ ไพรม
เปอะ โม เปะ กอ ฆวต แพก เปอะ โกตไม ยุฮ อาึ� ยุฮ
เปอะ โตว ตัม โกตไม เซ� ปัง มัฮ ตอก เซ ดัฮ เปอะ
เอญี แม เคะ อาึ โฮ อาึ ซ เอญี โรฮ เคะ โม เปะ��
อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�
โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ

ละ ซ โฮลฮ แม แตะ เอญี เคะ อ�ื� ตึน ซ อฮั เปอะ
เซ�

8�ปุย อมั โรวต บ่วก ละ พะจาว� ลัง โอ โรวต อ�ื
โม เปะ ปังเมอ โรวต ลัง่ เปอะ บ่วก ละ อาึ�� อฮั เซ
พะจาว�
โม เปะ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �เอะ บ่วก ละ พะจาว

ตอก เมอ�� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ�
พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ทไว เปอะ โตว

ป ลัง ทไว แตะ ละ อาึ นึง โอเอฮี ตา กาว ปุน ทไว ติ
ปุน� ไม่ โอเอฮี ทไว ไฮญ เปอะ โรฮ� 9 โม เปะ ปุย
ติ เมือง เฮ�ี ซ ลอก เปอะ ป โอยจ นึง โซะ แตะ นึง
บ่วก เปอะ ละ อาึ� 10 ป ลัง ทไว เปอะ กาว ปุน ติ
ปุน เซ ไมจ เปอะ ฮอยจ ตาว อาึง นึง ก เกป ปุย คอง
ทไว เซ กุมปอ เดอมึ ป โซม ป ปอน ซ ไก ฆาื นึง วฮินั
ยุฮ อาึ� ลอง แลน อาึ อื นึง ไลลวง เฮ�ี ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ อาึ ซ โปฮ รเวอืะ นาตัง เมือง มะลอง ละ
เปอะ� ซ โทก โซ ป ไมจ ละ เปอะ โฮวน ปอ โอ เปอะ
เญือะ โอยจ โกว� 11 อาึ ซ คัต แมง ม่อยจ ไซม ไล่
ฮา เฮงาะ รโกะ ยุฮ เปอะ� โคะ อะงุน ยุฮ เปอะ ซ วติ
โตว เปลิ อ�ื 12 เญอืม เซ ปุย โครยญ เมือง ซ อฮั โม
เปะ มัฮ ปุย แปน ด่ี นึง ซ มัฮ ปลัฮเตะ อาวต โม เปะ
ปลัฮเตะ ไมจ ฮา ปลัฮเตะ ก ไฮญ�� อฮั เซ พะจาว
ป กุม ตฮนั มะลอง�

13 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ เอจี เติ ชฮิ วฮิ ฆอก
เปอะ อาึ�� อฮั เซ� โม เปะ ตึน ซ ไฮมญ เปอะ ตอก
เฮ�ี �มัฮ เมอ ป เติ ชฮิ วฮิ ฆอก เอะ ปะ นึง อ�ื� อฮั
เปอะ เซ�

14พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ อฮั เปอะ โอ
ไก ป มัฮ รซอฮ ปุย ละ พะจาว เยอ� เอะ ปัง ปีเล นึง
ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง� ปัง เกือฮ ติ แตะ ตุ
เตียม ซองนา พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง นึง อาวม
เมอะ พิต แตะ� เมอ ป แปน อื เนิ อ�ี 15 ตัม ป ยุ
เอะ เอ เอจี มัฮ โม ป เกียฮ ฮุน ป โฮลฮ ป ไมจ เจอ�
เอจี มัฮ โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร ป จเลิน แนฮ ปุ ปุ อู�
โนก ฮา เซ โม ป ลอง รพาวม พะจาว นึง โฆง แตะ
ยุฮ ป พิต ลอก โตว ลัง่ ป โซะ ฆาื อื ติ ชวง� อฮั เปอะ
ตอก เซ โม เปะ เอ�� อฮั เซ พะจาว�

ปุย เนอมึ รพาวม ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ
16 เญือม เซ โม ป นัปทื เนอึม พะจาว ซิงซา ดิ โอ

เอฮี ไม่ ปุ แตะ� พะจาว ฮมอง ป อฮั อ�ื ไม่ งอ่ต ที
แตะ ป อฮั ป อู อื เซ� เกือฮ โรฮ ปุย ไซฮ อาึง นังซื

ซองนา แตะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โตก ลอป ละ โม ป
นัปทื เนอึม แตะ ไม่ เมีญ มอยฮ อื แปน ป ซัมคัน�
17พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �ปุย โม เฮี ซ
มัฮ ปุย ไน อาึ� ซเงะ ซ เปลีฮ อาึ กัน รเตีฮ ระ ไล ยุฮ
แตะ� ปุย โม เฮี ซ แปน คอง วเิซต ยุฮ ฮุ� อาึ ซ เลีย
ก พาวม นึง ตอก เลียก พาวม เปือะ นึง กวน รซอฮ
ละ แตะ โฮ� 18 โม เปะ ซ ยุ แม เปอะ ติ โฮน ตอก
ตัง ปุย ซื ปุย ไซ ฮา ปุย ฆอก ปุย เบร� ซ ยุ เปอะ
ตอก ตัง ป รซอฮ ละ พะจาว ฮา ป โอ ฆวต เนอึง ป
อฮั อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

4
ซเงะ ซัมคัน ยุฮ พะจาว

1พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �ซเงะ เซ ซ
ฮอยจ เนอมึ� เญอืม เซ โม ป เกียฮ ฮุน ไม่ โม ป ยุฮ
ป ฆอก ป เบร ซ ฮะ ตอก เบระ ตอก โงว เฮงาะ โฮ�
ซ ฮะ ล่อยญ เอนิ ฮอยจ ละ แรฮ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื 2 ละ โม เปะ ป นัปทื เนอึม อาึ อ�ื อมันัต อาึ ซ
โอก ละ เปอะ ตอก เญอืม โอก ซเงะ โฮ� ซ มัฮ ควน
เปลีฮ อื กัน ซืไซ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ซ ซอต ซเปีย
ละ เปอะ ตอก ซเปีย ซเงะ โฮ� ละ ซ เกือฮ อื ป โซะ
ป คระ นึง เปอะ ไฮ ตื� โม เปะ ซ เตน เปอะ ปุ โฮว
ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ ตอก กวน โมวก พลวย ปุย
โอก ฮา คอก โฮ� 3 ซเงะ เญือม เปลีฮ อาึ กัน รเตีฮ
ระ ไล ยุฮ แตะ เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เป ปุย ฆอก
ปุย เบร� โม เซ ซ แปน เอนิ ตอก จะ ตอก รกาื อาวต
ฆรมึ ชวง เปอะ โฮ�� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะ
ลอง�

4�ไมจ เปอะ ไตม โกตไม เกือฮ ไอ โมเซ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ อาึ เซ ละ เปอะ� มัฮ ลปุง ซตอก อาึ อาึง ไม่
โกตไม ยุฮ ฮุ ป เกือฮ อาึ ละ อื นึง บลาวง ซีไน ละ โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื

5 �ซเงะ ระ ยุฮ พะจาว มัฮ ซเงะ ซัมคัน ปอ ฮลัต
ปุย นึง� กา ซ ฮอยจ ซเงะ เซ อาึ ซ เกือฮ เอลียา ป
ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เปอะ� 6 เอลียา เซ ซ เกือฮ
รพาวม เปือะ ไม่ กวน ปุก ปอ ปุ แตะ� มัฮ โอ อื มัฮ
ตอก เซ อาึ ซ จัมเปน ฮอยจ เกือฮ เมือง อาวต เปอะ
เซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ�� อฮั เซ พะจาว�



มัตไท 1:1 829 มัตไท 1:25

ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ มัตไท
ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ มัตไท รโฮงะ ซโตฮ มัฮ

พะเยซู ป เรอมึ ปุย ตัม อู ป ซันญาพะจาว อาึง เน่อมึ
เจน พะทัม ไพรม โฆะ� พะทัม มัตไท เฮี เกือฮ เอะ
คาวไจ ตอก เกิต โอเอฮี ตัม ป อฮั พะทัม ไพรม อื ซ
เกิต โครยญ เจือ� โอเอฮี เซ มัฮ ควน มวน รพาวม
ละ โม ยวิ� ปังเมอ มัฮ โรฮ ป มวน ละ เอะ ปุย ตัง
เมือง โรฮ�
มัตไท รโฮงะ ตอก เกิต พะเยซู� ไม่ ตอก รปั อื บั ่

ปติซมา� ไม่ ตอก ลอง ซาตัน รพาวม อ�ื ฟวยจ เซ
รโฮงะ โรฮ ตอก เพอกึ พะเยซู ปุย� ไม่ ตอก เกือฮ อื
ป โซะ นึง จังวตั กาลิลี ไฮ� เน่อมึ นึง โบ่ต 19 ฮอยจ
ละ โบ่ต 20 มัฮ ไลลวง คระ โฮว พะเยซู เน่อมึ นึง
จังวตั กาลิลี ฮอยจ ละ เวยีง เยรูซาเลม� โบ่ต 21
ฮอยจ ละ โบ่ต 28 มัฮ ไลลวง ป เกิต ไน อาแลฮ ซเงะ
กา ยุม อื ไม่ ตอก โกฮ ไอม อ�ื
พะทัม มัตไท เฮี เกือฮ เอะ ยุง มัฮ พะเยซู กซัต

เลือก พะจาว� พะเยซู เพอกึ ไลลวง ตอก ตัตเตียง
พะจาว ปุย ปลัฮเตะ� นึง มัฮ พะเยซู ป ลัง มัฮ กซัต�
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว มัฮ ไก อื ปเล่ีย ดัฮ เอะ ญอม
เกือฮ ตัตเตียง รพาวม เอะ โฮ� พะเยซู มัฮ อาจาน
ระ ป เกียฮ เพอกึ ตอม ปุย� กัน เพอกึ ตอม อื ปุย
ไก พอน คัก ตัม ป ไซฮ มัตไท เฮ�ี (1) กัน เพอกึ อื
ปุย นึง บลาวง ป เกว ไม่ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ ปุย
ป ญอม อาวต นึง บัน่เมือง ตัตเตียง พะจาว (โบ่ต
5-7). (2) กัน เพอกึ อื โม ลุกซิก แตะ (โบ่ต 10). (3)
ลปุง ปันฮา เกว ไม่ ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย (โบ่ต
13). (4) กัน เพอกึ ป เกว ไม่ แปน ปุย ลุกซิก เนอึ
ม (โบ่ต 18). (5) กัน เพอกึ ป เกว ไม่ เวลา ซ ลอยจ
ปลัฮเตะ เฮี (โบ่ต 24-25).

ไลลวง จัตเจือ พะเยซู
(ลก� 3:23-38)

1 คัก เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ พะเยซูครติ� พะเยซู
ครติ เซ มัฮ จัตเจือ ด่าวติ ป ซึป จัตเจือ แตะ เน่อมึ
นึง อปัราฮมั�

2 อปัราฮมั เซ มัฮ เปือะ ยซิฮกั� ยซิฮกั เซ มัฮ
เปือะ ยาโคป� ยาโคป เซ มัฮ เปือะ ยูด่า ไม่ เอียกปุ
ไฮญ อื เตือง โอยจ อ�ื

3 ยูด่า เซ มัฮ เปือะ เพเรต ไม่ เซรา� มะ ปุย ลอา
เซ มัฮ ทามัน� เพเรต เซ มัฮ เปือะ เคตโรน� เคต
โรน เซ มัฮ เปือะ รมั�

4 รมั เซ มัฮ เปือะ อมัมีนาดัป่� อมัมีนาดัป่ เซ มัฮ
เปือะ นาโชน� นาโชน เซ มัฮ เปือะ ซาละโมน�

5 ซาละโมน เซ มัฮ เปือะ โบอ่ตั� มะ อื มัฮ ราฮปั�
โบอ่ตั เซ มัฮ เปือะ โอเบ่ต� มะ อื มัฮ รุต� โอเบ่ต เซ
มัฮ เปือะ เจซี�

6 เจซี เซ มัฮ เปือะ ด่าวติ ป โฮลฮ แปน กซัต� ด่า
วติ เซ มัฮ เปือะ ซาโลมอน� มะ อื มัฮ ปรโปวน เญือะ
อูรยีา ไพรม อ�ื

7 ซาโลมอน เซ มัฮ เปือะ เรโฮโบ่อมั� เรโฮโบ่อมั
เซ มัฮ เปือะ อาบีย่า� อาบีย่า เซ มัฮ เปือะ อาซา�

8 อาซา เซ มัฮ เปือะ เยโฮชาฟัต� เยโฮชาฟัต เซ
มัฮ เปือะ โยรมั� โยรมั เซ มัฮ เปือะ อุซียา�

9 อุซียา เซ มัฮ เปือะ โยทัม� โยทัม เซ มัฮ เปือะ
อาฮตั� อาฮตั เซ มัฮ เปือะ เฮเซคียา�

10 เฮเซคียา เซ มัฮ เปือะ มะนาเซ� มะนาเซ เซ
มัฮ เปือะ อาโมน� อาโมน เซ มัฮ เปือะ โยซียา�

11 โยซียา เซ มัฮ เปือะ เยโคนิยา ไม่ โม เอียกปุ
ไฮญ อ�ื เจน เซ ปุก เญือม โรวก ปุย โม อซิราเอน
ฮอยจ นึง เมือง บ่าบีโ่ลน�

12 ฟวยจ โรวก ปุย โม อซิราเอน ฮอยจ นึง เมือง
บ่าบี่โลน เนอ� เยโคนิยา เซ ไก กวน มอยฮ เชอันทิ
เอน� เชอนัทิเอน เซ มัฮ เปือะ เซรูบ่าเบ่น�

13 เซรูบ่าเบ่น เซ มัฮ เปือะ อาบี่อุต� อาบี่อุต เซ
มัฮ เปือะ เอลียาคิม� เอลียาคิม เซ มัฮ เปือะ อาซอ�

14อาซอ เซ มัฮ เปือะ ซาโด่ก� ซาโด่ก เซ มัฮ เปือะ
อาคิม� อาคิม เซ มัฮ เปือะ เอลีอุต�

15 เอลีอุต เซ มัฮ เปือะ เอเลอาซา� เอเลอาซา เซ
มัฮ เปือะ มัตทัน� มัตทัน เซ มัฮ เปือะ ยาโคป�

16 ยาโคป เซ มัฮ เปือะ โยเซป� โยเซป เซ มัฮ ปร
เมะ เญือะ มาเรยี� พะเยซู ป อฮั ปุย พะครติ ไม่ เซ
เอจี ฮอยจ เกิต เน่อมึ นึง มาเรยี เซ�

17 เญอืม มัฮ อื ตอก เซ เน่อมึ เจน อปัราฮมั ฮอยจ
ละ เจน ด่าวติ เตอ� ไก กาว โรฮ ปาวน เจน ปุย�
เน่อมึ เจน ด่าวติ ฮอยจ ละ โรวก ปุย โม อซิราเอน
ฮอยจ นึง เมือง บ่า บี่ โลน เนอ� ไก โรฮ กาว โรฮ
ปาวน เจน ปุย� เน่อมึ เญือม โรวก ปุย โม อซิรา
เอน เซ ฮอยจ ละ เญือม เอจี เกิต พะเยซูครติ เตอ�
ไก โรฮ กาว โรฮ ปาวน เจน ปุย โรฮ�

ไลลวง เกิต พะเยซู
(ลก� 2:1-7)

18 ไลลวง เญือม เกิต พะเยซูครติ เตอ มัฮ ตอก
เฮ�ี มาเรยี ป มัฮ มะ อื เซ เอจี ไก กัมฟู ไม่ โยเซป�
กา เฆียง ไอฮ อื ปุ แตะ แปน รเมะ รโปวน เนอ�
มาเรยี เอจี โรวก กวน แตะ เบือ ลปุ พะจาว� 19 โย
เซป ป ไก กัมฟู อื ไม่ เซ ตะ เกือฮ ไลลวง เซ ไฆลป
นึง มัฮ แตะ ปุย ไมจ ไล ซองนา พะจาว� ไม่ โอ อื
ฆวต เกือฮ มาเรยี โซะกิจ นึง ปุย� ตะ บระ กัฮ กัมฟู
แตะ ฮา มาเรยี เซ ฆาื อ�ื 20 ลไล ตะ อื ยุฮ ตอก เซ�
ฮอยจ เตปด่า ยุฮ พะจาว เคะ อ�ื รโฮงะ โอเอฮี ละ
อื นึง รโมะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โยเซป� ปะ ป มัฮ จัต
เจือ ด่าวติ เตอ� ปุ ฮอ นึง ซ ไอฮ เปอะ มาเรยี แปน
ปุย เญือะ เปอะ� เอจี มัฮ โรวก อื เบือ อมันัต ลปุ พะ
จาว� 21มาเรยี เซ ซ ไก กวน รเมะ ติ� ปะ ไมจ เปอะ
ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เยซู ละ นึง มัฮ อื ป ซ เกือฮ ปุย ไน
แตะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 โอเอฮี
ไล เซ เตือง โอยจ อื มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื แปน
ตอก เอจี อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฮ� 23 มัฮ อฮั
อื ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� ปเครฮี ม่อง ติ ปุย ซ โรวก�
ซ เกิต กวน รเมะ ติ� มอยฮ อื ซ อฮั ปุย อิมานูเอน
ไม่�� มัฮ อฮั อื พะจาว อาวต ไม่ เอะ ไม่� อฮั เซ�
24 โยเซป เญือม เอจี โปวะ อื ลอต เนอึม ยุฮ อื ตอก
ดวน เตปด่า ยุฮ พะจาว แตะ เซ� ไอฮ เนอมึ มาเรยี
เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� 25 ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ ยุ
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ปุ แตะ เฟือฮ กา เฆียง เกิต กวน อื เซ� เญือม เอจี
เกิต กวน อื เซ� ปุก เนอมึ มอยฮ อ�ื อฮั เยซู ละ อ�ื

2
ป เกียฮ ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ

1 เญือม เกิต พะเยซู นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม จังวตั ยู
เด่ีย เยอ� มัฮ เจน แปน เฮโรต กซัต� เญือม เซ ไก
โม ป ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ
งอ่น� มัฮ ป เกียฮ ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ โม เซ
เยอ� ฮอยจ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี 2�ป เกิต แปน กซัต
ยุฮ โม ยวิ เซ อาวต ก เมอ� เอะ มัฮ โฆง ฮอยจ ละ
ซ นุ่ม แตะ ไว กซัต เซ นึง นัปทื แตะ� นึง เอจี โฮลฮ
แตะ ยุ โอก ซโมยญ ซกิ ซัมคัน ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

3 เญือม เอจี ฮมอง กซัต เฮโรต ไม่ ป อาวต นึง
เวยีง เยรูซาเลม โอเอฮี ไล เซ เยอ� โตวฮ ฆราึง ฆาื
อื เตือง มู แตะ� 4 กซัต เซ กอก โม ซตุ ระ ไม่ โม ป
มัฮ คู เพอกึ พะทัม ป อาวต นา เซ เกือฮ อื โพรม ดิ
ไม่ ปุ แตะ เตือง มู แตะ� เญือม เซ ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �ป อฮั ปุย มัฮ พะครติ เซ ซ เกิต นา เมอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

5 โม เซ โลยฮ อ�ื �ซ เกิต นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม จัง
วตั ยูเด่ีย� ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี ไซฮ อาึง ลปุง
พะจาว ละ ยว่ง เซ ตอก เฮ�ี 6�ป มัฮ ยว่ง เบ่ตเลเฮม
จังวตั ยูเด่ีย เยอ� มัฮ เปอะ โตว ป แตวะ ไล ฮา ยว่ง
ไฮญ ละ แลน โม ป ตัตเตียง จังวตั ยูเด่ีย อ�ื ซ โอก
ป มัฮ จาวไน เน่อมึ นึง เปอะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ ตัต
เตียง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ�� อฮั เซ พะ
จาว��

7 เญือม เซ กซัต เฮโรต บระ กอก โม ป ยุง โอเอฮี
เบือ ซโมยญ เซ เอญี เคะ แตะ� ไฮมญ ที ไลลวง เญื
อม ยุ โรง อื โอก ซโมยญ เซ นึง โม เซ� 8ฟวยจ เซ
ดวน อื โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� อฮั เฮี ละ อ�ื
�โฮว ซาวป กวนดุ เซ โจน ยุ เปอะ� ดัฮ เปอะ เอจี ยุ
โฮ� แม รโฮงะ แม ละ อาึ เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ โฮว นุ่ม
โรฮ ไว�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 โม ป ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ เซ� โฮว เนอมึ ตัม
รซอม ดวน กซัต แตะ เซ� ซโมยญ ซวน อื ลวง ลัก่
โอก ซเงะ เซ โฮว รกา อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ อื ซื นา
ก อาวต กวนดุ เซ� ลโล่ะ นา เซ� 10 เญอืม ยุ อื ลโล่
ะ ซโมยญ เซ� มวน เนอมึ มวน แนม รพาวม เบือ อื
โม เซ เยอ� 11 เญือม เอจี เลียก อื โตะ เญือะ อา�
ยุ เนอึม กวนดุ เซ ไม่ มาเรยี ป มัฮ มะ อ�ื นุ่ม เอนิ
ไว กวนดุ เซ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ฮอย ป ไมจ โรวก
แตะ เซ เกือฮ อื ละ อ�ื ป โรวก อื เซ มัฮ ไคร ไม่ กัม
ยนั ไม่ โมตญอป�* 12ฟวยจ เซ พะจาว ซตอก แม อื
นึง รโมะ อื ละ ซ เกือฮ อื โอ เญือะ เอญี เคะ เฮโรต�
เอญี ฆาื อื นึง เมือง แตะ คระ ไฮญ�

เฮโรต ดวน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ กวนดุ

13 เญือม เอจี เอญี โม เซ เยอ� โยเซป ฮอยจ อู
แม เตปด่า ยุฮ พะจาว ไม่ นึง รโมะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�เฮโรต ซ ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ กวนดุ เซ� ไมจ เปอะ
โกฮ ตุย โรวก กวนดุ เซ ไม่ มะ อ�ื ตอ ไม่ ฮอยจ นึง
เมือง อียปิ� อาวต ไม่ นา เซ ฮอยจ ละ รโฮงะ แม
อาึ อื ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 ซาวม เซ โกฮ ตุย
เนอึม โรวก กวนดุ เซ ไม่ มะ อ�ื โฮว เนอึม ฮอยจ
นึง เมือง อียปิ เซ� 15 อาวต นา เซ ฮอยจ ละ ฟวยจ
ยุม เฮโรต� โอเอฮี ไล เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื
แปน ตอก ป เอจี อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฮ� มัฮ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ กอก กวน แตะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ�� อฮั เซ�

16 เฮโรต เญือม เอจี ยุง อื จุ โม ป ยุง โอเอฮี เบือ
ซโมยญ แตะ เซ� ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม
แนมฆาื อ�ื ดวน ปุย โฮว ซาวปมอก โม กวนดุ รเมะ
เคียง ลอา เนอึม เลีฮ ก เซฮ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม ไม่
ปุย ฮอง ยว่ง เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ คิต อื ตัม ไลลวง
ป รโฮงะ โม ป ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ ละ แตะ เซ�
17 โอเอฮี ไล เซ เอจี เกิต เนอึม ตัม ป อฮั เยเรมี ป
ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฮ� 18 มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย
ฮมอง เซียง ปุย นึง ยว่ง รามา� มัฮ เซียง ครวก รกั
ไม่ เซียง เยอืม ปุย� ราเชน เยอืม ฆาื ยุม กวน แตะ�
ญอม โตว เกือฮ ปุย เกาะ โลม แตะ นึง โอ อื เญือะ
ไก กวน�� อฮั เซ นึง พะทัม�

19 กัง เคะ เอ เญือม เอจี ฟวยจ ยุม เฮโรต เตอ�
โยเซป ฮอยจ อู แม เตปด่า ยุฮ พะจาว ไม่ นึง รโมะ
อื เญือม อาวต ลัง่ อื เมือง อียปิ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
20 �โกฮ ตุย โรวก กวนดุ เซ ไม่ มะ อ�ื เอญี ไม่ นึง
เมือง อซิราเอน� เอจี ยุม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ กวนดุ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 21 โยเซป โกฮ ตุย เนอึม โรวก
กวนดุ เซ ไม่ มะ อ�ื เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง เมือง อซิรา
เอน�

22 เญือม ฮมอง อื แปน อารเคลาอตั กซัต รโตง
เปือะ แตะ ป มัฮ เฮโรต เซ นึง จังวตั ยูเด่ีย เยอ�
โรวต โตว เอญี ฆาื อื ฮอยจ นา เซ� ลอต โฮว ฮอยจ
นึง จังวตั กาลิลี ฆาื รโมะ แตะ ยุ ดวน พะจาว แตะ�
23 ลอต อาวต ฆาื อื นึง ยว่ง นาซาเรต� โอเอฮี ไล
เซ เอจี เกิต เนอึม ตัม ป อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง
โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะครติ เซ ปุย ซ อฮั ปุย
ยว่ง นาซาเรต ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

3
โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
(มก� 1:1-8; ลก� 3:1-9; ยฮ� 1:19-28)

1 เญอืม เซ เยอ� โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา�
ฮอยจ ครอฮ อื เน่ อมึ นึง ลาึน เวอืฮ นึง จังวตั ยู
เด่ีย ตอก เฮ�ี 2�ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ� พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัต
เตียง อื ปุย ปลัฮเตะ เอ��* อฮั เซ� 3 เอจี มัฮ โยฮนั
เซ ป อฮั อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง ไลลวง อื โฆะ

* 2:11 2:11 กัมยนั ไม่ โมตญอป เซ มัฮ ปุยฮ โคะ ป ตึก นึง เปียง แตะ ลอา เจือ� * 3:2 3:2 ตัม ลปุง กรกิ มัฮ อฮั อื เฮ�ี �บัน่เมือง
มะลอง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อ�ื� อฮั เซ� เญือม ไซฮ มัตไท พะทัม ตึน กอ โกว �มะลอง� ฆรอ มอยฮ พะจาว ตอก กอ โกว โม ยวิ อ�ื �มะลอง�
อฮั อื เซ เอจี มัฮ อฮั อื ไม่ พะจาว�
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โอ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี �ไก ป ครอฮ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ
ติ ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี เพรยีง อาึง คระ ยุฮ พะจาว
เมิฮ� เกือฮ ซื คระ ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ� 4 โยฮนั เซ
จาวป เครองึ ฮาึก อุต� โจต โม่ะฮุต ฮกั� ป โซม ป
ปอน อื มัฮ จักจัน ไม่ โกะ แฮ� 5 ปุย เวยีง เยรูซาเลม
ไม่ ปุย จังวตั ยูเด่ีย ไม่ ป อาวต ฮอง โกลง จอแด่น
เตือง โอยจ อ�ื โฮว เคะ อื นึง ลาึน เวอืฮ เซ� 6 โม
เซ รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ไม่ รปั อื บัป่ติซมา เน่อมึ
นึง โยฮนั นึง โกลง จอแด่น เซ�

7 เญือม ยุ โยฮนั เอญี โม ฟารซีิ ไม่ โม ซาดู่ซี เคะ
แตะ โฮวน นึง ซ รปั โรฮ อื บั ่ปติซมา เยอ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ เจือ ซโอยญ มวย เยอ� มัฮ
ปุย ป อฮั โม เปะ ซ เกียฮ ตอ ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ
พะจาว ป ซ โอก เฆียง เฮี เยอ� 8 ไมจ เปอะ เปลี
ฮ ไลลวง เอจี โปวฮ เปอะ รพาวม ไพรม ไอฮ เปอะ
รพาวม โคระ แตะ เซ นึง กัน ยุฮ แตะ� 9 ทัน โตว
อวต ติ เปอะ นึง มัฮ แตะ จัตเจือ อปัราฮมั� อาึ ซ
อฮั ละ เปอะ� ปัง มัฮ ซโมะ โม เฮี พะจาว ซ เกียฮ
เกือฮ อื แปน จัตเจือ อปัราฮมั� 10 ปเล่ีย เฮี ม่อย
เอจี ฮอยจ เน่อมึ โคะ� โคะ โอ ไมจ เปลิ อ�ี ซ โฮลฮ
ปุย ฆู น่ากึ โตะ งอ โครยญ โคะ อ�ื 11อาึ เกือฮ เนอมึ
โม เปะ รปั บัป่ติซมา นึง รอาวม ละ ซ เกือฮ แตะ โม
เปะ เปลีฮ เอจี โปวฮ เปอะ รพาวม ไพรม ไอฮ เปอะ
รพาวม โคระ แตะ� ป ซ ฮอยจ รเคะ อาึ ปังเมอ ระ
แม ไล ฮา อาึ� ปัง มัฮ เมาะ ซ โรวก อาึ เกิป อื โน่ง�
โปง โตว ลัง่ ปุย เซ นึง แตวะ อาึ ฮา� ปุย เซ ซ เกือฮ
โม เปะ รปั บัป่ติซมา นึง ลปุ พะจาว ไม่ งอ� 12 ปุย
เซ ไปญ คารบัต่ ยุฮ แตะ� ซ วี เฮงาะ โตะ รบุฮ ยุฮ
แตะ นึง อื ซงะ่� ฟวยจ เซ ซ รโจะ เฮงาะ ยุฮ แตะ
เซ โตะ เกอมึ� แลป อื เซ ปังเมอ ซ ตอง อื นึง งอ โอ
เกียฮ ญึ่ต�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง รปั พะเยซู บัป่ติซมา
(มก� 1:9-11; ลก� 3:21-22)

13 เญือม เซ เยอ พะเยซู โอก เน่อมึ จังวตั กาลิ
ลี� โฮว เคะ โยฮนั นึง โกลง จอแด่น� ละ ซ รปั อื
บั ่ปติซมา เน่อมึ นึง โยฮนั เซ� 14 โยฮนั ริ คัต พะ
เยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ฮอยจ รปั บุย เปอะ บั่ปติ
ซมา เน่อมึ นึง อาึ เมอ� โปง โตว ปะ� ปุก ละ รปั อาึ
บั ่ปติซมา เน่อมึ นึง ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 พะเยซู
ปังเมอ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เยอ ไมจ
เปอะ ญอม เกือฮ อาึ รปั บั ่ปติซมา นึง แตะ� เอจี
ปุก ละ ยุฮ เอะ อื ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว โครยญ
เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ โยฮนั ญอม เนอึม
เกือฮ อื รปั อ�ื 16 เญอืม เอจี ฟวยจ รปั พะเยซู บัป่ติ
ซมา เยอ� โอก ฮา โตะ รอาวม� เญือม เซ มะลอง
โปฮ เอนิ ไอฮ ติ แตะ� พะเยซู ชวน เลีฮ อาวต ลปุ
พะจาว นึง แตะ ตอก รโกะ เกอื โฮ� 17 ไก แม ลเลาะ
ลอยฮ เน่อมึ มะลอง� อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน ฮรกั
เกอะ� ปุก เนอมึ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ�

4
พี ระ ฮอยจ ลอง รพาวม พะเยซู
(มก� 1:12-13; ลก� 4:1-13)

1 เญือม เซ เยอ ลปุ พะจาว ตาว พะเยซู โฮว นึง
ลาึน เวอืฮ ติ โดฮ� ละ ซ โฮลฮ พี ระ ลอง รพาวม อ�ื
2 เญอืม เอจี ฟวยจ เออปึ พะเยซู ป โซม ป ไอฮ แตะ
รปาวน ซเงะ รปาวน ซาวม เมอ� ฆวต โซม� 3พี ระ
เซ ฮอยจ เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ มัฮ เนอมึ
กวน พะจาว โฮ� เกือฮ ซโมะ โม เฮี แปน ป โซม ละ
เปอะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พะจาว เอจี อฮั อื นึง พะ
ทัม ตอก เฮ�ี �ปุย มัฮ โตว ไอม อื เบือ ป โซม แตะ
โน่ง� มัฮ ไอม อื เบือ ป อฮั ป มวยญ พะจาว โครยญ
เจือ�� อฮั เซ��

5ฟวยจ เซ พี ระ เซ โรวก พะเยซู ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� เกือฮ อื อาวต ราว พรงั วฮินั ยุฮ พะจาว
ก ตึก นึง ฮลาวง แตะ นึง อ�ื 6 อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ
เปอะ มัฮ เนอมึ กวน พะจาว โฮ� เดิม แลน เน่อมึ ก
อาวต เปอะ เซ เมอะ� นึง เอจี ไก โรฮ อื นึง พะทัม�
อฮั เฮ�ี �พะจาว ซ เกือฮ โม เตปด่า ยุฮ แตะ โซะโกะ
ฮรกัซา นึง ปะ� โม เซ ซ มอง เชอืน ปะ นึง เตะ แตะ
นึง โอ อื ซ เกือฮ ชวง เปอะ ลอก ซโมะ�� อฮั เซ พะ
ทัม�� ซาตัน อฮั อื ตอก เซ�

7พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �พะทัม เอจี อฮั
แม โรฮ อื ตอก เฮี ติ คอ� �ปุ ลอง รพาวม พะจาว ป
มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� � อฮั เซ�

8 ติ โฮน อื แม พี ระ เซ โรวก พะเยซู ฮอยจ นึง เปื
อง โม ฮลาวง ลัมเลือ เอนิ� เกือฮ อื ชวน บัน่เมือง คึ
นัก นึง ปลัฮเตะ เล่ีป อื ไม่ โอเอฮี ป ไมจ นึง อ�ื 9 อฮั
เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ นุ่ม ไว อาึ โฮ� โอเอฮี เมาะ ป
ยุ เปอะ เซ อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

10 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ซาตัน� ตอ
แปฮ ฮา อาึ อ�ื พะทัม อฮั แม โรฮ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ นุ่ม ติ แตะ ไว พะจาว เนอึม ป มัฮ พะจาว ยุฮ
เปอะ� ไมจ เปอะ รซอฮ ละ พะจาว ติ โตน เซ โน่ง��
อฮั เซ�

11ฟวยจ เซ พี ระ เซ โฮว เนอึม ฮา อ�ื เญือม เซ
ฮอยจ เอนิ โม เตปด่า พะจาว เคะ อ�ื เรอมึ อ�ื

พะเยซู โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว
12 พะเยซู เญือม เอจี ฮมอง อื โฮมวต ปุย คัง โย

ฮนั เนอ� เอญี ฮอยจ จังวตั กาลิลี� 13 ปังเมอ โอ
เญือะ อาวต นึง ยว่ง นาซาเรต� โฮว อาวต นึง ยว่ง
คาเพรนาอุม ป ไก โบ ปลัฮ รอาวม� ปุก แควน อาวต
เจอ เซบู่ลุน ไม่ เจอ นัปทาลี ไพรม อ�ื 14 โอเอฮี ไล
เซ เอจี เกิต เนอมึ ตัม ป อฮั อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว
อาึง โฮ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี 15�นาตี เซบูลุ่น ไม่ นาตี นัป
ทาลี ไก โบ ปลัฮ รอาวม� ไก บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่
เติต� ปุก จังวตั กาลิลี ก อาวต ปุย ตัง เมือง� 16 โม
ป อาวต นา ก เฟียก อื เอจี โฮลฮ ยุ ซเปีย ระ� โม ป
อาวต ฆรมึ อมันัต ลัก่ยุม นา ก เฟียก อ�ื เอจี รฌิญ
โรฮ ซเปีย ละ�� อฮั เซ�

17 เคียง เซ เยอ พะเยซู โฮว ครอฮ อื ละ ปุย ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม
โคระ แตะ� พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง อื
ปุย ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู กอก โม ป ซาวป กะ ปาวน ปุย
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18 เญือม โฮว พะเยซู นึง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม
กาลิลี เยอ� รโตฮ ยุ ป มัฮ เอยีกปุ ปุ แตะ ลอา ปุย�
มัฮ ซีโมน ป อฮั ปุย เปโตร ละ ไม่ อนัดรู ป มัฮ ปุ อ�ื
ปุก เญือม เตือะ อื เรอึป ยุฮ แตะ� นึง มัฮ อื ป ยุฮ
กัน ซาวป กะ� 19 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต
อาึ อ�ื ซ เกือฮ โม เปะ แปน ป โฮว ซาวป ปุย ตอก
โรฮ โฮว ซาวป เปอะ กะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ปุย
ลอา เซ ละ เอนิ เรอปึ ยุฮ แตะ จุบัน่ เอนิ� โฮว ฟวต
พะเยซู�

21 เญือม เอจี โฮว พะเยซู ฮา นา เซ เยอ� ยุ แม
ปุย ลอา ปุย� มัฮ โรฮ เอียกปุ ปุ แตะ� มัฮ ยาโค
โบ่ ไม่ โยฮนั� มัฮ กวน เซเบ่ด่ี� ปุก เญือม โจวก อื
เรอึป ยุฮ แตะ โตะ โล่ง ไม่ เซเบ่ด่ี ป มัฮ เปือะ แตะ
เซ� พะเยซู กอก อื โฮว ไม่ แตะ� 22 ปุย ลอา เซ ละ
เอนิ โล่ง ยุฮ แตะ ไม่ เปือะ แตะ จุบัน่ เอนิ� ลอต โฮว
ฟวต พะเยซู�

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ
23พะเยซู โอก โฮว เล่ีป จังวตั กาลิลี� เพอกึ ตอม

ปุย โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ โฮวน โดฮ� ครอฮ ไลลวง
ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ไม่ เกือฮ อื ป
โซะ ป คระ ไฮ โครยญ เจือ โซะ ปุย� 24 พะเยซู พรุ
เฮอื มอยฮ เล่ีป จังวตั ซีเรยี ฆาื อ�ื เมาะ ป โซะ ป
ปวย ไม่ ป เลียก พี นึง� ป โซะ ลปลอยฮ� ไม่ ปุย ยุม
เตะ ยุม ชวง� โรวก ปุย ฮอยจ เคะ อ�ื พะเยซู เกือฮ
อื ไฮ เตือง โอยจ อ�ื 25 ปุย จังวตั กาลิลี ไม่ จังวตั
เด่คาโพลี ไม่ เวยีง เยรูซาเลม ไม่ จังวตั ยูเด่ีย ไม่ ป
อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� โฮว
ฟวต โรฮ พะเยซู โฮวน�

5
ตอก โฮลฮ ปุย รพาวม ไมจ มวน แตะ
(ลก� 6:20-23)

1 เญอืม ยุ พะเยซู รเจอมึ ปุย โฮวน ตอก เซ เยอ�
โฮว ฮาวก บลาวง ฆาื อื ติ โดฮ� เญือม เอจี เญื่อฮ
อื งาวม� ฮอยจ โม ลุกซิก อื เคะ อ�ื 2 เญือม เซ พะ
เยซู เพอกึ ตอม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื

3�โม ป อาวม วติ วงั โตะ รพาวม รโม่ยฮ แตะ เอจี
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว
บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ อ�ื

4 �โม ป ตุก เปละ นัน พาวม เอจี โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� นึง ซ เกาะ โลม พะจาว รพาวม อ�ื

5 �โม ป ปึกๆ ออนๆ เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� นึง ซ เกือฮ พะจาว ปลัฮเตะ เฮี แปน คอง อ�ื

6�โม ป ฆวต ไอฮ เนอมึ ฆวต ไอฮ แนม รพาวม ซื
ไซ แตะ เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� พะจาว
ซ เกือฮ อื ละ อื ตัม ป รไม่จ อื โฮลฮ เซ�

7 �โม ป เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย เอจี โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ� พะจาว ซ เลียก พาวม โซะ
ไง่ โรฮ นึง อ�ื

8 �โม ป ซงะ่ ซงอม โตะ รพาวม เมอ เอจี โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง ซ โฮลฮ อื ยุ พะจาว�

9�โมป เกือฮ ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ เอจี โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� พะจาว ซ อฮั อื มัฮ กวน แตะ�

10 �โม ป โฮลฮ ปุย โคมเฮง เบือ แปน อื ปุย ซื ไซ
ละ พะจาว เยอ เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
นึง เอจี เกือฮ พะจาว บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ อ�ื

11 �เญอืม ญวต ปุย โม เปะ พิต เตอ ไม่ ยุฮ ปุย ป
โซะ ป ไซญ ละ เปอะ� ไม่ โฮว ปุย โบ เปอะ เตือง โอ
อื มัฮ ป เนอึม โครยญ เจือ เบือ ทื เปอะ อาึ อ�ื เอจี
โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง�

12 �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ญันด่ี ปีติ ไม่� นึง ระ
ลังวนั เปอะ นึง เมือง มะลอง� เอจี โคมเฮง โรฮ ปุย
ป ซึป ลปุง พะจาว กา เปอะ โฆะ ตอก เซ โรฮ�

กิฮ ไม่ ซเปีย
(มก� 9:50; ลก� 14:34-35)

13 �โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ตอก กิฮ ละ ปุย ปลัฮ
เตะ� ดัฮ กิฮ เอจี ไฆร เออมึ โฮ� แจง โอ อื เญือะ
ซ เกียฮ เออมึ แม� เญือะ ไก โตว ป มัฮ อื ละ ปุย�
ปุก ละ โปวฮ เตีย เฮยี ไฮ เกือฮ ปุย บึน� 14 โม เปะ
เอจี มัฮ เปอะ ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ� ยว่ง อาวต
นึง ตู เกียฮ ไฆลป โตว� 15 ไก โตว ป เตี ออม ครุป
อื นึง ทัง เงอ� มัฮ ยอ่ง อื นึง ควน เตี อื ป ซ ซเปีย
ละ ปุย โตะ เญือะ เซ โครยญ โฆะ ปุย� 16 ตอก โรฮ
เซ โม เปะ เอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ซเปีย ยุฮ แตะ รงั ละ
ปุย เดอมึ ปุย โม เซ ซ ยุ ยุฮ โม เปะ กัน ไมจ� ไม่ ซ
ลืลาว อื เปือะ อาวต เปอะ เมือง มะลอง�

พะเยซู รโฮงะ ไล โกตไม ยุฮ พะจาว
17 �ปุ อฮั อาึ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ โกตไม ยุฮ พะจาว

ไม่ ลปุง พะจาว ซึป ปุย ละ เปอะ โฆะ� อาึ มัฮ โตว
ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่� มัฮ ฮอยจ เกือฮ ตอน ฮมัน กุม
ปอ� 18 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื กา เฆียง ไฆร
เตะ ไม่ มะลอง เงอ� โอเอฮี ไก นึง โกตไม ยุฮ พะจาว
ไก โตว ป ซ ไฆร นึง ติ จัต ติ เจือ เนอมึ กา เฆียง เกิต
ป อฮั อื ซ เกิต เซ โครยญ เจือ เยอ� 19ป โอ ยุฮ ตัม
ป อฮั พะจาว อาึง� ปัง มัฮ ป ตึก นึง แตวะ ไล แตะ
ฮา คอ ไฮญ ญุ่ก� ไม่ เพอกึ โรฮ อื ปุย โอ ยุฮ ตอก
เซ� ปุย ตอก เซ ซ แปน ป แตวะ ฮา ปุย นึง บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว� ป ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ไม่ เพอกึ
อื ปุย ยุฮ ตัม เซ ปังเมอ ซ โฮลฮ แปน ป ระ นึง บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว� 20 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ
เปอะ โอ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว โฮฮ ฮา โม คู เพ
อกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ โฮ� ไก โตว ตอก เกียฮ เลีย
ก เปอะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ�

ไลลวง รอก พาวม
(ลก� 12:57-59)

21�โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั ปุย ละ ปุย ไพรม
รอาวม เกือม เมอ� �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ป ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย ซ ลอก กัน รเตีฮ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

22 �อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ป รอก
พาวม นึง เอียกปุ แตะ ซ ลอก กัน รเตีฮ ฆาื อ�ื ป
อฮั ปู อฮั งาว ละ เอียกปุ แตะ ซ ไก ป ฟอง ละ โม ป
รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� ป
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อฮั รซอม ซะ ฆอก ละ เอยีกปุ แตะ ซ ลอก กัน รเตีฮ
นึง งอ มอ นโฮก ฆาื อ�ื 23 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เญื
อม ฮอยจ เปอะ ละ คัน ทไว ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี
ละ พะจาว� ดัฮ เปอะ โตก ละ เกียต รพาวม เอียก
ปุ เปอะ นึง แตะ โฮ� 24 ไมจ เปอะ ละ อาึง ป ซ ทไว
แตะ นา เซ ฮมั� ไมจ เปอะ เอญี เกือฮ ติ แตะ ปุก
ปอ ปุ แตะ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ แม ทไว ป ตะ เปอะ
ทไว เซ� 25 ดัฮ ไก ป ฟอง เปอะ ฮอยจ นึง ซัน โฮ�
ลไล โฮว ดิ เปอะ ไม่ นึง คระ� ไมจ เปอะ ซไจ เกือฮ
ติ เปอะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่� กา ฮอยจ แตะ นึง ซัน�
ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ� ปุย เซ ตึน ซ มอป ปะ ละ
ป รเตีฮ โอเอฮี� ฟวยจ เซ ป รเตีฮ เซ ซ มอป ปะ ละ
ไนกุม ไม่ ซ ลอต อื คัง อาึง ปะ โตะ คอก� 26 อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ดิ กุม ยุฮ โตฮ
เปอะ ติ แตะ� ดิ โฮลฮ เปอะ โตว โอก�

ไลลวง กัน เลนจุ
(มท� 19:9; มก� 10:11-12; ลก� 16:18)

27 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั พะทัม ไพรม�
�ปุ เลนจุ ซู เมีย ปุย เยอ�� อฮั เซ� 28 อาึ ปังเมอ
ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป แลน ปรโปวน ไม่
ไก รพาวม ฆวต ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปรโปวน เซ�
เอจี มัฮ เลน อื จุ ไม่ ปุย เซ นึง โตะ รพาวม แตะ�
29 ดัฮ ไง่ ลวง ดอม เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต โฮ�
ไมจ เปอะ กัว แปฮ โปวฮ� ปัง ไก ป วติ นึง โกะ เนอึ
ม เปอะ ติ เจือ� ไมจ ฮา น่าึก พะจาว เปอะ นึง มอ
นโฮก เตือง โม่ว เปอะ� 30 ดัฮ เตะ ลวง ดอม เปอะ
เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต โฮ� ไมจ เปอะ กิต แปฮ โปวฮ�
ปัง ไก ป วติ นึง โกะ เนอมึ เปอะ ติ เจือ� ไมจ ฮา เลีย
ก เปอะ นึง มอ นโฮก เตือง โม่ว เปอะ�

ไลลวง ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ
31 �ปุย ไพรม อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �โม ป ละ ปร

โปวน เญือะ แตะ� ไมจ อื เกือฮ นังซื ลักทัน กัน ละ
ปุย ปุย เญือะ แตะ ละ อื ติ เดอมึ ซ แปน ไล แตะ��
อฮั เซ� 32 อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ป ละ
ปรโปวน เญือะ แตะ เตือง โอ อื เลนจุ อู� เอจี เมาะ
โรฮ เกือฮ อื ปรโปวน เญือะ แตะ เซ มอยฮ ป เลนจุ
ฆาื อ�ื ป ไอฮ ปรโปวน ป เอจี ละ ปุย เญือะ อื เซ�
มัฮ โรฮ ปุย เลนจุ โรฮ�

ไลลวง ซันญา ปุย อาึง โอเอฮี
33 �โม เปะ เอจี ฮมอง โรฮ เปอะ ป อฮั ปุย ไพรม

ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ปุ ซันญา อาึง โอเอฮี ป โอ
เปอะ ซ ยุฮ เนอึม� ดัฮ เปอะ ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่
พะจาว� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง เซ��
อฮั เซ�

34�อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ปุ เกือฮ ติ
เปอะ คัม ออฮ คัม เอฮี นึง ลปุง ซันญา เปอะ เฟือฮ
เอนิ� ปุ ปัว โอเอฮี ป อาวต เมือง มะลอง ยุฮ ป โซะ
ละ เปอะ� นึง มัฮ เมือง มะลอง เซ ก อาวต พะจาว�
35 ปุ ปัว โอเอฮี ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี ยุฮ ป โซะ
ละ เปอะ� นึง มัฮ ปลัฮเตะ เฮี ก พรอก พะจาว ชวง
แตะ� ปุ โรฮ เกือฮ โอเอฮี นึง เวยีง เยรูซาเลม แปน
ควน ตอน ยุฮ ลปุง ซันญา เปอะ� นึง มัฮ อื เวยีง
อาวต กซัต ระ ฮา กซัต ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 36 ปุ

โรฮ ญวต ไกญ เปอะ นึง รซอม ซันญา เปอะ อาึง�
นึง โอ เปอะ เกียฮ ยุฮ ฮาึก ลอง แตะ เกือฮ ปิญ ติ เญี
ยง เนอมึ� ไม่ โอ โรฮ เปอะ เกียฮ ยุฮ ฮาึก ปิญ แตะ
เกือฮ ลอง โรฮ� 37 ดัฮ เนอึม โฮ� ไมจ อฮั เนอึม�
ดัฮ โอ เนอมึ โฮ� ไมจ อฮั โอ เนอมึ� โอเอฮี โฮฮ ฮา
เซ มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ นึง ฮวันา ป ฆอก ป เบร�

ไมจ เปอะ ฮรกั โม ป เกละยุ แตะ
(ลก� 6:27-36)

38 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั พะทัม ไพรม�
�ไง่ ฆรอ ไง�่ เบยีง ฆรอ เบยีง โรฮ�� อฮั เซ�

39�อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ปุ เกือฮ ติ
เปอะ งอ่ต ตอก ซ โรก แตะ เวน ละ ป ยุฮ ป โอ ปุก ละ
เปอะ� ดัฮ ไก ป เดือฮ ซปะ ลวง ดอม เปอะ� ไมจ แม
เปอะ ดาวง ซปะ ลวง วิ แตะ ละ� 40 ดัฮ ไก ป ฟอง
เปอะ ละ ซ ฆวต ลู อื ลปิ จาวป เปอะ� เกือฮ โรฮ ละ
อื ไม่ ลปิ ฮอป เปอะ โรฮ� 41 ดัฮ ตฮนั คนัป เปอะ โฮว
ตาว รบุยฮ แตะ ติ กิโลเมต คระ� ไมจ เปอะ ตาว ละ
อื ลอา กิโลเมต� 42 ดัฮ ไก ป ปัว โอเอฮี นึง เปอะ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ละ อ�ื ดัฮ ไก ป ฆวต รอม เวยี โอ
เอฮี นึง เปอะ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ แม ปลาว�

43 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั พะทัม ไพรม�
�ไมจ เปอะ ฮรกั ปุ ยว่ง แตะ� ไมจ เปอะ เกละยุ ป
ฆวต รุป ไม่ เปอะ�� อฮั เซ� 44 อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ ฮรกั โม ป เกละยุ แตะ�
ไมจ เปอะ ไววอน เพือ โม ป โคมเฮง แตะ� 45 เดอมึ
เปอะ ซ แปน เนอึม กวน เปือะ อาวต แตะ เมือง มะ
ลอง� พะจาว ยุฮ ซเงะ เกือฮ อื รงั ละ ป ยุฮ ป ไมจ ไม่
ป ยุฮ ป ฆอก ตอก ปุ แตะ� เกือฮ โรฮ พริ เฮละ รโตง
ป ซื ป ไซ ไม่ ป โอ ซื โอ ไซ ตอก ปุ แตะ� 46 โม เปะ
ดัฮ เปอะ ฮรกั โม ป ฮรกั แตะ โน่ง� ซ โฮลฮ เปอะ
โตว ลังวนั แตะ� ปัง มัฮ โม ป เกป พาซี โอเอฮี ยุฮ
โรฮ อื ตอก เซ� โม่ ยุฮ อ�ื 47 โม เปะ ดัฮ เปอะ อฮั
ลปุง นัปทื ละ เอยีกปุ แตะ เซ โน่ง� ดิ ยุฮ เปอะ โตว
กัน ไมจ โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ยุฮ
โรฮ อื ตอก เซ� โม่ ยุฮ อ�ื 48 โม เปะ ไมจ เปอะ แปน
ปุย ไมจ ไล โครยญ เจือ� ตอก โรฮ มัฮ เปือะ อาวต
เปอะ เมือง มะลอง ปุย ไมจ ไล โครยญ เจือ โรฮ��

6
ไล เรอมึ ปุย ป ตุก ป ญัก

1�เญอืม ยุฮ เปอะ กัน ไมจ ละ พะจาว� ไมจ เปอะ
แฮน โอ แตะ ยุฮ ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย อวต ลื แตะ
นึง� เดอมึ โอ ซ แปน แลง เปอะ นา แตะ� ดัฮ เปอะ
โอ แฮน โฮ� ซ โฮลฮ เปอะ โตว ลังวนั เกือฮ เปือะ ป
อาวต เมือง มะลอง ละ เปอะ ฆาื อ�ื 2 เญือม เกือฮ
เปอะ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก เกอ� ทัน โตว กอก ร
โฮงะ เกือฮ ปุย ฮมอง ตอก ป ยุฮ โม ป ไล โกะ ไล
เอยีง อื โตะ โฮงซุต ไม่ ตัม กอง โฮ� โม เซ มัฮ ยุฮ อื
ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื ปุย ลื แตะ� อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอมึ อ�ื โม เซ เอจี ฟวยจ โฮลฮ อื ลังวนั แตะ�
3 เญอืม เกือฮ เปอะ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก� ปุ เกือฮ
เตะ วิ เปอะ ยุง ป ยุฮ เตะ ดอม เปอะ� 4 ป เกือฮ ป
กอยฮ เปอะ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ไฆลป ฮา ไง่ ปุย�
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ฟวยจ เซ เปือะ เปอะ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี ป ไฆลป ฮา
ไง่ ปุย เซ ซ โพต ลังวนั ละ เปอะ��

ไลลวง กัน ไววอน ปุย
(ลก� 11:2-4)

5 �เญือม ไววอน เปอะ ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตอก ป
ไล โกะ ไล เอยีง� โม เซ ฆวต ชุง ไววอน โตะ โฮงซุต
ไม่ ตัม กอง นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย ยุ แตะ� อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื โม เซ เอจี ฟวยจ โฮลฮ อื ลัง
วนั แตะ� 6 โม เปะ เญือม ไววอน เปอะ ไมจ เปอะ
เลียก โตะ เญือะ� ซอง รเวอืะ ไม่ แตะ� ไววอน ละ
เปือะ แตะ ป อาวต ก ไฆลป อื ฮา ไง่ ปุย� ฟวยจ เซ
เปือะ เปอะ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี ป ไฆลป ฮา ไง่ ปุย เซ�
ซ โพต ลังวนั ละ เปอะ� 7 เญือม ไววอน เปอะ� ทัน
โตว ซาวป ดุฮ รซอม อื เกือฮ โฮวน มวยญ� ไม่ โอ
เปอะ ไมจ อฮั แม เลาะ แม ลาึน ตอก ป ยุฮ ปุย ตัง
เมือง โฮ� โม เซ มัฮ แกต อื พะจาว ยุฮ แตะ ฮมอง
นึง อฮั แตะ โฮวนมวยญ� 8 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตอก โม
เซ� นึง เอจี ยุง เปือะ เปอะ โอเอฮี ป ตุก เปอะ นึง เน่
อมึ กา เฆียง ปัว เปอะ ลัง่� 9 โม เปะ เญือม ไววอน
เปอะ ไมจ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �เปือะ เอะ ป อาวต
เมือง มะลอง� ปัว เกือฮ ลอป มอยฮ เปอะ แปน ป
ซัมคัน ละ ปุย� 10 ปัว บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ
ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ ปุย เมือง มะลอง
ตอก ปุก อื รพาวม เปอะ ตอก ออฮ� เกือฮ โรฮ ปุย
ปลัฮเตะ ปุน ยุฮ ตอก เซ โรฮ� 11 ปัว ปะ โพต ป โซม
ป ไอฮ ละ แตะ ปอ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 12 ปัว ปะ โอ ทื
โซะ โระ โกลยจ เอะ� ตอก โอ เอะ ทื โซะ โระ โกลยจ
โม ป ยุฮ ป พิต ละ แตะ โรฮ� 13 ปัว ปะ โอ เกือฮ โอ
เอฮี ปุน ลอง รพาวม เอะ� ปัว ปะ เกือฮ แตะ โปน
ฮา ป ฆอก ป เบร�� (กัน ตัตเตียง โอเอฮี ไม่ อมันัต
อนันา ไม่ โญตซัก เตือง โอยจ อื มัฮ ลอป ป ยุฮ ปะ�
อาเมน��* �

14 พะเยซู อฮั โรฮ เฮ�ี �ดัฮ เปอะ โอ ทื ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี โซะ� ดัฮ เปอะ โอ โระ โกลยจ� ป มัฮ เปือะ
เปอะ เมือง มะลอง ทื โตว โรฮ โม เปะ โซะ� โระ โตว
โรฮ โม เปะ โกลยจ โรฮ� 15 ดัฮ เปอะ ทื โซะ� ดัฮ
เปอะ โระ โกลยจ� ป มัฮ เปือะ เปอะ เมือง มะลอง ซ
ทื โรฮ โม เปะ โซะ� โระ โรฮ โม เปะ โกลยจ ฆาื อ�ื

ไล เออปึ ปุย ป โซม ป ปอน แตะ
16 �เญือม เออปึ เปอะ ป โซม ป ปอน แตะ� ปุ

เกือฮ นา เปอะ มึต มอง ตอก ปุย ไล โกะ ไล เอยีง
โฮ� โม เซ มัฮ ฆวต เปลีฮ อื นึง นาตา แตะ ละ ซ
เกือฮ อื ปุย ยุง เออปึ แตะ ป โซม ป ปอน แตะ� อาึ
อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื โม เซ เอจี ฟวยจ โฮลฮ อื
ลังวนั แตะ� 17 โม เปะ เญือม เออปึ เปอะ ป โซม ป
ปอน แตะ� ไมจ เปอะ คอยจ นา ดะ ลออยฮ� 18 เด
อมึ ปุย โอ ซ ยุง เออปึ เปอะ ป โซม ป ปอน แตะ�
มัฮ เปือะ เปอะ ป อาวต ก ไฆลป ฮา ไง่ ปุย โน่ง ป ยุง
เงอ� ฟวยจ เซ เปือะ เปอะ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี ป ไฆลป
ฮา ไง่ ปุย เซ ซ โพต ลังวนั ละ เปอะ�

คาวคอง ระ งวยฮ นึง เมือง มะลอง
(ลก� 12:33-34)

19 �ปุ รโจะ อาึง คาวคอง ระ งวยฮ เปอะ ละ โกะ
เปอะ ไอฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง มัฮ อื นา ก เกียฮ ม่วต
เกียฮ ไรฮ อ�ื ไม่ ก เกียฮ เลียก ซะเต คะมุย เปอะ�
20ฮา เซ ไมจ เปอะ รโจะ อาึง คาวคอง ระ งวยฮ เปอะ
นึง เมือง มะลอง นา ก โอ อื เกียฮ ม่วต เกียฮ ไรฮ�
นา เซ มัฮ ก โอ คะมุย เกียฮ ซะเต เปอะ� 21 ไก คาว
คอง ระ งวยฮ เปอะ นา ออฮ� รพาวม เปอะ ซ อาวต
โรฮ นา เซ โรฮ�

ซเปีย ละ โกะเนอมึ ปุย
22 �ไง่ ซลอง ปุย มัฮ ตอก ออม ละ โกะ เนอึม อื

โฮ� ดัฮ ไง่ เปอะ เอจี ที� ซ ซเปีย โรฮ ละ โกะเนอึ
ม เปอะ เตือง โม่ว เปอะ� 23 ดัฮ ไง่ เปอะ เอจี ไลจ�
ซ เฟียก โรฮ ละ โกะเนอึม เปอะ เตือง โม่ว เปอะ�
ตอก โรฮ เซ� ดัฮ รงั ซเปีย นึง กไน เปอะ เอจี ไฆลป
นึง เฟียก โฮ� ตึน ซ ปู เนอมึ เฟียก เซ� โม่ มัฮ ตอก
เซ�

ป ไก กุม ลอา
(ลก� 16:13)

24�ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป เกียฮ รซอฮ ละ กุม แตะ
ลอา� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ตึน ซ เกละยุ อื ติ� ตึน ซ
แด่น ยุ อื ติ� โต เซ ซ ฮรกั อื ติ� ซ จัง อื ติ� ตอก
โรฮ เซ� โม เปะ เกียฮ บรุก แปน เปอะ โตว กวนไจ
พะจาว ไม่ กวนไจ เละ มาื�

ไมจ โตว ปุย ตุก พาวม
(ลก� 12:22-31)

25 �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ปุ
ตุก พาวม นึง ป ซ เลียง เปอะ จีวติ แตะ นึง� นึง ป
โซม ป ปอน เปอะ ญุ่ก� นึง เครองึ จาวป เครองึ ฟุต
เปอะ ญุ่ก� จีวติ เปอะ แจง ระ ไล อื ฮา ป โซม ป ไอฮ
แฮ� โกะเนอึม เปอะ แจง ระ ไล อื ฮา เครองึ จาวป
เครองึ ฟุต เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื 26 งอ่ต แลน ไลลวง
ไซม ไล่ เยอ� ซมา โตว อาึง ป โซม ป ไอฮ แตะ� มัก
โตว อาึง อ�ื รโจะ โตว อาึง อื โตะ เกอมึ� เปือะ เปอะ
เมือง มะลอง ปังเมอ เลียง อ�ื โม เปะ เอ แจง ระ ไล
เปอะ ฮา ไซม ไล่ เยอ� 27 โม เปะ เญอืม เกือฮ เปอะ
ติ แตะ ตุก พาวม� เกียฮ เพือ เปอะ โตว อาญุ แตะ
ฆาื ติ ปุย เนอมึ� ปัง มัฮ เญีย่ะ โน่ง เกียฮ เพือ เปอะ
โตว� 28 เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุก พาวม นึง เค
รองึ จาวป เครองึ ฟุต แตะ� งอ่ต แลน ไลลวง เตีย
โคะ เตีย ไรป เปอ� ระ ไอฮ นึง แตะ� ยุฮ โตว กัน�
ไตญ โตว ติ ชวง� 29 อาึ ซ อฮั ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี
กซัต ซาโลมอน เญือม นงุ เญือม ยอ่ง อื ติ แตะ นึง
เครองึ คึ เครองึ นัก แตะ� ไมจ โตว ลัง่ เมาะ เตีย ติ
โพรยฮ เซ� 30 ไรป เซ ไอม เนาะ เฮ�ี ซงา่วป ซ ตาึง
ปุย โตะ งอ� โม เปะ ป อาวต ไม่ แตวะ รพาวม เจือ
แตะ� อาึ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ พะจาว เกียฮ
เพรยีง เตีย ไรป เกือฮ ไมจ ตอก เซ โฮ� แจง เกียฮ
เพรยีง โรฮ อื เครองึ เซอกึ ละ โม เปะ โฮฮ ฮา เซ� โม่
เกียฮ อ�ื 31 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ทัน โตว ตุก พาวม นึง
โอเอฮี� ปุ อฮั �เมอ ป ซ โซม ซ ปอน เนอ� เมอ ป ซ

* 6:13 6:13 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว รซอม ป อาวต กไน โวงเลป เฮี นึง อื งอ่น อ�ื
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จาวป ซ ฟุต เตอ�� ทัน โตว อฮั ตอก เซ� 32 มัฮ ปุย
ตังเมือง ป ซาวป โอเอฮี ตอก เซ โครยญ เจือ� เปือะ
เปอะ เมือง มะลอง เอจี ยุง อื ไมจ โรฮ เปอะ โฮลฮ
โอเอฮี ตอก เซ เยอ� 33 ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ�
ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะ พะจาว ตัตเตียง
รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� ไม่ ซาวป เปอะ เกือฮ ติ แตะ
อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ ยุฮ อ�ื ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ�
โอเอฮี ป ตุก เปอะ นึง ซ บุ อื ละ เปอะ โครยญ เจือ
พะจาว เยอ� 34 ทัน โตว ตุก พาวม นึง ป ซ เกิต ซงา่
วป เปอ� ซงา่วป ตึน ซ ไก แม ตอก ตุก พาวม ปุย�
โอเอฮี กอ ตุก พาวม ปุย นึง ซเงะ ออฮ� เอจี ปอ ไน
ซเงะ เซ�

7
ไมจ โตว เติ ชฮิ วฮิ ฆอก ปุย
(ลก� 6:37-42)

1 �ปุ เติ ชฮิ วฮิ ฆอก ปุย เยอ เดอมึ พะจาว โอ ซ
เติ ชฮิ วฮิ ฆอก โกะ เปอะ� 2 เติ เปอะ ปุย ตอก ออฮ�
พะจาว ซ เติ โรฮ โม เปะ ตอก เซ โรฮ� ซมอย เปอะ
ละ ปุย นาวก เมาะ ออฮ� ซ ซมอย โรฮ พะจาว ละ
เปอะ นาวก เมาะ เซ โรฮ� 3 เมอยุ แก เปอะ ครมั
แตวะ โฆยฮ ไง่ เอียกปุ แตะ� เตือง โอ แตะ อาวม
โคะ เตือง โฆง อื โตะ ไง่ โกะ เปอะ เซ� 4 เกียฮ อฮั
โน่ง เปอะ ติ แตะ เกียฮ คลวยฮ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่
ปุ แตะ� เตือง ระ โคะ อาวต โตะ ไง่ โกะ แตะ เมอ�
5 ปะ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ไมจ เปอะ กอฮ โคะ
เตือง โฆง อื นึง ไง่ โกะ แตะ เซ ฮมั� เดอมึ เปอะ ซ
เกียฮ ยุ ที ละ ซ คลวยฮ แตะ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่ ปุ
แตะ เซ โอก� 6 ปุ เกือฮ ป ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว ละ
เซาะ� ปุ น่าึก แกว ปิญ ยุฮ เปอะ ละ เลีจ� ตึน ซ
โจฮ ซ บึน อ�ื ฟวยจ เซ ซ ลเตือฮ จาวน โกะ เปอะ�

ไมจ ปัว� ไมจ ซาวป� ไมจ ลฆุฮ
(ลก� 11:9-13)

7 �ไมจ แนฮ เปอะ ปัว เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ� ไมจ
แนฮ เปอะ ซาวป เดอมึ เปอะ ซ ยุ� ไมจ แนฮ เปอะ
ลฆุฮ เดอมึ พะจาว ซ โปฮ ละ เปอะ� 8 ปุย ดัฮ ปัว
อื ซ โฮลฮ อ�ื โครยญ โฆะ ปุย� ดัฮ ซาวป อื ซ ยุ
โรฮ อื โครยญ โฆะ ปุย� ปุย ดัฮ ลฆุฮ อื ซ โปฮ พะ
จาว ละ อ�ื 9 โม เปะ เอ ดัฮ กวน เปอะ ปัว คโนม
ปัง โฮ� แจง โอ เปอะ ซ เกือฮ ซโมะ ละ อ�ื 10 ดัฮ
มัฮ ปัว อื กะ โฮ� แจง โรฮ โอ เปอะ ซ เกือฮ ซโอย
ญ* ละ อ�ื 11 โม เปะ ปัง มัฮ เปอะ ปุย โอ ไมจ� ยุง
ลัง่ เปอะ เกือฮ ป ไมจ ละ กวน แตะ� เปือะ เปอะ ป
อาวต เมือง มะลอง แจง ซ เกือฮ อื ป ไมจ ละ ป ปัว
นึง แตะ โฮฮ ฮา เซ แม� 12 รไม่จ เปอะ ปุย ยุฮ ละ
แตะ ตอก ออฮ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ละ ปุย ตอก เซ
โรฮ� ไลลวง ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ ป อฮั ป ซึป
ลปุง พะจาว เตือง โอยจ อื เอจี รโจะ นึง คอ เซ โค
รยญ เจือ ควมัไม อ�ื

โตะ รเวอืะ ซไกป

13 �ไมจ เปอะ เลียก โตะ รเวอืะ ซไกป นึง มัฮ โตะ
รเวอืะ ระ คระ เวอืฮ ป ซ ฮอยจ ละ มอ นโฮก� ป
โฮว คระ เซ โฮวน� 14 โตะ รเวอืะ ซไกป คระ แตวะ
ป ฮอยจ ละ จีวติ เซ� รมัฮ ป ซ โฮลฮ ยุ คระ เซ ไม่
โฮว อื นึง�

โคะ ไม่ เปลิ อื
(ลก� 6:43-44)

15�โม เปะ ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา โม ป โคะ ติ
แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ เปอะ� โม เซ เคียต
เกือฮ ก พริ แตะ ไมจ ซลิต ซโลม ตอก แกะ โฮ� โตะ
กไน รพาวม อื ปังเมอ มัฮ ลัง่ ตอก บราวก ซวก โฮ�
16 โม เปะ ซ ยุง เปอะ ป มัฮ ป มอยฮ อื เบือ เปลิ กัน
ยุฮ อ�ื อมั ไก ป โฮลฮ เปฮ เปลิ อะงุน เน่อมึ นึง ไรป
กัต เตอ� อมั ไก ป โฮลฮ เปฮ เปลิ เม เน่อมึ นึง โคะ
กัต เตอ� 17ตอก โรฮ เซ� เจือ โคะ ไมจ� ซ เกิต เปลิ
ไมจ นึง� เจือ โคะ โอ ไมจ ซ เกิต โรฮ เปลิ โอ ไมจ
นึง� 18 เจือ โคะ ไมจ� ซ เกิต เปลิ ป โอ ไมจ นึง อื
เกียฮ เกิต โตว นึง อ�ื เจือ โคะ โอ ไมจ� ซ เกิต เปลิ
ไมจ นึง อื ปุ โรฮ เกียฮ เกิต� 19 โคะ โอ ไมจ เปลิ นึง
อ�ื ไมจ ฆู แปฮ น่าึก โตะ งอ โครยญ โคะ อ�ื 20 โม
เปะ ซ ยุง เปอะ ป มัฮ ปุย โม เซ เบือ เปลิ ป โอก เน่
อมึ นึง อ�ื

อาึ ยุง โตว โม เปะ เฟือฮ
(ลก� 13:25-27)

21 �มัฮ โตว โฮลฮ ปุย เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว เบือ อฮั อ�ื �พะโองจาว� พะโองจาว� เนิ โค
รยญ โฆะ แตะ ปุย เยอ� มัฮ โฮลฮ อื เลียก เบือ ยุฮ
แตะ ตัม ป ปุก รพาวม เปือะ เกอะ ป อาวต เมือง มะ
ลอง� 22ซเงะ เซ เยอ� โฮวน ป ซ อฮั ตอก เฮ�ี �เอะ
เอจี ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย ตัง เปอะ� เอะ เอจี โครฮ
พี โอก เบือ มอยฮ เปอะ� เอะ เอจี ยุฮ ป ซัมคัน เบือ
มอยฮ เปอะ โฮวน เจือ�� ซ อฮั เซ เนิ� 23 เญอืม เซ
อาึ ปังเมอ ซ อฮั เฮี ละ� �อาึ ตึน โอ ยุง โม เปะ เฟือ
ฮ เน่อมึ ไพรม อ�ื โม เปะ ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร� ตอ
แปฮ ฮา อาึ อ�ื� ซ อฮั เซ ละ�

ป ยุฮ เญือะ ลอา ปุย
(ลก� 6:46-49)

24 �เมาะ ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ โอะ เฮี ไม่ เนอึง อื
ตอก อฮั ฮะ� ซ แพป ไม่ ปุย ไมจ พันญา ป ยุฮ เญือะ
แตะ ราว ซโมะ ระ� 25 เญือะ เซ ปัง เฮละ พริ ละ�
ปัง ฮาวก รอาวม ละ� ปัง ปุฮ กาื ระ� ฆลอฮ โตว ฆาื
อื นึง โบลวง อื ราว ซโมะ ระ เซ� 26 ป ฮมอง ลปุง
รโฮงะ โอะ เฮี ไม่ โอ อื เนอึง ตอก อฮั ฮะ� ซ แพป
ไม่ ปุย ลโมวะ ป ยุฮ เญือะ แตะ นึง เกาะ� 27 เญือะ
นึง เกาะ เซ ฮอยจ เฮละ ละ� ฮาวก รอาวม ละ� ปุฮ
กาื ระ� ฆลอฮ� ลเลอมึ� ไลจ โอยจ เอนิ�� อฮั เซ�
28 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี เซ เยอ� โม
ลัปซด่อน เงอตึ เนอึม นึง ตอก เพอกึ อื ปุย� 29 นึง
เพอกึ อื ปุย ไม่ อมันัต แตะ� ตอก โตว เพอกึ โม คู
เพอกึ พะทัม ปุย�

* 7:10 7:10 ตัม ป คิต ป งอ่ต โม ยวิ เยอ ซโอยญ เซ มัฮ ป รแอม ลัมเลือ เอนิ ละ อ�ื มัฮ เอนิ โตว ป ปอน ละ อื เฟือฮ�



มัตไท 8:1 836 มัตไท 8:29

8
พะเยซู เกือฮ ปุย ลาวต ไฮ
(ลก� 5:12-16)

1 เญื อม เอจี เลีฮ พะ เยซู ฮอยจ ชวง บลาวง�
โฮวน เนอึม ป โฮว ฟวต เตอ� 2 ไก ปุย ลาวต ติ ปุย
เอญี เคะ พะเยซู� นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ ละ ซ
เกือฮ เปอะ อาึ ไฮ โฮ� แจง ซ เกียฮ ไฮ เนอึม เปอะ
ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ละ อ�ื 3พะเยซู ซนาว เตะ แตะ เดือะ
เบื่อ อ�ื �เอจี ปุก รพาวม เมอะ� ไฮ เมิฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื เคียง เซ� ไฮ ไมจ เอนิ ลาวต อื เซ� 4พะเยซู
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ รโฮงะ ละ ปุย ไฮญ� ไมจ เปอะ
โฮว เคะ ซตุ ยุฮ พะจาว เกือฮ แลน เปอะ� ฟวยจ เซ
ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป อฮั ไอ โมเซ
อาึง นึง โกตไม� เดอมึ ปุย ซ ยุง ไฮ เนอมึ โซะ เปอะ
เซ�� อฮั เซ�

พะเยซู เกือฮ กวนไจ ไนลอยะ ไฮ
(ลก� 7:1-10)

5 ลไล เลียก พะเยซู นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� ฮอยจ
ไนลอยะ เคะ อื ติ ปุย� ปัว นึง พะเยซู� 6 อฮั เฮี ละ
อ�ื �จาวไน� โซะ เนอึม โซะ แนม กวนไจ เยอะ ติ
ปุย� ยุม เตะ ยุม ชวง� ไอจ นึง เญือะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

7พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ โฮว เกือฮ ละ เปอะ
ไฮ�� อฮั เซ�

8 ไน ลอยะ เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �จาวไน� อาึ มัฮ ปุย
โอ ไมจ� โปง โตว ปะ ซ โฮว กึต เปอะ ฆรมึ พรงั เญะ
เอ� ปัง โอ เปอะ โฮว� อฮั เปอะ เนิ ติ ลอา มวยญ
โน่ง� กวนไจ เยอะ เซ แจง ซ ไฮ เปอะ ยุฮ� 9 อาึ ยุง
เงอะ นึง มัฮ โรฮ แตะ ปุย อาวต ฆรมึ ป ระ อมันัต
ฮา โกะ แตะ� ปังเมอ ไก โรฮ ตฮนั อาวต ฆรมึ อมั
นัต อาึ อ�ื อาึ ดัฮ ดวน ปุย เฮี โฮว� โฮว เนอมึ� ดัฮ
ดวน ปุย เซ เอญี โฮ� เอญี เนอึม� ดัฮ ดวน กวนไจ
ยุฮ แตะ ยุฮ ออฮ� ยุฮ เนอมึ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 พะเยซู เญือม ฮมอง อื ป อฮั อ�ื เงอตึ ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ ป โฮว ไม่ แตะ เซ� �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอมึ อ�ื อาึ ดิ ยุ โตว ติ ชวง ป ระ รพาวม เจือ เมาะ
ปุย เฮ�ี ปัง มัฮ โม อซิราเอน ปุ โรฮ ไก� 11 อาึ อฮั
ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี โฮวน ป ซ ฮอยจ เน่อมึ เมือง
ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ เมือง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� ซ โฮลฮ
งาวม โซม ดิ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ไม่ อปัราฮมั
ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� 12 โม ป ลัมเปิง โฮลฮ อาวต
นึง บัน่เมือง ยุฮ อื ปังเมอ ซ โฮลฮ พะจาว น่ากึ ก พริ
นา ก เฟียก อ�ื นา เซ เยอ� ปุย ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ไม่
ครวก รกั อื นึง โซะ ป อาวม แตะ�� อฮั เซ� 13พะ
เยซู อฮั แม เฮี ละ ไนลอยะ เซ� �เอญี เมิฮ� รพาวม
เจือ เปอะ มัฮ ตอก ออฮ� ซ แปน โรฮ ละ เปอะ ตอก
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ กวนไจ อื เซ ไฮ เอนิ
จุบัน่ เอนิ�

มะ เนอมึ เปโตร ไม่ ป โซะ ไฮญ
(มก� 1:29-34)

14 เญือม เลียก พะเยซู นึง เญือะ เปโตร เยอ� ยุ
ไอจ มะ เนอมึ อื ฆาื ฮอยจ โซะ แตะ� 15พะเยซู เดือะ
ไปญ เตะ อ�ื ฮอยจ โซะ อื เซ ไฮ เอนิ เบือ อ�ื โกฮ
เอนิ เรอมึ พรี โซม ตุม ไอจ ละ พะเยซู� 16 ปู เซ ปุย
ตาว โม ป เลียก พี นึง ฮอยจ เคะ พะเยซู โฮวน ปุย�
พะเยซู อฮั อื ละ พี ติ ลอา มวยญ โน่ง� โอก ยุฮ อ�ื
เมาะ ป ไก ป โซะ นึง� เกือฮ อื ไฮ เตือง โอยจ อ�ื
17 โอเอฮี ไล เซ เอจี เกิต เนอึม ตัม ป อฮั อซิยา ป
ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ โฮ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี �ปุย เซ
แจง ปุยฮ กลอม อื ป โซะ ป คระ นึง เอะ ฮา เอะ เอ�
แจง โรวก อื รพาวม ตุก ยุฮ เอะ ฆรอ เอะ เอ�� อฮั
เซ อซิยา�

ป ฆวต ฟวต พะเยซู
(ลก� 9:57-62)

18 เญอืม ยุ พะเยซู แวต ปุย โฮวน แตะ� ดวน อาึง
ลุกซิก แตะ เตือง บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� 19 เญื
อม เซ เยอ� ฮอยจ คู เพอกึ พะทัม เคะ อื ติ ปุย� อฮั
เฮี ละ อ�ื �อาจาน� ซ โฮว ปะ ลัก่ ออฮ อาึ ซ โฮว ไม่
เปอะ ลัก่ เตฮ�� อฮั เซ� 20 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื
�บราวก โฮลฮ ลัง่ อาวต โตะ แตะ� ไซม โฮลฮ ลัง่
อาวต โตะ รฮมาวม แตะ� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ*
ปังเมอ โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม�� อฮั เซ ละ
อ�ื

21 อฮั แม ลุกซิก อื ละ อื ติ ปุย ตอก เฮ�ี �จาว
ไน� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี รมอยจ เปือะ แตะ ละ
ฮมั� ฟวยจ เซ ซ ฟวต ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 พะ
เยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โฮว� ฟวต แนฮ อาึ อ�ื เกือฮ
ป ยุม รมอยจ ไอฮ ปุ แตะ�� อฮั เซ�

พะเยซู ฮมั กาื ไม่ รอาวม
(มก� 4:35-41; ลก� 8:22-25)

23 ฟวยจ เซ พะเยซู เลียก โตะ โล่ง� โม ลุกซิก อื
โฮว ฟวต อ�ื 24 ลไล เตือง อื ปลัฮ รอาวม เซ ฮอยจ
กาื ระ ละ� พุกเพียก รอาวม นึง ปอ ซ เลอึป เอนิ อื
โล่ง ยุฮ อ�ื พะเยซู ปังเมอ ปุน ลัง่ ไอจ� 25 ลุกซิก
อื ซอ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� ปัว ปะ เรอึม
แตะ� เอะ ซ รมัม่ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ ฮลัต เปอะ� เกียฮ
แตวะ ลัมเลือ โน่ง รพาวม เจือ เปอะ เมอ�� อฮั เซ�
พะเยซู โกฮ ชุง เอนิ ฮมั กาื ไม่ รอาวม กัมลัง พุกเพี
ยก เซ� เญอืม เซ กาื ไม่ รอาวม เซ อาวต โฆย เอนิ�
27 โม ลุกซิก อื เงอตึ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย
เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ แล� ปัง มัฮ กาื ไม่ รอาวม เนอึ
ง ตื ป อฮั อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู ยุ ป เลียก พี นึง ลอา ปุย
(มก� 5:1-20)

28 เญือม เอจี เตือง อื ฮอยจ นึง เมือง ก อาวต
โม กะด่ารา บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต เตอ� ไก ป
เลียก พี นึง ลอา ปุย� โอก เน่อมึ นึง โตะ อูโมง รม
อยจ ปุย ป ยุม� ฮอยจ รโตฮ ยุ พะเยซู� ปุย ลอา เซ
ไฮะฮอน ลัมเลือ ปอ เอนิ โอ ปุย เญาะ โรวต โฮว คระ
เซ� 29 โม พี เซ อฮั เฮี เรยีง� �ปะ ป มัฮ กวน พะ

* 8:20 8:20 พะเยซู เญือม อฮั อื ไลลวง โกะ แตะ กอ อฮั �กวน ปุย ปลัฮเตะ� ไม่ โกะ แตะ ไอฮ�



มัตไท 8:30 837 มัตไท 9:22

จาว� เมอ ซ ยุฮ เปอะ ละ เอะ เอ� ปะ อมั มัฮ ฮอยจ
เปอะ นา เฮี ละ ซ คัม ตุง เปอะ เอะ กา เติง เวลา อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

30 แควน เซ ไก เลีจ นึง ติ มู ระ� กัมลัง ซาวป
โซม� 31 โม พี เซ ปัว อื นึง พะเยซู ตอก เฮ�ี �ดัฮ
เปอะ ซ โครฮ เอะ โอก� เกือฮ เอะ เลียก นึง เลีจ โม
เซ โอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 32�โฮว เมิฮ�� อฮั เซ ละ อื
พะเยซู� พี โม เซ โอก เนอึม โฮว เลียก อาวต กไน
เลีจ โม เซ� เลีจ ติ มู เซ ตอ เงา่ะ ตอ วู เอนิ� ดุฮ เน่
อมึ นึง ไกญ รองั ฮอยจ โตะ ปลัฮ รอาวม� รมัม่ เตื
อง โอยจ อ�ื

33 ป เลียง เลีจ เซ เยอ� เอญี นึง ยว่ง� รโฮงะ ไล
ลวง ป ยุ แตะ เซ ละ ปุย โครยญ เจือ� เตือง ไลลวง
ปุย เลียก พี นึง ไพรม อื เซ� 34 ปุย ติ ยว่ง เซ โอก
ซาวป ยุ พะเยซู ฆาื อ�ื เญือม เอจี ยุ อ�ื ปัว อื โอก
ฮา นาตี ยว่ง แตะ เซ�

9
ไลลวง ป ยุม เตะ ยุม ชวง
(มก� 2:1-12; ลก� 5:17-26)

1พะเยซู เลียก โตะ โล่ง� เตือง แม ฮอยจ นึง ยว่ง
โกะ แตะ� 2 เญอืม เอจี ฮอยจ อื โรวก ปุย ป ยุม เตะ
ยุม ชวง นึง ติ ปุย� ฮอยจ เคะ พะเยซู� ยวก โรวก
อื เตือง ซัต ไอจ อ�ื เญือม เอจี ยุ พะเยซู รพาวม
เจือ โม เซ เยอ� อฮั เฮี ละ ปุย ยุม เตะ ยุม ชวง เซ�
�กวน� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก รพาวม� มัป่ ยุฮ เปอะ
เอจี ยวก ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 โม คู เพอกึ พะทัม อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ งอ่น�
�ปุย เฮี มัฮ อฮั อื ลปุง พามัตพะจาว�� อฮั เซ� 4พะ
เยซู ยุง อื ป คิต โม เซ โตะ รพาวม แตะ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �เมอยุ โม เปะ เอ คิต เปอะ ป ฆอก โตะ รพาวม
แตะ ตอก เซ� 5 อาึ ซ อฮั ตอก เฮี ละ ป โซะ เซ�
�มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ� โต เซ ซ อฮั แม
ละ อื ติ เจือ� �โกฮ โฮว เมิฮ� ซ อฮั เซ ละ� ลอา
เจือ เซ เมอ ป เยอื นึง อ�ื� อฮั เซ�

6 �อาึ ซ ยุฮ ตอก เฮี นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง
แจง แน ไก อมันัต อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ ซ
ปุน ยวก แตะ มัป่ ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ
ละ โม เซ พะเยซู เยอ� ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ฆาื อื
ละ ป ยุม เตะ ยุม ชวง เซ� �โกฮ� ตุย โรวก ซัต ไอจ
เปอะ� เอญี ไม่ เญือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 ปุย
เซ โกฮ เอนิ เนอมึ� เอญี ฮอยจ เญือะ แตะ� 8 โม ป
รเจอมึ นา เซ เมือต เอจี ยุ ป ยุฮ อื ละ ปุย เซ โตวฮ
ฆราึง ฆาื อ�ื ลอต ลืลาว พะจาว นึง ยุ อื โพต อื อมั
นัต ตอก เซ ละ เรอมึ แตะ ปุย ปลัฮเตะ�

พะเยซู กอก มัตไท เกือฮ ฟวต แตะ
(มก� 2:13-17; ลก� 5:27-32)

9 เญือม ลอต พะเยซู ฮา นา เซ เยอ� รโตฮ ยุ ปร
เมะ ติ ปุย� งาวม นึง ด่าน ก เกป ปุย พาซี โอเอฮี�
มอยฮ อื มัฮ มัตไท� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โกฮ โฮว ฟวต เอนิ อ�ื

10ฟวยจ เซ เญือม โซม พะเยซู โตะ เญือะ มัตไท
เซ� ฮอยจ โม ป เกป พาซี ไม่ โม ป อฮั ปุย ปุย มัป่ ละ
โฮวน� เญื่อฮ งาวม โซม ดิ ไม่ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อ�ื
11 โม ฟารซีิ เมือต ยุ โซม อื ไม่ ปุย ตอก เซ� อฮั เฮี
ละ โม ลุกซิก พะเยซู� �ปอคู โม เปะ เอ เกียฮ โซม
ดิ โน่ง ไม่ โม ป เกป พาซี ไม่ ปุย มัป่ เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

12 พะเยซู เญือม ฮมอง อื ตอก เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปุย กอ ปุย บาึง จัมเปน โตว ซาวป มวต ซาวป มอ�
มัฮ ป โซะ ป ปวย ป ไมจ ซาวป มวต ซาวป มอ เยอ�
13�มัฮ กัน เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ป ปุก รพาวม
เมอะ� มัฮ โตว กัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี�� อฮั เซ
นึง พะทัม พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ เอญี งอ่ต เกือฮ
ติ แตะ ยุง ไลลวง คอ เซ� อาึ มัฮ โตว ฮอยจ กอก
ปุย ซืไซ� มัฮ ฮอยจ กอก ปุย มัป่ เอญี เคะ แตะ��
อฮั เซ�

ไล เออปึ ปุย ป โซม ป ปอน แตะ
(มก� 2:18-22; ลก� 5:33-39)

14 เญือม เซ โม ลุกซิก โยฮนั ฮอยจ เคะ พะเยซู�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เอะ ไม่ โม ฟารซีิ ไตป ทื เยอะ ซิน
เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ� ลุกซิก ปะ เมอยุ โอ อื ทื
เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม ป ฮอยจ โซมญุ เซ
แจง โอ อื ซ เกียฮ ตุก รพาวม เญือม อาวต ลัง่ กวน
เบลีย ซ เญือะ เซ ไม่ อ�ื ปังเมอ ไก ติ ซเงะ เญือม
ซ ตุย พะจาว กวน เบลีย ซ เญือะ เซ ฮา ปุโฮมว อ�ื
มัฮ เญือม เซ ซ เออปึ อื ป โซม ป ปอน แตะ�

16 �เครองึ ชุ เครองึ ญู� ปุย พลุ เกอะ โตว นึง ป
โคระ� ดัฮ เปอะ พลุ นึง บว่ตชุ โคระ โฮ� ตึน ซ แฌฮ
แม เวอืฮ ฮา ไพรม แตะ ฆาื อ�ื 17 ตอก โรฮ เซ�
ไก โตว ป ดุฮ รอาวม อะงุน โคระ โตะ ปัง ฮกั ไพรม
เมอ� ดัฮ ซ ยุฮ อื ตอก เซ� รอาวม อะงุน โคระ เซ ซ
ฮาวก� ซ ลตุฮ ยุฮ ปัง ฮกั เซ� รอาวม อะงุน ไม่ ปัง
ฮกั เซ ซ ไลจ ตอก ปุ แตะ� รอาวม อะงุน โคระ เซ
ไมจ ดุฮ นึง ปัง ฮกั โคระ เดอมึ ซ ไมจ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

พะเยซู เกือฮ กวนดุ โกฮ ไอม แม
(มก� 5:21-43; ลก� 8:40-56)

18ลไล อฮั พะเยซู โอเอฮี เซ ละ ปุย เยอ� ฮอยจ ป
กวต นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เคะ อื ติ ปุย� นุ่ม ไว อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �ยุม กวน เครฮี ฮิ ปเล่ีย เซ� ปัว ปะ
โฮว ยอ่ง เตะ แตะ ราว อื เดอมึ ซ โกฮ ไอม แม��
อฮั เซ ละ อ�ื 19 พะเยซู โกฮ โฮว เนอึม ไม่ อ�ื โม
ลุกซิก อื โฮว ฟวต โรฮ อ�ื

20 เญอืม เซ ไก ปรโปวน โซะ บรางึ ฮนัม นึง ติ ปุย�
เอจี ไก กาว โรฮ ลอา เนอมึ โซะ อ�ื บระ ฮอยจ เดือะ
เบื่อ ชวง ลปิ พะเยซู ลัก่เคะ อ�ื 21อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �ปัง มัฮ เมาะ โฮลฮ เดือะ เบื่อ ลปิ อื โน่ง� อาึ
ซ ไฮ โซะ เบือ อ�ื� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

22 พะ เยซู แมฆี ลัก่เคะ แตะ� ยุ ปร โปวน เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �กวน� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก รพาวม�
รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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เคียง เซ เยอ ปรโปวน เซ ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ โซะ อื
เซ�

23 เญือม เอจี ฮอยจ พะเยซู นึง เญือะ ป กวต นึง
โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เซ� ยุ โม ป ปาึง เปี ไม่ ปุย โฮวน�
ลอยฮ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� 24 พะเยซู อฮั เฮ�ี
�โกฮ โอก แปฮ� กวนดุ เซ ดิ ยุม โตว� มัฮ ปุน อื
ไอจ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย โฮวน เซ โล่ ญวยฮ พะเยซู
ฆาื อ�ื

25 เญอืม เซ พะเยซู ดวน ปุย โฮวน เซ โอก ก พร�ิ
โกะ อื เลียก โตะ เญือะ� โตวก เตะ กวนดุ เซ� กวน
ดุ เซ โกฮ ไอม แม เอนิ� 26 ไลลวง เซ พรุ เฮอื ไคว
เมือง เซ�

ปุย จัก ลอา ปุย
27 เญือม ลอต พะเยซู ฮา นา เซ� ไก ปุย จัก ลอา

ปุย� ฟวต ลัก่เคะ พะเยซู� อฮั เฮี เรยีง� �ปะ ป มัฮ
จัตเจือ ด่าวติ เตอ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 28 เญอืม เอจี เลียก พะเยซู โตะ เญือะ
อา� ป จัก ลอา ปุย เซ เลียก เคะ อ�ื พะเยซู ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �เปะ ลอา อมั เจือ เปอะ ซ เกียฮ ยุฮ อาึ กัน
ไล เฮี ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอา เซ โลยฮ
อ�ื �เจือ เยอะ� พะโองจาว�� อฮั เซ� 29 ฟวยจ
เซ พะเยซู เดือะ เบื่อ ไง่ อ�ื �เกือฮ แปน ตัม รพาวม
เจือ เปอะ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 30 ไง่ อื เซ เกีย
ฮ ยุ เอนิ โอเอฮี� พะเยซู คัต เนอมึ คัต แนม อื ตอก
เฮ�ี �ปุ รโฮงะ ป มัฮ อาึ ละ ปุย โอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 31 ปุย ลอา เซ ปังเมอ โฮว ครอฮ ป มัฮ ป มอยฮ
พะเยซู ละ ปุย� ปอ พรุ เฮอื ไลลวง อื ไคว เมือง เซ
เอนิ�

ปุย งาว เกียฮ ลปุง
32ลไล โอก เอญี ปุย ลอา เซ� ไก ป ตาว ปรเมะ โอ

เกียฮ ลปุง ฆาื เลียก พี นึง แตะ ฮอยจ เคะ พะเยซู ติ
ปุย� 33 เญอืม เอจี โครฮ พะเยซู พี เซ โอก เกอ� ปุย
เซ เกียฮ ลปุง เอนิ� โม ป รเจอมึ นา เซ เงอตึ ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ยุ โตว ติ ชวง ปุย เกียฮ ยุฮ โอ
เอฮี ตอก เฮี ลลาึง โม อซิราเอน� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
34 โม ฟารซีิ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ปุน
โครฮ อื พี โอก เบือ อมันัต ฮวันา พี�� อฮั เซ�

พะเยซู เลียก พาวม นึง ปุย
35 พะเยซู โกฮ โฮว เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ โครยญ

บัน่ โครยญ เมือง� เพอกึ ตอม ปุย โตะ โฮงซุต ยุฮ
อ�ื ครอฮ ไลลวง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว
ปุย ปลัฮเตะ� ไม่ เกือฮ อื ป โซะ ไฮ โครยญ เจือ โซะ
ปุย� 36 พะเยซู เญือม ยุ อื รเจอมึ ปุย นา เซ โฮวน
เนอ� เลียก พาวม นึง อ�ื นึง โฮวน ป คัม ป ตุง อื
ไม่ โอ อื ไก ตัว เปิง� มัฮ ตอก อื แกะ โอ ไก ป เลียง
โฮ� 37 เญือม เซ เยอ� พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก
แตะ ฆาื อ�ื �เอจี โฮวน เฮงาะ เคราะ ออ� ป โฮว
มัก เกอ ปังเมอ รมัฮ ลัง่� 38 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ปัว
นึง พะจาว ป มัฮ กุม เฮงาะ เซ ฆาื อ�ื เกือฮ ดวน ปุย
โฮว มัก เฮงาะ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10
พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โอก โฮว
(มก� 3:13-19; ลก� 6:12-16)

1 พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ กาว ลอา ปุย เซ เอญี
เคะ แตะ� เกือฮ อมันัต ละ อื ละ ซ ปุน โครฮ อื พี
โอก ไม่ อมันัต ละ ซ ปุน เกือฮ อื ป โซะ ป คระ ไฮ โค
รยญ เจือ โซะ ปุย� 2 ป มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซู กาว ลอา ปุย เซ มัฮ ตอก เฮี มอยฮ อ�ื ปุย รกา
นึง อื มัฮ ซีโมน ป อฮั ปุย เปโตร ละ� ติ อื มัฮ อนัดรู
ปุ เปโตร� ฟวยจ เซ มัฮ ยาโคโบ่� มัฮ กวน เซเบด่ี่�
ไม่ โยฮนั ป มัฮ ปุ อ�ื 3ฟวยจ เซ มัฮ ฟีลิป ไม่ บ่าโท
โลโม� ฟวยจ เซ มัฮ โทมา ไม่ มัตไท ป มัฮ ป เกป
พาซี โอเอฮี� ฟวยจ เซ มัฮ ยาโคโบ่ กวน อาลาโฟ
ไม่ ทาได่� 4 ฟวยจ เซ มัฮ ซีโมน ป มัฮ พัก ชาตนิ
โยม ไพรม อื ไม่ ยูด่า อซิคารโิอต ป โชะ พะเยซู ละ
ปุย�

5 ปุย กาว ลอา เซ พะเยซู ดวน อื โฮว� อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปุ โฮว เคะ ปุย ตังเมือง เงอ� ปุ เลียก โตะ ยว่ง
โม ซามาเรยี ติ ยว่ง เนอึม� 6 ฮา เซ ไมจ เปอะ โฮว
เคะ โม อซิราเอน ป ไฆร อื ฮา คระ ตอก แกะ โฮ�
7 เญือม โฮว เปอะ ไมจ เปอะ ครอฮ แนฮ ตอก เฮ�ี
พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง อื ปุย ปลัฮเตะ เอ�
ไมจ เปอะ อฮั ตอก เซ� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ ป โซะ ไฮ�
ป เอจี ยุม� ไมจ เปอะ เกือฮ โกฮ ไอม� ป ลาวต�
ไมจ เปอะ เกือฮ ไฮ� ไมจ เปอะ โครฮ พี โอก ฮา ปุย�
โม เปะ เอจี โฮลฮ เยอื เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ
เยอื ละ ปุย โรฮ� 9 ทัน โตว โรวก ไคร มาื แปก ซค
รกั บรกั ลอง โตะ กปาว เปอะ� 10 ทัน โตว โรวก ทอง
โฮว คระ เปอะ ไม่ เครองึ ลโปลฮ เปอะ ติ แตะ� ไม่
เกิป ไม่ โคะ ฆิ เปอะ� ป ยุฮ กัน โปง อื โฮลฮ โซม เบือ
กัน ยุฮ แตะ� 11 เญือม ฮอยจ เปอะ ยว่ง ออฮ ยว่ง
เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ฮาวก เญือะ ป ญอม รปัคัม โม
เปะ� ดัฮ เปอะ ฮาวก เญือะ อื โฮ� อาวต เญือะ เซ
ฮอยจ ละ โอก โฮว เปอะ ฮา ยว่ง เซ� 12 ฮาวก เปอะ
เญือะ ป ออฮ ไมจ เปอะ ปิฮ มุ่น ละ เญือะ เซ� 13 ดัฮ
เญือะ เซ รปัคัม เปอะ� มุ่น ยุฮ เปอะ เซ ซ อาวต เนอึ
ม ไม่ อ�ื ดัฮ โอ รปัคัม เปอะ โฮ� มุ่น เซ ซ แม แม
ตอก ไพรม อ�ื 14 ดัฮ ไก ป โอ รปัคัม เปอะ ไม่ โอ อื
งอ่ต ป อฮั เปอะ� เญอืม โอก โฮว เปอะ ฮา เญือะ เซ
ญุ่ก ฮา ยว่ง เซ ญุ่ก� ไมจ เปอะ ปวยฮ อาึง รกาื ติต
ฮละ ชวง แตะ ละ�* 15 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม
อ�ื เญือม ซ รเตีฮ พะจาว ปุย เยอ� ยว่ง โซโด่ม ไม่
ยว่ง โกโมรา ซ รมัฮ ฮา ยว่ง เซ ตุต อ�ื

ปุย ซ โคมเฮง โม ป ทื พะเยซู
16 �งอ่ต แลน� อาึ เกือฮ โม เปะ โอก โฮว ตอก

แกะ เลียก ลลาึง บราวก โฮ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
แฮน ลอป ติ แตะ ฆาื อื ตอก ซโอยญ โฮ� ไม่ เกือฮ
เปอะ ติ แตะ จวต ชุม ไมจ ไล ตอก รโกะ เกอื โฮ�
17 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� ซ ไก ป ซ โฮม
วต มอป โม เปะ ละ ซัน� ซ เฟียต โม เปะ โตะ โฮงซุต
ยุฮ แตะ� 18 ซ เมือะ โรวก โม เปะ ฮอยจ ลั่กกา โม

* 10:14 10:14 กัน ปวยฮ อื อาึง รกาื ติต ชวง แตะ ตอก เซ มัฮ เปลีฮ ที อื ซ ลอก ยว่ง เซ ตุต แตะ นึง โอ แตะ รปัคัม ลปุง พะจาว�
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จาวเมือง ไม่ โม กซัต ฆาื ทื เปอะ อาึ� โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ รโฮงะ ไลลวง อาึ ละ โม เซ ไม่ ปุย ตัง
เมือง ฆาื อ�ื 19 เญือม โฮมวต ปุย โรวก เปอะ� ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ตุก พาวม นึง ป ซ อฮั ซ มวยญ แตะ�
ป ไมจ เปอะ อฮั เญือม เซ เยอ� พะจาว ซ เกือฮ โม
เปะ ยุง อ�ื 20 ลปุง ซ อฮั เปอะ เซ ซ มัฮ โตว ลปุง
โกะ เปอะ� มัฮ ลปุ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เปือะ เปอะ ป
เกือฮ ลปุง เซ ละ เปอะ� 21 เญอืม เซ เอยีก ซ รโจฮ ปุ
แตะ ฮอยจ ละ ยุม อ�ื เปือะ ซ รโจฮ โรฮ กวน แตะ�
กวน ซ ฟอง มะเปือะ แตะ ฮอยจ ละ ยุม อ�ื 22 ปุย
เตือง โอยจ อื ซ เกละยุ โม เปะ เบือ ทื เปอะ อาึ� ปุย
ปุน อาวต ไม่ รพาวม เจือ แตะ ฮอยจ ลอยจ อื ปุย เซ
ซ โปน ตุต แตะ เบือ อ�ื 23 ดัฮ ปุย คัม ตุง เปอะ ยว่ง
เฮ�ี ไมจ เปอะ ตอ ฮอยจ ยว่ง เซิต� อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอมึ อ�ื เตือน เปอะ โตว ไคว ยุฮ ยว่ง อาวต โม
อซิราเอน โครยญ ยว่ง กา ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ
เอ�

ไมจ โตว ฮลัต นึง ปุย
(ลก� 12:2-9)

24 �ลุกซิก ระ โตว ฮา ปอคู ยุฮ แตะ� กวนไจ ระ
โตว โรฮ ฮา ปอเลียง แตะ� 25 ดัฮ ลุกซิก เอจี รดู
ปอคู ยุฮ แตะ� เอจี เคราะ อ�ื ดัฮ กวนไจ เอจี รดู
ปอเลียง แตะ เคราะ โรฮ อ�ื ดัฮ ปุย อฮั เบ่เอนเซ
บุ่น* ละ ป มัฮ กุม เญือะ โฮ� ละ ปุย ไน เญือะ เซ ตึน
ซ พามัต อื โฮฮ ฮา เซ แม�

26 �โม เปะ ทัน โตว ฮลัต นึง ปุย โม เซ� ป เม่า
ะ ป พรตึ ป โอ ซ โอก ไก โตว� ป เม่าะ ป เดีย ป โอ
พะจาว ซ เปลีฮ ปุ โรฮ ไก� 27 ป อฮั อาึ ละ เปอะ นา
ก ไฆลป อ�ื ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ ปุย ลัก่ ก เปง อ�ื
ป บระ อาึ อฮั ละ เปอะ นึง รแซป แตะ� ไมจ เปอะ
ครอฮ เน่อมึ นึง ดัต่ฟะ เรยีง� 28 ทัน โตว ฮลัต นึง
โม ป ซ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ เนอึม เปอะ� แจง โอ อื ซ
เกียฮ ยุฮ ไลจ ไม่ ลปุ เปอะ� ฮา เซ ไมจ เปอะ ฮลัต
นึง พะจาว ป เกียฮ ยุฮ ไลจ ไม่ โกะ เนอึม เปอะ ไม่
ลปุ เปอะ นึง มอ นโฮก� 29 ไซม ยว่ง ลอา ตัว เยอ
ปุย โชะ อื ติ แปก โน่ง� ปัง มัฮ ตอก เซ ไก โตว ติ
เนอึม ป ซ ดุฮ อื ฮอยจ ลังเตะ� โนก ฮา โปง เปือะ
เปอะ เกือฮ ดุฮ ฮู� 30 ไลลวง โม เปะ นึง อ�ื ปัง มัฮ
ฮาึก ไกญ เปอะ พะจาว เอจี เมีญ อาึง อื โครยญ เญี
ยง อ�ื 31 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี
โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ป ระ งวยฮ ฮา ไซม ยว่ง เตือง
โอยจ อ�ื 32 ป ญอม รปั อาึ ซองนา ปุย ปลัฮเตะ�
อาึ ซ ญอม โรฮ รปั ปุย เซ ซองนา เปือะ อาวต เกอะ
เมือง มะลอง� 33ป โอ ญอม รปั อาึ ซองนา ปุย ปลัฮ
เตะ� อาึ ซ ญอม โตว โรฮ รปั ปุย เซ ซองนา เปือะ
อาวต เกอะ เมือง มะลอง โรฮ��

ปุย ไมจ อื รปั ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ
(ลก� 12:51-53)

34 �กัน ฮอยจ อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปุ แกต ปุย
ปลัฮเตะ ซ อาวต ซาวม อาวต เฆรอมึ เบือ อ�ื มัฮ

โตว ซ โฮลฮ ปุย อาวต ซาวม อาวต เฆรอมึ� มัฮ กัน
รกัฮ ลเฆือฮ ป ซ เกิต ละ ปุย ฆาื ฮอยจ อาึ อ�ื 35 กัน
ฮอยจ อาึ เฮี ซ เกือฮ กวน รเมะ ปูไป รพาวม ฮา เปือะ
แตะ� กวน รโปวน ซ ปูไป โรฮ รพาวม ฮา มะ แตะ�
กอ โมวน ซ ปูไป โรฮ รพาวม ฮา ปุ แตะ� 36 ปุย ติ
เญือะ อา ซ ไก ไน เญือะ อื ไอฮ ป เกละยุ อู� 37 ป
ฮรกั มะเปือะ แตะ โฮฮ ฮา ฮรกั อื อาึ อ�ื โปง โตว อื
ทื อาึ ปุย เซ� ป ฮรกั กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
โฮฮ ฮา ฮรกั อื อาึ อ�ื มัฮ โรฮ ป โอ โปง ทื แตะ อาึ
ปุย เซ� 38 ป โอ รปั กลอม ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ
ไม่ ฟวต อื อาึ ไม่� โปง โตว โรฮ ทื แตะ อาึ ปุย เซ�
39ป ฮลักกอ จีวติ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี ซ โฮลฮ โปวฮ
จีวติ เนอึม แตะ� ป ญอม ละ โปวฮ จีวติ แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮี เบือ อาึ อ�ื ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เนอึม
แตะ��

40 ป รปัคัม โม เปะ� เอจี มัฮ รปัคัม อื อาึ� ป
รปัคัม อาึ เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื พะจาว ป ดวน อาึ
ฮอยจ เซ� 41 ป รปัคัม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง มัฮ อื
ป ซึป ลปุง พะจาว� ซ โฮลฮ โรฮ ลังวนั แตะ ตอก
โฮลฮ ป ซึป ลปุง พะจาว อื เซ โรฮ� �ป รปัคัม ป ซื
ป ไซ นึง มัฮ อื ปุย ซื ปุย ไซ� ซ โฮลฮ โรฮ ลังวนั แตะ
ตอก โฮลฮ ป ซื ป ไซ อื เซ โรฮ� 42 อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอมึ อ�ื ป เกือฮ รอาวม ฮลอง ละ ป มัฮ ลุกซิก
อาึ ฆาื มัฮ อื ลุกซิก อาึ� ปัง มัฮ ลุกซิก แตวะ ฮา ปุย
ญุ่ก� ปุย เซ แจง ซ โฮลฮ อื ลังวนั แตะ�� อฮั เซ�

11
โม ลุกซิก โยฮนั ฮอยจ ไฮมญ พะเยซู
(ลก� 7:18-35)

1 เญอืม เอจี ฟวยจ เพอกึ ตอมพะเยซู ลุกซิก แตะ
กาว ลอา ปุย เซ� โฮว ฮา นา เซ ฮอยจ นึง ยว่ง แควน
เซ ละ ซ เพอกึ แตะ ปุย ไม่ ซ ครอฮ แตะ ไลลวง พะ
จาว� 2 เญือม ฮมอง โยฮนั ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั พะค
รติ เตอ� ปุก เญอืม อาวต อื โตะ คอก� ดวน โม ลุก
ซิก แตะ โฮว ไฮมญ พะเยซู ฆาื อ�ื 3 เกือฮ อื อฮั เฮี
ละ อ�ื �อมั เอจี มัฮ ปะ ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ� เอะ
อมั ไมจ ลัง่ มอง ปุย ไฮญ�� ดวน อื อฮั อื ตอก เซ�

4 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอญี รโฮงะ ละ โยฮนั
ตอก ยุ ตอก ฮมอง เปอะ เฮ�ี 5 ป จัก เอจี เกียฮ ยุ
โอเอฮี� ป ดัก่ได่ เอจี เกียฮ โฮว� ป ลาวต เอจี ไฮ
ไมจ แม� ป ฮลาึต เอจี รฮอง ฮยวก อ�ื ป ยุม เอจี
โกฮ ไอม แม� โม ป ตุก ป ญัก เอจี ฮมอง ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว� 6 เมาะ ป โอ ซองไซ รพาวม นึง
ไลลวง อาึ อื เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไมจ
เปอะ เอญี รโฮงะ ละ โยฮนั ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เญือม เอจี เอญี ลุกซิก โยฮนั เนอ� พะเยซู รโฮ
งะ ไลลวง โยฮนั เซ ละ โม ป รเจอมึ นา เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม เปะ เญอืม โฮว เปอะ เคะ โยฮนั นึง ลาึน
เวอืฮ เซ เมอ โฮว แลน เปอะ� อมั มัฮ โฮว ซาวป
เปอะ แลน ดุงเดียง รนา นึง ตัม กาื แตะ� มัฮ โตว
อื ตาึ� 8 โม เปะ เมอ โฮว แลน เปอะ� อมั มัฮ โฮว

* 10:25 10:25 เบ่เอนเซบุ่น เซ มัฮ อฮั อื ไม่ ฮวันา พี� มอยฮ เฮี มัฮ ป โกว ปุย ละ เพียก แฮม แตะ พะเยซู�
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แลน เปอะ ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ นึง เครองึ คึ� แจง
โอ มัฮ อ�ื โม ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ นึง เครองึ คึ มัฮ ป
อาวต นึง เญือะ กซัต�� 9 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม เปะ
เมอ โฮว แลน เปอะ� อมั มัฮ โฮว แลน เปอะ ป ซึป
ลปุง พะจาว ละ ปุย� ตึน ซ มัฮ เนอึม อ�ื ซ รโฮงะ
ละ เปอะ� ปุย เซ มัฮ ป ระ แม ไล ฮา โม ป ซึป ลปุง
พะจาว โฆะ� 10 เอจี มัฮ โยฮนั เซ ป ไซฮ ปุย อาึง ไล
ลวง อื นึง พะทัม โฆะ โอ� อฮั เฮ�ี แลน เมิฮ� อาึ
ดวน ป ซึป กัม นัม ปัก แตะ โฮว รกา เปอะ ติ ปุย�
ปุย เซ ซ เพรยีง อาึง คระ ละ เปอะ ลัก่กา เปอะ� อฮั
เซ พะจาว� 11 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เมาะ
ป เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ระ ไล
ฮา โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ� ปัง มัฮ ตอก
เซ� ป ตึก นึง แตวะ ไล แตะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
ปังเมอ ระ แม ฮา โยฮนั เซ ไล อ�ื 12 เคียง เกือฮ โย
ฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา ฮอยจ ปเล่ีย เฮี เยอ� ไก แนฮ
ป ฆวต ลู เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ� โม ป
เรยีง รพาวม เอจี ปุน ลู เนอึม เลียก� 13 โม ป ซึป
ลปุง พะจาว โฆะ ไม่ โกตไม ยุฮ พะจาว เอจี รโฮงะ
อาึง ไลลวง พะจาว ฮอยจ ละ ฮอยจ โยฮนั� 14 โม
เปะ ดัฮ เปอะ ปุน เจือ ไล เฮี โฮ� เอจี มัฮ เอนิ โยฮนั
เซ ป ฮอยจ ตอก เอลียา อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ� 15 ปุย
ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�

16 ปุย เจน เฮี เยอ� อาึ ซ แพป ตอก เมอ� ซ แพป
ละ เปอะ ไม่ โม กวนดุ งาวม รงะ่ ตะโบรก ไม่ อฮั อื
ละ ปุโฮมว แตะ ตอก เฮ�ี

17 �เอะ เอจี ปาึง เปี ละ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ
เปอะ ญอม ฟอน� ปัง เยอืมๆ ญึ่ตๆ เอะ� โม เปะ โอ
ลัง่ เปอะ ญอม โฆว ไม่ เอะ ลัง่�� อฮั เซ โม กวนดุ
เซ�

18 �โยฮนั ฮอยจ ไม่ โอ แตะ โซม ไอฮ ตอก ปุย�
ปุย ปังเมอ อฮั อื เลียก พี นึง� 19 ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ฮอยจ ไม่ โซม ไอฮ แตะ ตอก ปุย� ปุย ปัง
เมอ เพียก อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �แลน เมิฮ� ปุย เฮี มัฮ
ปุย โซม โฮฮ โซม วฮิ� กอ ญุ่ยจ นึง ไปล ไม่ โฮมว ดิ
อื ไม่ โม ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย มัป่� อฮั เซ� ปัง
อฮั ปุย ตอก เซ� กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ พะจาว ปังเมอ
ซ เปลีฮ ที มัฮ แตะ ป เนอมึ ป แนม ไม่ ป ปุก ป ลอก
เบือ กัน ยุฮ แตะ�� อฮั เซ พะเยซู�

เม่ะมัก่ ละ ยว่ง ป โอ เจือ
20ฟวยจ เซ เยอ� พะเยซู เติ ยว่ง นา ก กอ โฮว ยุฮ

แตะ ป ซัมคัน โฮวน ฮา ก ไฮญ นึง โอ อื ญอม เฌาะ
โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� 21 อฮั เฮี ละ อ�ื �ยว่ง โค
ราซิน ไม่ ยว่ง เบ่ตซาอด่ีา ซ โฮวน เม่ะมัก่ เปอะ เตือง
ลอา ยว่ง แตะ� กัน ซัมคัน ยุฮ อาึ นึง ยว่ง เปอะ� มัฮ
ยุฮ ฮุ นึง ยว่ง ไทระ ไม่ ยว่ง ไซด่อน� แจง เอจี เล่ีญ
จาวป อื เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ งาวม อื นึง จะ อา� ละ ซ
เปลีฮ อื เฌาะ อื รพาวม ไพรม ไอฮ อื รพาวม โคระ
แตะ� 22อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ซเงะ ซ รเตีฮ พะ
จาว โอเอฮี ฮ�ี ยว่ง ไทระ ไม่ ยว่ง ไซด่อน เนอ ซ รมัฮ
ฮา ยว่ง โม เปะ ลอา ยว่ง เซ ตุต อ�ื 23ยว่ง คาเพรนา
อุม� พะจาว อมั ซ ยวก โม เปะ ฮอยจ มะลอง� ยวก

โตว อ�ื พะจาว ซ น่าึก เอนิ โม เปะ ฮอยจ โตะ มอ
นโฮก เอนิ� กัน ซัมคัน ยุฮ อาึ นึง ยว่ง เปอะ� มัฮ
ยุฮ ฮุ นึง ยว่ง โซโด่ม� ยว่ง เซ แจง ไก ลัง่ อื ฮอยจ
ปเล่ีย� 24 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ซเงะ ซ รเตีฮ
พะจาว ปุย เยอ ยว่ง โซโด่ม ซ รมัฮ ฮา ยว่ง เปะ ตุต
อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู กอก ป โซะไมญ เอญี เคะ แตะ
25 เญอืม เซ เยอ� พะเยซู อฮั เฮ�ี �เปือะ� ปะ มัฮ

เปอะ ป กุม ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง� อาึ ญันด่ี ไม่ ปะ
นึง เม่าะ เปอะ โอเอฮี ไล เฮี ฮา โม ป เฮยีง ไม่ ป ฮ
ลาวง ป ยุง� ปังเมอ เกือฮ เปอะ โม ป อฮั ปุย งาว
ไงญ ยุง ไล เฮ�ี 26 เปือะ� เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก ปุก
อื รพาวม เปอะ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ พะเยซู�

27ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ ปุย� �เปือะ เกอะ เอจี
มอป อื เนิ โครยญ เจือ โอเอฮี ฮ�ี ไก โตว ป ยุง ป
มัฮ กวน พะจาว โนก ฮา เปือะ อ�ื ไก โตว โรฮ ป ยุง
เปือะ เกอะ โนก ฮา กวน อื เซ ไม่ โม ป ฆวต เปลีฮ
กวน อื เปือะ แตะ เซ ละ� ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�

28 �โม เปะ ป โซะไมญ โซะ ปี ฆาื ระ รบุยฮ เชยี
น ลกลอม เปอะ เตือง โอยจ เปอะ� เอญี เคะ อาึ อื
เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง�
29 ไมจ เปอะ ไอฮ แอก ยุฮ อาึ ไม่ เฮยีน เปอะ เน่อมึ
นึง อาึ� นึง มัฮ ฮะ ปุย ปึกๆ ออนๆ� โม เปะ ซ โฮลฮ
เปอะ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ เบือ อ�ื 30แอก เกือฮ
อาึ ละ เปอะ ซัมฮนั� รบุยฮ ฮิ ชาวง�� อฮั เซ�

12
ไลลวง ซเงะ ลโล่ะ
(มก� 2:23-28; ลก� 6:1-5)

1 กัง เคะ เอ� ซเงะ ลโล่ะ ติ อ�ื พะเยซู โฮว คระ
พา ชจิ� โม ลุกซิก อื ฆวต โซม� ซฆุต ปุ โฮว ซเนียง
เฮงาะ ละ ซ โซม แตะ� 2 เญือม ยุ โม ฟารซีิ ป ยุฮ
อื ตอก เซ� อฮั เฮี ละ พะเยซู� �แลน เมอะ� ลุกซิก
เปอะ ยุฮ กัน พิต โกตไม ยุฮ พะจาว ซเงะ ลโล่ะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 3 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั
มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว นึง พะทัม ไลลวง ป ยุฮ ด่าวติ ไม่
ปุโฮมว อื เญือม ฆวต โซม อื โฮ� 4 เลียก ตุย โซม
คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว โตะ พากัง ยุฮ อ�ื มัฮ
คโนมปัง โอ อื ลัง โซม โม เซ เยอ� นึง มัฮ อื ป ลัง
โซม โม ซตุ โน่ง� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ลอก
ตุต ฆาื อ�ื 5 โม เปะ อมั มัฮ โอ โรฮ เปอะ ดิ ลาว พะ
ทัม โกตไม ยุฮ พะจาว เกว ไม่ ไลลวง ตอก ยุฮ โม ซตุ
กัน นึง วฮินั เตือง มัฮ อื ซเงะ ลโล่ะ โอ� มัฮ โตว ป
พิต ละ อ�ื 6 อาึ รโฮงะ ละ โม เปะ� นา เฮี ไก ป ระ
ไล นึง อื ฮา วฮินั เซ� 7พะทัม อฮั อื ตอก เฮ�ี �มัฮ
กัน เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ป ปุก รพาวม เมอะ�
มัฮ โตว กัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี�� อฮั เซ� มัฮ เอจี
ยุง เปอะ ไลลวง คอ เฮ�ี ตึน โอ เปอะ ซ ญวต พิต ละ
ป โอ ไก พิต โฌวะ ยุฮ� 8ญันได่ ป มัฮ กุม ซเงะ ล
โล่ะ เอจี มัฮ เอนิ อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั
เซ ละ อื พะเยซู�

ป ยุม เตะ ติ ก บลัฮ
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9ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว แม ฮอยจ ติ โดฮ� เลียก
โตะ โฮงซุต ยว่ง เซ� 10 ไก ป ยุม เตะ นึง บลัฮ ลอก
ติ ปุย� นา เซ ไก โรฮ ปุย ป ฆวต โซวต พิต พะเยซู
นึง งอ่น� โม เซ ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮี ฆาื อ�ื �ซ
เกือฮ ปุย ป โซะ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ
พะจาว� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

11พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ดัฮ ไก
ติ ปุย ป ไก แกะ ยุฮ ติ ตัว โน่ง ไม่ ดุฮ แม อื ฮา เปอะ
โตะ นัมโม่ นึง ซเงะ ลโล่ะ� โม่ เปอะ ซ ฮอย� 12 ปุย
ติๆ ปุย เยอ มัฮ ป ระ ลัมเลือ งวยฮ ฮา แกะ เซ แม�
ดัฮ มัฮ ตอก เซ เอจี ปุก ละ ยุฮ ปุย กัน ไมจ ละ ปุ
แตะ นึง ไน ซเงะ ลโล่ะ โอ�� อฮั เซ�

13ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ป ยุม เตะ บลัฮ ลอก
เซ� �ซนาว เตะ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ
ซนาว เนอมึ อ�ื เตะ อื เซ ไฮ ไมจ เอนิ ตอก เตะ ติ ก
บลัฮ อื โรฮ� 14 โม ฟารซีิ โอก โฮว ปึกซา ดิ ตอก ซ
ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื

กวนไจ เลือก พะจาว
15 พะเยซู ยุง เอนิ ป ตะ ปุย โม เซ ยุฮ ละ แตะ�

โอก โฮว ฆาื อื ฮา นา เซ� ไก โฮวน ป ฟวต เตอ� พะ
เยซู เกือฮ ป โซะ นึง อื ไฮ โครยญ โฆะ อ�ื 16 คัต โม
เซ โอ รโฮงะ ไลลวง แตะ ละ ปุย ไม่ อ�ื 17 โอเอฮี เซ
เกิต นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก ป อฮั อซิยา ป ซึป ลปุง
พะจาว โฆะ ซ เกิต โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี 18 �เฮี ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ ป เลือก เกอะ� มัฮ ปุย ฮรกั เกอะ�
มัฮ ป ปุก รพาวม เมอะ� อาึ ซ เกือฮ ลปุ แตะ อาวต
นึง� ซ ครอฮ ไลลวง ตอก ซ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ละ
ปุย โครยญ เมือง� 19 มัฮ ป โอ ซ รเจ� มัฮ ป โอ
ลปุง ระ ซะ โดวต� ไก โตว ป ซ ฮมอง ลเลาะ อื เน่อมึ
ตะโบรก เกอ� 20 รนา ปัง เอจี ลตุยจ� บิฮ โตว อ�ื
ปัง เอจี ไฮลม งอ ออม� ปุ ญึ่ต อ�ื ซ เกือฮ ติ แตะ
เป กัน บ่วก เบือ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ แตะ� 21 ปุย โค
รยญ เมือง เงอ ซ วุก เปละ อาึง พาวม แตะ นึง อ�ื�
อฮั เซ นึง พะทัม พะจาว เยอ�

ป เพยีก แฮม ลปุ พะจาว
(มก� 3:20-30; ลก� 11:14-23)

22 เญือม เซ เยอ� ตาว ปุย ป จัก ไม่ โอ แตะ เกีย
ฮ ลปุง ฆาื เลียก พี นึง อื ฮอยจ เคะ พะเยซู ติ ปุย�
พะเยซู เกือฮ อื ไฮ� เกียฮ ยุ เกียฮ ลปุง เอนิ� 23 โม
ลัปซด่อน เงอตึ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �อมั มัฮ
เนอึม ปุย เฮี จัตเจือ ด่าวติ ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

24 โม ฟารซีิ เมือต ฮมอง อ�ื อฮั โรฮ อื ละ ปุ แตะ
ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ โตว ปุน ยุฮ อื เบือ อมันัต พะ
จาว� มัฮ ปุน โครฮ อื พี โอก เบือ อมันัต เบ่เอนเซ
บุ่น ป มัฮ ฮวันา พี เซ�� อฮั เซ�

25พะเยซู เอจี ยุง อื ป คิต โม เซ โตะ รพาวมแตะ�
อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �บัน่ เมือง ออฮ บัน่ เมือง เอฮี
ญุ่ก� ดัฮ ปุย นึง อื เอจี รกัฮ ลเฆือฮ� บัน่เมือง เซ
มัฮ นัม เญื่อฮ� ปัง มัฮ เญือะ ปัง มัฮ เวยีง� ดัฮ เอจี
ซุกซัก รกัฮ ลเฆือฮ เอจี มัฮ โรฮ นัม เญื่อฮ� 26 ดัฮ
ซาตัน โต ซาตัน โครฮ ไอฮ ปุ แตะ� มัฮ ตอซู อื ไอฮ

ติ แตะ� บัน่เมือง ยุฮ อื แจง โอ อื ซ ตอน� 27 ดัฮ
มัฮ โครฮ อาึ พี โอก เบือ อมันัต เบเ่อนเซบุ่น โฮ� โม
ลุกซิก โม เปะ เอ มัฮ โครฮ อื พี โอก นึง อมันัต เมอ�
เอจี แจง นึง โม ลุกซิก โกะ เปอะ โอ อื ปุก ตอก อฮั
เปอะ เซ� 28 เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ อาึ ไก อมั
นัต ปุน โครฮ พี โอก เกอ� เอจี ที นึง เซ ฮอยจ ตัต
เตียง พะจาว โอเอฮี ลลาึง โม เปะ เอ� 29 ไก โตว ปุย
ปุน เลียก ซะ เลียก เต เญือะ ป ระ เรยีง ระ แด่น�
โนก ฮา ซ โฮมวต อื ปุก ป ระ เรยีง ระ แด่น เซ ละ
รกา� เดอมึ ซ โฮลฮ ตุย โรวก คาวคอง ระ งวยฮ โตะ
เญือะ อื เซ�

30 �โม ป โอ มัฮ บลัฮ ลัก่ อาึ อ�ื เอจี มัฮ ตอซู อื
อาึ� ป โอ ซเพระ ซแน่ม ดิ ปุย ไม่ อาึ อ�ื เอจี มัฮ
โครฮ อื โอก ฮา อาึ� 31 เคียง เมอ ตอก อื เซ ซ อฮั
แม อาึ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี มัป่ ไม่ ลปุง พามัต อฮั
ปุย� พะจาว ซ ยวก อื ละ ปุย โครยญ เจือ� ปุย เพี
ยก แฮม ลปุ พะจาว ปังเมอ โอ ซ ยวก อื ละ อื เฟือ
ฮ� 32 ดัฮ ไก ป เพียก แฮม กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ�
พะจาว ซ ยวก อื ละ อ�ื ป เพียก แฮม ลปุ พะจาว
ปังเมอ โอ ซ ยวก อื ละ อ�ื เน่อมึ เจน เฮี ฮอยจ เจน
ลัก่กา อ�ื

โคะ ไม่ เปลิ อื
(ลก� 6:43-45)

33 �ดัฮ มัฮ เจือ โคะ ไมจ� ตึน ซ ไมจ ฮอยจ ละ
เปลิ อ�ื ดัฮ มัฮ เจือ โคะ ฆอก� ตึน ซฆอก โรฮ ฮอยจ
ละ เปลิ อ�ื เจือ โคะ ซ ยุง เปอะ เบือ เปลิ อ�ื 34 โม
เปะ ป มัฮ เจือ ซโอยญ มวย เยอ� ดัฮ เปอะ มัฮ ปุย
โอ ไมจ โฮ� แจง โอ เปอะ ซ เกียฮ อฮั ป ไมจ เจอ�
ปุย นาวก รพาวม นึง ออฮ� มวยญ อื ตึน ซ อู เซ�
35 ปุย ไมจ เจอ ซ ฮอย ป ไมจ ไลญ แตะ โตะ รพาวม
แตะ� ปุย โอ ไมจ เจอ� ซ ฮอย โรฮ ป โอ ไมจ ไลญ
แตะ โตะ รพาวม แตะ� 36 ซ อฮั อาึ ละ เปอะ� ป อู
โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ� ซ โฮลฮ พะจาว ไฮมญ ซเงะ ร
เตีฮ อื โอเอฮี โครยญ มวยญ� ซ โฮลฮ รโฮงะ อื ตัม
ซื อ�ื 37 โม เปะ ซ ลอก เปอะ ตุต ฆาื ป อฮั ป มวยญ
โกะ แตะ� โต เซ ซ โปน โรฮ เปอะ ตุต เบือ ป อฮั ป
มวยญ โกะ แตะ เซ โรฮ�� อฮั เซ พะเยซู�

ปุย ฆวต ยุ ป ซัมคัน
38 เญอืม เซ เยอ� ไก โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟา

รซีิ นึง งอ่น� อฮั เฮี ละ พะเยซู� �อาจาน� เอะ ฆวต
ยุ ยุฮ เปอะ ป ซัมคัน�� อฮั เซ ละ อ�ื

39พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปุย เจน ฆอก เจน เบร
เฮี ไม่ โอ อื เนอึม รพาวม ละ พะจาว ฆวต ยุ แนฮ ป
ซัมคัน� พะจาว ปังเมอ โอ ซ โพต อื ละ อื โนก ฮา
ป ซัมคัน นึง ไลลวง โยนา ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
โฆะ� 40 อาวต โยนา โตะ เวียก กะ ระ ลอวย ซเงะ
ลอวย ซาวม ตอก ออฮ� กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ อาวต
โรฮ โตะ เตะ ลอวย ซเงะ ลอวย ซาวม ตอก เซ โรฮ�
41ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี� ปุย เวยีง นีนะเว ซ โกฮ
รโจฮ ปุย เจน เฮ�ี มัฮ ปุน รโจฮ อื นึง เอจี โปวฮ โม
โกะ อื รพาวม ไพรม ไอฮ อื รพาวม โคระ แตะ เญื
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อม ครอฮ โยนา ไลลวง พะจาว ละ อื โฆะ โฮ� ปเล่ีย
เฮี ป ระ ไล นึง อื ฮา โยนา เยอ� ปังเมอ เอจี อาวต
นา เฮ�ี 42 ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี� กซัต รโปวน
ฮอยจ เน่อมึ ลัก่เซฮ เฮ� ซ โกฮ รโจฮ โรฮ ปุย เจน
เฮ�ี เอจี โฆง ฮอยจ เน่อมึ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง
นึง ฆวต ยุ ฆวต ฮมอง แตะ พันญา ไมจ ยุฮ กซัต ซา
โลมอน� ปเล่ีย เฮี ป ระ ไล นึง อื ฮา กซัต ซาโลมอน
เอจี อาวต โรฮ นา เฮ�ี ปุย เจน เฮี ปังเมอ โอ ญอม
งอ่ต ป อฮั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

พี ป เอจี โอก ปังเมอ เลียก แม
(ลก� 11:24-26)

43ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �พี เญอืม โอก อื
ฮา ปุย เยอ� โฮว ไป โฮว มา นึง แพะ นึง แลง ละ ซ
ซาวป อื ก อาวต แตะ� ปังเมอ โอ ยุ อ�ื 44ฟวยจ เซ
อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เอญี แม ฮอยจ นึง เญือะ โอก แตะ
ฮา เซ�� อฮั เซ ละ โกะ แตะ� เญือม เอจี ฮอยจ อื
นึง เญือะ เซ� ยุ ม่าวง อ�ื เอจี ไปฮ ปุย ไม่ เอจี แฮรป
เตียป อื ไมจๆ� 45ฟวยจ เซ โฮว บะ พี ไฮญ โฮมว ไม่
แตะ อาแลฮ ตัว ป ฆอก ไล ฮา โกะ แตะ แม� เลียก
อาวต ดิ นา เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื ไลลวง ปุย เซ เซอปึ
แม ฮา ไพรม แตะ� ปุย เจน ฆอก เจน เบร เฮี ซ มัฮ
โรฮ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

ปุ พะเยซู ไม่ มะ อื
46 ลไล อู ลัง่ พะเยซู ไม่ ปุย โม เซ เยอ� มะ อื ไม่

โม ปุ อื ชุง ก พร�ิ ซาวป ไฮมญ ตอก ซ โฮลฮ แตะ
อู ดิ ไม่ พะเยซู� 47 ไก โรฮ ป อฮั ละ พะเยซู ติ ปุย�
�มะ เปอะ ไม่ โม ปุ เปอะ ชุง ก พริ ไฮมญ ปะ� ฆวต
อู ไม่ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

48พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �มัฮ ปุย ป มัฮ มะ อาึ
อ�ื มัฮ ปุย ป มัฮ เอยีกปุ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

49 เญือม เซ พะเยซู โร โม ลุกซิก แตะ ละ อ�ื อฮั
เฮ�ี �โม เฮี ป มัฮ มะ อาึ ไม่ เอียกปุ อู� 50 เอจี มัฮ
ป ยุฮ ตัม รพาวม เปือะ เกอะ ป อาวต เมือง มะลอง
ป มัฮ เอียกปุ อู ไม่ รนัน เนอ ไม่ มะ เกอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

13
ปุย วนั เฮงาะ
(มก� 4:1-34; ลก� 8:4-15)

1 ซเงะ ติ อื เซ พะเยซู โอก โฮว ฮา เญือะ ก อาวต
แตะ� โฮว งาวม โบ ปลัฮ รอาวม� 2 ฮอยจ รเจอมึ
ปุย เคะ อื โฮวน� เญือม เซ พะเยซู เลียก งาวม ฆาื
อื โตะ โล่ง ติ� ปุย โฮวน เซ ชุง เฆียง รอง� 3 เญือม
เซ พะเยซู อฮั โอเอฮี ละ อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ โฮวน
เจือ� อฮั เฮ�ี �ไก ปุย ติ โอก โฮว ละ ซ วนั แตะ เฮ
งาะ� 4 เญือม วนั อื เฮงาะ เซ� ครอยจ ดุฮ ตัม คระ
งอ่น� ฟวยจ เซ ฮอยจ ปวก ไซม โซม� 5 งอ่น อื ดุฮ
นา ก ตู ซโมะ เฮรี เตะ� กวยฮ เอนิ นึง โอ เตะ นึง
อื โด่ะ� 6 เญือม เอจี เรยีง กอยจ เจอ� ตูไต ซออฮ
นึง โอ อื เกียฮ ซาึต แรฮ แตะ� 7 งอ่น อื ดุฮ ลลาึง
กัต� กัต เซ ระ ปุๆ เตือ อ�ื 8 งอ่น อื ดุฮ นา ก ไมจ
เตะ� กวยฮ� ระ ฮอน ยุฮ แตะ� ไก เปลิ ติ รอย

งอ่น� งอ่น อื ไก ลแฆลฮ� งอ่น อื ไก งว่ย� 9 โม ป
ไก ฮยวก เกอ� ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไล ลปุง โด่ะ นึง กัน ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮ
เตะ

10 ฟวยจ เซ ลุกซิก อื เอญี เคะ พะเยซู� อฮั เฮี
ละ อ�ื �เมอยุ อฮั เปอะ โอเอฮี ละ อื นึง ลปุง ปันฮา
แตะ�� อฮั เซ�

11พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ลปุง โด่ะ เกว ไม่ ตอก
ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ� เอจี โพต พะ
จาว ละ เปอะ นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุง� ปุย ไฮญ
โพต โตว อื ยุง อ�ื 12 ป ไก โอเอฮี ยุฮ ซ บุ พะจาว
ละ อื โฮว ละ นาวก แตะ� ซ รน่าวก อื ละ อื โฮว ละ
โฮวน แตะ� ป โอ ไก โอเอฮี ยุฮ� ซ ตุย แม อื ฮา อื
เมาะ ไก อ�ื 13 มัฮ เซ ป อฮั อาึ ละ อื นึง ลปุง ปันฮา
แตะ ฆาื อ�ื ปัง แลน อื ปุ ลัง่ ยุ อ�ื ปัง ฮมอง อื ปุ ลัง่
คาวไจ อ�ื 14 ไลลวง ป ไซฮ อซิยา อาึง โฆะ โฮ� เอจี
เกิต เนอึม นึง โม เฮี ตอก เอจี อฮั อื อาึง โฮ� มัฮ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอ ซ ฮมอง เนอึม เปอะ�
ปังเมอ โอ ซ คาวคิง เปอะ� โม เปะ ซ แลน เนอึม
แลน แนม เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ ซ ยุ� 15 ปุย โม
เฮี เฟียก ลึง รพาวม� ดุป ไง่ ไล ฮยวก แตะ� ฆวต ยุ
โตว โอเอฮี นึง ไง่ แตะ� ไม่ โอ อื ฆวต ฮมอง โอเอฮี
นึง ฮยวก แตะ� มัฮ โอ อื ฆวต เกือฮ โอเอฮี คาวคิง
แตะ� นึง โอ อื ฆวต เอญี เคะ อาึ ละ ซ เกือฮ อาึ อื
โฮลฮ รพาวม โคระ แตะ�� อฮั เซ อซิยา�

16 �ไง่ โม เปะ ปังเมอ เอจี เกียฮ ยุ โอเอฮี� ฮยวก
เปอะ เอจี เกียฮ ฮมอง โรฮ อื โอเอฮี ฮ�ี มัฮ เซ ป
โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ ฆาื อ�ื 17 อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ
ไม่ ปุย ไน พะจาว โฮวน เนอ� รไม่จ โรฮ ยุ ป เอจี ยุ
โม เปะ� ปังเมอ โอ โฮลฮ ยุ อ�ื รไม่จ โรฮ ฮมอง ป
ฮมอง โม เปะ� ปังเมอ โอ โฮลฮ ฮมอง อ�ื

พะเยซู รโฮงะ ไล ป วนั เฮงาะ
18 �มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ งอ่ต ที ตอก มัฮ ตอก

มอยฮ ลปุง ปันฮา ไลลวง ป โฮว วนั เฮงาะ เซ ฆาื
อ�ื 19 เฮงาะ วนั ปุย ป ครอยจ ดุฮ ตัม คระ เซ� มัฮ
ตอก อื เญือม ฮมอง ปุย ไลลวง ตอก ตัตเตียง พะ
จาว ปุย ปลัฮเตะ� ไม่ โอ อื คาวคิง อ�ื เญือม เซ
ฮอยจ ฮวันา ป ฆอก ป เบร� ลู ตุย เฮงาะ วนั ปุย โตะ
รพาวม อ�ื

20�เฮงาะ วนั ปุย ป ดุฮ นา ก ตู ซโมะ เฮรี เตะ เซ�
เอจี มัฮ ป ฮมอง ลปุง พะจาว ไม่ ไอฮ เอนิ อื ลปุง เซ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 21 ปังเมอ โอ เกือฮ อื เลีย
ก เนอึม ปอ ซาึต แรฮ อื โตะ รพาวม แตะ� มัฮ คัม
อื ติ เตะ โน่ง� กังเคะ เอ เญือม ฮอยจ เม่ะมัก่ ซัก
คระ ไม่ กัน โคมเฮง ละ อื ฆาื เจือ อื ลปุง พะจาว เซ�
ไลจ เอนิ รพาวม เจือ ฆาื อื จุบัน่ เอนิ�

22�เฮงาะ วนั ปุย ป ดุฮ ลลาึง กัต เซ ตอก โรฮ ปุย
ฮมอง ลปุง พะจาว โรฮ� ฟวยจ เซ กัน ตุก พาวม ปุย
นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่ รพาวม จุ ไอฮ ติ แตะ นึง ฆวต ไอฮ
แตะ คาวคอง โฮวน� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ ป ไฆลป ยุฮ
ลปุง พะจาว โจน โอ อื เญาะ เกียฮ เปลิ�
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23 �เฮงาะ วนั ปุย ป ดุฮ นา ก ไมจ เตะ เซ� มัฮ
โรฮ ตอก ฮมอง ปุย ลปุง พะจาว ไม่ คาว อื คิง อ�ื
ปุย เซ ไก เนอึม เปลิ� งอ่น อื ไก เปลิ ติ รอย� งอ่น
อื ไก เปลิ ลแฆลฮ� งอ่น อื ไก เปลิ งว่ย�� อฮั เซ พะ
เยซู�

เฮงาะ ไมจ ไม่ เฮงาะ พริ
24พะเยซู อฮั แม ลปุง ปันฮา ละ อื ติ เจือ� อฮั เฮี

ละ อ�ื �ไลลวง ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ
แพป แม โรฮ ละ เปอะ ไม่ ปุย วนั เฮงาะ ไมจ นึง ชจิ
ยุฮ แตะ� 25 ลไล ไอจ ปุย เยอ� ฮอยจ ป เกละยุ อื
ติ ปุย� วนั เฮงาะ พริ ลลาึง เฮงาะ ไมจ ยุฮ อื เซ�
ฟวยจ เซ โฮว ฮา อ�ื 26 กังเคะ เอ เญือม เอจี กวยฮ
เฮงาะ ยุฮ อื ไม่ ปลอง อ�ื เฮงาะ พริ เซ ปลาึฮ โรฮ
ไม่ อ�ื 27ฟวยจ เซ เอญี โม กวนไจ เญือะ เซ เคะ ปอ
เลียง แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอเลียง� โม่ มัฮ เฮงาะ
ไมจ ป วนั เปอะ นึง ชจิ ยุฮ แตะ� เกียฮ ไก โน่ง เฮ
งาะ พริ นึง เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28 �ปอเลียง อื โลยฮ อื ละ อ�ื �โอเอฮี เซ มัฮ ป
ยุฮ ป เกละยุ อาึ�� อฮั เซ� โม กวนไจ อื ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �ปะ อมั ฆวต เกือฮ เปอะ เอะ โฮว ตอยจ
เฮงาะ พริ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 29 ปอเลียง อื อฮั
เฮี ละ อ�ื �ทัน โตว ตอยจ� ดัฮ เปอะ ตอยจ� โคะ
ตอยจ ปลาว เปอะ ไม่ เฮงาะ ไมจ นึง อ�ื 30 ละ อาึง
เกือฮ ระ ดิ นึง เซ ฮอยจ ละ เคราะ อื มัก� ดัฮ เอจี
เติง เวลา มัก ซ อฮั ละ โม ป มัก เซ ตอก เฮ�ี มัก เฮ
งาะ พริ เซ รกา� โรม แปน โรม อ�ื ฟวยจ เซ ตอง
โตะ งอ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ซเพระ เฮงาะ ไมจ นึง
อื อาึง โตะ เกอมึ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื�

ลปุง ปันฮา โนง มาซเทิต
31พะเยซู อฮั แม ลปุง ปันฮา ละ อื ติ เจือ ตอก เฮ�ี

�ไลลวง ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ
เปอะ ไม่ โนง มาซเทิต รอต ปุย โตะ รปึม ยุฮ แตะ�
32 โนง มาซเทิต เซ มัฮ ป แตวะ ฮา โนง ป ไฮญ� เญื
อม เอจี นัน ฮอน อ�ื ปังเมอ ระ ฮา ป ซมา ไฮญ เตื
อง โอยจ อ�ื โคะ อื เซ ระ ฮอน ปุ ปุ ปอ ปุน ยุฮ ไซม
รฮมาวม แตะ นึง กัก อ�ื� อฮั เซ�

ลปุง ปันฮา เจือ คโนมปัง
33พะเยซู รโฮงะ แม ลปุง ปันฮา ละ อื ติ เจือ� อฮั

เฮ�ี �ไลลวง ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป
ละ เปอะ ไม่ เจือ คโนมปัง ป ซเบื่อก ปรโปวน ไม่
แปง ยุฮ แตะ ลอวย แป� นึง ซ เกือฮ อื ปลอยฮ เตื
อง โอยจ แตะ�� อฮั เซ�

34 โอเอฮี ไล เซ พะเยซู อฮั อื ละ ปุย นึง ลปุง ปัน
ฮา แตะ โครยญ เจือ เญือม รเจอมึ ปุย ไม่ อ�ื ไก
โตว เญอืม อฮั อื โอเอฮี ละ อื โนก ฮา อฮั อื นึง ลปุง
ปันฮา แตะ� 35 โอเอฮี ไล เซ เอจี เกิต เนอึม ตัม ป
อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ โฮ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี �อาึ
ซ อฮั โอเอฮี ละ ปุย นึง ลปุง ปันฮา แตะ� ไลลวง ป
เม่าะ แตะ เน่อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม อาึ ซ รโฮงะ ละ
อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ ไล เฮงาะ พริ

36ฟวยจ เซ พะเยซู โอก ฮา ปุ รเจอมึ แตะ ไม่ เซ�
เอญี เลียก แม โตะ เญือะ� โม ลุกซิก อื เอญี เคะ อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ รโฮงะ ลปุง ปันฮา ป อฮั เปอะ
ไลลวง เฮงาะ พริ โตะ ชจิ เซ ละ แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

37 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ป วนั เฮงาะ ไมจ เซ
มัฮ อฮั ฮะ ไม่ กวน ปุย ปลัฮเตะ� 38 ชจิ เซ มัฮ อฮั
ฮะ ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี เฮงาะ ไมจ เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ปุย
ไน บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� เฮงาะ พริ เซ มัฮ อฮั ฮะ
ไม่ ปุย ไน พี ฆอก พี เบร เซ� 39 ป วนั เฮงาะ พริ นึง
เกละ แตะ ยุ กุม ชจิ เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ พี ระ� เญือม
เอจี เติง เวลา มัก เซ เอจี มัฮ อฮั ฮะ ไม่ เวลา ซ โอยจ
ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี โม ป มัก เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ โม เต
ปด่า พะจาว� 40 ตอยจ ปุย ตอง เฮงาะ พริ โตะ งอ
ตอก ออฮ� เวลา ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮี ซ มัฮ โรฮ
ตอก เซ โรฮ� 41 เญือม เซ กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ ซ
ดวน โม เตปด่า ยุฮ แตะ โฮว ซาวป รโจะ โอเอฮี ป
เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต ไม่ ปุย ยุฮ ป ฆอก ป เบร เตือง
โอยจ อ�ื เกือฮ อื โฮว โปวฮ อื โอก ฮา บัน่เมือง ยุฮ
แตะ� 42 ซ โปวฮ อื โตะ งอ ตึก นึง กอยจ แตะ� นา
เซ มัฮ นา ก ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ปุย ไม่ ซ ครวก รกั อื นึง
โซะ ป อาวม แตะ� 43 เญอืม เซ เยอ� ปุย ไน พะจาว
ซ ซอต รงั ซเปีย นึง บัน่เมือง ยุฮ เปือะ แตะ ตอก รงั
ซเงะ โฮ� โม ป ไก ฮยวก เกอ� ไมจ อื งอ่ต�

ลปุง ปันฮา คอง ระ งวยฮ
44 �ไลลวง ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป

ละ เปอะ ไม่ ปุย รโตฮ ยุ คอง ระ งวยฮ ป รปาึง ปุย
ไพรม โตะ รปึม ติ โดฮ� เญอืม ยุ อื คอง ระ งวยฮ เซ
ปุย เซ เฌาะ รปาึง โคระ แม อื นึง โอ อื ฆวต ตุย เตื
อง เซ� เอญี ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� โชะ โอเอฮี
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ลอต โฮว รวี รปึม เซ นึง อื
ละ ซ โฮลฮ อื ไม่ คอง ระ งวยฮ เซ�

ลปุง ปันฮา แกว ตอม ฮอย
45 �อฮั แม ละ เปอะ ติ เจือ� ไลลวง ตัตเตียง พะ

จาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ ป กาไค ป ไร
ซาวป แกว ตอม ฮอย ตึก นึง ไมจ แตะ ติ ปุย� 46 เญื
อม เอจี รโตฮ อื ยุ แกว ระ งวยฮ ติ โนง เซ� เอญี โชะ
คาวคอง แตะ เตือง โอยจ อ�ื โฮว รวี แกว เซ นึง อ�ื

ลปุง ปันฮา เรอปึ เตือะ ปุย
47 �อฮั แม ละ เปอะ ติ เจือ� ไลลวง ตัตเตียง พะ

จาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ เรอปึ เตือะ ปุย
นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ ปุน อื กะ โครยญ เจือ� 48 เญอืม
เอจี นาวก อื เมือะ ปุย ฮอยจ นึง เฆียง รอง� เญื่อฮ
งาวม รอยฮ อาึง ป ไมจ อื โตะ เคง� โปวฮ ป โอ อื
ไมจ� 49 เญือม ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮี ซ มัฮ โรฮ
ตอก เซ� โม เตปด่า พะจาว ซ ฮอยจ รกัฮ โม ป ยุฮ
ป ฆอก ป เบร ฮา โม ปุย ซืไซ ละ พะจาว� 50ฟวยจ
เซ ซ โปวฮ อื โตะ งอ ตึก นึง กอยจ แตะ� นา เซ มัฮ
นา ก ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ปุย ไม่ ครวก รกั อื นึง โซะ ป
อาวม แตะ�� อฮั เซ�
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ป โคระ ป ไพรม แฮรน ปุย อาึง
51 พะเยซู ไฮมญ ปุย โม เซ� �โอเอฮี ไล เฮี อมั

คาว อื คิง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื
�คาว อ�ื� อฮั เซ�

52พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ป
เกียฮ เพอกึ โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ เฮยีน แม อื ไลลวง
ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย เยอ� เอจี มัฮ โรฮ ตอก อื
กุม เญือะ ป ฮอย เปลีฮ คอง ระ งวยฮ แฮรน แตะ�
เตือง ป โคระ ไม่ ป ไพรม อ�ื� อฮั เซ�

ปุ ยว่ง พะเยซู ฆวต เจือ โตว อื
(มก� 6:1-6; ลก� 4:16-30)

53 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู ลปุง ปันฮา โฮวน
เจือ เซ� โฮว ฮา นา เซ� 54ฮอยจ แม นึง ยว่ง แตะ�
เพอกึ ตอม ปุย โตะ โฮงซุต ยุฮ อ�ื โม ป ฮมอง เซ
เงอตึ นึง อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ โฮลฮ อื
กัมกึต วไิซ ไมจ เน่อมึ ก เมอ� อมันัต เกียฮ ยุฮ อื ป
ซัมคัน เซ มัฮ โฮลฮ อื เน่อมึ ก เมอ แล� 55 โม่ มัฮ
กวน ชงัไมะ ยว่ง เอะ โฮ� มะ อื โม่ มัฮ มาเรยี� ยาโค
โบ่ ไม่ โยเซป ไม่ ซีโมน ไม่ ยูด่า โม่ มัฮ ปุ อ�ื 56 รนัน
อื โม่ อาวต ยว่ง เอะ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โฮลฮ อื โอ
เอฮี ไล เฮี เน่อมึ ก เมอ แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

57 โม เซ ววั ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู รพาวม อ�ื พะ
เยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ป ซึป ลปุง พะจาว ไก โตว
ป โอ นัปทื� มัฮ เญือะ โกะ อื ไม่ ปุย่วง อื โน่ง ป โอ
นัปทื�� อฮั เซ ละ อ�ื 58พะเยซู โฮลฮ โตว ยุฮ ป ซัม
คัน โฮวน เจือ นา เซ นึง โอ โม เซ ไก รพาวม เจือ�

14
เฮโรต ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั
(มก� 6:14-29; ลก� 9:7-9)

1 เญอืม เซ เฮโรต ป มัฮ จาวเมือง ฮมอง พรุ คราว
ไลลวง พะเยซู� 2 อฮั เฮี ละ โม กวนไจ ยุฮ แตะ�
�ปุย เฮี มัฮ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา โฮ� เอจี
มัฮ โกฮ ไอม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ เซ ป เกียฮ
ยุฮ อื ป ซัมคัน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

3ป อฮั อื ตอก เซ ฆาื อื มัฮ ตอก เฮ�ี กา เซ เฮโรต
เอจี โฮมวต โยฮนั ไม่ โจก อื ไลญ โตะ คอก� มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ นึง อาื แตะ รพาวม เฮโรเด่ีย ป มัฮ ปรโป
วน เญือะ ฟีลิป ป มัฮ ปุ แตะ เซ� 4 มัฮ ฆาื อฮั โยฮนั
เฮี ละ อ�ื �ปะ ลัง ไอฮ เปอะ โตว ปุย เซ� พิต โกตไม
ยุฮ พะจาว�� ไตป อฮั เซ ละ อ�ื มัฮ เซ ป โฮมวต
อื ฆาื อ�ื 5 เฮโรต ปัง ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั เซ� ไก
ลัง่ รพาวม ฮลัต นึง โม ลัปซด่อน นึง ทื โม ลัปซด่อน
มัฮ โยฮนั เซ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย�

6 เญอืม เอจี ไคว แมซเงะ เกิต เฮโรต ติ โฮน เนอ�
กวน เครฮี เฮโรเด่ีย เซ เลียก ฟอน ซองนา แคก เลือ
ฮอยจ เซ� เกียฮ มวน ลัมเลือ ละ เฮโรต เซ� 7 ปอ
เอนิ ซันญา ซโตฮ อื อาึง ละ ปเครฮี เซ ตอก เฮ�ี �เต
อมึ ป ปัว เปอะ นึง เงอะ� อาึ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ��
อฮั เซ�

8 ปเครฮี เซ อฮั เฮี ละ เฮโรต� �ปัว ปะ ตาว ไกญ
โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา ละ แตะ โตะ ทัต นา
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อื นึง ดวน มะ อื อฮั ตอก เซ�

9 เฮโรต ไกลฮ นึง ป อฮั แตะ เซ� ปังเมอ โอ เญือะ
เกียฮ เฌาะ ป อฮั แตะ นึง เอจี ซันญา อื อาึง ซอง
นา แคก เลือ ฮอยจ เซ� จัมเปน เกือฮ ปุย ยุฮ อื ตัม
ป ปัว ปรโปวน เซ� 10 เญือม เซ ดวน เนอมึ ปุย โฮว
กิต ไกญ โยฮนั โตะ คอก� 11 ปุย กิต เนอึม ไกญ โย
ฮนั เซ โรวก อื โตะ ทัต เกือฮ อื ละ ปเครฮี เซ� ปเค
รฮี เซ ตาว แม อื ละ มะ แตะ�

12 ป มัฮ ลุกซิก โยฮนั เนอ� ฮอยจ กลอม รปาึง
ฆัว ยุม โยฮนั เซ� ฟวยจ เซ ลอต โฮว รโฮงะ อื ละ
พะเยซู�

พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มก� 6:30; ลก� 9:10; ยฮ� 6:1)

13 เญือม เอจี ฮมอง พะเยซู ไล เซ เยอ� โฮว ฮา
นา เซ� บุก ปุ โฮว โล่ง ฮอยจ นา ก โอ ปุย ไก ติ โดฮ�
ปุย ยว่ง ออฮ ยว่ง เอฮี� เมือต เอจี ฮมอง คระ โฮว
อ�ื โอก โฮว เคะ อื นึง ชวง แตะ โฮวน ปุย�

14 เญอืม เอจี ฮอยจ พะเยซู นึง เฆียง รอง เงอ� ยุ
รเจอมึ ปุย โฮวน� เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง อ�ื เกือฮ
ป โซะ นึง อื ไฮ โครยญ โฆะ อ�ื

15 เญือม เอจี ฮลอง บู เยอ ฮอยจ โม ลุกซิก เคะ
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �นา เฮี มัฮ นา ก ซไง ฮา ยว่ง� เอจี
ปู พริ นึง ไม่ อ�ื ไมจ เปอะ ดวน โม ปุย โฮวน เซ เอญี
ซาวป รวี ป โซม ป ปอน ละ โกะ แตะ นึง ยว่ง แควน
เฮ�ี� อฮั เซ�

16 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �คัน โตว เกือฮ เอญี�
ไมจ โม เปะ เกือฮ โซม�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 โม ลุกซิก อฮั แม เฮี ละ อ�ื �นา เฮี เอะ เอ ไก
คโนมปัง ยุฮ ฮุ พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว โน่ง�� อฮั
เซ�

18 พะเยซู อฮั เฮ�ี �เอญี ตาว ละ อาึ เฮี เมอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

19 ฟวยจ เซ ดวน โม ปุย โฮวน เซ งาวม ราว ไรป
เตือง มู อ�ื ฟวยจ ตุย อื คโนมปัง พอน โม่ว ไม่ กะ
ลอา ตัว เซ� งนั มะลอง ไววอน� เรยีก เกือฮ คโนม
ปัง เซ ละ ลุกซิก แตะ� ลุกซิก อื จัต เนอมึ อื ละ ปุย
โม เซ� 20 ปุย โฮวน เซ โซม ซัก โครยญ โฆะ แตะ�
โฮฮ ฮา โซม ปุย อ�ื ซเพระ อื นาวก แม ยุฮ เปียต
กาว ลอา� 21 โม ป โฮลฮ โซม เซ� โม ปรเมะ นึง อื
โน่ง ไก พอน เปือน ปุย� เมีญ โตว โม ปรโปวน ไม่
โม กวนดุ�

พะเยซู เกียฮ โฮว ราว รอาวม
(มก� 6:45-52; ยฮ� 6:16-21)

22ลไล เกือฮ พะเยซู ปุย โฮวน เซ เอญี เยอ� ดวน
โม ลุกซิก แตะ เลีฮ โตะ โล่ง เตือง ปลัฮ รอาวม กา
แตะ ฮอยจ บลัฮ ลัก่เติต� 23 เญอืม เอจี ฟวยจ เกือฮ
อื ปุย โฮวน เซ เอญี เญอ� ฮาวก โน่ง บลาวง ละ ซ
ไววอน แตะ� เญือม เอจี ซ เฟียก อ�ื อาวต โน่ง นา
เซ�

24 โล่ง บุก โม ลุกซิก อื เซ เญอืม เอจี ซไง บุย โอก
อื ฮา เฆียง รอง เงอ� พุกเพียก รอาวม ละ นึง ตัม
กาื ระ อ�ื โล่ง เซ งุฮ่เงฮ่ ปอ ญัก เอนิ โฮว ละ อ�ื
25 เมาะ ซ รเอาะ แอ เยอ� พะเยซู โฮว ราว รอาวม
เคะ โม ลุกซิก แตะ� 26 ลุกซิก อื เมือต เอจี ยุ โฮว อื
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ราว รอาวม� ฮลัต เตีจ นึง อ�ื �มัฮ พี� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� ครวก เอนิ ฆาื ฮลัต แตะ�

27พะเยซู อฮั เอนิ เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต� ปุ โตวฮ ฆ
ราึง ฆาื� มัฮ อาึ ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �พะโองจาว� ดัฮ มัฮ
เนอึม ปะ โฮ� ปัว ปะ เกือฮ อาึ เกียฮ โฮว โรฮ ราว
รอาวม ละ ซ เอญี แตะ เคะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เปโตร เลีฮ เนอมึ ฮา โล่ง เซ โฮว ราว รอาวม ละ
ซ เอญี แตะ เคะ พะเยซู� 30 เมือต ยุ ระ กาื ปังเมอ
ฮลัต ฆาื อ�ื ริ โจม ฆาื อ�ื กอก อฮั เฮี ละ พะเยซู�
�พะโองจาว� เรอมึ อาึ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 พะเยซู ซนาว เอนิ เตะ แตะ เดือะ โฮมวต อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป แตวะ รพาวม เจือ เยอ� เมอยุ
เกือฮ เปอะ ติ แตะ ซองไซ รพาวม เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

32 เญอืม เอจี ฮาวก อื โตะ โล่ง เซ เตือง ลอา แตะ�
ญึ่ต เอนิ กาื เซ� 33 โม ป อาวต โตะ โล่ง เซ นุ่ม ไว
พะเยซู เตือง มู แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เนอึม
เปอะ กวน พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
34 เญือม เอจี ฮอยจ อื บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต

เตอ� จอต โล่ง ยุฮ แตะ นึง เมือง เกนเนซาเรต�
35 ปุย นา เซ เญือม เอจี ยุง อื มัฮ อื พะเยซู เยอ�
ดวน ปุ แตะ โฮว รโฮงะ อื ไคว แควน เซ� เกือฮ อื
ตาว ป โซะ ละ อื โครยญ โฆะ อ�ื 36 เญือม โอ พะ
เยซู เตือน เรอึม ตอก ไฮญ เญอ� โม เซ ปัว เกือฮ
ป โซะ เซ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ พะเยซู โน่ง� เมาะ ป
เอจี โฮลฮ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ อื เซ� เอจี ไฮ เบือ อื
โครยญ โฆะ แตะ�

15
รซอม เพอกึ ตอม ปุย ไพรม
(มก� 7:1-23)

1 เญือม เซ เยอ� ฮอยจ โม ฟารซีิ ไม่ โม คู เพอกึ
พะทัม เคะ พะเยซู เน่อมึ เวยีง เยรูซาเลม� ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี 2 �โม ลุกซิก เปอะ เมอยุ โอ อื ยุฮ ตัม
รซอม เพอกึ ตอม โม จัตเจือ ไพรม แตะ� โอ โน่ง
รไซจ เตะ แตะ ตัม ปซี ปซา ยุฮ เอะ เญือม ซ โซม
แตะ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื*

3พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ ป
พิต โกตไม ยุฮ พะจาว� นึง ฆวต ยุฮ เปอะ ตัม รซอม
เพอกึ ตอม โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 4 พะจาว
เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ
แตะ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ เฮ�ี �ป อฮั ลปุง ฆอก ละ
มะเปือะ แตะ ซ ไก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�� อฮั เซ�
5 โม เปะ ปังเมอ อฮั เปอะ เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย ไก โอเอฮี
ยุฮ ป ลัมเปิง อื เรอึม มะเปือะ แตะ นึง� ดัฮ เมก อื
มัฮ ป ทไว แตะ ละ พะจาว� เญือะ จัมเปน โตว เรอึ
ม มะเปือะ แตะ นึง อ�ื� อฮั เปอะ ตอก เซ โม เปะ
เอ� 6 เอจี ที นึง เซ ละ โปวฮ โม เปะ ลปุง พะจาว นึง

ฆวต เกือฮ เปอะ ปุย ยุฮ ตัม รซอม เพอกึ ตอม โม
โกะ แตะ�

7 �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ไลลวง
ป ยุฮ โม เปะ เฮี เอจี ปุก เนอมึ ตัม ป ไซฮ อซิยา อาึง
โฆะ โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี 8 �โม เฮี มัฮ นัปทื อื
อาึ นึง ดักดอย แตะ โน่ง� รพาวม อื ปังเมอ ซไง ฮา
อาึ� 9 เญือม นุ่ม อื ติ แตะ ไว อาึ เซ มัฮ ป โอ ไก
ป มัฮ เฟือฮ เอนิ� มัฮ โกว อื รซอม เพอกึ ตอม ปุย
ปลัฮเตะ ตัง รซอม เพอกึ ตอม พะจาว ปุย� � อฮั
เซ พะจาว�

โอเอฮี ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม
10ฟวยจ เซ พะเยซู กอก ปุย เอญี เคะ แตะ� อฮั

เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ งอ่ต ฮอยจ ละ คาว อื คิง
เปอะ� 11 มัฮ โตว ป เลียก โตะ มวยญ ปุย ป เกีย
ฮ เกือฮ ปุย รแอม ละ พะจาว เยอ� มัฮ ป โอก เน่อมึ
โตะ มวยญ อื ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

12ฟวยจ เซ โม ลุกซิก อื เอญี อฮั เฮี ละ อ�ื �เญื
อม ฮมอง โม ฟารซีิ ป อฮั เปอะ เซ� โม่ เปอะ ยุง ซ
คลุน อื ละ โตะ รพาวม อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

13 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โคะ ป โอ เปือะ เกอะ
ป อาวต เมือง มะลอง ซมา� ไมจ อื ตอยจ โปวฮ โค
รยญ โฆง อ�ื 14 มัฮ อื ญุ่ก� ทัน โตว เครองึ นึง� โม
เซ มัฮ ป จัก โตวก ป จัก� ดัฮ ป จัก โต ป จัก โตวก
ปุ แตะ โฮ� ตึน ซ ดุฮ โตะ ฮราึก ฆาื อื เตือง ลอา
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปัว ปะ รโฮงะ ลปุง
ปันฮา แตะ เซ เกือฮ เอะ ยุง�� อฮั เซ ละ อ�ื

16พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ โรฮ
อื ดิ คาวคิง เปอะ โอเอฮี ไล เฮ�ี 17 โม เปะ โม่ เปอะ
ยุง ป เลียก โตะ มวยญ ปุย ลอต ฮอยจ โตะ เวียก
อ�ื ฟวยจ เซ ไท อื โอก ก พร�ิ 18 โอเอฮี โอก เน่อมึ
โตะ มวยญ ปุย� เอจี มัฮ โอก อื เน่อมึ โตะ รพาวม
อ�ื เอจี มัฮ โอเอฮี โม เซ ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม
ละ พะจาว� 19 โอเอฮี โอก ฮา รพาวม อื มัฮ ตอก
เฮ�ี มัฮ กัม คิต ฆอก� กัน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� กัน เลน
จุ ซู เมีย� ปรเมะ ปรโปวน ไอฮ พาวม ไม่ ปุ แตะ�
กัน บระ ปอก ไลจ ไลม� แปน พีญัน โอ เนอึม� ไม่
กัน บรุ เพือ ปุย� 20 เอจี มัฮ โอเอฮี โม เซ ป เกือฮ
ปุย รแอม ละ พะจาว� ป โอ รไซจ เตะ แตะ กา โซม
แตะ มัฮ โตว กัน รแอม ยุฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย เมือง คะนาอนั ป ระ รพาวม เจือ
(มก� 7:24-30)

21ฟวยจ เซ พะเยซู โกฮ โฮว ฮา นา เซ ฮอยจ นึง
นาตี เวยีง ไทระ ไม่ เวยีง ไซด่อน� 22 ฮอยจ ปรโป
วน นึง นาตี เซ ติ ปุย� มัฮ โม คะนาอนั� อฮั เฮี ละ
พะเยซู นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �จาวไน ป มัฮ จัตเจือ
ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง อาึ เญี่ยะ� กวน เค
รฮี ฮิ เลียก พี นึง� โซะ เนอมึ โซะ แนม�� อฮั เซ ละ
อ�ื

* 15:2 15:2 ฟวยจ โรวก โม บ่าบี่โลน ปุย แปน ครา แตะ� โม คู ยุฮ โม ยวิ เอจี บุ คอ พะทัม ไพรม โฮวน เจือ นึง ไลลวง ป ญอย ปญัม� เพอกึ
โรฮ ปุย ยุฮ อื ตัม เซ� มัฮ โตว ป อฮั พะจาว ละ ปุย� มัฮ ป เบิก่ ปุย ไอฮ นึง โกะ แตะ�
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23พะเยซู ปังเมอ โอ โลยฮ อื ละ อื ติ มวยญ เนอึ
ม� โม ลุกซิก พะเยซู เลียก เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปัว ปะ เกือฮ ปรโปวน เฮี เอญี� ฟวต ลอป ลอน
เอะ� อฮั ลอป โอเอฮี ไม่ อื เรยีง�� อฮั เซ ละ อ�ื

24พะเยซู โลยฮ อ�ื �พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ
มัฮ เกือฮ อื อาึ โฮว เคะ โม อซิราเอน ป ไฆร อื ฮา คระ
ตอก แกะ โฮ� ดวน โตว อาึ โฮว เคะ ปุย ไฮญ�� อฮั
เซ�

25ปรโปวน เซ ปังเมอ เลียก ลัง่ เคะ อ�ื นุ่ม ไว พะ
เยซู ไม่ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ปัว ปะ เรอมึ แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

26 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ ตุย น่าึก ป
โซม ป ปอน กวน แตะ ละ เซาะ� โปง โตว อ�ื� อฮั
เซ�

27 ปรโปวน เซ อฮั แม เฮ�ี �เนอึม จาวไน� โม
เซาะ ปังเมอ โซม ลัง่ อาวป บรอต เน่อมึ โตะ ซโตวก
โซม กุม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28 ฟวยจ เซ พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี ระ
เนอมึ รพาวม เจือ เปอะ� ฆวต ไอฮ เปอะ ตอกออฮ�
เกือฮ แปน ละ เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม
เซ กวน เครฮี อื เซ ไฮ ไมจ จุบัน่ เอนิ�

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
29ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ฮา นา เซ โฮว ซบวต เฆี

ยง รอง ปลัฮ รอาวม กาลิลี� ลอต ฮาวก นึง บลาวง
ติ โดฮ� เญื่อฮ งาวม นา เซ� 30 ฮอยจ ปุย เคะ อื
โฮวน� ตาว ป คาโด่ ไม่ ป ไลจ เตะ ไลจ ชวง� ป จัก
ไม่ ป โอ เกียฮ ลปุง ไม่ ป โซะ ไฮญ โฮวน ปุย� ตาว อื
โบ ชวง พะเยซู� พะเยซู เกือฮ อื ไฮ โครยญ โฆะ อ�ื
31 โม ลัปซด่อน� เมือต ยุ เกียฮ ลปุง ป งาว ไม่ ไฮ
ไมจ ป ไลจ เตะ ชวง เซ� ไม่ ยุ อื เกียฮ โฮว ป คาโด่
ไม่ เกียฮ ยุ ป จัก โอเอฮี ฮ�ี เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม
ฆาื อ�ื ลอต ลืลาว พะจาว ทื โม อซิราเอน ฆาื อื โม
เซ�

พะเยซู เลียง ปุย ปาวน เปือน
(มก� 8:1-10)

32ฟวยจ เซ พะเยซู กอก โม ลุกซิก แตะ เอญี เคะ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เลียก พาวม นึง โม ป รเจ
อมึ ไม่ แตะ เฮี นึง เอจี อาวต อื ไม่ แตะ ลอวย ซเงะ�
ปเล่ีย เฮี ไก โตว ป โซม เฟือฮ� อาึ ฆวต เกือฮ โตว
เอญี กา เกือฮ แตะ โซม� ฮวิ ปลาว นึง คระ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

33 โม ลุก ซิก อฮั เฮี ละ พะ เยซู� �โม เฮี โฮวน
ลอน� เอะ ซ โฮลฮ ป โซม ป ปอน ละ ปอ ซัก อื ก
เมอ นึง ลาึน ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

34พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ไก ซดุ โม่ว คโนม
ปัง ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ� โม เซ รโฮงะ อ�ื �ไก อา
แลฮ โม่ว ไม่ กะ แตวะๆ ลอา ลอวย ตัว�� อฮั เซ ละ
อ�ื

35 พะเยซู ดวน โม ปุย โฮวน เซ งาวม ลัง เตะ�
36ฟวยจ เซ ตุย คโนมปัง อาแลฮ โม่ว เซ ไม่ กะ เซ�
ไววอน ญันด่ี ไม่ พะจาว� เรยีก อ�ื เกือฮ ลุกซิก
แตะ จัต อื ละ ปุย�

37 ปุย โฮวน เซ โซม ซัก โครยญ โฆะ แตะ� โฮฮ
ฮา โซม ปุย อื ซเพระ อื นาวก แม ยุฮ เปียต อาแลฮ�

38 โม ป โซม เซ โม ปรเมะ นึง อื โน่ง� ไก ปาวน เปือน
ปุย โนก ฮา ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ อู� 39พะเยซู ดวน
โม ป รเจอมึ ไม่ แตะ เซ เอญี� ฟวยจ เซ โกะ อื ฮาวก
โตะ โล่ง� บุก อื ฮอยจ นึง นาตี ยว่ง มากาดัน่�

16
ปุย ฆวต ยุ ป ซัมคัน

1ฟวยจ เซ โม ฟารซีิ ไม่ โม ซาดู่ซี ฮอยจ เคะ พะ
เยซู� ปัว ยุ ป ซัมคัน เน่อมึ นึง พะจาว เมือง มะลอง
นึง ฆวต ลอง อื แลน พะเยซู�

2พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ เญอืม ซวน เปอะ
รอตั รโมก นึง ชวง มะลอง เมือ กปู อ�ื �ซงา่วป ซ
โซะ กอยจ นึง� อฮั เปอะ เซ โม เปะ เอ� 3 เญือม ยุ
เปอะ วุย อื เมือ กซะ อ�ื �ซ เฮละ เนฮ เฮ� อฮั เปอะ
เซ โม เปะ เอ� เญอืม ยุ เปอะ โอเอฮี นึง มะลอง เอจี
ยุง เปอะ ป ซ เกิต เตอ� ป ยุ ป ฮมอง เปอะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮี โอ โน่ง เปอะ ยุง ป ซ เกิต เบือ อื เมอ� 4 ปุย
เจน เฮี มัฮ เนอึม ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ โอ อื เนอึม
รพาวม ละ พะจาว� ฆวต ซาวป แนฮ ยุ ป ซัมคัน�
พะจาว ปังเมอ โอ โพต อื ยุ อื โนก ฮา ป ซัมคัน นึง
ไลลวง โยนา�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ พะเยซู โอก
โฮว ฮา อ�ื

เจือ คโนมปัง ยุฮ โม ฟารซีิ
(มก� 8:14-21)

5 โม ลุกซิก อื เญอืม เอจี เตือง อื ฮอยจ บลัฮ ปลัฮ
รอาวม ลัก่เติต เตอ� เบีย โรวก คโนมปัง ยุฮ แตะ�
6 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา
เจือ คโนมปัง ยุฮ โม ฟารซีิ ไม่ โม ซาดู่ซี�� อฮั เซ
ละ อ�ื

7 โม ลุกซิก อื บระ อฮั อื ฆาื อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี
�มัฮ อฮั อื ฆาื โอ เอะ โรวก คโนมปัง ไม่ แตะ ยุง่��
อฮั เซ�

8พะเยซู ยุง เอนิ อื ป บระ อื อฮั เซ� อฮั เฮี ละ อื
ฆาื อ�ื �โม เปะ ป แตวะ รพาวม เจือ เยอ� อู โน่ง
เปอะ โอ แตะ ยุง โรวก คโนมปัง ละ ปุ แตะ เมอ�
9 โม เปะ อมั มัฮ โอ อื ดิ คาวคิง เปอะ� อมั มัฮ โอ
เปอะ เญือะ ไตม ไลลวง โซม ปุย พอน เปือน ปุย ค
โนมปัง พอน โม่ว โฮ� โม่ เปอะ ไตม ลัง่ เมาะ นาวก
อื ยุฮ เปียต เตอ ป โฮฮ อื เซ� 10 ไลลวง โซม ปุย
ปาวน เปือน ปุย คโนมปัง อาแลฮ โม่ว โฮ� ไม่ ซเพ
ระ เปอะ ป โฮฮ อื เมาะ โฮวน เปียต นาวก อื ยุฮ ฮู�
โม่ เปอะ ไตม ลัง่� 11 เกียฮ โอ โน่ง เปอะ ยุง โอ อาึ
อู ไลลวง คโนมปัง เนอึม ไม่ แตะ เมอ โม เปะ เอ�
มัฮ ซตอก โม เปะ เกือฮ แฮน เนอึม ติ แตะ ฮา เจือ
คโนมปัง ยุฮ โม ฟารซีิ ไม่ โม ซาดู่ซี�� อฮั เซ ละ อ�ื
12 เญอืม เซ เยอ� โม ลุกซิก อื คาวคิง อื โอ อื อฮั ไม่
คโนมปัง เนอมึ� มัฮ เกือฮ อื แฮน ติ แตะ ฮา กัม เพ
อกึ กัม ตอม โม ฟารซีิ ไม่ โม ซาดู่ซี ปุย�

เปโตร อฮั พะเยซู มัฮ กวน พะจาว
(มก� 8:27-30; ลก� 9:18-21)
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13 เญือม ฮอยจ พะเยซู นึง นาตี ยว่ง ซีซาเรยา ฟี
ลิปปี เยอ� ไฮมญ โม ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย เยอ
อฮั ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ โยฮนั
ป เกือฮ ปุย รปั บั ่ปติซมา� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ เอลี
ยา� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ เยเรมี� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ ป
ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย�� อฮั เซ�

15พะเยซู ไฮมญแม อ�ื �โม เปะ เมอะ� อฮั เปอะ
อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ซีโมน เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ มัฮ เนอึม
เปอะ พะครติ กวน พะจาว ป ไอม ลอป�� อฮั เซ ละ
อ�ื

17พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ซีโมน ป มัฮ กวน โยนา�
ปะ เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ� มัฮ โตว
ปุย ปลัฮเตะ ป รโฮงะ ไล เซ ละ เปอะ� มัฮ เปือะ
อาวต เปอะ เมือง มะลอง ป รโฮงะ เกือฮ ปะ ยุง เงอ�
18 ซ อฮั อาึ ละ เปอะ� ปะ มัฮ เปอะ เปโตร�* อาึ ซ
โก ครติซจัก ยุฮ แตะ ราว ซโมะ ระ* เฮ�ี อมันัต ลัก่
ยุม มัฮ นัม ไป นึง ครติซจัก เซ� 19 อาึ ซ เกือฮ ควน
กัฮ กแจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� เญือม คัต
เปอะ ออฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง เมือง มะลอง ซ คัต
โรฮ ละ เปอะ ตอก เซ โรฮ� เญือม โปง เปอะ ออฮ
นึง ปลัฮเตะ เฮี นึง เมือง มะลอง ซ โปง โรฮ ละ เปอะ
ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20ฟวยจ เซ พะเยซู คัต โม ลุกซิก แตะ โอ รโฮงะ
อื ละ ปุย ติ ปุย เนอมึ มัฮ แตะ พะครติ เตอ�

พะเยซู รโฮงะ ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มก� 8:31-38; ลก� 9:22-27)

21 เคียง เซ เยอ� พะเยซู รโฮงะ ไมจ แตะ ฮาวก
เวยีง เยรูซาเลม ละ ลุกซิก แตะ� ไม่ ไมจ แตะ โอต
ป โซะ ฆาื โม ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู
เพอกึ พะทัม โฮวน เจือ� รโฮงะ โรฮ ตอก ซ ยุฮ โม
เซ ยุม ไม่ แตะ ไม่ ซ เกือฮ พะจาว แตะ โกฮ ไอม แม
ไน ซเงะ ลอวย นึง อ�ื

22 เปโตร บระ โตวก พะเยซู โอก โฮว โน่ง ติ โดฮ�
คัต อ�ื �ปุ อฮั ตอก เซ� พะโองจาว� โอเอฮี ตอก
เซ แจง โอ ซ เกิต ละ เปอะ�� อฮั เซ�

23 พะเยซู แมฆี อฮั เฮี ละ เปโตร� �ซาตัน� ตอ
แปฮ ฮา อาึ อ�ื ปะ ตอก เปอะ ซราว ละ อาึ นึง โอ
เปอะ งอ่ต โอเอฮี ตอก งอ่ต พะจาว อ�ื มัฮ งอ่ต
เปอะ โอเอฮี ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

24 ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั อื ละ โม ลุก ซิก แตะ�
�เมาะ ป ฆวต ฟวต อาึ อื เกือฮ ปุน รกัฮ ไอฮ รพาวม
แตะ ไม่ กลอม อื ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ� ฟวต อาึ
ไม่ อ�ื 25ป ฮลักกอ จีวติ แตะ ปุย เซ ซ โฮลฮ โปวฮ จี
วติ เนอมึ แตะ� ป ญอม ละ โปวฮ จีวติ แตะ เบือ อาึ
อ�ื ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เนอมึ แตะ� 26 ปุย ปัง โฮลฮ
โอเอฮี ไก นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ เกือฮ จีวติ
แตะ ไลจ� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื มัฮ เมอ ป ปุน รตู
ปุย ไม่ จีวติ แตะ� แจง โอ อื ไก� 27 เญอืม ซ ฮอยจ

กวน ปุย ปลัฮเตะ ไม่ โม เตปด่า ยุฮ แตะ นึง รงั ซเปีย
คึนัก ยุฮ เปือะ แตะ� เญอืม เซ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ โอ
เอฮี ตัม กัน ยุฮ อื โครยญ โฆะ ปุย� 28 อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตัม เนอึม อ�ื โม เปะ ป ชุง นา เฮี ไก โรฮ งอ่น
ป โอ ซ ยุม เมอ กา เฆียง โฮลฮ แตะ ยุ ฮอยจ แปน
กวน ปุย ปลัฮเตะ กซัต นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

17
พะเยซู เปียน ติ แตะ
(มก� 9:1-13; ลก� 9:28-36)

1 เญือม เอจี รฆุน อื แลฮ ซเงะ เอ� พะเยซู บะ
โรวก เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ ปุ ยาโค
โบ่ เซ� โฮว ฮาวก เปือง โม ฮลาวง ไม่ แตะ ติ โดฮ�
2 เญอืม เซ เยอ โกะพะเยซู เปียนพราวป เอนิ ติ แตะ
ซองนา โม เซ� นา อื รฌิญ ซเปีย นึง ตอก ซเงะ โฮ�
เครองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ เฌียป เลียป เอนิ�
3 เญือม เซ เยอ ลุกซิก ลอวย เซ ยุ ปลาึฮ พราวป ไอ
โมเซ ซองนา แตะ ไม่ เอลียา� ลปุง ไม่ พะเยซู�

4 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �พะโองจาว� ไมจ
มวน เนอึม อาวต เอะ นา เฮ�ี ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ
อาึ ซ ยุฮ เตอปึ นา เฮี ลอวย ลัง� ยุฮ อาึง ละ ปะ ติ�
ยุฮ อาึง ละ ไอ โมเซ ติ� ยุฮ อาึง ละ เอลียา ติ�� อฮั
เซ�

5 เญือม เซ เปโตร ดิ เตือน โตว ลอยจ ป อฮั อ�ื
เลีฮ ครุป ชุต รวู จัง ซงอม ลไล อื โม เซ� โอก ลปุง
เน่อมึ นึง ชุต รวู เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน ฮรกั
เกอะ� ปุก เนอึม รพาวม เมอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป
อฮั อ�ื� อฮั เซ�

6 โม ลุกซิก อื เมือต เอจี ฮมอง อ�ื ฆลาื รเคอปึ
เอนิ ฆาื ฆราึง ลอน แตะ� 7พะเยซู เอญี เดือะ เบื่อ
อ�ื �โกฮ ชุง� ปุ ฮลัต�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 เมือต เอจี
ไบลญ ไง่ แตะ แก โอเอฮี� ชวน โตว ปุย ไฮญ ติ เนอึ
ม� ชวน พะเยซู โน่ง�

9 ลไล เลีฮ อื ฌื พะเยซู คัต โม ลุกซิก แตะ� อฮั
เฮ�ี �กา เฆียง โกฮ ไอม กวน ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ� ปุ ดิ รโฮงะ ละ ปุย ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง
เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

10 โม ลุก ซิก อื ไฮมญ อ�ื �โม คู เพอกึ พะทัม
เมอ� เมอยุ อฮั อื เอลียา ไมจ ฮอยจ รกา�� อฮั เซ
ละ อ�ื

11 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ฮอยจ เนอึม� ฮอยจ
เกือฮ โอเอฮี เปียน โคระ เตือง โอยจ อื เอลียา เซ�
12อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ� เอจี ฮอยจ ติ ปุย ป มัฮ
ปุย ตอก เอลียา เซ� ปุย ปังเมอ โอ ยุง ป มัฮ อ�ื เอจี
ยุฮ อื ละ อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� ตอก โรฮ เซ�
ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ โฮลฮ โรฮ อาวม ป โซะ ป
ไซญ ฆาื โม เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ โม ลุกซิก แตะ�

13ฟวยจ เซ โม ลุกซิก อื คาวคิง อื ป อฮั อื ละ แตะ
เซ� เอจี ยุง อื อู พะเยซู ไลลวง โยฮนั ป เกือฮ ปุย
รปั บัป่ติซมา เซ�

* 16:18 16:18 นึง ลปุง กรกิ เปโตร มัฮ อฮั อื ซโมะ ไม่� * 16:18 16:18 นึง ลปุง กรกิ ซโมะ ระ เฮี อฮั เปตรา ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ไม่ ซโมะ
รองั�
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พะเยซู เกือฮ พี โอก ฮา กวนดุ
14 เญือม ฮอยจ พะเยซู นึง นา ก รเจอมึ ปุย ไม่

โม ลุกซิก แตะ� ฮอยจ ปุย เคะ อื ติ ปุย� นุ่ม ไว อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื 15 �จาวไน� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
กวน แตะ� ไก โซะ ลปลอยฮ เบฮ นึง� โซะ เนอึม
โซะ แนม� กอ ดุฮ โตะ งอ� โตะ รอาวม� 16อาึ เอจี
ตาว ละ โม ลุกซิก เปอะ� โม ลุกซิก เปอะ ปังเมอ โอ
ไฮ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

17พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ ปุย เจน เฮ�ี วติ แนฮ
รพาวม เจือ เปอะ ไม่ พิต แนฮ ป คิต ป งอ่ต เปอะ�
อาึ ซ อาวต ลัง่ ไม่ โม เปะ เล่ีญ เมาะ เมอ แล� ซ
ไมจ ลัง่ อาึ โอต โม เปะ เล่ีญ เมาะ เมอ แล� ตาว
กวนดุ เซ เอญี เคะ อาึ นา เฮี เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18พะเยซู บวยจ ละ พี� พี เซ โอก เอนิ ฮา กวนดุ
เซ� กวนดุ เซ ไฮ ไมจ เอนิ� 19 กังเคะ เอ� โม ลุกซิก
เอญี โน่ง เคะ พะเยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ โม เอะ
เอ โอ โน่ง โอก ยุฮ พี เซ เมอ�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

20 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ฆาื แตวะ รพาวม
เจือ โม เปะ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื โม เปะ
ดัฮ เปอะ ไก รพาวม เจือ เมาะ โนง มาซเทิต� ดัฮ
เปอะ ดวน บลาวง เฮี เฌาะ ติ แตะ ฮอยจ ลัก่เติต�
ซ เฌาะ เนอึม อ�ื เญาะ ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป โอ
โม เปะ ซ เกียฮ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ� 21 (พี ตอก เฮี ปัง
เมอ โอ ซ ไก ตอก เกียฮ โครฮ ปุย อื โอก โนก ฮา กัน
ไววอน ไม่ กัน เออปึ อื ป โซม ป ไอฮ แตะ�� *

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มก� 9:30-32; ลก� 9:43-45)

22 เญือม รโจะ ดิ อื นึง จังวตั กาลิลี� พะเยซู อฮั
เฮ�ี �ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ญวต ปุย เกือฮ อื
อาวต ฆรมึ ลวงั บัง่คัป ปุย� 23 โม เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่
อ�ื ไน ซเงะ ลอวย นึง อื พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ
อื โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ตุก เนอึม
รพาวม ฆาื อ�ื

ไลลวง เกป พาซี เรอมึ วฮินั
24 เญือม ฮอยจ อื นึง ยว่ง คาเพรนาอุม เมอ� โม

ป เกป พาซี ละ เรอมึ ปุย วฮินั เนอ เอญี เคะ เปโตร�
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ป มัฮ ปอคู เปอะ อมั กัฮ โรฮ อื
พาซี ละ เรอมึ แตะ วฮินั เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25�กัฮ อ�ื� อฮั เซ� เญอืม เอญี เปโตร ฮอยจ นึง
เญือะ อา� พะเยซู อฮั เอนิ อื ละ อื กา ไฮมญ อ�ื �ซี
โมน� ปะ แกต เปอะ ตอก เมอ� โม กซัต นึง ปลัฮ
เตะ เฮี กอ เกป พาซี เน่อมึ นึง ปุย� อมั เกป อื เน่
อมึ นึง กวน แตะ� อมั เกป อื เน่อมึ นึง ปุย ไฮญ��
อฮั เซ ละ อ�ื

26 �กอ เกป อื เน่อมึ นึง ปุย ไฮญ�� อฮั เซ ละ
อื เปโตร เยอ� พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โม กวน อื จัมเปน โตว อื กัฮ� 27 ตอก ออฮ
ตอก เอฮี ญุ่ก� ปะ ไมจ เปอะ โฮว โจม เม่ต นึง ปลัฮ
รอาวม� กะ ปุน เปอะ รกา นึง อ�ื ววยฮ มวยญ อ�ื
ซ ยุ เปอะ มาื แทป นึง� ตุย ตาว ละ โม ป เกป พาซี

เซ รโตง อาึ ไม่ ปะ เดอมึ โอ ซ แปน ป พิต ละ โม
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18
ป ระ ฮา ปุย นึง บัน่เมือง มะลอง
(มก� 9:33-37; ลก� 9:46-48)

1 เญอืม เซ เยอ� โม ลุกซิก อื ฮอยจ เคะ พะเยซู�
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ระ ไล ฮา ปุย นึง บัน่
เมือง มะลอง เงอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2พะเยซู กอก กวนดุ เอญี เคะ แตะ ติ ปุย� เกือฮ
อื ชุง อกัอวน โม เซ� 3 อฮั เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอมึ อ�ื โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ เฌาะ โกะ ลโปลฮ
พาวม แตะ� โอ เกือฮ ติ แตะ ตอก โม กวนดุ� แจง
โอ เปอะ ซ โฮลฮ เลียก นึง บัน่เมือง มะลอง เงอ�
4 ดัฮ ไก ป ปุน เรจี ติ แตะ เตียม ตอก กวนดุ ติ ปุย
เฮ�ี ปุย เซ ป ซ แปน ป ระ ไล ฮา ปุย นึง บัน่เมือง มะ
ลอง�� อฮั เซ ละ อ�ื 5 �ดัฮ ไก ป ปุน รปัคัม กวนดุ
ติ ปุย เบือ ทื แตะ อาึ อ�ื เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื อาึ�
6 ดัฮ ไก ป เพอกึ กวนดุ แตวะ ป เอจี เจือ อาึ ติ ปุย
เกือฮ ยุฮ ป พิต เตอ� ปังเมอ ซ โซะ เนอมึ ละ โกะ อื
ไอฮ� ฮา ซ ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ เยอ� มัฮ เกือฮ อื
ปุย ปุก ซโมะ ครติ เฮงาะ ไม่ โงก โกะ แตะ ไม่ เกือฮ
อื น่าึก แตะ โตะ ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อื ฌักแฟน ลัง่
ละ อื ฮา เซ� 7 ตึน ซ เม่ะมัก่ เนอึม ละ ปุย ปลัฮเตะ
ฆาื เกือฮ โอเอฮี อื ยุฮ ป พิต� โอเอฮี เกือฮ ปุย ยุฮ ป
พิต มัฮ ป จัมเปน ไก� ดัฮ ไก ป เพอกึ ปุย เกือฮ ยุฮ
ป พิต ตอก เซ ซ โซะ เนอมึ เม่ะมัก่ ลอก ฆาื อ�ื�

8 �ดัฮ เตะ ชวง เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต โฮ�
ไมจ เปอะ กิต แปฮ โปวฮ� โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ แตะ ไม่ เตะ ชวง กุต แตะ� ไมจ ลัง่ ฮา น่ากึ
พะจาว เปอะ โตะ งอ โอ เกียฮ ญึ่ต ไม่ เตะ ชวง ไมจ
เปอะ� 9 ดัฮ ไง่ เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต� ไมจ
เปอะ กัว แปฮ โปวฮ� โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ แตะ ไม่ ไง่ บลัฮ แตะ� ไมจ ลัง่ ฮา น่ากึ พะจาว
เปอะ โตะ งอ มอ นโฮก ไม่ ไง่ ลอา ก บลัฮ เปอะ�

แกะ ไฆร ติ ตัว
(ลก� 15:3-7)

10 �ไมจ เปอะ โตว นัมญุก กวนดุ แตวะ ตอก เฮี
ติ ปุย เนอมึ� ซ อฮั อาึ ละ เปอะ� โม เตปด่า ป แลน
แก กวนดุ เซ อาวต เมือง มะลอง� โฮลฮ ยุ เลิง นา
เปือะ เกอะ ป อาวต เมือง มะลอง เซ� 11 เอจี มัฮ ฆาื
เซ ป ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื มัฮ ฮอยจ อื ละ
ซ ซาวป แตะ ป ไฆร ฮา คระ ไม่ เรอมึ อื เกือฮ โปน ฮา
มัป่ ยุฮ แตะ� 12 โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ� ดัฮ
ปุย ไก แกะ ยุฮ ติ รอย ตัว� ดัฮ ไฆร ติ ตัว โฮ� แกะ
รไตม โรฮ ซไตม ตัว นึง อื เซ โม่ ซ ละ อาึง อื นึง บลา
วง� ไม่ โฮว ซาวป แม อื ตัว ป ไฆร อื เซ� 13 อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ดัฮ ยุ แกะ ไฆร ยุฮ แตะ เซ
โฮ� ไมจ รพาวม ไม่ อื ฮา ยุ แตะ แกะ โอ ไฆร รไตม
โรฮ ซไตม ตัว ยุฮ แตะ เซ� 14 ตอก โรฮ เซ� ป มัฮ
เปือะ อาวต เปอะ เมือง มะลอง เงอ� ฆวต เกือฮ โตว

* 17:21 17:21นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 21 นึง งอ่น อ�ื
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โม ป แตวะ ตอก เฮี ไฆร ฮา คระ ติ ปุย เนอึม�� อฮั
เซ ละ อ�ื

เอยีกปุ ป ยุฮ ป พิต
15 �ดัฮ เอียกปุ เปอะ ยุฮ ป พิต ละ เปอะ� ไมจ

เปอะ โฮว รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ อื ละ อื ซอง โต ซอง�
ดัฮ เนองึ ป อฮั เปอะ� ตึน ซ ปุก ปอ แม เปอะ ปุ แตะ
ไม่� 16 ดัฮ โอ เนอึง ป อฮั เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ บะ
ปุย โฮว ไม่ แตะ ติ ลอา ปุย� นึง ซ เกือฮ เปอะ แปน
พญีัน เดอมึ ป อฮั ป มวยญ เปอะ ละ ปุ แตะ ซ แปน
ป แจง ป แน โครยญ มวยญ� 17 ดัฮ โอ เนองึ ป อฮั
โม เซ� ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ ครติซจัก� ดัฮ โอ โรฮ
เนอึง ป อฮั ครติซจัก เซ� ไมจ เปอะ เมีญ ตอก ปุย
ตังเมือง ละ เปอะ ไม่ ตอก ป เกป พาซี โอเอฮี�

18 �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื เญือม คัต
เปอะ ออฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง เมือง มะลอง ซ คัต
โรฮ ละ เปอะ ตอก เซ� เญือม โปง เปอะ ออฮ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง เมือง มะลอง ซ โปง โรฮ ละ เปอะ
ตอก เซ โรฮ� 19 อาึ ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ เจือ� โม
เปะ เอ� ดัฮ ไก ลอา ปุย ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี ป
ปัว โอเอฮี นึง รพาวม ติ โดฮ แตะ� เปือะ อาวต เกอะ
เมือง มะลอง ซ โพต เซ ละ อ�ื 20 ดัฮ ไก ป โพรม นึง
มอยฮ อาึ ลอา ลอวย ปุย นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� อาึ
ซ อาวต ไม่ นา เซ�� อฮั เซ�

กวนไจ ป โอ เลียก พาวม นึง ปุย
21 ฟวยจ เซ เปโตร เอญี เคะ พะเยซู� อฮั เฮี ละ

อ�ื �พะโองจาว� ดัฮ เอยีกปุ อาึ ยุฮ แนฮ ป พิต ละ
อาึ โฮ� ไมจ อาึ ยวก ละ อื ซดุ โฮน เดอมึ ซ เคราะ
อ�ื อาแลฮ โฮน โม่ เอจี เคราะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

22 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ มัฮ โตว อฮั ละ
เปอะ อาแลฮ โฮน โน่ง� มัฮ อฮั ละ เปอะ อาแลฮ
เซ อาลแฆลฮ โฮน�

23 �ไลลวง ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ
แพป ละ เปอะ ไม่ กซัต ป ฆวต ไฮมญ ที ไลลวง มาื
ไปญ โม กวนไจ ยุฮ แตะ� 24 เญือม คิต โรง อื ตอก
เซ เยอ� ฮอยจ ปุย ไก รมะ นึง กซัต เซ แปน ลันแทป
แตะ ติ ปุย� 25 กซัต เซ ดวน ปุย โฮว โชะ คาว โชะ
คอง ยุฮ ป รมะ นึง แตะ เซ� ไม่ เญือะ ไม่ ม่า อ�ื ไม่
โกะ อื ไม่ ปุย เญือะ อื ไม่ กวน อ�ื ละ ซ โรก อื รมะ
แตะ เซ นึง� ฆาื โอ อื ไก มาื ยุฮ� 26กวนไจ รมะ นึง
อื เซ นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ปัว อื นึง อื ตอก
เฮ�ี �ปอเลียง� ปัว ปะ โทลาว ละ แตะ� อาึ ซ โรก
ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 27 ปอเลียง อื เซ เกือฮ อื
เอญี� เกือฮ อื ฟวยจ เยอื เอนิ ละ อื รมะ อื เซ นึง
เลียก พาวม อื นึง�

28 �กวนไจ อื เซ� เญือม โอก โฮว อื รโตฮ ยุ ป
รมะ นึง โกะ แตะ ติ รอย แทป เซ� มัฮ ดิ กวนไจ
กซัต เซ� โฮมวต แบต โงก ปุย เซ� อฮั เฮ�ี �โรก
แปฮ เนิ รมะ เปอะ นึง อาึ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 29 ปุย
เซ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ปัว อื นึง อื ตอก เฮ�ี
�ปัว ปะ โทลาว ละ แตะ� อาึ ซ โรก ละ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 30 ปุย เซ เนองึ โตว อื ละ อ�ื โฮว ดุฮ เอนิ
อื โตะ คอก ติ เจน กา โฮลฮ อื โรก รมะ แตะ เซ�

31�โม ปุโฮมว กวนไจ อื เซ� เญอืม เอจี ยุ อื ไล ป
ยุฮ อื ละ ปุย เซ� ตุก เนอมึ ตุก แนม รพาวม ฆาื อ�ื
ลอต เอญี รโฮงะ ไล เซ ละ ปอเลียง แตะ เซ� 32 ปอ
เลียง อื เซ กอก กวนไจ เซ แตะ เอญี เคะ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปะ ป มัฮ กวนไจ ฆอก รพาวม เมอ� อาึ
เอจี เกือฮ ฟวยจ เยอื ละ เปอะ รมะ ปะ นึง แตะ เตื
อง โอยจ อื นึง ปัว ปะ นึง แตะ� 33ปะ โม่ ไมจ เปอะ
เลียก พาวม นึง ปุโฮมว แตะ ตอก เลียก พาวม อาึ
นึง ปะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

34 �ปอเลียง อื เซ ฮาวก รพาวม� มอป ปุย เซ ละ
กุม คอก เกือฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ อื ติ เจน กา โฮลฮ อื
โรก รมะ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื 35 ตอก โรฮ เซ�
ดัฮ โม เปะ ทื ลัง่ เอยีกปุ แตะ พิต โตะ รพาวม แตะ�
เปือะ เกอะ ป อาวต เมือง มะลอง เงอ ซ ยุฮ โรฮ อื
ละ เปอะ ตอก เซ โรฮ โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ
พะเยซู�

19
ไลลวง ละ ปุย ปุยเญือะ แตะ
(มก� 10:1-12; ลก� 16:18)

1ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี เซ เยอ� โอก ฮา จังวตั
กาลิลี โฮว เลียก นาตี จังวตั ยูเด่ีย บลัฮ โกลง จอ
แด่น ลัก่เติต� 2 ปุย โฮว ฟวต อื โฮวน� เมาะ ป โซะ
นึง อื พะเยซู เกือฮ อื ไฮ นา เซ� 3 เญือม เซ ฮอยจ
โม ฟารซีิ เคะ อ�ื ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปรเมะ ละ
ปุยเญือะ แตะ ฆาื พิต ตอก ออฮ ญุ่ก พิต ตอก เอฮี
ญุ่ก� อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว� อมั โอ ปุก อ�ื�
อฮั เซ ละ อื นึง ซ มอง แตะ โซวต ลปุง อ�ื

4พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ดิ ลาว พะทัม ไลลวง ยุฮ พะจาว ปุย เมือ โรง อื เกือฮ
อื แปน รเมะ รโปวน เนอ� 5 ไม่ อฮั อื เฮ�ี �ปรเมะ
ไมจ อื ละ มะเปือะ แตะ นึง ติต รพาวม อื นึง ปรโปวน
เญือะ แตะ� ปุย ลอา เซ เอจี แปน เนะซองั ติ�� อฮั
เซ โกตไม ยุฮ พะจาว เยอ� 6 ปุย ลอา เซ เญือะ มัฮ
โตว ลอา� เอจี มัฮ ติ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ป เกือฮ
พะจาว อาวต ดิ อี ไมจ โตว ปุย รกัฮ ฮา ปุ แตะ��
อฮั เซ ละ อื พะเยซู�

7 โม เซ ไฮมญ แม อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ไอ โมเซ
เมอยุ ดวน อื เอะ ยุฮ นังซื ลักทัน กัน ละ ปุย ปุย
เญือะ แตะ ละ ปรโปวน เญือะ แตะ� เดอมึ ซ ปุน ละ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

8พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไอ โมเซ มัฮ ญอม อื เกือฮ
โม เปะ ละ ปุย เญือะ แตะ นึง ฆวต ไอฮ ลอน โม เปะ
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เมือ โรง อื ปังเมอ โอ มัฮ
ตอก เซ� 9ซ อฮั อาึ ละ เปอะ� ป ละ ปรโปวน เญือะ
แตะ เตือง โอ อื เลนจุ ไม่ ปุย ไฮญ เญอ� ไม่ ไอฮ แม
อื ปรโปวน โคระ เญือะ แตะ เอจี มัฮ เลน อื จุ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

10 โม ลุกซิก อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ดัฮ ไลลวง รเมะ
รโปวน ซ มัฮ ตอก เซ� ไมจ ลัก่ โอ อื เญือะ ฮา เฟือ
ฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ลปุง ตอก เซ ปุน ไอฮ
โตว อื โครยญ โฆะ ปุย� ป ปุน ไอฮ แฮ มัฮ เกือฮ
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พะจาว อื ปุน ไอฮ อ�ื 12 งอ่น อื มัฮ ป โอ เญือะ ฆาื
เนะซองั เกิต อื ไม่ เซ� งอ่น อื มัฮ ป โอ เญือะ ฆาื ป
ยุฮ ปุย ละ แตะ� งอ่น อื มัฮ โฆง อื เกือฮ ติ แตะ โอ
เญือะ เบือ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� โม ป ปุน ยุฮ ตัม
ไล เซ� ยุฮ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู ยอ่ง เตะ แตะ ราว โม กวนดุ
(มก� 10:13-16; ลก� 18:15-17)

13ฟวยจ เซ เยอ ตาว ปุย โม กวนดุ เคะ พะเยซู นึง
ซ เกือฮ อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว อื ไม่ ไววอน อื เพือ� โม
ลุกซิก อื ริ คัต โม เซ โอ ตาว อ�ื 14พะเยซู อฮั เฮ�ี
�เกือฮ เอญี เคะ อาึ เมิฮ� โม กวนดุ เซ� ปุ เญือะ
คัต เฟือฮ� เอจี มัฮ ปุย ตอก กวนดุ โม เฮี ป ซ โฮลฮ
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว แปน คอง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
15ฟวยจ ยอ่ง อื เตะ แตะ ราว โม กวนดุ เซ โฮว ฮา
นา เซ�

ปุย กอย ป นมุ อาญุ
(มก� 10:17-31; ลก� 18:18-30)

16 เญือม เซ เยอ ฮอยจ ปุย เคะ พะเยซู ติ ปุย�
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อาจาน� มัฮ กัน ไมจ ตอก เมอ
ติๆ ป ไมจ อาึ ยุฮ ฮู เดอมึ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เมอยุ ไฮมญ เปอะ อาึ
นึง กัน ไมจ เจอ� ไก โตว ป ไมจ ป ญุ่ก โนก ฮา พะ
จาว ติ โตน เนอ� ปะ ดัฮ เปอะ ฆวต โฮลฮ จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ
พะจาว อาึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 �มัฮ โกตไม คอ เมอ นึง อื ติๆ�� อฮั เซ� พะ
เยซู โลยฮ อื ละ อ�ื � �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปุ เลนจุ
อู� ปุ บระ ปุ ปอก� ปุ แปน พีญัน โอ เนอึม เมอ�
19 ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ� ไมจ เปอะ ฮรกั
ปุย่วง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ�� เซ ป
อฮั พะจาว อาึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ปุย นมุ อาญุ เซ อฮั แม เฮี ละ พะเยซู� �โอเอฮี
ตอก เซ อาึ เอจี ปุน ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ� เมอ ป วติ
ลัง่ อาึ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

21พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ดัฮ เปอะ ฆวต แปน
ปุย กุมปอ โครยญ เจือ โฮ� เอญี โชะ คาว โชะ คอง
เปอะ� มาื โฮลฮ เปอะ เซ จัต แม ละ ป ตุก ป ญัก�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปะ ซ พอม เนอมึ ป โฮลฮ เปอะ
นึง เมือง มะลอง� ฟวยจ เซ โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

22 ปุย นมุ อาญุ เซ เมือต ฮมอง ลปุง ติ มวยญ เซ�
โกฮ เอญี ไม่ รพาวม ตุก แตะ นึง มัฮ แตะ ปุย โฮวน
คาว โฮวน คอง�

23 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ ฆาื อ�ื �อาึ
อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ป กอย ญัก เนอมึ ซ โฮลฮ
อื เลียก นึง บัน่เมือง มะลอง เงอ� 24 ซ อฮั แม ละ
เปอะ� ซ ลอต อุต โตะ ญิ อี ซ เยอื ลัง่ ฮา เลียก ปุย
กอย นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม ลุกซิก เมือต เอจี ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ เง
อตึ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย เซ
ป ซ เกียฮ โปน มัป่ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26พะเยซู แก โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เกีย
ฮ ยุฮ โตว อื เนอึม ปุย ปลัฮเตะ เอ� พะจาว ปังเมอ
เกียฮ ยุฮ อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

27 ฟวยจ เซ เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �เอะ เอ
เอจี ญอม ละ โอเอฮี โครยญ เจือ นึง โฮว ฟวต แตะ
ปะ� เมอ ป ซ โฮลฮ เอะ เบือ อื ติๆ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอมึ อ�ื เญอืม งาวม กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง ก งาวม
คึนัก ยุฮ แตะ ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย เยอ� โม เปะ ป
เอจี ฟวต อาึ อื ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ งาวม นา ก งาวม
คึ กาว ลอา โดฮ� ซ โฮลฮ เปอะ รเตีฮ รตุม โม อซิ
ราเอน เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื มัฮ เญือม เซ เญือม
ซ เปียน โอเอฮี เกือฮ โคระ เตือง โอยจ อ�ื 29 โม ป
เอจี โฮลฮ ละ มะเปือะ เญือะ ม่า แตะ ไม่ เอยีกปุ กวน
รนัน แตะ เบือ ทื แตะ อาึ อ�ื ซ โฮลฮ รโตง แตะ ติ
รอย เตะ ไม่ ซ โฮลฮ อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�
30 ไก โฮวน ปุย ป อาวต รกา เยอ ซ โฮลฮ แม อาวต
รเคะ� ป อาวต รเคะ ปังเมอ ซ โฮลฮ อาวต รกา��
อฮั เซ ละ อ�ื

20
ไลลวง รปึม อะงุน

1 พะเยซู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง ตอก ตัต
เตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ กุม
เญือะ งาวป โกฮ โฮว ละ ซ ซาวป แตะ จัง ปุย� ละ ซ
เกือฮ แตะ ยุฮ กัน โตะ รปึม อะงุน เญือะ แตะ� 2 เญื
อม เอจี โตกโลง อื ไม่ ลุกจัง แตะ ติ ซเงะ ติ เด่นารอินั
เนอ� ดวน อื โฮว ยุฮ กัน โตะ รปึม� 3 เมาะ ซไตม
โมง เมือ กซะ อ�ื โฮว แม ยุ ปุย อาวต ปลาว โตะ กัต
งอ่น� 4 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ โฮว ยุฮ โรฮ กัน โตะ
รปึม ยุฮ อาึ� ซ เกือฮ จัง เปอะ ละ เปอะ เมาะ ปุก
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โฮว เอนิ�

5�เญอืม เอจี งอ่น ซเงะ เอ โฮว แม ติ โฮน� เมาะ
ลอวย โมง โฮว แม โรฮ� บะ แม ปุย ตอก ไพรม
แตะ� 6 เมาะ พอน โมง โอก โฮว แม ติ โฮน� รโตฮ
แม ยุ อาวต ปลาว ปุย งอ่น� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ
เมอยุ อาวต ปลาว เปอะ นา เฮี แปน ซเงะ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

7 �โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �อาวต ฆาื โอ แตะ ไก ป
จัง�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ
โฮว ยุฮ โรฮ กัน นึง โตะ รปึม อะงุน ยุฮ อาึ�� อฮั เซ
ละ อ�ื โม เซ โฮว เนอมึ�

8 �เญือม เอจี ปู พริ อี ป กุม รปึม เซ อฮั เฮี ละ ป
กุม ลุกจัง แตะ เซ� �กอก โม ป ยุฮ กัน เซ เอญี� กัฮ
งวยฮ ซเงะ อื ตัม ไล อื เน่อมึ นึง ป ยุฮ กัน รเคะ เซ
ฮอยจ ละ ป ยุฮ กัน รกา ปุย นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9 �โม ป ยุฮ กัน เน่อมึ พอน โมง เมือ กปู อื เซ
ฮอยจ เนอึม เคะ อ�ื โฮลฮ จัง แตะ ติ ปุย ติ เด่นา
ริอนั โครยญ โฆะ แตะ� 10 โม ป ยุฮ กัน รกา เซ�
บระ แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ อื โฮวน ฮา โม เซ� ปังเมอ
โฮลฮ โรฮ อื ติ ปุย ติ เด่นารอินั ตอก ปุ แตะ โครยญ
โฆะ แตะ� 11 เญือม เอจี โฮลฮ อื งวยฮ ซเงะ แตะ
ปุปิ ละ กุม รปึม เซ� 12 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม ป ฮอยจ
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ยุฮ กัน รเคะ เอ ยุฮ กัน ติ ชวัโมง โน่ง� เกือฮ โน่ง
เปอะ จัง อื บรญิ ไม่ เอะ ป ยุฮ กัน แปน ซเงะ ไกลป
อื ลลาึง โซะ กอยจ โซะ บิญ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 �กุม รปึม เซ โลยฮ อื ละ โม เซ ติ ปุย� �เอี
ยก� อาึ ยุฮ โตว ป พิต ละ เปอะ� ปะ โม่ เปอะ เอจี
โตกโลง ไอฮ ติ ซเงะ ติ เด่นารอินั� 14 ไอฮ เมิฮ จัง
เปอะ เซ� เอญี ไม่� อาึ ฆวต เกือฮ ป ฮอยจ รเคะ
โฮลฮ บรญิ ไม่ ปะ โรฮ� 15 ดัฮ อาึ โกว คาวคอง แตะ
ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ อมั พิต เตอะ นึง� ดัฮ อาึ
ซเปือฮ ละ ปุย� ปะ เมอยุ ลเลียก เปอะ นึง�� อฮั เซ
ละ อ�ื

16 �ตอก โรฮ เซ� ป อาวต รเคะ ซ โฮลฮ อาวต
รกา� ป อาวต รกา ปัง เมอ ซ โฮลฮ แม อาวต
รเคะ�� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มก� 10:32; ลก� 18:31)

17 ลไล ฮาวก พะเยซู นึง เวยีง เยรูซาเลม� กอก
ลุกซิก แตะ เอญี เคะ แตะ เตือง กาว ลอา ปุย อื นา
ก ลโล่ะ อื ตัม คระ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 18 �เอะ ซ
ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ซ มอป ปุย ละ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม� ซ
ญวต พิต ละ อื ปอ ยุม อ�ื 19 ซ มอป แม อื ละ ปุย
ตัง เมือง� ปุย ตังเมือง เซ ซ โล่ ญวยฮ อ�ื ซ ปุฮ ซ
เฟียต อ�ื ฟวยจ เซ ซ เคิง อื นึง ไมะซาวแควง� ไน
ซเงะ ลอวย นึง อื พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ อื โกฮ ไอม
แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

มะ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ปัว โอเอฮี
(มก� 10:35-45)

20ฟวยจ เซ เยอ ปรโปวน เญือะ เซเบด่ี่ ฮอยจ เคะ
พะเยซู ไม่ กวน แตะ เตือง ลอา อ�ื นุ่ม ไว อ�ื ปัว
โอเอฮี นึง อ�ื 21 พะเยซู ไฮมญ อ�ื �เมอ ฆวต ไอฮ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ
เปอะ เอจี โฮลฮ แปน กซัต โฮ� ปัว ปะ เกือฮ กวน
อาึ เตือง ลอา อื เฮี งาวม ลวง ดอม เปอะ ติ ปุย�
ลวง วิ เปอะ ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย ลอา เซ ฆาื อ�ื �โม เปะ
ปัว เปอะ โอเอฮี เตือง โอ แตะ ยุง� เปียง ญุ อาึ โม
เปะ อมั ซ ปุน ญุ โรฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ปุน
เนอะ�� อฮั เซ�

23 พะเยซู อฮั แม อื ละ อ�ื �เปียง ญุ อาึ โม เปะ
ซ ญุ เนอมึ เปอะ� ไลลวง โฮลฮ ปุย งาวม ลวง วิ ไม่
ลวง ดอม อาึ เซ� ปังเมอ โอ มัฮ ป ฟวยจ นึง อาึ�
ยุฮ เปือะ เกอะ อาึง ละ ป ออฮ ซ โฮลฮ ปุย เซ งาวม
นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 โม ลุกซิก กาว ปุย นึง อื เซ� เมือต เอจี ฮมอง
ไลลวง เซ ววั ปุย ลอา เซ รพาวม อื ฆาื อ�ื

25พะเยซู กอก โม ลุกซิก แตะ เซ เอญี เคะ แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โม ป ตัตเตียง
ปุย ลลาึง ปุย ตังเมือง โกย คนัป แตะ ปุย อาวต ฆรมึ
อมันัต แตะ� โม ป ระ นึง อื เกือฮ ติ แตะ ปุน อฮั ปุน
มวยญ เบือ อมันัต แตะ� 26 โม เปะ เอ ปังเมอ โอ
เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก เซ� ป ฆวต แปน ป ระ ลลาึง
เปอะ ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ แปน ป รซอฮ ละ ปุย�

27 ป ฆวต แปน ฮวันา ลลาึง เปอะ ไมจ อื แปน กวน
ไจ ปุย โจฮ ปุย� 28 ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ มัฮ โตว
ฮอยจ อื ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย รซอฮ ละ โกะ แตะ�
มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ รซอฮ โกะ แตะ ละ ปุย� ไม่ โปง
อื จีวติ แตะ เกือฮ แปน ควน โตฮ อื ปุย โฮวน เซ ฮา
มัป่ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

ปุย จัก ไง่ ลอา ปุย
29 เญอืม โอก พะเยซู ฮา ยว่ง เยรโีค ไม่ โม ลุกซิก

แตะ� ปุย โฮว ฟวต อื โฮวน ลัมเลือ เอนิ� 30 ไก ปุย
จัก ลอา ปุย งาวม เฆียง คระ� เญือม ฮมอง อื อฮั
ปุย พะเยซู โฮว พา นา เซ เยอ� อฮั เฮี เรยีง� �พะ
โองจาว� ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม
นึง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม ปุย โฮวน เซ คัต อื ดวน อื อาวต โฆย� ป จัก
เซ ปังเมอ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง� �พะโองจาว� ป
มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ��
อฮั เซ�

32 พะเยซู ชุง เอนิ ลโล่ะ นา เซ� กอก ป จัก เซ
เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ลอา� เมอ ป
ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

33 ป จัก เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� ปัว
ปะ เกือฮ เอะ เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั เซ ละ อ�ื

34 พะเยซู เลียก พาวม นึง อ�ื เดือะ เบื่อ ไง่ อ�ื
เคียง เซ ไง่ อื เกียฮ ยุ เอนิ อื โอเอฮี ฮ�ี ฟวยจ เซ
ลอต เอนิ โฮว ฟวต พะเยซู นึง คระ เตือง ลอา แตะ�

21
พะเยซู เลียก นึง เวยีง เยรูซาเลม
(มก� 11:1; ลก� 19:28; ยฮ� 12:12)

1 เญือม เซ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ ซดิ ไม่
เวยีง เยรูซาเลม ปุๆ เญอืม โฮว อื นึง คระ อา� ฮอยจ
ยว่ง เบ่ตฟาเก ป อาวต นึง ชวง บลาวง กาวก� เญื
อม เซ ดวน ลุกซิก แตะ โฮว ลอา ปุย� 2อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ โฮว เลียก โตะ ยว่ง อาวต ลั่กกา เปอะ
เซ� เญือม เซ ซ ยุ เอนิ เปอะ บรงั ปุก ปุย อาึง ไม่
กวน อ�ื กัฮ เมือะ โรวก ฮอยจ เคะ อาึ� 3 ดัฮ ไก ป
อฮั โอเอฮี ละ เปอะ� อฮั เฮี ละ� �ฆวต โกว พะโอง
จาว ติ เตะ�� ดัฮ เปอะ อฮั เซ ละ ตึน ซ เกือฮ เอนิ
อื ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 โอเอฮี ไล เฮี เอจี มัฮ เกิต เนอึม อื ตัม ป อฮั ป
ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ ซ เกิต โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก
เฮ�ี 5 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ ปุย อาวต นึง เวยีง ซี
โยน ตอก เฮ�ี แลน เมิฮ� กซัต ยุฮ เปอะ เอจี ฮอยจ
เคะ เปอะ� มัฮ ปุย ปึกๆ ออนๆ� บุก โรวก บรงั� มัฮ
เนอมึ กวน บรงั ป บุก อื เซ�� อฮั เซ�

6 ลุกซิก อื เซ โฮว ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวนพะเยซู แตะ
ยุฮ� 7 เมือะ โรวก มะ บรงั ไม่ กวน อื เซ� ปอยจ ตุม
เครองึ แตะ นึง ตังโฆระ อื เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู บุก
ปุ โฮว อ�ื

8 โม ป รเจอมึ โฮวน นา เซ ตุม โรฮ เครองึ เซอกึ
แตะ นึง คระ โฮว อ�ื งอ่น อื บิฮ ตุม ฮละ โคะ นึง
คระ โฮว อื เซ โรฮ� 9 โฮว กา อื งอ่น� ฟวต ลัก่เคะ
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อื งอ่น� อฮั ปุ โฮว เฮี เรยีง� �โฮซันนา ลืลาว จัต
เจือ ด่าวติ� ปัว เกือฮ ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว
ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง� โฮซันนา ลืลาว
พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง�� อฮั เซ โม ป โฮว
ฟวต เซ�

10 เญือม เอจี เลียก พะเยซู นึง เวยีง เยรูซาเลม
เมอ� ปุย นึง เวยีง เซ โตวฮ รพาวม เตือง โอยจ แตะ
เอนิ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

11 โม ป โฮว ไม่ อื เซ อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ เยซู ป
ซึป ลปุง พะจาว� มัฮ ปุย ยว่ง นาซาเรต จังวตั กาลิ
ลี�� อฮั เซ�

พะเยซู โครฮ ป โชะ โอเอฮี โอก ฮา วฮินั ยุฮ พะ
จาว

(มก� 11:15; ลก� 19:45; ยฮ� 2:13)
12 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว เลียก โตะ ควง วิฮนั�

โครฮ โม ป โชะ ป นาวง โอเอฮี ไม่ ป รวี โอเอฮี โอก
ฮา วฮินั เตือง โอยจ อ�ื รเคอปึ โตะ ยุฮ โม ป เปียน
มาื ไม่ รเคอปึ อื ตังอี งาวม ป โชะ รโกะเกอ�ื 13 อฮั
เฮี ละ โม เซ� �พะทัม เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �วฮินั ยุฮ
อาึ ปุย ซ อฮั อื มัฮ นา ก ไววอน ปุย�� โม เปะ ปัง
เมอ เกือฮ เปอะ แปน �โตะ ทัม อาวต คะมุย� � อฮั
เซ ละ อื พะเยซู�

14 เญือม เซ โม ป จัก ไม่ โม ป คาโด่ ฮอยจ เคะ
พะเยซู นึง ควง วฮินั เซ� พะเยซู เกือฮ อื ไฮ� 15 โม
ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ยุ ยุฮ พะเยซู ป ซัมคัน�
ฮมอง โรฮ อฮั โม กวนดุ เฮี นึง ควง วฮินั เซ เรยีง�
�ญันด่ี ไม่ จัตเจือ ด่าวติ�� ฮมอง อฮั อื เซ� โม เซ
ววั รพาวม อื ฆาื อ�ื

16 อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปะ โม่ เปอะ ฮมอง ป อฮั
โม เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี
ฮมอง เงอะ� โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว พะทัม
ป อฮั เฮี โฮ� �ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม กวนดุ ไม่ กวน
งกั แตวะ ลืลาว แตะ นึง ลปุง เนอึม แนม แตะ��
เอจี อฮั เซ พะทัม��

17 พะเยซู โกฮ โฮว ฮา โม เซ� โอก โฮว ฮา เวยีง
เซ ฮอยจ ยว่ง เบ่ทานี� ไอจ นา เซ ติ ซาวม�

ไลลวง โคะ เม ป โฮรง ซออฮ
18 เมือ กซะ งาวป อื พะเยซู ซ เลียก แม นึง เวยีง

เซ� เญือม โฮว อื นึง คระ ฆวต โซม� 19 ชวน โคะ
เม โบ คระ ติ โคะ� โฮว แลน อ�ื ไก โตว เปลิ ละ อ�ื
ยุ ฮละ อื โน่ง� อฮั เฮี ละ โคะ เซ ฆาื อ�ื �ปุ เญือะ
เปลิ เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เคียง เซ
เยอ� โคะ เม เซ โฮรง ซออฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ� 20 โม
ลุกซิก อื เมือต ยุ อื เงอตึ นึง อ�ื อฮั เฮี ละ พะเยซู�
�มัฮ ตอก เมอ แล เกียฮ โฮรง เอนิ โน่ง จุบัน่ เมอ
โคะ เม เฮ�ี� อฮั เซ�

21 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม
เนอึม อ�ื โม เปะ ดัฮ เปอะ ไก รพาวม เจือ ไม่ โอ
แตะ ซองไซ นึง� มัฮ โตว ซ เกียฮ ยุฮ เปอะ ตอก ป
เกิต ละ โคะ เม เฮี โน่ง� ดัฮ เปอะ ดวน บลาวง เฮี
เฌาะ ติ แตะ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ซ เฌาะ เนอึม
ติ แตะ ละ เปอะ� 22 ดัฮ เปอะ ไก รพาวม เจือ โฮ�

ปัว เปอะ ออฮ นึง รซอม ไววอน แตะ ซ โฮลฮ เปอะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย ไฮมญ ตอก โฮลฮ พะเยซู อมันัต แตะ
(มก� 11:27-33; ลก� 20:1-8)

23ฟวยจ เซพะเยซู โฮว เลียก โตะ ควง วฮินั� ลไล
เพอกึ ตอม อื ปุย เยอ ฮอยจ โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป
เฮยีง เคะ อ�ื ไฮมญ อ�ื �ปะ มัฮ โฮลฮ เปอะ อมันัต
แตะ ละ ยุฮ เปอะ กัน ตอก เซ เน่อมึ ก เมอ� ปุย ป
ดวน ปะ ยุฮ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ ซ ไฮมญ โรฮ โม เปะ
ติ เจือ� ดัฮ เปอะ เกียฮ โลยฮ เนิ ซ รโฮงะ โรฮ ละ
เปอะ ตอก โฮลฮ แตะ อมันัต ละ ยุฮ แตะ กัน ตอก
เซ� 25 กัน เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บั ่ปติซมา� อมั มัฮ
พะจาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� อมั มัฮ ปุย ปลัฮเตะ�
โลยฮ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �ดัฮ เอะ อฮั มัฮ

พะจาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู ตึน ซ ไฮมญ แม เอะ
ตอก เฮ�ี �เมอยุ โอ โม เปะ เจือ โยฮนั เนอ�� ตึน
ซ อฮั เซ เนิ� 26 ดัฮ เอะ อฮั มัฮ ปุย ปลัฮเตะ ป เกือฮ
อื เกียฮ ยุฮ เซ� ฮลัต แม นึง โม ลัปซด่อน� นึง อฮั
อื โยฮนั มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โครยญ โฆะ แตะ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

27 โม เซ โลยฮ อื ฆาื อื ละ พะเยซู ตอก เฮ�ี �เอะ
ยุง โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื
�ดัฮ มัฮ ตอก เซ� อาึ ซ รโฮงะ โตว โรฮ ละ เปอะ
ตอก โฮลฮ แตะ อมันัต ละ ยุฮ แตะ กัน เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

ลปุง ปันฮา ปุย ไก กวน ลอา
28พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ�

ไก ปุย ติ� ไก กวน รเมะ ลอา� โฮว เคะ กวน โรง
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �กวน� เนาะ เฮี ไมจ เปอะ โฮว
ยุฮ กัน โตะ รปึม อะงุน�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 �กวน โรง อื เซ โลยฮ อ�ื �โฮว โตว�� อฮั เซ
ละ เปือะ แตะ� กังเคะ เอ ไกลฮ นึง ตะ แตะ โอ โฮว�
ฟวยจ เซ โกฮ โฮว ฆาื อ�ื

30�ป มัฮ เปือะ อื เซ โฮว แม เคะ กวน รเคะ แตะ�
อฮั โรฮ อื ละ อื ตอก เซ โรฮ� กวน รเคะ อื เซ อฮั เฮี
ละ เปือะ แตะ� �เออะ� ซ โฮว เยอะ�� อฮั เซ� ปัง
เมอ โอ โฮว เนอมึ�

31 �ปุย ลอา เฮี มัฮ ปุย ป ยุฮ ตัม รพาวม เปือะ
แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ
กวน โรง อื เซ�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื
�อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื โม ป เกป พาซี ไม่
โม มอจังคึต เตอ โฮลฮ ลัง่ เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว กา โม เปะ� 32 โยฮนั เอจี ฮอยจ รโฮงะ อื ละ
เปอะ ไลลวง ตอก เกือฮ พะจาว ปุย แปน ปุย ซืไซ ละ
แตะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เจือ ป อฮั อ�ื มัฮ เดีย
ก โม ป เกป พาซี ไม่ โม มอจังคึต ป เจือ ป อฮั อ�ื
โม เปะ ปัง ยุ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ปุ ลัง่ เปอะ
โปวฮ รพาวม ไพรม แตะ� ปุ ลัง่ เปอะ เจือ ป อฮั โย
ฮนั�

ลปุง ปันฮา กุม รปึม อะงุน
(มก� 12:1-12; ลก� 20:9-18)
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33 �ไมจ เปอะ งอ่ต แลน ลปุง ปันฮา แม ติ เจือ�
ไก กุม รปึม ติ ปุย� ซมา อะงุน� ยุฮ ฆรุง ไคว อ�ื
ปอยจ ซโมะ ละ ซ ยุฮ แตะ นา ก บึน แตะ เปลิ อะงุน
นึง� ยุฮ เญือะ ฮลาวง ละ มอง แตะ รปึม เซ� เกือฮ
ปุย ยุฮ พา อ�ื ฟวยจ เซ โกะ อื โฮว ฮา อื เมือง ไฮญ�

34�เญอืม เอจี เติง เวลา เปฮ เปลิ อ�ื กุม รปึม เซ
ดวน โม กวนไจ แตะ โฮว เคะ โม ป ยุฮ พา รปึม เซ�
เกือฮ อื โฮว ตุย รโตง แตะ นึง อ�ื 35 ป ยุฮ พา รปึม
เซ โฮมวต ปุฮ กวนไจ อื ติ ปุย� ยุฮ ยุม ไม่ อื ติ ปุย�
แล่น อื นึง ซโมะ ปอ ยุม อื ติ ปุย�

36 �กุม รปึม เซ ดวน แม กวนไจ แตะ โฮว โฮวน
ฮา ไพรม แตะ� ป ยุฮ พา รปึม เซ ยุฮ โรฮ อื ละ โม
เซ ตอก เซ โรฮ� 37 กัง เคะ เอ กุม รปึม เซ ดวน แม
กวน โกะ แตะ โฮว เคะ อ�ื อฮั เฮ�ี �โม เซ ตึน ซ
นัปทื กวน อาึ�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

38 �เญอืม ชวน ป ยุฮ พา รปึม เซ ฮอยจ กวน กุม
รปึม เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึน ซ มัฮ ปุย เฮี ป ซ
โฮลฮ รปึม เฮี เฆียง เฮ�ี ไมจ เอะ ยุฮ ยุม ไม่ เดอมึ
เอะ ซ โฮลฮ รปึม เฮี แปน คอง แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� 39 โม เซ โฮมวต บัว่ โรวก ปุย เซ โอก ฮา รปึม
เซ� ยุฮ เนอมึ ยุม ไม่ อ�ื

40 �ดัฮ กุม รปึม เซ เอจี ฮอยจ โฮ� เมอ ซ ยุฮ อื
ละ ป ยุฮ พา รปึม เซ�� อฮั เซ ละ อื พะเยซู�

41 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ตึน ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป
ฆอก รพาวม เซ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ ซ เกือฮ ปุย เนอึม
รพาวม ป ซ ตาว ป ลัง โฮลฮ แตะ ละ แตะ เซ ยุฮ พา
อื ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

42พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ดิ ลาว พะทัม ป อฮั ตอก เฮ�ี �ด่อง ซโมะ โปวฮ ป
ยุฮ เญือะ อา เอจี โซวต พะจาว แปน ด่อง โรง� โอ
เอฮี ตอก เซ มัฮ ป ยุฮ พะจาว� เงอตึ เนอมึ ไง่ ซลอง
เอะ นึง�� อฮั เซ นึง พะทัม�

43 �มัฮ เซ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ตอก เฮี ฆาื อ�ื พะ
จาว ซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ ปุย ไฮญฮา เปอะ�
ซ เกือฮ อื ละ ปุย เมือง ไฮญ ป ซ ยุฮ ตอก โปง อื บัน่
เมือง เซ� 44 (ปุย เมาะ ป ฆลาื ราว ซโมะ เซ ปุย เซ
ซ ม่ะ ซ โบวก ฆาื อ�ื ดัฮ ซโมะ เซ ดุฮ ราว ป ออฮ
ปุย เซ ปังเมอ ซ ลวยจ ซ ไน เอนิ�� อฮั เซ��*

45 โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ� เมือต เอจี ฮมอง ลปุง
ปันฮา พะเยซู เซ� ยุง เอนิ ฮอยจ ลปุง แพป พะเยซู
เซ ไม่ โม โกะ แตะ� 46 ฆวต โฮมวต พะเยซู ฆาื อ�ื
ปังเมอ โอ โรวต โฮมวต อื นึง ฮลัต แตะ นึง โม ลัป
ซด่อน� นึง อฮั โม ลัปซด่อน พะเยซู มัฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว�

22
ลปุง ปันฮา กัน เลียง นึง เญือะ กซัต

1พะเยซู อฮั แม โอเอฮี ละ ปุย โม เซ นึง ลปุง ปัน
ฮา แตะ ตอก เฮ�ี 2 �ไลลวง ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว
ปุย ปลัฮเตะ* ซ แพป ละ เปอะ ไม่ กซัต ฆวต เลียง
ปุย เญือม โซมญุ กวน แตะ� 3 กซัต เซ เกือฮ โม

กวนไจ แตะ โฮว กอก โม ป เอจี เชนิ แตะ อาึง เซ
เกือฮ ฮอยจ นึง กัน เลียง เซ� โม เซ ปังเมอ โอ ฆวต
ฮอยจ� 4ฟวยจ เซ ดวน แม กวนไจ ไฮญ แตะ โฮว�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว อฮั ละ โม ป เอจี เชนิ
เนอะ อาึง เซ ตอก เฮ�ี เอจี ฟวยจ มอก เกอะ อาึง
โมวก เกอ ไม่ กวน โมวก โกลยญ เญือะ แตะ� เอจี
ฟวยจ พรี อาึง โซม ไอฮ ละ ซ เลียง แตะ ปุย� เอจี
แฮรป เตียป อาึง โครยญ เจือ โอเอฮี ฮ�ี ไมจ เนอึม
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ นึง กัน เฮ�ี� อฮั เซ ละ�

5 �กวนไจ อื เซ โฮว อฮั เนอึม อื ตอก เซ� โม เซ
ปังเมอ โอ เมีญ ป อฮั อื เฟือฮ� โฮว เยอื ฮา อื นึง
รปึม ยุฮ แตะ งอ่น� โฮว กาไค ฮา อื งอ่น� 6 โนก ฮา
เซ งอ่น อื โฮมวต แม โม กวนไจ อื เซ� ยุฮ ป โซะ ป
ไซญ ละ อื ฮอยจ ละ ยุม อ�ื

7 �ป มัฮ กซัต เซ ฮาวก รพาวม ลัมเลือ เอนิ ฆาื
อ�ื ดวน โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ยุฮ
ยุม ไม่ กวนไจ แตะ เซ� เกือฮ โรฮ อื โตก ยว่ง อ�ื

8�ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ โม กวนไจ แตะ� �เอจี
ฟวยจ แฮรป เตียป อาึง โอเอฮี ละ ซ เลียง แตะ ปุย�
โม ป กอก เกอะ ฮอยจ เซ ปังเมอ โอ โซมกวน ไม่
ฮอยจ แตะ นึง กัน เฮ�ี 9 ไมจ เปอะ โอก โฮว ฮอยจ
ตัม คระ ติญ โฮว ปุย� รโตฮ เปอะ ยุ ป ออฮ� กอก
โรวก ปุย เซ ฮอยจ นึง กัน เฮ�ี� อฮั เซ ละ กวนไจ
แตะ�

10 �โม กวนไจ อื เซ โอก โฮว เนอึม� กอก เนอึม
โรวก ป รโตฮ แตะ ยุ เตือง ป ไมจ ป ฆอก เตือง โอยจ
อ�ื นา ก โซมญุ ปุย เซ นาวก เอนิ นึง โม แคก เลือ�

11�เญอืม เลียก แก กซัต โม แคก เลือ ฮอยจ เซ�
ยุ ป จาวป เครองึ ป โอ ตอก เครองึ จาวป ปุย นึง กัน
เลียง เซ ติ ปุย� 12 ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ซไฮ� เกียฮ
เลียก โน่ง เปอะ นา เฮี เตือง โอ แตะ จาวป เครองึ
ตอก เครองึ จาวป ปุย นึง กัน เลียง เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ปุย เซ โฆย เอนิ�

13 �ฟวยจ เซ กซัต อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ� �ไมจ
เปอะ ปุก เตะ ปุก ชวง ปุย เฮี น่าึก โปวฮ ก พริ นา ก
เฟียก อ�ื นา เซ ปุย ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ไม่ ครวก รกั อื
นึง โซะ ป อาวม แตะ�� 14 ป เชนิ พะจาว อื ฮอยจ
เซ โฮวน� ป เลือก อื ปังเมอ รมัฮ�� อฮั เซ ละ อื พะ
เยซู�

ไลลวง กัฮ ปุย พาซี ละ ซีซา
(มก� 12:13-17; ลก� 20:19-26)

15ฟวยจ เซ เยอ� โม ฟารซีิ โอก โฮว ซิงซา ปุ แตะ
ละ ซ ซาวป อื งอ่ต ตอก ซ โซวต แตะ พิต ลปุง พะ
เยซู� 16 โม เซ ดวน โม ลุกซิก แตะ ไม่ โม ป มัฮ ไม่
กซัต เฮโรต โฮว เคะ พะเยซู ฆาื อ�ื เกือฮ อื ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �อาจาน� เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ ปุย
เนอึม รพาวม ไม่ เพอกึ เปอะ ไลลวง พะจาว ตัม ซื
อ�ื อฮั เปอะ โตว โอเอฮี ละ มวน ฮมอง ฮยวก ปุย
อื โน่ง� ไก เปอะ โตว ป ฮรกั ป จัง� 17 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ ปัว ปะ รโฮงะ ตอก แกต เปอะ ละ เอะ� กัน
ซ กัฮ ปุย พาซี ละ ซีซา� อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ เอะ
เอ� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

* 21:44 21:44 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 44 นึง งอ่น อ�ื * 22:2 22:2 นึง ลปุง กรกิ อฮั �บัน่เมือง มะลอง� ไม่ กัน
ตัตเตียง พะจาว ปุย นึง คอ เฮ�ี
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18 พะเยซู เอจี ยุง อื มัฮ เคียต โม เซ ไฮมญ แตะ
ตอก เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไล
โกะ ไล เอยีง เงอ� ริ โน่ง เปอะ โซวต พิต ลปุง อาึ
เมอ� 19 ตัว มาื กัฮ เปอะ พาซี เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ กอยฮ มาื ละ อื ติ แทป�

20พะเยซู ไฮมญ อ�ื �มัฮ ฮุป ปุย ป ไก นึง มาื เฮ�ี
มัฮ มอยฮ ปุย ป ไก นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

21 โม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ ซีซา�� อฮั เซ� พะเยซู
อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ ซีซา ไมจ เปอะ
ทไว ละ ซีซา� โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ พะจาว ไมจ เปอะ
ทไว ละ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 เญอืม เอจี ฮมอง อื ตอก โลยฮ พะเยซู อื เซ เง
อตึ ฆาื อ�ื ละ โน่ง เอนิ พะเยซู นา เซ� เอญี ฮา อ�ื

โม ซาดู่ซี ฮอยจ ไฮมญ ไลลวง โอเอฮี
(มก� 12:18-27; ลก� 20:27-40)

23 ซเงะ เซ เยอ ฮอยจ โม ซาดู่ซี เคะ พะเยซู� โม
เซ มัฮ โม ป อฮั ป ยุม โอ เกียฮ โกฮ ไอม แม� ไฮมญ
พะเยซู ตอก เฮ�ี 24 �อาจาน� ไอ โมเซ เอจี อฮั อาึง
อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปรเมะ ยุม ฮา ปรโปวน เญือะ แตะ�
ดัฮ โอ ไก กวน โฮ� ไมจ แม ปุ อื ไอฮ เดอมึ ซ ซึป จัต
เจือ เอยีกระ เอยีกตุ แตะ เซ�� อฮั เซ� 25 ไพรม อื
ยว่ง เอะ ไก ปุย ติ เญือะ� ไก กวน รเมะ อาแลฮ� ป
มัฮ เอยีกระ อื เซ เญือะ� ฟวยจ เซ ยุม ฮา ปุย เญือะ
แตะ เซ� ละ อาึง ปุย เญือะ แตะ ละ ปุทัต แตะ นึง
โอ แตะ ดิ ไก กวน� 26 ปุทัต อื ยุม โรฮ ตอก เซ� เอี
ยกปุ เตือง อาแลฮ ปุย เซ ไอฮ ตื ปรโปวน ติ เซ� ปัง
เมอ ยุม ตื ฮา อ�ื ไก โตว กวน ไม่ อื ติ ปุย เนอึม�
27 ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ยุม โรฮ� 28 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� ซเงะ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ
ปรโปวน เซ ซ แปน ปรโปวน เญือะ ปุย นึง อื ไน ปุย
อาแลฮ เซ� นึง เอจี ไอฮ อื ปรเมะ เซ เตือง อาแลฮ
อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

29พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ เอจี พิต เนอมึ
ตอก งอ่ต เปอะ นึง โอ เปอะ ยุง ลปุง ไก นึง พะทัม
ไม่ อมันัต พะจาว� 30ซเงะ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ
ลัก่ยุม แตะ เญือะ ซ ไก โตว กัน เญือะ กัน เอญี นึง�
ปุย เยอ ซ ตอก เอนิ โม เตปด่า ยุฮ พะจาว อาวต
เมือง มะลอง นึง ไลลวง ตอก เซ� 31 ป อฮั พะจาว
ละ เปอะ นึง พะทัม เมอ� ไลลวง ซ โกฮ ไอม แม ปุย
เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว ป อฮั อื
ตอก เฮ�ี 32 �อาึ มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั
ไม่ ยาโคป�� อฮั เซ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ มัฮ โตว พะ
จาว ยุฮ โม ป ยุม� มัฮ พะจาว ยุฮ โม ป ไอม�� อฮั
เซ ละ อ�ื

33 โม ปุย โฮวน เซ� เมือต เอจี ฮมอง ตอก เพอกึ
พะเยซู ปุย� เงอตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื

ป ระ ไล นึง โกตไม ยุฮ พะจาว
(มก� 12:28-34)

34 โม ฟารซีิ เญอืม ฮมอง อื ปุก ตอก โลยฮ พะเยซู
ลปุง โม ซาดู่ซี ปอ โฆย เอนิ โม เซ� ฮอยจ รเจอมึ ฆาื

อื นา เซ� 35 ลลาึง โม เซ ไก นัก โกตไม นึง พะทัม
นึง ติ ปุย� ไฮมญ พะเยซู นึง ฆวต มอง แตะ โซวต
พิต ลปุง อื ตอก เฮ�ี 36�อาจาน� นึง โกตไม ยุฮ พะ
จาว เยอ� มัฮ คอ เมอ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ นึง อ�ื�
อฮั เซ�

37 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื � �ไมจ เปอะ ฮรกั พะ
จาว ทื แตะ ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ�
ฮอยจ นึง กัม กึต วไิซ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� 38 มัฮ
เซ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ ไม่ ป รกา นึง อื ฮา คอ ไฮญ
นึง โกตไม ยุฮ พะจาว� 39 โกตไม คอ ลอา นึง อื มัฮ
โรฮ ไล ติ� �ไมจ เปอะ ฮรกั ปุย่วง แตะ ตอก ฮรกั
เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�� อฮั เซ� 40 โกตไม ยุฮ
พะจาว ไม่ ป ไซฮ ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ เตือง
โอยจ อื เอจี รโจะ นึง ลอา คอ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

พะครติ อมั มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�
41 เญอืม รเจอมึ ลัง่ โม ฟารซีิ นา เซ เยอ� พะเยซู

ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี 42 �ป อฮั ปุย พะครติ ไม่ เซ� โม
เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ ไลลวง อ�ื แกต เปอะ มัฮ
จัตเจือ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื
�มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�� อฮั เซ�

43พะเยซู ไฮมญ แม อื นึง อ�ื �ดัฮ มัฮ จัตเจือ ด่า
วติ โฮ� ลปุ พะจาว เมอยุ เกือฮ อื ด่าวติ อฮั พะค
รติ เซ มัฮ พะโองจาว ยุฮ แตะ� เญือม อฮั อื ตอก
เฮ�ี 44 �ไมจ เปอะ งาวม ลวง ลัก่ ดอม อาึ ฮอยจ ละ
เกือฮ อาึ ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ�� อฮั
เซ ละ พะโองจาว ทื อาึ พะจาว เยอ� 45 ดัฮ ด่าวติ
อฮั พะโองจาว ละ ตอก เซ โฮ� พะครติ เซ อมั ซ เกีย
ฮ มัฮ จัตเจือ อื โน่ง��

46 ไก โตว ป เกียฮ โลยฮ ละ อื ติ มวยญ เนอึม�
เคียง เซ เยอ เญาะ ไก โตว ป โรวต ไฮมญ ไลลวง โอ
เอฮี นึง พะเยซู ติ เจือ เนอมึ�

23
กัน โอ ไมจ ป ยุฮ โม ฟารซีิ
(มก� 12:38-40; ลก� 20:45-47)

1 เญือม เซ เยอ พะเยซู อฮั อื ละ โม ลัปซด่อน ไม่
โม ลุกซิก แตะ เซ ตอก เฮ�ี 2�โม คู เพอกึ พะทัม ไม่
โม ฟารซีิ เยอ ซึป ลัง่ ป อฮั ไอ โมเซ อาึง โฆะ� 3 มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป เพอกึ ตอม อื โม เปะ ฆาื
อ�ื ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เฮยีน ป ยุฮ อื นึง โอ โม โกะ
อื ยุฮ ตัม ป อฮั แตะ� 4 โม เซ แฮรป อาึง รบุยฮ เชยี
น ละ ปุย� ยอ่ง แม อื นึง ตัง โฆระ อ�ื โม โกะ อื ปัง
เมอ โอ เรอึม อื ติ ด่อยฮ เนอึม� 5 กัน ยุฮ โม เซ โค
รยญ เจือ มัฮ ยุฮ อื โอเอฮี นึง ฆวต แลง อื นา แตะ�
เคียต ปุก คอ พะทัม ระๆ นึง แด่ ไม่ นึง เตะ แตะ�
ยุฮ ดาึง ลปิ ฮอป แตะ ดา�* 6 ฆวต งาวม ก ฮลาวง
ก คึ อื นึง กัน เลียง ปุย ปุ แตะ� ฆวต งาวม ก ฮลา
วง อื โตะ โฮงซุต� 7 รไม่จ ปุย นุ่ม ไว แตะ โตะ กัต
ไม่ รไม่จ อื ปุย อฮั อาจาน ละ แตะ��

* 23:5 23:5 ดาึง ลปิ เฮี มัฮ ป ยุฮ โม ยวิ ตัม พะทัม ไพรม ละ ซ แปน ควน ไตม พะจาว นึง� ปาวน โมเซ 15:37-41



มัตไท 23:8 855 มัตไท 23:35

8 �โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ปุย อฮั อา
จาน ละ แตะ� นึง เอจี ไก อื ติ ปุย อาจาน ระ ยุฮ
เปอะ� โม เปะ มัฮ เปอะ เอียกปุ ปุ แตะ เตือง โอยจ
เปอะ� 9 ทัน โตว อฮั เปือะ ละ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
นึง เอจี ไก เปือะ โม เปะ นึง เมือง มะลอง ติ โน่ง�
10 ปุ เกือฮ ปุย อฮั ฮวันา ละ เปอะ� เอจี ไก ติ ปุย ฮวั
นา ยุฮ เปอะ� มัฮ พะครติ� 11ป มัฮ ป ระ ไล ฮา ปุย
ลลาึง เปอะ ไมจ อื แปน กวนไจ ปุย โจฮ ปุย� 12 ป
ทื ติ แตะ ระ อา� พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ปุย ตุ ปุย
เตียม� ป ปุน ทื ติ แตะ แตวะ ออ� พะจาว ซ เกือฮ
อื แปน ปุย ไก โญต ไก ซัก��

13 โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟาริซี ป
มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ
นึง ซอง เปอะ รเวอืะ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ฮา ปุย�
โม โกะ เปอะ ไอฮ ปุ เปอะ เลียก นึง� ปุย ไฮญ ป
ฆวต เลียก นึง อื คัต เวยีน แม เปอะ� 14 (�โม เปะ
ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีี ป มัฮ ปุย ไล โกะ
ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� โม เปะ โกย
เปอะ โลป แตะ เญือะ ม่า ยุฮ แมฮงั แมไม นึง เฮยีง
แตะ� เคียต เปอะ กอ ไววอน เล่ีญ ละ ซ เกือฮ แตะ
ปุย ยุ แตะ� โม เปะ ซ ลอก เปอะ ตุต โฮวน ฮา ปุย
ฆาื อ�ื) *

15 �โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีี ป
มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ�
นึง ซาวป เปอะ เกือฮ ปุย จู รติ ยุฮ แตะ ฮอยจ ลอยจ
เตะ เตือ มะลอง� เมือต เปอะ เอจี โฮลฮ� เกือฮ
เอนิ เปอะ แปน ปุย นัม ดุฮ มอ นโฮก ลอา เตะ โม
โกะ เปอะ�

16 �โม เปะ ป โร คระ ละ ปุย เตือง จัก แตะ� ซ
เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� โม เปะ เอจี อฮั เปอะ ตอก
เฮ�ี ดัฮ ไก ป โกว มอยฮ วฮินั เกือฮ แปน พีญัน นึง
รซอม ซันญา แตะ อฮั เปอะ โอ จัมเปน ยุฮ ตัม ป ซัน
ญา แตะ� มัฮ ป ซันญา ปุย อาึง ไม่ ไคร นึง วิฮนั
ป จัมเปน ยุฮ ตัม ป ซันญา แตะ� อฮั เปอะ เซ โม
เปะ เอ� 17 โม เปะ มัฮ เปอะ ป จัก ไม่ งาว ไม่ ไงญ
แตะ� เมอ ป ระ ไล นึง อ�ื อมั มัฮ ไคร นึง อ�ื อมั
มัฮ วฮินั นึง อ�ื โม่ มัฮ วฮินั เซ ป เกือฮ ไคร เซ ซัม
คัน� 18 โม เปะ อฮั โรฮ เปอะ ป ซันญา ปุย อาึง ไม่
คัน ทไว โตะ วฮินั โอ จัมเปน ยุฮ ตัม ป ซันญา แตะ�
อฮั แม เปอะ เฮ�ี มัฮ ป ซันญา ปุย อาึง ไม่ ป ทไว ปุย
นึง คัน ทไว เซ ป จัมเปน ยุฮ ตัม ป ซันญา แตะ� อฮั
โรฮ เปอะ เซ� 19 โม เปะ เอจี ตอก เนอึม เปอะ ปุย
จัก โฮ� เมอ ป ระ ไล นึง อ�ื อมั มัฮ โอเอฮี ทไว ปุย
นึง อ�ื อมั มัฮ คัน นึง อ�ื โม่ มัฮ คัน เซ ป เกือฮ ป
ทไว ปุย ซัมคัน เนอ� 20ป ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ คัน
ทไว เซ เมาะ โรฮ ซันญา อื อาึง ไม่ ป ไก นึง อื โครยญ
เจือ� 21 ป ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ วฮินั เซ เมาะ โรฮ
ซันญา อื อาึง ไม่ พะจาว อาวต โตะ อื เซ� 22 ป ซัน
ญา อาึง โอเอฮี ไม่ มะลอง เมาะ โรฮ ซันญา อื อาึง
ไม่ ก อาวต พะจาว ไม่ พะจาว อาวต นึง อื เซ�

23 �โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ ป
มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ�
ซะระแน ไม่ คัมกอ ไม่ ซเครียง กาว ปุน� เอจี ทไว
เนอึม เปอะ ติ ปุน� ปังเมอ โอ เปอะ รเตีฮ โอเอฮี
ตัม ซื อ�ื เลียก พาวม เปอะ โตว นึง ปุย� เนอึม
เปอะ โตว นึง รพาวม เจือ แตะ� มัฮ โอเอฮี เซ ป
ระ ลวง ระ ไล นึง โกตไม ยุฮ พะจาว� คาว ละ ยุฮ
เปอะ โอเอฮี ตอก เซ� โอเอฮี ทไว เปอะ ปุ โรฮ ซลัฮ
นึง� 24 โม เปะ ป โร คระ ละ ปุย เตือง จัก แตะ�
เคียต เปอะ ฮนิ โปวฮ กวน ลลอง อาวต นึง รอาวม
ญุ แตะ� ปังเมอ บลวน ลัง่ เปอะ อุต เตือง ตัว อื ลัง่�

25 �โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีี ป
ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ นึง กอ
พัก เปอะ จอก ไม่ เชือม ก พริ อื โน่ง� กไน เชือม
เซ ปังเมอ นาวก ลัง่ นึง กัน โลป กัน ไล ปุย ไม่ กัน
พลวย ติ แตะ นึง กัน ฆอก กัน เบร� 26 โม เปะ ป มัฮ
โม ฟารซีี จัก เกอ� ไมจ เปอะ พัก กไน โตะ จอก โตะ
เชอืม ละ ฮมั เดอมึ ซ ซงะ่ เตือง ก พริ กไน อ�ื

27 �โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีี ป
ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� เอจี
ตอก เปอะ โตะ รมอยจ โก ปุย นึง ดิน่จี ป ชปั แม ปุย
ปุน นึง โฮ� ไมจ ก พริ โน่ง� กไน อื ปังเมอ นาวก
นึง ซองั ป ยุม ไม่ ป ซเออมึ ลโฮก� 28 โม เปะ ตอก
โรฮ เปอะ เซ� เญอืม แลน ปุย กพริ เปอะ ตอก เปอะ
ปุย ซื ปุย ไซ โฮ� กไน เปอะ เซ ปังเมอ นาวก นึง กัน
บ่วก กัน โจวง ไม่ ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ�

29 �โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีี ป
ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� เอจี
โก เปอะ เจด่ี นึง รมอยจ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ�
ไม่ ปดัป่ ปด่า เปอะ เบือง รมอยจ ปุย ป ยุม ไน พะ
จาว ไพรม อ�ื 30 เอจี อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �มัฮ เกิต
ไก เอะ เจน จัตเจือ ไพรม เมอะ โฆะ แจง โอ เอะ ซ
พาวม ดิ ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว
เซ�� อฮั เปอะ เซ� 31 เญือม อฮั เปอะ ตอก เซ เยอ
เอจี มัฮ เปลีฮ ที เปอะ มัฮ แตะ จัตเจือ ป ยุฮ ยุม ไม่
โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� นึง ไก โรฮ รพาวม ตอก
เซ เปอะ� 32 ยุฮ จัตเจือ เปอะ โฆะ ตอก ออฮ� ไมจ
โรฮ เปอะ ยุฮ แปฮ ตอก เซ เกือฮ ฟวยจ�

33�โม เปะ ป มัฮ เจือ ซโอยญ มวย เยอ� ซ เกียฮ
โปน เปอะ ตุต แตะ นึง มอ นโฮก ตอก เมอ� 34 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ ดวน โม ป ซึป ลปุง แตะ ไม่ โม
ป เกียฮ ซตอก รเง่อมึ เปอะ ไม่ โม ป เกียฮ เพอกึ
ตอม เปอะ โฮว เคะ เปอะ� โม เปะ ซ ยุฮ เปอะ ยุม
ไม่ งอ่น� ซ เคิง เปอะ นึง ไมะซาวแควง งอ่น� ซ
เฟียต ซ ปุฮ เปอะ โตะ โฮงซุต ยุฮ แตะ งอ่น� ไม่ ซ
คัม ตุง เปอะ ไม่ ซ โครฮ เปอะ โอก ฮา เมือง เฮี ฮอยจ
ละ เมือง เซิต งอ่น� 35 เฆิม เซ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
ตุต รโตง ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย ไน พะจาว ติ ปลัฮเตะ เฮี
ฆาื อ�ื เน่อมึ นึง ตุต ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เฮเบ่น ป มัฮ ปุย
ซืไซ ละ พะจาว� ฮอยจ ละ ตุต ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซคาริ

* 23:14 23:14 พะทัม ไซฮ ไพรม ปุย ไก โตว คอ 14 นึง�
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ยา กวน บ่าราเคีย ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซน่ะ คัน ทไว ไม่
ฮอง ซัมคัน นึง วฮินั เซ� 36อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื พะจาว ซ เกือฮ ปุย เจน เฮี โฮลฮ ตุต รโตง ป
ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู โซะ รพาวม นึง ป ซ เกิต ละ เวยีง เยรู
ซาเลม

37พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �เฮฮ� เฮฮ� เยรูซาเลม ป
มัฮ เวยีง ป ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ แล่น
เปอะ ป ดวน พะจาว ฮอยจ เคะ เปอะ นึง ซโมะ� อาึ
รไม่จ ลอป ครุป ลุกเมือง เปอะ ตอก ครุป แอ กวน
แตะ โฮ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม ฮอยจ เคะ
อาึ� 38 งอ่ต แลน� พะจาว ซ โฮว ฮา วฮินั ยุฮ เปอะ
เกือฮ อื อาวต ฮงั� 39 อาึ อฮั ละ เปอะ� เญือะ ซ
โฮลฮ เปอะ โตว ยุ อาึ ฮอยจ ละ เวลา ซ โฮลฮ เปอะ
อฮั ตอก เฮ�ี ปัว เกือฮ ป ฮอยจ เบือ มอยฮ พะจาว
ไมจ ลอป ป ยุ� เคระ ลอป ป ฮมอง�� อฮั เซ ละ
เวยีง เยรูซาเลม พะเยซู�

24
พะเยซู รโฮงะ ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย
(มก� 13:1-36; ลก� 21:5-36)

1 ลไล โอก โฮว พะเยซู ฮา วฮินั ละ ซ โฮว แตะ ก
ไฮญ� ฮอยจ โม ลุกซิก อื เคะ อ�ื โร ตึก อาวต กไน
ควง วฮินั เซ ละ อ�ื 2พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี
ตอง เฮี เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ เอจี ยุ เปอะ� โม่ เปอะ
ยุ� อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ซโมะ อาวต ราว
ปุ แตะ เฮี ซ เญื่อฮ โอยจ� เญือะ ซ ไก โตว ติ เนอึม
ป ซ อาวต ลัง่ อื เบือง แตะ�� อฮั เซ�

3 เญื อม งาวม พะ เยซู นึง บลาวง กาวก เกอ�
ฮอยจ โน่ง โม ลุกซิก อื เคะ อ�ื ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
�ป อฮั เปอะ เนาะ โฮ ซ เกิต เญือม เมอ� เมอ ซกิ
ซัมคัน นึง อื เญอืม ซ ฮอยจ เปอะ ไม่ เญอืม ซ โอยจ
ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี ปัว ปะ รโฮงะ ละ แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

4 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ เนอึม เปอะ แฮน
ติ แตะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ ไฆร ฮา ลปุง เนอึ
ม� 5 เฆียง เฮี เยอ ซ ไก โฮวน ป ซ ฮอยจ โกว มอยฮ
อาึ อ�ื ซ อฮั ติ แตะ มัฮ พะครติ� ซ จุ ปุย ไฆร ฮา
ลปุง เนอึม โฮวน ปุย� 6 โม เปะ ซ ฮมอง เปอะ เซี
ยง รุป ปุย ปุ แตะ ก ซดิ อ�ื ซ ฮมอง โรฮ คราว อื
เน่อมึ ก ซไง อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ
โตว เกือฮ ติ แตะ โตวฮ ฆราึง ฆาื� โอเอฮี ไล เซ มัฮ
ป จัมเปน เกิต ไก� ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ปังเมอ โอ ดิ
ฮอยจ� 7 ปุย ปะเทต เฮี ซ ตอซู ปุย ปะเทต เซิต� ปุย
เมือง เฮี ซ ตอซู ปุย เมือง เซิต� ซ เกิต ไปลญ อาวป
เออปึ กิฮ ไม่ ดุงเดียง เตะ นึง โฮวน โดฮ� 8 โอเอฮี
ไล เซ มัฮ ตอก เญอืม อาวม โรง ปรโปวน โซะ ซ เติง
เคิ รอาวม แตะ โฮ�

9 �เญอืม เซ เยอ ปุย ซ มอป โม เปะ ละ ปุย เกือฮ
ปุย ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ เปอะ� ซ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ�
ปุย โครยญ เมือง ซ เกละยุ โม เปะ ฆาื ทื เปอะ อาึ�
10 เญือม เซ เยอ โฮวน ป ซ ไฆร ฮา ลปุง เนอึม ไม่

ซ เกละ อื ยุ ปุ แตะ� โฮวน ป ซ รโจฮ ไอฮ ปุ แตะ
ละ ปุย� 11 โฮวน ป ซ ฮอยจ โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว ละ ปุย� ซ รชุยจ ปุย ไฆร ฮา ลปุง เนอึ
ม โฮวน� 12 เญือม โฮวน ป ฆอก ป เบร ปุๆ รพาวม
ฮรกั ปุย ซ รมัฮ โรฮ ฆาื อื ปุๆ� 13 ปุย ปุน อาวต ไม่
รพาวม เจือ แตะ ฮอยจ ลอยจ อื พะจาว ซ เรอมึ ปุย
เซ� 14 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว นึง กัน ตัตเตียง
อื ปุย ปลัฮเตะ ซ ไก ป โฮว ครอฮ เล่ีป เตะ� ละ ซ
เกือฮ อื ปุย ยุง ที โครยญ เจือ ปุย� ฟวยจ เซ เยอ ซ
ลอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เอ��

ไลลวง เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย
15 �โม เปะ ซ ยุ เปอะ อาึง ปุย โอเอฮี ป รแอม

ลัมเลือ ละ พะจาว นึง วิฮนั ยุฮ อื ตอก ป อฮั ด่านี
เอน อาึง นึง พะทัม โฮ� (เกือฮ ป ลาว พะทัม เซ
คาวไจ ไอฮ เมิฮ�� 16 เญือม ยุ เปอะ โอเอฮี ตอก
เซ ไมจ ปุย อาวต จังวตั ยูเด่ีย ตอ เอนิ ฮอยจ นึง บ
ลาวง� 17 ป อาวต นึง ดัต่ฟะ ปุ เญือะ เกือฮ เลียก
ตุย โอเอฮี อาวต โตะ เญือะ� 18 ป อาวต นึง ชจิ นึง
ม่า ปุ เกือฮ แม ตุย เครองึ จาวป แตะ� 19 เญอืม เซ
เยอ ซ ญัก เนอมึ ละ โม ป โรวก ไม่ โม ป ปุ ลัง่ กวน�
20 ไมจ เปอะ ไววอน ปัว โอ เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ ตอ
เมือ โฆยญ อื ไม่ ซเงะ ลโล่ะ� 21 เญือม เซ ซ เกิต
เม่ะมัก่ โซะ ลอน นึง� โซะ ฮา โซะ โอเอฮี ไฮญ เน่อมึ
เญือม เกิต โรง ปลัฮเตะ ฮอยจ ปเล่ีย� กัง เคะ เอ ปุ
โรฮ เญาะ ซ ไก ป โซะ ตอก เซ� 22 ดัฮ พะจาว โอ
เกือฮ เวลา เซ เงีย่ง� ไก โตว ป ซ ไอม นึง อื ติ ตื เนอึ
ม� มัฮ เบือ ฮนั อื นึง โม ป เลือก แตะ อาึง ป เกือฮ
อื เวลา เซ เงีย่ง ฆาื อ�ื 23 เญอืม เซ ดัฮ ไก ป อฮั ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี �เฮ�ิ พะครติ อาวต นา เฮ�ี� ปัง อฮั
แม เฮี ละ เปอะ� �ตึต แตะ อาวต นา เซิต�� ปุ เจือ
ฆาื อ�ื 24 ซ ไก โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ พะครติ นึง�
ไม่ โม ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง โฮวน
ปุย� โม เซ ซ เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง�
มัฮ ฆวต จุ อื โม ป เลือก พะจาว อาึง เซ เกือฮ ไฆร
ฮา ลปุง เนอึม ดัฮ ปุน อื โฮ� 25 งอ่ต แลน� อาึ เอจี
รโฮงะ อาึง ละ เปอะ เน่อมึ กา เฆียง เกิต อ�ื

26 �ดัฮ ไก ป อฮั พะครติ อาวต ละ เปอะ นึง ลาึน
เวอืฮ� ปุ โฮว ละ� ดัฮ อฮั อื อาวต ละ เปอะ โตะ
เญือะ โฮ� ปุ โรฮ เจือ� 27 ปลุกปลัก เน่อมึ ลัก่ โอก
ซเงะ ซเปีย ฮอยจ ลัก่ เลียก ซเงะ ตอก ออฮ� เญื
อม ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ
โรฮ� 28อาวต โอเอฮี ยุม ลัก่ ออฮ เรยีง กอ รโจะ ลัก่
เตฮ�� อฮั เซ�

ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะเยซู
29 �เญือม เอจี ลอยจ เคิ เนอึม อาวม ปุย เม่ะมัก่

โซะ ลอน เซ� ซเงะ ซ เฟียก� เคิ ปุ เญือะ ซ รงั� ซ
โมยญ ซ ดุฮ ฮา มะลอง� โอเอฮี ป ไก อมันัต นึง
กังฮาว ซ รกุฮ รเตียง� เญือะ ซ อาวต โตว เบือง
แตะ� 30 เญือม เซ เยอ ป ซกิ ซัมคัน ยุฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ซ ปลาึฮ นึง กังฮาว� ปุย ปลัฮเตะ โครยญ
เจือ ปุย ซ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม นึง ตุก เปละ นัน
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พาวม แตะ� ซ ยุ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง ชุต
รวู� ฮอยจ ไม่ อมันัต ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ�
31 เญอืม เซ กวน ปุย ปลัฮเตะ เซ ซ ดวน เตปด่า ยุฮ
แตะ ฮอยจ ไม่ เซียง โตวต ป ลอยฮ เรยีง� เอจี มัฮ
ดวน อื เตปด่า ยุฮ แตะ โฮว รโจะ โม ป เลือก แตะ
อาึง เตือง ปาวน ลวง อื ฮอยจ ละ ลอยจ เตะ เตือ มะ
ลอง�� อฮั เซ�

ลปุง แพป ไม่ ไลลวง โคะ เม
32�ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ไลลวง เฮ�ี ซ แพป

ละ เปอะ ไม่ โคะ เม� เญือม เอจี จัว กัก ชุก ฮละ อื
เอจี ยุง เปอะ ซดิ ซ เฮละ อ�ื 33 เญือม เอจี ยุ เปอะ
โอเอฮี ตอก เซ เยอ� เอจี ยุง โรฮ เปอะ นึง เซ เอจี
ซดิ ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ� 34อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอมึ อ�ื ปุย เจน เฮี ซ ยุม โอยจ โตว กา เกิต โอ
เอฮี ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื 35 ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง
ซ ไฆร� ป อฮั ป มวยญ อาึ ปังเมอ โอ เกียฮ ไฆร เฟือ
ฮ เอนิ�� อฮั เซ�

ไก โตว ป ยุง เวลา
36 �ซเงะ เซ เวลา เซ ไก โตว ป ยุง� ปัง มัฮ เต

ปด่า ป อาวต นึง เมือง มะลอง ไม่ กวน พะจาว ปุ
โรฮ ยุง อ�ื ยุง เปือะ อื โน่ง� 37 มัฮ เจน โนอา ตอก
ออฮ เญือม ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ โรฮ
ตอก เซ� 38 กา เลอึป รอาวม ปลัฮเตะ เอ ปุย โซม
ญุ่ก กุก ญึม� เญือะ ป เญือะ� เอญี ป เอญี� ฮอยจ
ละ ซเงะ เลียก โนอา โตะ โล่ง เซ� 39 ปุย โม เซ ยุง
โตว เญือม ซ ฮอยจ เวลา เซ กา เฆียง ฮอยจ โรวก
พราวป รอาวม แตะ เตือง โอยจ แตะ เซ� ดัฮ กวน
ปุย ปลัฮเตะ เอจี ฮอยจ ซ ตอก โรฮ เซ โรฮ� 40 เญื
อม เซ เยอ ปุย โตะ ชจิ ลอา ปุย� พะจาว ซ ตุย อื ติ�
ละ อาึง อื ติ� 41ปรโปวน ป กัมลัง โม แปง ลอา ปุย�
ซ ตุย โรฮ อื ติ� ละ อาึง อื ติ�

42�มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง ไม่ เพรยีง
แนฮ เปอะ ติ แตะ ฆาื อ�ื นึง โอ เปอะ ยุง ซเงะ ซ
ฮอยจ พะโองจาว ยุฮ แตะ� 43 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ยุง แจง แน โอเอฮี ไล เฮ�ี ป มัฮ กุม เญือะ
อา� มัฮ ยุง อื เญอืม ซ ฮอยจ คะมุย ละ แตะ� ตึน ซ
เปลียง ละ ซ มอง แตะ เญือะ แตะ เซ� เดอมึ ปุย โอ
ซ ปุน เลียก ซะเต อ�ื 44 ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� นึง ซ ฮอยจ กวน ปุย
ปลัฮเตะ เญอืม แกต เปอะ โอ ดิ ซ ฮอยจ�� อฮั เซ�

ไลลวง กวนไจ เนอมึ รพาวม
45 �ดัฮ ไก กวนไจ เนอึม รพาวม เมอ ไม่ ไมจ พัน

ญา แตะ ปอ ปุน เกือฮ ปอเลียง อื แปน ป กุม เฮ
งาะ รโกะ เญือะ แตะ ไม่ เกือฮ อื บรี โซม ตุม ไอจ ละ
ปุย เญือม เติง เวลา อ�ื 46 ดัฮ ยุฮ ลอป อื ตอก เซ�
ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อื เญือม
เอจี ฮอยจ ปอเลียง แตะ� 47 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม
เนอึม อ�ื ปอเลียง อื เซ ซ เกือฮ อื ควป โอเอฮี ยุฮ
แตะ โครยญ เจือ� 48 ดัฮ กวนไจ เซ มัฮ ปุย ฆอก
รพาวม โฮ� ไม่ อฮั อื เฮ�ี �ปอเลียง อาึ ตึน ซ เล่ีญ

ลัง่ ซ เอญี อ�ื� ดัฮ อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ� 49 ไม่ ซ
ปุฮ อื ปุโฮมว แปน ดิ แตะ กวนไจ ไม่ เซ� ไม่ ซ โฮมว
ดิ อื ไม่ ป ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก โฮ� 50 ปอเลียง อื เซ
ซ ฮอยจ ซเงะ โอ อื ดิ แกต ฮอยจ� 51ปอเลียง อื เซ
ซ ปุฮ ซ เฟียต อื เกือฮ อาวม ป ตึก นึง โซะ แตะ� ซ
คัง ดิ อาึง อื ไม่ โม ป ไล โกะ ไล เอยีง� นา เซ เยอ
ปุย ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ไม่ ครวก รกั อื นึง โซะ ลอน ป
อาวม แตะ�� อฮั เซ�

25
ลปุง ปันฮา ปเครฮี กาว ปุย

1 พะเยซู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง เญือม ซ
ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ เซ� ซ แพป ไม่
ปเครฮี กาว ปุย ป ตุย โรวก ออม ยุฮ แตะ ละ ซ โฮว
รชงึ แตะ กวน เบลีย ซ เญือะ� 2 มัฮ ปุย งาว พอน
ปุย� มัฮ ปุย ไมจ พันญา พอน ปุย โม เซ เยอ� 3 โม
ป งาว เซ ตุย โรวก ออม ยุฮ แตะ� ปังเมอ โอ ยุง
โรวก ลออยฮ ละ ซ บุ แตะ� 4 โม ป ไมจ พันญา เซ
ยุง ตุย โรวก ปัง ลออยฮ ยุฮ แตะ ไม่ ออม� 5 เญือม
เล่ีญ ลัง่ ซ ฮอยจ กวน เบลีย ซ เญือะ เซ� โม ปเครฮี
เซ ไฆญ ฆุยฮๆ ลอต ปุน ไอจ เตือง มู แตะ�

6 �เญือม เอจี งอ่น ซาวม เมอ ฮมอง อฮั ปุย เฮ�ี
�เอจี ฮอยจ ป ซ เญือะ อา� ไมจ เปอะ โฮว รชงึ�
ฮมอง อฮั ปุย เซ เรยีง�

7 �โม ปเครฮี เซ โกฮ เพรยีง ออม ยุฮ แตะ� 8 โม
ป งาว เซ อฮั เฮี ละ โม ป ไมจ พันญา เซ� �เกือฮ ละ
เอะ เญีย่ะ ลออยฮ ยุฮ เปอะ เซ� เอจี ซ ญึ่ต ออม ยุฮ
ฮุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 �โม ป ไมจ พันญา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ลออ
ยฮ โรวก เอะ ปอ โตว รฆุ อุ ละ โม เปะ ยุง่� ไมจ
เปอะ โฮว รวี ไอฮ เญือะ ป โซะ ลออยฮ เดอมึ เปอะ
ซ โฮลฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เยอ โฮว เนอมึ�

10 �ลไล โฮว ซาวป อื รวี ลออยฮ เซ กวน เบลีย ซ
เญือะ เซ ฮอยจ� โม ป เพรยีง อาึง ติ แตะ เซ โฮลฮ
เลียก ไม่ อื ฮอยจ ลัก่ ก โซมญุ อ�ื ฟวยจ เซ ปุย ซอง
รเวอืะ�

11 �กัง เคะ เอ ฮอยจ โม ป งาว เซ� อฮั เฮี ละ ป
ซ เญือะ เซ� �เอยีกๆ� โปฮ รเวอืะ เนิ�� อฮั เซ�

12 �ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม
อ�ื อาึ ยุง โตว ป มัฮ โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13�มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง ไม่ เพรยีง
ลอป เปอะ ติ แตะ� นึง โอ เปอะ ยุง ซาวม พัต ซเงะ
จี อ�ื� อฮั เซ�

ลปุง ปันฮา ปอเลียง ป เกือฮ มาื ละ กวนไจ แตะ
14 �ไลลวง เซ ซ แพป โรฮ ไม่ ปุย ป ซ โฮว เมือง

ไฮญ� กอก กวนไจ แตะ เอญี เคะ แตะ� เกือฮ อื
กุม โอเอฮี ยุฮ แตะ เคะ โฮว แตะ� 15 เกือฮ มาื ละ
อื พอน ตะลัน* ติ ปุย� ติ ปุย อื แม ลอา ตะลัน� ติ
ปุย อื แม ติ ตะลัน� จัต อื ละ อื ตัม เมาะ ไก ควมั
ซามัต อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ฮา อ�ื 16 ป โฮลฮ มาื พอน
เปือน แทป เซ โฮว กา โฮว ไค เอนิ นึง อ�ื โฮลฮ แม

* 25:15 25:15 ติ ติ ตะลัน ไก งวยฮ เมาะ ด่าว ลอา ฮมาึน มัต่
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กัมไฮ อื พอน ตะลัน� 17 ป โฮลฮ มาื ลอา ตะลัน เซ
โฮลฮ โรฮ กัมไฮ อื ลอา ตะลัน� 18ป โฮลฮ มาื ติ ตะ
ลัน เซ ปังเมอ โฮว รปาึง มาื เกือฮ ปอเลียง แตะ ละ
แตะ เซ โตะ เตะ�

19 �กัง เคะ เอ ปอเลียง อื เซ เอญี ไฮมญ ไลลวง
มาื รฆุ แตะ ละ กวนไจ แตะ เซ� 20ป โฮลฮ มาื พอน
ตะลัน เซ ฮอยจ เปลีฮ กัมไฮ โฮลฮ แตะ พอน ตะลัน
เซ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ปอเลียง� ปะ เอจี ละ เปอะ มาื
เนิ พอน ตะลัน� แลนๆ อาึ โฮลฮ แม กัมไฮ อื พอน
ตะลัน โรฮ�� อฮั เซ ละ ปอเลียง แตะ�

21 �ปอเลียง อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ไมจ เนอึม
ป ยุฮ เปอะ เซ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ กวนไจ ไมจ ไล
ยุฮ ฮุ ไม่ เนอึม รพาวม เปอะ� ซืไซ เนอึม เปอะ นึง
ป เญี่ยะ ป ญุ่� อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน กุม คอง ป ระ
ป โฮวน� เลียก กไน เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ ไมจ มวน ดิ
รพาวม ไม่ ปอเลียง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 �ป โฮลฮ มาื ลอา ตะลัน เซ ฮอยจ โรฮ เคะ อ�ื
อฮั เฮ�ี �ปอเลียง� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ มาื เนิ ลอา
ตะลัน� แลนๆ อาึ โฮลฮ แม กัมไฮ อื ลอา ตะลัน
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 �ปอเลียง อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ไมจ เนอึม ป
ยุฮ เปอะ เซ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ กวนไจ ไมจ ไล ยุฮ
ฮุ ไม่ เนอึม รพาวม เปอะ� ซืไซ เนอึม เปอะ นึง ป
เญี่ยะ ป ญุ่� อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน กุม คอง ป ระ ป
โฮวน� เลียก กไน เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ ไมจ มวน ดิ
รพาวม ไม่ ปอเลียง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 �ป โฮลฮ มาื ติ ตะลัน เซ ฮอยจ โรฮ เคะ ปอ
เลียง แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอเลียง� อาึ ยุง เงอะ
มัฮ เปอะ ปุย คนัป กัปกา ปุย� มัก เปอะ ป โอ แตะ
รอต� เปฮ เปอะ ป โอ แตะ ซมา� 25ฮลัต นึง เปอะ�
มัฮ เซ ป โฮว รปาึง อาึ มาื เกือฮ เปอะ เนิ ฆาื อื โตะ
เตะ เอ� ฮึ มาื ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26�ปอเลียง อื เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ ปุย
ฆอก ไล� เกละ เปอะ ไม่� เคียง เมอ เอจี ยุง เปอะ
กอ มัก อาึ ป โอ แตะ รอต ไม่ เปฮ อาึ ป โอ แตะ ซมา
เยอ� 27 ลัง รโปะ เปอะ มาื เซ นึง ทนาคาน� มัฮ ยุฮ
เปอะ ตอก เซ เญือม เอจี ฮอยจ เจอะ� อาึ ซ โฮลฮ
มาื เซ เตือง ตึน เตือง ด่อก อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

28� �เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ตุย แปฮ ฮา อื มาื
ติ ตะลัน เซ� เกือฮ ละ ป ไก กาว ตะลัน นึง อื เซ��
อฮั เซ ละ กวนไจ ไฮญ แตะ� 29 �ป ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู
ซ บุ พะจาว ละ อื โฮว ละ นาวก แตะ� ซ รน่าวก อื
ละ อื โฮว ละ โฮวน แตะ� ป โอ ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู ซ ตุย
แม อื ฮา อื เมาะ ไก อ�ื 30 ไมจ เปอะ ตุย น่าึก โปวฮ
กวนไจ โอ แปน ป โกว เซ ก พริ นา ก เฟียก อ�ื นา
เซ ปุย ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ไม่ ครวก รกั อื นึง โซะ ลอน ป
อาวม แตะ�� อฮั เซ�

ไลลวง รกัฮ พะเยซู ปุย ฮา ปุ แตะ แปน ลอา มู
31�เญอืม ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ไม่ รงั ซเปีย

คึนัก ยุฮ แตะ� ไม่ เตปด่า ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ
อ�ื ซ งาวม นึง ก งาวม คึนัก ยุฮ แตะ� ซ รโจะ ปุย
เกือฮ อื อาวต ลัก่กา แตะ โครยญ เมือง โครยญ เจือ
ปุย� 32 ซ รกัฮ อื อาวต โน่งๆ ฮา ปุ แตะ� ตอก รกัฮ
โม ป เลียง แกะ เซ แกะ ยุฮ แตะ เกือฮ โอก ฮา ปิ โฮ�

33ป มัฮ แกะ เซ ซ เกือฮ อื อาวต ลวง ดอม แตะ� ป
มัฮ ปิ เซ ซ เกือฮ อื อาวต ลวง วิ แตะ�

34 �ฟวยจ เซ กซัต เซ ซ อฮั อื ละ ป อาวต ลวง
ดอม แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป เอจี โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ เปือะ เกอะ� เอญี นา เฮ�ี เลีย
ก อาวต นึง เมิฮ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� ป ยุฮ อื อาึง
ละ เปอะ เน่อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม ลัง่ เซ� 35 เอจี
เกือฮ เปอะ อาึ โซม เญือม ฆวต โซม เมอะ� เอจี
เกือฮ เปอะ อาึ ญุ รอาวม เญือม ฆวต ญุ อุ� เอจี
รปัคัม เปอะ อาึ เญอืม แปน เนอะ แคก เลือ� 36 เญื
อม อาวต ฆาวง เงอะ โม เปะ เอจี เกือฮ เปอะ เครองึ
เซอกึ เนิ� เญือม โซะ โอ เอจี ฮอยจ แลน แก เปอะ
อาึ� เญือม อาวต เตอะ โตะ คอก เกอ เอจี โฮว ฌุป
โฌ เปอะ อาึ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื

37 �เญือม เซ โม ป ซืไซ ละ พะจาว ซ ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� เญอืม เมอ ยุ เอะ ฆวต โซม
เปอะ ไม่ เกือฮ เอะ ป โซม ป ไอฮ ละ เปอะ� เญือม
เมอ ฆวต ญุ เปอะ รอาวม โฮลฮ เอะ เกือฮ ละ เปอะ�
38 เญอืม เมอ ยุ มัฮ ปะ แคก เลือ ไม่ รปัคัม แตะ ปะ
อา� ไม่ อาวต ฆาวง เปอะ ไม่ โฮลฮ เอะ เกือฮ เครองึ
ละ เปอะ� 39 เญือม เมอ ยุ เอะ โซะ เปอะ ไม่ โฮลฮ
เอะ แลน แก เปอะ ไม่ โฮลฮ เอะ โฮว ฌุป โฌ เปอะ
โตะ คอก เกอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

40 �ป มัฮ กซัต เซ ซ โลยฮ อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี
�อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ป ยุฮ เปอะ ละ โม
เอยีกปุ อู� ปัง มัฮ ป ตุเตียม ฮา ปุย นึง อื ญุ่ก� เอจี
มัฮ โรฮ ยุฮ เปอะ ละ อาึ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื

41 �ฟวยจ เซ ซ อฮั แม อื ละ โม ป อาวต ลวง วิ
แตะ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ
แตะ� ตอ แปฮ ฮา อาึ อ�ื เลียก อาวต โตะ งอ โอ
เกียฮ ญึ่ต ยุฮ พะจาว อาึง ละ พี ระ ไม่ โม เตปด่า
ยุฮ อื เซ� 42 โม เปะ เกือฮ เปอะ โตว อาึ โซม เญอืม
ฆวต โซม เมอะ� ไม่ โอ เปอะ เกือฮ อาึ ญุ รอาวม เญื
อม ฆวต ญุ อุ� 43 เญือม มัฮ ฮะ แคก เลือ โม เปะ
รปัคัม เปอะ โตว อาึ� เญือม อาวต ฆาวง เงอะ โม
เปะ เกือฮ เปอะ โตว เครองึ เซอกึ เนิ� ไม่ โอ เปอะ
ฮอยจ เคะ เอะ เญอืม โซะ โอะ ไม่ เญอืม อาวต เตอะ
โตะ คอก�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื

44 �เญือม เซ โม เซ ซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะโอง
จาว� เญือม เมอ ยุ เอะ ฆวต โซม เปอะ ไม่ ฆวต ญุ
เปอะ รอาวม เมอ� ไม่ แปน เปอะ แคก เลือ ไม่ อาวต
ฆาวง เปอะ� เญือม เมอ โซะ เปอะ ไม่ อาวต เปอะ
โตะ คอก เกอ โอ เอะ โฮลฮ เรอึม เปอะ�� ซ อฮั เซ
ละ อ�ื

45 �เญือม เซ กซัต เซ ซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื เญอืม โอ เปอะ ยุฮ
ละ ปุย โม เฮ�ี ปัง มัฮ ป ตุ ป เตียม นึง อื ฮา ปุย ญุ่ก�
เอจี มัฮ โรฮ โอ เปอะ ยุฮ ละ อาึ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื

46 �ปุย โม เซ จัมเปน อื โฮว เลียก ลัก่ ก โฮลฮ อื
ตุต โอ เญาะ ไก ลอยจ เซ� โม ปุย ซืไซ ละ พะจาว
นึง อื ปังเมอ ซ โฮลฮ เลียก คระ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ�� อฮั เซ�
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26
โม ซตุ ไม่ โม ป กวต โพรม ดิ
(มก� 14:1-2; ลก� 22:1-2)

1 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี ไล เซ เยอ�
อฮั แม เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� 2 �โม เปะ เอจี ยุง
เปอะ ไก ลัง่ อื ลอา ซเงะ เอ กา ซ โซม เลียง ฌาว
ปุย� เญือม เซ ปุย ซ มอป กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ
ปุย� โม เซ ซ เคิง อื นึง ไมะซาวแควง�� อฮั เซ ละ
อ�ื

3 เญือม เซ เยอ โม ซตุ ระ ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง
นึง เมือง เซ� โพรม ดิ เญือะ ฮวันา ซตุ ป มอยฮ คา
ยาฟา� 4 ซิงซา ดิ ตอก ซ บระ แตะ โฮมวต พะเยซู
นึง ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื 5 อฮั เฮ�ี �คัน โตว ดิ ยุฮ
ลไล โซม เลียง ฌาว ลัง่ ปุย� เกิต ปลาว ป ซุกซัก ลุง
ลัง ฆาื ซน่ะ ลลาึง ปุย โฮวน เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

ปรโปวน เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ พะเยซู
(มก� 14:3-9; ยฮ� 12:1-8)

6 เญอืม อาวต พะเยซู เญือะ ซีโมน ยว่ง เบท่านี ป
มัฮ ปุย ลาวต ไพรม อื เซ� 7 ลไล โซม อื ฮอยจ ปรโป
วน เคะ อื ติ ปุย� โรวก ลออยฮ ซออย ฮงาื โตะ เอปิ
แกว� มัฮ ป ตึก นึง เปียง แตะ� เรฮ อื นึง ไกญ พะ
เยซู� 8 โม ลุกซิก เมือต ยุ อื ปอ โตว นึง พาวม อ�ื
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เกือฮ ลออยฮ เซ ไลจ เยอื ละ เมอ�
9ลออยฮ เซ มัฮ โชะ อื โฮลฮ มาื นึง อื โฮวน� ฟวยจ
เซ โฮลฮ เรอึม ป ตุก ป ญัก นึง อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

10พะเยซู ยุง อื ป อฮั อื เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ
โน่ง เปอะ ปรโปวน เฮี ตุก รพาวม เมอ� เอจี ไมจ
เนอึม กัน ยุฮ อื ละ อาึ เฮ�ี 11 ป ตุก ป ญัก ซ อาวต
ลอป ไม่ เปอะ� อาึ ปัง เมอ โอ ซ อาวต ลอป ไม่
เปอะ� 12 ไลลวง เรฮ อื ลออยฮ นึง อาึ เซ มัฮ รโซก
รเง่อมึ อื อาึ นึง ซ รมอยจ ปุย อาึ� 13 อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ซ โฮว ครอฮ ปุย ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ฮอยจ นา ออฮ นา เอฮี เล่ีป เตะ ญุ่ก�
ไลลวง กัน ยุฮ ปรโปวน เฮี ซ พรุ ซ มอยฮ โรฮ ฮอยจ
นา เซ� แปน ควน ไตม ปุย อื นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง ยูด่า
(มก� 14:10-11; ลก� 22:3-6)

14 เญือม เซ เยอ� ยูด่า อซิคารโิอต ป มัฮ ปุย ไน
ลุกซิก กาว ลอา เซ ติ ปุย เยอ� โฮว เคะ โม ซตุ ระ�
15 อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ อาึ ซ โร พะเยซู ละ ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ โฮลฮ โฮมวต โฮ� ซ เกือฮ เปอะ เนิ เมาะ
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เมีญ เอนิ มาื ยุฮ แตะ
งว่ย แทป� เกือฮ อื ละ ยูด่า� 16 เคียง เซ เยอ� ยู
ด่า มอง แลน เญอืม เคริ เญอืม ดอม อื ละ ซ โร แตะ
พะเยซู ละ โม เซ�

พะเยซู โซม ดิ ไม่ ลุกซิก แตะ
17ซเงะ โซม โรง ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ เยอ� โม

ลุกซิก อื ฮอยจ เคะ พะเยซู� ไฮมญ อ�ื �ซ เกือฮ

เปอะ เอะ เพรยีง อาึง ละ แตะ ก เมอ โซม เลียง
ฌาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

18พะเยซู ดวน โม ลุกซิก แตะ โฮว เลียก โตะ เวยีง
เคะ ปุย ติ ปุย� ดวน อื อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปอคู เยอ
อฮั เฮี ละ เปอะ� เอจี เติง ซเงะ ยุฮ อาึ อ�ื อาึ ซ โซม
เลียง ฌาว ไม่ ลุกซิก แตะ เญือะ เปะ�� ดวน อื อฮั
เซ ละ อ�ื

19 โม ลุกซิก โฮว ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน พะเยซู แตะ
ยุฮ� เพรยีง โซม เลียง ฌาว ละ อื นา เซ�

20 เญือม เอจี ปู พริ อ�ี พะเยซู งาวม โซม ดิ* ไม่
ลุกซิก แตะ เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื 21 ลไล โซม อื เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ปุย ไน
โม เปะ ติ ปุย ซ โชะ อาึ ละ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 โม ลุกซิก อื ตุก เนอมึ ตุก แนม รพาวม ฆาื อ�ื
ตัง โคน ตัง ไฮมญ อ�ื �พะโองจาว� อมั มัฮ อาึ� มัฮ
โตว อื ตาึ�� อฮั เซ ละ อื โครยญ โฆะ แตะ�

23พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ป ซ โชะ อาึ ละ ปุย เยอ
เอจี มัฮ ป ชาวก ปอน ดิ โตะฮงา กลอง ติ ไม่ อาึ เฮ�ี
24 โอเอฮี ตอก เซ ซ เกิต เนอมึ ละ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ตอก ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม โฮ� ปังเมอ ซ แปน
เนอึม เม่ะมัก่ ละ ป โชะ เซ� ปุย เซ มัฮ โอ อื เกิต
เฟือฮ ไมจ เดียก ละ อ�ื� อฮั เซ�

25 ยูด่า ป โชะ พะเยซู เซ ไฮมญ อ�ื �ปอคู� อมั
มัฮ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี ปุก
ตอก อฮั เปอะ ไอฮ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง คโนมปัง ไม่ รอาวม อะงุน
(มก� 14:22; ลก� 22:15; 1 คร� 11:23)

26ลไล โซม อื เซ พะเยซู ตุย คโนมปัง� เญอืม เอจี
ฟวยจ ไววอน อื เรยีก เกือฮ อื ละ โม ลุกซิก แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ โกะ เนอมึ เมอะ� ตุย โซม เมิฮ��
อฮั เซ�

27-28ฟวยจ เซ ตุย เปียง�ญันด่ี ไม่ พะจาว� เกือฮ
โรฮ อื ละ โม เซ� �เฮี มัฮ ฮนัม อาึ� ญุ โครยญ โฆะ
เปอะ เมิฮ� เอจี มัฮ เฮี ป ตอน ยุฮ ลปุง ซันญา พะ
จาว อาึง� จัมเปน อื ปัต ละ ซ แปน อื ควน ยวก พะ
จาว มัป่ กัฮ อื ตุต ยุฮ ปุย โฮวน� 29 อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตอก เฮ�ี อาึ เญาะ ซ ญุ โตว รอาวม อะงุน ตอก
เฮ�ี ฮอยจ ละ ซเงะ ซ ญุ โคระ ดิ อิ ไม่ โม เปะ นึง บัน่
เมือง ยุฮ เปือะ เกอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 30 เญือม เอจี
ฟวยจ เชยี อ�ื โอก โฮว ดิ ฮอยจ นึง บลาวง กาวก�

เปโตร ซ เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
31 เญือม เซ เยอ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เนาะ ก

ซาวม เฮี โม เปะ ซ ละ โปวฮ เปอะ อาึ โครยญ โฆะ
เปอะ นึง เอจี อฮั พะทัม อาึง ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ
ยุม ไม่ ป เลียง แกะ เซ� แกะ โม เซ ซ แตก ซ ฟุง
ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ� 32 ปัง มัฮ ตอก เซ ดัฮ
อาึ เอจี โกฮ ไอม แม โฮ� ซ โฮว กา เปอะ ฮอยจ นึง
จังวตั กาลิลี�� อฮั เซ ละ อื พะเยซู�

33 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัง ละ โปวฮ ปุย ปะ เตื
อง โอยจ อ�ื อาึ แจง โอ ซ ละ โปวฮ ปะ อา�� อฮั เซ
ละ อ�ื

* 26:20 26:20 โซม พะเยซู โฮน เฮี มัฮ โซม แบ่ป จาวไน ยุฮ โม โรม� ฆักเฆี ละ อื นึง ซลี�
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34พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื เนาะ ก ซาวม เฮี กา รเอาะ แอ� ปะ ซ เม่าะ
เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน�� อฮั เซ ละ อ�ื

35 เปโตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ปัง ซ ยุม ดิ ไม่ ปะ
ญุ่ก� แจง โอ ซ เม่าะ ยุง แตะ ปะ อา�� อฮั เซ ละ
อ�ื โม ลุกซิก ไฮญ อฮั โรฮ อื ตอก เซ โครยญ โฆะ
แตะ�

พะเยซู ไววอน นึง รปึม เกตเซมานี
(มก� 14:32-42; ลก� 22:39-46)

36 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ดิ ไม่ ลุกซิก แตะ ฮอยจ
นา ก อฮั ปุย เกตเซมานี ไม่� อฮั เฮี ละ อ�ื �งาวมนา
เฮี ลไล โฮว ไววอน อาึ ลัก่เติต�� อฮั เซ ละ อ�ื 37พะ
เยซู บะ โรวก เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั โฮว ไม่
แตะ� อาวม ตุก ลัมเลือ รพาวม แตะ� รไจจ ลัมเลือ
นึง ป ซ เกิต ละ แตะ� 38 อฮั เฮี ละ อ�ื �ตุก รพาวม
เมอะ ปอ ซ ยุม แตะ� อาวต เปลียง ดิ ไม่ อาึ นา
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

39 โฮว ฮา อื เญี่ยะ� ฆลาื รเคอปึ ติ แตะ ลังเตะ�
ไววอน� อฮั เฮ�ี �เปือะ� ปัว ปะ ตุย แปฮ เปียง เฮี
ฮา อาึ ดัฮ แปน โฮ� ปัง อฮั ฮะ ตอก เซ� ปุ เกือฮ มัฮ
ตัม รพาวม อาึ� ปัว เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม ปะ�� อฮั
เซ ละ เปือะ แตะ�

40 เญือม เอญี อื เคะ ลุกซิก แตะ ยุ ปุน อื ไอจ�
อฮั เฮี ละ เปโตร� �เปลียง ดิ เปอะ ไม่ อาึ ติ ชวัโมง
โม่ เปอะ ปุน� โม เปะ เอ� 41 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ไงฮ ซวง� ไมจ เปอะ ไววอน เนอมึ โรวะ เดอมึ เปอะ
โอ ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม เปอะ� โตะ รพาวม โด่ะ
เปอะ เอจี ไก รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ ตัม ป อฮั อาึ อ�ื
มัฮ ชุม ลัง่ เรยีง เปอะ ฆาื เนะซองั แตะ��* อฮั เซ
ละ อ�ื

42 ฟวยจ เซ โฮว ไววอน แม ติ โฮน� อฮั อื ตอก
เฮ�ี �เปือะ� เปียง เฮี ดัฮ โอ เกียฮ เวยี โอ แตะ ญุ
โฮ� เกือฮ แปน ตัม รพาวม ปะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ
เปือะ แตะ�

43ฟวยจ เซ เอญี แม เคะ ลุกซิก แตะ� ยุ ลัง่ ปุน
อื ไอจ นึง โอ อื เญือะ ปุน เปลียง� 44 โฮว แม ฮา อ�ื
โฮว ไววอน แม แปน ลอวย โฮน เตือง เซ� อฮั แม อื
ตอก อฮั ไพรม แตะ�

45ฟวยจ เซ เอญี แม เคะ ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ ปุน ลัง่ เปอะ ไอจ� อมั มัฮ โอ
เปอะ ดิ ไฮ โซะ ไมญ� เอจี เติง เวลา มอป ปุย กวน
ปุย ปลัฮเตะ นึง ลวงั บัง่คัป ปุย มัป่ เปอ� 46 โกฮ�
ไมจ เอะ โฮว� แลน เมิฮ� ป ซ มอป อาึ ละ ปุย เอจี
ซ ฮอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ยูด่า เกือฮ ปุย โฮลฮ โฮมวต พะเยซู
(มก� 14:43; ลก� 22:47; ยฮ� 18:2)

47 เญือม โอ พะเยซู ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ� ยู
ด่า ป มัฮ ปุย ไน ลุกซิก กาว ลอา ปุย เซ ติ ปุย เยอ�
ฮอยจ เนอึม ไม่ ปุย โฮวน� โม เซ ไปญ โรวก วจิ ไม่
คอน เตือง มู แตะ� มัฮ ป ดวน โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต
ป เฮยีง โม เซ เยอ� 48 ป ซ มอป พะเยซู เซ เอจี อฮั

อาึง อื ตอก เฮ�ี �ฮงาึต อาึ ป ออฮ� โฮมวต ปุย เซ
เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 49 เญือม เซ ยูด่า เลียก เอนิ
เคะ พะเยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั กอ เปอะ� ปอคู��
อฮั เซ� ฮงาึต เอนิ อื ไม่ อ�ื

50พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ซไฮ� ยุฮ แปฮ เมิฮ ป ซ
ยุฮ เปอะ ละ อาึ เซ�� อฮั เซ ละ ยูด่า� ฟวยจ เซ ปุย
โฮวน เซ เลียก โฮมวต เอนิ พะเยซู� 51 เญือม เซ ป
อาวต ดิ ไม่ พะเยซู นา เซ ติ ปุย อื ลวต วจิ แตะ มอก
กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ ปุย� ลอก ฮยวก อ�ื แฌฮ เอนิ
ฮยวก อื เซ�

52พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ซาึต แปฮ วจิ เปอะ โตะ
รเฆือง อ�ื ป โกว วจิ ซ ไลจ โรฮ นึง วจิ โครยญ โฆะ
แตะ� 53 อาึ มัฮ ซ ปัว เยอะ นึง เปือะ เกอะ แจง ซ
เกือฮ เอนิ อื เตปด่า ป มัฮ ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ เรอึ
ม อาึ โฮวน ฮา กาว ลอา กอง* จุบัน่ เอนิ� โม่ เปอะ
ยุง� 54 มัฮ ยุฮ ฮุ ตอก เซ� ป อฮั พะทัม อาึง ป ซ
จัมเปน เกิต เซ ปังเมอ โอ ซ เกียฮ ฟวยจ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

55 เญือม เซ เยอ พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน เซ�
�โม เปะ ฮอยจ โฮมวต เปอะ อาึ ไม่ วจิ ไม่ คอน� อมั
มัฮ โคะ เปอะ อาึ มัฮ คะมุย� อาึ งาวม เพอกึ ตอม
ปุย โตะ วฮินั โครยญ ซเงะ่� โอ บุย เปอะ โฮมวต อาึ
เมอ� 56 โอเอฮี ไล เฮี ปังเมอ ไมจ อื เกิต เดอมึ ซ
แปน ตอก ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง นึง พะ
ทัม โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เซ เยอ ลุกซิก พะเยซู
ตอ ฮา อื แกล� ละ โน่ง พะเยซู ไม่ โม ป ฮอยจ โฮม
วต อื เซ�

ปุย ตาว พะเยซู ฮอยจ ละ ซพา
(มก� 14:53; ลก� 22:54; ยฮ� 18:12)

57ฟวยจ เซ โม ป โฮมวต พะเยซู เซ ตาว อื ละ คา
ยาฟา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ� โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม
ป กวต ป เฮยีง รเจอมึ โรฮ นา เซ� 58 เปโตร โฮว
ฟวต โรฮ พะเยซู ปังเมอ ซไง ฮา อ�ื ฟวต อื ฮอยจ
ละ ควง เญือะ ฮวันา ซตุ� เลียก งาวม ดิ ไม่ โม ป
มอง ญัม ละ ซ มอง แตะ แลน ป ซ เกิต เซ�

59 โม ซตุ ระ ไม่ ซมาชกิ ซพา เตือง โอยจ อื ซาวป
พีญัน โอ เนอึม ตอก ซ เกือฮ แตะ พะเยซู ไก ตุต
ฮอยจ ละ ยุม อ�ื 60 ปัง เอจี โฮวน ป ลัป แปน พญีัน
อ�ื ป อฮั ป มวยญ อื ปังเมอ โอ รโตฮ ปุ แตะ เฟือฮ
เอนิ� กัง เคะ เอ โอก อฮั แม อื ลอา ปุย ตอก เฮ�ี
61�ปุย เฮี อฮั ติ แตะ ซ ปุน เญื่อฮ วฮินั ยุฮ พะจาว�
ไน ลอวย ซเงะ ซ โก โคระ แม เกือฮ ฟวยจ�� อฮั
เซ�

62 ฮวันา ซตุ เซ โกฮ ชุง ไฮมญ พะเยซู� �อมั มัฮ
โอ เปอะ เกียฮ กัฮ ติ แตะ เฟือฮ นึง ไลลวง ฟอง ปุย
เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

63 พะเยซู โฆย ลัง่� ฮวันา ซตุ อฮั แม เฮี ละ อ�ื
�อาึ ดวน ปะ โลยฮ เบือ มอยฮ พะจาว ป ไอม ลอป�
รโฮงะ ซื แปฮ เนิ เมิฮ� ปะ อมั มัฮ เปอะ พะครติ
กวน พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

64พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี ปุก ป อฮั ปะ เซ�
อาึ ซ อฮั โรฮ เฮี ละ เปอะ� เฆียง เฮี เยอ โม เปะ ซ

* 26:41 26:41 เนะซองั อฮั พะเยซู เซ ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่ รพาวม ไพรม ปุย� * 26:53 26:53 กอง ตฮนั โม โรม ติ ติ กอง ไก เมาะ ด่าว
6,000 ปุย�



มัตไท 26:65 861 มัตไท 27:21

โฮลฮ เปอะ ยุ งาวม กวน ปุย ปลัฮเตะ ลวง ดอม พะ
จาว ไม่ ซ ยุ เปอะ ฮอยจ อื นึง ชุต รวู�� อฮั เซ ละ
อ�ื

65 เญือม เซ เยอ ฮวันา ซตุ เซ แจฮ เอนิ ลปิ แตะ
ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เอจี อฮั ลปุง พามัต พะจาว�
อมั ทา ลัง่ เอะ ซาวป พีญัน อ�ื โม เปะ เอจี ฮมอง
เปอะ ไอฮ อฮั อื ลปุง พามัต พะจาว� 66 โม เปะ ซ
อฮั เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื
ละ อ�ื �เอจี คาว ละ ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ�

67 ฟวยจ เซ โดยจ นึง นา อ�ื ลกุย อ�ื งอ่น อื
เดือฮ อ�ื 68 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป มัฮ พะครติ เตอ�
ดัฮ เปอะ มัฮ เนอึม ปุย ซึป ลปุง พะจาว โฮ� รโฮงะ
แลน ละ เอะ เมอะ� ป เดือฮ เปอะ เซ มัฮ ปุย�� อฮั
เซ ละ อ�ื

เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
(มก� 14:66; ลก� 22:54; ยฮ� 18:15)

69 เญือม เซ เปโตร งาวม ลัง่ นึง ควง เญือะ ยุฮ
ฮวันา ซตุ เซ� ฮอยจ กวนไจ รโปวน เญือะ ซตุ เคะ
อื ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ โรฮ เปอะ ไม่ เยซู
ปุย จังวตั กาลิลี เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

70 เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู ซองนา ปุย เตือง
โอยจ อื เซ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ คาว โตว ไจ เยอะ
ป อฮั ปะ เซ�� อฮั เซ�

71 ฟวยจ เซ เปโตร โอก ฮอยจ โตะ รเวอืะ ฆรุง�
ไก แม ปรโปวน ป มัฮ กวนไจ เญือะ ซตุ ติ ปุย ยุ อ�ื
อฮั เฮี ละ ป ชุง โบ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่
เยซู ยว่ง นาซาเรต�� อฮั เซ ละ อ�ื

72 เปโตร เม่าะ แม ไล แตะ� คัม เอนิ รซอม ซะ
นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย อฮั เปอะ เซ� อาึ ยุง โตว ป มัฮ
อื เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

73 ติ เตะ แม โม ป ชุง นา เซ เอญี เคะ เปโตร� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ ปุย ไน โม เซ� ซกิ นึง
ลปุง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

74 เญื อม เซ เป โตร ซม่อต ซนา เอนิ ติ แตะ�
เคียต เกือฮ ติ แตะ แจง แน แมน กุน นึง อ�ื �อาึ
ยุง โตว ป มัฮ ปุย เซ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม
เซ เยอ� รเอาะ เอนิ แอ�

75 เญือม เซ เปโตร โตก ละ ป อฮั พะเยซู อาึง ละ
แตะ� กา รเอาะ แอ ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย
โฮน� โตก ละ อฮั อื เซ ละ แตะ� โอก โฮว ฮา นา
เซ� เยอืม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อ�ื

27
ปุย ตาว พะเยซู ละ ปีลัต
(มก� 15:1; ลก� 23:1; ยฮ� 18:28)

1 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี โม ซตุ ระ เตือง โอยจ อื
ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง เมือง เซ ซิงซา ปุ แตะ ละ ซ
เกือฮ แตะ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ พะเยซู� 2 ดุฮ เฮลีจ นึง
เตะ อ�ื ลอต ตาว อื ละ ปีลัต ป มัฮ จาวเมือง�

ไลลวง ยุม ยูด่า
3 ยูด่า ป โชะ พะเยซู ละ ปุย เซ� เญือม เอจี ยุง

อื เอจี ญวต ปุย พะเยซู ตุต ปอ ยุม อ�ื ไกลฮ นึง ป
ยุฮ แตะ ละ อ�ื โรวก รแม่ มาื งว่ย แทป เซ ละ โม
ซตุ ระ ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง� 4 อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ

เอจี พิต เนอึม เมอะ นึง โชะ แตะ ปุย โอ ไก พิต ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ไลลวง
เซ เญือะ เกว โตว ไม่ เอะ� เกว ไม่ ปะ ไอฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

5 ยูด่า เตือน เอนิ มาื แทป เซ นึง โตะ วฮินั� ฟวยจ
เซ โอก โฮว ฮา นา เซ� ลอต โฮว ตาึก ฆาื อ�ื

6 โม ซตุ ระ ซเพระ มาื แทป เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
�ลัง อาึง โตว มาื เฮี ก อาึง ปุย มาื ทไว นึง มัฮ อื มาื
งวยฮ ฮนัม ปุย�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 7ฟวยจ ซิงซา
อื ไม่ ปุ แตะ� มาื เซ เยอ รวี เตะ ยุฮ ป ลวน โดง นึง
อื ติ โดฮ� รวี อื ละ ซ รมอยจ แตะ ปุย ตังเมือง นึง�
8 เคียง เซ ฮอยจ ปเล่ีย นา เซ ปุย อฮั เตะ งวยฮ ฮนัม
ไม่ อ�ื 9 เญือม เซ เอจี เกิต เนอึม ตอก ป อฮั เยเร
มี ป ซึป ลปุง พะจาว ซ เกิต โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ปุย ตุย มาื งว่ย แทป เซ ตัม คโนวน ตัต โม อซิรา
เอน งวยฮ โชะ รวี แตะ ปุย เซ นึง� 10 รวี เตะ ยุฮ ป
ลวน โดง นึง มาื ยุฮ อื เซ ติ โดฮ� มัฮ ยุฮ อื ตัม ดวน
พะจาว อาึ ยุฮ�� อฮั เซ นึง พะทัม�

ปีลัต ตัตซิน พะเยซู
11 เญือม เซ พะเยซู ชุง ลั่กกา จาวเมือง� จาว

เมือง เซ ไฮมญ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ โม
ยวิ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ
ปะ ไอฮ ป อฮั ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เญอืม ฟอง โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต อื เซ� พะเยซู
ปังเมอ โอ โลยฮ อื ติ มวยญ เนอมึ� 13 ปีลัต อฮั แม
เฮี ฆาื อื ละ พะเยซู� �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ฮมอง อฮั
ปุย ปะ โฮวน โตะ พิต เตอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 พะ
เยซู โลยฮ โตว อื ลัง่ ละ อื ติ มวยญ เนอมึ� ปอ เอนิ
เงอตึ จาวเมือง เซ ฆาื�

15 เญือม ไก กัน เลียง ฌาว ปุย โครยญ เนอึม
เมอ� จาวเมือง เซ กอพลวยป ตุต ละ โม ลัปซด่อน�
ติ เนอมึ ติ ปุยๆ� เตอมึ ป เลือก โม ลัปซด่อน นึง อ�ื
16 เญือม เซ ไก ป ตุต พรุ มอยฮ นึง ติ ปุย� มอยฮ
อื มัฮ บ่าระบ่า� 17 เญือม เอจี รเจอมึ ปุย เยอ� ปี
ลัต ไฮมญ ปุย โฮวน เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ ปุย ป
ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ พลวย ละ แตะ� อมั มัฮ บ่าระ
บ่า� อมั มัฮ เยซู ป อฮั ปุย พะครติ ไม่�� อฮั เซ ละ
อ�ื 18 มัฮ ไฮมญ อื ตอก เซ นึง เอจี ยุง อื มอป โม เซ
พะเยซู ละ แตะ นึง ววั พะเยซู รพาวม อ�ื

19 ลไล งาวม ปีลัต นา ก กอ รเตีฮ แตะ โอเอฮี ฮ�ี
ฮอยจ มวยญ ตอม ปรโปวน เญือะ อื ละ อ�ื �ปุ เกว
คอง ไม่ ปุย โอ ไก พิต เซ� อาึ เอจี ปุน นึง รโมะ แตะ
รเอฮ ซาวม ไลลวง ปุย เซ� โซะ รพาวม ฆาื� มวน
โตว รพาวม ฆาื เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อื มวยญ
ตอม อื เซ�

20 เญือม เซ โม ซตุ ระ ไม่ โม ป กวต เตอ รชุยจ
โม ลัปซด่อน ปัว ปีลัต พลวย บ่าระบ่า ละ แตะ ไม่
เกือฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ พะเยซู� 21 ฟวยจ เซ จาวเมือง
เซ ไฮมญ แม อ�ื �ปุย ลอา เฮี มัฮ ปุย นึง อื ป ฆวต
เกือฮ เปอะ อาึ พลวย เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ บ่า
ระบ่า�� อฮั เซ เตือง มู แตะ�
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22 ปีลัต อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ�
เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ เยซู ป อฮั ปุย พะครติ
ไม่ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ละ อื เตือง
มู แตะ ตอก เฮ�ี �เคิง นึง ไมะซาวแควง เซ เมิฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื

23 ปีลัต ไฮมญ แม อ�ื �เคิง ละ เมอ� มัฮ เมอ ป
พิต ยุฮ อ�ื� อฮั เซ� โม เซ อฮั อื เรยีง ฮา ไพรม
แตะ� �เคิง นึง ไมะซาวแควง เซ เมิฮ�� อฮั แนฮ
เซ โม เซ�

24 ปีลัต เญอืม ยุง อื โอ ป อฮั แตะ ไก ป มัฮ ฮา� ไม่
ฮอ อื นึง ซ เกิต ป ซุกซัก ลุงลัง นึง ลลาึง ปุย โฮวน
เซ� ตุย รอาวม� รไซจ เตะ แตะ ฆาื อื ซองนา ปุย
โฮวน เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �กัน ยุฮ โม เปะ ยุม ไม่ ปุย
โอ ไก พิต เฮี เญือะ เกว โตว ไม่ อาึ� เกว ไม่ โม เปะ
ไอฮ�� อฮั เซ ละ โม ลัปซด่อน�

25 ปุย โฮวน เซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ป พิต ป ยุฮ ฮุ เฮี
ไก ไอฮ ไน เอะ ไม่ กวน เนอะ�� อฮั เซ เตือง โอยจ
แตะ�

26ฟวยจ เซ ปีลัต พลวย เนอึม บ่าระบ่า ละ อื ฆาื
อ�ื เกือฮ ปุย เฟียต พะเยซู นึง ไมะแซ ฮกั� ฟวยจ
เซ มอป อื ละ ปุย เกือฮ ปุย เคิง อื นึง ไมะซาวแควง�

โม ตฮนั เพียก แฮม พะเยซู
(มก� 15:16-20)

27ฟวยจ เซ เยอ� โม ตฮนั ยุฮ จาวเมือง ตาว พะ
เยซู ฮอยจ ควง เญือะ จาวเมือง� เกือฮ โม ตฮนั รเจ
อมึ นา เซ� อาวต รวติ รเวยีง พะเยซู เตือง มู แตะ�
28 ปอยจ เครองึ เซอกึ พะเยซู� จาวป ลปิ ดา ซครกั
กวต ละ อ�ื 29 รเวยีง กัต แปน วอม ละ อ�ื จาวป อื
นึง ไกญ อ�ื เกือฮ อื ไปญ โคะ ฆิ นึง เตะ ดอม แตะ ติ
โฆง� เคียต นุ่ม ไว อ�ื โล่ ญวยฮ อื ตอก เฮ�ี �กซัต
ยุฮ โม ยวิ� ปัว เกือฮ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป
ฮมอง เออ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื 30 เญือม เซ โม
เซ โดยจ พะเยซู� ตุย โคะ ฆิ ไปญ อื เซ ปุฮ ไกญ อื
นึง อ�ื 31 เญือม เอจี ฟวยจ เพียก แฮม อื ตอก เซ�
ปอยจ ลปิ ซครกั กวต เซ ฮา อ�ื จาวป แม เครองึ เซ
อกึ โกะ อื ไอฮ ละ อ�ื ฟวยจ เซ ตาว อื โอก ละ ซ เคิง
แตะ นึง ไมะซาวแควง�

ปุย เคิง พะเยซู นึง ไมะซาวแควง
(มก� 15:21; ลก� 23:26; ยฮ� 19:17)

32 ลไล โอก โฮว อื นึง คระ รโตฮ ยุ ปุย เมือง ไซ
รนิ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซีโมน� โม เซ คนัป ซีโมน
เซ กลอม ไมะซาวแควง ฆรอ พะเยซู� 33 เญอืม เอจี
ฮอยจ อื นา ก อฮั ปุย โกละโกทา ไม่ (มัฮ อฮั อื เบือง
ลโลก ไกญ ปุย ไม่ อ�ื� 34 เกือฮ อื ญุ รอาวม อะงุน
รไม่ ไม่ ไคญ� พะเยซู จิม แลน อื ปังเมอ โอ ญอม
ญุ อ�ื 35 เญือม เซ โม ตฮนั เคิง อื นึง ไมะซาวแค
วง� ฟวยจ เคิง อื ลอง แลน นา มุ่น แตะ นึง เครองึ
อ�ื ลัง ออฮ อื ละ อื ไอฮ เซ อ�ื 36 ฟวยจ เซ งาวม
มอง อื นา เซ� 37 ติต อาึง นังซื ไลลวง นอป ปุย อื
พิต ราว ไกญ อ�ื �เฮี มัฮ เยซู กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั
เซ รซอม นังซื เซ� 38 เญือม เซ ปุย เคิง คะมุย ไม่
พะเยซู ลอา ปุย� ลัก่ ดอม อื ติ ปุย� ลัก่ วิ อื ติ ปุย�
39 โม ป โฮว พา นา เซ งุฮ่เงฮ่ ไกญ แตะ� เพยีก แฮม

ปุ โฮว พะเยซู� 40 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป อฮั ติ แตะ ซ
ปุน เญื่อฮ วฮินั ไม่ ซ เฌาะ โก แม เปอะ เกือฮ ฟวยจ
ไน ลอวย ซเงะ โน่ง� เรอึม ไอฮ โกะ เปอะ เกือฮ ติ
เปอะ โปน� ปะ ดัฮ เปอะ มัฮ เนอึม กวน พะจาว�
เลีฮ แลน ฮา ไมะซาวแควง เซ เมอะ�� อฮั เซ�

41 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ป กวต
ป เฮยีง เงอ โล่ โรฮ ญวยฮ อ�ื อฮั เฮ�ี 42 �ปุย เฮี
เกียฮ เรอึม ปุย ไฮญ� ปังเมอ โอ เกียฮ เรอึม โกะ
แตะ ไอฮ� ดัฮ มัฮ เนอมึ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� ลัง
เกียฮ เลีฮ ฮา ไมะซาวแควง ปเล่ีย เฮี เอนิ� ดัฮ เกีย
ฮ เลีฮ โฮ� เอะ ซ เจือ โรฮ โฮะ� 43 ปุย เฮี เอจี อาึง
รพาวม แตะ นึง พะจาว ไม่ อฮั อื ติ แตะ มัฮ กวน
พะจาว เมอ� ดัฮ มัฮ เนอึม ปุย ปุก ละ พะจาว โฮ�
เกือฮ พะจาว เซ ฮอยจ เรอมึ ปเล่ีย เฮี เอนิ�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ� 44คะมุย เคิง ดิ ปุย ไม่ อื เซ เพยีก แฮม
โรฮ อ�ื

พะเยซู โอยจ รพาวม
45 เญือม เซ เยอ ติ เมือง เซ เฟียก เน่อมึ เญือม

งอ่น ซเงะ ฮอยจ ละ ลอวย โมง เมือ กปู อ�ื 46 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื ลอวย โมง เงอ พะเยซู อฮั เฮี เรยีง�
�เอลี� เอลี� ลามา ซบ่าทานี�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื
เฮ�ี �พะจาว ยุฮ อาึ� พะจาว ยุฮ อาึ� เมอยุ ละ
โปวฮ เปอะ อาึ อ�ื� มัฮ อฮั อื เซ�

47 โม ป ชุง นา เซ งอ่น อ�ื เมือต ฮมอง อ�ื อฮั
เฮ�ี �เตะ� มัฮ กอก อื เอลียา�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

48 ไก ปุย ติ� ตอ เอนิ โฮว ตุย ฟอง นัม� ชตึ อื
นึง รอาวม อะงุน นะ� ปุม อื ไม่ ลโล� กอยฮ อื ละ
พะเยซู ละ ซ เกือฮ แตะ ดวต อ�ื 49 งอ่น อื อฮั เฮ�ี
�มอง แลน ติ เตะ� เอลียา อมั ซ ฮอยจ เรอมึ อ�ื อมั
โอ ซ ฮอยจ เรอมึ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

50 เญอืม เซ พะเยซู รโอง เรยีง แม ติ โฮน� ฟวยจ
เซ ลอต โอยจ รพาวม อ�ื

51 เญือม เซ เยอ พากัง กไน วิฮนั เนอ แฌฮ ไอฮ
เลีฮ ลอา เน่อมึ นึง ไกญ อื ฮอยจ นึง ชวง อ�ื ดุง
เดียง เตะ นึง� ม่ะ ตื ซโมะ โอ� 52 โตะ รมอยจ ปุย
โบฮ โรฮ งอ่น� ปุย ยุม ไน พะจาว โกฮ ไอม แม โฮวน
ปุย� 53ฟวยจ โกฮ ไอม แม พะเยซู เยอ� โม เซ โอก
ฮา โตะ รมอยจ แตะ เลียก นึง เวยีง เยรูซาเลม�
โฮวน ป โฮลฮ ยุ อู�

54 ไน ลอยะ ไม่ โม ตฮนั ป มอง พะเยซู� เญือม
ยุ อื ดุงเดียง เตะ ไม่ ยุ อื ป เกิต ละ แตะ ตอก เซ�
โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ
เนอมึ กวน พะจาว�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

55นา เซ เยอ ไก โรฮ ปรโปวน นึง โฮวน� เดือะ แก
อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื ปรโปวน โม เซ เอจี มัฮ ป ฟวต
พะเยซู เน่อมึ จังวตั กาลิลี ละ ซ เรอึม แตะ ยุฮ กัน
ญอย ญัม ละ อ�ื 56 ไน โม เซ มัฮ มาเรยี มักด่าลา
ไม่ ปุย เญือะ เซเบด่ี่ ไม่ มาเรยี ป มัฮ มะ ยาโคโบ่ ไม่
โยเซป�

ปุย รมอยจ พะเยซู
(มก� 15:42; ลก� 23:50; ยฮ� 19:38)
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57 เมือ ฮลอง บู เยอ ฮอยจ ปุย กอย เน่อมึ ยว่ง อะ
รมิาเทีย ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ โยเซป� มัฮ โรฮ ลุกซิก
พะเยซู� 58 เลียก เคะ ปีลัต� ปัว ฆัว ยุม พะเยซู นึง
อ�ื ปีลัต เซ ดวน ปุย เกือฮ อื ละ อ�ื 59 โยเซป ตุย
เนอึม ฆัว ยุม พะเยซู เซ� เพาะ กูแก อื นึง พา ปิญ
รฮอยจ� 60 ฟวยจ เซ โฮว รมอยจ อื นึง โตะ อูโมง
โคระ ป ปอยจ แตะ อาึง ละ โกะ แตะ� วติ ซโมะ ระ
ติ� เกลาะ โตะ รมอยจ อื เซ นึง อ�ื ฟวยจ เซ เอญี�
61มาเรยี มักด่าลา ไม่ มาเรยี ไฮญ ติ ปุย อื เซ อาวต
โรฮ นา เซ� งาวม รเตือป โตะ อูโมง เซ�

62ปวยฮ พริฟวยจ ซเงะ วนัซุก ป มัฮ ซเงะ เพรยีง
ปุย อาึง โอเอฮี เซ โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ โฮว ดิ เคะ
ปีลัต แปน มู แตะ� 63 อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ป จุ
ปุย เซ เอะ ไตม ลัง่ เงอะ ป อฮั อื กา ยุม แตะ� ลอวย
ซเงะ อฮั ติ แตะ ซ โกฮ ไอม แม� 64 ไมจ เปอะ ดวน
ปุย มอง โตะ รมอยจ อื เซ ฆาื อื ไน ลอวย ซเงะ� เด
อมึ ลุกซิก อื โอ ซ บระ ตุย ไม่ ซ รโฮงะ แตะ โกฮ ไอม
แม อื ละ โม ลัปซด่อน� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ กัน จุ อื
ปุย กัง เคะ เซ ซ เซอปึ แม ฮา จุ อื ปุย เมือ โรง อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

65 ปีลัต อฮั เฮ�ี �โรวก ตฮนั ติ มู เฮี ไม่ เปอะ�
เกือฮ มอง โตะ อูโมง เซ ละ เปอะ ไมจๆ เมาะ เกียฮ
ไมจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 66ฟวยจ เซ โม เซ โฮว เนอึ
ม� ปุฮ อาึง ทา ซัมคัน นึง ซโมะ เซ� เกือฮ โรฮ ตฮนั
มอง ญัม อาวต นา เซ โรฮ�

28
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มก� 16:1; ลก� 24:1; ยฮ� 20:1)

1 เมือ กซะ วนัติต ฟวยจ ซเงะ ลโล่ะ เซ� เมาะ
ปวยฮ ซรู ซรี อ�ื มาเรยี มักด่าลา ไม่ มาเรยี ไฮญ ติ
ปุย เซ บะ ปุ แตะ โฮว แลน รมอยจ อื เซ�

2 เญือม เซ เกิต ดุงเดียง เตะ นึง เรยีง� นึง เอจี
เลีฮ เตปด่า ยุฮ พะจาว เน่อมึ มะลอง ติ ปุย� วติ
ซโมะ เซ โอก ฮา โตะ อูโมง� งาวม นึง อ�ื 3 โกะ อื
รงั ตอก ปลุกปลัก โฮ� เครองึ จาวป เครองึ ฟุต อื
ปิญ เฌียป เลียป เอนิ ตอก ฮมิะ โฮ� 4 โม ตฮนั มอง
ญัม เซ รกุฮ รเตียง นึง ฮลัต ลอน แตะ นึง อ�ื เบฮ
เอนิ ติ เตะ�

5 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ โม ปรโปวน เซ� �ปุ ฮลัต
นึง� อาึ เอจี ยุง เงอะ ซาวป โม เปะ พะเยซู ป เคิง ปุย
นึง ไมะซาวแควง เงอ� 6 พะเยซู เญือะ อาวต โตว
นา เฮ�ี พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม ตอก อฮั
โกะ อื อาึง โฮ� เอญี แก แลน เบือง ก ไอจ อื เมิฮ�
7ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ซไจ เอญี รโฮงะ โกฮ ไอม แม
อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ละ โม ลุกซิก อ�ื โกะ อื ซ โฮว
กา เปอะ ฮอยจ จังวตั กาลิลี� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
ยุ นา เซ� ไตม อาึง� อาึ เอจี รโฮงะ ละ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อื เตปด่า เซ�

8 โม ปรโปวน เซ เอญี พราวป เอนิ เน่อมึ โตะ อู
โมง เซ� ตอ แกม ฮลัต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ
ละ ซ รโฮงะ แตะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ โม ลุกซิก อ�ื
9 เญอืม เซ พะเยซู ฮอยจ พราวป เอนิ เคะ อื นึง คระ

ซ เอญี อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ อาวต ไม่ ไมจ
มวน รพาวม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ปรโปวน เซ
นุ่ม ไว พะเยซู ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ไปญ ชวง อื ไม่
อ�ื 10ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต� ไมจ
เปอะ เอญี รโฮงะ ละ โม เอียกปุ อุ เกือฮ โฮว ฮอยจ
นึง จังวตั กาลิลี� ซ โฮลฮ ยุ อาึ นา เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

โม ตฮนั รโฮงะ ป โอ เนอมึ ละ ปุย
11 ลไล เอญี โม ปรโปวน เซ เยอ� โม ตฮนั มอง

ญัม เซ เอญี เลียก โรฮ โตะ เวยีง งอ่น� รโฮงะ อื ละ
โม ซตุ ระ โครยญ เจือ โอเอฮี ป เกิต ละ แตะ เซ�
12 โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป เฮยีง โพรม ดิ ฆาื อ�ื เญื
อม เอจี ฟวยจ ซิงซา อื ไลลวง เซ ไม่ ปุ แตะ โม ซตุ
เกือฮ มาื ละ โม ตฮนั เซ โฮวน� 13ดวน อื อฮั เฮี ละ
ปุย� �โม ลุกซิก อื บระ ตุย โกะ เนอึม พะเยซู เคะ
ไอจ เอะ เมือ ก ซาวม อ�ื� ดวน อื อฮั เซ� 14ฟวยจ
เซ อฮั แม เฮี ละ โม ตฮนั เซ� �ดัฮ เอจี ฮอยจ นึง
ฮยวก จาวเมือง โฮ� ซ เรอึม เอะ กัฮ แก ละ เปอะ�
ซ เกือฮ โตว โม เปะ ลอก ตุต นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 โม ตฮนั เซ ไอฮ เนอึม อื มาื เซ� ยุฮ อฮั เนอึม อื
ตัม ป ดวน ปุย แตะ เซ� ไลลวง เซ ลอต แปน ป อฮั
โม ยวิ ละ ปุ แตะ ฮอยจ ปเล่ีย�

พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โฮว ครอฮ ไลลวง พะ
จาว

(มก� 16:14; ลก� 24:36; ยฮ� 20:19)
16 โม ลุกซิก กาว โรฮ ติ ปุย เซ โฮว ฮอยจ นึง บลา

วง จังวตั กาลิลี ติ โดฮ ตอก ดวน พะเยซู แตะ โฮว�
17 เญือม เอจี ยุ อื พะเยซู เยอ� นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ� งอ่น อื ปังเมอ ซองไซ ลัง่ รพาวม นึง อ�ื
18พะเยซู เลียก เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �อมันัต อานา
นึง ปลัฮเตะ ไม่ อมันัต อานา นึง มะลอง เอจี เกือฮ
พะจาว ละ อาึ โครยญ เจือ� 19 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
โอก โฮว เพอกึ โฮว ตอม ปุย ฆาื อื เกือฮ แปน ลุกซิก
อาึ โครยญ เจือ ปุย� เกือฮ รปั บัป่ติซมา นึง มอยฮ
เปือะ เกอะ ไม่ กวน อื ไม่ ลปุ พะจาว� 20 ไมจ เปอะ
เพอกึ ตอม เกือฮ ยุฮ อื ตัม ป เอจี อฮั อาึ อาึง ละ
เปอะ โครยญ เจือ� ไตม อาึง� อาึ ซ อาวต ลอป ไม่
โม เปะ เตือง ซเงะ่ รซาวม ฮอยจ ละ โอยจ ซเงะ ปลัฮ
เตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ
มาระโก

ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ มาระโก มัฮ ตอก เฮ�ี
ป อฮั อื เมือ โรง อื มัฮ ไลลวง กัน ระ ไล นึง มัฮ พะ
เยซู กวน พะจาว� นึง พะทัม มาระโก เอะ คาวไจ
มัฮ พะเยซู ปุย ยุฮ โอเอฮี ไม่ อมันัต แตะ� มัฮ โตว
ป ฮลัต นึง ซ ยุฮ แตะ ป ไมจ แตะ ยุฮ� เญอืม เพอกึ
อื ปุย กอ เพอกึ อื ไม่ อมันัต แตะ� ปุน โครฮ พี โอก
เบือ อมันัต แตะ� ปุน ยวก มัป่ ยุฮ ปุย นึง ไก อมันัต
อื ละ ซ ยุฮ โรฮ แตะ ตอก เซ� พะเยซู กอ อฮั ติ แตะ
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ป ฮอยจ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไน
แตะ โปน ฮา แปน อื ครา เซีญ โอเอฮี�
มาระโก รโฮงะ ซืๆ ไลลวง พะเยซู ละ ซ เกือฮ อื

เยอื คาวไจ ปุย� มัฮ ป เยอื คาวไจ ปุย� มาระโก
เนน กัน ยุฮ พะเยซู โฮฮ ฮา ลปุง เพอกึ ตอม อื ปุย�
อู ไลลวง กัน ยุฮ พะเยซู นึง จังวตั กาลิลี แปน ไล
อ�ื เน่อมึ เญือม รปั อื บั ่ปติซมา ฮอยจ ละ เรอึม อื
ปุย โฮวน� เญอืม โฮวน ป โซะ ไฮ เบือ อ�ื โม ป ฆวต
ตอซู ไม่ พะเยซู โฮว ละ เรยีง รอก พาวม แตะ ฆาื อื
ปุ ปุ� ซาวป งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ ป โซะ ละ
พะเยซู ฆาื อ�ื โม ลุกซิก อื ปังเมอ ยุง ซโตฮ อื ปุ ปุ
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะเยซู เซ� ไน แลฮ โบ่ต ลัก่
ก ลอยจ อื มาระโก รโฮงะ ไลลวง ป เกิต ไน อาแลฮ
ซเงะ กา ยุม พะเยซู ไม่ ไลลวง โกฮ ไอม แม อ�ื เกือฮ
เอะ ยุง ซโตฮ ตอก เกิต โอเอฮี ไล เซ�

ไลลวง โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:1; ลก� 3:1; ยฮ� 1:19-28)

1 ไลลวง กัน ระ ไล ป มัฮ ไลลวง พะเยซูครติ กวน
พะจาว เน่อมึ เมือ โรง อื มัฮ ตอก เฮ�ี 2 อซิยา ป
ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี ไซฮ อาึง ไลลวง อื เน่อมึ
กา เกิต อื ตอก เฮ�ี �แลน เมิฮ� อาึ ซ ดวน ป ซึป
กัม นัม ปัก แตะ โฮว รกา เปอะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ
เพรยีง อาึง คระ ละ เปอะ ลัก่กา เปอะ�� อฮั เซ พะ
จาว� 3�ไก ป ครอฮ เน่อมึ ลาึน เวอืฮ ติ ปุย อฮั เฮ�ี
�เพรยีง อาึง คระ ยุฮ พะโองจาว เมิฮ� เกือฮ ซื คระ
ยุฮ อื เซ� � อฮั เซ�

4 โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ ครอฮ อื เน่อมึ
นึง ลาึน เวอืฮ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม
ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� ไม่ รปั เปอะ บั่ปติ
ซมา เดอมึ พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เปอะ ละ
เปอะ�� อฮั เซ�

5 โม ป อาวต จังวตั ยูเด่ีย ไม่ ป อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม เตือง โอยจ อื โฮว เคะ โยฮนั� รโซะ พิต
โฌวะ ยุฮ แตะ� โฮลฮ รปั บัป่ติซมา เน่อมึ นึง โยฮนั
นึง โกลง จอแด่น� 6 โยฮนั จาวป เครองึ ฮาึก อุต�
โจต โม่ะฮุต ฮกั� ป โซม ป ปอน อื มัฮ จักจัน ไม่ โกะ
แฮ� 7ครอฮ อื ตอก เฮ�ี �ป ซ ฮอยจ รเคะ อาึ เซ ระ
เนอมึ แม ฮา อาึ ไล อ�ื ปัง มัฮ เมาะ ซ นุ่ม อาึ กัฮ โม่

ะเกิป อื โน่ง� โปง โตว ลัง่ ปุย เซ นึง แตวะ อาึ ฮา�
8 อาึ เกือฮ เนอึม โม เปะ รปั บัป่ติซมา นึง รอาวม�
ปุย เซ ปังเมอ ซ เกือฮ โม เปะ รปั บัป่ติซมา นึง ลปุ
พะจาว�� อฮั เซ โยฮนั เนอ�

พะเยซู รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:13-17; ลก� 3:21-22)

9ฟวยจ เซ เญีย่ะ พะเยซู ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง นา
ซาเรต จังวตั กาลิลี� โฮว รปั บัป่ติซมา เน่อมึ นึง โย
ฮนั นึง โกลง จอแด่น� 10 เญือม เอจี โอก อื เน่อมึ
โตะ รอาวม เซ ชวน โปฮ มะลอง ไอฮ ติ แตะ� ชวน
โรฮ เลีฮ อาวต ลปุ พะจาว นึง แตะ ตอก รโกะเกอื
โฮ� 11 เญือม เซ เซียง พะจาว โอก เน่อมึ มะลอง�
อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอึม เปอะ กวน ฮรกั เกอะ� ปุก
เนอมึ เปอะ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ�

ซาตัน ลอง รพาวม พะเยซู
(มท� 4:1-11; ลก� 4:1-13)

12 เญอืม เซ ลปุ พะจาว ดวน พะเยซู โฮว นึง ลาึน
เวอืฮ จุบัน่ เอนิ� 13 ลอง ซาตัน รพาวม อื นา เซ ร
ปาวน ซเงะ� พะเยซู อาวต ซน่ะ ลลาึง โกะ พร�ิ เต
ปด่า พะจาว ปังเมอ เลีฮ อาวต โรฮ ไม่ อ�ื เรอมึ อ�ื

พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ ปาวน ปุย
(มท� 4:18-22; ลก� 5:1-11)

14 เญือม เอจี ฟวยจ ดุฮ ปุย โยฮนั โตะ คอก เกอ
พะเยซู โฮว นึง จังวตั กาลิลี� ครอฮ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย� 15 อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอจี
เติง เวลา อ�ื พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง อื
ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ� เจือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว เฮี เมิฮ�� อฮั เซ พะเยซู�

16 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ฮอยจ เฆียง รอง ปลัฮ
รอาวม กาลิลี� ยุ ป ซาวป กะ ลอา ปุย� มัฮ ซีโมน
ไม่ ปุ อื ป มัฮ อนัดรู เซ� มัฮ เอียกปุ ปุ แตะ� ปุก
เญือม เตือะ ดิ อื เรอึป นึง ปลัฮ รอาวม เซ� 17 พะ
เยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื ซ เกือฮ โม เปะ
ซาวป ปุย ตอก โฮว ซาวป เปอะ กะ โรฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 18 ปุย ลอา เซ ละ เอนิ เรอึป ยุฮ แตะ จุบัน่ เอนิ
ลอต โฮว ฟวต พะเยซู� 19 เญือม เอจี โฮว พะเยซู
โปน ฮา นา เซ เญี่ยะ อา� ยุ แม ยาโคโบ่ กวน เซเบ่
ด่ี ไม่ โยฮนั ป มัฮ ปุ ยาโคโบ่ เซ� ปุก โจวก อื เรอึป
โตะ โล่ง ยุฮ แตะ� 20พะเยซู กอก เอนิ ปุย ลอา เซ
จุบัน่ เอนิ� ปุย ลอา เซ ละ เอนิ เซเบ่ด่ี ป มัฮ เปือะ
แตะ เซ ไม่ ลุกจัง แตะ โตะ โล่ง� โฮว ฟวต พะเยซู�

ปุย เลียก พี นึง
21 พะเยซู ไม่ ป โฮว ไม่ อื โฮว ฮอยจ ยว่ง คาเพ

รนาอุม� เญือม เติง ซเงะ ลโล่ะ โอ� โฮว ฮาวก นึง
โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� เพอกึ ตอม ปุย� 22 โม ป ฮมอง
เซ เงอตึ เนอึม นึง ตอก เพอกึ อื ปุย� เพอกึ ปุย ไม่
อมันัต แตะ� ตอก โตว เพอกึ โม คู เพอกึ พะทัม
ปุย�

23 เญือม เซ เยอ โตะ โฮงซุต เซ ไก ปรเมะ เลียก
พี นึง ติ ปุย� 24 อฮั เฮี เรยีง� �เยซู� ปุย ยว่ง นาซา
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เรต� เมอ ซ ยุฮ เปอะ ละ เอะ เอ� ปะ อมั มัฮ ฮอยจ
ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ เอะ� อาึ ยุง เงอะ ปะ อา� ปะ มัฮ
เนอึม เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ฮอยจ เน่อมึ พะจาว��
อฮั เซ ละ พะเยซู ปุย อาวต พี นึง เซ�

25พะเยซู คัต พี เซ โอ ลปุง� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาวต
โฆย� โอก แปฮ ฮา ปุย เซ�� อฮั เซ� 26พี เซ เกือฮ
ปุย เซ ลปลอยฮ เนอึม ลปลอยฮ แนม ไม่ ครวก
เรยีง� ฟวยจ เซ ลอต โอก ฮา ปุย เซ� 27 ปุย เตื
อง โอยจ อื เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ
ปุ แตะ� �กัน เฮี มัฮ กัน ตอก เมอ แล� อมั มัฮ เนอึ
ม รซอม เพอกึ ตอม โคระ ปุย แล� ปุย เฮี ปุน ดวน
พี เบือ อมันัต ระ แตะ� พี เซ เนองึ เนอมึ ป อฮั อ�ื�
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 28 เญือม เซ มอยฮ พะเยซู พรุ
เฮอื ไคว จังวตั กาลิลี เซ�

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
(มท� 8:14-15; ลก� 4:38-39)

29 เญือม เอจี โอก อื ฮา โฮงซุต เซ พะเยซู ไม่ ป
โฮว ไม่ อื ลอต ฮาวก เญือะ ยุฮ ซีโมน ไม่ อนัดรู� ยา
โคโบ่ ไม่ โยฮนั เนอ โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 30 เญือม เซ มะ
เนอึม ซีโมน ไอจ ฆาื ฮอยจ โซะ แตะ� เญือม เอจี
ฮอยจ พะเยซู เญือะ เซ ไก ป รโฮงะ ไลลวง ป โซะ เซ
ละ อ�ื 31พะเยซู เลียก โตวก เตะ ป โซะ เซ� เกือฮ
อื โกฮ� เญือม เซ ไฮ เอนิ ฮอยจ โซะ อื เซ� ปรโป
วน เซ ลอต พรี โซม ตุม ไอจ ละ อ�ื

32 ปู เซ เญอืม เอจี เลียก ซเงะ เอ� ปุย โรวก โม ป
โซะ ไม่ โม ป อาวต พี นึง ฮอยจ เคะ พะเยซู� 33 ปุย
ติ ยว่ง เซ รโจะ รเจอมึ โบ เญือะ เซ� 34ป โซะ โฮวน
เจือ เซ พะเยซู เกือฮ อื ไฮ โฮวน ปุย� พี ป เลียก นึง
ปุย เซ โครฮ อื โอก โฮวน ตัว� คัต แม อื โอ ลปุง ฆาื
ยุง พี ป มัฮ พะเยซู เซ�

พะเยซู โฮว ไววอน
35 ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ เญอืม เฟียก ลัง่ อ�ื พะ

เยซู โกฮ โฮว นา ก โอ ปุย ไก ติ โดฮ� ไววอน นา เซ�
36 ซีโมน ไม่ ปุโฮมว อื โฮว ซาวป อ�ื 37 เญือม เอจี
รโตฮ อื ยุ อู อฮั เฮ�ี �ปุย เตือง โอยจ อื โฮว ซาวป
ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 38 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
โรฮ เอะ โฮว ยว่ง ปุย ไฮญ แควน เฮ�ี ไมจ อาึ ครอฮ
ไลลวง พะจาว ละ ปุย โม เซ� เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ฮอยจ
เจอะ ฆาื อื นึง ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ� 39 ฟวยจ เซ
พะเยซู โฮว ซาวป เพอกึ ตอม ปุย นึง โฮงซุต ยุฮ อื
ไคว จังวตั กาลิลี� โครฮ โรฮ พี โอก โฮวน ตัว�

พะเยซู เกือฮ ปุย ลาวต ไฮ
(มท� 8:1-4; ลก� 5:12-16)

40 ไก ปรเมะ ลาวต ติ ปุย� เอญี เคะ พะเยซู� นุ่ม
โบ อ�ื ปัว อื เลียก พาวม นึง แตะ� อฮั เฮ�ี �ดัฮ
เปอะ ไก รพาวม ฆวต เกือฮ อาึ ไฮ โฮ� แจง ซ เกีย
ฮ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 41พะเยซู เลียก พาวม
นึง อ�ื ซนาว เตะ แตะ เดือะ เบื่อ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอจี ปุก รพาวม เมอะ� ไฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
42 เคียง เซ ไฮ ไมจ เอนิ ลาวต อื เซ� 43 กา เกือฮ อื
เอญี พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ซโตฮ� 44 �ปุ รโฮงะ ละ

ปุย� ไมจ เปอะ โฮว เคะ ซตุ ยุฮ พะจาว เกือฮ แลน
เปอะ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
ตัม ป อฮั ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม� เดอมึ ปุย ซ ยุง
ไฮ เนอึม โซะ เปอะ เซ�� อฮั เซ� 45 ปุย เซ ปังเมอ
โฮว อู อื โครยญ โดฮ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู ละ
แตะ เซ� เญือม เอจี โฮวน ฮมอง ปุย อ�ื พะเยซู
เญือะ โฮลฮ โตว เลียก นึง ยว่ง ปุย ฆาื อ�ื จัมเปน
อาวต ฆาื อื ก พริ ยว่ง นา ก โอ ปุย ไก� ปัง มัฮ ปุย
ก ออฮ ก เอฮี โฮว ตื เคะ อื นา เซ�

2
ป ยุม เตะ ยุม ชวง ไฮ
(มท� 9:1-8; ลก� 5:17-26)

1ฟวยจ เซ แม พอน แลฮ ซเงะ เอ� พะเยซู เอญี
ฮอยจ นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� ปุย ฮมอง อาวต อื นึง
เญือะ แตะ� 2 ปุย โฮว เคะ อื โฮวน� โจน โอ แตะ
เญาะ ไก ก อาวต� นาวก เอนิ ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ�
3ลไล เพอกึ ตอมพะเยซู ปุย โม เซ� ไก ปุย ปาวน ปุย
กลอม โรวก ปุย ยุม เตะ ยุม ชวง ติ ปุย� ตะ ฮอยจ
ไม่ อื เคะ พะเยซู� 4 เมือต โอ เกียฮ เลียก เคะ พะ
เยซู ฆาื โฮวน ลอน ปุย นา เซ� เญื่อฮ เอนิ พรงั เกือฮ
อื ดอฮ ซื นา ก อาวต พะเยซู� ฮรงัโฮรฮ ป โซะ เซ
เตือง ซัต ไอจ อ�ื 5 เญือม ยุ พะเยซู รพาวม เจือ โม
เซ� อฮั เฮี ละ ป โซะ เซ� �กวน� มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี
ยวก ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ไก โม คู เพอกึ พะทัม นึง งอ่น ป งาวม นา เซ�
อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� 7 �ปุย เฮี เกียฮ ลปุง โน่ง
ตอก เซ เมอ� ลปุง ตอก เซ มัฮ ลปุง พามัต พะจาว�
ไก โตว ป ปุน ยวก มัป่ โนก ฮา พะจาว เยอ�� อฮั เซ
โม เซ�

8พะเยซู ยุง เอนิ อื ป คิต โม เซ โตะ รพาวม แตะ�
อฮั เฮ�ี �เมอยุ คิต เปอะ โอเอฮี ตอก เซ โตะ รพาวม
แตะ โม เปะ เอ� 9อาึ อฮั ละ ป โซะ เซ ตอก เฮ�ี �มัป่
ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ�� โต เซ ซ อฮั แม ละ
อื ตอก เฮ�ี �โกฮ ตุย โรวก ซัต ไอจ เปอะ� โฮว ไม่
เมิฮ�� ซ อฮั เซ ละ� ลอา เจือ เซ เมอ ป เยอื นึง อ�ื
10 อาึ มัฮ ยุฮ ตอก เฮี นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง
แจง แน ไก อมันัต อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ ซ
ปุน ยวก แตะ มัป่ ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั แม เฮี ฆาื อื ละ ป ยุม เตะ ยุม
ชวง เซ ตอก เฮ�ี 11�อาึ อฮั ละ เปอะ� โกฮ ตุย โรวก
ซัต ไอจ เปอะ เอญี ไม่ เญือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
12 ลไล แก ปุย อื ปุย เซ โกฮ เอนิ ตุย โรวก ซัต ไอจ
แตะ� เอญี ไม่ อ�ื ปุย เตือง โอยจ อื เซ เงอตึ เนอึ
ม นึง อ�ื ลืลาว โรฮ พะจาว ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �เอะ ยุ
โตว ป ตอก เฮี ติ ชวง เนอมึ�� อฮั เซ�

เลวี โฮว ฟวต พะเยซู
(มท� 9:9-13; ลก� 5:27-32)

13พะเยซู โฮว แม เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม� ฮอยจ
ปุย เคะ อื โฮวน� พะ เยซู เพอกึ ตอม อื ฆาื อ�ื
14ฟวยจ เซ ลไล โฮว อื พะเยซู ยุ ป เกป พาซี ติ ปุย�
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มอยฮ อื มัฮ เลวี กวน ฮาลาโฟ� งาวม นึง ด่าน เกป
แตะ พาซี� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื�
อฮั เซ� ปุย เซ โกฮ โฮว ฟวต เอนิ อ�ื

15ฟวยจ เซ พะเยซู โซม เญือะ เลวี เซ� โม ป เกป
พาซี ไม่ โม ป อฮั ปุย ปุย มัป่ ละ� โฮวน โรฮ ป ฟวต
ลัก่เคะ พะเยซู� โม เซ โซม ดิ ไม่ พะเยซู ไม่ ลุกซิก
อื เญือะ เลวี เซ งอ่น� 16 โม คู เพอกึ พะทัม ป มัฮ
ไม่ โม ฟาริซี เยอ� เญือม ยุ อื โซม พะเยซู ไม่ โม
เซ� ไฮมญ โม ลุกซิก พะเยซู ฆาื อ�ื �เมอยุ ปอคู
โม เปะ เอ เกียฮ โซม ดิ โน่ง ไม่ ป เกป พาซี ไม่ ปุย
มัป่ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 17 พะเยซู เญือม ฮมอง
อื ตอก เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย กอ ปุย บาึง จัมเปน
โตว ซาวป มวต ซาวป มอ� มัฮ ป โซะ ป ปวย ป ไมจ
ซาวป มวต ซาวป มอ เยอ� อาึ มัฮ โตว ฮอยจ กอก
ปุย ซืไซ� มัฮ ฮอยจ กอก ปุย มัป่ เอญี เคะ แตะ��
อฮั เซ�

ป โคระ ไม่ ป ไพรม
(มท� 9:4-17; ลก� 5:33-39)

18 เญือม เซ โม ลุกซิก โยฮนั ไม่ โม ฟารซีิ ปุก เญื
อม เออปึ อื ป โซม ป ปอน แตะ� ปุย ไฮญ ฮอยจ
ไฮมญ พะเยซู� อฮั เฮ�ี �ลุกซิก โยฮนั ไม่ ลุกซิก โม
ฟารซีิ ทื ซิน เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ� ลุกซิก ปะ
เมอยุ โอ อื ทื�� อฮั เซ�

19 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม ป ฮอยจ โซมญุ เซ
แจง โอ อื ซ เออปึ ป โซม แตะ เญอืม อาวต ลัง่ กวน
เบลีย ซ เญือะ เซ ไม่ อ�ื 20 ปังเมอ ไก ติ ซเงะ เญื
อม ซ ตุย พะจาว กวน เบลีย ซ เญือะ เซ ฮา ปุโฮม
ว อ�ื มัฮ เญือม เซ ซ เออปึ อื ป โซม ป ปอน แตะ�
21 เครองึ ชุ เครองึ ญู ปุย พลุ เกอะ โตว นึง ป โคระ�
ดัฮ เปอะ พลุ นึง บ่วตชุ โคระ โฮ� ตึน ซ แฌฮ ฆาื อื
เวอืฮ ฮา ไพรม แตะ� 22ตอก โรฮ เซ� ไก โตว ป ดุฮ
รอาวม อะงุน โคระ โตะ ปัง ฮกั ไพรม เมอ� ดัฮ ซ
ยุฮ อื ตอก เซ รอาวม อะงุน โคระ เซ ซ ฮาวก ซ ลตุฮ
ยุฮ ปัง ฮกั ไพรม เซ� รอาวม อะงุน ไม่ ปัง ฮกั เซ ซ
ไลจ ฆาื อื ตอก ปุ แตะ� รอาวม อะงุน โคระ เซ ไมจ
ดุฮ นึง ปัง ฮกั โคระ เดอมึ ซ ไมจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

ปุย ซฆุต ซเนียง เฮงาะ
(มท� 12:1-8; ลก� 6:1-5)

23ซเงะ ลโล่ะ ติ อื เญอืม โฮว พา พะเยซู คระ ชจิ�
โม ลุกซิก ป โฮว ไม่ อื เซ ซฆุต ซเนียง เฮงาะ� โซม
ปุ โฮว อ�ื 24 โม ฟาริซี อฮั เฮี ละ พะเยซู� �แลน
เมอะ� โม ลุกซิก เปอะ เกียฮ ยุฮ โน่ง ป พิต โกตไม
ซเงะ ลโล่ะ เมอ�� อฮั เซ� 25พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื
�โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว นึง พะทัม ไลลวง
ด่าวติ ไม่ ปุโฮมว อื เญือม ฆวต โซม อื โฮ� 26 โฮว
เลียก โตะ พากัง ยุฮ พะจาว� ตุย โซม คโนมปัง ทไว
ปุย ละ พะจาว� เจน เซ มัฮ เจน เญือม มัฮ อาบี่อา
ทัน ฮวันา ซตุ� ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว มัฮ ซตุ โน่ง ป
ลัง โซม คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว เซ� ด่าวติ ปัง
เมอ โซม โรฮ อ�ื โฮฮ ฮา เซ� เกือฮ แม อื ละ ปุโฮม

ว แตะ� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื�
อฮั เซ� 27พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ซเงะ ลโล่ะ มัฮ
ป ยุฮ พะจาว อาึง ละ ปุย� มัฮ โตว ยุฮ อื อาึง ปุย ละ
ซ ทื อื ซเงะ ลโล่ะ� 28 ป มัฮ กุม ซเงะ ลโล่ะ เอจี มัฮ
เอนิ กวน ปุย ปลัฮเตะ� เอจี ที โรฮ นึง ไลลวง ด่าวติ
เซ�� อฮั เซ�

3
พะเยซู เกือฮ ป ยุม เตะ ติ ก บลัฮ ไฮ
(มท� 12:9-14; ลก� 6:6-11)

1 ติ โฮน อื พะเยซู โฮว ฮาวก แม โตะ โฮงซุต ติ
โดฮ� นา เซ ไก ปุย ยุม เตะ นึง ติ ก บลัฮ ติ ปุย�
2 ปุย เตือง โอยจ อื มอง แลน พะเยซู� อมั ซ เกือฮ
อื ไฮ ซเงะ ลโล่ะ� อมั โอ ซ เกือฮ อื ไฮ� ไน ปุย โม
เซ ไก งอ่น ป ฆวต ซาวป ตอก ซ โซวต แตะ พิต พะ
เยซู นึง อ�ื 3พะเยซู อฮั เฮี ละ ป ยุม เตะ บลัฮ เซ�
�เอญี นา เฮี เมอะ�� อฮั เซ� ปุย เซ เอญี เนอมึ เคะ
อ�ื 4 เญอืม เซ พะเยซู อฮั แม เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื �ซเงะ ลโล่ะ เอะ อมั ลัง ยุฮ กัน ไมจ� อมั ลัง ยุฮ
กัน ฆอก� อมั ลัง เรอึม ปุย เกือฮ ไอม� อมั ลัง ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย� เมอ ซ ปุก โกตไม ยุฮ พะจาว นึง อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื เซ โฆย ตื เอนิ
ฆาื อ�ื

5 พะเยซู แก ปุย โม เซ ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ�
ตุก เนอึม รพาวม นึง กอ บุ่ง ลอน รพาวม อ�ื พะ
เยซู อฮั เฮี ละ ปุย ยุม เตะ ติ ก บลัฮ เซ� �ซนาว เตะ
เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ ซนาว เอนิ อ�ื เตะ
อื เซ ไฮ เอนิ ตอก ไพรม แตะ� 6 โม ฟารซีิ โกฮ โฮว
ซาวป ปึกซา ดิ อื ไม่ โม เฮโรต ฆาื อ�ื งอ่ต ดิ ตอก
ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู�

ปุย โฮวน ฟวต พะเยซู
7พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื โฮว ฮา นา เซ� โฮว ฮอยจ

ปลัฮ รอาวม กาลิลี� ปุย ไฮญ โฮว ฟวต โรฮ อื โฮวน
ปุย� มัฮ ปุย จังวตั กาลิลี งอ่น ไม่ จังวตั ยูเด่ีย� 8 ไม่
เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เมือง เอโด่ม ไม่ ปุย บลัฮ โกลง
จอแด่น ลัก่เติต� ไม่ ปุย แควน เมือง ไทระ ไม่ เมือง
ไซด่อน ป โฮว ฟวต เซ� ปุย โฮวน เซ มัฮ ฮอยจ อื
เคะ อื นึง ฮมอง แตะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อ�ื 9 พะ
เยซู เกือฮ ลุกซิก แตะ เพรยีง อาึง โล่ง ละ แตะ� ละ
ซ เกือฮ อื ปุย โฮวน เซ โอ เกียฮ ซแน่ต ลอน แตะ�
10 ป โซะ ลลาึง ปุย โฮวน เซ ซแน่ต แนฮ ปุ แตะ นึง
ฆวต เดือะ แตะ เบื่อ พะเยซู� นึง เอจี เกือฮ พะเยซู
ป โซะ เซ ไฮ โฮวน ปุย� 11 ปุย ไน โม เซ ไก ป เลียก
พี นึง โฮวน ปุย� เมือต เอจี ยุ พะเยซู โมป เอนิ โบ
ชวง อ�ื อฮั เฮี เรยีง� �ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ กวน พะ
จาว�� อฮั เซ ละ อ�ื 12พะเยซู คัต เนอึม คัต แนม
พี เซ� เกือฮ โตว อื รโฮงะ มัฮ แตะ กวน พะจาว ละ
ปุย�

พะเยซู เลือก ลุกซิก แตะ กาว ลอา
(มท� 10:1-4; ลก� 6:12-16)

13ฟวยจ เซ พะเยซู ฮาวก บลาวง ติ โดฮ� ปุก ป
ออฮ รพาวม อื กอก ปุย เซ เอญี เคะ แตะ� 14 เญื
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อม เอญี อื เคะ อื เลือก อื กาว ลอา ปุย� (อฮั โม ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ ไม่ อ�ื เกือฮ อื อาวต ลอป ไม่
แตะ ไม่ เกือฮ อื โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว� 15 เกือฮ
อมันัต แตะ ละ อื ละ ซ ปุน โครฮ อื พี โอก� 16 ป
เลือก อื เซ มัฮ ซีโมน ติ� พะเยซู ปุก มอยฮ โคระ อ�ื
อฮั เปโตร ละ อ�ื 17 มัฮ ยาโคโบ่ ติ ไม่ โยฮนั ป มัฮ
ปุ อ�ื ปุย ลอา เซ มัฮ กวน เซเบ่ด่ี� พะเยซู ปุก แม
มอยฮ ปุย ลอา เซ� อฮั โบ่อาเนอเย ละ อ�ื มัฮ อฮั
อื ปุย ลอา เซ ตอก เนอึม บร�ิ 18 เลือก โรฮ อนัดรู
ไม่ ฟีลิป ไม่ บ่าโทโลมิว ไม่ มัตไท ไม่ โทมา ไม่ ยาโค
โบ่ ป มัฮ กวน ฮาลาโฟ ไม่ ทาได่ ไม่ ซีโมน ป มัฮ พัก
ชาตนิโยม ไพรม อ�ื 19 ไม่ ยูด่า อซิคาริโอต ป โชะ
พะเยซู ละ ปุย�

ป เพยีก แฮม ลปุ พะจาว
(มท� 12:22-32; ลก� 11:14-23)

20 ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ�
ปุย โฮวน เซ รโจะ รเจอมึ ดิ แม โจน โอ พะเยซู ไม่
ลุกซิก อื เญาะ ไก ลไล โซม� 21 โม คระ เฌือต อื
ฮมอง อฮั ปุย พะเยซู เงา่ะ� ตะ โฮว ตุย โรวก อื ฆาื
อ�ื 22 โม คู เพอกึ พะทัม ป เลีฮ เน่อมึ เวยีง เยรูซา
เลม เซ อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี อาวต พี เบเ่อนเซบุ่น นึง�*
ป ปุน โครฮ อื พี โอก เซ ฆาื อื มัฮ ปุน โครฮ อื เบือ
อมันัต ฮวันา พี เซ�� อฮั เซ โม เซ�

23พะเยซู กอก ปุย โม เซ เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั
เฮี ละ อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ� �ซาตัน ซ โครฮ ไอฮ ติ
แตะ โอก ตอก เมอ� 24 บัน่เมือง ออฮ บัน่เมือง เอฮี
ญุ่ก� ดัฮ ปุย นึง อื เอจี รกัฮ ลเฆือฮ� บัน่เมือง เซ
มัฮ นัม เญื่อฮ� 25 ปุย ติ เญือะ ดัฮ รกัฮ ลเฆือฮ ฮา
ปุ แตะ� มัฮ โรฮ นัม เญื่อฮ� 26 ดัฮ ซาตัน ตอซู ไม่
โม โกะ แตะ เกียฮ แปน โตว� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ บัน่
เมือง ยุฮ อื แจง ซ ไลจ ซ โลม ฆาื อ�ื 27 ไก โตว ปุย
ปุน เลียก ซะ เลียก เต เญือะ ป ระ เรยีง ระ แด่น�
โนก ฮา ซ โฮมวต อื ปุก ป ระ เรยีง ระ แด่น เซ ละ
รกา� เดอมึ ซ โฮลฮ ตุย โรวก คาวคอง ระ งวยฮ โตะ
เญือะ อื เซ� 28 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื มัป่
ยุฮ ปุย ไม่ ลปุง พามัต อฮั อ�ื พะจาว ซ ยวก อื ละ
ปุย โครยญ เจือ� 29 ปุย เพียก แฮม ลปุ พะจาว ปัง
เมอ โอ ซ ยวก อื ละ อื เฟือฮ มัป่ ยุฮ อ�ื ปุย เซ มัฮ
นัม ตุต ลอป�� อฮั เซ� 30ป อฮั อื ฆาื อื ตอก เซ มัฮ
ฆาื อฮั ปุย พี อาวต นึง โกะ พะเยซู เซ�

มะ พะเยซู ไม่ เอยีกปุ อื
31 เญือม เซ มะ พะเยซู ไม่ โม ปุ อื ฮอยจ เคะ อ�ื

ชุง ก พริ เญือะ� ดวน ปุย กอก พะเยซู ละ แตะ�
32 ปุย โฮวน งาวม รวติ รเวยีง พะเยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื
�มะ เปอะ ไม่ โม ปุ เปอะ ฮอยจ ซาวป ปะ� มอง ปะ
ก พร�ิ� อฮั เซ ละ อ�ื 33พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ
ปุย ป มัฮ มะ อาึ อ�ื มัฮ ปุย ป มัฮ เอียกปุ อาึ อ�ื�
อฮั เซ� 34 เญือม เซ พะเยซู แก ป งาวม รวติ แตะ
ไคว อ�ื อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ โม เฮี ป มัฮ มะ อาึ ไม่ เอี
ยกปุ อาึ อ�ื 35 เมาะ ป ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว มัฮ

เซ ป มัฮ มะ เกอะ ไม่ เอียกปุ อู ไม่ รนัน เนอ�� อฮั
เซ�

4
ลปุง ปันฮา ไลลวง เฮงาะ วนั ปุย
(มท� 13:1-23; ลก� 8:4-15)

1พะเยซู โฮว เพอกึ ตอม แม ปุย เฆียง รอง ปลัฮ
รอาวม กาลิลี� ปุย ฮอยจ เคะ พะเยซู นา เซ โฮวน�
เญื อม เซ พะ เยซู เลีฮ งาวม ฆาื อื โตะ โล่ง ราว
รอาวม� ปุย โฮวน เซ อาวต เฆียง รอง� 2 พะเยซู
เพอกึ ตอม อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ โฮวน เจือ� 3 เญื
อม เพอกึ ตอม อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �งอ่ต โอะ� ไก
ปุย ติ โอก โฮว ละ ซ วนั แตะ เฮงาะ� 4 เญือม วนั
อื เฮงาะ เซ� ครอยจ ดุฮ ตัม คระ งอ่น� ฟวยจ เซ
ฮอยจ ปวก ไซม โซม� 5 งอ่น อื ดุฮ นา ก ตู ซโมะ เฮรี
เตะ� กวยฮ เอนิ นึง โอ เตะ นึง อื โด่ะ� 6 เญอืม เอจี
เรยีง กอยจ เจอ� ปังเมอ ตูไต ซออฮ นึง โอ อื เกียฮ
ซาึต แรฮ แตะ� 7 งอ่น อื ดุฮ ลลาึง กัต� กัต เซ ระ
ปุๆ� เตือ อ�ื เปลิ โตว ฆาื อ�ื 8 งอ่น อื ดุฮ นา ก ไมจ
เตะ� กวยฮ� ระ ฮอน ปุๆ� เปลิ ยุฮ แตะ� งอ่น อื
ไก เปลิ งว่ย� งอ่น อื ไก เปลิ ลแฆลฮ� งอ่น อื ไก
เปลิ ติ รอย�� อฮั เซ� 9 อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โม ป
ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ ละ อ�ื

10ฟวยจ เอญี ปุย โฮวน เซ โม ลุกซิก อื กาว ลอา
ปุย เซ ไม่ ปุย ไฮญ งอ่น ป ซดิ ไม่ พะเยซู ไฮมญ ลปุง
ปันฮา อื เซ� 11 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �พะจาว
เอจี เกือฮ โม เปะ ยุง ที ลปุง ปันฮา โด่ะ ป เกว ไม่
ตอก ตัตเตียง แตะ ปุย ปลัฮเตะ� ละ ปุย อาวต ก
พริ ปังเมอ ซ เกือฮ อื แปน ลปุง ปันฮา ละ อื เตือง
โอยจ อื ตอก อฮั พะทัม อ�ื 12 �โม เซ ซ แลน เนอมึ
แลน แนม อื ปังเมอ โอ ซ ยุ อ�ื ซ ฮมอง เลาะ ฮมอง
ลาึน อื ปังเมอ โอ ซ คาวไจ อ�ื มัฮ คาว อื ไจ อื ตึน
ซ เอญี เคะ พะจาว� พะจาว ตึน ซ ยวก โรฮ มัป่ ยุฮ
อ�ื� � อฮั เซ พะทัม�

13 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ลปุง ปันฮา เซ โม
เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง� ดัฮ เปอะ โอ ยุง ลปุง
ปันฮา เซ� ซ ยุง เปอะ ลปุง ปันฮา ไฮญ ตอก เมอ�
14 ปุย วนั เฮงาะ เซ เอจี มัฮ วนั อื ลปุง พะจาว� 15 โม
ป ฮมอง ลปุง พะจาว งอ่น อื มัฮ ตอก เฮงาะ วนั ปุย
ป ครอยจ ดุฮ ตัม คระ� ฟวยจ ฮมอง อื ฮอยจ เอนิ
ซาตัน ละ� ลู ตุย ลปุง เนอึม วนั ปุย กไน รพาวม อื
เซ� 16 ปุย งอ่น อื มัฮ โรฮ ตอก เฮงาะ ป ดุฮ นา ก ตู
ซโมะ เฮรี เตะ� เญอืม ฮมอง อื ลปุง พะจาว รปั เอนิ
อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 17 ปังเมอ โอ เกือฮ อื
เลียก เนอมึ ปอ ไก แรฮ อื โตะ รพาวม แตะ� มัฮ คัม
อื ติ เตะ โน่ง� กัง เคะ เอ เญือม ฮอยจ เม่ะมัก่ ซัก
คระ ไม่ กัน โคมเฮง ละ อื ฆาื เจือ อื ลปุง เนอึม เซ�
ละ โปวฮ เอนิ รพาวม เจือ แตะ เซ ฆาื อื จุบัน่ เอนิ�
18 ปุย งอ่น อื มัฮ โรฮ ตอก เฮงาะ วนั ปุย ป ดุฮ ลลาึง
กัต โฮ� โม เซ ฮมอง โรฮ ลปุง พะจาว� 19 ฟวยจ
เซ กัน ตุก พาวม ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่ รพาวม จุ

* 3:22 3:22 �เบ่เอนเซบุ่น�� แลน นึง รซอม อาทิไบ่ มัตไท โบ่ต 10 คอ 25
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ไอฮ ติ แตะ นึง ฆวต ไอฮ แตะ คาว คอง โฮวน� ไม่
รพาวม ลเลียก นึง โอเอฮี ไฮญ โครยญ เจือ� โอเอฮี
ตอก เซ มัฮ ป ไฆลป ยุฮ ลปุง พะจาว เซ� โจน โอ อื
เญือะ เกียฮ เปลิ� 20 ไก โรฮ งอ่น ป ตอก เฮงาะ วนั
ปุย นึง เตะ ไมจ เจอ� โม เซ ฮมอง ลปุง พะจาว�
รปั ไอฮ อื โตะ รพาวม แตะ� ไก เนอึม เปลิ� งอ่น
อื ไก เปลิ งว่ย� งอ่น อื ไก เปลิ ลแฆลฮ� งอ่น อื ไก
เปลิ ติ รอย�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง ลปุง ปันฮา โฮวน เจือ
21 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุย ดัฮ เตี

ออม แจง โอ อื ซ ครุป นึง ทัง เงอ� ไม่ โอ โรฮ อื ซ
ละ ฆรมึ เตียง ไอจ แตะ� เอจี มัฮ ยอ่ง อื นึง ควน เตี
อื เดอมึ ซ ซเปีย ละ ปุย� โม่ มัฮ อ�ื 22 ตอก โรฮ เซ
ป เม่าะ ป พรตึ ป โอ ซ โอก ไก โตว� ป เม่าะ ป เดีย
ป โอ พะจาว ซ เปลีฮ ปุ โรฮ ไก� 23 ปุย ไก ฮยวก เกอ
ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ�

24 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ โม เซ� �เมาะ ป ฮมอง
เปอะ เซ ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ เนอึม นึง� ซมอย
เปอะ โอเอฮี ละ ปุย เมาะ ออฮ� ซ ซมอย โรฮ พะจาว
ละ เปอะ เมาะ เซ โรฮ� ซ โรก ลัง่ อื ละ เปอะ โฮฮ ฮา
เซ แม� 25ป ไก โอเอฮี ยุฮ ซ บุ พะจาว ละ อื โฮว ละ
นาวก แตะ� ซ รน่าวก อื ละ อื โฮว ละ โฮวน แตะ�
ป โอ ไก โอเอฮี ยุฮ� ปังเมอ ซ ตุย แม ฮา อื เมาะ ไก
อ�ื� อฮั เซ�

26 พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �ไลลวง ตัตเตียง พะจาว
ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ ปุย รอต โนง ป ซมา
นึง ม่า ยุฮ แตะ� 27 เมือ ก ซาวม อื ปุย เซ เอญี ไอจ�
เมือ ซเงะ่ อื โกฮ โฮว ยุฮ กัน แตะ� โนง ป รอต อื เซ
กวยฮ ระ ไอฮ นึง แตะ� ปุย เซ ยุง โตว ลไล ระ อื ไม่
ตอก เกียฮ กวยฮ อ�ื 28 มัฮ เตะ ป เกือฮ โนง ป ซมา
เซ กวยฮ ไม่ ระ ฮอน ไอฮ ยุฮ แตะ� ไก ฮละ รกา เด
อมึ ไก ซเนียง� ฟวยจ เซ เปลิ นาวก ซเนียง อื เซ�
29 เญือม เอจี เคราะ อื มัก เกอ� ปุย โฮว มัก อื นึง
เอจี เติง เวลา มัก อื เซ� กัน ตัตเตียง พะจาว ปุย ซ
มัฮ โรฮ ตอก เซ�� อฮั เซ�

30พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �ไลลวง ฮอยจ ตัตเตียง พะ
จาว ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ ตอก เมอ� ซ แพป ละ เปอะ
นึง ลปุง ปันฮา ตอก เมอ� 31 ซ แพป ละ เปอะ ไม่
โนง มาซเทิต ติ โนง โน่ง� เญือม ซมา ปุย อื มัฮ ป
แตวะ ฮา โนง โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 32ฟวยจ
เซ เญือม เอจี กวยฮ เอจี ระ นัน ฮอน อื ปังเมอ ระ
แม ฮา ป ซมา ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื กัก อื ระ ปอ เกีย
ฮ ยุฮ ไซม รฮมาวม แตะ นึง ไม่ เปิง อื ฮลอง อ�ื� อฮั
เซ�

33พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โฮวน เซ นึง ลปุง ปันฮา
ตอก เซ โฮวน เจือ� ปุน งอ่ต อื เมาะ ออฮ พะเยซู
รโฮงะ อื ละ อื เมาะ เซ� 34 พะเยซู อฮั โตว โอเอฮี
ไฮญ ละ โม ลัปซด่อน โนก ฮา อฮั อื ลปุง ปันฮา ละ
อ�ื เญอืม อาวต โน่ง อื ไม่ โม ลุกซิก แตะ พะเยซู ปัง
เมอ รโฮงะ ไลลวง ลปุง ปันฮา แตะ เซ ละ อื ซโตฮ
โครยญ เจือ�

พะเยซู ฮมั กาื
(มท� 8:23-27; ลก� 8:22-25)

35 ซเงะ เซ เญือม เอจี ปู พริ อี พะเยซู อฮั เฮี ละ
โม ลุกซิก แตะ� �ไมจ เอะ เตือง ปลัฮ รอาวม ฮอยจ
บลัฮ ลัก่เติต�� อฮั เซ� 36 โม ลุกซิก อื เลียก โตะ
โล่ง อาวต พะเยซู เซ ละ ซ ตาว แตะ พะเยซู� ฟวยจ
เซ โฮว ฮา โม ลัปซด่อน� ไก โรฮ โฮวน โล่ง ไฮญ
ป โฮว ฟวต เตอ� 37 ลไล เตือง อื ปลัฮ รอาวม เซ
ฮอยจ กาื ระ ละ� พุกเพียก รอาวม ละ� เลียก โตะ
โล่ง ปอ ซ นาวก เอนิ โตะ โล่ง เซ� 38ลไล เซ พะเยซู
ปุน ไอจ� รฆวง ก งาวม ปุย นึง ซตะ โล่ง� โม ลุก
ซิก อื ซอ อื ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� เอะ ซ รมัม่
เมอะ� โอ โน่ง เปอะ เครองึ นึง เอะ เมอ�� อฮั เซ�

39 เญือม เซ พะเยซู โกฮ เอนิ ฮมั กาื เซ� อฮั เฮี
ละ ปลัฮ รอาวม� �อาวต โฆย เมิฮ�� อฮั เซ� ฟวยจ
เซ ญึ่ต เอนิ กาื เซ� รอาวม ปุ โรฮ เญือะ พุกเพยีก�
40พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �เมอยุ ฮลัต เปอะ นึง โอ
เอฮี ตอก เซ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ อาึง รพาวม แตะ
นึง อาึ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 41 โม เซ ฮลัต เนอึม
ฮลัต แนม ฆาื อ�ื บระ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี
มัฮ ปุย ตอก เมอ แล� ปัง มัฮ กาื ไม่ รอาวม เนองึ ตื
ป อฮั อ�ื� อฮั เซ�

5
ปุย เลียก พี นึง
(มท� 8:28-34; ลก� 8:26-39)

1 ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ บลัฮ
ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� นา เซ มัฮ แควน ยว่ง เกรา
ซา� 2 เญือม โอก พะเยซู ฮา โตะ โล่ง เซ ฮอยจ ปุย
เคะ อื ติ� ปุย เซ กอ อาวต โตะ อูโมง นึง รมอยจ ฆาื
เลียก พี นึง แตะ� 3 ปัง ปุก ปุย นึง โม่ะเฮลีจ ปุ ลัง่
อาวต ยุฮ อ�ื 4 เอจี ลอก โม่ะ ลอก เฮลีจ โฮวน โฮน�
โปวต อ�ื ดุต บลวย ยุฮ อื โครยญ โฮน� ปุย เซ เรยีง
ลอน ปอ โอ ปุย ปุน อาวต โฆย ยุฮ ติ ปุย เนอมึ� 5 ไร
แนฮ นึง รมอยจ เซ ไม่ นึง บลาวง� ครวก ลอป เตื
อง ซเงะ่ รซาวม� ไรจ ไอฮ ติ แตะ ไม่ อื นึง ซโมะ�

6 ปุย เซ เญือม ชวน อื พะเยซู เน่อมึ ก ซไง อื ตอ
เอนิ เอญี นุ่ม ไว อ�ื 7 อฮั เฮี เรยีง� �โอ เยซู� กวน
พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ปะ เมอ ซ ยุฮ เปอะ
ละ อาึ อ�ื อาึ ปัว ปะ นึง มอยฮ พะจาว ปัว เปอะ โอ
คัม ตุง แตะ�� อฮั เซ�

8 ปุย เซ มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง เอจี ดวน พะเยซู พี
เซ โอก ฮา แตะ� 9 เญอืม เซ พะเยซู ไฮมญ อ�ื �ปุย
มอยฮ เปอะ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ
มัฮ โกต กอง� เอะ โฮวน ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
10พี โม เซ ปัว เนอมึ ปัว แนม พะเยซู โอ โครฮ แตะ
โอก ฮา แควน เมือง เซ�

11แควน เซ ไก เลีจ นึง ติ มู ระ� กัมลัง โฮว ซาวป
โซม นึง ดิป� 12 พี โม เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปัว
ปะ เกือฮ เอะ โฮว เลียก อาวต นึง เลีจ เซ�� อฮั เซ�
13พะเยซู โปง อ�ื เญือม เซ พี โฮวน เซ โอก ฮา ปุย
เซ โฮว เลียก นึง เลีจ โม เซ� เลีจ ติ มู เซ� ไก ด่าว
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ลอา เปือน ตัว� เตน เลีฮ นึง ไกญ รองั รมัม่ นึง ปลัฮ
รอาวม เซ� ยุม เอนิ เตือง โอยจ อ�ื

14 ป เลียง เลีจ เซ ตัง โคน ตัง ตอ เอญี รโฮงะ ไล
ลวง เซ ละ ปุย นึง ยว่ง ไม่ ปุย ก พริ ยว่ง� เญือม
เอจี ฮมอง ปุย โอเอฮี ตอก เซ โฮวน ป โฮว แลน ฆาื
อ�ื 15 เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ พะเยซู� ยุ ปุย ไก พี
โฮวน นึง ไพรม อื เซ� งาวม นา เซ� เอจี ยุง จาวป
เครองึ เซอกึ แตะ� เอจี ยุง ไมจ คิง แตะ� โม เซ
บระ ฮลัต ฆาื อ�ื 16 โม ป เอจี โฮลฮ ยุ เซ รโฮงะ ไล
ลวง ปุย เลียก พี เซ นึง ไม่ ไลลวง เลีจ เซ เกือฮ ปุย
ฮมอง อ�ื 17 เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ปัว เนอึม
ปัว แนม พะเยซู เอญี ฮา เมือง แตะ เซ ฆาื อ�ื

18 เญือม เอจี ซ เลียก พะเยซู โตะ โล่ง� ปุย เลีย
ก พี นึง เซ ปัว โรฮ โฮว ฟวต พะเยซู� 19พะเยซู ปัง
เมอ โอ เกือฮ อื โฮว ไม่ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี
เคะ เอยีกปุ ตุเจอ เปอะ� รโฮงะ ละ อื ไลลวง โอเอฮี
ป เอจี ยุฮ พะจาว ละ เปอะ ไม่ ตอก เลียก พาวม อื
นึง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ปุย เซ เอญี เนอึม�
ครอฮ อื ไคว จังวตั เด่คาโพลี ไลลวง ป ยุฮ พะเยซู
ละ แตะ เซ� ปุย เตือง โอยจ อื เงอตึ เนอมึ ฆาื อ�ื

ไยโร ปัว พะเยซู เรอมึ แตะ
(มท� 9:18-26; ลก� 8:40-53)

21 พะเยซู เตือง แม ปลัฮ รอาวม ฮอยจ บลัฮ ลัก่
ยว่ง แตะ� เญือม อาวต ลัง่ พะเยซู เฆียง รอง เงอ
โฮวน ป ฮอยจ เคะ อ�ื 22 ไก ป กวต นึง โฮงซุต ยุฮ
โม ยวิ ติ ปุย ฮอยจ โรฮ เคะ อ�ื มอยฮ อื มัฮ ไยโร�
เมือต เอจี ยุ พะเยซู� นุ่ม เอนิ โบ ชวง อ�ื 23 ปัว เนอึ
ม ปัว แนม นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �กวน เครฮี อาึ อื เอจี ซ
ยุม ลอป เนอมึ� ปัว ปะ โฮว ยอ่ง เตะ แตะ ราว อื เด
อมึ ซ ไฮ โซะ ไม่ โอ อื ซ ยุม�� อฮั เซ ละ อ�ื 24พะ
เยซู โฮว เนอึม ไม่ ปุย เซ� โฮวน ป โฮว ฟวต เตอ�
ซแน่ต เอนิ พะเยซู�

ปรโปวน ติ ปุย เดือะ เบื่อ ลปิ พะเยซู
25 ไก ปรโปวน ติ� โซะ บราึง ฮนัม� เอจี ไก กาว

โรฮ ลอา เนอึม โซะ อื เซ� 26 เอจี โกว มวต โกว มอ
โฮวน ปุย� ปังเมอ โอ ฌักแฟน นึง อื เฟือฮ� โฮว แม
ละ เซอปึ แตะ ฮา ไพรม แตะ� โอยจ ตื เละ มาื ยุฮ
อ�ื 27 เญอืม เอจี ฮมอง ปรโปวน เซ ไลลวง พะเยซู�
โฮว ฆาื อื ฮอยจ ลลาึง โม ป ซแน่ต พะเยซู ลัก่เคะ
อ�ื เดือะ เบื่อ ลปิ อื ไม่ อ�ื 28 อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �อาึ ปัง มัฮ เมาะ โฮลฮ เดือะ เบื่อ ลปิ อื โน่ง
อาึ แจง ซ ไฮ โซะ โอ�� อฮั เซ� 29 เญือม เซ ไฮจ
เอนิ ฮนัม อื เซ� ปรโปวน เซ อาวม เอนิ ไฮ แตะ จุ
บัน่ เอนิ�

30 เญือม เซ พะเยซู เอจี อาวม โรฮ อื โอก อมันัต
แตะ ฮา แตะ งอ่น เนอ� แมฆี ลัก่เคะ แตะ ฆาื อื ล
ลาึง ปุย โฮวน เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย ป เดือะ เบื่อ ลปิ อาึ
อ�ื� อฮั เซ�

31 โม ลุกซิก อื อฮั เฮ�ี �ปะ เอจี ยุ เปอะ ซแน่ต
ปุย โฮวน แตะ� เกียฮ ไฮมญ โน่ง เปอะ ป เบื่อ แตะ
เมอ�� อฮั เซ�

32พะเยซู แก ลัง่ รวติ รเวยีง แตะ� ฆวต ยุ ป เดือะ
เบื่อ แตะ เซ� 33 ปรโปวน เซ อาวม ไฮ แตะ� เอญี
ฆาื อื เคะ พะเยซู ไม่ ฮลัต เตีจ แตะ ปอ รกุฮ แตะ�
นุ่ม โบ ชวง อ�ื รโฮงะ ไลลวง แตะ ละ อื ตัม ซื อ�ื
34 พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �กวน� รพาวม
เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ� เอญี ไมจ เอญี มวน ไม่
ไฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

กวน ไยโร โกฮ ไอม แม
35ลไล โอ อื ดิ เตือน ลอยจ ลปุง� ฮอยจ ปุย เน่อมึ

เญือะ ป กวต โฮงซุต เซ งอ่น� อฮั เฮ�ี �กวน เครฮี
ปะ เอจี ยุม� อมั ทา เญือะ เกือฮ ปอคู ตุก รพาวม
นึง�� อฮั เซ�

36 พะเยซู งอ่ต โตว อื ป อฮั ปุย โม เซ เยอ� อฮั
เฮี ละ ป กวต โฮงซุต เซ� �ปุ โตวฮ ฆราึง ฆาื� ไมจ
เปอะ เจือ พะจาว ติ คระ โน่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื

37 พะเยซู เกือฮ โตว ปุย ไฮญ โฮว ไม่ แตะ โนก
ฮา เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ ปุ ยาโคโบ่ เซ�
38 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง เญือะ ป กวต โฮงซุต เซ�
ยุ วุนไว ปุย เยอืม เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� 39 พะ
เยซู เลียก ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ เมอยุ เยอืม เปอะ
เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� กวนดุ เซ ดิ ยุม โตว� มัฮ
ปุน อื ไอจ�� อฮั เซ ละ อ�ื 40 โม เซ โล่ ญวยฮ พะ
เยซู ฆาื อ�ื เญอืม เซ พะเยซู โครฮ ปุย ติ มู เซ โอก�
บะ มะเปือะ อื ไม่ ลุกซิก ลอวย ปุย ป โฮว ฟวต แตะ
เซ� เลียก ฮอยจ ก ไอจ กวนดุ รโปวน เซ� 41 โตวก
เตะ กวนดุ เซ� อฮั เฮ�ี �ทาลีทาคุม�� อฮั เซ� มัฮ
อฮั อื เฮ�ี �กวน เครฮี� อาึ อฮั ละ เปอะ� โกฮ เอนิ
เมอะ�� มัฮ อฮั อื เซ ละ� 42 เญือม เซ กวนดุ เซ
โกฮ โฮว เอนิ� ปุย เตือง โอยจ อื เงอตึ เนอึม เงอตึ
แนม นึง อ�ื กวนดุ เซ อาญุ อื ไก กาว โรฮ ลอา เนอึ
ม� 43พะเยซู คัต เนอมึ คัต แนม ปุย โอ รโฮงะ อื ละ
ปุย ไฮญ ติ ตื เนอึม ไลลวง เซ� ฟวยจ เซ ดวน ปุย
โฮว ตาว ป โซม ละ กวนดุ เซ�

6
ปุย ยว่ง นาซาเรต รปัคัม โตว พะเยซู
(มท� 13:53-58; ลก� 4:16-30)

1พะเยซู โอก ฮา นา เซ เอญี ฮอยจ ยว่ง แตะ� โม
ลุกซิก อื โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 2 เญือม เอจี เติง ซเงะ ล
โล่ะ โอ พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โตะ โฮงซุต� ปุก เญื
อม อาวต ปุย นา เซ โฮวน� เญอืม ฮมอง อื ตอก เพ
อกึ ตอม อื ปุย เยอ� โม เซ เงอตึ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ
ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ โฮลฮ อื รซอม เพอกึ ตอม ตอก
เฮี เน่อมึ ก เมอ แล� กัมกึต วไิซ ไมจ ป โฮลฮ อื เซ
มัฮ กัมกึต วไิซ ตอก เมอ แล� ตอ เกียฮ ยุฮ โน่ง ป
ซัมคัน ตอก เซ เมอ� 3 ปุย เฮี โม่ มัฮ ชงัไมะ ป มัฮ
กวน มาเรยี โฮ� ยาโคโบ่ ไม่ โยเซ ไม่ ยูด่า ไม่ ซีโมน
โม่ มัฮ ปุเลีฮ อ�ื โม รนัน อื โม่ เอจี มัฮ ป อาวต ยว่ง
ติ ไม่ เอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� โม เซ ววั พะเยซู
รพาวม อื ฆาื อ�ื
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4 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ป ซึป ลปุง พะจาว
ไก โตว ป โอ นัปทื เยอ� มัฮ ยว่ง โกะ อื ไม่ โม คระ
เฌือต อื ไม่ เญือะ โกะ อื โน่ง ป โอ นัปทื�� อฮั เซ
ละ อ�ื 5พะเยซู โฮลฮ โตว ยุฮ ป ซัมคัน นึง ยว่ง เซ
โนก ฮา ยอ่ง อื เตะ แตะ ราว ป โซะ เกือฮ ไฮ ลอา
ลอวย ปุย โน่ง� 6 พะเยซู เงอตึ เนอึม นึง โอ โม เซ
ไก รพาวม เจือ� ฟวยจ เซ โฮว เพอกึ ตอม ปุย ยว่ง
ไฮญ แควน เซ ฆาื อื ไคว อ�ื

พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โฮว
7 พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ กาว ลอา ปุย เซ เอญี

เคะ แตะ� ดวน อื โฮว ลอาๆ ปุย� เกือฮ อมันัต ละ
อื ละ ซ เกือฮ อื ปุน โครฮ พี โอก� 8ดวน อื โรวก โคะ
ฆิ แตะ โน่ง� เกือฮ โตว อื โรวก จลิต คอง กิน แตะ
เฟือฮ� ทอง ปุ เกือฮ อื โรวก อ�ื 9 เกือฮ อื จาวป
เกิป แตะ� ปังเมอ โอ เกือฮ อื โรวก เครองึ ละ ซ ล
โปลฮ อื ติ แตะ�

10 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �โฮว เปอะ
ก ออฮ ก เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ไก เญือะ ป ปุน รปัคัม เปอะ�
ไมจ เปอะ อาวต นึง เญือะ เซ ฮอยจ ละ โอก โฮว
เปอะ ฮา ยว่ง เซ� 11 ตัม ไก ยว่ง ป โอ รปัคัม โม เปะ
ไม่ โอ อื งอ่ต ป อฮั เปอะ� เญือม ซ โฮว เปอะ ฮา
ยว่ง เซ ไมจ เปอะ ปวยฮ อาึง รกาื ติต ฮละ ชวง แตะ
ละ�* เกือฮ แปน ควน ยุง อื ป พิต ยุฮ โกะ แตะ��
อฮั เซ�

12 โม ลุกซิก อื โอก โฮว เนอึม� ครอฮ ปุ โฮว ไล
ลวง ไมจ ปุย โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ� 13 โครฮ พี โอก โฮวน� ตุย ตา ลออยฮ นึง ป
โซะ เกือฮ อื ไฮ โฮวน ปุย�

กซัต เฮโรต ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั
(มท� 14:1-12; ลก� 9:7-9)

14 กซัต เฮโรต ฮมอง ไลลวง พะเยซู นึง พรุ เฮอื
มอยฮ อื ฮอยจ โครยญ โดฮ� ไก งอ่น ป อฮั ตอก
เฮี เยอ� �โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา โฮ� เอจี
โกฮ ไอม แม� มัฮ เซ ป เกียฮ ยุฮ อื ป ซัมคัน ฆาื
อ�ื� อฮั เซ� 15 ปุย ไฮญ อฮั อื มัฮ เอลียา งอ่น� อฮั
อื มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ตอก โม ป ซึป ลปุง อื โฆะ
งอ่น� 16กซัต เฮโรต เมือต เอจี งอ่ต อื อฮั เฮ�ี �ปุย
เซ เอจี มัฮ โยฮนั ป กิต อาึ ไกญ อื ชวง เฮี โฮ� มัฮ
เนอมึ โกฮ ไอม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�� อฮั เซ�

17กา เซ เตอ มัฮ เฮโรต เซ ป ดวน ปุย โฮมวต ดุฮ
โยฮนั โตะ คอก เกอ ไม่ โจก อื นึง เฮลีจ เจอ� มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ ฆาื เฮโรเด่ีย ป ไอฮ อื แปน ปุย เญือะ แตะ
เซ� ไพรม อื เฮโรเด่ีย เซ มัฮ ปุย เญือะ ฟีลิป ป มัฮ ปุ
กซัต เฮโรต เซ� 18 กา เซ โยฮนั กอ เติ กซัต เฮโรต
เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปะ ลัง ไอฮ เปอะ โตว ปรโปวน
เญือะ ปุ แตะ� พิต ลัมเลือ เอนิ�� กอ อฮั เซ ละ อ�ื
19 เฮโรเด่ีย เซ กุยจ ววั ป อฮั โยฮนั ละ โตะ รพาวม
อ�ื ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อื ปังเมอ โอ เกียฮ ยุฮ อื ฆาื ฮอ
อื นึง รพาวม เฮโรต� 20 เฮโรต เฆีญ ลัง่ โยฮนั นึง

ยุง แตะ มัฮ โยฮนั ปุย ซื ปุย ไซ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ
พะจาว� บระ ฮลัต นึง อื ปังเมอ ฆวต ฮมอง ลัง่ ป
อฮั อ�ื ปัง กอยจ ราวม รพาวม ฆาื อื โครยญ ฮมอง
แตะ มวน ลัง่ ละ อ�ื

21 ไก ติ ซเงะ เญอืม เคริ ดอม อื ละ ยุฮ เฮโรเด่ีย ป
โซะ ละ โยฮนั� มัฮ เญอืม ไคว ซเงะ เกิต เฮโรต เซ�
ซเงะ เซ เฮโรต เลียง โม จาวไน ไม่ ไน ตฮนั ไม่ ป ระ
ป คาว นึง จังวตั กาลิลี เตือง โอยจ อ�ื 22กวน เครฮี
เฮโรเด่ีย เซ เลียก ฟอน ซองนา ปุย� เกียฮ มวน ละ
เฮโรต ไม่ โม ป ฮอยจ โซม ไม่ อื เซ� กซัต เซ อฮั เฮี
ละ ปเครฮี เซ� �เตอมึ ป ฆวต ไอฮ เปอะ� ปัว เมิฮ�
ปัว เปอะ ออฮ นึง เงอะ อาึ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 23 ซันญา อาึง อื ซองนา ปุย ซโตฮ�
�ปัว เปอะ ออฮ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ� ซ เกือฮ ละ
เปอะ ฮอยจ ละ บัน่เมือง ยุฮ แตะ บลัฮ�� อฮั เซ�

24 ปเครฮี เซ โอก โฮว ไฮมญ มะ แตะ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �มะ� อาึ ซ ปัว เมอ แล ป ซ ไมจ เจอ�� อฮั เซ�
มะ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ไกญ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั
บัป่ติซมา เซ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญือม เซ ปเครฮี เซ โกฮ โฮว เอนิ เคะ กซัต�
อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ปัว ปะ เกือฮ ไกญ โยฮนั ป เกือฮ
ปุย รปั บัป่ติซมา ละ แตะ� อาึง เนิ โตะ ทัต ปเล่ีย เฮี
เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 กซัต เซ ตุก ลัมเลือ เอนิ รพาวม ฆาื อ�ื ปังเมอ
โอ เญือะ เกียฮ เฌาะ ป อฮั แตะ นึง เอจี ซันญา อื
อาึง ซองนา ปุย โฮวน เซ ซโตฮ� 27 เญือม เซ กซัต
ดวน ตฮนั ติ ปุย� เกือฮ อื โฮว กิต โรวก ไกญ โย
ฮนั� ตฮนั เซ โฮว กิต เนอึม ไกญ โยฮนั โตะ คอก�
28 อาึง อื โตะ ทัต เอญี ตาว อื ละ ปเครฮี เซ� ปเค
รฮี เซ เกือฮ แม อื ละ มะ แตะ� 29 เญอืม เอจี ฮมอง
โม ลุกซิก โยฮนั ไลลวง เซ� ฮอยจ ตุย โรวก ป ยุม
เซ โฮว รมอยจ อ�ื

พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มท� 14:13; ลก� 9:10; ยฮ� 6:1)

30 ฟวยจ เซ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ
เอญี เน่อมึ โฮว แตะ� รโฮงะ กัน ยุฮ แตะ ละ พะเยซู
ไม่ รซอม เพอกึ ตอม แตะ ปุย โครยญ เจือ� 31 เญื
อม เซ ปุก เญอืม โฮวน ลอน ป ฮอยจ เคะ อ�ื ฮอยจ
ป ฮอยจ� เอญี ป เอญี� โจน โอ อื เญาะ ไก ลไล โซม
เอนิ� พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อื ละ ลุกซิก แตะ� �ไมจ
เอะ โฮว ลโล่ะ โน่ง นา ก โอ ปุย ไก ติ โดฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 32 พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื เซ เลียก โตะ โล่ง เตื
อง ปลัฮ รอาวม ฮอยจ ก ซไง อื ฮา ยว่ง ติ โดฮ ละ ซ
อาวต โน่ง แตะ ไม่ อ�ื 33 ปังเมอ โฮวน ป ชวน โฮว
อ�ื ยุง เอนิ อื มัฮ อื โม พะเยซู� ปุย โฮวน เซ โอก
ฮา ยว่ง แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� ตอ โฮว นึง ชวง
แตะ� เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ กา อื นา ก ตะ พะเยซู โฮว
เซ� 34 เญือม เอจี โอก พะเยซู ฮา โล่ง เซ ยุ รเจอมึ
ปุย โฮวน เซ กา แตะ� พะเยซู เลียก พาวม นึง อื ฆาื
ตอก โม เซ แกะ โอ ไก ป เลียง� เพอกึ ตอม อื ฆาื อื
โฮวน เจือ โฮวน ยัง่�

* 6:11 6:11 �รกาื ติต ฮละ ชวง� แลน นึง รซอม อาทิไบ่ มัตไท 10:14
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35 เญอืม เอจี ซ ปู พริ ละ อื โม ลุกซิก อื เอญี อฮั เฮี
ละ พะเยซู� �นา เฮี มัฮ นา ก ซไง ฮา ยว่ง� ปเล่ีย เฮี
เอจี ซ ปู พริ นึง ไม่ อ�ื 36 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โฮวน
เซ เอญี รวี ป โซม ป ปอน นึง เญือะ นึง ยว่ง แควน
เฮ�ี� อฮั เซ�

37 พะเยซู ปังเมอ โลยฮ อื ละ โม ลุกซิก แตะ เซ
ตอก เฮ�ี �ไมจ โม เปะ เกือฮ โซม�� อฮั เซ� โม เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ โฮว รวี ป โซม
ป ปอน ละ ลอา รอย เด่นารอินั เอนิ��* อฮั เซ�

38พะเยซู ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ ไก เมาะ เมอ ค
โนมปัง ยุฮ เปอะ� ซาวป แลน เมอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เญือม เอจี ยุ อื รโฮงะ อื ละ อ�ื �ไก คโนมปัง
พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว�� อฮั เซ�

39 พะเยซู ดวน โม ลุกซิก แตะ เกือฮ ปุย เตือง
โอยจ อื งาวม ราว ไรป จัว แปน มู แปน มู แตะ�
40 ปุย โฮวน เซ งาวม เนอึม แปน มู แปน มู แตะ�
ไก ติ มู ติ รอย งอ่น� ไก ติ มู รฮอน งอ่น�

41 พะเยซู ตุย คโนมปัง พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว
เซ� งนั มะลอง� ไววอน� ฟวยจ เซ เรยีก คโนมปัง
เซ� เกือฮ ลุกซิก แตะ จัต อื ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
กะ ลอา ตัว เซ รฆุ อื ละ ปุย โครยญ โฆะ ปุย โรฮ�
42 ปุย โฮวน เซ โฮลฮ โซม อื ปอ ซัก แตะ โครยญ โฆะ
แตะ� 43 คโนมปัง โฮฮ เซ ไม่ กะ โฮฮ เซ โม ลุกซิก
อื ซาวป แม ซเพระ อ�ื โฮลฮ แม อื นาวก ยุฮ เปียต
กาว ลอา� 44 ไน โม ป โซม คโนมปัง เซ� ปรเมะ นึง
อื โน่ง� ไก พอน เปือน ปุย�

พะเยซู โฮว ราว รอาวม
(มท� 14:22-27; ยฮ� 6:16-21)

45 เญอืม เซ พะเยซู ดวน โม ลุกซิก แตะ เตือง กา
แตะ ไม่ โล่ง ฮอยจ ยว่ง เบ่ตไซด่า บลัฮ ปลัฮ รอาวม
ลัก่เติต� โกะ อื มอง ลัง่ ลา ปุ แตะ ไม่ ปุย โฮวน เซ�
46 เญอืม เอจี เอญี โอยจ ปุย เยอ� พะเยซู ฮาวก นึง
บลาวง ละ ซ ไววอน แตะ�

47 เญือม เอจี ปู พริ อี โล่ง ยุฮ โม ลุกซิก อื อาวต
ลัง่ บั ่กบ่วน ปลัฮ รอาวม� พะเยซู อาวต โน่ง นึง บ
ลาวง เซ� 48ชวน ญัก ไฟ โล่ง ละ โม ลุกซิก แตะ นึง
ระ กาื ละ อ�ื เมาะ ลอน ซาวม งอ่น แตะ พะเยซู โฮว
ราว รอาวม เคะ โม ลุกซิก แตะ� ตะ ลอต ฮา อ�ื

49 โม ลุกซิก อื ยุ โฮว อื ราว รอาวม� �มัฮ พี��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื ครวก เอนิ ไม่ อ�ื 50 ยุ อื โค
รยญ โฆะ แตะ� ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื เญือม เซ พะเยซู
อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ โตวฮ
ฆราึง ฆาื� มัฮ อาึ ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 51 พะเยซู
ฮาวก เคะ อื ฮอยจ โตะ โล่ง� เญือม เซ กาื เซ ญึ่ต
เอนิ� โม เซ เงอตึ ลัมเลือ เอนิ นึง อ�ื 52 ไลลวง ค
โนมปัง เซ ดิ คาว โตว ลัง่ ไจ อ�ื ตันติก เยอื ลัง่ นึง
อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ
53ฟวยจ เซ โม เซ เตือง ฮอยจ บลัฮ ปลัฮ รอาวม

ลัก่ เกิต� เกือฮ โล่ง ยุฮ แตะ จอต นึง นาตี ยว่ง เยน

เนซาเรต� 54 เญอืม เอจี โอก อื ฮา โล่ง� โม ป อาวต
นา เซ ยุง เอนิ มัฮ อื พะเยซู� 55 โม เซ ตอ โฮว ไคว
ยว่ง แควน เซ� กลอม โรวก ป โซะ เตือง ซัต ไอจ
อ�ื ฮมอง อาวต พะเยซู นา ออฮ ตาว อื ฮอยจ เคะ อื
นา เซ� 56 เมาะ คระ โฮว พะเยซู ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ
ญุ่ก� ปุย ตาว ป โซะ ฮอยจ นา ก กอ รโจะ รเจอมึ
ปุย� เญอืม โอ พะเยซู เตือน เรอมึ ตอก ไฮญ เญอ�
โม เซ ปัว เกือฮ ป โซะ เซ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ พะเยซู
โน่ง� เมาะ ป เอจี โฮลฮ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ อื เซ�
เอจี ไฮ เอนิ เบือ อื โครยญ โฆะ แตะ�

7
รซอม เพอกึ ตอม ปุย ไพรม
(มท� 15:1-20)

1 ฟวยจ เซ โม ฟารซีิ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม งอ่น
เนอ ฮอยจ เน่อมึ เวยีง เยรูซาเลม� รเจอมึ เอญี เคะ
พะเยซู� 2 ยุ โซม โม ลุกซิก พะเยซู ไม่ โอ แตะ รไซจ
เตะ แตะ� มัฮ ป พิต ตัม ไล ทื โม เซ อ�ื 3 โม ฟารซีิ
ไม่ โม ยวิ เตือง โอยจ อื ทื อื ตัม ลปุง เพอกึ ตอม โม
จัตเจือ ไพรม แตะ ละ แตะ� ดัฮ โอ ดิ โฮลฮ รไซจ
เตะ แตะ ตัม ไล ทื แตะ โม เซ ดิ ญอม โตว โซม�
4 เญือม เอญี อื เน่อมึ นึง กัต ตัม โอ ดิ โฮลฮ รไซจ
ติ แตะ ตัม รติ ทื แตะ เซ ดิ โซม โตว� ป ไฮญ โฮวน
เจือ ป ทื อื ตอก พัก อื จอก� โดง เดือง� ไม่ ซโลวง
โอเอฮี� จัมเปน อื พัก ตัม รติ ทื แตะ เซ�

5 โม ฟาริซี ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เซ ไฮมญ พะ
เยซู ตอก เฮ�ี �โม ลุกซิก เปอะ โอ โน่ง ทื อื ตัม ลปุง
เพอกึ ตอม โม จัตเจือ ไพรม แตะ เมอ� เกียฮ โซม
โน่ง กา รไซจ แตะ เตะ แตะ เมอ�� อฮั เซ�

6พะเยซู โลยฮ อื ละ โม เซ� �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไล
โกะ ไล เอยีง เงอ� เอจี ปุก เนอึม ไลลวง โม เปะ ป
ไซฮ อซิยา อาึง เญอืม ซึป อื ลปุง พะจาว โฆะ โอ� มัฮ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี มัฮ นัปทื อื อาึ นึง ดัก ดอย
แตะ โน่ง� รพาวม อื ปังเมอ ซไง ฮา อาึ� 7 เญือม
นุ่ม อื ติ แตะ ไว อาึ เซ มัฮ ป โอ ไก ป มัฮ เฟือฮ เอนิ�
มัฮ โกว อื รซอม เพอกึ ตอม ปุย ปลัฮเตะ ตัง รซอม
เพอกึ ตอม พะจาว ปุย�� อฮั เซ พะจาว��

8พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ละ โปวฮ
เนอึม เปอะ กัม เพอกึ กัม ตอม พะจาว แตะ� แม
ทื เปอะ ตัม ลปุง เพอกึ ตอม ปุย ปลัฮเตะ เฮี แตะ�
9 โม เปะ เกง เนอึม เปอะ ละ ซ เวยี แตะ กัน เพอกึ
กัน ตอม พะจาว แตะ นึง ฆวต ทื เปอะ ตัม ลปุง เพ
อกึ ตอม โม โกะ แตะ ไอฮ� 10 ไอ โมเซ เอจี อฮั อาึง
อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ�� อฮั
เซ� �ป อฮั ลปุง ฆอก ละ มะเปือะ แตะ ซ ไก ตุต
ฮอยจ ละ ยุม แตะ�� อฮั โรฮ เซ� 11-12 โม เปะ ปัง
เมอ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย ไก โอเอฮี ยุฮ
ป ลัมเปิง อื เรอึม มะเปือะ แตะ นึง� ดัฮ อฮั �โกระ
บัน่� ไม่ อ�ื เญือะ โฮลฮ โตว เรอมึ มะเปือะ แตะ นึง
อ�ื� อฮั เปอะ ตอก เซ โม เปะ เอ� (�โกระบัน่� เซ
มัฮ อฮั อื มัฮ ป ทไว แตะ ละ พะจาว�� 13 เอจี มัฮ
ตอก เซ ละ โปวฮ เปอะ ลปุง พะจาว นึง ฆวต โกว

* 6:37 6:37 ติ เด่นารอินั เซ มัฮ คโนวน จัง ปุย ปุย ติ ซเงะ�
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เปอะ รซอม เพอกึ ตอม โกะ แตะ ไอฮ ละ ปุย� โอ
เอฮี ไฮญ โฮวน เจือ ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

โอเอฮี ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม
14 ฟวยจ เซ พะเยซู กอก ปุย โฮวน เซ เอญี เคะ

แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ�
งอ่ต แลน ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี ฮอยจ ละ คาว อื คิง
เปอะ� 15 ไก โตว โอเอฮี ก พริ ป เลียก กไน ปุย ป
เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม ละ พะจาว เยอ� มัฮ ป โอก
เน่อมึ กไน ปุย ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม เมอ� 16 (ปุย
ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ��*

17ฟวยจ เลียก อื ฮา ปุย โฮวน เซ โตะ เญือะ อา�
โม ลุกซิก อื ไฮมญ ลปุง ปันฮา อฮั อื เซ� 18พะเยซู
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ โรฮ อื ดิ คาวคิง
เปอะ� โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง� โอเอฮี ก พริ
ป เลียก กไน ปุย มัฮ โตว ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม�
19 มัฮ ฆาื โอ โอเอฮี เซ เลียก โตะ รพาวม ปุย� เลียก
โตะ เวยีก อื โน่ง� ฟวยจ เซ ไท อื โอก ก พร�ิ� อฮั
เซ� (เญือม อฮั อื ตอก เซ มัฮ อฮั อื ป โซม ป ปอน
โครยญ เจือ มัฮ โตว ป รแอม ละ พะจาว��

20 พะ เยซู อฮั เฮ�ี �มัฮ ป โอก เน่อมึ กไน ปุย
ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม ละ พะจาว� 21 โอเอฮี ป
โอก เน่อมึ โตะ รพาวม ปุย เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ
กัม คิต ฆอก� ปร เมะ ปร โปวน ไอฮ พาวม ไม่ ปุ
แตะ� กัน บระ ปอก ไลจ ไลม� กัน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
กัน เลน จุ ซู เมีย� 22 รพาวม ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ
วฮิ� รพาวม ไฮะฮอน� รพาวม บ่วก โจวง� กัมกุย
ฮ ฆอก� รพาวม กุยจ ววั� บรุ เพือ ปุย� กัน เกียฮ
ฮุน� ไม่ กัน ไอฮ พาวม แตะ� 23 เมาะ ป โอ ไมจ เตื
อง โอยจ อื เซ โอก เน่อมึ กไน โตะ รพาวม ปุย� มัฮ
โอเอฮี เซ ป เกือฮ ปุย รแอม ละ พะจาว เยอ�� อฮั
เซ พะเยซู�

รพาวม เจือ ปรโปวน ตังเมือง
(มท� 15:21-28)

24ฟวยจ เซ พะเยซู โกฮ โฮว ฮา นา เซ ฮอยจ นึง
นาตี เวยีง ไทระ� เลียก โตะ เญือะ ติ� ตะ โอ เกือฮ
ปุย ยุง ฮอยจ แตะ� ปังเมอ โอ เกียฮ ไฆลป ฮา ปุย�
ไก ปรโปวน ติ� เลียก พี นึง กวน เครฮี อ�ื 25 เญื
อม ฮมอง อื ฮอยจ พะเยซู เอญี นุ่ม เอนิ โบ ชวง อ�ื
26 ปรโปวน เซ มัฮ ปุย จังวตั ซีเรยี เกิต นึง แควน ฟี
นิเซีย� มัฮ ปุย ตังเมือง ละ งอ่ต โม ยวิ อ�ื ปุย เซ
ปัว เนอึม ปัว แนม พะเยซู โครฮ พี โอก ฮา กวน เค
รฮี แตะ เซ�

27พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �คาว ละ เกือฮ
โม กวนดุ โซม ละ รกา ฮมั� ดัฮ เปอะ ตุย น่าึก ป
โซม ป ปอน กวน แตะ ละ เซาะ� โปง โตว อ�ื� อฮั
เซ�

28 ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �เนอึม จาวไน� เซาะ
อาวต ก เตียม อื ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ โซม อาวป บรอต
ยุฮ กวนดุ เซ�� อฮั เซ�

29ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �เอญี
ไมจ เอญี มวน เบือ ลปุง เปอะ ติ มวยญ เซ เมิฮ� พี
เซ เอจี โอก ฮา กวน เครฮี เปอะ�� อฮั เซ� 30 ปร
โปวน เซ เอญี เนอมึ ฮอยจ เญือะ แตะ� เมือต แลน
กวน แตะ ยุ เอจี ไฮ อ�ื ไอจ ก ไอจ แตะ� พี เซ เอจี
โอก เนอมึ ฮา อ�ื

พะเยซู เกือฮ ปุย ฮลาึต ไฮ
31 เญอืม เอญี พะเยซู ฮา เวยีง ไทระ เซ� โฮว พา

เวยีง ไซด่อน� โฮว ตัม คระ แควน เด่คาโพลี ละ ซ
ฮอยจ แตะ ปลัฮ รอาวม กาลิลี� 32 ลไล โฮว อื คระ
เซ ปุย ตาว ปุย ฮลาึต ปุย โกลว ลปุง ติ ปุย ฮอยจ เคะ
พะเยซู� ปัว อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ปุย เซ� 33พะเยซู
ตาว ปุย เซ โฮว โนก ปุย โฮวน ติ โดฮ� เจีจ โตะ
ฮยวก อื นึง ด่อยฮ แตะ� ตา โดยจ แตะ นึง ดัก ปุย
เซ ไม่ อ�ื 34 ฟวยจ เซ งนั มะลอง� ฮมอยจ� อฮั
เฮ�ี �เอฟาทา�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อ�ื �เกือฮ โบฮ�
ไม่� 35ฮยวก ปุย เซ รฮอง เอนิ จุบัน่ เอนิ� ป คัต ดัก
อื เซ เอจี ฆัฮ� ลปุง อื เอจี ทอป โรฮ� 36พะเยซู คัต
ปุย โอ รโฮงะ ไลลวง เซ ละ ปุย ไฮญ ติ ปุย เนอึม�
โฮว ละ คัต แตะ� ปุย ปังเมอ โฮว ละ รโฮงะ แตะ�
37 ปุย โม เซ เงอตึ เนอึม นึง อ�ื อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ
แตะ� �ปุย เฮี ยุฮ ป ไมจ ละ ปุย โครยญ เจือ� โม ป
ฮลาึต เอจี เกียฮ รฮอง ยุฮ อ�ื โม ป โอ เกียฮ ลปุง
เอจี เกียฮ ลปุง โรฮ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

8
พะเยซู เลียง ปุย ปาวน เปือน
(มท� 15:32-39)

1 ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ ปุย รเจอมึ ดิ แม ติ โฮน�
ปุย โฮวน เซ ไก โตว ป โซม ป ปอน� พะเยซู กอก
ลุกซิก แตะ เอญี เคะ แตะ� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ
เลียก พาวม นึง โม เฮ�ี เอจี ไก ลอวย ซเงะ อาวต
อื ไม่ อาึ อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี โอยจ ป โซม ป ปอน อ�ื
3 ดัฮ เกือฮ เอญี นึง ยว่ง กา โซม แตะ ซ ฮวิ ปลาว
นึง คระ� งอ่น อื ซไง ยว่ง ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

4 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซ โฮลฮ เปอะ ป โซม
ป ปอน ละ ปอ ซัก อื ก เมอ นึง ลาึน ตอก เฮ�ี� อฮั
เซ�

5พะเยซู ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ ไก ซดุ โม่ว คโนม
ปัง ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ไก อาแลฮ โม่ว��
อฮั เซ�

6 พะเยซู ดวน ปุย โฮวน เซ งาวม ลังเตะ� ตุย ค
โนมปัง อาแลฮ โม่ว เซ� ไววอน ญันด่ี ไม่ พะจาว�
ฟวยจ เซ เรยีก อ�ื เกือฮ ลุกซิก แตะ จัต อื ละ ปุย
โฮวน เซ� 7 ไก กะ แตวะๆ ยุฮ งอ่น� พะเยซู ไววอน
แม� ฟวยจ เซ ดวน แม ลุกซิก แตะ จัต กะ เซ แม�
8 ปุย เตือง โอยจ อื โฮลฮ โซม อื ปอ ซัก แตะ� ป โฮฮ
อื ซาวป แม โม ลุกซิก อื ซเพระ� นาวก แม ยุฮ เปีย
ต อาแลฮ� 9 โม ป โซม คโนมปัง เซ ไก ด่าว ปาวน
เปือน ปุย� ฟวยจ เซ พะเยซู เกือฮ อื เอญี� 10 โกะ

* 7:16 7:16 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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อื เลียก โตะ โล่ง ไม่ โม ลุกซิก แตะ� โฮว ฮอยจ ยว่ง
ด่ามานทูา�

โม ฟารซีิ ฆวต ยุ ป ซัมคัน
11 เญือม เซ โม ฟาริซี ฮอยจ เก ปุ แตะ ไม่ พะ

เยซู� ปัว พะเยซู เปลีฮ ป ซัมคัน เน่อมึ นึง เมือง มะ
ลอง ละ แตะ� นึง ฆวต ลอง แตะ แลน รพาวม พะ
เยซู� 12 พะเยซู ฮมอยจ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เจน
เฮี เมอยุ ฆวต ยุ แนฮ อื ป ซัมคัน เนอ� อาึ อฮั ละ
โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื พะจาว แจง โอ อื ซ เกือฮ ปุย
เจน เฮี ยุ ป ซัมคัน เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 เญือม
เซ พะเยซู โฮว ฮา โม เซ เลีฮ ฮอยจ โตะ โล่ง ละ ซ
เตือง แม แตะ ปลัฮ รอาวม ฮอยจ บลัฮ ลัก่เติต�

รซอม เพอกึ ตอม โม ฟารซีิ
(มท� 16:5-12)

14 เญือม เซ โม ลุกซิก อื เบีย โรวก คโนมปัง ปอ
โซม แตะ� ไก คโนมปัง ติ โม่ว โน่ง ป โรวก อื ไม่
แตะ โตะ โล่ง เซ� 15 ลไล โฮว อื พะเยซู ซตอก โม
ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา
เจือ คโนมปัง ยุฮ โม ฟารซีิ ไม่ โม เฮโรต�� อฮั เซ�

16 โม ลุกซิก อื บระ อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �มัฮ
อฮั อื ฆาื โอ เอะ โรวก คโนมปัง ไม่ แตะ ยุง่�� อฮั
เซ�

17พะเยซู ยุง เอนิ อื ป อฮั โม เซ ละ ปุ แตะ เซ� อฮั
เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �โม เปะ เมอยุ อู ดิ เปอะ โอ แตะ ไก
คโนมปัง ยุฮ ฮู� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง� ดิ คาว โตว
นึง คิง เปอะ ป ยุฮ อาึ อ�ื 18 ไง่ เปอะ ไก� โม่ เปอะ
ยุ� ฮยวก เปอะ ไก� โม่ เปอะ ฮมอง� โม่ เปอะ ไตม
ลัง่� 19 เญือม เรยีก อาึ คโนมปัง พอน โม่ว ละ ปุย
พอน เปือน โฮ� โม เปะ ซาวป เปอะ ซเพระ ป โฮฮ
อื เซ ไก ซดุ เปียต�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื
�ไก กาว ลอา เปียต�� อฮั เซ�

20 �เญือม รฆุ อาึ คโนมปัง อาแลฮ โม่ว เกือฮ ละ
ปุย ปาวน เปือน โฮ� โม เปะ ซาวป เปอะ ซเพระ ป
โฮฮ อื เซ ไก ซดุ เปียต�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ
อ�ื �ไก อาแลฮ เปียต�� อฮั เซ� 21พะเยซู อฮั แม
เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ อื ดิ คาว ไจ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป จัก ไง่ ไฮ ติ ปุย
22 ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื ลอต ฮอยจ นึง

ยว่ง เบ่ตไซด่า� ตาว ปุย ปรเมะ จัก ไง่ ละ ติ ปุย�
ปัว พะเยซู เบื่อ ปุย เซ� 23พะเยซู โตวก โรวก เตะ ป
จัก เซ ตาว อื ก พริ ยว่ง� เญอืม เอจี ฟวยจ โดยจ อื
นึง ไง่ ปุย เซ� ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื ไฮมญ อ�ื �ปะ
อมั เกียฮ ยุ เปอะ โอเอฮี ฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 24 ปุย เซ
ไบลญ ไง่ แตะ แก โอเอฮี� อฮั เฮ�ี �อาึ ยุ ปุย ตอก
โคะ โฮ� ปังเมอ โฮว ไป โฮว มา�� อฮั เซ� 25 พะ
เยซู ยอ่ง แม เตะ แตะ ราว ไง่ ปุย เซ� ปุย เซ แก
ที แม โอเอฮี� ไง่ อื เซ เอจี ไฮ ไมจ� เอจี ยุ ที อื โอ
เอฮี ฮ�ี 26พะเยซู ดวน ปุย เซ เอญี ยว่ง โกะ แตะ�
ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี �ปุ แม เลียก โตะ ยว่ง เซ
เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

เปโตร อฮั พะเยซู มัฮ เนอมึ พะครติ
(มท� 16:13-20; ลก� 9:18-21)

27พะเยซู ลอต โฮว ไม่ ลุกซิก แตะ ละ ซ โฮว แตะ
แควน ยว่ง ซีซาเรยา ฟีลิปปี� เญือม อาวต ลัง่ อื
นึง คระ โฮว แตะ เซ ไฮมญ โม ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี
�ปุย อฮั อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ�

28 โม เซ โลยฮ อ�ื �งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ โยฮนั ป
เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ เอลียา�
งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะติ ปุย�� อฮั
เซ�

29พะเยซู ไฮมญ แม โม เซ� �โม เปะ เมอะ� อฮั
เปอะ อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ� เปโตร โลยฮ อ�ื �ปะ
มัฮ เนอึม เปอะ พะครติ�� อฮั เซ� 30 เญือม เซ พะ
เยซู คัต โม ลุกซิก แตะ โอ รโฮงะ ป มัฮ แตะ ละ ปุย�

พะเยซู รโฮงะ ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 16:21-28; ลก� 9:22-27)

31 เคียง เซ พะเยซู เพอกึ โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ โฮลฮ โอต ป โซะ
ป ไซญ โฮวน เจือ� ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม ซตุ ระ ไม่
โม คู เพอกึ พะทัม เญือะ ปุน ยุ ปุน ฮมอง โตว อ�ื ซ
เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ
ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ� 32 ไลลวง เซ พะเยซู อฮั
อื ละ อื ซโตฮ� เปโตร บระ อู โน่ง ไม่ พะเยซู� ริ ตุฮ
เตฮ อ�ื 33พะเยซู แมฆี แก โม ลุกซิก แตะ� บวยจ
ละ เปโตร� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซาตัน� โฮว แปฮ ฮา อาึ
อ�ื ปะ งอ่ต เปอะ โตว โอเอฮี ตอก งอ่ต พะจาว อ�ื
มัฮ งอ่ต เปอะ โอเอฮี ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

34 ฟวยจ เซ พะเยซู กอก ปุย โฮวน เซ ไม่ ลุกซิก
แตะ เกือฮ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เมาะ ป
ฆวต ฟวต อาึ อื เกือฮ ปุน รกัฮ ไอฮ รพาวม แตะ ไม่
กลอม อื ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ� ฟวต อาึ ไม่ อ�ื
35 ป ฮลักกอ จีวติ แตะ ปุย เซ ซ โฮลฮ โปวฮ จีวติ
เนอึม แตะ� ป ญอม ละ โปวฮ จีวติ แตะ เบือ อาึ อื
ไม่ เบือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เฮ�ี ปังเมอ ซ
โฮลฮ จีวติ เนอึม แตะ� 36 ปุย ปัง โฮลฮ โอเอฮี ไก
นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื ดัฮ เกือฮ จีวติ แตะ ไลจ�
เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื 37 มัฮ เมอ ป ปุน รตู ปุย ไม่
จีวติ แตะ� แจง โอ อื ไก� 38 เมาะ ป โซะกิจ ฆาื
อาึ ไม่ ลปุง เงอะ ไน ติ เจน ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ บ่วก
รพาวม แตะ เฮ�ี อาึ ซ โซะกิจ โรฮ ฆาื ปุย เซ� เญื
อม ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ เปือะ
แตะ ไม่ เตปด่า ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

9
พะจาว เปียน โกะ พะเยซู ซองนา ปุย
(มท� 17:1-13; ลก� 9:28-36)

1พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอมึ อ�ื โม ป อาวต นา เฮี ไก งอ่น ป โอ อื ซ ยุม กา
โฮลฮ แตะ ยุ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ป ซ ฮอยจ ไม่ อมั
นัต อ�ื� อฮั เซ�
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2 เญือม เอจี รฆุน อื แลฮ ซเงะ เอ� พะเยซู บะ
โรวก เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ฮาวก ดิ บลาวง
ฮลาวง ไม่ แตะ ติ โดฮ� เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ
เยอ� พะจาว เปียน โกะ พะเยซู ซองนา โม เซ� 3 เค
รองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ เฌียป เลียป เอนิ� ปุย
ติ ปลัฮเตะ ไก โตว ป ปิญ ยุฮ เครองึ ซัก แตะ เมาะ
เซ ติ ตื เนอมึ� 4 เญอืม เซ เยอ โม ลุกซิก อื ยุ ปลาฮึ
พราวป เอลียา ไม่ ไอ โมเซ อู ดิ ไม่ พะเยซู�

5 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปอคู� ไมจ มวน เนอึ
ม อาวต เอะ นา เฮ�ี เอะ ซ ยุฮ เตอปึ ลอวย ลัง� ยุฮ
อาึง ละ ปะ ติ� ละ ไอ โมเซ ติ� ละ เอลียา ติ�� อฮั
เซ� 6ป อฮั เปโตร เซ ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ อื เญาะ ยุง ป
ซ อฮั แตะ ฆาื ฮลัต ลอน แตะ เตือง โกะ อื เตือง ปุ
โฮมว อื เซ�

7ฟวยจ เซ เลีฮ ครุป เอนิ ชุต รวู เตือง โอยจ อื โม
เซ เยอ� เญือม เซ โอก เซียง พะจาว ละ เน่อมึ ชุต
รวู เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน ฮรกั เกอะ� ไมจ
เปอะ เนองึ ป อฮั อ�ื� อฮั เซ� 8 เญอืม เซ โม ลุกซิก
อื เมือต ซาวป แลน อื ยุ โตว ปุย ไฮญ� ยุ อาวต พะ
เยซู ไม่ แตะ โน่ง�

9 ลไล เลีฮ อื ฌื พะเยซู คัต โม ลุกซิก แตะ ตอก
เฮ�ี �กา เฆียง โกฮ ไอม กวน ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ ปุ ดิ รโฮงะ ละ ปุย ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง เปอะ
เซ�� อฮั เซ ละ ลุกซิก แตะ�

10 ไลลวง เซ โม ลุกซิก อื รโฮงะ โตว อื เนอมึ� ปัง
เมอ บระ ลัง่ ไฮมญ ปุ แตะ นึง อ�ื �ไล อฮั อื ติ แตะ
ซ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เซ มัฮ ไลลวง ตอก เมอ
แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

11 โม เซ ไฮมญ พะเยซู� �โม คู เพอกึ พะทัม เม
อยุ อฮั อื เอลียา ไมจ ฮอยจ กา พะครติ เตอ�� อฮั
เซ�

12 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอลียา ไมจ เนอึม อื
ฮอยจ รกา ละ ซ เพรยีง แตะ อาึง โอเอฮี เตือง โอยจ
อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ พะทัม อฮั เฮ�ี ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ซ ไมจ อื โอต ป โซะ ป ไซญ โฮวน เจือ� ปุย
ซ ละ ซ โปวฮ อ�ื โม่ อฮั เซ พะทัม� 13 ตอก ออฮ
ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ อฮั ละ เปอะ� เอจี ฮอยจ ติ ปุย
ป มัฮ ตอก เอลียา เซ� ฆวต ยุฮ ปุย ละ อื ตอก ออฮ
เอจี ยุฮ เนอึม อื ละ อื ตอก เซ� เอจี ปุก ตัม ป อฮั
พะทัม ซ เกิต ละ อื โฮ�� อฮั เซ ละ ลุกซิก แตะ�*

พะเยซู โครฮ พี โอก ฮา กวนดุ
14 เญือม เอจี ฮอยจ โม เซ เคะ ลุกซิก ไฮญ� ยุ

อาวต ปุย ไฮญ รวติ รเวยีง อื โฮวน� ปุก เญือม เก
โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ลุกซิก อื ปุ แตะ� 15 ปุย
โฮวน เซ เญือม ชวน อื เงอตึ นึง ฮอยจ พะเยซู นา
เซ� ตอ เอนิ เอญี รโนฮ รชงึ อ�ื 16 พะเยซู ไฮมญ
อื นึง อ�ื �เมอ เก โม เปะ ปุ แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ�
17 โลยฮ ปุย ละ อื ติ ปุย� �อาจาน� อาึ ตาว กวน
รเมะ แตะ ฮอยจ เคะ เปอะ ฆาื เลียก พี นึง อ�ื พี เซ

เกือฮ อื โอ เกียฮ ลปุง� 18 ฮอยจ ละ อื เญือม ออฮ
ลปลอยฮ วตั ติ แตะ เญือม เซ� ปุยฮ แม่ นึง ดอย
อ�ื เกียต เบียง เตียง รญี แตะ� เกือฮ อื กุง เตือง
โม่ว แตะ� อาึ เอจี ปัว โม ลุกซิก เปอะ โครฮ พี เซ
โอก ละ แตะ ปังเมอ โอ โอก ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

19พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ ปุย เจน เฮ�ี
เตอ มัฮ แนฮ วติ รพาวม เจือ เปอะ� อาึ ซ อาวต ไม่
โม เปะ เล่ีญ แม เมาะ เมอ แล� อาึ ซ ปุน โอต ลัง่ โม
เปะ เมาะ เมอ แล� ตาว กวนดุ เซ เอญี เคะ อาึ��
อฮั เซ ละ อ�ื 20 ปุย ตาว เนอึม กวนดุ เซ เอญี เคะ
อ�ื พี เซ เมือต เอจี ยุ พะเยซู� เกือฮ กวนดุ เซ ลป
ลอยฮ คุกคัก ลังเตะ� ปุยฮ แม่ นึง ดอย อ�ื

21 พะเยซู ไฮมญ เปือะ อ�ื �อมั เอจี เล่ีญ โซะ อื
ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื เปือะ อื โลยฮ อ�ื �มัฮ เน่
อมึ เญือม กวนดุ อื ลัง่� 22พี เซ เกือฮ โรฮ กวน อาึ
ดุฮ ลอป โตะ งอ ไม่ โตะ รอาวม� ริ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
ดัฮ เปอะ ไก ตอก เกียฮ ยุฮ เนิ� ปัว ปะ เลียก พาวม
นึง แตะ� ปัว ปะ เรอึม แตะ�� อฮั เซ� 23 พะเยซู
อฮั เฮี ละ เปือะ อื เซ� �ตอก เมอ โอ เกียฮ ฮา� โม
ป ไก รพาวม เจือ เกียฮ ยุฮ ละ อื โครยญ เจือ�� อฮั
เซ�

24 เญือม เซ เปือะ กวนดุ เซ อฮั เนอมึ อฮั แนม อื
ตอก เฮ�ี �อาึ เจือ เยอะ� บุน โอ รพาวม เจือ อาึ ดิ
กุมปอ� ปัว ปะ เรอมึ แตะ�� อฮั เซ�

25 เญอืม ชวน พะเยซู ซ เอญี ปุย โฮวน เคะ แตะ�
พะเยซู บวยจ ละ พี เซ� อฮั เฮ�ี �พี งาว พี ฮลาึต�
อาึ ดวน ปะ โอก ฮา ปุย เฮ�ี ปุ เญือะ เอญี เลียก นึง
ปุย เฮี เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26พี เซ ครวก� เกือฮ กวนดุ เซ ลปลอยฮ เรยีง�
ฟวยจ เซ โอก� กวนดุ เซ ไอจ เอนิ ตอก ป ยุม โฮ�
ปอ เอนิ อฮั ปุย อื เอจี ยุม โฮวน ปุย� 27พะเยซู โตวก
เตะ กวนดุ เซ เกือฮ โกฮ� กวนดุ เซ โกฮ ชุง เอนิ�

28 เญอืม เอจี เลียก พะเยซู โตะ เญือะ อา� โม ลุก
ซิก อื ไฮมญ โน่ง อ�ื �ตอก เมอ เอะ เอ โครฮ พี เซ
โอ โอก ยุฮ ฮู�� อฮั เซ�

29พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พี ตอก เฮี ไก โตว ตอก
ซ เกียฮ โครฮ ปุย อื ตอก ไฮญ โนก ฮา โกว ปุย กัน
ไววอน ละ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 17:22-23; ลก� 9:43-45)

30พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื โอก ฮา นา เซ โฮว นึง คระ
จังวตั กาลิลี� ปังเมอ โอ ฆวต เกือฮ ปุย ไฮญ ยุง คระ
โฮว แตะ นึง ฆวต เพอกึ โน่ง แตะ ปุ โฮว โม ลุกซิก
แตะ� 31พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ป มัฮ
กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ญวต ปุย เกือฮ อื อาวต ฆรมึ
ลวงั บัง่คัป ปุย� โม เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ
ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ อ�ื
32 โม ลุกซิก อื เมือต ฮมอง ลปุง เซ คาว โตว ลัง่ ไจ
อ�ื ปังเมอ โอ โรวต ไฮมญ อ�ื

* 9:13 9:13 พะทัม มาลาคี 4:5 อฮั เอลียา ซ ฮอยจ กา ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ โยฮนั เซ ป มัฮ ตอก เอลียา� โม ป
โอ เจือ ปังเมอ ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั เซ�



มาระโก 9:33 875 มาระโก 10:14

โม ลุกซิก พะเยซู เก ปุ แตะ
(มท� 18:1-5; ลก� 9:46-48)

33ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ นึง ยว่ง
คาเพรนาอุม� เญือม เอจี เลียก อื โตะ เญือะ อา
ไฮมญ ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี �ลไล โฮว เปอะ นึง คระ
เนาะ ออ� มัฮ ไลลวง เมอ ป อู ดิ โม เปะ ไม่ ปุ แตะ��
อฮั เซ�

34 โม ลุกซิก อื โฆย ฆาื อื นึง เอจี เก อื ปุ แตะ ตัม
คระ นึง ไลลวง ป ซ โฮลฮ แปน ป ระ ลลาึง แตะ�

35 พะเยซู งาวม� กอก ลุกซิก กาว ลอา ปุย เซ
เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ไก ป ฆวต ระ อา
ไมจ อื แปน ป แตวะ ฮา ปุย� ไมจ อื แปน กวนไจ ปุย
โจฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 36 พะเยซู โตวก
กวนดุ แตวะ ติ เกือฮ อื อาวต ซองนา ลุกซิก แตะ�
โอม กวนดุ เซ ไม่ อ�ื 37อฮั เฮ�ี �ดัฮ ไก ป ปุน รปัคัม
กวนดุ แตวะ ตอก เฮี ติ ปุย เยอ� เบือ ทื แตะ อาึ อ�ื
ปุย เซ มัฮ โรฮ รปัคัม อื อาึ โรฮ� ป ปุน รปัคัม อาึ มัฮ
โตว รปัคัม อื อาึ โน่ง� เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื ป ดวน
อาึ ฮอยจ เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

ป โอ ตอซู เอะ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ
38 โยฮนั อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปอคู� เอะ ยุ ติ ปุย

ป ปุน โครฮ พี โอก เบือ โกว แตะ มอยฮ ปะ อา� เอะ
เอ คัต เตอะ นึง โอ อื มัฮ ไม่ เอะ�� อฮั เซ�

39พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ คัต� ดัฮ ไก ป ปุน ยุฮ ป ซัม
คัน เบือ ทื แตะ อาึ อื แจง โอ อื ซ เพยีก แฮม อาึ อ�ื
40 เมาะ ป โอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เอะ เอ� เอจี มัฮ โรฮ
ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ� 41อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื
ดัฮ ไก ป เกือฮ รอาวม ญุ ติ จอก ละ โม เปะ นึง มัฮ
เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ พะครติ เตอ� ปุย เซ แจง โอ อื ซ
วติ ลังวนั ละ อ�ื�

ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต
(มท� 18:6-9; ลก� 17:1-2)

42 �ดัฮ ไก ป เพอกึ กวนดุ แตวะ ป เอจี เจือ อาึ
ติ ปุย เกือฮ ยุฮ ป พิต เตอ� ซ โซะ เนอึม ละ โกะ อื
ไอฮ� ฮา ซ ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ� มัฮ เกือฮ อื ปุย
ปุก ซโมะ ครติ เฮงาะ ไม่ โงก โกะ แตะ ไม่ เกือฮ อื
น่ากึ แตะ โตะ ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อื ฌักแฟน ลัง่ ละ
อื ฮา เซ� 43 ดัฮ เตะ เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต โฮ�
ไมจ เปอะ กิต แปฮ โปวฮ� โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ ไม่ เตะ กุต แตะ ไมจ ลัง่ ฮา ดุฮ เปอะ นึง
มอ นโฮก นึง งอ โอ เกียฮ ญึ่ต ไม่ เตะ ลอา ก บลัฮ
แตะ� 44 (นา เซ งอ นึง อื ปุ เกียฮ ญึ่ต เฆรยีก นึง
อื ปุ เกียฮ ยุม��* 45 ดัฮ ชวง เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ
ป พิต โฮ� ไมจ เปอะ กิต แปฮ โปวฮ� โฮลฮ เปอะ
จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ไม่ ชวง กุต แตะ� ไมจ ลัง่
ฮา ซ โปวฮ พะจาว โกะ เปอะ นึง มอ นโฮก ไม่ ชวง
เปอะ เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ� 46 (นา เซ งอ นึง อื ปุ
เกียฮ ญึ่ต� เฆรยีก นึง อื ปุ เกียฮ ยุม�� 47 ดัฮ ไง่
เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต โฮ� ไมจ เปอะ กัว แปฮ
โปวฮ� โฮลฮ เปอะ เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ไม่

ไง่ บลัฮ แตะ ไมจ ลัง่ ฮา ซ โปวฮ พะจาว โกะ เปอะ
นึง มอ นโฮก ไม่ ไง่ เปอะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 48นา
เซ งอ นึง อื ปุ เกียฮ ญึ่ต� เฆรยีก นึง อื ปุ เกียฮ ยุม�
49 ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ รไม่ ไม่ กิฮ ไม่ ไมจ อื รซัฮ
นึง งอ� 50 กิฮ มัฮ ป ไมจ� ดัฮ กิฮ เอจี ไฆร เออมึ ซ
เกียฮ เกือฮ แม เปอะ เออมึ ตอก เมอ� โม เปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ กิฮ ไก นึง แตะ� ไมจ เปอะ อาวต ปุก ปอ
ปุ แตะ�� อฮั เซ�

10
ไลลวง ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ
(มท� 19:1-12; ลก� 16:18)

1พะเยซู โกฮ โฮว ฮา นา เซ� เลียก นึง แควน จัง
วตั ยูเด่ีย� เตือง แม โกลง จอแด่น ฮอยจ บลัฮ ลัก่
โอก ซเงะ� เญือม เซ ฮอยจ รเจอมึ แม ปุย เคะ อื
โฮวน� พะเยซู เพอกึ ตอม โม เซ ตอก เอจี กอ ยุฮ
ไพรม แตะ� 2 โม ฟารซีิ เอญี เคะ พะเยซู� ไฮมญ
อื นึง ซ มอง แตะ โซวต ลปุง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ
ปรเมะ ละ ปรโปวน เญือะ แตะ อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ
พะจาว� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

3 พะเยซู ไฮมญ โรฮ โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไอ
โมเซ อฮั อาึง อื ละ เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ปุย โม เซ โลยฮ อ�ื �ไอ โมเซ เอจี โปง ปรเมะ ยุฮ
นังซื ลักทัน นึง กัน ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ� ฟวยจ
เซ แปน ละ อื ปุ แตะ�� อฮั เซ�

5พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไอ โมเซ มัฮ ไซฮ อื อาึง
ไล เซ ละ โม เปะ นึง ฆวต ไอฮ ลอน โม เปะ รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� 6 เญือม ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ โฆะ
ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� �พะจาว ยุฮ ปุย เตือง ปร
เมะ ปรโปวน� 7 มัฮ เซ ป ไมจ ปรเมะ ละ มะเปือะ
แตะ นึง ติต รพาวม อื นึง ปรโปวน เญือะ แตะ ฆาื
อ�ื 8 ปุย ลอา เซ เอจี แปน เนะซองั ติ�� อฮั เซ
พะทัม� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย ลอา เซ เญือะ มัฮ โตว
ลอา� เอจี มัฮ ติ� 9ป เอจี รโจะ พะจาว เกือฮ อาวต
ดิ อ�ี ไมจ โตว ปุย รกัฮ ฮา ปุ แตะ�� อฮั เซ�

10 เญือม เอจี เลียก อื โตะ เญือะ อา� โม ลุกซิก
อื ไฮมญ แม พะเยซู นึง ไลลวง เซ� 11พะเยซู โลยฮ
อื ละ อ�ื �ดัฮ ปุย ละ ปรโปวน เญือะ แตะ� โฮว ไอฮ
แม ปรโปวน โคระ เญือะ แตะ� ปุย เซ เอจี มัฮ เลน อื
จุ ไม่ พิต อื ละ ปรโปวน ไพรม เญือะ แตะ เซ� 12 ดัฮ
ปรโปวน ละ ปรเมะ เญือะ แตะ� โฮว ไอฮ แม ปรเมะ
โคระ เญือะ แตะ โฮ� ปรโปวน เซ เอจี มัฮ โรฮ ป เลน
จุ ตอก ปรเมะ เซ โรฮ�� อฮั เซ�

พะเยซู ปิฮ มุ่น ละ กวนดุ แตวะ
(มท� 19:13-15; ลก� 18:15-17)

13 ฟวยจ เซ โฮว ตาว ปุย โม กวนดุ แตวะ ละ อื
นึง ซ เกือฮ อื พะเยซู เดือะ เบื่อ กวนดุ เซ� โม ลุก
ซิก อื บวยจ ละ โม เซ ฆาื อ�ื 14 พะเยซู เมือต เอจี
ยุ บวยจ อื ตอก เซ� ปุก โตว รพาวม อื เฟือฮ� อฮั
เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �เกือฮ เอญี เคะ อาึ เมิฮ� โม
กวนดุ เซ� ปุ เญือะ คัต เฟือฮ� เอจี มัฮ ปุย ตอก

* 9:44 9:44 นึง พะทัม ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 44 ไม่ คอ 46 นึง งอ่น อ�ื
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กวนดุ โม เฮี ป โฮลฮ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว แปน คอง
แตะ� 15 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื ป ออฮ ป
เอฮี ญุ่ก ป โอ ญอม ไอฮ ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
ตอก ไอฮ กวนดุ แตวะ อื ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง บัน่
เมือง เซ เฟือฮ�� อฮั เซ� 16 เญือม เซ พะเยซู โอม
โม กวนดุ แตวะ เซ� ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื ปิฮ มุ่น
ละ อ�ื

ปุย กอย ฮอยจ ไฮมญ ไลลวง จีวติ
(มท� 19:16-30; ลก� 18:18-30)

17 เญอืม โกฮ โฮว พะเยซู นึง คระ อา ไก ปุย ติ ตอ
เอญี เคะ อ�ื นุ่ม ไว อ�ื อฮั เฮ�ี �อาจาน� ปะ มัฮ
เนอึม เปอะ อาจาน ไมจ� อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ
เดอมึ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เมอยุ อฮั เปอะ ไมจ
ละ อาึ อ�ื ไก โตว ป ไมจ ป ญุ่ก โนก ฮา พะจาว ติ
โตน เนอ� 19 ปะ เอจี ยุง เปอะ ป อฮั พะจาว อาึง
ตอก เฮ�ี �ปุ เลน จุ อู� ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปุ บระ ปุ
ปอก� ปุ แปน พญีัน โอ เนอมึ� ปุ บ่วก ละ ปุย เยอ�
ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ�� อฮั เซ พะจาว��

20 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาจาน� โอเอฮี โม เซ เตื
อง โอยจ อื อาึ เอจี เนอึง โครยญ เจือ เน่อมึ เญือม
แตวะ แตะ ลัง่�� อฮั เซ�

21พะเยซู แก ปุย เซ ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปะ วติ ลัง่ เปอะ ติ เจือ โน่ง� โอเอฮี เมาะ
ป ไก ยุฮ เปอะ เซ โฮว โชะ� มาื โฮลฮ เปอะ เซ จัต
แม ละ ป ตุก ป ญัก� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปะ ซ
พอม เนอึม ป โฮลฮ เปอะ นึง เมือง มะลอง� ฟวยจ
เซ โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ปุย เซ เมือต เอจี ฮมอง ลปุง ติ มวยญ เซ� เฟี
ยก ดาวม เอนิ นา ตา ฆาื อ�ื โกฮ เอญี ไม่ ตุก รพาวม
แตะ� นึง มัฮ แตะ ปุย โฮวน คาว โฮวน คอง�

23พะเยซู แก โม ลุกซิก แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ป กอย ญัก เนอมึ ซ โฮลฮ อื เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว เยอ�� อฮั เซ� 24 โม ลุกซิก อื เงอตึ เนอึม
นึง ป อฮั อื เซ� พะเยซู อฮั แม อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�โม เปะ ป มัฮ กวน เนอ� (ป อาึง รพาวม แตะ นึง
คาวคอง ปลัฮเตะ เฮ�ี* ญัก เนอึม ซ เกียฮ เลียก อื
นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ� 25 ซ เลียก อุต โตะ ญิ
เยอื ลัง่ ฮา ซ เลียก ป กอย นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
ติ ปุย�� อฮั เซ�

26 โม ลุกซิก เงอตึ เนอมึ นึง อ�ื อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ
แตะ� �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ โปน
มัป่ เปอ�� อฮั เซ�

27พะเยซู แกแม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เกีย
ฮ ยุฮ โตว อื ปุย ปลัฮเตะ เอ� พะจาว ปังเมอ เกียฮ
ยุฮ อ�ื พะจาว เกียฮ ยุฮ อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

28ฟวยจ เซ เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี ละ โค
รยญ เจือ โอเอฮี ฮี นึง โฮว ฟวต แตะ ปะ�� อฮั เซ�

29พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอมึ อ�ื ดัฮ ปุย ละ เญือะ ม่า แตะ ไม่ มะเปือะ แตะ
ไม่ กวน รนัน แตะ ไม่ เอยีกปุ ตุเจอ แตะ เบือ อาึ ไม่
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� 30 นึง เจน เฮี ปุย เซ
ซ โฮลฮ อื โฮวน ฮา ไพรม แตะ ติ รอย เตะ เซ� มัฮ
โฮลฮ อื เญือะ ม่า� ไม่ มะ ไม่ กวน ไม่ เอียกปุ ตุเจอ
แตะ� ปังเมอ ซ โฮลฮ โรฮ ปุย เพยีก แฮม ฆาื อ�ื นึง
เจน ลัก่กา อื ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�
31 ปัง มัฮ ตอก เซ ซ ไก โฮวน ปุย ป อาวต รกา ซ
โฮลฮ แม อาวต รเคะ� ปุย อาวต รเคะ ซ โฮลฮ แม
โรฮ อาวต รกา�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
32 เญอืม โฮว อื นึง คระ ละ ซ ฮาวก แตะ เวยีง เย

รูซาเลม� พะเยซู โฮว นัมนา โม ลุกซิก แตะ� โม
ลุกซิก อื เซ รไจจ ฆาื อ�ื ปุย ไฮญ ป ฟวต ลัก่เคะ อื
ฮลัต� พะเยซู บะ โรวก ลุกซิก แตะ กาว ลอา ปุย� ร
โฮงะ อาึง โอเอฮี ป ซ เกิต ละ แตะ ละ อ�ื 33 อฮั เฮ�ี
�เอะ ซ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม� ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ซ มอป ปุย ละ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะ
ทัม นา เซ� ซ นอป อื ไก พิต ปอ ยุม อ�ื ฟวยจ เซ
ซ มอป แม อื ละ ปุย ตัง เมือง� 34 ปุย ตังเมือง เซ ซ
โล่ ญวยฮ อ�ื ซ โดยจ อ�ื ซ เฟียต ซ ปุฮ อ�ื ซ ยุฮ
ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม
แม�� อฮั เซ�

ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ปัว โอเอฮี นึง พะเยซู
(มท� 20:20-28)

35 เญือม เซ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ กวน เซเบ่
ด่ี เอญี เคะ พะเยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� เอะ ลอา
เยอ ฆวต ปัว โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ� ปัว เปอะ เกือฮ
เนิ ตัม ป ปัว เยอะ เซ�� อฮั เซ�

36 พะเยซู ไฮมญ อ�ื �เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ
ละ แตะ�� อฮั เซ�

37 โม เซ โลยฮ อ�ื �ดัฮ เปอะ เอจี โฮลฮ แปน กซัต
อาวต ไม่ อมันัต โญตซัก ยุฮ แตะ โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ
เอะ ลอา งาวม ลวง ดอม เปอะ ติ ปุย ลวง วิ เปอะ ติ
ปุย โอะ�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

38พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ปัว เปอะ โอเอฮี
เตือง โอ แตะ ยุง� เปียง ญุ อาึ โม เปะ อมั ซ ปุน ญุ
โรฮ เปอะ� บั่ปติซมา รปั อาึ โม เปะ อมั ซ ปุน รปั
โรฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

39 ปุย ลอา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุน เนอะ�� อฮั
เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เปียง ญุ อาึ โม เปะ ซ ญุ
เนอึม เปอะ� บั่ปติซมา รปั อาึ โม เปะ ซ รปั เนอึม
โรฮ เปอะ� 40ป งาวม ลวง ดอม อาึ ไม่ ลวง วิ อาึ ปัง
เมอ โอ มัฮ ป ฟวยจ นึง อาึ� พะจาว ยุฮ อาึง อื ละ
ป ออฮ ซ เกือฮ อื ละ ปุย เซ�� อฮั เซ�

41 ลุกซิก อื กาว ปุย เซ เญือม เอจี ฮมอง อื ป อฮั
ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั เซ� ววั รพาวม อื ฆาื อ�ื 42พะเยซู
กอก โม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ป
ตัตเตียง ปุย ตังเมือง โกย คนัป แตะ ปุย อาวต ฆรมึ

* 10:24 10:24 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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อมันัต แตะ� ปุย ระ นึง อื เกือฮ ติ แตะ ปุน อฮั ปุน
มวยญ เบือ อมันัต แตะ� 43 โม เปะ เอ ปังเมอ โอ
เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก เซ� ป ฆวต แปน ป ระ ลลาึง
เปอะ ไมจ อื ญอม เกือฮ ติ แตะ แปน ป รซอฮ ละ
ปุย� 44ป ฆวต แปน ฮวันา ลลาึง เปอะ ไมจ อื ญอม
แปน กวนไจ ปุย โจฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 45 ปัง มัฮ
กวน ปุย ปลัฮเตะ มัฮ โตว ฮอยจ อื ละ ซ เกือฮ แตะ
ปุย รซอฮ ละ โกะ แตะ� มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ รซอฮ โกะ
แตะ ละ ปุย ไม่ โปง อื จีวติ แตะ เกือฮ แปน ควน โตฮ
แตะ ปุย โฮวน เซ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู เกือฮ ป จัก ไง่ ไฮ ติ ปุย
46 ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ ยว่ง

เยรโีค� เญือม ซ โกฮ โฮว แม อื ฮา ยว่ง เซ โฮวน
โรฮ ปุย ไฮญ ป โฮว ไม่ อ�ื ยุ อาวต ปุย จัก เฆียง
คระ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ บ่ารทิมาโย� มัฮ กวน ทิมา
โย� งาวม มอง ปัว โอเอฮี นึง ปุย� 47 ปุย เซ เญือม
เอจี ฮมอง อื ฮอยจ พะเยซู ยว่ง นาซาเรต คระ เซ�
อฮั เฮี เรยีง� �พะเยซู ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ
เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ� 48 ไก โฮวน ปุย ป
ดวน อื เกือฮ อาวต โฆย เยอ� ปุย เซ ปังเมอ โฮว ละ
อฮั แตะ เรยีง� �ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก
พาวม นึง แตะ�� อฮั แนฮ เซ�

49พะเยซู ชุง เอนิ ลโล่ะ นา เซ� ดวน ปุย กอก ปุย
เซ ละ แตะ� ปุย กอก เนอมึ อื ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �ไมจ
เปอะ เกือฮ รพาวม แตะ ไมจ มวน� โกฮ ชุง� พะ
เยซู เอจี มัฮ กอก อื ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 50 ปุย เซ
ปอฮ เอนิ อื พรุ ฮอป แตะ เซ� โกฮ พราวป เอนิ เอญี
เคะ พะเยซู�

51 พะเยซู ไฮมญ อ�ื �เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ
ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย จัก ไง่ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�พะโองจาว� ปัว ปะ เกือฮ ไง่ อาึ เกียฮ ยุ โอเอฮี��
อฮั เซ� 52พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ� รพาวม
เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ�� อฮั เซ� เญอืม เซ ปุย
จัก ไง่ เซ เกียฮ ยุ เอนิ โอเอฮี� ลอต เอนิ โฮว ฟวต
พะเยซู นึง คระ โฮว อื เซ�

11
พะเยซู บุก กวน บรงั
(มท� 21:1; ลก� 19:20; ยฮ� 12:12)

1 เญือม เซ พะเยซู ไม่ ลุก ซิก อื ฮอยจ โบ ยว่ง
เบ่ตฟาเก ไม่ ยว่ง เบ่ทานี� เอจี ซดิ ไม่ เวยีง เยรู
ซาเลม� เญอืม เอจี ฮอยจ อื ชวง บลาวง กาวก เกอ
ดวน ลุกซิก แตะ โฮว กา แตะ ลอา ปุย� 2 อฮั เฮี ละ
อ�ื �โฮว เลียก ฮอยจ โตะ ยว่ง ลัก่กา เปอะ เซ� เญื
อม เลียก เปอะ ยว่ง เซ ซ ยุ เปอะ กวน บรงั ติ� ปุก
ลัง่ ปุย อาึง� มัฮ กวน บรงั โอ ปุย ดิ บุก ติ ชวง� ไมจ
เปอะ กัฮ เมือะ โรวก ฮอยจ นา เฮ�ี 3 ดัฮ ปุย ไฮมญ
ไลลวง กัฮ เปอะ บรงั เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก
เฮ�ี ฆวต โกว พะโองจาว ติ เตะ� เนฮ โล่ว ซ ตาว
แม อื ฮอยจ นา เฮี ตอก ไพรม อ�ื ไมจ เปอะ อฮั เซ
ละ�� อฮั เซ�

4 ลุกซิก ลอา ปุย เซ โฮว รโตฮ เนอึม ยุ กวน บรงั
เซ โบ คระ ติ� ปุก ปุย โบ รเวอืะ เญือะ� กัฮ อ�ื
5 ป ชุง นา เซ ไฮมญ อ�ื �กัฮ เปอะ กวน บรงั เซ ละ
เมอ�� อฮั เซ� 6 ลุกซิก ลอา ปุย เซ โลยฮ อื ตัม ป
อฮั พะเยซู อาึง ละ แตะ� เญอืม เซ โปง อื โรวก อ�ื

7 ลุกซิก ลอา ปุย เซ เมือะ โรวก กวน บรงั เซ ฮอยจ
เคะ พะเยซู� ตุย เครองึ เซอกึ แตะ ตุม อื นึง ตังโฆ
ระ บรงั เซ� เญือม เซ พะเยซู บุก ปุ โฮว บรงั เซ�
8 ไก โฮวน ปุย ป ตุย ตุม เครองึ เซอกึ แตะ ตัม คระ
ซ โฮว อื เซ� งอ่น อื บิฮ ฮละ โคะ เน่อมึ คระ ชจิ�
ตุม โรฮ อื ตัม คระ เซ โรฮ� 9 โม ป โฮว รกา ไม่ โม
ป ฟวต ลัก่เคะ อื อฮั ปุ โฮว เฮี เรยีง� �โฮซันนา�
ปัว เกือฮ ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว ไมจ ลอป ป ยุ
เคราะ ลอป ป ฮมอง� 10 ปัว พะจาว เกือฮ บัน่เมือง
ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ อาวต ไมจ อาวต
มวน� มัฮ บัน่เมือง เซ ป ซ ฮอยจ ละ เอะ เอ� โฮซัน
นา� ลืลาว พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง�� อฮั เซ
ปุย โฮวน เซ�

11 พะเยซู เลียก เวยีง เยรูซาเลม� ฮาวก ฮอยจ
นึง ควง วิฮนั� ซาวป แลน โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื
ฟวยจ เซ โอก โฮว ฮอยจ ยว่ง เบท่านี ไม่ ลุกซิก แตะ
เตือง กาว ลอา ปุย อื เซ นึง เอจี ปู พริ ละ แตะ�

โคะ เม ป โอ ไก เปลิ
12 ปวยฮ พริ เซ แม เญือม โอก พะเยซู ไม่ โม ลุก

ซิก อื ฮา ยว่ง เบท่านี พะเยซู ฆวต โซม� 13ชวน โคะ
เม ติ ก ซไง อ�ื เกลอมึ ฮละ� โฮว แลน เปลิ อื ไม่ โอ
อื เปลิ� เมือต เอจี ฮอยจ นึง เน่อมึ อื ยุ โตว เปลิ อื
ติ โม่ว เนอมึ� ไก ฮละ โน่ง� นึง โอ อื ดิ มัฮ เมือ เปลิ
โคะ เม� 14พะเยซู อฮั เฮี ละ โคะ เม เซ� �เฆิม เฮี
โฮว ไป นา เยอ ไก โตว ป ซ โฮลฮ โซม เปลิ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื โม ลุกซิก อื ฮมอง โรฮ ป อฮั อื เซ�

พะเยซู โครฮ ป โชะ โอเอฮี โอก ฮา วฮินั
(มท� 21:12; ลก� 19:45; ยฮ� 2:13)

15 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม พะเยซู
ฮาวก เอนิ ฮอยจ นึง ควง วฮินั� โครฮ ป โชะ ป นาวง
โอเอฮี ไม่ ป รวี โอเอฮี โอก ฮา ควง วฮินั เซ� รเคอปึ
โตะ ยุฮ โม ป เปียน มาื ไม่ ตังอี ยุฮ โม ป โชะ รโกะ
เกอ�ื 16 คัต ปุย โอ โฮว ไม่ รบุยฮ ลกลอม แตะ โตะ
ควง วฮินั เซ� 17พะเยซู เพอกึ โม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�พะทัม โม่ เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �วฮินั ยุฮ อาึ ปุย ซ
อฮั อื มัฮ ก ไววอน ปุย โครยญ เจือ ปุย�� โม เปะ
ปังเมอ เกือฮ เปอะ แปน �โตะ ทัม อาวต คะมุย� �
อฮั เซ�

18 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เมือต เอจี
ฮมอง ลปุง เซ� ซาวป เอนิ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม
ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื โม เซ บระ ฮลัต นึง พะเยซู ฆาื เง
อตึ โม ลัปซด่อน นึง รซอม เพอกึ ตอม อื ปุย� 19 เญื
อม เอจี ปู พริ อี พะเยซู โอก ฮา เวยีง เซ� ยุฮ อื ตอก
เซ โครยญ บู�

ไลลวง โคะ เม ยุม
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20 ปวยฮ พริ เซ เญือม งาวป ลัง่ อื พะเยซู ไม่ ลุก
ซิก อื โฮว แม คระ ไก โคะ เม เซ� ยุ โฮรง ซออฮ เอนิ
อื ฮอยจ ละ แรฮ แตะ� 21 เปโตร โตก ละ บวยจ พะ
เยซู ละ อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปอคู� ตึต แตะ โคะ เม
บวยจ ปะ ละ โฮ เอจี ยุม�� อฮั เซ�

22 พะเยซู โลยฮ อื ละ ลุกซิก แตะ� �ไมจ เปอะ
เจือ พะจาว� 23 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื
ปัง ดวน เปอะ บลาวง เฮี เฌาะ ติ แตะ ฮอยจ นึง
ปลัฮ รอาวม� ดัฮ เปอะ เจือ เนอึม ซ แปน อื ตอก
อฮั แตะ เซ� ไม่ โอ เปอะ ซองไซ รพาวม นึง� ซ เกีย
ฮ แปน เนอึม ละ เปอะ ตัม เซ� 24 มัฮ เซ ป อฮั อาึ
ละ เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี เญือม ไววอน เปอะ ปัว โอ
เอฮี นึง พะจาว เยอ� ไมจ เจือ เนอึม เอจี มัฮ แตะ
นัม โฮลฮ� โอเอฮี เซ ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ ฆาื อ�ื
25 เญือม ชุง เปอะ ละ ซ ไววอน แตะ ดัฮ ปุย ไก พิต
ไก โฌวะ ละ เปอะ� ปุ ทื โซะ โระ โกลยจ� ดัฮ เปอะ
โอ ทื โซะ โระ โกลยจ โฮ� เปือะ เปอะ เมือง มะลอง
ทื โตว โรฮ โม เปะ โซะ� โระ โตว โรฮ โม เปะ โกลยจ
โรฮ� 26 (ดัฮ เปอะ ทื ปุย โซะ โระ ปุย โกลยจ� เปือะ
เปอะ เมือง มะลอง ซ ทื โรฮ โม เปะ โซะ� โระ โรฮ
โม เปะ โกลยจ�� อฮั เซ��*

ปุย ไฮมญ ไลลวง อมันัต พะเยซู
(มท� 21:23; ลก� 20:1-8)

27พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ แม นึง เวยีง เยรู
ซาเลม แม� ลไล โฮว อื โตะ ควง วฮินั เนอ� โม ซตุ
ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ ป กวต ป เฮยีง เอญี เคะ
พะเยซู� 28อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ โฮลฮ เปอะ อมันัต แตะ
เน่อมึ ก เมอ ยุฮ เปอะ กัน ตอก เซ� ปุย ป ดวน ปะ
ยุฮ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ ซ ไฮมญ โรฮ โม
เปะ นึง ติ เจือ� โลยฮ เนิ� ดัฮ เปอะ โลยฮ เนิ โฮ�
อาึ ซ รโฮงะ โรฮ ละ เปอะ ตอก เกียฮ ยุฮ แตะ กัน
ตอก เซ� 30 กัน เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา� อมั
มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� อมั มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ� โลยฮ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม เซ ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �เอะ
ซ โลยฮ ละ อื ตอก เมอ แล� ดัฮ เอะ ซ อฮั มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� ตึน ซ ไฮมญ แม เอะ
ตอก เฮ�ี �เมอยุ โอ โม เปะ เจือ โยฮนั เนอ�� ตึน
ซ อฮั เซ เนิ� 32 ดัฮ เอะ ซ อฮั มัฮ ปุย ปลัฮเตะ ป
เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู แปน โตว�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง ฮลัต แตะ นึง ปุย โฮวน เซ นึง
อฮั ปุย โฮวน เซ โยฮนั มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เตือง
โอยจ แตะ� 33 โม เซ โลยฮ อื ฆาื อื ละ พะเยซู ตอก
เฮ�ี �โม เอะ ยุง โตว�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ
อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ ซ รโฮงะ โตว โรฮ ละ เปอะ
ตอก โฮลฮ แตะ อมันัต แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน เซ��
อฮั เซ�

12
ไลลวง กุม รปึม อะงุน
(มท� 21:33-46; ลก� 20:9-18)

1 ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อื นึง ลปุง ปันฮา
แตะ� �ไก ปุย ติ� ยุฮ รปึม อะงุน� ยุฮ ฆรุง ไคว อ�ื
ปอยจ ซโมะ ละ ซ บึน แตะ เปลิ อะงุน ยุฮ แตะ นึง
อ�ื ยุฮ เญือะ ฮลาวง ละ มอง แตะ รปึม เซ� เกือฮ
ปุย ยุฮ พา อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ โกะ อื โฮว อาวต
ฮา อื เมือง ไฮญ� 2 เญือม เอจี เติง เวลา เปฮ เปลิ
อะงุน เซ ดวน กวนไจ แตะ ติ ปุย โฮว เคะ ป ยุฮ พา
รปึม เซ� ตะ เกือฮ อื โฮว ตุย รโตง แตะ นึง อ�ื 3 ป
ยุฮ พา รปึม เซ ปังเมอ โฮมวต กวนไจ อื เซ� เฟียต
อ�ื ปุฮ อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ อื เอญี ปลาว� 4ฟวยจ
เซ กุม รปึม เซ ดวน แม กวนไจ แตะ โฮว ติ ปุย แม�
ปุย โม เซ ปุฮ ไกญ อื ปอ ม่ะ อื ไม่ ยุฮ อื ป โซะ ป ไซญ
ละ อื โฮวน เจือ� 5 กังเคะ เอ ดวน แม กวนไจ แตะ
โฮว ติ ปุย แม� โม เซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อ�ื ป ยุฮ พา
รปึม เซ ยุฮ แนฮ อื ตอก เซ ละ กวนไจ กุม รปึม เซ
โฮวน ปุย� ปุฮ อื งอ่น� ยุฮ ยุม ไม่ อื งอ่น� โม เซ
โฮลฮ โตว โรวก รโตง ปอเลียง แตะ เซ ติ ตื เนอึม�
6 กุม รปึม เซ ไก กวน รเมะ ติ โน่ง� ฮรกั เนอึม อ�ื
โฮน รเคะ อื เญือม โอ อื เญือะ ไก ปุย ไฮญ ละ อ�ื
เกือฮ กวน แตะ เซ โฮว เคะ อ�ื อฮั เฮ�ี โม เซ ตึน
ซ นัปทื กวน อาึ� อฮั เซ� 7 โม ป ยุฮ พา รปึม เซ ปัง
เมอ โอ โรฮ นัปทื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึน ซ มัฮ
ปุย เฮี ป ซ โฮลฮ รปึม เฮี เฆียง เฮ�ี ไมจ เอะ ยุฮ ยุม
ไม่ เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ รปึม เฮี แปน คอง แตะ�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� 8 โม เซ โฮมวต เนอมึ ปุย เซ� ยุฮ ยุม
ไม่ อ�ื ตุย โปวฮ อื ก พริ รปึม เซ� 9 ป มัฮ กุม รปึม
เซ เมอ ซ ยุฮ อื ฆาื อ�ื ตึน ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป
ยุฮ พา รปึม เซ� ฟวยจ เซ ซ เกือฮ แม ปุย ไฮญ ยุฮ
พา อื ละ แตะ�� อฮั เซ พะเยซู�

10พะเยซู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั มัฮ โอ
เปอะ ดิ ลาว พะทัม เฮ�ี �ด่อง ซโมะ โปวฮ ป ยุฮ
เญือะ อา เอจี โซวต พะจาว เกือฮ แปน ด่อง โรง�
11 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ ป ยุฮ พะจาว� เงอตึ เนอมึ ไง่
ซลอง เอะ นึง�� อฮั เซ พะทัม��

12 โม ป มัฮ ฮวันา โม ยวิ เซ ฆวต โฮมวต พะเยซู�
นึง ยุง อื ฮอยจ ลปุง ปันฮา อื เซ ละ โม โกะ แตะ�
โม เซ ปังเมอ โอ โรวต โฮมวต อื ฆาื ฮลัต แตะ นึง
ปุย โฮวน เซ� โอก โฮว เยอื ฮา พะเยซู ฆาื อ�ื

ไลลวง กัฮ ปุย พาซี โอเอฮี
(มท� 22:15-22; ลก� 20:19-26)

13 ฟวยจ เซ โม เซ ดวน โม ฟาริซี ไม่ โม ป มัฮ
ไม่ กซัต เฮโรต โฮว เคะ พะเยซู งอ่น� ละ ซ เกือฮ อื
มอง โซวต พิต ลปุง อ�ื 14 เญอืม เอจี ฮอยจ อื อฮั เฮี
ละ อ�ื �อาจาน� เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ ปุย เนอึ
ม รพาวม� อฮั เปอะ โตว โอเอฮี ป มวน ละ ฮมอง
ฮยวก ปุย อื โน่ง� ไก เปอะ โตว ป ฮรกั ป จัง� เพ
อกึ เปอะ ไลลวง พะจาว ตัม ซื อ�ื กัน ซ กัฮ ปุย พาซี
ละ ซีซา อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ เอะ เอ� อมั โอ ปุก อ�ื
15 อมั ไมจ กัฮ� อมั โอ ไมจ กัฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

* 11:26 11:26 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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พะเยซู เอจี ยุง อื มัฮ อื เคียต โม เซ ไฮมญ แตะ
ตอก เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �โม เปะ ริ โน่ง เปอะ
โซวต พิต ลปุง อาึ เมอ� ตัว มาื แทป ยุฮ เปอะ เซ�
เกือฮ อาึ แลน เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 โม เซ กอยฮ
เนอมึ อื ละ อ�ื พะเยซู ไฮมญ อื นึง อ�ื �มัฮ ฮุป ปุย
ป ไก นึง มาื เฮ�ี มัฮ มอยฮ ปุย ป ไก นึง อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ซีซา�� อฮั เซ�

17พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ ซีซา
ไมจ เปอะ ทไว ละ ซีซา� โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ พะจาว
ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เง
อตึ เนอมึ นึง ตอก โลยฮ พะเยซู อื เซ�

ป ฮอยจ ไฮมญ ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย
(มท� 22:23-33; ลก� 20:27-40)

18 เญือม เซ โม ซาดู่ซี เอญี เคะ พะเยซู� มัฮ ป
อฮั ป ยุม โอ เกียฮ โกฮ ไอม แม โม เซ เยอ� ไฮมญ
พะเยซู ตอก เฮ�ี 19�อาจาน� ไอ โมเซ เอจี ไซฮ อาึง
อื ละ เอะ แปน โกตไม ตอก เฮ�ี ดัฮ ปรเมะ ยุม ฮา
ปรโปวน เญือะ แตะ� ดัฮ โอ ไก กวน โฮ� ไมจ แม
ปุ อื ไอฮ เดอมึ ซ ซึป จัตเจือ เอียกระ เอียกตุ แตะ
เซ� 20 ไพรม อื ไก ปุย ติ เญือะ� ไก กวน รเมะ อา
แลฮ� ป มัฮ เอยีกระ อื เซ เญือะ� ยุม เตือง โอ แตะ
ดิ ไก กวน� 21 ปุ ทัต อื ไอฮ โรฮ ปรโปวน เซ โรฮ�
ยุม โรฮ เตือง โอ แตะ ไก กวน ไม่ อ�ื กังเคะ อื ปุ ปุย
เซ ยุฮ ตื โรฮ อื ตอก เซ� 22 ปุย เตือง อาแลฮ อื เซ
ไอฮ ปรโปวน ติ เซ� ยุม เตือง โอ แตะ ดิ ไก กวน ไม่
อื เตือง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ยุม โรฮ�
23 เคียง มัฮ ตอก เซ ซเงะ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ
ลัก่ยุม แตะ เซ� ปรโปวน เซ ซ แปน ปรโปวน เญือะ
ปุย นึง อื ไน ปุย อาแลฮ เซ� นึง เอจี ไอฮ อื ปรเมะ
เซ เตือง อาแลฮ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

24พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ เอจี พิต เนอมึ
ตอก งอ่ต เปอะ โอเอฮี� มัฮ ฆาื โอ เปอะ ยุง ลปุง ไก
นึง พะทัม ไม่ อมันัต พะจาว� 25 ซเงะ ซ โกฮ ไอม
แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เญาะ ไก โตว ป เญือะ ป
เอญี นึง� ซ ตอก เอนิ โม เตปด่า ยุฮ พะจาว ป อาวต
เมือง มะลอง นึง ไลลวง ตอก เซ� 26 โม เปะ อมั มัฮ
โอ เปอะ ดิ ลาว นึง พะทัม ไซฮ ไอ โมเซ ไลลวง ซ โกฮ
ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� เญือม เซ มัฮ เญื
อม รเออปึ งอ ละ อื นึง โคะ โฮ� พะจาว อฮั อื ละ ไอ
โมเซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิ
ฮกั ไม่ ยาโคป�� อฮั เซ พะจาว� 27 ดัฮ มัฮ ตอก
เซ มัฮ โตว พะจาว ทื ป ยุม� มัฮ พะจาว ทื ป ไอม�
เอจี ที นึง เซ พิต เนอึม ป งอ่ต โม เปะ เอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

ป ระ ไล นึง ป อฮั พะจาว อาึง
(มท� 22:34-40)

28 ไก คู เพอกึ พะทัม ติ ปุย� เญือม เอจี ฮอยจ อื
ฮมอง ตอก เก ปุย ปุ แตะ� ฮมอง โรฮ ปุก ตอก โลยฮ
พะเยซู อื ละ ปุย� ไฮมญพะเยซู ฆาื อ�ื �เมาะ ป อฮั
พะจาว อาึง นึง โกตไม ยุฮ แตะ มัฮ เมอ ป ตึก นึง ระ
ไล แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ�

29พะเยซู โลยฮ อื ละ ปุย เซ� �เอจี มัฮ เฮ�ี �โม
อซิราเอน� งอ่ต เมอะ� มัฮ พะจาว ทื เอะ เซ โน่ง ป
มัฮ พะจาว เนอมึ เมอ� 30 ไมจ เปอะ ฮรกั พะจาว ทื
แตะ ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ� ฮอยจ
นึง กัมกึต วไิซ� ฮอยจ นึง เรยีง นึง แด่น เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื� 31 ฟวยจ เซ มัฮ แม เฮี ติ ป ระ ไล นึง
อ�ื �ไมจ เปอะ ฮรกั ปุยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ
แตะ ไอฮ โรฮ�� โอเอฮี อฮั พะจาว อาึง ไก โตว ป
ระ ไล ฮา ลอา คอ เซ�� อฮั เซ�

32 คู เพอกึ พะทัม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เนอึม� อา
จาน� เอจี ปุก เนอึม ป อฮั ปะ เซ� พะจาว เนอึม
ไก ติ โตน โน่ง� โนก ฮา พะจาว เซ ไก โตว พะจาว
ไฮญ� 33 ไล ฮรกั ปุย พะจาว ฮอยจ นึง ไกญ เปละ
ไกญ พาวม แตะ� ฮอยจ นึง กัมกึต วไิซ� ฮอยจ นึง
เรยีง นึง แด่น แตะ� ไม่ ฮรกั อื ปุยว่ง แตะ ตอก ฮรกั
อื โกะ แตะ ไอฮ โรฮ� มัฮ เนอมึ ป ไมจ� โอเอฮี ตอก
เซ ไมจ ฮา กัน ตอง ปุย ทไว ซัตซิง ละ พะจาว� ไม่
กัน ทไว โอเอฮี ไฮญ ละ อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

34 เญือม ฮมอง พะเยซู ปุก เนอึม ตอก โลยฮ ปุย
เซ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ซไง เปอะ โตว ฮา บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื เคียง เซ โฮว ไป นา
เญาะ ไก โตว ป โรวต ไฮมญ ไลลวง ตอก ซ โซวต
แตะ พิต ลปุง พะเยซู ติ ตื เนอมึ�

พะครติ อมั มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�
35 เญือม เพอกึ ตอม พะเยซู ปุย โตะ วฮินั เซ พะ

เยซู ไฮมญ ปุย ตอก เฮ�ี �โม คู เพอกึ พะทัม เมอ
ยุ อฮั อื พะครติ มัฮ จัตเจือ กซัต ด่าวติ เตอ� 36 ลปุ
พะจาว เอจี เกือฮ ด่าวติ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
งาวม ลวง ลั่กดอม อาึ ฮอยจ ละ เกือฮ อาึ ป รุป ไม่
เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ� อฮั เซ ละ พะโองจาว
ทื อาึ พะจาว เยอ��

37�ดัฮ กซัต ด่าวติ อฮั พะโองจาว ละ ตอก เซ โฮ�
พะครติ เซ อมั ซ เกียฮ มัฮ จัตเจือ อื โน่ง� แจง โอ
อื มัฮ ฮา�� อฮั เซ� โม ลัปซด่อน เญือม ฮมอง อื ป
อฮั พะเยซู เซ มวน เนอมึ รพาวม เบือ อ�ื

ไล โม คู เพอกึ พะทัม
38พะเยซู อฮั เฮี นึง รซอม เพอกึ ตอม แตะ ปุย�

�ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา โม คู เพอกึ พะทัม� โม
เซ ฆวต จาวป ลปิ ดา� ฆวต โฮว ไป โฮว มา ไม่ อื
นึง โตะ กัต� นึง ฆวต เกือฮ อื ปุย นัปทื แตะ� 39 เญื
อม ฮาวก อื นึง โฮงซุต ไม่ เญือม เลียง ปุย ปุ แตะ
ฆวต งาวม ก ฮลาวง ก คึ อ�ื 40 โม เซ โกย โลป แตะ
เญือะ ม่า ยุฮ แมฮงั แมไม นึง เฮยีง แตะ� เคียต กอ
ไววอน เล่ีญๆ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุ แตะ� ปุย ตอก เซ
ซ ระ เนอมึ ตุต ลอก ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

มาื ทไว แมฮงั
(ลก� 21:1-4)

41 ลไล งาวม พะเยซู รเตือป ฮติ ทไว ปุย มาื นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ� มอง แลน ป ดุฮ มาื โตะ ฮติ เซ�
เญือม เซ ฮอยจ โม ป กอย นึง โฮวน� โม เซ โรวก
ดุฮ มาื โตะ ฮติ เซ โฮวน� 42 ฮอยจ โรฮ แมฮงั ตึก
นึง ตุก แตะ ติ ปุย� ดุฮ โรฮ มาื ซครกั นึง อื ลอา�
งวยฮ เมาะ ติ เซีจ� 43พะเยซู กอก โม ลุกซิก แตะ�
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อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ป ดุฮ
แมฮงั ตุก เฮี โตะ ฮติ เซ โฮวน ฮา ป ดุฮ ปุย ไฮญ เตื
อง โอยจ อ�ื 44 ปุย ไฮญ เซ ตุย ดุฮ มาื โฮฮ ไจ แตะ
นึง อ�ื ปรโปวน โอยจ นึง ตุก แตะ เฮ�ี ปังเมอ ตุย
ดุฮ มาื ซ เลียง แตะ จีวติ แตะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื�
อฮั เซ�

13
เวลา ลัก่ ก ลอยจ อื
(มท� 24:1-51; ลก� 21:5-36)

1ลไล โอก พะเยซู ฮา วฮินั เซ ป มัฮ ลุกซิก อื ตา ติ
ปุย เยอ� อฮั เฮ�ี �ปอคู� ตึต แตะ� แก แลน เญือะ
คึ ยุฮ ปุย นึง ซโมะ ระ เซ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 พะเยซู อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ เซ� �ปะ เอจี ยุ
เปอะ วิฮนั คึนัก เฮ�ี โม่ เปอะ ยุ� ซโมะ อาวต ราว
ปุ แตะ เฮี ซ เญื่อฮ โอยจ� เญือะ ซ ไก โตว ติ เนอึม
ป ซ อาวต ลัง่ อื เบือง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เญือม งาวม พะเยซู นึง ไกญ บลาวง กาวก ร
เตือป วฮินั เซ เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ไม่ อนัดรู
ฮอยจ ไฮมญ โน่ง พะเยซู ตอก เฮ�ี 4 �ปัว ปะ รโฮงะ
ละ แตะ ป อฮั เปอะ เนาะ โฮ� ซ เกิต เญือม เมอ�
เญือม เอจี ซ เกิต อื มัฮ เมอ ป ซกิ ซัมคัน นึง อื ละ
เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ เนอมึ เปอะ แฮน ติ
แตะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ ไฆร ฮา ลปุง เนอึม�
6 เฆียง เฮี เยอ ซ ไก โฮวน ป ซ ฮอยจ โกว มอยฮ อาึ
อ�ื ซ อฮั เฮ�ี �ปุย อฮั เปอะ เซ เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี� ซ
อฮั เซ� ซ จุ ปุย ไฆร ฮา ลปุง เนอมึ ฆาื อื โฮวน ปุย�
7 ปัง ฮมอง เปอะ เซียง รุป ปุย ปุ แตะ ก ซดิ อ�ื ปัง
ฮมอง เปอะ คราว อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ
โตวฮ ฆราึง ฆาื� โอเอฮี ไล เซ จัมเปน อื ไก� ลัก่ ก
ลอยจ โอเอฮี ปังเมอ โอ ดิ ฮอยจ� 8 ปุย ปะเทต เฮี ซ
ตอซู ปุย ปะเทต เซิต� ปุย เมือง เฮี ซ ตอซู ปุย เมือง
เซิต� ซ เกิต ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ ไปลญ อาวป เออปึ
กิฮ นึง โฮวน โดฮ� โอเอฮี ไล เซ ตอก เญือม อาวม
โรง ปรโปวน โซะ ซ เติง เคิ รอาวม แตะ โฮ�

9 �ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา เนอมึ นึง แตะ� ปุย
ซ โฮมวต โรวก โม เปะ ฮอยจ นึง ซัน� ซ เฟียต ซ
ปุฮ โม เปะ โตะ โฮงซุต� ซ โฮลฮ เปอะ ชุง ลัก่กา โม
จาวเมือง ไม่ กซัต ฆาื ทื เปอะ อาึ� ละ ซ โฮลฮ เปอะ
รโฮงะ ไลลวง พะจาว ละ โม เซ� 10 กา เกิต โอเอฮี
ตอก เซ ไมจ อื ไก ป โฮว ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว ละ ปุย โครยญ เจือ ปุย� 11 เญือม โฮมวต
ปุย โรวก โม เปะ ฮอยจ ละ ซัน� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก
รพาวม นึง ป ซ อฮั ซ มวยญ แตะ� เญอืม เติง เวลา
อ�ื เกือฮ พะจาว เปอะ อฮั ตอก ออฮ ไมจ เปอะ อฮั
ตอก เซ� ป ซ อฮั เปอะ เซ มัฮ โตว โม เปะ ไอฮ ป อฮั
ฮา� มัฮ ลปุ พะจาว�

12�เญอืม เซ� เอยีก ซ รโจฮ ปุ แตะ ฮอยจ ละ ยุม
อ�ื เปือะ ซ รโจฮ กวน แตะ� กวน ซ ฟอง มะเปือะ
แตะ ฮอยจ ละ ยุม อ�ื 13 ปุย เตือง โอยจ อื ซ เกละ
ยุ โม เปะ ฆาื ทื เปอะ อาึ� ปุย ปุน อาวต ไม่ รพาวม
เจือ แตะ ฮอยจ ลอยจ อื พะจาว ซ เรอมึ ปุย เซ�

ไลลวง เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย
14 �โม ป ลาว พะทัม ไมจ อื เกือฮ ไล เฮี คาว ไจ

แตะ� โม เปะ ซ ยุ เปอะ อาึง ปุย โอเอฮี ป รแอม
ลัมเลือ ละ พะจาว นา ก โอ อื ลัมเปิง อาวต� เญื
อม ยุ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ ไมจ ปุย อาวต จังวตั ยู
เด่ีย ตอ ฮอยจ นึง บลาวง� 15 ป อาวต นึง ดัต่ฟะ
ปุ เญือะ เกือฮ เลียก ตุย โอเอฮี อาวต โตะ เญือะ�
16 ป อาวต นึง ชจิ นึง ม่า ปุ เญือะ เกือฮ แม ตุย เค
รองึ จาวป แตะ� 17 เญือม เซ เยอ ซ ญัก เนอึม ละ
โม ป โรวก ไม่ โม ป ปุ ลัง่ กวน� 18 ไมจ เปอะ ไว
วอน ปัว โอ เกือฮ โอเอฮี ตอก เซ เกิต ละ แตะ เมือ
โฆยญ� 19 เญือม เซ ซ เกิต เม่ะมัก่ โซะ ลอน นึง�
โซะ ฮา โซะ โอเอฮี ไฮญ โครยญ เจือ� เน่อมึ เญือม
ยุฮ โรง พะจาว ปลัฮเตะ ฮอยจ ปเล่ีย ไก โตว ป โซะ
ตอก เซ� ลัก่กา อื ปุ โรฮ ซ ไก� 20พะจาว เอจี เกือฮ
เวลา เซ เงีย่ง นึง โตก แตะ ละ โม ป เลือก แตะ อาึง
เซ� มัฮ โอ อื เกือฮ เงีย่ง ตอก เซ ไก โตว ป ซ ไอม
นึง อื ติ ตื เนอึม� 21 เญือม เซ ดัฮ ไก ป ซ อฮั ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี �เตะ� พะครติ อาวต นา เซ�� ดัฮ
อฮั เซ ละ เปอะ ปุ เจือ� ปัง อฮั แม เฮี ละ เปอะ�
�ไก นา เซิต�� ปุ โรฮ เจือ� 22ซ ไก โม ป อฮั ติ แตะ
มัฮ พะครติ นึง� ไม่ โม ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว นึง โฮวน ปุย� โม เซ ซ ปุน ยุฮ ป ซัมคัน ปอ
เงอตึ ปุย นึง� มัฮ ฆวต จุ อื โม ป เลือก พะจาว อาึง
เซ เกือฮ ไฆร ฮา ลปุง เนอมึ ดัฮ ปุน อื โฮ� 23 โม เปะ
ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง แตะ� อาึ เอจี อฮั อาึง
ละ เปอะ โครยญ เจือ เน่อมึ กา เฆียง เกิต อ�ื

กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ฮอยจ แม
24 �เญือม เอจี ลอยจ เม่ะมัก่ เซ ซเงะ ซ เฟียก�

เคิ ปุ เญือะ ซ รงั� 25 ซโมยญ ซ ดุฮ ฮา มะลอง� โอ
เอฮี ป ไก อมันัต นึง กังฮาว ซ รกุฮ รเตียง� เญือะ ซ
อาวต โตว เบือง แตะ� 26 เญือม เซ ปุย ซ ยุ ฮอยจ
กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง ชุต รวู ไม่ อมันัต โญตซัก คึนัก
ยุฮ แตะ� 27 เญือม เซ ซ ดวน โม เตปด่า ยุฮ แตะ
เกือฮ อื ตุย รโจะ ปุย เลือก แตะ เตือง โอยจ อ�ื เตื
อง ปาวน ลวง อื เซ� ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�
28 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ไลลวง เฮ�ี ซ แพป ละ
เปอะ ไม่ โคะ เม� เญือม จัว กัก ชุก ฮละ อื เอจี ยุง
เปอะ ซดิ ซ เฮละ อ�ื 29ตอก โรฮ เซ� เญอืม ยุ เปอะ
เกิต โอเอฮี ตอก เซ โม เปะ เอจี ยุง โรฮ เปอะ มัฮ อื
ซดิ ซ ฮอยจ พะครติ เตอ� 30 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอมึ อ�ื ปุย เจน เฮี ซ ยุม โอยจ โตว กา เกิต โอเอฮี
ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื 31 ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง ซ
ไฆร� ป อฮั ป มวยญ อาึ ปังเมอ โอ เกียฮ ไฆร เฟือฮ
เอนิ�

32 �ซเงะ เซ เวลา เซ ไก โตว ป ยุง� เตปด่า ป
อาวต นึง เมือง มะลอง ไม่ กวน พะจาว ปุ โรฮ ยุง
อ�ื ยุง เปือะ อื โน่ง� 33 ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง
ไม่ เพรยีง แนฮ เปอะ ติ แตะ� นึง โอ โม เปะ ยุง เญื
อม ซ ฮอยจ ซเงะ เซ� 34แพปละ เปอะ ไม่ กุม เญือะ
ติ� ซ โอก โฮว ฮา เญือะ แตะ คระ ซไง� กา โฮว อื
ซตอก อาึง กัน ละ กวนไจ ยุฮ แตะ ติ ปุย ติ เจือ� ติ
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ปุย ติ เจือ� ดวน ปุย มอง โตะ รเวอืะ เซ มอง เญือะ
ยุฮ แตะ� 35 มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ เครองึ รไจจ นึง
ฆาื อ�ื นึง โอ เปอะ ยุง เญอืม ซ ฮอยจ กุม เญือะ เซ�
อมั ซ ฮอยจ เมือ รเปือ ปู� อมั ซ ฮอยจ งอ่น ซาวม�
อมั ซ ฮอยจ เมือ รเอาะ แอ� อมั ซ ฮอยจ เมือ โอก
ซเงะ� ยุง เปอะ โตว� 36 ดัฮ เปอะ โอ เครองึ รไจจ
นึง� ตึน ซ ฮอยจ พราวป ลไล ไอจ เปอะ� 37 ป อฮั
ฮะ ละ โม เปะ เฮ�ี อาึ อฮั โรฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง�� อฮั เซ�

14
ปุย ฆวต บระ โฮมวต พะเยซู
(มท� 26:1-5; ลก� 22:1-2)

1 ไก ลัง่ ลอา ซเงะ กา ซ ฮอยจ กัน โซม เลียง ฌาว
ปุย� มัฮ เญือม โซม อื คโนมปัง โอ ไก เจือ� โม
ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ
บระ แตะ โฮมวต พะเยซู ไม่ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื 2 โม
เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �คัน โตว ยุฮ เวลา โซม เลียง
ฌาว ปุย� เกิต ปลาว ป ซุกซัก ลุงลัง ฆาื ซน่ะ ลลาึง
ปุย โฮวน เฮ�ี� อฮั เซ�

ปรโปวน เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ พะเยซู
(มท� 26:6-13; ยฮ� 12:1-8)

3 เญือม เซ พะเยซู ฮาวก เญือะ ซีโมน ยว่ง เบ่ทา
นี ป มัฮ ปุย ลาวต ไพรม อื เซ� ลไล โซม อื ฮอยจ
ปรโปวน ติ ปุย� ไปญ เอปิ แกว ลออยฮ ซออย ฮงาื�
มัฮ ป ตึก นึง เปียง แตะ� โปวก พลุก เอปิ ยุฮ แตะ�
เรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื ยุฮ แตะ เซ นึง ไกญพะเยซู�
4 ไก งอ่น ป ววั ป ยุฮ ปรโปวน เซ รพาวม อ�ื อฮั เฮี
ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �เกือฮ ลออยฮ เซ ไลจ เยอื ละ
เมอ� 5 ลออยฮ เซ มัฮ โชะ อื โฮลฮ มาื นึง อื ลอวย
รอย โฮฮ เด่นารอินั� ฟวยจ เซ โฮลฮ เรอึม ป ตุก ป
ญัก นึง อ�ื� อฮั เซ� โม เซ เติ เนอมึ เติ แนม ปรโป
วน เซ ฆาื อ�ื

6 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุ เติ� เกียฮ เกือฮ
โน่ง เปอะ ปรโปวน เฮี ตุก รพาวม เมอ� เอจี ไมจ
เนอึม กัน ยุฮ อื ละ อาึ เฮ�ี 7 ป ตุก ป ญัก อาวต
ลอป ไม่ เปอะ� โม เปะ ซ ยุฮ เปอะ ป ไมจ ละ เญื
อม ออฮ� โฮลฮ เปอะ ยุฮ ละ อื เญือม เซ� อาึ ปัง
เมอ โอ ซ อาวต ลอป ไม่ เปอะ� 8 ปรโปวน เฮี เมาะ
ป เกียฮ ยุฮ อื เอจี ยุฮ อื เนิ� ไลลวง เรฮ อื ลออยฮ
นึง อาึ เซ เอจี มัฮ รโซก รเงอ่มึ อื อาึ กา เติง เวลา ซ
รมอยจ ปุย อาึ� 9 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ซ
โฮว ครอฮ ปุย ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ก ออฮ ก
เอฮี เล่ีป เตะ ญุ่ก� ไลลวง ป ยุฮ ปรโปวน เฮี ซ พรุ ซ
มอยฮ แปน ควน ไตม ปุย อื นึง อ�ื� อฮั เซ�

ยูด่า ซ โร พะเยซู ละ โม ซตุ
(มท� 26:14-16; ลก� 22:3-6)

10 เญอืม เซ เยอ ยูด่า อซิคารโิอต ป มัฮ ลุกซิก ไน
กาว ลอา ปุย เซ ติ ปุย เยอ� โฮว เคะ โม ซตุ ระ นึง
ซ มอป แตะ พะเยซู ละ อ�ื 11 เญือม เอจี ฮมอง อื
โอเอฮี ตอก เซ ไมจ เอนิ รพาวม โม ซตุ เซ� ซันญา
อาึง ซ เกือฮ แตะ มาื ละ ยูด่า� เคียง เซ เยอ ยูด่า

มอง แลน เญอืม เคริ เญอืม ดอม อื ละ ซ เกือฮ แตะ
โม เซ โฮลฮ โฮมวต พะเยซู�

พะเยซู โซม เลียง ฌาว ไม่ ลุกซิก แตะ
(มท� 26:17; ลก� 22:7; ยฮ� 13:21-30)

12ซเงะ โซม โรง ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ เยอ� มัฮ
ซเงะ มอก อื แกะ ละ โซม เลียง ฌาว แตะ เซ� โม
ลุกซิก อื ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �ซ เกือฮ เปอะ เอะ
โฮว เพรยีง โซม เลียง ฌาว ละ แตะ ก เมอ�� อฮั
เซ�

13 เญอืม เซพะเยซู ดวน เอนิ ลุกซิก แตะ โฮว ลอา
ปุย� อฮั อาึง อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โฮว เลียก ฮอยจ โตะ
เวยีง เงอ� ซ รโตฮ เปอะ ยุ ปรเมะ ติ เน่ะ ปุ โฮว โดง
รอาวม� ไมจ เปอะ โฮว ฟวต ปุย เซ� 14 เลียก ปุย
เซ เญือะ ออฮ ไมจ เปอะ อฮั ละ กุม เญือะ เซ ตอก
เฮ�ี �ปอคู อฮั เฮ�ี มัฮ ฮอง เมอ อื ก ซ เกือฮ เปอะ
อาึ โซม เลียง ฌาว ไม่ ลุกซิก แตะ�� ไมจ เปอะ อฮั
เซ ละ� 15 กุม เญือะ เซ ซ ตาว โม เปะ ฮอยจ โตะ
ฮอง ระ คัก ฮลาวง อ�ื เอจี ฟวยจ แฮรป เตียป อื
อาึง โตะ ฮอง เซ� มัฮ นา เซ นา ก ไมจ เปอะ เพรยีง
โซม ละ เอะ เอ�� อฮั เซ�

16 ลุกซิก ลอา ปุย เซ โฮว เลียก โตะ เวยีง� รโตฮ
เนอึม ยุ อื ตอก อฮั พะเยซู อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ
เพรยีง เนอมึ โซม เลียง ฌาว นา เซ�

17 เญอืม เอจี ปู พริซเงะ เซพะเยซู โกฮ โฮว ฮอยจ
นึง เญือะ เซ ไม่ ลุกซิก แตะ เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื
18ลไล โซม อื เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย ซ โชะ อาึ ละ
ปุย� เอจี มัฮ เอนิ ป โซม ดิ ไม่ อาึ ปเล่ีย เฮี ติ ปุย��
อฮั เซ�

19 โม ลุกซิก อื ตุก เนอมึ ตุก แนม รพาวม ฆาื อ�ื
ตัง โคน ตัง ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ อาึ��
อฮั เซ ละ อ�ื

20 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ไน โม เปะ กาว
ลอา เฮี ติ ปุย� เอจี มัฮ เอนิ ป ชาวก ปอน ดิ โตะ
ฮงา กลอง ติ ไม่ อาึ เฮ�ี 21 โอเอฮี ตอก เซ ซ เกิต
เนอมึ ละ กวน ปุย ปลัฮเตะ ตอก ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง
นึง พะทัม โฮ� ปังเมอ ซ เม่ะมัก่ เนอึม ละ ป โชะ อื
เซ� ปุย เซ มัฮ โอ อื เกิต เฟือฮ ไมจ เดียก ละ อ�ื�
อฮั เซ�

22ลไล โซม อื พะเยซู ตุย คโนมปัง� ไววอน ญันด่ี
ไม่ พะจาว� เรยีก อ�ื เกือฮ อื ละ โม ลุกซิก แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ โกะ เนอึม เมอะ� ตุย โซม
เมิฮ�� อฮั เซ�

23 ฟวยจ เซ ตุย แม เปียง� ญันด่ี ไม่ พะจาว�
เกือฮ โรฮ อื ละ อ�ื โม เซ ญุ อื โครยญ โฆะ แตะ�
24 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ ฮนัม อาึ
ป จัมเปน ปัต ตัง ปุย โฮวน� มัฮ ป ตอน ยุฮ ลปุง ซัน
ญา พะจาว อาึง� 25 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื
อาึ เญาะ ซ ญุ โตว รอาวม อะงุน ตอก เฮี ฮอยจ ละ
ซเงะ ซ ญุ โคระ โอะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั
เซ�

26 เญอืม เอจี ฟวยจ เชยี อื โอก โฮว ดิ ฮอยจ นึง บ
ลาวง กาวก� 27พะเยซู อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �โม
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เปะ ซ ละ โปวฮ เปอะ อาึ โครยญ โฆะ เปอะ นึง เอจี
อฮั พะทัม อาึง ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ป เลียง
แกะ เซ� แกะ โม เซ ซ แตก ซ ฟุง ฆาื อ�ื� อฮั เซ
28 ปัง มัฮ ตอก เซ� ดัฮ อาึ เอจี โกฮ ไอม แม โฮ� อาึ
ซ โฮว กา เปอะ ฮอยจ นึง จังวตั กาลิลี�� อฮั เซ�

29 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปัง ละ โปวฮ ปุย ปะ
เตือง โอยจ อ�ื อาึ แจง โอ ซ ละ โปวฮ ปะ อา�� อฮั
เซ�

30พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื ไน ซาวม เนาะ เฮี เอนิ กา รเอาะ แอ ลอา โฮน
ปะ ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน�� อฮั เซ ละ
อ�ื

31 เปโตร อฮั แม อื ซโตฮ ฮา ไพรม แตะ ตอก เฮ�ี
�อาึ ปัง ซ ยุม ดิ ไม่ ปะ ญุ่ก� แจง โอ ซ เม่าะ ยุง
แตะ ปะ อา�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ลุกซิก ไฮญ อฮั โรฮ
อื ตอก เซ เตือง โอยจ แตะ�

พะเยซู ไววอน นึง รปึม
(มท� 26:36-46; ลก� 22:39-46)

32 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ดิ ไม่ ลุกซิก แตะ ฮอยจ
นา ก อฮั ปุย เกตเซมานี ไม่� อฮั เฮี ละ อ�ื �งาวม
นา เฮี ลไล โฮว ไววอน อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

33พะเยซู บะ เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั โฮว ไม่
แตะ� พะเยซู ตุก เนอมึ ตุก แนม รพาวม� รไจจ ไม่
อ�ื 34อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ตุก เนอมึ รพาวม
เมอะ ปอ ซ ยุม แตะ� อาวต เปลียง นา เฮี เยอ��
อฮั เซ�

35พะเยซู โฮว แม เญีย่ะ� ฆลาื รเคอปึ ติ แตะ ลัง
เตะ� ไววอน ปัว เกือฮ ติ แตะ โปน เวลา ซ อาวม
แตะ ป โซะ เซ ดัฮ แปน โฮ� 36 อฮั เฮ�ี �อาบ่า�
เปือะ� ปะ เอจี เกียฮ ยุฮ เปอะ โอเอฮี เตือง โอยจ
อ�ื ปัว ปะ ตุย แปฮ เปียง เฮี ฮา อาึ� ปัง อฮั ฮะ ตอก
เซ ญุ่ก� ปุ เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม อาึ� เกือฮ มัฮ ตัม
รพาวม ปะ�� อฮั เซ�

37 เญือม เซ เอญี ยุ ปุน ลุกซิก แตะ ไอจ� อฮั เฮี
ละ เปโตร� �ซีโมน� อมั ปุน เปอะ ไอจ� เปลียง
เปอะ ติ ชวัโมง โม่ เปอะ ปุน� 38 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ไงฮ ซวง� ไมจ เปอะ ไววอน เนอึม โรวะ เดอมึ
เปอะ โอ ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม เปอะ� โตะ รพาวม
โด่ะ เปอะ เอจี ไก รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ ตัม ป อฮั
อาึ อ�ื มัฮ ชุม ลัง่ เรยีง เปอะ ฆาื เนะซองั แตะ��*
อฮั เซ ละ อ�ื

39 พะเยซู โฮว ไววอน แม ติ โฮน� อฮั อื ตอก ป
อฮั ไพรม แตะ� 40 เญือม เอญี แม อื ยุ ลัง่ ปุน ลุก
ซิก แตะ ไอจ นึง โอ อื เญือะ ปุน เปลียง� โม เซ ยุง
โตว ตอก ซ อฮั แตะ ละ อ�ื 41 พะเยซู เญือม เอจี
เอญี อื เน่อมึ ไววอน แตะ โฮน ลอวย อื อฮั เฮี ละ อ�ื
�โม เปะ อมั มัฮ ไอจ ลัง่ เปอะ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ
ไฮ โซะ ไมญ� เคราะ อื ฮมั� เอจี เติง เวลา มอป ปุย
กวน ปุย ปลัฮเตะ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต ปุย มัป่
เปอ� 42 โกฮ� ไมจ เอะ โฮว� แลน เมิฮ� ป โชะ อาึ
ละ ปุย เอจี ซ ฮอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ยูด่า ฮอยจ โร พะเยซู ละ ปุย
(มท� 26:47; ลก� 22:47; ยฮ� 18:1)

43 เญอืม โอ พะเยซู ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ
เอนิ ยูด่า� มัฮ ปุย ไน ลุกซิก กาว ลอา ปุย เซ ติ ปุย�
ฮอยจ ไม่ ปุย โฮวน� โรวก วจิ งอ่น� โรวก คอน
งอ่น� มัฮ ป ดวน โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม
ไม่ ป กวต ป เฮยีง โม เซ เยอ� 44 ป โชะ พะเยซู เซ
เอจี อฮั อาึง อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ฮงาึต อาึ ป ออฮ โฮม
วต ปุย เซ เยอ� โฮมวต โรวก ตอนๆ�� อฮั เซ ละ อ�ื

45 ยู ด่า เญือม เอจี ฮอยจ อื เลียก เอนิ เคะ พะ
เยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู�� อฮั เซ� ฮงาึต เอนิ อื
ไม่ อ�ื 46 โม เซ เลียก โฮมวต เอนิ พะเยซู ตอน�
47 ป ชุง นา เซ ติ ปุย อื ลวต วจิ แตะ� มอก กวนไจ
ฮวันา ซตุ ติ ปุย� ลอก ฮยวก อ�ื แฌฮ เอนิ ฮยวก
อื เซ� 48พะเยซู ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ ฮอยจ โฮม
วต เปอะ อาึ ไม่ วจิ ไม่ คอน� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ
มัฮ คะมุย� 49 อาึ อาวต ไม่ โม เปะ เพอกึ ตอม ปุย
นึง วฮินั โครยญ ซเงะ่� โม เปะ โอ บุย เปอะ โฮมวต
อาึ เมอ� โอเอฮี ตอก เฮี ปังเมอ ไมจ อื เกิต เดอมึ ซ
แปน ตอก ป อฮั พะทัม ซ เกิต เซ�� อฮั เซ�

50 เญือม เซ เยอ ลุกซิก พะเยซู ตอ ฮา อื แกล�
ละ โน่ง พะเยซู ไม่ โม ป ฮอยจ โฮมวต อื เซ� 51 ไก
ปรเมะ นมุ นึง ติ ปุย� ฟวต ลัง่ พะเยซู� เฟีย โคะ
ไฆญ แตะ� โม เซ ริ โรฮ โฮมวต ปรเมะ เซ� 52 ปุย
เซ ละ เอนิ อื โคะ ไฆญ แตะ เซ� ตอ ฆาวง เอนิ�

ปุย ตาว พะเยซู ละ ฮวันา ซตุ
(มท� 26:57; ลก� 22:54; ยฮ� 18:12)

53 ฟวยจ เซ โม เซ ตาว พะเยซู นึง เญือะ ฮวันา
ซตุ� โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม คู เพอกึ พะ
ทัม เตือง โอยจ อื รเจอมึ ดิ นา เซ� 54 เปโตร โฮว
ฟวต โรฮ อื ปังเมอ ฟวต อื ซไง� ฟวต อื ฮอยจ ละ
ควง เญือะ ฮวันา ซตุ� งาวม ญื่ ดิ งอ ไม่ โม ป มอง
ญัม นา เซ�

55 โม ซตุ ระ ไม่ โม ซมาชกิ ซพา ซาวป พญีัน ตอก
ซ เกือฮ แตะ พะเยซู ไก ตุต ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ปังเมอ
โอ โฮลฮ ลักทัน อ�ื 56 โฮวน ป ลัป แปน พญีัน ป โอ
เนอึม เซ� เญือม ฟอง อื พะเยซู ลปุง พีญัน อื เซ
ปังเมอ แพก ปุ แตะ� 57 ไก แม งอ่น พีญัน โอ เนอึ
ม ยุฮ อ�ื โกฮ ชุง� อฮั เฮ�ี 58 �อาึ เอจี ฮมอง เงอะ
อฮั ปุย เฮี อื ตอก เฮ�ี �วฮินั ป ยุฮ ปุย นึง เตะ แตะ
เฮี ซ เญื่อฮ ฮะ� อาึ ซ ยุฮ โคระ แม เยอะ ไน ลอวย
ซเงะ� ปังเมอ โอ ซ โกว เตะ ชวง ปุย ละ� � อฮั เซ�

59 ป อฮั ป มวยญ พีญัน โม เซ ปังเมอ แพก โรฮ
ลัง่ ปุ แตะ� 60 ฮวันา ซตุ เซ โกฮ ชุง ลลาึง ปุย โฮวน
เซ� ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ซ
กัฮ ติ แตะ เฟือฮ นึง ลปุง ฟอง ปุย เปอะ เซ� มัฮ ไล
ลวง เมอ ป ฟอง โม เฮี ปะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

61พะเยซู โฆย ลัง่� โลยฮ โตว อื ติ มวยญ เนอมึ�
ฮวันา ซตุ ไฮมญ แม อ�ื �ปะ อมั มัฮ เปอะ พะครติ
กวน พะจาว ตึก นึง ไมจ แตะ�� อฮั เซ�

* 14:38 14:38 เนะซองั อฮั พะเยซู เซ ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่ รพาวม ไพรม ปุย�
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62พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ฮะ� เฆียง เฮี โม
เปะ ซ ยุ เปอะ งาวม กวน ปุย ปลัฮเตะ ลวง ดอม พะ
จาว� ไม่ ซ ยุ เปอะ ฮอยจ อื นึง ชุต รวู�� อฮั เซ�

63 เญือม เซ ฮวันา ซตุ เซ แจฮ ไอฮ เครองึ แตะ
ฆาื อ�ื เคียต ยุฮ ฮุน ตุก รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี �อมั
ทา ลัง่ ซาวป พีญัน อ�ื 64 โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ
ไอฮ ลปุง พามัต อื พะจาว� โม เปะ ซ อฮั เปอะ ตอก
เมอ�� อฮั เซ� โม เซ ตัง โคน ตัง อฮั อ�ื �โซม กวน
อื ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ�� อฮั เซ โครยญ
โฆะ แตะ� 65 โม เซ โดยจ พะเยซู งอ่น� เพาะ ไง่ อ�ื
ปุฮ อ�ื ไฮมญ อื ไม่ อ�ื �ปุย ป ปุฮ ปะ เซ� รโฮงะ
แลน ละ เอะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ป มอง ญัม
เซ เดือฮ นา พะเยซู�

เปโตร เม่าะ ไล ยุง แตะ พะเยซู
(มท� 26:69; ลก� 22:54; ยฮ� 18:15)

66 เญอืม อาวต ลัง่ เปโตร นึง ควง เญือะ เซ ฮอยจ
กวนไจ ฮวันา ซตุ เคะ อื ติ ปุย� มัฮ ปรโปวน� 67 เญื
อม ยุ อื ญื่ เปโตร งอ เยอ แลน ที อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ มัฮ โรฮ เปอะ มู ติ ไม่ เยซู ยว่ง นาซาเรต เซ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 68 เปโตร เม่าะ ไล แตะ� �อาึ
ยุง โตว ป อฮั ปะ� คาว โตว นึง คิง เงอะ�� อฮั เซ�
เปโตร โอก โฮว ฆาื อื ฮอยจ โตะ รเวอืะ ฆรุง นา เซ�
(เญือม เซ รเอาะ เอนิ แอ��

69 โล่ว แม เญี่ยะ ปรโปวน เซ ยุ แม เปโตร� อฮั
แม อื ละ ปุย ชุง นา เซ� �ปุย เฮี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม
เยซู เซ�� อฮั เซ� 70 เปโตร เม่าะ ลัง่ ไล แตะ� โล่ว
แม เญีย่ะ โม ป ชุง นา เซ อฮั เฮี ละ เปโตร� �ปะ มัฮ
เนอึม เปอะ มู ติ ไม่ โม เซ� ที เนิ นึง มัฮ เปอะ ปุย
กาลิลี�� อฮั เซ ละ อ�ื 71 เปโตร คัม รซอม ซะ นึง
อ�ื เกือฮ ติ แตะ แมน กุน นึง อ�ื �ปุย อฮั ปะ เซ อาึ
ยุง โตว เฟือฮ�� เคียต อฮั เซ�

72 เญอืม เซ เยอ รเอาะ แม ติ โฮน แอ เยอ� แปน
ลอา โฮน เตือง เซ� เปโตร โตก ละ ป อฮั พะเยซู
ละ แตะ� �กา รเอาะ แอ ลอา โฮน ซ เม่าะ เปอะ
ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน�� โตก ละ อฮั พะเยซู เซ ละ
แตะ� เยอืม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อ�ื

15
ปุย ตาว พะเยซู ละ ปีลัต
(มท� 27:1; ลก� 23:1; ยฮ� 18:28)

1 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป
เฮยีง ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ซมาชกิ ซพา ปึก
ซา ดิ อื ไม่ ปุ แตะ� ฟวยจ เซ ดุฮ เฮลีจ นึง พะเยซู�
โฮว ตาว อื ละ ปีลัต ละ ซ เกือฮ อื ตัตซิน อ�ื 2 ปีลัต
ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ
โม ยวิ�� อฮั เซ� พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอจี
มัฮ ปะ ไอฮ ป อฮั ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 โม ซตุ ระ ฟอง อื อฮั อื โฮวน โตะ พิต� 4 ปีลัต
ไฮมญ แม อื ฆาื อ�ื �ปะ เกียฮ โอ โน่ง เปอะ โลยฮ
เฟือฮ เมอ� งอ่ต แลน เมอะ� อฮั ปุย ปะ โฮวน คระ
พิต เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 พะเยซู โลยฮ โตว อื ลัง่ ติ มวยญ เนอึม� ปีลัต
เงอตึ เนอมึ นึง อ�ื

6 เญือม ไก กัน เลียง ฌาว ตอก เซ ปีลัต ตึน กอ
พลวยป ตุต ติ เนอมึ ติ ปุยๆ เตอมึ ป ปัว โม ลัปซด่อน
อื พลวย� เอจี มัฮ ไล ยุฮ อื ตอก เซ� 7 ลลาึง ป ตุต
เซ ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ บ่าระบ่า� มัฮ ปุย ไน โม
ป ชุ ยุฮ เมือง ติ ปุย ปุย เซ เยอ� เญอืม ชุ เมือง เอจี
โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� 8 เญือม เซ โม ลัปซด่อน
ฮาวก ปัว ปีลัต ยุฮ อื ละ แตะ ตัม ไล กอ ยุฮ ไพรม
อ�ื 9 ปีลัต ไฮมญ โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั ฆวต
เกือฮ เปอะ อาึ พลวย กซัต ยุฮ โม ยวิ เฮี ละ แตะ��
อฮั เซ� 10 ปีลัต เตอ เอจี ยุง อื มอป โม ซตุ ระ เซ
พะเยซู ละ แตะ นึง ววั อื รพาวม อ�ื

11 เญือม เซ โม ซตุ ระ รชุยจ โม ลัปซด่อน ปัว ปี
ลัต พลวย บ่าระบ่า ละ แตะ ตัง พะเยซู� 12 ปีลัต
ไฮมญ แม โม เซ� �โม เปะ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ
ตอก เมอ ละ ป อฮั เปอะ มัฮ กซัต ยุฮ โม ยวิ เฮ�ี�
อฮั เซ� 13 โม เซ อฮั เฮี เรยีง� �เคิง นึง ไมะซาวแค
วง เมิฮ�� อฮั เซ� 14 ปีลัต ไฮมญ แม อ�ื �เคิง ละ
เมอ� เมอ ป พิต อื นึง อ�ื� อฮั เซ� ปุย โฮวน เซ
ปังเมอ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง� �เคิง นึง ไมะซาวแค
วง เมิฮ�� อฮั เซ�

15 ปีลัต พลวย เนอึม บ่าระบ่า ละ อื นึง ฆวต อาื
แตะ รพาวม โม ลัปซด่อน� ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย
เฟียต พะเยซู นึง โม่ะ ฮกั� มอป อื ละ ปุย เกือฮ
ปุย เคิง อื นึง ไมะซาวแควง�

โม ตฮนั เพยีก แฮม พะเยซู
(มท� 27:27-31; ยฮ� 19:1-3)

16 โม ตฮนั โรวก พะเยซู ฮอยจ นึง ควง เญือะ จาว
เมือง ป อฮั ปุย ปรโีทเรยีม ไม่� เญือม เซ โม ตฮนั
เซ กอก ปุ แตะ เกือฮ อื ฮอยจ เตือง โอยจ แตะ�
17 จาวป ลปิ ดา ซี ซูวนั ละ พะเยซู� รเวยีง กัต แปน
วอม จาวป อื นึง ไกญ อ�ื 18 เคียต ไว อ�ื อฮั เฮี ไม่
อ�ื �กซัต ยุฮ โม ยวิ� เกือฮ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง
เออ�� อฮั เซ ละ อ�ื 19ฟวยจ เซ ปุฮ ไกญ อื นึง โคะ
ฆิ� โดยจ อ�ื เคียต นุ่ม ไว อ�ื

20 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ อื กัน พลิฮ บึน ละ อื ตอก
เซ� ปอยจ ลปิ ดา เซ ฮา อ�ื ตุย เครองึ โกะ อื จาวป
อื ละ อ�ื ฟวยจ เซ ตาว อื โอก ฮา นา เซ ละ ซ เคิง อื
นึง ไมะซาวแควง�

พะเยซู ยุม นึง ไมะซาวแควง
(มท� 27:32; ลก� 23:26; ยฮ� 19:17)

21 ลไล โฮว อื นึง คระ เซ รโตฮ ยุ ปุย เมือง ไซรนิ
ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซีโมน� มัฮ เปือะ อะเลกซันเด่
อ ไม่ รูโฟ� ปุก เญือม เอญี อื เน่อมึ คระ โฮว แตะ�
โม เซ คนัป ซีโมน เซ กลอม ไมะซาวแควง ฆรอ พะ
เยซู� 22 โม เซ ตาว พะเยซู ฮอยจ ติ โดฮ� มัฮ ก
อฮั ปุย โกละโกทา ไม่� มัฮ อฮั อื เบือง ลโลก ไกญ
ปุย ไม่ อ�ื 23 โม เซ ตุย รอาวม อะงุน รไม่ ปุย ไม่
โมตญอป เกือฮ อื ละ อ�ื พะเยซู ปังเมอ โอ ญอม
ญุ อ�ื 24ฟวยจ เซ เคิง อื นึง ไมะซาวแควง� รฆุ เค
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รองึ เซอกึ อื ไม่ ปุ แตะ� ลอง แลน นา มุ่น แตะ นึง
อ�ื ลัง ออฮ อื ละ อื ไอฮ เซ อ�ื 25 เญือม เคิง อื พะ
เยซู เซ มัฮ เมาะ ซไตม โมง เมือ กซะ อ�ื 26 เอจี ไซฮ
ปุย อาึง ไลลวง นอป ปุย อื พิต ตอก เฮ�ี �กซัต ยุฮ
โม ยวิ�� อฮั เซ�

27 เคิง คะมุย ไม่ อื ลอา ปุย� อาวต ลัก่ วิ อื ติ ปุย�
อาวต ลัก่ ดอม อื ติ ปุย� 28 (โอเอฮี ไล เซ มัฮ เกิต อื
นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก อฮั พะทัม อื ซ เกิต โฮ� มัฮ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �ละ งอ่ต ปุย อื เอจี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่
โม ป ไก ตุต�� อฮั เซ พะทัม��*

29 โม ป โฮว พา นา เซ งุฮ่เงฮ่ ไกญ แตะ ละ อ�ื เพี
ยก อื ปอ ฟวยจ พาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ตัว เซ ปะ ป
อฮั ติ แตะ ปุน เญื่อฮ วิฮนั ไม่ อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน
ยุฮ แม ป โคระ อื ไน ลอวย ซเงะ เซ� 30 เรอึม ไอฮ
โกะ เปอะ� เกือฮ ติ เปอะ ปุน เลีฮ ฮา ไมะซาวแควง
เซ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โล่ โรฮ ญวยฮ
อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี เกียฮ เรอมึ ปุย ไฮญ�
ปังเมอ โอ เกียฮ เรอึม โกะ แตะ ไอฮ� 32 เกือฮ พะ
ครติ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เลีฮ ฮา ไมะซาวแควง
ปเล่ีย เฮี เอนิ� ดัฮ ยุ เลีฮ อื โฮ� เอะ ซ เจือ โรฮ
โฮะ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอา ป เคิง ดิ ปุย ไม่
อื เซ เพยีก แฮม โรฮ อ�ื

33 เญือม เซ เยอ ติ เมือง เซ เฟียก เน่อมึ เญือม
งอ่น ซเงะ ฮอยจ ละ ลอวย โมง เมือ กปู อ�ื 34 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื ลอวย โมง พะเยซู อฮั เฮี เรยีง� �เอ
โลอ�ี เอโลอ�ี ลามา ซบ่าทานี�� อฮั เซ� มัฮ อฮั
อื เฮ�ี �พะจาว ยุฮ อาึ� พะจาว ยุฮ อาึ� เมอยุ ละ
โปวฮ เปอะ อาึ อ�ื� มัฮ อฮั อื เซ�

35 ป ชุง นา เซ งอ่น อื เมือต ฮมอง อื อฮั เฮ�ี
�เตะ� มัฮ กอก อื เอลียา�� อฮั เซ� 36 ไก ปุย ติ
ตอ เอญี ฮอยจ นา เซ ไม่ ฟอง นัม ชตึ อื นึง รอาวม
อะงุน นะ� ปุม อื ไม่ ลโล� เดือะ กอยฮ อื ฮอยจ ละ
มวยญ พะเยซู� อฮั เฮ�ี �เอลียา อมั ซ ฮอยจ บลาึฮ
อื เกือฮ เลีฮ� อมั โอ ซ ฮอยจ� มอง แลนๆ�� อฮั
เซ�

37 เญือม เซ พะเยซู รโอง เรยีง� ฟวยจ เซ โอยจ
รพาวม อ�ื 38 เญือม เซ พากัง กไน วิฮนั เซ แฌฮ
ไอฮ เลีฮ ลอา เน่อมึ นึง ไกญ อื ฮอยจ นึง ชวง อ�ื
39 ไน ลอยะ ป ชุง ลัก่กา พะเยซู เซ� เมือต เอจี ฮมอง
รโอง อื ตอก เซ ไม่ ยุ อื โอยจ รพาวม อื อฮั เฮ�ี �ปุย
เฮี มัฮ เนอมึ กวน พะจาว เนอมึ�� อฮั เซ�

40 นา เซ ไก โม ปรโปวน นึง งอ่น แก อื เน่อมึ ก
ซไง อ�ื โม ปรโปวน เซ มัฮ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ไม่
ซาโลเม ไม่ มาเรยี มะ ยาโคโบ่ แตวะ� มัฮ โรฮ มะ
โยเซ� 41 โม ปรโปวน เซ มัฮ ป กอ โฮว ไม่ พะเยซู
เญือม อาวต อื นึง จังวตั กาลิลี ละ ซ เรอมึ แตะ ยุฮ
กัน ญอย ญัม ละ อ�ื โนก ฮา เซ โม ปรโปวน ไฮญ
ป ฮาวก ไม่ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม อาวต โรฮ นา เซ
โฮวน�

โยเซป รมอยจ พะเยซู
(มท� 27:57; ลก� 23:50; ยฮ� 19:38)

42 ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย อาึง โอเอฮี กา
ซเงะ ลโล่ะ แตะ เซ� 43 เญอืม เอจี ซ ปู พริ อี ฮอยจ
ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ โยเซป� มัฮ ปุย ยว่ง อะริมา
เทีย� มัฮ ปุย ไน โม ซพา ติ ปุย� มัฮ ปุย โฮลฮ ปุย
นัปทื อื เตือง โอยจ แตะ� มัฮ โรฮ ป รกวน ยุ ฮอยจ
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� โยเซป เซ โรวต เลียก เคะ ปี
ลัต ไม่ รพาวม กา แตะ� ปัว โกะ พะเยซู นึง ปีลัต�
44 ปีลัต เงอตึ นึง ฮมอง แตะ ไกลจ โอยจ รพาวม พะ
เยซู� กอก ไฮมญ ไนลอยะ ฆาื อ�ื �อมั เอจี ยุม เนอึ
ม�� อฮั เซ� 45 เมือต เอจี ฮมอง ไล อื นึง ไนลอยะ
เซ โปง เอนิ โกะ พะเยซู ละ โยเซป� 46 โยเซป รวี พา
ปิญ รฮอยจ ละ ซ เพาะ แตะ โกะ พะเยซู นึง� ฟวยจ
เซ บลาึฮ โกะ พะเยซู ฮา ไมะซาวแควง� เพาะ กูแก
อื นึง พา เซ� ฟวยจ เซ รมอยจ อื โตะ อูโมง ปอยจ
ปุย อาึง� วติ เกลาะ โตะ อูโมง อื เซ นึง ซโมะ ระ�
47 เญอืม เซ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ไม่ มาเรยี มะ โยเซ
เซ ชวน โรฮ อื ก รมอยจ โยเซป พะเยซู เซ�

16
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มท� 28:1; ลก� 24:1; ยฮ� 20:1)

1 เญือม เอจี โปน ซเงะ ลโล่ะ โอ� มาเรยี ยว่ง มัก
ด่าลา ไม่ ซาโลเม ไม่ มาเรยี มะ ยาโคโบ่ ซาวป รวี
ป ซออย ฮงาื ละ ซ โฮว ดุฮ แตะ นึง โกะ พะเยซู�
2 ปวยฮ พริ ซเงะ วนั ติต เญือม โอก โรง ซเงะ เอ�
โม ปรโปวน เซ โฮว ฮอยจ โตะ รมอยจ เซ� 3 อฮั
ปุ โฮว อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ซ เรอึม วติ
ซโมะ ละ เอะ เกือฮ โอก ฮา โตะ อูโมง เงอ แล�� อฮั
เซ� 4 ซโมะ เซ เตอ มัฮ ซโมะ ระ เซ� เญอืม เซ เมือ
ต แก อื เอจี วติ ปุย กา อื ซโมะ เซ� 5 โม เซ เลีย
ก โตะ อูโมง เซ� ยุ ปรเมะ นมุ ติ� ไอฮ เครองึ ปิญ
ดา งาวม ลวง ดอม อ�ื โม ปรโปวน เซ โตวฮ ฆราึง
ฆาื อ�ื 6ปรเมะ นมุ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ โตวฮ ฆราึง
ฆาื� พะเยซู ยว่ง นาซาเรต ป ซาวป โม เปะ เซ อาวต
โตว นา เฮ�ี ปัง เคิง ปุย นึง ไมะซาวแควง เอจี โกฮ
ไอม แม� แลน เมิฮ� มัฮ นา เฮี ก อาึง ปุย อ�ื 7 ไมจ
เปอะ โฮว รโฮงะ ละ โม ลุกซิก อื ไม่ เปโตร� อฮั เฮี
ละ� �พะเยซู ซ โฮว กา เปอะ ฮอยจ จังวตั กาลิลี�
โม เปะ ซ ยุ เปอะ นา เซ ตอก เอจี อฮั โกะ อื อาึง ละ
เปอะ โฮ�� ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ ปร
เมะ เซ�

8 โม ปรโปวน เซ โอก ตอ เอญี ฮา โตะ อูโมง เซ ไม่
ฮลัต เตีจ รกุฮ รเตียง แตะ� รโฮงะ โตว อื ละ ปุย ติ
เนอมึ ฆาื ฮลัต ลอน แตะ�

9 (ปวยฮ พริ ซเงะ วนัติต� เญือม เอจี โกฮ ไอม
แม อ�ื พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ มาเรยี ยว่ง มักด่า
ลา รกา� มาเรยี เซ มัฮ ปุย โครฮ พะเยซู พี นึง อื
โอก อาแลฮ ตัว โฮ� 10 ลไล เยอืมๆ ญึ่ตๆ ลัง่ โม ปุ

* 15:28 15:28 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 28 เฮี นึง งอ่น อ�ื
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โฮมว พะเยซู นึง ตุก ลอน ลัง่ รพาวม แตะ� มาเรยี
ฮอยจ รโฮงะ ป ยุ แตะ เซ ละ อ�ื 11 ปัง ฮมอง อื อฮั
มาเรยี พะเยซู โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ เอจี
โฮลฮ แตะ ยุ อู� โม เซ ดิ เจือ โตว อื ลัง่�

12 กัง เคะ เอ พะเยซู เปลีฮ แม ติ แตะ ติ เจือ แม
ละ ลุกซิก แตะ ลอา ปุย ลไล โฮว อื นึง คระ� 13 ลุก
ซิก ลอา ปุย เซ เอญี รโฮงะ อื ละ โม ลุกซิก ไฮญ� โม
เซ ปังเมอ โอ โรฮ ญอม เจือ อ�ื

14 กัง เคะ อื พะเยซู เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ลุกซิก
แตะ กาว โรฮ ติ ปุย ลไล งาวม อื โซม� พะเยซู เติ
อื นึง โอ อื ไก รพาวม เจือ ไม่ ลึง ลอน รพาวม อ�ื
นึง โอ อื เจือ โม ป เอจี ยุ โกฮ ไอม แตะ เซ� 15 พะ
เยซู ดวน อาึง โม ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไมจ
เปอะ โอก โฮว ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ
ปุย เล่ีป เตะ เตือง โอยจ อ�ื 16 โม ป เจือ ป เอจี รปั
บัป่ติซมา ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� โม ป โอ เจือ ปังเมอ
ซ ลอก ตุต แตะ� 17 ลลาึง โม ป เจือ เซ ซ เกิต โรฮ
ป ซัมคัน ตอก เฮี นึง� โม เซ ซ โครฮ พี โอก เบือ
มอยฮ อาึ� ซ เกียฮ อฮั ลปุง ตัง โน่ง� 18 ปัง โคะ
โฮมวต ซโอยญ ไม่ โคะ ญุ อื ป ออป� ซ แปน โตว ป
ติ ละ อ�ื ซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ป โซะ ป คระ� ป โซะ
เซ ซ ไฮ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

19 เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง พะเยซู จาว ไม่ โม ลุก
ซิก แตะ ตอก เซ� พะจาว เกือฮ อื ฮาวก นึง เมือง
มะลอง� โฮลฮ งาวม ลัก่ ดอม พะจาว� 20 โม ลุก
ซิก อื โอก โฮว ครอฮ เนอึม ไลลวง อื โครยญ คระ
โฮว โครง เอญี แตะ� พะโองจาว ยุฮ ดิ กัน ไม่ โม เซ
ไม่ เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
ยุง ซโตฮ มัฮ ไลลวง ครอฮ อื เซ ป เนอมึ��*

* 16:20 16:2016:9-20 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 9 ฮอยจ ละ คอ 20 เฮี นึง งอ่น อ�ื
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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ ลูกา
ลูกา

ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ ลูกา มัฮ นังซื ป เกือฮ
เอะ ยุง ซโตฮ มัฮ พะเยซู ป ฮอยจ เรอึม โม อซิรา
เอน� ไม่ มัฮ โรฮ อื ป ฮอยจ เรอมึ ปุย ปลัฮเตะ เตือง
โอยจ อ�ื ลูกา เนน ไลลวง ตอก เลือก ลปุ พะจาว พะ
เยซู ละ �ครอฮ อื ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ป
ตุก ป ญัก�� ลูกา ไซฮ ไลลวง ปุย เม่ะมัก่ โฮวน ปุย
ป โฮลฮ ป ไมจ เบือ เรอึม พะเยซู แตะ� ลูกา เนน
โรฮ ไลลวง รพาวม ไมจ มวน นึง โบ่ต เมือ โรง อ�ื
เญือม ฮอยจ โรง พะเยซู นึง ปลัฮเตะ� ไม่ นึง โบ่ต
ลัก่ ก ลอยจ อ�ื นา ก ยุ เอะ ฮาวก พะเยซู เมือง มะ
ลอง� ลูกา มัฮ โรฮ ป ไซฮ ไลลวง ตอก พรุฮแพร ค
รติซจัก ฟวยจ ฮาวก พะเยซู เมือง มะลอง นึง พะทัม
�กัน ไกญกอ��
ไก งอ่น ไลลวง พะเยซู ป ไก อื นึง พะทัม ลูกา เฮี

โน่ง เงอ� ปุย ไฮญ ป ไซฮ ไลลวง พะเยซู แปน โตว
ไซฮ อื ไลลวง เซ� ตอก ไลลวง เญือม เกิต โยฮนั
ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� ไม่ เญือม เกิต พะเยซู�
ฮอยจ ละ เญือม มัฮ อื กวนดุ� ป โอ ไก นึง พะทัม
ไฮญ เซ� โนก ฮา เซ ป ไก นึง พะทัม เฮี โน่ง เงอ
มัฮ ไลลวง ปุย ซามาเรยี ไมจ รพาวม� ไม่ ไลลวง ปุย
ไฆร กวน� ลูกา เนน ไลลวง ซัมคัน นึง กัน ไววอน�
ไม่ ลปุ พะจาว� ไม่ กัน ยุฮ โม ปรโปวน ป เกว ไม่ จี
วติ พะเยซู� ไม่ กัน ยวก อื มัป่ ยุฮ ปุย�

ลูกา ไซฮ รโปะ นังซื ละ เทโอฟีโล
1 เทโอฟีโล� ป มัฮ ป นัปทื เนอึม เมอะ� เอจี ไก

โฮวน ปุย ป เอจี ลอง แลน ไซฮ อาึง ไลลวง โอเอฮี ป
เอจี เกิต ลลาึง เอะ เฮ�ี 2 โม เซ เอจี ไซฮ อื ตัม ไล
ลวง ติ ไม่ ป เอจี ฮมอง เอะ เน่อมึ นึง โม ป เอจี โฮลฮ
ยุ โอเอฮี เซ นึง ไง่ แตะ� โม เซ มัฮ ยุ อื เน่อมึ เมือ
โรง อื ไม่ ครอฮ อื ไลลวง เซ ละ เอะ� 3อาึ เอจี โฮลฮ
ไตซวน ที ไลลวง เฮี เน่อมึ เญอืม เกิต โรง อ�ื มัฮ เซ
ป ฆวต ไซฮ อาึง ไลลวง อื แปน ไล แตะ รโปะ ละ ปะ
ฆาื อ�ื 4 นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ ยุง ที ป มัฮ ป เนอึม�
นึง ไลลวง โอเอฮี ป เอจี อู ปุย ละ เปอะ โฮ�

เตปด่า ฮอยจ อู ไลลวง ซ เกิต กวน เซคารยิา
5 เญือม มัฮ ลัง่ เฮโรต กซัต จังวตั ยูเด่ีย� ไก ซตุ

รซอฮ ละ พะจาว ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เซคาริยา�
มัฮ ป รซอฮ นึง วิฮนั นึง เวน ยุฮ มู อาบี่ยา� ปรโป
วน เญือะ ซตุ เซ มอยฮ อื มัฮ เอลีซาเบ่ต� ปรโปวน
เซ มัฮ โรฮ จัตเจือ ซตุ โรฮ� 6 ปุย ลอา เซ มัฮ ปุย
ซืไซ ละ แลน พะจาว อ�ื ยุฮ โอเอฮี ตัม ป อฮั พะจาว
อาึง โครยญ เจือ� ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว ไก โตว ติ
เจือ เนอึม ตอก โฮลฮ ปุย เติ อ�ื 7 ปุย ลอา เซ ปัง
เมอ โอ ไก กวน� นึง มัฮ เอลีซาเบ่ต เซ ปุย ซแกต�
เญือะ เซ เอจี กวต ไม่ อื เตือง ลอา แตะ�

8 ติ ซเงะ อื เซคารยิา ฮาวก รซอฮ ละ พะจาว นึง
วฮินั� นึง เติง เวน ยุฮ มู โม โกะ อื กัน เซ� 9 ตัม ปซี
ปซา ยุฮ อ�ื โม ซตุ กอ โจก เบ่อ ละ ซ เลือก แตะ ป
ซ ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว� เญือม เซ มัฮ
เซคารยิา ป ปุก เบ่อ เซ� เซคารยิา เซ เลียก กไน วิ
ฮนั เซ ฆาื อ�ื 10 ลไล ตอง อื ทไว ป ซออย ฮงาื ละ
พะจาว เซ ปุย ไฮญ มอง ไววอน ก พริ เตือง มู แตะ�

11 เญือม เซ เซคารยิา ปลาึฮ งอ่ม เตปด่า ยุฮ พะ
จาว เคะ อ�ื ชุง ละ อื ลวง ดอม คัน นา ก ตอง ปุย
ป ซออย ฮงาื เซ� 12 เซคาริยา เญือม ยุ อื เตปด่า
เซ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื ฮลัต เนอมึ ฮลัต แนม� 13 เต
ปด่า เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เซคารยิา� ปุ ฮลัต ฆาื� พะ
จาว เอจี ฮมอง รซอม ไววอน เปอะ� เอลีซาเบ่ต
ป มัฮ ปุย เญือะ เปอะ เซ ซ ไก เนอึม กวน รเมะ ละ
เปอะ� มอยฮ อื ไมจ เปอะ อฮั โยฮนั ละ� 14 เญื
อม เกิต อื ปะ ซ มวน เนอมึ มวน แนม รพาวม เปอะ
เบือ อ�ื ปุย ไฮญ โฮวน โรฮ ป ซ มวน รพาวม ไม่
อ�ื 15 กวน เปอะ เซ ซ แปน ปุย ระ ไล ละ แลน พะ
จาว อ�ื ไมจ โตว อื ญุ ไปล อะงุน ไม่ ไปล ไฮญ ติ
เจือ เนอึม� ซ นาวก นึง ลปุ พะจาว เน่อมึ เญือม
เกิต โรง แตะ� 16 กวน เปอะ เซ ซ นัม โม อซิราเอน
เกือฮ ลเตือฮ แม เอญี เคะ พะจาว ยุฮ แตะ โฮวน�
17ซ โอก โฮว รกา พะโองจาว ไม่ อมันัต ไม่ รพาวม ร
โม่ยฮ ตอก รพาวม รโม่ยฮ เอลียา โฆะ โรฮ� ซ เกือฮ
เปือะ ไม่ กวน ปุก แม ปุ แตะ� ซ เกือฮ โม ป โอ เนอึ
ง ป อฮั พะจาว ลเตือฮ แม โฮว คระ เกือฮ ปุย โฮลฮ
รพาวม ซืไซ แตะ� มัฮ ซ เพรยีง อื อาึง ปุย ติ เมือง
ละ ซ เกือฮ อื โปง ไม่ พะจาว�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

18 เซคาริยา อฮั เฮี ละ เตปด่า เซ� �ไลลวง อฮั
เปอะ เซ อาึ ซ ยุง แจง แน ตอก เมอ มัฮ อื ป เนอึม
เมอ� อาึ เอจี กวต เตอะ� ปุย เญือะ อา เอจี กวต
โรฮ�� อฮั เซ�

19 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ กัปรีเอน� มัฮ ป
มอง รซอฮ ละ พะจาว� มัฮ พะจาว เซ ป ดวน อาึ
ฮอยจ อู ไม่ ปะ อา� มัฮ เกือฮ อื อาึ รโฮงะ ไลลวง
ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม มวน แตะ ละ เปอะ� 20 เญื
อม เอจี เติง เวลา อื โอเอฮี ป อฮั อาึ ละ เปอะ เซ ซ
เกิต เนอมึ� ปะ ปังเมอ โอ เปอะ เจือ ลปุง รโฮงะ อาึ
ละ เปอะ เซ� ปะ เญือะ ซ เกียฮ ลปุง เปอะ โตว ฆาื�
ฮอยจ ละ ซเงะ ซ เกิต เนอมึ โอเอฮี ป อฮั อาึ อาึง ละ
เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 ติ เจน อู อื ไม่ ปุ แตะ เซ ปุย ไฮญ มอง ลัง่ เซ
คารยิา ก พร�ิ เงอตึ นึง อาวต อื โตะ วฮินั เซ เล่ีญ
ลัมเลือ� 22 เญอืม เอจี โอก อื เญือะ เกียฮ ลปุง โตว
ไม่ โม เซ� ปุย โม เซ ยุง โรฮ ยุ บลอง อื โอเอฮี ฆาื อื
โตะ วิฮนั� เซคารยิา เซ ลปุง ละ อื ไม่ เตะ ไม่ ซวง
แตะ� นึง โอ อื เญือะ เกียฮ ลปุง ติ มวยญ เนอมึ�

23 เญอืม เอจี ฟวยจ เวน ลัง ยุฮ อื กัน นึง วฮินั เซ
เอญี ฮอยจ เญือะ แตะ� 24 กัง เคะ เอ เอลีซาเบ่ต
ป มัฮ ปุย เญือะ อื เซ โรวก เนอึม� ติ เจน ไน พอน
เคิ เซ โอก โฮว โตว นา ออฮ นา เอฮี เฟือฮ� 25 อฮั
อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เรอึม เนอึม อาึ�
ไลลวง โซะกิจ อาึ นึง ปุย เตือง โอยจ อื พะจาว เอจี
ตุย อื ฮา เยอะ�� อฮั เซ�
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เตปด่า ฮอยจ อู ไลลวง ซ เกิต พะเยซู
26 เญอืม เอจี โรวก เอลีซาเบ่ต กวน แตะ เซ แลฮ

เคิ อ�ี พะจาว ดวน เตปด่า กัปรเีอน โฮว ฮอยจ ยว่ง
นาซาเรต จังวตั กาลิลี� 27 มัฮ เกือฮ อื โฮว เคะ ปเค
รฮี ม่อง ติ ปุย ป เอจี ไก กัมฟู ไม่ กวนเบลีย ติ ปุย
ป มัฮ จัตเจือ กซัต ด่าวติ� มอยฮ กวนเบลีย เซ มัฮ
โยเซป� มอยฮ ปเครฮี เซ มัฮ มาเรยี� 28 เตปด่า
เซ ฮอยจ เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ อาวต
ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� พะจาว เอจี อาวต ไม่
เปอะ� เอจี เกือฮ เนอึม ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

29 มาเรยี โตวฮ ฆราึง ฆาื ป อฮั เตปด่า เซ ละ
แตะ� รงัมะ รพาวม นึง โอ แตะ ยุง ป ซ เกิต ละ
แตะ เซ� 30 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �มาเรยี�
ปุ ฮลัต ฆาื� พะจาว เอจี เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ
เปอะ� 31ปะ ซ โรวก เปอะ� ซ เกิต กวน รเมะ เปอะ
ติ� มอยฮ อื ไมจ เปอะ อฮั เยซู ละ� 32กวน เปอะ เซ
ซ ระ เนอึม ไล อ�ื ปุย ซ อฮั อื มัฮ กวน พะจาว ตึก
นึง ฮลาวง แตะ� พะจาว กุม เอะ ซ เกือฮ อื แปน
กซัต ตอก จัตเจือ อื โฆะ ป มัฮ ด่าวติ โฮ� 33 ซ แปน
ลอป กซัต ละ โม จัตเจือ ยาโคป� บัน่เมือง ยุฮ อื ซ
ตอน ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

34 มาเรยี อฮั อื ละ เตปด่า เซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ
ลัง่ ปเครฮี ม่อง� โอเอฮี อฮั เปอะ เซ ซ เกียฮ แปน
ตอก เมอ�� อฮั เซ�

35 เตปด่า เซ โลยฮ อ�ื �ลปุ พะจาว ซ ฮอยจ อาวต
นึง ปะ� อมันัต พะจาว ซ ฮอยจ เลอึป ปะ� กวนงกั
ซัมคัน ป ซ เกิต เน่อมึ นึง เปอะ เซ� ปุย ซ อฮั กวน
พะจาว ไม่ อ�ื 36 อมั ไตม ลัง่ เปอะ เฌือต เปอะ ป
มัฮ เอลีซาเบ่ต โฮ� ปุย อฮั อื มัฮ ปุย ซแกต� ปเล่ีย
เฮี ปัง กวต เมาะ เซ เอจี โรวก กวน แตะ� เอจี ไก
แลฮ เคิ� 37 ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป โอ พะจาว เกียฮ
ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื

38 มาเรยี โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ กวนไจ ยุฮ
พะจาว� เตอมึ ตอก อฮั เปอะ เนิ� เกือฮ แปน เนอึ
ม ตอก อฮั เปอะ เซ เมิฮ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ เต
ปด่า เซ โฮว ฮา อ�ื

มาเรยี โฮว เลีม เคะ เอลีซาเบ่ต
39 ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ มาเรยี โกฮ โฮว รปิ เอนิ�

ฮาวก ฮอยจ นึง ยว่ง ป อาวต นึง บลาวง ไน จังวตั ยู
เด่ีย ติ โดฮ� 40ฮาวก เญือะ เซคารยิา� ลปุง ไม่ เอลี
ซาเบ่ต� 41 เญอืม ฮมอง เอลีซาเบ่ต ลปุง มาเรยี เซ�
กวน โตะ เวยีก อื เซ รซอฮ เอนิ ฆาื อ�ื เอลีซาเบ่ต เซ
นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว จุบัน่ เอนิ� 42อฮั เฮี นึง ล
เลาะ เรยีง แตะ� �ปะ เอจี โฮลฮ เปอะ ป ไมจ ป ญุ่ก
ฮา ปรโปวน ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื กวน ป ซ เกิต เน่
อมึ นึง เปอะ เซ ซ มัฮ เนอมึ ปุย ปุก รพาวม พะจาว�
43 ระ ลัมเลือ โน่ง ไล เมอ ป ซ เกิต ละ อาึ เฮ�ี ปะ ป
มัฮ มะ พะโองจาว ยุฮ อาึ ฮอยจ บุย เปอะ เคะ อาึ
เมอ� 44 มัฮ เมาะ ฮมอง อาึ ลปุง ปะ ไม่ แตะ� กวน
งกั กไน เยอะ เฮี รซอฮ เอนิ นึง ไมจ รพาวม แตะ�
45 ปะ เอจี เจือ เนอึม เปอะ ซ แปน อื ตอก อฮั พะ
จาว อื ละ เปอะ� โฮลฮ เนอมึ เปอะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

รซอม ลืลาว ยุฮ มาเรยี

46 มาเรยี อฮั เฮ�ี �รพาวม อาึ ลืลาว แนฮ พะ
จาว� 47 รพาวม รโม่ยฮ ฮิ มวน เบือ พะจาว ยุฮ ฮุ�
มัฮ ป เกือฮ อาึ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� 48 ปัง มัฮ อาึ กวน
ไจ ตุเตียม ยุฮ อื พะโอง โตก ลัง่ ละ อาึ� เน่อมึ ปเล่ีย
โฮว ไป นา เยอ ปุย เตือง โอยจ อื ซ อฮั อาึ มัฮ ป โฮลฮ
รปั ป ตึก นึง ไมจ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� 49พะจาว
ป ตึก นึง ระ เรยีง ระ แด่น แตะ เอจี ยุฮ ป ระ ไล ละ
อาึ� มอยฮ พะจาว มัฮ ป ซัมคัน เนอึม� 50พะจาว
เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม ป นัปทื เนอึม แตะ โค
รยญ เจน ปุย� 51พะจาว เปลีฮ อมันัต ระ ยุฮ แตะ
ละ โม ป อวต ติ แตะ ไม่ ป คิต ป ฮลาวง โตะ รพาวม
แตะ� เกือฮ อื ตอ อาวต เฮยี อาวต ไฮ� 52 กซัต ระ
เรยีง ระ แด่น เอจี ทอต อื ฮา กัน ยุฮ อ�ื ปุย ตุ ปุย
เตียม เอจี วุฮ อื ระ จอง อื ฮลาวง� 53 โม ป ไปลญ เอ
อปึ เอจี เกือฮ อื ซัก เวยีก โกวง โกะ� โม ป กอย เอจี
เกือฮ อื แม ปลาว� 54 เอจี ยุฮ เนอมึ อื ตัม ลปุง ซัน
ญา แตะ ละ โม จัตเจือ ไพรม เอะ� เอจี ฮอยจ เรอึ
ม เนอมึ โม อซิราเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� 55พะ
จาว เบีย โตว เลียก พาวม แตะ นึง อปัราฮมั ไม่ โม
จัตเจือ อื เตือง โอยจ อื เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี
โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ มาเรยี�

56 มา เรยี อาวต ไม่ เอ ลี ซา เบ่ต ตา ลอวย เคิ�
ฟวยจ เซ เอญี นึง เญือะ แตะ�

ไล เกิต โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
57 เญือม เอจี เติง เคิ รอาวม อื เอลีซาเบ่ต เกิต

เนอึม กวน� กวน อื เซ รเมะ� 58 โม ปุย่วง อื ไม่ โม
คระ เฌือต อ�ื เญือม ฮมอง อื ตอก โพต พะจาว ป
ไมจ ละ อื ตอก เซ� ไมจ มวน ดิ รพาวม เบือ อื ไม่ เอ
ลีซาเบ่ต เซ�

59 เญือม เอจี ไก อื ซเตะ ซเงะ เอ� โม เซ ฮอยจ
ละ ซ เกือฮ แตะ รติกิต ละ อ�ื ตะ ปุก มอยฮ อื ตอก
มอยฮ เปือะ อื โรฮ� ตะ อฮั เซคารยิา ละ อ�ื 60มะ อื
เดือะ คัต อ�ื �ปุ อฮั ละ อ�ื มอยฮ อื ซ มัฮ โยฮนั��
อฮั เซ ละ อ�ื

61 โม เซ โลยฮ อ�ื �ไน โม คระ เฌือต เปอะ ไก
โตว ติ ปุย เนอมึ ป มอยฮ อื ตอก เซ�� อฮั เซ�

62 เญือม เซ โม เซ ลปุง ไม่ เตะ ไม่ ชวง แตะ ละ
เปือะ อ�ื ไฮมญ ตอก ซ ฆวต ปุก อื มอยฮ กวน แตะ
เซ� 63 เซคาริยา ปัว ควน ไซฮ นังซื� ไซฮ อื ตอก
เฮ�ี �มอยฮ อื มัฮ โยฮนั�� ไซฮ อื ตอก เซ� โม เซ
เงอตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื 64 เญอืม เซ เซคารยิา เกีย
ฮ ลปุง แม จุบัน่ เอนิ� ลอต ลืลาว พะจาว� 65 ปุยว่ง
อื เซ บระ ฮลัต ฆาื อ�ื ไลลวง เฮี พรุ เฮอื ปอ ฮมอง
ปุย อื โครยญ ยว่ง ป ไก นึง บลาวง เล่ีป จังวตั ยู
เด่ีย เอนิ� 66 เมาะ ป ฮมอง ไลลวง เซ งอ่ต ที อื โตะ
รพาวม แตะ� ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �กวน
งกั เฮี ซ แปน ตอก เมอ แล เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� เอจี ที ละ โม เซ อาวต อมันัต พะจาว ไม่ อ�ื

เซคารยิา อฮั อาึง โอเอฮี เบือ ลปุ พะจาว
67 เญือม เซ เซคาริยา ป มัฮ เปือะ กวนงกั เซ

นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว� รโฮงะ อาึง ป ซ เกิต
ลัก่กา กวนงกั เซ เบือ อื ตอก เฮ�ี
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68 �ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว ทื โม อซิราเอน� เอจี
ฮอยจ เนอึม เคะ ปุย ไน แตะ� ไม่ โตฮ อื เกือฮ โปน
ฮา แปน แตะ ครา เซีญ� 69 เอจี เกือฮ ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ ฮอยจ เรอึม เอะ� เอจี มัฮ จัตเจือ ด่า
วติ ป มัฮ กวนไจ พะจาว เซ� 70 เอจี ปุก เนอมึ ตอก
เกือฮ อื โม ปุย ซัมคัน ป มัฮ ป ซึป ลปุง แตะ อฮั อาึง
โฆะ โฮ� 71 เอจี ซันญา อาึง อื ละ เอะ นึง ซ เกือฮ อื
เอะ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ เยอะ� ไม่ ซ เกือฮ อื เอะ
โปน ฮา อมันัต โม ป เกละยุ เอะ� 72 เอจี อฮั ติ แตะ
ซ เลียก พาวม นึง โม จัตเจือ ไพรม เอะ� อฮั โรฮ
ติ แตะ ซ ไตม ลอป ลปุง ซันญา ซัมคัน ยุฮ แตะ ละ
ปุย� 73พะจาว เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี ละ อปั
ราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ� 74 เอจี ซันญา อาึง อื
ละ อื ละ ซ เกือฮ อื เอะ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ เยอะ�
นึง ซ เกือฮ อื เอะ นัปทื แตะ ไม่ โอ แตะ ฮลัต นึง ปุย
ไฮญ� 75 มัฮ ฆวต เกือฮ อื เอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ไม่ ซืไซ แตะ ละ เตือง ซเงะ่ รซาวม ติ เจน ไอม แตะ
เฮ�ี� อฮั เซ�

76 เญือม เซ อฮั แม เฮี ละ กวน แตะ เซ� �กวน
งกั� ปุย ซ อฮั ปะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป ตึก นึง ฮ
ลาวง แตะ� ปะ ซ โฮว เปอะ ลัก่กา พะโองจาว ละ ซ
เพรยีง เปอะ อาึง คระ ลัก่กา อ�ื 77ปะ ซ เกือฮ เปอะ
ปุย ไน อื ยุง ตอก ซ โปน แตะ มัป่ ยุฮ แตะ� เบือ ซ
ยวก พะจาว อื ละ อ�ื 78พะจาว ทื เอะ มัฮ ป เลียก
พาวม โซะ ไง่ เนอมึ นึง ปุย� ซ เกือฮ ซเปีย ยุฮ แตะ
ซอต ละ เอะ� ตอก เญือม โอก ซเงะ โฮ� เกือฮ เอะ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� 79 โม ป อาวต นึง ก เฟียก เมือง
ลัก่ยุม� ซ เกือฮ โรฮ ซเปีย เน่อมึ มะลอง ซอต ละ
อ�ื มัฮ ซ นัม อื เอะ เกือฮ โฮว นึง คระ ป โฮลฮ เอะ
รพาวม เฮน ฮลอง แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ เซคารยิา�

80 กวนงกั เซ ระ ฮอน ปุ ปุ� โฮลฮ รพาวม เรยีง
แตะ เน่อมึ นึง พะจาว ปุ ปุ� อาวต นึง ลาึน เวอืฮ
ฮอยจ ละ เติง เวลา ซ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ โม อซิรา
เอน�

2
ไลลวง เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ
(มท� 1:18-25)

1 เญอืม เซ กซัต ซีซา ออกะซตัต ตอม มวยญแตะ
ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ เกือฮ อื โฮว โจต เซน แตะ� 2 กัน
โจต ปุย เซน แตะ โฮน เมือ โรง อื เซ ปุก เญอืม แปน
คูเรนิโอ จาวเมือง จังวตั ซีเรยี� 3 ปุย เตือง โอยจ อื
โกฮ โฮว ละ ซ โจต อื เซน แตะ นึง ยว่ง โกะ แตะ ไอฮ
เตือง ไพ เตือง มัน�

4 เญือม เซ โยเซป ฮาวก เน่อมึ ยว่ง นาซาเรต จัง
วตั กาลิลี� ฮาวก ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม จังวตั ยู
เด่ีย� เบ่ตเลเฮม เซ มัฮ ยว่ง เกิต กซัต ด่าวติ โฆะ�
โยเซป ฮาวก ฆาื อื นา เซ นึง มัฮ แตะ จัตเจือ ด่า
วติ� 5 ฮาวก โจต ดิ เซน แตะ ไม่ มาเรยี ป ซ ไอฮ
อื แปน ปุย เญือะ แตะ เซ� มาเรยี เซ เอจี โรวก�
6 ลไล อาวต อื นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม เซ เอจี เติง เคิ
รอาวม อ�ื 7 กวน อื เซ รเมะ� มัฮ กวน โรง อ�ื เฮ
มาะ แฮมะ อื นึง บ่วต ชุ� เกือฮ อื ไอจ โตะ ฮติ ไรป
นึง โอ อื ไก เบือง ไอจ นึง โฮง แลม�

เตปด่า ฮอยจ เคะ โม ป เลียง แกะ

8 แควน เซ ไก ป เลียง แกะ นึง งอ่น� มอง รซาว
ม แกะ ยุฮ แตะ นึง กังเด่น� 9 โม เซ ฮอยจ งอ่ม เต
ปด่า พะจาว เคะ อื ติ� รงั ซเปีย พะจาว ซอต ติ แตะ
รวติ รเวยีง โม เซ� โม เซ ฮลัต เนอมึ ฮลัต แนม ฆาื
อ�ื 10 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �ปุ ฮลัต ฆาื� อาึ มัฮ ฮอยจ
รโฮงะ ไลลวง ไมจ ละ เปอะ� ไลลวง เซ ซ ไมจ ยุฮ
รพาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื 11 เนาะ ก ซาวม เฮี นึง
ยว่ง ด่าวติ เตอ� เอจี เกิต ป ซ เกือฮ โม เปะ โปน มัป่
ยุฮ เปอะ นึง ติ ปุย� มัฮ เนอึม พะครติ จาว ป เกิต
เซ� 12 โม เปะ ซ ยุ เปอะ กวนงกั เฮมาะ แฮมะ ปุย
นึง บ่วต ชุ ไอจ โตะ ฮติ ไรป� มัฮ เซ ป ซกิ ซัมคัน นึง
อื ละ โม เปะ เอ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

13 เญื อม เซ ฮอยจ พราวป เอนิ เตปด่า โฮวน
อาวต ดิ ไม่ เตปด่า ฮอยจ รกา เซ� เชยี ลืลาว ดิ
พะจาว เตือง มู แตะ ตอก เฮ�ี 14 �ญันด่ี ไม่ พะจาว
ป อาวต มะลอง ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ละ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ เกือฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง เตือง โอยจ อ�ื
นึง เอจี เลียก พาวม พะจาว นึง�� อฮั เซ เตปด่า
โฮวน เซ�

ป เลียง แกะ โฮว แลน พะเยซู
15 ฟวยจ ฮาวก โม เตปด่า เซ นึง เมือง มะลอง

เงอ� โม ป เลียง แกะ เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ไมจ
เอะ โฮว ยว่ง เบ่ตเลเฮม ละ ซ แลน แตะ โอเอฮี ป ร
โฮงะ พะจาว ละ แตะ เซ�� อฮั เซ�

16 โม เซ โฮว รปิ เอนิ� ยุ มาเรยี ไม่ โยเซป ไม่
กวนงกั ไอจ โตะ ฮติ ไรป เซ� 17 โม ป เลียง แกะ เซ
เญือม เอจี โฮลฮ อื ยุ อู� รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ
นึง ไลลวง กวนงกั เซ ละ ปุย� 18 เมาะ ป ฮมอง ลปุง
รโฮงะ โม ป เลียง แกะ เซ เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม
ฆาื อ�ื 19 มาเรยี ไตม อาึง อื โอเอฮี ไล เซ� งอ่ต ที
อื โตะ รพาวม แตะ� 20 โม ป เลียง แกะ เซ เอญี� ลื
ลาว ลอป พะจาว ไม่ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว เบือ ป ยุ
ป ฮมอง แตะ เซ� เอจี โฮลฮ เนอึม ยุ อื ตอก อฮั เต
ปด่า พะจาว อื ละ แตะ เซ โครยญ เจือ�

21 เญือม เอจี ไก อื ซเตะ ซเงะ เอ� เอจี เติง เวลา
เกือฮ ปุย ริตกิต ละ อ�ื ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เยซู ละ
อ�ื มัฮ มอยฮ อฮั เตปด่า ละ อื เน่อมึ กา เฆียง โรวก
มะ อื ลัง่ โฮ�

ไล ทไว ปุย พะเยซู ละ พะจาว
22 เญอืม เอจี เติง เวลา ไมจ โยเซป ไม่ มาเรยี ยุฮ

ตัม ปซี ปซา เกือฮ ปุย ซงะ่ ไล ตัม โกตไม อฮั ไอ โมเซ
อาึง ละ อ�ื ฮาวก ไม่ กวนงกั เซ ฆาื อื ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม ละ ซ ทไว อื ละ พะจาว� 23 โกตไม ยุฮ
พะจาว ตึน เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �กวน รเมะ โรง ปุย
ไมจ อื ทไว ละ พะจาว โครยญ โฆะ ปุย�� อฮั เซ�
24 ปุย ลอา เซ ทไว โรฮ โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป อฮั
โกตไม ยุฮ พะจาว ตอก เฮ�ี �ไมจ ทไว รโกะ เกอื ติ
กู� โต เซ ไมจ อื ทไว โนก พิลัป บุฮ ลัง่ ลอา ตัว��
อฮั เซ�

25 ไก ปุย อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ติ ปุย� มอยฮ
อื มัฮ ซิเมโอน� มัฮ ปุย ซืไซ ป นัปทื เนอมึ พะจาว�
มัฮ ป รกวน ยุ ฮอยจ เรอึม พะจาว โม อซิราเอน ไม่
มัฮ อื ปุย อาวต ลปุ พะจาว นึง� 26 ลปุ พะจาว เซ
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เอจี เกือฮ อื ยุง ที ซ โฮลฮ แตะ ยุ พะครติ ป เกือฮ
พะจาว ฮอยจ ละ ปุย กา เฆียง ยุม แตะ� 27 เญือม
เซ ลปุ พะจาว นัม ซิเมโอน ฮาวก นึง วิฮนั เซ� เญื
อม ฮอยจ มะเปือะ พะเยซู ไม่ กวน แตะ เซ นึง วฮินั�
ละ ซ ยุฮ อื ละ อื ตัม ป อฮั โกตไม อาึง� 28 ซิเมโอน
เซ ตุย โอม กวนงกั เซ� ญันด่ี ไม่ พะจาว� อฮั เฮี ไม่
อ�ื

29 �โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ตัม
ป ซันญา แตะ อาึง ละ อาึ� เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ โฮลฮ โฮว ไมจ เอญี มวน�
30ป ซ เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ เฮี อาึ เอจี โฮลฮ เนอึ
ม ยุ นึง ไง่ แตะ� 31 ไล เซ เอจี มัฮ ป เพรยีง เปอะ
อาึง ละ ปุย โครยญ เจือ ปุย� 32 เอจี มัฮ ป ซเปีย
ละ ซ เกือฮ อื ปุย ตังเมือง ยุ คระ โครง ยุฮ เปอะ�
ซ เกือฮ โรฮ โญตซัก ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน
เปอะ�� อฮั เซ ซิเมโอน เซ�

33มะเปือะ กวนงกั เซ เงอตึ นึง ป อฮั ซิเมโอน ละ
กวนงกั เซ� 34 ซิเมโอน ปิฮ มุ่น ละ เญือะ เซ� ฟวยจ
เซ อฮั แม เฮี ละ มาเรยี ป มัฮ มะ อื เซ� �กวนงกั
เฮี มัฮ ป เลือก พะจาว ละ ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน
ไลจ โลม โฮวน ปุย ไม่ ซ เกือฮ อื อาวต ตอน อาวต
ฮมัน โฮวน ปุย โรฮ� ซ แปน โรฮ ป ซัมคัน ฮอยจ เน่
อมึ นึง พะจาว ละ ปุย� โฮวน ป ซ เพยีก แฮม เมอ�
35 กัม คิต โม เซ ป เม่าะ อื โตะ รพาวม แตะ ซ โอก
ที เบือ อ�ื โกะ เปอะ ซ ตอก ปุย ป บวก จัก พาวม
เปอะ นึง วจิ ลอม ปอ ลล่อน เอนิ อื โฮ� นึง ระ ลอน
ตุก รพาวม เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

36 นา เซ ไก โรฮ ปรโปวน ซึป ลปุง พะจาว นึง ติ
ปุย� มอยฮ อื มัฮ อนันา� มัฮ กวน ฟานุเอน� มัฮ
เจอ อาเชอ� เอจี กวต ลัมเลือ� 37 อาวต ไม่ ปุย
เญือะ แตะ อาแลฮ เนอึม โน่ง� ฟวยจ เซ ไก รเตะ
โรฮ ปาวน เนอึม มัฮ อื แม ฮงั เงอ� โอก โตว ฮา
ควง วิฮนั เซ ติ ชวง� กอ เออปึ ป โซม แตะ ไม่ ไว
วอน แตะ นึง ทื เนอมึ แตะ พะจาว เตือง ซเงะ่ รซาว
ม� 38 เญอืม เซ เยอ ปรโปวน เซ ฮอยจ โรฮ นา เซ�
ปุก เวลา ฮอยจ ซิเมโอน เซ โรฮ� ญันด่ี โรฮ ไม่ พะ
จาว� อู โรฮ ไลลวง กวนงกั เซ ละ โม ป รกวน ยุ
ฮอยจ โตฮ พะจาว ปุย เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ�

39 โยเซป ไม่ มาเรยี เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ อื โอเอฮี
ตัม ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ เยอ� เอญี
แม ฮอยจ เญือะ แตะ นึง ยว่ง นาซาเรต จังวตั กาลิ
ลี� 40กวนดุ เซ ระ ฮอน� ปุน เรยีง แด่น แตะ ปุ ปุ�
แปน ปุย กุมปอ นึง วซิา พันญา ไมจ แตะ� กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว อาวต โรฮ ไม่ อ�ื

พะเยซู ฮาวก นึง วฮินั
41 มะเปือะ พะเยซู กอ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม

เญือม ไก กัน เลียง ฌาว โครยญ เนอึม� 42 เญือม
ไก อาญุ พะเยซู กาว ลอา เนอึม� มะเปือะ อื ฮาวก
ลัง่ ตัม ไล เอจี กอ ฮาวก ไพรม แตะ� พะเยซู ฮาวก
โรฮ ไม่ อ�ื 43 เญือม เอจี ฟวยจ กัน เลียง เซ� มะ
เปือะ อื โอก เอญี นึง คระ ละ ซ เอญี อื ยว่ง แตะ�

พะเยซู อาวต ลัง่ นึง เวยีง เยรูซาเลม� มะเปือะ อื
ปังเมอ โอ ยุง อ�ื 44 แกต อื เอจี เอญี ไม่ โม ปุโฮมว
แตะ� เญือม เอจี เอญี อื ติ ซเงะ คระ อา� ซาวป อื
ลลาึง คระ เฌือต แตะ ไม่ ลลาึง ปุโฮมว อ�ื 45 เมือ
ต โอ ยุ อื ฮาวก แม ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ
ซาวป แตะ� 46 เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ ลอวย นึง อื
ยุ อื นึง วฮินั� กวนดุ เซ งาวม อู ดิ ไม่ โม อาจาน เพ
อกึ พะทัม� ไฮมญ โอเอฮี นึง อื ไม่ งอ่ต แตะ ป อฮั
โม เซ� 47 เมาะ ป งอ่ต เตอ เงอตึ นึง เกียฮ โลยฮ
กวนดุ เซ ลปุง ปุย ไม่ ไบลฮ พันญา แตะ� 48 เญือม
ยุ อ�ื มะเปือะ อื เงอตึ โรฮ นึง อ�ื มะ อื อฮั เฮี ละ
อ�ื �กวนงกั� เมอยุ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เฮี ละ เอะ
เอ� อาึ ไม่ เปือะ เปอะ ซาวป เนอมึ ซาวป แนม ปะ�
นึง ไฌม แตะ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

49 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ ซาวป เปอะ
อาึ อ�ื อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง ไมจ อาึ อาวต นึง เญือะ
ยุฮ เปือะ เกอะ�� อฮั เซ� 50 มะเปือะ อื ปังเมอ โอ
คาวไจ ป อฮั อื เซ�

51ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ไม่ อื นึง ยว่ง นาซาเรต�
เนอึง ป อฮั อื โครยญ เจือ� มะ อื ไตม อาึง ไล เซ
โตะ รพาวม แตะ เตือง โอยจ อ�ื 52พะเยซู ระ ฮอน
ปุ ปุ� ปุน กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ปุ ปุ� ปุก รพาวม พะ
จาว ไม่ ปุย ปลัฮเตะ โรฮ�

3
โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:1; มก� 1:1; ยฮ� 1:19-28)

1 เญือม เอจี โฮลฮ ทิเบ่ริโอ แปน ซีซา กาว โรฮ
พอน เนอึม เมอ� ปุก เญือม มัฮ โพนทิโอ ปีลัต จาว
เมือง จังวตั ยูเด่ีย� เฮโรต มัฮ ลัง่ ป ตัตเตียง จังวตั
กาลิลี� ฟีลิป ป มัฮ ปุ เฮโรต เซ ตัตเตียง โรฮ ลัง่
แควน อทูิเรยี ไม่ แควน ตะราโคนิที� ลีซาเนีย แปน
โรฮ ลัง่ จาวเมือง จังวตั อะบี่เลเน� 2 ปุก เญือม มัฮ
ลัง่ อนันัต ไม่ คายาฟา ฮวันา ซตุ� มัฮ เญอืม เซ เญื
อม ฮอยจ ลปุง พะจาว ละ โยฮนั กวน เซคาริยา�
มัฮ เญือม อาวต ลัง่ อื นึง ลาึน เวอืฮ�

3 โยฮนั โกฮ โฮว ฆาื อื เล่ีป แควน โกลง จอแด่น�
ครอฮ อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม
ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� ไมจ เปอะ รปั บั ่ปติ
ซมา� พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ� 4 เอจี มัฮ โยฮนั เซ ป ไซฮ อซิยา ป ซึป ลปุง
พะจาว อาึง ไลลวง อื โฆะ โอ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�ไก ป ครอฮ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ ติ ปุย อฮั เฮ�ี

�เพรยีง คระ ยุฮ พะจาว เมิฮ� เกือฮ ซื คระ ยุฮ อ�ื
5 นา ก เตียม เตะ นึง อื ไมจ เทอมึ� นา ก ฮลาวง
เตะ นึง อื ไมจ กาวง เกือฮ ลโลวง� คระ บ่วก นึง อื
ไมจ เฌาะ ยุฮ เกือฮ ซื� คระ โกลฮๆ ตาวนๆ นึง อื
ไมจ เพรยีง เกือฮ เฆรอมึ� 6 ปุย ซ โฮลฮ ยุ ตอก
เกือฮ พะจาว แตะ โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื � อฮั เซ�

7 โฮวน เนอมึ ป ฮอยจ เคะ โยฮนั นึง ฆวต รปั แตะ
บัป่ติซมา เน่อมึ นึง อ�ื โยฮนั อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ
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ป มัฮ เจือ ซโอยญ มวย เยอ� มัฮ ปุย ป อฮั โม เปะ
ซ เกียฮ ตอ ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป ซ โอก
เฆียง เฮี เยอ� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ
โปง ไม่ ไลลวง โปวฮ เปอะ รพาวม ไพรม ไอฮ เปอะ
รพาวม โคระ แตะ� ทัน โตว อวต ติ เปอะ นึง มัฮ
เปอะ จัตเจือ อปัราฮมั� อาึ อฮั ละ เปอะ� พะจาว
มัฮ ป ซ เกียฮ เกือฮ ซโมะ โม เฮี แปน จัตเจือ อปั
ราฮมั� 9 ปเล่ีย เฮี เยอ ม่อย เอจี ฮอยจ เน่อมึ โคะ�
โคะ โอ ไมจ เปลิ อี ซ โฮลฮ ปุย ฆู น่าึก โตะ งอ โค
รยญ โคะ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุย�

10 ปุย โฮวน เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก
เซ โฮ� เอะ ไมจ ยุฮ ฆาื อื ตอก เมอ�� อฮั เซ�

11 โยฮนั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ป ไก ลปิ ลอา ปลัฮ
ฮา ไมจ อื เกือฮ ละ ป โอ ไก ลปิ ติ ปลัฮ เนอมึ� ป ไก
ป โซม ป ไอฮ ยุฮ ไมจ อื รฆุ ละ ป โอ ไก�� อฮั เซ�

12 โม ป เกป พาซี โอเอฮี ฮอยจ โรฮ ละ ซ รปั แตะ
บัป่ติซมา� ฮอยจ ไฮมญ โยฮนั ตอก เฮ�ี �อาจาน�
ไมจ เอะ ยุฮ ตอก เมอ�� อฮั เซ�

13 โยฮนั โลยฮ อ�ื �ปุ เกป พาซี โฮฮ ฮา ปุก อื
โกตไม�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 โม ตฮนั ฮอยจ ไฮมญ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เอะ
เมอะ� ไมจ เอะ ยุฮ ตอก เมอ�� อฮั เซ�
โยฮนั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุ คนัป ปุย เกือฮ

โอเอฮี ละ เปอะ� ปุ พระ ปุ ฟอง ปุย นึง ซ ฆวต จุ
เปอะ ไอฮ มาื ยุฮ อ�ื เคราะ อื ไม่ มาื เคิ เอจี โฮลฮ
เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 ปุย โฮวน เซ กัมลัง รกวน ยุ ฮอยจ พะครติ�
เญือม งอ่ต อื ป อฮั โยฮนั เซ รงัมะ เอนิ รพาวม ฆาื
อ�ื แกต โยฮนั เซ มัฮ พะครติ ป รกวน แตะ ฮอยจ
เซ เญีย่ะๆ ปังเมอ โอ แจง นึง อ�ื 16 โยฮนั อฮั เฮี ละ
ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื �อาึ เกือฮ เนอมึ โม เปะ รปั
บัป่ติซมา โตะ รอาวม� ป ระ เนอมึ ไล ฮา อาึ ปังเมอ
เอจี ซ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ปัง มัฮ เมาะ ซ นุ่ม
อาึ กัฮ โม่ะเกิป อื โน่ง� โปง โตว ลัง่ ปุย เซ นึง แตวะ
ไล อาึ ฮา� ปุย เซ ซ เกือฮ โม เปะ รปั บัป่ติซมา นึง
ลปุ พะจาว ไม่ งอ� 17 ปุย เซ ไปญ คารบัต่ ยุฮ แตะ�
ซ วี เฮงาะ โตะ รบุฮ ยุฮ แตะ นึง อื ซงะ่� ฟวยจ เซ
ซ รโจะ อื โตะ เกอมึ ยุฮ แตะ� เฮงาะ แลป อื เซ ปัง
เมอ ซ ตอง อื นึง งอ โอ เกียฮ ญึ่ต�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 โนก ฮา ไล เซ โฮวน ลัง่ ไล ไฮญ ตอก ซตอก รเง่
อมึ โยฮนั ปุย ไม่ ครอฮ อื ไลลวง พะจาว ละ อ�ื 19 กัง
เคะ เอ โยฮนั กอ เติ กซัต เฮโรต นึง ไลลวง ไอฮ อื เฮ
โรเด่ีย ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุ แตะ เซ� โยฮนั เติ
โรฮ อื ไม่ กัน ฆอก ไฮญ ยุฮ อื โฮวน เจือ� 20 เญือม
เซ เฮโรต บุ แม กัน ฆอก เอจี ยุฮ แตะ เซ แม� นึง
คัง อื โยฮนั โตะ คอก�

พะเยซู รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:13-17; มก� 1:9-11)

21ลไล รปั ปุย ไฮญ บัป่ติซมา เซ พะเยซู ฮอยจ รปั
โรฮ บั่ปติซมา� ลไล ไววอน อื มะลอง โปฮ ไอฮ ติ
แตะ� 22 เลีฮ อาวต ลปุ พะจาว นึง โกะ อ�ื ลปุ พะ
จาว เซ ฮุนฮงั อื ตอก รโกะ เกอื โฮ� เญอืม เซ เซียง

พะจาว โอก เน่อมึ มะลอง� อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอึ
ม เปอะ กวน ฮรกั เกอะ� ปุก เนอึม เปอะ รพาวม
เมอะ�� อฮั เซ�

จัตเจือ ไพรม พะเยซู
23 เญอืม โอก พะเยซู ละ ซ ยุฮ อื กัน ยุฮ แตะ อาญุ

อื ไก ด่าว งว่ย เนอมึ� ปุย เตือง โอยจ อื แกต อื มัฮ
กวน โยเซป� โยเซป เซ มัฮ กวน เฮลี�

24 เฮลี เซ มัฮ กวน มัตทัต� มัตทัต เซ มัฮ กวน
เลว�ี เลวี เซ มัฮ กวน เมละคี� เมละคี เซ มัฮ กวน
ยนัไน� ยนัไน เซ มัฮ กวน โยเซป�

25 โยเซป เซ มัฮ กวน มัตทาเทีย� มัตทาเทีย เซ
มัฮ กวน อาโมต� อาโมต เซ มัฮ กวน นาฮุม� นา
ฮุม เซ มัฮ กวน เอซลี� เอซลี เซ มัฮ กวน นักไก�

26 นักไก เซ มัฮ กวน มาอตั� มาอตั เซ มัฮ กวน
มัตทาเทีย� มัตทาเทีย เซ มัฮ กวน เซเมอนิ� เซเม
อนิ เซ มัฮ กวน โยเซก� โยเซก เซ มัฮ กวน โยด่า�

27 โยด่า เซ มัฮ กวน โยอานัน� โยอานัน เซ มัฮ
กวน เรซา� เรซา เซ มัฮ กวน เซรูบ่าเบ่น� เซรูบ่า
เบ่น เซ มัฮ กวน เชอันทิเอน� เชอันทิเอน เซ มัฮ
กวน เนร�ี

28 เนรี เซ มัฮ กวน เมละคี� เมละคี เซ มัฮ กวน
อตัด่ี� อตัด่ี เซ มัฮ กวน โคซัม� โคซัม เซ มัฮ กวน
เอมาดัม่� เอมาดัม่ เซ มัฮ กวน เอ�

29 เอ เซ มัฮ กวน โยชูวา� โยชูวา เซ มัฮ กวน เอลี
เยเซอ� เอลีเยเซอ เซ มัฮ กวน โยรมิ� โยรมิ เซ มัฮ
กวน มัตทัต� มัตทัต เซ มัฮ กวน เลว�ี

30 เลวี เซ มัฮ กวน ซิเมโอน� ซิเมโอน เซ มัฮ กวน
ยูด่า� ยูด่า เซ มัฮ กวน โยเซป� โยเซป เซ มัฮ กวน
โยนัม� โยนัม เซ มัฮ กวน เอลียาคิม�

31 เอลียาคิม เซ มัฮ กวน เมเลอา� เมเลอา เซ มัฮ
กวน เมนา� เมนา เซ มัฮ กวน มัตตะทา� มัตตะทา
เซ มัฮ กวน นาทัน� นาทัน เซ มัฮ กวน ด่าวติ�

32 ด่าวติ เซ มัฮ กวน เจซี� เจซี เซ มัฮ กวน โอ
เบ่ต� โอเบ่ต เซ มัฮ กวน โบ่อตั� โบ่อตั เซ มัฮ กวน
ซาละโมน� ซาละโมน เซ มัฮ กวน นาโชน�

33นาโชน เซ มัฮ กวน อมัมีนาดัป่� อมัมีนาดัป่ เซ
มัฮ กวน อตัมิน� อตัมิน เซ มัฮ กวน อารนี� อารนี
เซ มัฮ กวน เฮซโรน� เฮซโรน เซ มัฮ กวน เปเรต�
เปเรต เซ มัฮ กวน ยูด่า�

34 ยูด่า เซ มัฮ กวน ยาโคป� ยาโคป เซ มัฮ กวน
ยซิฮกั� ยซิฮกั เซ มัฮ กวน อปัราฮมั� อปัราฮมั เซ
มัฮ กวน เทรา� เทรา เซ มัฮ กวน นาโฮ�

35 นาโฮ เซ มัฮ กวน เซรุก� เซรุก เซ มัฮ กวน
เรอู� เรอู เซ มัฮ กวน เพเลก� เพเลก เซ มัฮ กวน
เอเบ่อ� เอเบ่อ เซ มัฮ กวน เชลา�

36 เชลา เซ มัฮ กวน เคนัน� เคนัน เซ มัฮ กวน
อาปักชตั� อาปักชตั เซ มัฮ กวน เชม� เชม เซ มัฮ
กวน โนอา� โนอา เซ มัฮ กวน ลาเมก�

37 ลาเมก เซ มัฮ กวน เมทูเซลา� เมทูเซลา เซ
มัฮ กวน เอโนก� เอโนก เซ มัฮ กวน ยาเรต� ยา
เรต เซ มัฮ กวน มาฮะลาเลน� มาฮะลาเลน เซ มัฮ
กวน เคนัน�

38 เคนัน เซ มัฮ กวน เอโนต� เอโนต เซ มัฮ กวน
เซต� เซต เซ มัฮ กวน อาดั่ม� อาดั่ม เซ มัฮ กวน
พะจาว�
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4
พี ระ ฮอยจ ลอง รพาวม พะเยซู
(มท� 4:1-11; มก� 1:12-13)

1 เญอืม เอญี พะเยซู เน่อมึ นึง โกลง จอแด่น เอจี
นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว� ลปุ พะจาว เซ ตาว อื
ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ� 2พี ระ ฮอยจ ลอง รพาวม อื
นา เซ รปาวน ซเงะ� ติ เจน รปาวน ซเงะ เซ โซม
โตว ป ติ ป เตอ�ื ฟวยจ เซ ฆวต โซม ฆาื อ�ื 3พี ระ
อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ มัฮ เนอมึ กวน พะจาว โฮ�
เกือฮ ซโมะ เฮี แปน ป โซม ละ เปอะ เมอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

4 พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี ไก นึง พะทัม� อฮั เฮ�ี
�ปุย มัฮ โตว ไอม อื เบือ ป โซม แตะ โน่ง� � อฮั
เซ�

5 เญอืม เซ พี ระ โรวก พะเยซู ฮอยจ ก ฮลาวง อื ติ
โดฮ� เกือฮ อื ชวน พราวป บัน่เมือง ปลัฮเตะ เฮี เตื
อง โอยจ อ�ื 6พี ระ เซ อฮั แม เฮ�ี �อมันัต โญตซัก
นึง บัน่เมือง ชวน เปอะ เฮ�ี ไม่ คาวคอง นึง อื เตือง
โอยจ อื ซ เกือฮ ละ ปะ� โอเอฮี โม เฮี เอจี โฮลฮ อาึ
เตือง โอยจ อ�ื อาึ ฆวต เกือฮ ละ ป ออฮ� ปุน เกือฮ
ละ ปุย เซ� 7 ดัฮ เปอะ นุ่ม ติ แตะ ไว อาึ โฮ� โอเอฮี
เฮี ซ แปน คอง ปะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

8 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พะทัม อฮั เฮ�ี �ไมจ
เปอะ นุ่ม ติ แตะ ไว พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ
แตะ� ไมจ เปอะ รซอฮ ละ พะจาว ติ โตน เซ โน่ง��
� อฮั เซ�

9 ฟวยจ เซ พี ระ อา โรวก แม พะเยซู ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� เกือฮ อื อาวต นึง ราว พรงั วิฮนั
ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ นึง อ�ื อฮั เฮี ละ
อ�ื �ดัฮ เปอะ มัฮ เนอมึ กวน พะจาว โฮ� เดิม แลน
เน่อมึ ก อาวต เปอะ เซ เมอะ� 10 พะทัม อฮั เฮ�ี
�พะจาว ซ เกือฮ โม เตปด่า ยุฮ แตะ โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง ปะ�� 11 อฮั โรฮ เฮี ติ คอ� �โม เตปด่า เซ
ซ มอง เชอืน ปะ นึง เตะ แตะ นึง โอ อื ซ เกือฮ ชวง
เปอะ ลอก ซโมะ�� อฮั เซ พะทัม��

12 พะ เยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะ ทัม เอจี อฮั
เฮ�ี �ปุ ลอง รพาวม พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ�� 13 เญื อม เอจี ฟวยจ ลอง อื
รพาวม พะเยซู โครยญ เจือ� พี ระ เซ โฮว ฮา อื ติ
วงั�

พะเยซู เอญี ครอฮ ไลลวง พะจาว
14ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ฮอยจ จังวตั กาลิลี� อมั

นัต ลปุ พะจาว อาวต ไม่ อ�ื ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อื
พรุ เฮอื ฮอยจ ละ ฮมอง ปุย อื เล่ีป แควน เซ� 15พะ
เยซู เพอกึ ตอม ปุย นึง โฮงซุต ยุฮ อื โฮวน ยว่ง� ปุย
อวต ลื อื เตือง โอยจ แตะ�

ปุย ยว่ง นาซาเรต เกละ ฮมอง ป อฮั พะเยซู
(มท� 13:53-58; มก� 6:1-6)

16 เญือม เซ พะเยซู เอญี ฮอยจ ยว่ง นาซาเรต�
มัฮ ยว่ง อาวต อื เน่อมึ เญือม แตวะ แตะ� ซเงะ ล
โล่ะ โอ ฮาวก นึง โฮงซุต ตัม ป กอ ยุฮ ไพรม แตะ�
โกฮ ชุง ละ ซ ลาว แตะ พะทัม� 17 ปุย นา เซ กอยฮ
พะทัม ละ อ�ื มัฮ นังซื ไซฮ อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว
โฆะ� พะเยซู ไลฮ นังซื เซ� ซาวป แลน คอ ป ไซฮ
อื อาึง ตอก เฮ�ี

18 �ลปุ พะจาว เอจี อาวต นึง อาึ� เอจี เลือก อาึ
เกือฮ อาึ แปน ป ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ โม ป ตุก
ป ญัก� มัฮ โรฮ เกือฮ อื อาึ โฮว ครอฮ ละ โม ป มัฮ
ครา เซีญ โอเอฮี เกือฮ ยุง ตอก ซ โปน อื ฮา แปน
แตะ ครา เซ� เกือฮ โรฮ อาึ ครอฮ ไลลวง ตอก ซ
เกือฮ แตะ ป จัก เกียฮ ยุ โอเอฮี� ไม่ ซ เกือฮ โม ป
อาวต ไม่ คัม ตุง โอเอฮี แตะ โปน ฮา ป คัม ตุง แตะ
เซ� 19 เกือฮ โรฮ อาึ ครอฮ เวลา เกือฮ พะจาว ปุย
ไน แตะ โปน ป โอ ไมจ�� อฮั เซ พะทัม ลาว อื เซ�

20พะเยซู ปอ แม อื นังซื ลาว แตะ เซ� เกือฮ แม
อื ละ ป ควป แลน พะทัม เซ� ฟวยจ เซ งาวม� ปุย
ติ โฮงซุต เซ แก ที อ�ื 21 พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย�
�พะทัม ป เอจี ฮมอง เปอะ นึง ฮยวก แตะ เซ เอจี
เกิต เนอมึ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี ตอก อฮั อื ซ เกิต
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 โม ป ฮมอง ป อฮั อื เซ ปุก เนอึม รพาวม อื เตื
อง โอยจ แตะ� เงอตึ นึง ตอก เกียฮ อฮั ลัมเลือ อื
โอเอฮี� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปุย เฮี โม่ มัฮ กวน โยเซป��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

23 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ
ละ อาึ ตอก อฮั ปุย ไพรม อื โฮ� �ดัฮ เปอะ มัฮ มอ
ไมจ เปอะ เกือฮ โกะ เปอะ ไฮ รกา� ตึน ซ อฮั เปอะ
เซ เนิ� �เอะ เอจี ฮมอง ป ยุฮ เปอะ นึง ยว่ง คาเพ
รนาอุม� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ นึง ยว่ง โกะ เปอะ เฮี
ตอก เซ โรฮ� ตึน ซ อฮั โรฮ เปอะ เซ เนิ� 24 อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ยว่ง อาวต ป ซึป ลปุง พะจาว
แจง โอ อื ซ รปัคัม ป ซึป ลปุง พะจาว ป มัฮ ปุ ยว่ง
แตะ เซ ติ ชวง�

25�อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื เจน เอลียา โฆะ
เญือม โอ พริ เฮละ ลอวย เนอึม ไม่ บลัฮ โฮ� ปุย ติ
เมือง อซิราเอน เฮี ไปลญ เออปึ เนอมึ ฆาื อ�ื เญอืม
เซ โม แมฮงั เมือง อซิราเอน ไก โฮวน� 26 พะจาว
ปังเมอ โอ เกือฮ เอลียา โฮว เคะ โม เซ ติ ปุย เนอึ
ม� เกือฮ อื โฮว เคะ แมฮงั ยว่ง ซาเรฟัต ป อาวต
เมือง ไซด่อน ฮา อ�ื 27 เจน เอลีชา ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ มัฮ โรฮ ตอก เซ� ป ลาวต นึง เมือง อซิรา
เอน ไก โฮวน� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ไฮ ติ ปุย
เนอึม� มัฮ นาอามัน ปุย เมือง ซีเรยี โน่ง ป เกือฮ อื
ไฮ�� อฮั เซ พะเยซู�

28 โม ป อาวต นึง โฮงซุต เซ เมือต ฮมอง โอเอฮี
ตอก เซ� ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม
ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� 29 โกฮ โฮมวต พะเยซู�
เมือะ อื โอก ฮา ยว่ง แตะ� โรวก อื ฮาวก ฮอยจ นึง
ไกญ บลาวง ยว่ง อาวต แตะ เซ� ตะ เนีฮ อื เกือฮ
ดุฮ เน่อมึ นึง ไกญ รองั� 30พะเยซู ปังเมอ ปุน โอก
ซไบ่ ลลาึง ปุย โฮวน เซ ลอต โฮว ฮา อื คระ ฆวต โฮว
แตะ�

ปุย เลียก พี นึง
31ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ฮอยจ ยว่ง คาเพรนาอุม

นึง จังวตั กาลิลี� ซเงะ ลโล่ะ พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย
ยว่ง เซ� 32 โม ป ฮมอง ป อฮั อื เซ เงอตึ เนอึม ฆาื
ตอก เพอกึ อื ปุย� รซอม เพอกึ อื ปุย ไก เนอึม อมั
นัต� 33 โตะ โฮงซุต ยว่ง เซ ไก ปรเมะ เลียก พี นึง ติ
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ปุย� ปุย เซ รโอง� อฮั เฮี เรยีง� 34 �เยซู ปุย ยว่ง
นาซาเรต� เมอ ซ ยุฮ เปอะ ละ เอะ เอ� ปะ อมั มัฮ
ฮอยจ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ เอะ� อาึ ยุง เงอะ ปะ อา�
ปะ มัฮ เนอึม เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ฮอยจ เน่อมึ พะ
จาว�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

35พะเยซู คัต พี เซ โอ ลปุง� อฮั เฮ�ี �โฆย� โอก
แปฮ ฮา ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื พี เซ เกือฮ เอนิ ปุย
เซ ฆลาื ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ โอก
เอนิ ฮา อื เตือง โอ อื ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื

36 ปุย เตือง โอยจ อื เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื อฮั อื
ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ลปุง ปุย เฮี มัฮ ลปุง ตอก เมอ
แล� ปุน ดวน พี ไม่ อมันัต แตะ ไม่ ระ รที แตะ� พี
เซ โอก เนอึม ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 37 ไลลวง ป ยุฮ พะ
เยซู เซ พรุ เฮอื เล่ีป แควน เซ ฆาื อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
38พะเยซู โอก ฮา โฮงซุต เซ ลอต ฮาวก เญือะ ซี

โมน� เญือม เซ มะ เนอึม ซีโมน เรยีง ฮอยจ โซะ�
โม ป อาวต นา เซ ปัว พะเยซู เรอมึ ป โซะ เซ� 39พะ
เยซู เลียก ชุง โบ ก ไอจ อ�ื ดวน ฮอยจ โซะ อื เซ
อาวต� อาวต เอนิ ฮอยจ โซะ อื เซ� ปรโปวน เซ
โกฮ เอนิ ลอต พรี โซม ตุม ไอจ ละ อ�ื

40 ปู เซ เญอืม เอจี เลียก ซเงะ เอ ปุย โรวก ป โซะ
ป คระ โครยญ เจือ โซะ ปุย ฮอยจ เคะ พะเยซู� พะ
เยซู ยอ่ง เตะ แตะ ราว อื โครยญ โฆะ อ�ื ไฮ เบือ
อื เตือง โอยจ อ�ื 41 พี เลียก นึง ปุย โฮวน ปุย โอก
โรฮ� พี โม เซ เญือม โอก อื อฮั เฮี เรยีง� �ปะ มัฮ
เปอะ กวน พะจาว�� อฮั เซ� พะเยซู คัต อื เกือฮ
โตว อื ลปุง นึง ยุง พี โม เซ มัฮ โกะ อื เซ พะครติ�

พะเยซู ครอฮ ไลลวง พะจาว
42 ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ งาวป อื พะเยซู โอก ฮา

ยว่ง เซ โฮว ฮอยจ นา ก โอ ปุย ไก ติ โดฮ� ปุย แควน
เซ โฮว ซาวป อ�ื เมือต เอจี ยุ อื ปัว เนอึม ปัว แนม
อื โอ เอญี ฮา แตะ� 43 พะเยซู ปังเมอ อฮั เฮี ละ
อ�ื �ไมจ อาึ โฮว ครอฮ ไลลวง ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะ
จาว ปุย ปลัฮเตะ นึง ยว่ง ไฮญ โรฮ� เอจี มัฮ ฆาื เซ
ป ดวน พะจาว อาึ ฮอยจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 44 เคียง
เซ โฮว ครอฮ เนอมึ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว นึง
โฮงซุต จังวตั ยูเด่ีย โฮวน โดฮ�

5
พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ โฮว ไม่ แตะ

1 ติ โฮน อื พะเยซู ชุง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม เกน
เนซาเรต�* ฮอยจ ปุย เคะ อื นา เซ โฮวน� ปุย โม
เซ ซแน่ต ปุ แตะ นึง ฆวต งอ่ต แตะ ลปุง พะจาว�
2พะเยซู ยุ โล่ง ลอา ลัม จอต นึง เฆียง รอง� โม ป
ซาวป กะ เอจี โอก ฮา โล่ง เซ ละ ซ รไซจ แตะ เรอึ
ป ยุฮ แตะ� 3 โล่ง ติ อื เซ มัฮ โล่ง ยุฮ ซีโมน� พะ
เยซู เลียก อาวต นึง โล่ง เซ� ปัว ซีโมน เกือฮ โล่ง เซ
โอก ฮา เฆียง รอง เญี่ยะ� เญือม เซ พะเยซู งาวม

นึง โล่ง เซ� เพอกึ ตอม ปุย โฮวน เซ เน่อมึ โตะ โล่ง
เซ�

4 เญอืม เอจี ฟวยจ เพอกึ อื ปุย� อฮั เฮี ละ ซีโมน�
�ไฟ โล่ง ยุฮ เปอะ เฮี ฮอยจ ลัก่ โด่ะ รอาวม� ฟวยจ
เซ ไมจ โม เปะ เตือะ แลน เรอึป ยุฮ เปอะ ติ โฮน
แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 ซีโมน อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� เอะ เอจี เตือะ เรอปึ
ยุฮ แตะ ติ ซาวม บวยฮ� ปุน โตว ป ติ ป เตอ�ื ปัง
มัฮ ตอก เซ อาึ ซ เตือะ แม เรอปึ ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั
ปะ ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 โม เซ เตือะ เนอมึ เรอปึ ยุฮ แตะ� ปุน กะ โฮวน
เนอึม ปอ ซ ดุต เอนิ เรอึป ยุฮ อื เซ� 7 ซีโมน ไม่ ป
อาวต ไม่ อื เซ ลเบี่ยฮ เตะ แตะ ฆาื อื ละ ปุโฮมว แตะ
ป อาวต นึง โล่ง ไฮญ เกือฮ อื ฮอยจ เรอมึ แตะ� โม
เซ ฮอยจ เรอึม เนอึม อ�ื ชาวก กะ เซ ฮอยจ โตะ
โล่ง ปอ ซเปี เอนิ โจม โล่ง เซ เตือง ลอา ลัม อ�ื

8 ซีโมน เปโตร เญอืม ยุ อื ไลลวง เซ นุ่ม ไว พะเยซู
ฆาื อื โบ ชวง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ พะโองจาว� ปัว
ปะ โฮว ฮา อาึ นึง มัฮ อาึ ปุย มัป่�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 ซีโมน ไม่ ปุโฮมว อื เซ เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม
นึง ปุน แตะ กะ โฮวน ตอก เซ� 10ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั
ป มัฮ กวน เซเบ่ด่ี� ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ ซีโมน เซ� เงอตึ
โรฮ ฆาื อ�ื พะเยซู อฮั เฮี ละ ซีโมน� �ปุ ฮลัต ฆาื�
เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ซาวป
ปุย ตอก โฮว ซาวป เปอะ กะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
11 โม เซ เกือฮ โล่ง ยุฮ แตะ จอต นึง เฆียง รอง� เญื
อม เซ ละ โอเอฮี ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื โฮว ฟวต
เอนิ พะเยซู�

พะเยซู เกือฮ ปุย ลาวต ไฮ
(มท� 8:1-4; มก� 1:40-44)

12 ติ โฮน อื เญือม อาวต พะเยซู นึง ยว่ง ติ� ไก
ปุย ลาวต นึง ติ ปุย� ลาวต เล่ีป โกะ แตะ� เญอืม ยุ
อื พะเยซู� นุ่ม โบ พะเยซู ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ปัว
เนอึม ปัว แนม นึง อื ตอก เฮ�ี �จาวไน� ดัฮ มัฮ ป
ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ปะ แจง ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ
อาึ ไฮ เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13พะเยซู ซนาว เตะ แตะ
เดือะ เบื่อ อ�ื �เอจี ปุก รพาวม เมอะ� ไฮ เมิฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ ลาวต อื
เซ� 14 พะเยซู ซตอก อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ รโฮงะ
ละ ปุย ไฮญ� ไมจ เปอะ โฮว เคะ ซตุ� เกือฮ แลน
เปอะ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
ตัม ป อฮั ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม เกือฮ แปน ลักทัน
ละ ปุย� เดอมึ ปุย ซ ยุง ไฮ เนอึม โซะ เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

15 ไลลวง ป ยุฮ พะเยซู เซ ปังเมอ พรุ เฮอื แม ฮา
ไพรม แตะ ฆาื อื ปุๆ� โฮวน เนอมึ ป ฮอยจ งอ่ต เตอ
ไม่ โม ป ฆวต เกือฮ ติ แตะ ไฮ ป โซะ นึง� 16พะเยซู
ปังเมอ กอ ปุตแปต ติ แตะ ฮา ปุย โฮวน� ละ ซ โฮว
ไววอน โน่ง แตะ ติ โดฮ�

ป ยุม เตะ ยุม ชวง ไฮ
(มท� 9:1-8; มก� 2:1-12)

* 5:1 5:1 ปลัฮ รอาวม เกนเนซาเรต เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ ปลัฮ รอาวม กาลิลี�
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17 ติ ซเงะ อื เญือม เพอกึ พะเยซู ปุย� โม ฟารซีิ
ไม่ โม คู เพอกึ โกตไม ยุฮ พะจาว อาวต โรฮ นา เซ
งอ่น� งาวม งอ่ต ป อฮั อ�ื มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
ยว่ง ไน จังวตั กาลิลี ไม่ จังวตั ยูเด่ีย โครยญ ยว่ง
ไม่ เวยีง เยรูซาเลม โรฮ โม เซ เยอ� อมันัต พะจาว
อาวต นึง พะเยซู ละ เกียฮ เกือฮ อื ป โซะ ไฮ�

18 เญอืม เซ ฮอยจ ปุย นึง งอ่น� กลอม โรวก ปุย
ยุม เตะ ยุม ชวง เตือง ซัต ไอจ อ�ื ริ โรวก อื ฮอยจ
โตะ เญือะ ละ ซ อาึง แตะ โบ พะเยซู� 19 ปังเมอ โอ
ไก คระ เลียก นึง โฮวน ลอน ปุย นา เซ� โม เซ ยวก
โรวก ป โซะ เซ ฮาวก ฆาื อื ฮอยจ นึง ราว พรงั เญือะ
เซ� เญื่อฮ พรงั เตะ ตอง เซ เกือฮ ดอฮ� ฮรงัโฮรฮ
ป โซะ เซ เตือง ซัต ไอจ อื ฮอยจ บัก่บว่น ปุย ป อาวต
โบ พะเยซู เซ� 20 เมือต ยุ รพาวม เจือ โม เซ พะเยซู
อฮั เฮี ละ ป โซะ เซ� �เอียกปุ� มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี
ยวก ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ อฮั เฮี ฆาื อื โตะ
รพาวม แตะ� �ปุย ป อฮั ลปุง พามัต พะจาว เฮี มัฮ
ปุย แล� มัฮ ปุย ป ปุน ยวก มัป่ เปอ โนก ฮา พะจาว
เยอ�� อฮั เซ�

22 พะเยซู ปังเมอ ยุง อื ป คิต โม เซ โตะ รพาวม
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ คิต เปอะ โอเอฮี
ตอก เซ โตะ รพาวม แตะ� 23 อาึ มัฮ อฮั เยอะ ตอก
เฮี ละ ป โซะ� �มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ��
โต เซ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โกฮ โฮว เมิฮ�� ซ อฮั เซ
ละ� ลอา เจือ เซ เมอ เยอื นึง อ�ื 24 อาึ ยุฮ ตอก เฮี
นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง แจง แน ไก อมันัต อาึ
ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ ซ ปุน ยวก แตะ มัป่ ยุฮ
ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั
แม เฮี ฆาื อื ละ ป ยุม เตะ ชวง เซ� �อาึ อฮั เฮี ละ
เปอะ� โกฮ ตุย โรวก ซัต ไอจ เปอะ เอญี ไม่ เญือะ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 ลไล แก ปุย อื ปุย เซ โกฮ เอนิ� ตุย โรวก ซัต
ไอจ แตะ เซ� เอญี ไม่ อ�ื ลืลาว ปุ เอญี พะจาว�
26 ปุย โฮวน เซ เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อ�ื ลืลาว
โรฮ พะจาว� บระ ฮลัต ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
�ตัง เจือ ลัมเลือ ป ยุ เอะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ�

พะเยซู กอก เลวี เอญี เคะ แตะ
(มท� 9:9-13; มก� 2:13-17)

27 ฟวยจ เซ พะเยซู โอก โฮว� ยุ ป เกป พาซี โอ
เอฮี ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เลว�ี งาวม นึง ด่าน เกป
แตะ พาซี� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื�
อฮั เซ� 28 เลวี ญอม เอนิ ละ โอเอฮี ยุฮ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื โกฮ โฮว ฟวต เอนิ พะเยซู�

29ฟวยจ เซ เลวี เซ กอก พะเยซู โซม เญือะ แตะ�
เลียง โรฮ อื ไม่ ปุย ไฮญ โฮวน� โม ป เกป พาซี โอ
เอฮี งาวม โซม ไม่ อื นา เซ โฮวน ปุย ไม่ ปุย ไฮญ
โรฮ� 30 โม ฟารซีิ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ป มัฮ มู ติ
ไม่ อ�ื เติ ป ยุฮ พะเยซู เซ ละ โม ลุกซิก อ�ื �โม เปะ
เอ� เมอยุ โซม ดิ เปอะ ไม่ โม ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่
โม ปุย มัป่ เปอ�� อฮั เซ�

31พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย กอ ปุย บาึง ทัน โตว
อื ซาวป มวต ซาวป มอ� มัฮ โม ป โซะ ป ไมจ อื
ซาวป เปอ� 32 อาึ มัฮ โตว ฮอยจ กอก ปุย ซืไซ เอญี
เคะ แตะ� มัฮ ฮอยจ กอก ปุย มัป่ เอญี เคะ แตะ
ละ ซ โฮลฮ อื เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ�� อฮั เซ�

ป โคระ ไม่ ป ไพรม
(มท� 9:14-17; มก� 2:18-22)

33 เญือม เซ ไก งอ่น ป อฮั ละ พะเยซู ตอก เฮ�ี
�โม ลุกซิก โยฮนั ไตป ทื ซิน เออปึ ป โซม ป ปอน
แตะ ไม่ ไววอน แตะ� ลุกซิก โม ฟาริซี ยุฮ โรฮ อื
ตอก เซ� ลุกซิก ปะ เกียฮ โอ โน่ง เออปึ อื เมอ��
อฮั เซ ละ อ�ื

34 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั ซ เกือฮ
เปอะ โม ปุโฮมว กวน เบลีย ซ เญือะ เออปึ ป โซม
แตะ เตือง อาวต ลัง่ กวน เบลีย เซ ไม่ อ�ื 35 ซ ไก ติ
ซเงะ เญอืม ซ ตุย พะจาว กวน เบลีย ซ เญือะ เซ ฮา
ปุโฮมว อ�ื มัฮ เญือม เซ ซ เออปึ อื ป โซม ป ปอน
แตะ�� อฮั เซ�

36พะเยซู อฮั ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว
ป แจฮ ลปิ โคระ ละ ซ พลุ แตะ ลปิ ไพรม นึง อ�ื ดัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ ซ ไลจ ยุฮ ลปิ โคระ เซ� บ่วตชุ โคระ
เซ ปุ โรฮ ซ โปง ลปิ ไพรม เซ โรฮ� 37ตอก โรฮ เซ�
ไก โตว ป ดุฮ รอาวม อะงุน โคระ โตะ ปัง ฮกั ไพรม�
ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ รอาวม อะงุน โคระ เซ ซ ฮาวก
ซ ลตุฮ ยุฮ ปัง ฮกั ไพรม เซ� รอาวม อะงุน เซ ซ
เฆรฮ โอยจ� ปัง ฮกั เซ ซ ไลจ โรฮ ฆาื อ�ื 38 รอาวม
อะงุน โคระ เซ ไมจ ดุฮ นึง ปัง ฮกั โคระ เดอมึ ซ ไมจ�
39 ปุย ดัฮ ญุ รอาวม อะงุน ไพรม� แจง โอ อื เญือะ
ซ ฆวต ญุ รอาวม อะงุน โคระ โอ� ป ไพรม ป ญึม
เมอ� ตึน ซ อฮั อื ตอก เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

6
ไลลวง ซเงะ ลโล่ะ
(มท� 12:1-8; มก� 2:23-28)

1 ติ โฮน อื พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื โฮว คระ พา
ชจิ� ปุก ซเงะ ลโล่ะ� เญือม เซ โม ลุกซิก อื ซฆุต
ปุ โฮว ซเนียง เฮงาะ� ลูแล อื ละ ซ โซม แตะ� 2 โม
ฟารซีิ อฮั เฮี ละ อื งอ่น� �โม เปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ ป
พิต โกตไม ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ เอะ เอ�� อฮั เซ�

3พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ดิ ลาว นึง พะทัม ไลลวง ด่าวติ ไม่ ปุโฮมว อื เญือม
ฆวต โซม อื โฮ� 4 ด่าวติ เซ โฮว เลียก โตะ พากัง
ยุฮ พะจาว� ตุย โซม คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว�
เกือฮ โรฮ อื ละ โม ปุโฮมว แตะ โรฮ� ตัม ไล อื ดัฮ
ป โอ มัฮ ซตุ โซม โฮ� มัฮ ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว�
พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

5พะเยซู อฮั แม เฮี ติ มวยญ� �ป มัฮ กุม ซเงะ ล
โล่ะ เอจี มัฮ เอนิ อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป ยุม เตะ ติ ก บลัฮ ไฮ
(มท� 12:9-14; มก� 3:1-6)
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6 ซเงะ ลโล่ะ ติ อื แม พะเยซู ฮาวก เพอกึ แม ปุย
นึง โฮงซุต� นา เซ ไก ปุย ยุม เตะ ดอม นึง ติ ปุย�
7 ไก โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ นึง งอ่น� โม
เซ มอง แลน ที ซ เกือฮ พะเยซู ปุย เซ ไฮ ไม่ โอ อื
เกือฮ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ เซ� นึง ฆวต ซาวป แตะ ตอก
ซ โซวต แตะ พิต พะเยซู� 8พะเยซู ปังเมอ ยุง อื ป
คิต โม เซ โตะ รพาวม แตะ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย ยุม
เตะ ติ ก บลัฮ เซ� �โกฮ เมอะ� เอญี ชุง ลั่กกา ปุย
เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย เซ โกฮ ชุง เนอมึ นา เซ�

9 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ป อาวต นา เซ�
�อาึ ฆวต ไฮมญ โอเอฮี นึง โม เปะ ติ เจือ� ซเงะ ล
โล่ะ เอะ อมั ลัง ยุฮ กัน ไมจ� อมั ลัง ยุฮ กัน ฆอก�
อมั ลัง เรอมึ ปุย เกือฮ ไอม� อมั ลัง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
เมอ ป ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว นึง อ�ื� อฮั เซ�

10พะเยซู แลน ปุย เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ อฮั
เฮี ละ ปุย เซ� �ซนาว เตะ เปอะ เซ�� อฮั เซ� ปุย
เซ ซนาว เนอมึ เตะ แตะ เซ� เตะ อื เซ ไฮ ไมจ เอนิ�

11 ปุย โม เซ รอก ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื ซิงซา ดิ
ไลลวง ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื

พะเยซู เลือก ลุกซิก แตะ กาว ลอา
(มท� 10:1-4; มก� 3:13-19)

12 เญือม เซ พะเยซู ฮาวก บลาวง ติ โดฮ ละ ซ ไว
วอน แตะ� ไววอน ละ พะจาว ติ ซาวม บวยฮ เอนิ�
13 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี กอก โม ลุกซิก แตะ เอญี
เคะ แตะ� ปุย ไน โม ลุกซิก อื เซ เลือก อื กาว ลอา
ปุย� อฮั ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ ไม่ อ�ื 14ป เลือก
อื เซ มัฮ ซีโมน ติ� พะเยซู ปุก แม มอยฮ โคระ อ�ื
อฮั เปโตร ละ อ�ื เลือก โรฮ อนัดรู ปุ ซีโมน เซ� ไม่
ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั� ไม่ ฟีลิป ไม่ บ่าโทโลมิว� 15 ไม่
มัตไท ไม่ โทมา� ไม่ ยาโคโบ่ ป มัฮ กวน อาลาโฟ ไม่
ซีโมน ป มัฮ พัก ชาตนิโยม ไพรม อ�ื 16 ไม่ ยูด่า ป
มัฮ กวน ยาโคโบ่� ไม่ ยูด่า อซิคารโิอต ป โชะ พะเยซู
ละ ปุย�

พะเยซู เพอกึ ปุย ไม่ เรอมึ อื ป โซะ
17พะเยซู เลีฮ ดิ ฌื ไม่ โม ลุกซิก แตะ� ลโล่ะ ชุง

นา ก ลโลวง เตะ ติ โดฮ� โม ลุกซิก อื รเจอมึ นา
เซ� ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไม่ ป อาวต จังวตั ยูเด่ีย�
ไม่ โม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เวยีง ไทระ ไม่ เวยีง ไซด่อน
ป อาวต โบ ปลัฮ รอาวม� ฮอยจ รเจอมึ โรฮ นา เซ
โฮวน� 18 มัฮ ฮอยจ อื นึง ฆวต ฮมอง แตะ ป อฮั
พะเยซู� ไม่ ฆวต เกือฮ อื ป โซะ นึง แตะ ไฮ� โม ป
อาวต ไม่ คัม ตุง พี แตะ ฮอยจ โรฮ� พะเยซู เกือฮ
โรฮ อื ไฮ� 19 ปุย ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ เดือะ เบื่อ
พะเยซู โครยญ โฆะ แตะ� นึง ยุ อื โอก อมันัต อื ละ
เกือฮ อื ปุย ไฮ เตือง โอยจ อ�ื

ไล เพอกึ พะเยซู ปุย
20พะเยซู แลน โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม

เปะ ป ตุก ป ญัก เกอ� เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว บัน่เมือง ยุฮ แตะ
ละ เปอะ�

21�โม เปะ ป วติ โซม ม่อยญ จัน ปเล่ีย เยอ� เอจี
โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ� โม เปะ ซ ซัก เวี
ยก โกวง โกะ เปอะ�
�โม เปะ ป เยอืม ปเล่ีย เยอ� เอจี โฮลฮ เปอะ

รพาวม ไมจ มวนแตะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะญวยฮ
ดา ไมจ มวน�

22�เญอืม เกละ ปุย ยุ เปอะ� ไม่ โปวฮ ปุย เปอะ�
ไม่ เพียก แฮม ปุย เปอะ� ไม่ ญวต ปุย โม เปะ พิต
เบือ ทื เปอะ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ� เอจี โฮลฮ
เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 23 เญือม เกิต
โอเอฮี โม เซ ละ เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ญันด่ี
ปีติ ไม่� ไมจ เปอะ ฟอน เจิง ไม่� นึง เอจี ระ ลังวนั
เปอะ นึง เมือง มะลอง� จัตเจือ ไพรม โม เซ เอจี ยุฮ
โรฮ อื ตอก เซ ละ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ โรฮ�

24 �โม เปะ ป กอย เยอ� ปังเมอ ซ เม่ะมัก่ เนอึม
เปอะ� เอจี ฟวยจ โฮลฮ เปอะ อาวต ไมจ อาวต มวน
เนอ�

25 �โม เปะ ป ซัก เวียก โกวง โกะ ปเล่ีย เยอ� ซ
เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ ไปลญ เออปึ�
�โม เปะ ป ญวยฮ ดา ไมจ มวน ปเล่ีย เยอ� ซ

เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เยอืม
นึง ตุก รพาวม แตะ�

26 �โม เปะ ป โฮลฮ ปุย เตือง โอยจ อื ลื เปอะ ซ
เม่ะมัก่ เนอึม โรฮ เปอะ� จัตเจือ ไพรม โม เซ เอจี
ลื โรฮ โม ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ
ตอก เซ โรฮ�

27 �อาึ อฮั ละ โม เปะ ป กัมลัง งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี
ไมจ เปอะ ฮรกั โม ป เกละยุ เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ป
ไมจ ละ โม ป ยุฮ ป ฆอก ละ เปอะ� 28 ไมจ เปอะ ปิฮ
มุ่น ละ โม ป ซะ เปอะ� ไมจ เปอะ ไววอน เพือ โม
ป โคมเฮง แตะ� 29 ดัฮ ไก ป เดือฮ ซปะ เปอะ ติ ก
บลัฮ� ไมจ แม เปอะ ดาวง ละ อื ติ ก บลัฮ แม� ดัฮ
ไก ป ลู ตุย ลปิ ฮอป เปอะ ฮา เปอะ ไมจ เปอะ ญอม
เกือฮ ละ อื เตือง ลปิ จาวป เปอะ� 30 ดัฮ ไก ป ปัว
โอเอฮี นึง เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ ละ อ�ื ดัฮ ไก ป ตุย
โอเอฮี ยุฮ เปอะ ปุ คนัป เกือฮ รแม่ แม อื ละ เปอะ�
31ฆวต เกือฮ เปอะ ปุย ยุฮ ละ แตะ ตอก ออฮ� ไมจ
โรฮ เปอะ ยุฮ ละ ปุย ตอก เซ โรฮ�

32 �โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั โม ป ฮรกั โกะ เปอะ
โน่ง� พะจาว เกียฮ เมีญ โตว อื มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ�
ปัง มัฮ ปุย มัป่ ฮรกั โรฮ อื โม ป ฮรกั โกะ แตะ� 33 ดัฮ
เปอะ ยุฮ ป ไมจ ละ โม ป ยุฮ ป ไมจ ละ โกะ เปอะ
โน่ง� พะจาว เกียฮ เมีญ โตว อื มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ�
ปุย มัป่ ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� 34 ไลลวง เกือฮ เปอะ ปุย
รมะ รโตว นึง แตะ เซ� ดัฮ เปอะ เกือฮ ละ โม ป ซ
ปุน โรก ละ แตะ โน่ง โฮ� พะจาว เกียฮ เมีญ โตว
อื มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ� ปัง มัฮ ปุย มัป่ รมะ รโตว
โรฮ นึง ปุ แตะ นึง รไม่จ อื ปุย ซ โรก ซ ตาว แม ละ
แตะ� 35 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก เซ�
ไมจ เปอะ ฮรกั โม ป เกละยุ แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ป
ไมจ ละ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย รมะ รโตว นึง แตะ
เตือง โอ เปอะ รไม่จ ปุย โรก ละ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
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ตอก เซ ซ ระ เนอมึ ลังวนั เปอะ ฆาื� ซ มัฮ โรฮ เปอะ
กวน พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� พะจาว เซ ยุฮ
ป ไมจ ละ ปุย เตือง โม ป โอ ยุง กุนมุ่น ยุฮ อ�ื เตือง
โม ป ฆอก ป เบร� 36 ไมจ เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่
นึง ปุย� ตอก เลียก พาวม โซะ ไง่ เปือะ เปอะ นึง ปุย
โรฮ�

37 �ปุ ตัตซิน ปุย ไม่ ญวต เปอะ ตุต ละ� พะจาว
ซ ตัตซิน โตว โรฮ โม เปะ ฆาื อ�ื ปุ เติ ปุย เยอ� พะ
จาว ซ เติ โตว โรฮ โม เปะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ โตว
ทื โซะ โระ โกลยจ ปุย� พะจาว ซ ทื โซะ โระ โกลยจ
โตว โรฮ โม เปะ ฆาื อ�ื 38 ไมจ เปอะ เกือฮ โอเอฮี ละ
ปุย� พะจาว ซ เกือฮ โรฮ โอเอฮี ละ โกะ เปอะ ฆาื อ�ื
ซ บุ อื ละ เปอะ นาวก ซ รน่าวก อื ละ เปอะ โฮวน�
รดู ยุฮ เปอะ ซ ญึน อื ละ เปอะ แนน� ซ เกือฮ อื ละ
เปอะ นาวก ลโมก ปอ วฮิ แตะ� ซ โฮฮ ฮา ปุน รปั
เปอะ� ซมอย เปอะ ละ ปุย นึง รดู ออฮ� พะจาว ซ
ซมอย โรฮ อื ละ โกะ เปอะ นึง รดู เซ�� อฮั เซ�

39พะเยซู อฮั ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย จัก
โต ปุย จัก อมั ซ เกียฮ ตาว อื ปุ แตะ� โม่ ซ ดุฮ ฆาื
อื โตะ คื เตือง ลอา แตะ� 40 ลุกซิก เกียฮ ระ โตว ฮา
คู ยุฮ แตะ� ลุกซิก ปุย โครยญ โฆะ อื ดัฮ เอจี โจป
เฮยีน โฮ ตึน ซ ตอก โรฮ คู ยุฮ แตะ�

41 �เมอยุ แก เปอะ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่ เอียก
ปุ แตะ เตือง โอ เปอะ อาวม โคะ เตือง โฆง อื โตะ
ไง่ โกะ เปอะ เซ� 42 เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ ติ แตะ ซ
เกียฮ คลวยฮ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่ ปุ แตะ เตือง ระ
โคะ อาวต โตะ ไง่ โกะ เปอะ เมอ� ปะ ปุย ไล โกะ ไล
เอยีง เงอ� ไมจ เปอะ กอฮ โคะ เตือง โฆง อื นึง ไง่
โกะ เปอะ เซ เกือฮ โอก ฮมั� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ
ยุ ที ละ ซ คลวยฮ แตะ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่ เอียกปุ
แตะ เซ โอก�

ไล โคะ ไม่ เปลิ อื
43�เจือ โคะ ไมจ� ไก โตว เญอืม เกิต เปลิ โอ ไมจ

นึง อ�ื เจือ โคะ โอ ไมจ� ปุ โรฮ ซ เกียฮ เกิต เปลิ
ไมจ นึง โรฮ� 44 โคะ โครยญ เจือ� ปุย ยุง ป มัฮ
อื เบือ เปลิ อ�ื ปุย แจง โอ อื ซ โฮลฮ เปฮ เปลิ เม
เน่อมึ นึง โคะ กัต เตอ� เปลิ อะงุน ปุ โรฮ ซ โฮลฮ
เปฮ อื เน่อมึ นึง ไรป กัต� 45 ปุย ไมจ เจอ ซ ฮอย ป
ไมจ ไลญ แตะ โตะ รพาวม แตะ� ปุย โอ ไมจ เจอ ซ
ฮอย โรฮ ป โอ ไมจ ไลญ แตะ โตะ รพาวม แตะ� ปุย
นาวก รพาวม นึง ออฮ มวยญ อื ตึน ซ อู เซ�

ป ยุฮ เญือะ ลอา ปุย
(มท� 7:24-27)

46 �เมอยุ อฮั เลาะ อฮั ลาึน เปอะ �พะโองจาว�
เนิ เตือง โอ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ ละ เปอะ� 47 เมาะ
ป เอญี เคะ อาึ ไม่ ฮมอง อื ลปุง รโฮงะ โอะ เฮี ไม่
เนองึ อื ตอก อฮั ฮะ� อาึ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ ไล เฮ�ี
48 ซ ตอก ป ยุฮ เญือะ� กาวง โตะ ด่อง อื โด่ะ เกือฮ
อื ฮอยจ ละ ซโมะ ระ ติ� ปัง ฮอยจ รอาวม ระ ละ ปอ
แทต อื ด่อง เซ� ซูซอย โตว ยุฮ เญือะ เซ นึง ตอน
ก โบลวง อ�ื 49ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ โอะ เฮี ไม่ โอ อื
เนองึ ตอก อฮั ฮะ� ซ ตอก ปุย โบลวง เญือะ แตะ นา

ก ลฮาื เตะ ไม่ ตู โตะ ด่อง ยุฮ อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ
รอาวม ระ ละ เญือะ เซ ฆลอฮ ลเลอึม� ไลจ โอยจ
เอนิ�� อฮั เซ�

7
พะเยซู เกือฮ กวนไจ ไนลอยะ ไฮ
(มท� 8:5-13)

1 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี เซ ละ ปุย
เตือง โอยจ อ�ื โฮว ฮอยจ ยว่ง คาเพรนาอุม� 2 นา
เซ ไก ไน ลอยะ ตฮนั นึง ติ ปุย� ปุย เซ ไก กวนไจ ป
ฮรกั เนอึม ติ ปุย� กวนไจ อื เซ เชยีน โซะ� เอจี ซ
ยุม ลอป เนอึม� 3 เญือม ฮมอง ไนลอยะ เซ ฮอยจ
พะเยซู ยว่ง แตะ� เกือฮ โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม
ยวิ งอ่น โฮว ปัว พะเยซู ฮอยจ เรอมึ กวนไจ แตะ เซ
เกือฮ ไฮ� 4 โม ป กวต เซ ฮอยจ ปัว เนอึม ปัว แนม
พะเยซู ตอก เฮ�ี �ไนลอยะ เฮี โปง เนอึม ปะ เรอึม
กวนไจ อ�ื 5 เอจี ฮรกั เนอมึ ปุย เมือง เอะ� เอจี ยุฮ
โฮงซุต ละ เอะ ติ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 พะเยซู โฮว เนอึม ไม่ อื ฆาื อ�ื เญือม เอจี ซดิ
บุย โรฮ อื ไม่ เญือะ อื เซ� ไนลอยะ เซ เกือฮ ปุโฮม
ว แตะ โฮว อฮั อื ละ พะเยซู ตอก เฮ�ี �จาวไน� ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ตุก ลอน รพาวม ฆาื� โปง โตว ปะ ซ
รปัคัม อาึ เปอะ นึง เญือะ แตะ� 7 ปัง มัฮ ซ โฮว อาึ
เคะ เปอะ ปุ โรฮ โซมกวน� ปัว ปะ อฮั ติ ลอา มวยญ
โน่ง� กวนไจ อาึ เซ แจง ซ ไฮ เอนิ อ�ื 8อาึ ยุง เงอะ
นึง มัฮ โรฮ แตะ ปุย อาวต ฆรมึ ป ระ อมันัต ฮา โกะ
แตะ� ไก โรฮ ตฮนั ป อาวต ฆรมึ อมันัต อาึ อ�ื อาึ
ดวน ปุย โฮว ติ ปุย� โฮว เนอมึ� ดัฮ ดวน เอญี โฮ�
เอญี เนอมึ� ดัฮ ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ ยุฮ ออฮ� ยุฮ
เนอมึ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 พะเยซู เญือม ฮมอง อื ป อฮั อื เงอตึ ฆาื อ�ื
ลเตือฮ อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน ป ฟวต แตะ เซ� �อาึ
อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื อาึ ดิ ยุ โตว ติ ชวง ป ระ
รพาวม เจือ เมาะ ปุย เฮ�ี ปัง มัฮ โม อซิราเอน ปุ โรฮ
ไก�� อฮั เซ�

10 โม ป ดวน อื โฮว เซ� เมือต เอจี เอญี ฮอยจ นึง
เญือะ ไนลอยะ เซ� ยุ เนอึม เอจี ไฮ ไมจ กวนไจ อื
เซ�

พะเยซู เกือฮ กวน แมฮงั โกฮ ไอม แม
11ฟวยจ เซ แม เญีย่ะ พะเยซู โฮว แม ฮอยจ ยว่ง

นาอนิ� โม ลุกซิก อื ไม่ ปุย ไฮญ โฮว โรฮ ไม่ อื โฮวน�
12 เญอืม ฮอยจ อื โบ รเวอืะ ฆรุง ยว่ง เซ รโตฮ ยุ โม
ป กลอม ป ยุม นึง ตะ อื โฮว รมอยจ� ป ยุม เซ มัฮ
กวน แมฮงั� ไก ติ เซ โน่ง กวน รเมะ อ�ื ปุย ยว่ง
เซ โฮวน ป โฮว ไม่ มะ อื ละ ซ ตาว แตะ ป ยุม เซ�
13 พะโองจาว เญือม ยุ อื ปรโปวน เซ เลียก พาวม
โซะ ไง่ เนอึม นึง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ เยอื
ม�� อฮั เซ�

14 เญอืม เซ เลียก เดือะ ไปญ โคะ โลง อื เซ� โม ป
กลอม อื เซ ลโล่ะ เอนิ ฆาื อ�ื พะเยซู อฮั เฮ�ี �กวน
เบลีย� อาึ อฮั ละ เปอะ� โกฮ เมิฮ�� อฮั เซ ละ ป
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ยุม เซ� 15 เญอืม เซ ป ยุม เซ โกฮ งาวม� ลปุง เอนิ
ไม่ ปุย� พะเยซู มอป ปุย เซ ละ มะ อ�ื

16 ปุย เตือง โอยจ อื บระ ฮลัต ฆาื อ�ื ลืลาว โรฮ
พะจาว นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �ป ซึป ลปุง พะจาว ป ระ
เนอึม ไล เอจี ฮอยจ เกิต ลลาึง เอะ�� อฮั เซ� อฮั
โรฮ เฮ�ี �พะจาว เอจี ฮอยจ ละ ซ เรอมึ แตะ ปุย ไน
แตะ�� อฮั เซ� 17 ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู เซ พรุ เฮอื
ไคว เมือง ยูเด่ีย ไม่ แควน ก ซดิ อื ไม่ อ�ื

โม ลุกซิก โยฮนั ฮอยจ ไฮมญ พะเยซู
(มท� 11:1-19)

18 โม ลุกซิก โยฮนั โฮว รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั
พะเยซู เซ ละ โยฮนั โครยญ เจือ� โยฮนั เซ กอก
ลุกซิก แตะ เอญี เคะ แตะ ฆาื อื ลอา ปุย� 19ดวน อื
โฮว เคะ พะโองจาว ไม่ ดวน อื ไฮมญ อื นึง อื ตอก
เฮ�ี �อมั มัฮ ปะ ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ� เอะ อมั ไมจ
ลัง่ มอง ปุย ไฮญ�� ดวน อื อฮั อื ตอก เซ�

20 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย ลอา เซ เคะ พะเยซู� อฮั
เฮี ละ อ�ื �โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ ดวน
เอะ ฮอยจ เคะ ปะ� อมั มัฮ ปะ ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ
เซ� เอะ อมั ไมจ ลัง่ มอง ปุย ไฮญ� ดวน เอะ อฮั เซ
ละ เปอะ��

21 เญือม เซ ปุก เญือม เกือฮ พะเยซู ป โซะ ไฮ
โฮวน เจือ� เกือฮ โรฮ อื โปน ฮา พี โฮวน ปุย ไม่
เกือฮ อื ป โซะ ป คระ นึง อื ไฮ� ป จัก ไง่ ไฮ โรฮ
โฮวน ปุย� 22พะเยซู โลยฮ อื ละ ลุกซิก โยฮนั ตอก
เฮ�ี �เอญี รโฮงะ ละ โยฮนั ตัม ป ยุ ป ฮมอง เปอะ
เฮ�ี ป จัก เอจี เกียฮ ยุ โอเอฮี� ป ดัก่ได่ เอจี เกียฮ
โฮว� ป ลาวต เอจี ไฮ ไมจ แม� ป ฮลาึต เอจี รฮอง
ฮยวก อ�ื ป ยุม เอจี โกฮ ไอม แม� โม ป ตุก ป ญัก
เอจี ฮมอง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� 23 เมาะ ป
โอ ซองไซ รพาวม นึง ไลลวง อาึ อื เอจี โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� ไมจ เปอะ เอญี รโฮงะ ละ โยฮนั
ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 เญอืม เอจี เอญี ลุกซิก โยฮนั เนอ� พะเยซู รโฮ
งะ ไลลวง โยฮนั เซ ละ โม ป รเจอมึ นา เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม เปะ เญอืม โฮว เปอะ เคะ โยฮนั นึง ลาึน
เวอืฮ เซ� เมอ โฮว แลน เปอ� อมั มัฮ โฮว ซาวป
เปอะ แลน ดุงเดียง รนา นึง โรวก กาื อ�ื มัฮ โตว อื
ตาึ� 25 โม เปะ เมอ โฮว แลน เปอะ� อมั มัฮ โฮว
แลน เปอะ ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ นึง เครองึ คึ� แจง โอ
อื มัฮ ฮา� งอ่ต แลน� โม ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ ตอก เซ
ไม่ ป โซม ไมจ ไอจ มวน มัฮ ป อาวต นึง เญือะ กซัต�
26 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม เปะ เมอ โฮว แลน เปอ� อมั
มัฮ โฮว แลน เปอะ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� ตึน
ซ มัฮ เนอึม อ�ื อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ� ปุย เซ มัฮ
ป ระ แม ไล ฮา โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� 27 เอจี
มัฮ โยฮนั เฮี ป ไซฮ ปุย อาึง ไลลวง อื นึง พะทัม โฆะ
โอ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �แลน เมิฮ� อาึ ดวน ป ซึป
กัม นัม ปัก แตะ โฮว รกา เปอะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ
เพรยีง อาึง คระ ละ เปอะ ลัก่กา เปอะ�� อฮั เซ พะ
จาว� 28 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เมาะ ป เกิต
นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก โตว ติ เนอมึ ป ระ ไล ฮา โยฮนั ป
เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ� ปัง มัฮ ตอก เซ� ป ตึก

นึง แตวะ ไล แตะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ปังเมอ ระ
แม ไล ฮา โยฮนั เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

29 เญอืม เอจี ฮมอง อื ป อฮั อื เซ โม ลัปซด่อน ไม่
โม ป เกป พาซี โอเอฮี ลืลาว เอนิ พะจาว ฆาื อ�ื อฮั
พะจาว มัฮ ป ซื ป ไซ� เอจี มัฮ โม เซ ป ญอม รปั บั่
ปติซมา เน่อมึ นึง โยฮนั เนอ� 30 โม ฟาริซี ไม่ โม
นัก โกตไม นึง พะทัม ปังเมอ โอ ญอม รปั บัป่ติซมา
เซ� มัฮ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม ป ฆวต เกือฮ พะจาว แตะ
ยุฮ�

31พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �ปุย เจน เฮี เยอ อาึ ซ แพป
ไม่ เมอ แล� 32 ซ แพป ไม่ โม กวนดุ งาวม รงะ่ นึง
ตะโบรก ไม่ อฮั อื ละ ปุโฮมว แตะ ตอก เฮ�ี �เอะ
เอจี ปาึง เปี ละ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม
ฟอน� ปัง เอจี เยอืม เอะ� โม เปะ ญอม เปอะ โตว
ลัง่ โฆว ไม่ เยอะ�� อฮั เซ โม กวนดุ เซ� 33 ตอก
โรฮ เซ� โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บั ่ปติซมา เซ ฮอยจ
ไม่ โอ แตะ โซม ไอฮ ตอก ปุย� โม เปะ อฮั เปอะ มัฮ
ป เลียก พี นึง ฆาื อ�ื 34 ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ฮอยจ ไม่ โซม ไม่ ญุ แตะ ตอก ปุย� โม เปะ ปังเมอ
เพียก เปอะ ตอก เฮ�ี �แลน ปุย เฮี เมิฮ� มัฮ ปุย
โซม โฮฮ โซม วฮิ� ไม่ กอ ญุ่ยจ แตะ� โฮมว ดิ โรฮ
ไม่ โม ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย มัป่�� อฮั เปอะ เซ�
35 ปัง อฮั ปุย ตอก เซ� กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ พะจาว
ปังเมอ ซ เปลีฮ ที มัฮ แตะ ป เนอึม ป แนม ป ปุก ป
ลอก เบือ โม ป ญอม ไอฮ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู โซม เญือะ ฟารซีิ ติ ปุย
36 ไก โม ฟารซีิ ติ ปุย กอก พะเยซู โฮว โซม เญือะ

แตะ� พะเยซู โฮว โซม เนอึม เญือะ เซ� 37 ยว่ง เซ
ไก ปรโปวน นึง ติ ปุย� ไพรม อื มัฮ ปุย กอ ฆอก ไล�
ปุย เซ เญอืม ฮมอง อื โซม พะเยซู เญือะ ฟารซีิ เซ�
โรวก ลออยฮ ซออย ฮงาื ฆาื อื ติ ปัง� 38นุ่ม ลัก่เคะ
พะเยซู โบ ชวง อ�ื เยอืม ไม่ อ�ื รบวต อื ราื เอนิ นึง
ชวง พะเยซู� บ่วต ชวง อื นึง ฮาึก แตะ� ฮงาึต แม
ชวง อื ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ เรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื เซ
นึง ชวง อ�ื

39ฟารซีิ ป ปัว พะเยซู โซม เญือะ แตะ เซ เญอืม ยุ
อื ป ยุฮ ปรโปวน เซ� อฮั เฮี ฆาื อื โตะ รพาวม แตะ�
�ปุย เฮี มัฮ มัฮ เนอึม อื ป ซึป ลปุง พะจาว� ตึน ซ
ยุง อื ไลลวง ปรโปวน ลอก แตะ เฮ�ี ตึน ซ ยุง อื มัฮ
อื ปุย ฆอก ลัมเลือ ไล�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

40พะเยซู อฮั เอนิ เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ซีโมน� อาึ ไก
ป ฆวต อฮั ละ เปอะ�� อฮั เซ� ซีโมน โลยฮ อ�ื �อา
จาน� อฮั เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

41พะเยซู อู ไลลวง ละ อื ติ เจือ ตอก เฮ�ี �ไก ปร
เมะ ลอา ปุย� รมะ มาื นึง ปุย ติ ปุย� ติ ปุย อื รมะ
มาื พอน รอย เด่นารอินั� ติ ปุย อื รมะ อื รฮอน เด่
นารอินั� 42 เญอืม โอ ปุย ลอา เซ ปุน โรก รมะ อื นึง
แตะ� กุม มาื เซ เกือฮ อื ฟวยจ เยอื ละ อื เตือง ลอา
อ�ื รมะ อื นึง แตะ เซ� ไน ปุย ลอา เซ มัฮ ปุย นึง อื
ป ระ รพาวม ฮรกั ละ กุม มาื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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43 ซีโมน โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ตึน ซ มัฮ ป ระ
รมะ นึง อื เซ แกต เตอ แลน�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั
เฮ�ี �เอจี ปุก ตอก แกต เปอะ เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

44 เญือม เซ พะเยซู แมฆี แลน ปรโปวน เซ� อฮั
เฮี ละ ซีโมน� �ปะ อมั ยุ เปอะ ปรโปวน เฮ�ี อาึ
ฮาวก เญือะ เปะ� ปะ เกือฮ เปอะ โตว รอาวม เนิ ละ
ซ รวยจ อาึ ชวง แตะ นึง� ปรโปวน เฮี ปังเมอ เอจี
รวยจ อื นึง รบวต แตะ ไม่ บ่วต อื นึง ฮาึก แตะ�
45 ปะ ฮงาึต เปอะ โตว อาึ� ปุย เฮี ปังเมอ ฮงาึต
ลอป ชวง อาึ เน่อมึ เญือม ฮอยจ โรง เงอะ� 46 ปะ
ตา เปอะ โตว ลออยฮ นึง ไกญ อาึ� ปุย เฮี ปังเมอ
เอจี เรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื นึง ชวง เงอะ� 47อาึ อฮั
ละ เปอะ� เอจี ที นึง ระ รพาวม ฮรกั เปลีฮ อื เฮ�ี
เอจี ยุง อื ยวก พะจาว มัป่ โฮวน ยุฮ แตะ เซ� ปุย
ดัฮ อาวม รมัฮ ตุต โปน แตะ� ซ รมัฮ โรฮ รพาวม
ฮรกั ยุฮ�� อฮั เซ�

48ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �มัป่
ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ�� อฮั เซ�

49 ปุย ไฮญ ป โซม ดิ ไม่ อื เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ แล� เกียฮ ปุน ยวก
โน่ง มัป่ ยุฮ ปุย เมอ�� อฮั เซ�

50 พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �รพาวม เจือ
เปอะ เอจี เกือฮ ปะ โปน มัป่� เอญี ไมจ เอญี มวน
เมิฮ�� อฮั เซ�

8
โม ป โฮว ไม่ พะเยซู

1 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ไป โฮว มา โฮวน โดฮ�
ครอฮ ไลลวง ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ�
เตือง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ� โม ลุกซิก อื กาว ลอา ปุย
เซ โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 2 โม ปรโปวน ป เอจี ไฮ โซะ ไม่
ป เอจี เรอึม พะเยซู อื เกือฮ โปน ฮา พี โฮว โรฮ ไม่
อื งอ่น� มัฮ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ป เอจี โครฮ พะ
เยซู พี โอก ฮา อื อาแลฮ ตัว โฮ� 3 โนก ฮา เซ มัฮ
โยอนันา ติ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ คูซา� คูซา เซ มัฮ
ฮวันา ป แลน แก โอเอฮี เญือะ กซัต เฮโรต� มัฮ แม
ซูซันนา ติ ไม่ ปรโปวน ไฮญ โฮวน ปุย� โม เซ มัฮ ป
กอ เรอมึ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื นึง คาวคอง ยุฮ แตะ�

ปุย วนั เฮงาะ
4 ปุย โฮวน ยว่ง ฮอยจ แนฮ เคะ พะเยซู โฮวน ปุ

ปุ� เญือม รเจอมึ ปุย โฮวน เนอ พะเยซู อฮั โอเอฮี
ละ อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ� 5 อฮั เฮ�ี �ไก ปุย ติ โอก
โฮว ละ ซ วนั แตะ เฮงาะ� เญือม วนั อื เฮงาะ เซ ค
รอยจ ดุฮ ตัม คระ งอ่น� โจฮ บึน ปุย� ฮอยจ ปวก
แม ไซม โซม� 6 งอ่น อื ดุฮ นา ก ตู ซโมะ เฮรี เตะ�
เญือม กวยฮ อื ตูไต ซออฮ เอนิ� นึง ซออฮ ลอน ก
อาวต อ�ื 7 งอ่น อื ดุฮ ลลาึง กัต� กัต เซ ระ ปุ ปุ
เตือ อ�ื 8 งอ่น อื ดุฮ นา ก ไมจ เตะ� กวยฮ ระ ฮอน
ปุ ปุ� เปลิ ยุฮ แตะ ติ รอย เตะ�� อฮั เซ� ฟวยจ
เซ พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื
งอ่ต�� อฮั เซ�

9 โม ลุกซิก อื ไฮมญ พะเยซู นึง ป อฮั อื ไม่ ลปุง
ปันฮา อื เซ� 10 พะเยซู อฮั เฮ�ี �ลปุง โด่ะ ป เกว
ไม่ ตอก ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย เอจี โพต พะจาว
ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุง� ละ ปุย ไฮญ ซ
เพอกึ อื ละ อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ� โม เซ ปัง โฮลฮ
แลน อื ซ ยุ โตว อ�ื ปัง โฮลฮ ฮมอง อื ปุ โรฮ ซ คาว
คิง อ�ื

11 �ลปุง ปันฮา ไลลวง วนั ปุย เฮงาะ เซ เอจี มัฮ
ตอก เฮี ควมัไม อ�ื โนง เฮงาะ เซ แพป ไม่ ลปุง พะ
จาว� 12 เฮงาะ ครอยจ ดุฮ ตัม คระ เซ มัฮ ตอก ปุย
ฮมอง ลปุง พะจาว� พี ระ ปังเมอ ฮอยจ ลู ตุย ลปุง
เซ ฮา รพาวม อ�ื นึง โอ อื ซ เกือฮ เจือ อื ละ ซ โปน
อื มัป่ ยุฮ แตะ� 13 เฮงาะ ดุฮ นา ก ตู ซโมะ เซ มัฮ
โรฮ ตอก ปุย ฮมอง ลปุง พะจาว� รปั อื ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ� ปังเมอ โอ อาวต นึง อื ปอ ซาึต แรฮ
อื โตะ รพาวม แตะ� มัฮ เจือ อื ติ เตะ โน่ง� เญื
อม ฮอยจ ลอง โอเอฮี รพาวม อ�ื ไฆร เอนิ ฮา ลปุง
เนอมึ เซ ฆาื อ�ื 14 เฮงาะ ดุฮ ลลาึง กัต เซ มัฮ ตอก
โม ป ฮมอง ลปุง พะจาว� ฟวยจ เซ กัน ตุก พาวม
ปุย นึง โอเอฮี� ไม่ ไลลวง คาวคอง โฮวน� ไม่ กัน
ซาวป ปุย ป มวน� มัฮ ป ไฆลป ยุฮ ลปุง พะจาว โจน
โอ อื เญาะ เกียฮ เปลิ� 15 เฮงาะ ดุฮ นา ก ไมจ เตะ
เซ มัฮ ตอก โม ป ฮมอง ลปุง พะจาว ไม่ รปั อื ไอฮ
ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� อาวต
แนฮ นัม ลปุง เซ ฮอยจ ละ เกิต เปลิ อ�ื

ไลลวง ออม
16 �ปุย ดัฮ เตี ออม แจง โรฮ โอ อื ซ ครุป นึง ทัง

เงอ� แจง โรฮ โอ อื ซ อาึง อื ฆรมึ เตียง ไอจ แตะ�
ฮา เซ ตึน ซ อาึง อื นึง ควน เตี อื เดอมึ โม ป เลีย
ก โตะ เญือะ เซ ซ โฮลฮ ยุ ซเปีย อื เซ� 17 โอเอฮี ป
เม่าะ ปุย ก ไฆลป อื ซ ไก ป ตุย โรวก ฮอยจ ก เปง
อ�ื โอเอฮี ป เลอปึ ปุย ฮา ปุย ซ ไก ป เปลีฮ เกือฮ ที
ละ ปุย โครยญ เจือ� 18 โอเอฮี ป ฮมอง เปอะ ไมจ
เปอะ เครองึ รไจจ นึง� ป ไก โอเอฮี ยุฮ ซ บุ พะจาว
ละ อื โฮว ละ นาวก แตะ� ซ รน่าวก อื ละ อื โฮว ละ
โฮวน แตะ� ป โอ ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู� ปัง มัฮ โอเอฮี
โคะ อื ไก ยุฮ แตะ ญุ่ก� ซ ตุย แม อื ฮา อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

มะ พะเยซู ไม่ เอยีกปุ อื
19 เญือม เซ มะ พะเยซู ไม่ โม ปุ อื ฮอยจ เคะ พะ

เยซู� ปังเมอ โอ เกียฮ เลียก เคะ อื นึง โฮวน ลอน
ปุย อาวต โบ อ�ื 20 ไก ปุย ติ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �มะ
เปอะ ไม่ โม ปุ เปอะ ฮอยจ� ฆวต ยุ ปะ� ชุง มอง ปะ
ก พร�ิ� อฮั เซ ละ อ�ื

21พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื �ป มัฮ มะ
เกอะ ไม่ โม เอยีกปุ อุ� เอจี มัฮ ป ฮมอง ลปุง พะจาว
ไม่ เนองึ อื ป อฮั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู ฮมั กาื
(มท� 8:23-27; มก� 4:35-41)

22 ติ ซเงะ อื พะเยซู เลียก โตะ โล่ง ไม่ โม ลุกซิก
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เอะ เตือง ปลัฮ รอาวม
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ฮอยจ บลัฮ ลัก่เติต�� อฮั เซ� เญือม เซ โอก โฮว
เนอมึ� 23 ลไล โฮว อื เซ พะเยซู ปุน ไอจ� เญอืม เซ
ปลัฮ รอาวม เซ เกิต กาื ระ กาื กอ นึง� โล่ง อาวต อื
เซ เลียก รอาวม นึง ปอ ซ นาวก อื เอนิ� ซดิ ไม่ ซ
รมัม่ แตะ ฆาื อ�ื

24 โม ลุกซิก อื เลียก ซอ พะเยซู� อฮั เฮ�ี �ปอคู�
ปอคู� เอะ ซ รมัม่ เมอะ�� อฮั เซ� พะเยซู โกฮ เอนิ
ฮมั กาื ไม่ รอาวม พุกเพียก เซ� เญือม เซ กาื ไม่
รอาวม เซ อาวต โฆย โอยจ เอนิ�

25พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �รพาวม เจือ
เปอะ เซ มัฮ อาวต อื ก เมอ�� อฮั เซ� โม เซ เงอตึ
เนอึม เงอตึ แนม ฆาื อ�ื ฮลัต ไม่ อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ
แตะ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ แล� ดวน รอาวม�
ฮมั กาื� เนองึ ตื ป อฮั อ�ื� อฮั เซ�

ปุย เลียก พี นึง
(มท� 8:28-34; มก� 5:1-20)

26 โม เซ ลอต ไม่ โล่ง ฮอยจ เมือง เกราซา บลัฮ
ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� 27 เญือม โอก พะเยซู ฮา โตะ
โล่ง เซ ฮอยจ ปุย เมือง เซ เคะ อื ติ� มัฮ ปุย เลียก
พี นึง โฮวน� เอจี เล่ีญ โอ อื เญือะ ไอฮ เครองึ เซ
อกึ แตะ� ญอม โตว อาวต นึง เญือะ นึง ม่า แตะ�
อาวต ลอป โตะ อูโมง รมอยจ ปุย ป ยุม นึง� 28 เญื
อม ยุ อื พะเยซู ปุย เซ ครวก เอนิ� นุ่ม ไว อื ปอ จิ
ไกญแตะ เตะ� อฮั เฮี ละ อื เรยีง� �โอ เยซู กวนพะ
จาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� เมอ ซ ยุฮ เปอะ ละ อาึ
อ�ื อาึ ปัว ปะ โอ คัม ตุง แตะ�� อฮั เซ� 29 มัฮ อฮั
อื ตอก เซ นึง เอจี ดวน พะเยซู พี เซ โอก ฮา แตะ�
พี เซ กอ คัม ตุง ปุย เซ� ปัง คัง ปุย ไม่ ปุก ปุย เตะ
ชวง อื นึง เฮลีจ� ดุต ลัง่ ยุฮ อื โฮวน โฮน� พี เซ
โครฮ แนฮ ปุย เซ โฮว อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เซ�

30พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปุย มอยฮ เปอะ��
อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ โกต กอง�� อฮั
เซ� มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง เอจี โฮวน พี เลียก อาวต
นึง แตะ� 31พี โม เซ ปัว เนอึม ปัว แนม พะเยซู โอ
โครฮ แตะ เลียก โตะ ครุฮ มอ นโฮก�

32แควน เซ ไก เลีจ นึง ติ มู ระ� โฮว ไร ซาวป โซม
นึง ดิป� พี โม เซ ปัว พะเยซู เกือฮ แตะ เลียก นึง
เลีจ โม เซ� พะเยซู โปง เนอมึ อื เลียก� 33พี โฮวน
เซ โอก เนอึม ฮา ปุย เซ โฮว เลียก นึง เลีจ โม เซ�
เลีจ ติ มู เซ เตน เลีฮ เน่อมึ ไกญ รองั ฮอยจ โตะ ปลัฮ
รอาวม� ยุม เตือง มู แตะ�

34 ป เลียง เลีจ โม เซ� เญือม ยุ อื โอเอฮี ไล เซ�
ตอ เอญี รโฮงะ อื ละ ปุย เตือง ป อาวต นึง ยว่ง ระ
ยว่ง แตวะ� 35 ปุย โม เซ โฮว แลน อื ฆาื อ�ื เญือม
ฮอยจ อื เคะ พะเยซู ยุ ปุย เอจี โอก พี ฮา เซ งาวม
โบ ชวง อ�ื เอจี จาวป เครองึ เซอกึ นึง เอจี ยุง อื
คิง แตะ� โม เซ ฮลัต ลัมเลือ เอนิ ฆาื อื เตือง โอยจ
แตะ� 36 โม ป เอจี โฮลฮ ยุ อู รโฮงะ ตอก ไฮ ปุย
เซ ละ ปุย� 37 เญือม เซ ปุย เมือง เกราซา ไม่ โม ป
อาวต รวติ รเวยีง อื เตือง โอยจ อื ปัว เนอมึ ปัว แนม

พะเยซู เอญี ฮา เมือง แตะ นึง ฮลัต ลอน แตะ� พะ
เยซู เลียก โตะ โล่ง ฆาื อ�ื เอญี เนอมึ ฮา อ�ื

38 ปุย เอจี โอก พี ฮา เซ ปัว เนอึม ปัว แนม โฮว
ฟวต พะเยซู� พะเยซู ปังเมอ ดวน อื เอญี� 39 อฮั
เฮี ละ อ�ื �เอญี นึง เญือะ เปอะ� รโฮงะ ละ ปุย ไล
ลวง โอเอฮี ป เอจี ยุฮ พะจาว ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ปุย เซ เอญี รโฮงะ เนอมึ ไลลวง ป ยุฮ พะเยซู
ละ แตะ เล่ีป ยว่ง เซ เอนิ�

ไลลวง กวน ไยโร ไม่ ปรโปวน โซะ ติ ปุย
(มท� 9:18-26; มก� 5:21-43)

40 เญือม เอจี เอญี พะเยซู ฮอยจ บลัฮ ลัก่ ยว่ง
แตะ โม ลัปซด่อน รโนฮ รชงึ อื นึง รกวน อื เอญี เตื
อง โอยจแตะ� 41 เญอืม เซ ฮอยจปกวต นึง โฮงซุต
โม ยวิ นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ไยโร� นุ่ม เอนิ โบ
ชวง พะเยซู� ปัว พะเยซู เอญี ไม่ แตะ นึง เญือะ
แตะ� 42 ปุย เซ ไก กวน เครฮี ติ โน่ง� อาญุ อื ไก
กาว ลอา เนอึม� กวน อื เซ โซะ� เอจี ซ ยุม ลอป
เนอมึ� ปัว พะเยซู โฮว ไม่ แตะ ฆาื อ�ื
ลไล โฮว พะเยซู เซ� ปุย โฮวน เซ ซแน่ต ปุ แตะ

รวติ รเวยีง พะเยซู โครยญ ลวง อ�ื 43นา เซ ไก โรฮ
ปรโปวน ป โซะ บราึง ฮนัม นึง ติ ปุย� เอจี ไก กาว
โรฮ ลอา เนอมึ โซะ อื เซ� โอยจ ตื เละ มาื ยุฮ อื นึง
โกว อื มวต มอ� ปังเมอ โอ ไก ป เกียฮ เรอึม เกือฮ
ไฮ� 44 ปุย เซ เลียก ลัก่เคะ พะเยซู ซน่ะ ลลาึง ปุย
โฮวน เซ� เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ อ�ื เญอืม เซ ไฮจ เอนิ
จุบัน่ เอนิ ฮนัม อื เซ�

45พะเยซู ไฮมญ ปุย ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปุย ป เดือะ
เบื่อ อาึ อ�ื� อฮั เซ� โม เซ ตัง โคน ตัง อฮั ติ แตะ
โอ เบื่อ อ�ื เปโตร อฮั เฮ�ี �ปอคู� ปุย รวติ รเวยีง
เปอะ เฮี ซแน่ต โอยจ ปะ� ลอก ตื ปะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

46พะเยซู อฮั เฮ�ี �เอจี ไก ติ ปุย ป เดือะ เบื่อ อาึ
อ�ื อาึ ยุง เงอะ นึง อาวม แตะ โอก อมันัต แตะ ฮา
แตะ งอ่น�� อฮั เซ�

47 เญือม เซ ปรโปวน เซ ยุ โอ แตะ เญือะ เกียฮ
เม่าะ ไล แตะ� ฮอยจ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ� นุ่ม
โบ ชวง พะเยซู� รโฮงะ ตอก จัมเปน แตะ เบื่อ พะ
เยซู ไม่ ตอก ไฮ เอนิ แตะ จุบัน่ เซ ซองนา ปุย เตือง
โอยจ อ�ื 48 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �กวน� รพาวม
เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ� เอญี ไมจ เอญี มวน
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

49 ลไล อฮั ลัง่ พะเยซู โอเอฮี เซ� ฮอยจ ปุย เน่
อมึ นึง เญือะ ป กวต นึง โฮงซุต เซ ติ ปุย� อฮั เฮี
ละ ไยโร� �กวน เครฮี ปะ เอจี ยุม� เญือะ ไมจ เปอะ
โตว เกือฮ อาจาน ตุก รพาวม นึง�� อฮั เซ�

50 เญอืม ฮมอง พะเยซู รซอม เซ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ
ไยโร� �ปุ โตวฮ ฆราึง ฆาื� ไมจ เปอะ เจือ พะจาว ติ
คระ โน่ง� กวน เปอะ เซ ซ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

51 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง เญือะ เซ เกือฮ โตว ปุย
ไฮญ เลียก ไม่ แตะ โนก ฮา เปโตร ไม่ โยฮนั ไม่ ยาโค
โบ่ ไม่ มะเปือะ กวนดุ เซ� 52 ปุย นา เซ เยอืม โฆว เตื
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อง มู แตะ� พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ เญือะ เยอืม� กวน
ดุ เซ ยุม โตว� มัฮ ปุน อื ไอจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

53 โม เซ โล่ ญวยฮ พะเยซู เตือง มู แตะ ฆาื อ�ื
นึง ยุง อื เอจี ยุม กวนดุ เซ� 54 พะเยซู โตวก เตะ
กวนดุ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �กวน� โกฮ เอนิ เมิฮ��
อฮั เซ� 55 ลปุ กวนดุ เซ แม เลียก แม นึง กวนดุ เซ
ตอก ไพรม แตะ� โกฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ� พะเยซู ดวน
ปุย ตาว ป โซม ป ปอน ละ อ�ื 56 มะเปือะ อื เงอตึ
เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อ�ื พะเยซู ปังเมอ ซตอก อื โอ
อู ไลลวง เซ ละ ปุย ไฮญ ติ ปุย เนอมึ�

9
พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โฮว
(มท� 10:5-15; มก� 6:7-12)

1 พะเยซู กอก ลุกซิก กาว ลอา ปุย แตะ เซ เอญี
เคะ แตะ� เกือฮ อมันัต ละ อื ละ ซ เกือฮ อื ปุน โครฮ
พี โอก ไม่ ปุน เกือฮ อื ป โซะ ไฮ� 2 เญอืม เซ ดวน อื
โอก โฮว ครอฮ ไลลวง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะ
จาว ปุย ปลัฮเตะ� เกือฮ โรฮ อื เรอึม ป โซะ เกือฮ
ไฮ� 3 อฮั เฮี ละ อ�ื �ทัน โตว โรวก โอเอฮี ละ ซ โกว
เปอะ นึง คระ โฮว เปอะ� ปุ โรวก โคะ ฆิ ไม่ ทอง ไม่
ป โซม ป ปอน เปอะ ไม่ มาื ไจ เปอะ� ลปิ เปอะ ปุ
โรฮ โรวก ลอา ปลัฮ� 4 ดัฮ ไก เญือะ ป ปุน รปัคัม โม
เปะ เอ� ไมจ เปอะ อาวต นึง เญือะ เซ ฮอยจ ละ โอก
เปอะ ฮา ยว่ง เซ� 5 ดัฮ ไก ยว่ง ป โอ รปัคัม โม เปะ
เอ� เญือม โอก เปอะ ฮา ยว่ง เซ ไมจ เปอะ ปวยฮ
อาึง รกาื ติต ชวง เปอะ� ละ ซ แปน ควน ยุง อื ป
พิต ยุฮ โกะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 โม ลุกซิก อื โอก
โฮว เนอึม ฮอยจ นึง ยว่ง ปุย โฮวน ยว่ง� ครอฮ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย� เกือฮ โรฮ ป โซะ
ไฮ โครยญ โดฮ�

กซัต เฮโรต รงัมะ รพาวม
7 กซัต เฮโรต ป มัฮ จาวเมือง จังวตั กาลิลี ฮมอง

โรฮ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู เซ โครยญ เจือ� รงั
มะ เอนิ รพาวม ฆาื อ�ื ปุย งอ่น อ�ื อฮั โยฮนั ป
เกือฮ ปุย รปั บั ่ปติซมา เซ เอจี โกฮ ไอม แม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� 8 งอ่น อื อฮั อื มัฮ เปลีฮ เอลียา ติ แตะ
ละ ปุย� งอ่น อื อฮั อื มัฮ โกฮ ไอม แม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะติ ปุย� เซ ป รงัมะ รพาวม กซัต เซ ฆาื อ�ื
9กซัต เฮโรต อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ เอจี ฟวยจ เกือฮ ปุย
กิต ไกญ โยฮนั เนอ� ปุย ฮมอง อาึ ไลลวง อื เฮี มัฮ
ปุย แล�� อฮั เซ� ซาวป แนฮ ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุ
พะเยซู ฆาื อ�ื

พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มท� 14:13; มก� 6:30; ยฮ� 6:1)

10 ฟวยจ เซ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ
เอญี เน่อมึ โฮว แตะ� รโฮงะ กัน ยุฮ แตะ ละ พะ
เยซู โครยญ เจือ� พะเยซู ตาว โม เซ โอก โฮว ฮา
ปุย ไฮญ ฮอยจ ยว่ง เบ่ตไซด่า� 11 ปุย โฮวน เญือม
ฮมอง อื โฮว อื ตอก เซ ฟวต โรฮ อ�ื พะเยซู รปัคัม
โม เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� อู ไลลวง ตอก ซ

ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ละ อ�ื โม ป โซะ
ป ตองกัน พะเยซู เรอมึ แตะ� พะเยซู เรอมึ เนอมึ อื
เกือฮ ไฮ โครยญ โฆะ อ�ื

12 เญือม เอจี ซ ปู พริ อี โม ลุกซิก อื กาว ลอา เซ
เอญี เคะ อ�ื อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โฮวน เซ
เอญี ฮอยจ นึง เญือะ นึง ยว่ง ก ซดิ อื ไม่ แควน เฮ�ี
เดอมึ ซ โฮลฮ ป โซม ป ปอน แตะ ไม่ ลัก่ ไอจ แตะ�
นา เฮี มัฮ นา ก ซไง อื ฮา ยว่ง�� อฮั เซ�

13พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ เกือฮ โซม��
อฮั เซ� โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �นา เฮี เอะ ไก คโนม
ปัง ยุฮ ฮุ พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว โน่ง� โนก ฮา ซ
เกือฮ เปอะ เอะ โฮว รวี บุ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

14 ปุย นา เซ ปรเมะ นึง อื โน่ง ไก ด่าว พอน เปือน
ปุย� พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย งาวม แปน มู แปน มู แตะ ติ มู ด่าว รฮอน
ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 โม ลุกซิก อื ยุฮ เนอมึ อื ตอก
เซ� เกือฮ เนอมึ ปุย งาวม เตือง โอยจ แตะ� 16พะ
เยซู ตุย คโนมปัง พอน โม่ว เซ ไม่ กะ ลอา ตัว เซ�
งนั มะลอง� ไววอน� เรยีก คโนมปัง ไม่ กะ เซ เกือฮ
อื ละ ลุกซิก แตะ เกือฮ อื จัต อื ละ ปุย� 17 ปุย โฮลฮ
โซม อื ปอ ซัก แตะ เตือง มู แตะ� เญอืม เอจี ฟวยจ
โซม อื โม ลุกซิก อื ซาวป แม ซเพระ ป โฮฮ อื เซ�
นาวก เอนิ ยุฮ เปียต กาว ลอา�

เปโตร อฮั พะเยซู มัฮ พะครติ
(มท� 16:13-19; มก� 8:27-30)

18 ติ โฮน อื เญอืม ไววอน โน่ง พะเยซู� โม ลุกซิก
อื ฮอยจ เคะ อ�ื พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม ลัป
ซด่อน อฮั อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 โม เซ โลยฮ อ�ื �งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ โยฮนั ป
เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ เอลียา�
งอ่น อื อฮั อื มัฮ โกฮ ไอม แม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ
ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

20พะเยซู ไฮมญแม อ�ื �โม เปะ เมอะ� อฮั เปอะ
อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ� เปโตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปะ
มัฮ เนอึม เปอะ พะครติ ป เกือฮ พะจาว ฮอยจ ละ
ปุย�� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 16:21-28; มก� 8:30-9:1)

21 เญือม เซ พะเยซู ซตอก อื โอ รโฮงะ ไลลวง เซ
ละ ปุย ติ เนอึม� 22 อฮั เฮ�ี �ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ จัมเปน อื โอต ป โซะ โฮวน เจือ� โม ป กวต ป
เฮยีง ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เญือะ ซ
ปุน ยุ ปุน ฮมอง โตว อ�ื ซ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
ไน ซเงะ ลอวย นึง อื พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ อื โกฮ
ไอม แม�� อฮั เซ�

23พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื �เมาะ
ป ฆวต ฟวต อาึ อื เกือฮ ปุน รกัฮ ไอฮ รพาวม แตะ
ไม่ กลอม อื ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ โครยญ ซเงะ่�
ฟวต อาึ ไม่ อ�ื 24 ป ฮลักกอ จีวติ แตะ ปุย เซ ซ
โฮลฮ โปวฮ จีวติ เนอมึ แตะ� ปญอม ละ โปวฮ จีวติ
แตะ เบือ อาึ อ�ื ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เนอึม แตะ�
25 ปุย ปัง โฮลฮ โอเอฮี ไก นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
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อ�ื ดัฮ โกะ อื ไลจ โลม ฆาื� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื
26 เมาะ ป โซะกิจ ฆาื อาึ ไม่ ลปุง เงอะ� อาึ ซ โซะกิจ
โรฮ ฆาื ปุย เซ� เญือม ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ไม่
รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ เปือะ แตะ� ไม่ เต
ปด่า ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื 27 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื ป อาวต นา เฮี ไก งอ่น ป โอ อื ซ ยุม กา โฮลฮ
แตะ ยุ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เปียน โกะ แตะ
(มท� 17:1-8; มก� 9:1-13)

28 ฟวยจ เซ เมาะ ด่าว ซเตะ ซเงะ พะเยซู โรวก
เปโตร ไม่ โยฮนั ไม่ ยาโคโบ่ โฮว ไม่ แตะ� ฮาวก ดิ
บลาวง ติ โดฮ ละ ซ ไววอน แตะ� 29 ลไล ไววอน อื
เซ นา อื เปียน ติ แตะ� เครองึ จาวป เครองึ ฟุต อื
ปิญ เฌียป เลียป เอนิ� 30ฮอยจ งอ่ม ปุย เคะ อื ลอา
ปุย� ลปุง ไม่ อ�ื มัฮ ไอ โมเซ ไม่ เอลียา� 31 ปุย ลอา
เซ ฮอยจ ไม่ รงั ซเปีย เมือง มะลอง� ฮอยจ อู ไม่ พะ
เยซู ไลลวง ซ ยุม อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� ละ ซ เกือฮ
อื ฟวยจ ตัม ป คิต ป งอ่ต พะจาว อาึง� 32 ลไล เซ
เปโตร ไม่ ปุโฮมว อื ปุน ไอจ� เญือม โปวะ อื ยุ รงั
ซเปีย ยุฮ พะเยซู ไม่ ปุย ลอา ป ชุง ไม่ อื เซ� 33 เญื
อม เอจี ซ เอญี ปุย ลอา เซ ฮา พะเยซู� เปโตร อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปอคู� ไมจ มวน เนอมึ อาวต เอะ นา เฮ�ี
เอะ ซ ยุฮ เตอปึ ลอวย ลัง� ยุฮ อาึง ละ ปะ ติ� ละ
ไอ โมเซ ติ� ละ เอลียา ติ�� อฮั เซ� เปโตร มัฮ อฮั
แนฮ อื โอเอฮี ฆาื โอ แตะ เญาะ ยุง ป อฮั แตะ เซ�

34 ดิ เตือน โตว ลอยจ ลปุง อ�ื ฮอยจ พราวป ชุต
รวู ละ� ครุป โม เซ เตือง มู อ�ื โม ลุกซิก อื เซ ฮลัต
ฆาื ครุป ชุต รวู แตะ เซ� 35 เญือม เซ เซียง พะจาว
โอก เน่อมึ ชุต รวู เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน เนอะ
ป เอจี เลือก อาึ อาึง� ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั อ�ื� อฮั
เซ� 36 เญือม เอจี ไฆร เซียง เซ มัฮ พะเยซู โน่ง ป
อาวต ลัง่ นา เซ� โม ลุกซิก อื ไตม อาึง ไลลวง เซ
โตะ รพาวม แตะ� เญือม เซ ดิ อู โตว ป ยุ แตะ เซ
ละ ปุย ติ เนอมึ�

พะเยซู โครฮ พี โอก ฮา กวนดุ ติ
37 ปวยฮ พริ เซ แม โม เซ เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง

เซ� ปุย โฮวน เนอ มอง รชงึ พะเยซู� 38 ไน ปุย
โฮวน เซ ไก ติ ปุย ป อฮั เฮี เรยีง� �อาจาน� อาึ ปัว
ปะ แลน กวน รเมะ อาึ เฮ�ี อาึ ไก ติ โน่ง กวน เนอะ�
39 ฮอยจ คัม ตุง พี แปนๆ ฮอยจ อ�ื เกือฮ อื ครวก
รกั� เกือฮ อื ลปลอยฮ วตั ติ แตะ� ปุยฮ แม่ นึง
มวยญ อ�ื คัม ตุง แนฮ อ�ื ฆวต โอก โตว ฮา อ�ื
40 อาึ เอจี ปัว โม ลุกซิก เปอะ โครฮ พี เซ ละ แตะ
เกือฮ โอก� ปังเมอ โอ โอก ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

41พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ ปุย เจน เฮ�ี วติ แนฮ
รพาวม เจือ เปอะ� ไม่ พิต แนฮ ป คิต ป งอ่ต เปอะ�
อาึ ซ อาวต ลัง่ ไม่ โม เปะ เล่ีญ แม เมาะ เมอ แล�
อาึ ซ ปุน โอต ลัง่ โม เปะ เมาะ เมอ แล�� อฮั เซ�
อฮั แม เฮี ละ เปือะ กวนดุ เซ� �ตาว ฮอยจ นา เฮี
กวน เปอะ เซ�� อฮั เซ� 42ลไล เอญี กวนดุ เซ พี เซ
เกือฮ อื วตั ติ แตะ ลังเตะ เกือฮ อื ลปลอยฮ� พะเยซู

บวยจ ละ พี เซ� ลอต เกือฮ กวนดุ เซ ไฮ� ฟวยจ เซ
มอป อื ละ เปือะ อ�ื 43 ปุย เมาะ ป โฮลฮ ยุ อมันัต
ระ ยุฮ พะจาว เซ เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อ�ื

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 17:22-23; มก� 9:30-32)

ลไล เงอตึ ลัง่ ปุย นึง ป ยุฮ ป อฮั อื เซ พะเยซู อฮั
เฮี ละ ลุกซิก แตะ� 44 �ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี ไมจ
เปอะ งอ่ต ที ไม่ ไตม เปอะ อาึง โตะ รพาวม แตะ� ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ญวต ปุย เกือฮ อื อาวต ฆรมึ
ลวงั บัง่คัป ปุย�� อฮั เซ� 45 โม ลุกซิก อื เซ ปังเมอ
โอ คาวไจ อื ป อฮั อื เซ� ลปุง เซ ตอก โอเอฮี ป เม่า
ะ ฮา อื โฮ� เกียฮ คาว โตว ไจ อ�ื โรวต โตว โรฮ
ไฮมญ พะเยซู นึง อื ไม่ อ�ื

โม ป ระ ไล ละ งอ่ต พะจาว อื
46 ติ โฮน อื โม ลุกซิก พะเยซู เก ปุ แตะ นึง ไลลวง

ป ซ โฮลฮ แปน ป ระ ฮา ปุย ไน โม โกะ แตะ เซ�
47 พะเยซู ยุง อื ป คิต โม เซ โตะ รพาวม แตะ เซ�
ตุย กวนดุ ฆาื อื ติ ปุย� เกือฮ อื ชุง โบ แตะ� 48 อฮั
เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �ดัฮ ไก ป ปุน รปัคัม กวนดุ เฮี
เบือ ทื แตะ อาึ เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื อาึ� ป รปัคัม
อาึ เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ� ป
ญอม เมีญ ติ แตะ แตวะ ฮา ปุย เตือง โอยจ อื ลลาึง
เปอะ� เอจี มัฮ ปุย เซ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ�� อฮั เซ
พะเยซู�

49 โยฮนั อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปอคู� เอะ ยุ ติ ปุย
ป ปุน โครฮ พี โอก เบือ โกว แตะ มอยฮ ปะ อา� เอะ
เอ คัต เตอะ นึง โอ อื มัฮ ไม่ เอะ�� อฮั เซ�

50พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ คัต� เมาะ ป โอ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ เปอะ เอจี มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ โม เปะ�� อฮั เซ�

ยว่ง ป โอ ญอม รปัคัม พะเยซู
51 เญือม เอจี ซดิ เวลา ซ โฮลฮ พะจาว รปั พะ

เยซู ฮาวก เมือง มะลอง เงอ� พะเยซู โปวต รพาวม
แตะ ละ ซ ฮาวก แตะ เวยีง เยรูซาเลม� 52 เกือฮ
โม ลุกซิก แตะ โฮว กา แตะ งอ่น� โม เซ โฮว เลีย
ก โตะ ยว่ง นึง จังวตั ซามาเรยี ติ ยว่ง ละ ซ เพรยีง
แตะ อาึง โอเอฮี ละ อ�ื 53 ปุย ยว่ง เซ ปังเมอ โอ
ญอม รปัคัม พะเยซู นึง แจง ซ ฮาวก พะเยซู ละ อื
นึง เวยีง เยรูซาเลม� 54 ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ ลุก
ซิก อื ลอา ปุย เญือม ยุ อื ไล เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะ
โองจาว� อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ ปัว งอ เลีฮ เน่อมึ มะ
ลอง ละ ซ เกือฮ ยว่ง เฮี ฮะ ล่อยญ�� อฮั เซ� 55พะ
เยซู ลเตือฮ คัต โม เซ ฆาื อื เรยีง� 56ฟวยจ เซ ลอต
โฮว ฮา นา เซ เตือง มู แตะ ฮอยจ ยว่ง ไฮญ�

ป ฆวต ฟวต พะเยซู
(มท� 8:18-22)

57 ลไล โฮว อื นึง คระ อา ฮอยจ ปุย เคะ อื ติ ปุย�
อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ซ โฮว ปะ ลัก่ ออฮ อาึ ซ โฮว
ฟวต ปะ ลัก่ เตฮ�� อฮั เซ�

58 พะเยซู อฮั เฮ�ี �บราวก โฮลฮ ลัง่ อาวต โตะ
แตะ� ไซม โฮลฮ ลัง่ อาวต โตะ รฮมาวม แตะ� ป
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มัฮ กวน ปุย ปลัฮ เตะ ปัง เมอ โอ ไก เญือะ อาวต
คราว โซม�� อฮั เซ�

59พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย ติ อื แม� �ไมจ เปอะ ฟวต
อาึ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �จาวไน� ปัว เปอะ
เกือฮ อาึ เอญี รมอยจ เปือะ แตะ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ
ซ ฟวต ปะ�� อฮั เซ�

60 พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �เกือฮ ป ยุม รม
อยจ ไอฮ ปุ แตะ� ปะ ไมจ เปอะ โฮว ครอฮ ไลลวง
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�

61 ไก แม ติ ปุย อฮั เฮ�ี �จาวไน� อาึ ซ ฟวต ปะ�
ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี รโฮงะ ละ ป อาวต นึง เญือะ
แตะ ฮมั�� อฮั เซ�

62พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ป ไปญ งอน ไท ดัฮ แมฆี
ลัง่ ลัก่เคะ แตะ� ปุย ตอก เซ โปง โตว ไม่ บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�

10
พะเยซู ดวน ปุย โฮว อาลแฆลฮ ปุย

1 ฟวยจ เซ พะเยซู เลือก แม ปุย อาลแฆลฮ ปุย
เกือฮ อื โฮว กา แตะ ติ มู ลอา ปุย� เกือฮ อื เลียก
นึง ยว่ง โครยญ ยว่ง นา ก ซ โฮว โกะ แตะ� 2 อฮั
เฮี ละ อ�ื �เอจี โฮวน เฮงาะ เคราะ ออ� ป โฮว มัก
เกอ ปังเมอ รมัฮ ลัง่� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ปัว นึง ป
มัฮ กุม เฮงาะ เซ ฆาื อ�ื เกือฮ ดวน ปุย โฮว มัก เฮ
งาะ ยุฮ แตะ� 3 โฮว เมิฮ� อาึ มัฮ เกือฮ โม เปะ โฮว
ตอก กวน แกะ อาวต ลลาึง บราวก โฮวน โฮ� 4 ทัน
โตว โรวก กปาว มาื ไม่ ทอง โฮว คระ ไม่ เกิป เปอะ�
ดัฮ เปอะ รโตฮ ยุ ปุย ตัม คระ ปุ เกือฮ ติ เปอะ เครอื
นึง อู รไต แตะ ไม่�

5�ฮาวก เปอะ เญือะ ป ออฮ� กา อฮั เปอะ โอเอฮี
ไฮญ ไมจ เปอะ ปิฮ มุ่น ละ เญือะ เซ� 6 ดัฮ ปุย อาวต
เญือะ เซ ญอม รปั กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� เกือฮ มุ่น ยุฮ
เปอะ อาวต ไม่ อ�ื ดัฮ โอ ญอม รปั อื โฮ� เกือฮ แม
แม ละ โกะ เปอะ� 7 ไมจ เปอะ อาวต แนฮ นึง เญือะ
ฮาวก เปอะ เซ� ปุ เปียน ไป เปียน มา เญือะ ฮาวก
เปอะ� ไมจ เปอะ โซม ไอฮ ป เกือฮ เญือะ เซ ละ
เปอะ� ป ยุฮ กัน โซมกวน ไม่ โฮลฮ อื จังลา แตะ�

8�เลียก เปอะ ยว่ง ออฮ ดัฮ รปัคัม เปอะ โฮ� ไมจ
เปอะ โซม ป ตาว อื ละ เปอะ� 9 ไมจ เปอะ เรอึม
ป โซะ ยว่ง เซ เกือฮ ไฮ� ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ ปุย
ยว่ง เซ� �พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง อื ปุย��
ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 10 เลียก เปอะ ยว่ง ออฮ ดัฮ โอ
รปัคัม เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ โอก โฮว ตัม กอง ยว่ง เซ
ไม่ อฮั เปอะ เฮี ละ� 11�รกาื ยว่ง เปะ ป ติต ลัง่ ชวง
เอะ� เอะ ปวยฮ อาึง เกือฮ แปน ควน เกือฮ โม เปะ
ยุง พิต แตะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ
ไตม อาึง ไล เฮ�ี พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง
อื ปุย ปลัฮเตะ เอ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 12 อาึ อฮั
ละ เปอะ� เญอืม รเตีฮ พะจาว ปุย เยอ� ปุย ยว่ง โซ
โด่ม ซ แตวะ ฮา ปุย ยว่ง เซ ตุต อ�ื� อฮั เซ�

ยว่ง ป โอ ญอม เจือ
13 (พะ เยซู บวยจ ละ ปุย ยว่ง ป โอ ญอม เจือ

แตะ�� อฮั เฮี ละ อ�ื �ยว่ง โคราซิน ไม่ ยว่ง เบ่ต

ไซด่า� ซ โฮวน เม่ะมัก่ เปอะ� กัน ซัมคัน ยุฮ อาึ
นึง ยว่ง เปอะ� มัฮ ยุฮ ฮุ นึง ยว่ง ไทระ ไม่ ยว่ง ไซ
ด่อน โฆะ โอ� ปุย ลอา ยว่ง เซ แจง เอจี เล่ีญ จาวป
อื เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ งาวม อื นึง จะ อา� ละ ซ เปลี
ฮ อื เอจี เฌาะ อื รพาวม ไพรม ไอฮ อื รพาวม โคระ
แตะ� 14 ซเงะ ซ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ฮ�ี ยว่ง ไทระ
ไม่ ยว่ง ไซด่อน เนอ ซ แตวะ ฮา ยว่ง โม เปะ ลอา
ยว่ง เซ ตุต อ�ื 15 โม เปะ ป มัฮ ยว่ง คาเพรนาอุม
เมอ� พะจาว อมั ซ ยวก โม เปะ ฮอยจ มะลอง� ยวก
โตว อ�ื พะจาว ซ น่ากึ โม เปะ ฮอยจ เมือง ป ยุม��
อฮั เซ ละ อ�ื

16 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ป งอ่ต ป
อฮั โม เปะ เอจี มัฮ โรฮ งอ่ต อื ป อฮั อาึ� ป โอ ญอม
รปั โม เปะ เอจี มัฮ โรฮ โอ อื ญอม รปั อาึ� ป โอ
ญอม รปั อาึ เอจี มัฮ โรฮ โอ อื ญอม รปั ป ดวน อาึ
ฮอยจ เซ�� อฮั เซ�

ปุย อาลแฆลฮ เอญี แม เคะ พะเยซู
17 ปุย อาลแฆลฮ ปุย เซ เอญี แม ไม่ รพาวม ไมจ

มวน แตะ� อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� ปัง มัฮ พี� เญื
อม ดวน เอะ อื โอก เบือ มอยฮ ปะ อา� เนอึง ป อฮั
ฮะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี โฮลฮ ยุ ดุฮ ซา
ตัน ฮา เมือง มะลอง ตอก ปลุกปลัก โฮ� 19 งอ่ต ที
แลน� อาึ เกือฮ อมันัต ละ โม เปะ� เกือฮ เปอะ ปุน
บึน ซโอยญ ไม่ ดอ โกก ไม่ เป เปอะ อมันัต อนันา
พี ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ โครยญ เจือ� ไก โตว ป ปุน
ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ ติ เจือ เนอึม� 20 ปัง มัฮ ตอก
เซ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม เบือ
เนองึ พี ป อฮั เปอะ� ฮา เซ ไมจ เปอะ มวน รพาวม
เบือ เอจี โจต พะจาว อาึง มอยฮ เปอะ นึง เมือง มะ
ลอง�� อฮั เซ�

พะเยซู มวน รพาวม
21 เญือม เซ พะเยซู โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ

เบือ ลปุ พะจาว� อฮั เฮ�ี �เปือะ� ปะ ป มัฮ กุม ปลัฮ
เตะ ไม่ มะลอง� อาึ ญันด่ี ไม่ เปอะ นึง เม่าะ เปอะ
โอเอฮี ไล เฮี ฮา โม ป เฮยีง ไม่ ป ไมจ กัมกึต ไม่ เกือฮ
เปอะ โม ป รมัฮ ป ยุง เกียฮ ยุง ไล เฮ�ี เปือะ� เอจี
มัฮ ตอก เซ ตอก ปุก อื รพาวม เปอะ�� อฮั เซ ละ
เปือะ แตะ�

22�เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ อื เนิ โครยญ เจือ โอเอฮี
ฮ�ี ไก โตว ป ยุง ป มัฮ กวน พะจาว โนก ฮา เปือะ
อ�ื ไลลวง เปือะ อื ไก โตว โรฮ ป ยุง โนก ฮา กวน อ�ื
ไม่ โม ป โฮลฮ กวน อื เซ รโฮงะ ไลลวง เปือะ แตะ
ละ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ�

23 เญือม เซ พะเยซู แมฆี โม ลุกซิก แตะ� อฮั
โน่ง เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป เอจี โฮลฮ ยุ โอเอฮี ซัมคัน
ตอก ยุ เปอะ เซ� เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื 24 อาึ อฮั ละ เปอะ� โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว ไม่ โม กซัต เอจี โฮวน ป ฆวต ยุ โอเอฮี โฮลฮ โม
เปะ ยุ เซ� ปังเมอ โอ โฮลฮ ยุ อ�ื ฆวต ฮมอง โรฮ ป
ฮมอง โม เปะ� ปังเมอ โอ โฮลฮ ฮมอง อ�ื� อฮั เซ�

ปุย ซามาเรยี ป เลียก พาวม นึง ปุย
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25 เญือม เซ ไก นัก โกตไม นึง พะทัม นึง ติ ปุย�
ฮอยจ ละ ซ โซวต แตะ พิต พะเยซู� อฮั เฮ�ี �อา
จาน� เมอ ป ไมจ อาึ ยุฮ ฮู ตอก ซ โฮลฮ โฮะ จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ พะเยซู� 26 พะ
เยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พะทัม อฮั อื ละ เปอะ ตอก
เมอ� เญือม ลาว เปอะ พะทัม คาวไจ เปอะ ตอก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ เฮี ป อฮั พะ ทัม�
ไมจ เปอะ ฮรกั พะโองจาว ทื แตะ ฮอยจ นึง ไกญ
เปละ ไกญพาวม แตะ� ฮอยจ นึง เรยีง แด่น เปอะ�
ฮอยจ นึง กัมกึต วไิซ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ โรฮ
เปอะ ฮรกั ปุยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ
โรฮ�� อฮั เซ พะทัม เมอ�

28พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ปุก ตอก โลยฮ เปอะ
เซ� ดัฮ เปอะ ปุน ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ แตะ
เบือ อ�ื� อฮั เซ�

29 ปุย เซ ฆวต เกือฮ ติ แตะ ไมจ มอยฮ ละ ปุย�
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ ปุย ป มัฮ ปุย่วง อาึ อ�ื� อฮั เซ
ละ พะเยซู�

30พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไพรม อื ไก ปุย
ติ� เลีฮ เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ซ โฮว นึง ยว่ง
เยรโีค� เญือม โฮว อื เซ เต คะมุย นึง คระ� ลู ตุย
เครองึ เซอกึ อื ฮา อ�ื ปุฮ อื ปอ ซเปี ยุม อ�ื โปวฮ
ฆาวง อื นา เซ� 31 เญือม เซ ปุก เญือม โฮว ซตุ ยุฮ
พะจาว คระ เซ ติ ปุย� เญือม ยุ อื ป โซะ เซ เวยี อื
บลัฮ คระ ลัก่ โอ อื อาวต� ลอต โฮว ฮา อ�ื 32 ตอก
โรฮ เซ โม เลวี ติ ปุย ฮอยจ โรฮ นา เซ� เญือม ยุ อื
เวยี โรฮ อื บลัฮ ลัก่ โอ อื อาวต โรฮ� ลอต โรฮ โฮว
ฮา อ�ื 33ฟวยจ เซ ไก ปุย ซามาเรยี ติ ปุย� โฮว โรฮ
คระ เซ� เญือม ฮอยจ อื นา เซ ไม่ ยุ แตะ ป โซะ เซ
ปังเมอ เลียก พาวม นึง อ�ื 34 เลียก เคะ อ�ื รฮั เบ
ราะ อื นึง ไปล อะงุน� ตา ลออยฮ นึง อ�ื เพาะ เบ
ราะ อื เซ ละ อ�ื ยวก ป โซะ เซ เกือฮ อื บุก บรงั ยุฮ
โกะ แตะ� ตาว อื ฮอยจ นึง โฮงแลม� แลน แก อื
นา เซ� 35 ปวยฮ พริ เซ ฮอย มาื ยุฮ แตะ ลอา เด่
นารอินั เกือฮ อื ละ กุม โฮงแลม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ แลน แก ปุย เฮ�ี ดัฮ โอยจ มาื โฮวน ฮา
เฮี ซ บุ แม ละ เปอะ เญือม เอจี ฮอยจ แม แตะ��
อฮั เซ ละ กุม โฮงแลม เซ� ฟวยจ เซ เอญี ฮา อ�ื

36 �ไน ปุย ลอวย เซ ปะ แกต เปอะ มัฮ ปุย นึง อื
ป มัฮ เนอมึ ปุยว่ง ไม่ ป ลอก ป โซะ ฆาื คะมุย เซ��
อฮั เซ พะเยซู�

37 ป ยุง โกตไม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ ป เลียก พาวม
นึง อื เซ�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปะ ไมจ โรฮ
เปอะ โฮว ยุฮ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

มาทา ไม่ มาเรยี
38 เญอืม โฮว ดิ พะเยซู ไม่ ลุกซิก แตะ� ฮอยจ นึง

ยว่ง ติ� นา เซ ไก ปรโปวน นึง ติ ปุย� รปัคัม พะเยซู
นึง เญือะ แตะ� มอยฮ อื มัฮ มาทา� 39 มาทา เซ
ไก ปุ ติ� มอยฮ อื มัฮ มาเรยี� มาเรยี เซ งาวม โบ
ชวง พะโองจาว� งอ่ต ป อฮั อื ละ แตะ� 40 มาทา
เซ กลาึง รพาวม นึง โฮวน กัน ไมจ แตะ ยุฮ� เลีย

ก อู ไม่ พะเยซู ฆาื อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� ปุ อาึ
เฮี รน่ัก โน่ง กัน ละ อาึ โครยญ เจือ� ปะ อมั มัฮ โอ
เปอะ เครองึ นึง เฟือฮ� ปัว ปะ ดวน เกือฮ เอญี เรอึ
ม อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

41 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มาทา� มาทา� ปะ
ตุก ลอน รพาวม เปอะ นึง โอเอฮี โฮวน เจือ� กลาึง
รพาวม เปอะ ฆาื� 42ป จัมเปน เปอะ งอ่ต ไก ติ เจือ
โน่ง� เอจี มัฮ ป เลือก มาเรยี เซ ป ตึก นึง ไมจ แตะ
นึง อ�ื ไก โตว ป ซ ปุน ลู ตุย ฮา อ�ื� อฮั เซ�

11
พะเยซู เพอกึ ไลลวง ไววอน ละ ปุย
(มท� 6:5-15)

1 ติ โฮน อื พะเยซู อาวต ไววอน ติ โดฮ� เญือม
เอจี ฟวยจ ไววอน อื ลุกซิก อื ติ ปุย อฮั เฮ�ี �พะโอง
จาว� ไมจ เปอะ เพอกึ เอะ เกือฮ เกียฮ ไววอน ตอก
เพอกึ โยฮนั ลุกซิก แตะ โรฮ�� อฮั เซ�

2 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื เญือม ไววอน เปอะ อฮั
ตอก เฮ�ี
�เปือะ� ปัว เกือฮ ลอป มอยฮ เปอะ แปน ป ซัม

คัน ละ ปุย� ปัว บัน่ เมือง ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ ปุย
ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื 3 ปัว ปะ โพต ป โซม ป ปอน
ละ แตะ โครยญซเงะ่� 4 ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ
เอะ ตอก โอ เอะ ทื โซะ โระ โกลยจ ปุย ไฮญ โรฮ� ปัว
ปะ เกือฮ โอเอฮี โอ ปุน ลอง รพาวม เอะ�� อฮั เซ�

5 พะ เยซู อฮั เฮี ละ ลุก ซิก แตะ� �ซ แพป ละ
เปอะ� โม เปะ มัฮ ไก อื ติ ปุย ป โฮว เคะ ปุโฮมว
แตะ เญอืม งอ่น ซาวม เมอ ไม่ อฮั อื เฮี ละ� �ซไฮ�
ปัว รอม คโนมปัง ยุฮ เปอะ ลอวย โม่ว� 6ฮอยจ เลีม
ปุโฮมว เยอะ เคะ เอะ ติ ปุย ปเล่ีย เฮ�ี อาึ ไก โตว ป
โซม ป ปอน ไม่ ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ�

7 �ปุโฮมว อื เซ ซ โลยฮ อื ละ อื เน่อมึ โตะ เญือะ
ตอก เฮ�ี �ปุ ซุกซัก อาึ อ�ื เอจี ซแก รเวอืะ� ไอจ
กวน ดุ ไม่ เยอะ� เกียฮ โกฮ ตุย โตว โอ เอฮี ละ
เปอะ�� อฮั เซ� 8 ปัง อฮั อื ตอก เซ� อาึ อฮั ละ
เปอะ� มัฮ โตว โกฮ ตุย อื ละ อื นึง มัฮ อื ปุโฮมว
แตะ� มัฮ ฆาื ปัว เลาะ ปัว ลาึน อ�ื เซ ป โกฮ ตุย
อื ป ฆวต ไอฮ อื เซ ละ อื ฆาื อ�ื 9 มัฮ เซ ป อฮั อาึ
ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ไมจ แนฮ เปอะ ปัว เดอมึ เปอะ
ซ โฮลฮ� ไมจ แนฮ เปอะ ซาวป เดอมึ เปอะ ซ ยุ�
ไมจ แนฮ เปอะ ลฆุฮ เดอมึ พะจาว ซ โปฮ รเวอืะ ละ
เปอะ� 10 ปุย ดัฮ ปัว อื ซ โฮลฮ อื โครยญ โฆะ ปุย�
ดัฮ ซาวป อื ซ ยุ โรฮ อื โครยญ โฆะ ปุย� ปุย ดัฮ
ลฆุฮ อื ซ โปฮ พะจาว ละ อื โครยญ โฆะ ปุย�

11�โม เปะ ป มัฮ มะเปือะ ปุย� ไก โตว ซ ปัว กวน
เปอะ กะ ซ เกือฮ เปอะ ซโอยญ ละ อ�ื 12 ดัฮ ปัว
ตอม โฮ� แจง โอ เปอะ ซ เกือฮ ดอโกก ละ อ�ื 13 โม
เปะ ปัง มัฮ เปอะ ปุย โอ ไมจ� ยุง ลัง่ เปอะ เกือฮ ป
ไมจ ละ กวน แตะ� เปือะ เปอะ ป อาวต เมือง มะ
ลอง แจง แม ฮา เซ ซ เกือฮ อื ลปุ พะจาว ละ โม ป
ปัว นึง แตะ�� อฮั เซ�

พะเยซู ไม่ เบเ่อนเซบุ่น
(มท� 12:22-32; มก� 3:20-30)
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14 เญือม เซ ปุก เญือม โครฮ พะเยซู พี โอ เกีย
ฮ ลปุง โอก ฮา ปุย ติ� เญือม เอจี โอก พี เซ ฮา อื
ปุย เซ เกียฮ ลปุง เอนิ� โม ลัปซด่อน เงอตึ ฆาื อ�ื
15 ปุย งอ่น อื ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ปุน
โครฮ อื พี โอก เบือ อมันัต เบ่เอนเซบุ่น ป มัฮ ฮวันา
พี เซ�� อฮั เซ�

16 โนก ฮา เซ ไก แม ปุย ไฮญ งอ่น ฆวต ลอง
รพาวม พะเยซู� ปัว อื เปลีฮ ป ซัมคัน ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง พะจาว ละ แตะ� 17พะเยซู ปังเมอ ยุง ป คิต โม
เซ โตะ รพาวม แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �บัน่เมือง ออฮ
บัน่เมือง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย นึง อื เอจี รกัฮ ลเฆือฮ�
บัน่เมือง เซ มัฮ นัม เญื่อฮ� ปุย ติ เญือะ อา ดัฮ รกัฮ
ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ มัฮ โรฮ นัม เญื่อฮ� 18 ดัฮ ซาตัน
ตอซู ไอฮ โกะ แตะ บัน่เมือง ยุฮ อื แจง โอ อื ซ ตอน�
โม เปะ อฮั เปอะ อาึ โครฮ พี โอก เบือ อมันัต เบเ่อน
เซบุ่น� 19 ดัฮ อาึ ยุฮ ตอก อฮั เปอะ เซ� โม ลุกซิก
เปอะ มัฮ โครฮ อื พี โอก เบือ อมันัต เมอ� เอจี ที
นึง ตอก ยุฮ โม ลุกซิก โกะ เปอะ โอ อื ปุก ตอก อฮั
เปอะ เซ� 20 ดัฮ มัฮ เบือ อมันัต พะจาว ป ปุน โครฮ
อาึ พี โอก เบือ อ�ื เอจี ที นึง เซ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว ละ โม เปะ เอ�

21�ปุย ระ เรยีง ระ แด่น เญอืม มอง อื เญือะ โกะ
แตะ ไม่ พอม เครองึ ซ รุป แตะ� คาวคอง อื ไก โตว
ป ปุน ลู ตุย ฮา อ�ื 22 ดัฮ ป ระ เรยีง ฮา โกะ อื ฮอยจ
ตอซู ไม่ อ�ื ไม่ เป อื โฮ� ซ ปุน ลู ตุย โรวก เครองึ
รุป ยุฮ อื ป อาึง ปุย เซ รพาวม แตะ นึง� ไม่ ซ ตุย อื
โรวก คาวคอง อื ฮา อ�ื ฟวยจ เซ รฆุ ดิ อื ไม่ ปุโฮมว
แตะ�

23 �ป โอ มัฮ บลัฮ ลัก่ อาึ อื เอจี มัฮ ตอซู อื อาึ�
ป โอ ซเพระ ซแน่ม ดิ ปุย ไม่ อาึ อื เอจี มัฮ โครฮ อื
ปุย ฮา อาึ�

พี ป โอก ไม่ เลียก โคระ แม แตะ
(มท� 12:43-45)

24 �พี เญือม โอก อื ฮา ปุย เยอ� โฮว ไป โฮว มา
นึง แพะ นึง แลง ละ ซ ซาวป อื ก อาวต แตะ ปังเมอ
โอ ยุ อ�ื เญือม เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ
ซ เอญี แม ฮอยจ นึง เญือะ โอก แตะ ฮา เซ�� อฮั
เซ� 25 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เญือะ เซ ยุ เอจี ไปฮ
ปุย อ�ื เอจี แฮรป เตียป อื ไมจๆ� 26ฟวยจ เซ โฮว
บะ พี ไฮญ ป ฆอก ไล ฮา โกะ แตะ โฮมว ไม่ แตะ อา
แลฮ ตัว เลียก อาวต ดิ นา เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื ไล
ลวง ปุย เซ ซ เซอปึ แม ฮา ไพรม แตะ�� อฮั เซ�

ตอก โฮลฮ ปุย รพาวม ไมจ มวน แตะ
27 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี ไล เซ เยอ�

ไก ปรโปวน ติ ป อาวต ลลาึง ปุย โฮวน เซ เดือะ อฮั
เฮี ละ พะเยซู เรยีง� �ปรโปวน ป เกือฮ ปะ เกิต เน่
อมึ นึง แตะ เซ ไม่ เกือฮ อื ปะ ปุ อู� เอจี โฮลฮ เนอึ
ม รพาวม ไมจ มวน แตะ�� อฮั เซ�

28พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม ป ฮมอง ลปุง พะ
จาว ไม่ เนอึง อื ป อฮั อ�ื ปังเมอ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ โฮฮ ฮา เซ แม�� อฮั เซ�

ปุย ฆวต ยุ ป ซัมคัน
29ลไล รเจอมึ ปุย โบ อื โฮวน เนอ� พะเยซู อฮั เฮี

ละ อ�ื �ปุย เจน เฮี มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� ฆวต ยุ
แนฮ ป ซัมคัน ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� พะจาว ปัง
เมอ โอ ซ โพต อื ยุ อื โนก ฮา ป ซัมคัน นึง ไลลวง
โยนา� 30 โยนา ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ แปน ป ซัม
คัน ละ ปุย เมือง นีนะเว ตอก ออฮ� ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ซ แปน โรฮ ป ซัมคัน ละ ปุย เจน เฮี ตอก
เซ โรฮ� 31 ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี กซัต รโปวน
ป ฮอยจ เน่อมึ ลัก่เซฮ เฮ ซ โกฮ รโจฮ โรฮ ปุย เจน
เฮ�ี เอจี โฆง ฮอยจ เน่อมึ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง
นึง ฆวต ยุ ฆวต ฮมอง แตะ พันญา ไมจ ยุฮ กซัต ซา
โลมอน� งอ่ต แลน เมิฮ� ป ระ ไล นึง อื ฮา กซัต ซา
โลมอน เอจี อาวต นา เฮ�ี 32 ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอ
เอฮี ปุย เวยีง นีนะเว ซ โกฮ รโจฮ โม เปะ� มัฮ ปุน
รโจฮ อื นึง เอจี โปวฮ โม โกะ อื รพาวม ไพรม ไอฮ อื
รพาวม โคระ แตะ เญอืม ครอฮ โยนา ไลลวง พะจาว
ละ อ�ื งอ่ต แลน เมิฮ� ป ระ ไล นึง อื ฮา โยนา เยอ
เอจี อาวต นา เฮ�ี ปุย เจน เฮี ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต
ป อฮั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

ออม ไมจ ซเปีย
(มท� 6:22-23)

33 �ไก โตว ป เตี ออม ไม่ เม่าะ อื อาึง ก เดีย อ�ื
ป เตี ครุป นึง ทัง เงอ ปุ โรฮ ซ ไก� ฮา เซ ตึน ซ อาึง
อื นึง ควน เตี อื เดอมึ ซ ซเปีย ละ ป เลียก โตะ เญือะ
เซ� 34 ไง่ ซลอง เปอะ มัฮ โรฮ ตอก ออม เซ ละ โกะ
เนอึม เปอะ� ดัฮ ไง่ เปอะ เอจี ที โฮ� โกะ เนอึม
เปอะ ตึน ซ นาวก นึง ซเปีย เตือง โม่ว เปอะ� ดัฮ
ไง่ เปอะ เอจี ไลจ� โกะ เนอึม เปอะ ตึน ซ นาวก นึง
เฟียก ฆาื อื เตือง โม่ว เปอะ� 35 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื เดอมึ ซเปีย อาวต นึง เปอะ เซ
โอ ซ เปียน ติ แตะ แปน ป เฟียก� 36 ดัฮ จีวติ เปอะ
นาวก นึง ป ซเปีย โฮ� ไม่ โอ เปอะ ไก ป เฟียก นึง ติ
เจือ เนอมึ� โกะ เนอมึ เปอะ ซ ซเปีย โรฮ ฆาื อื เตือง
โอยจ อ�ื ซ แปน โรฮ ตอก เญือม ซอต ซเปีย ออม
ฮอยจ ละ เปอะ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

โม ฟารซีิ ไม่ โม นัก โกตไม
(มท� 23:1; มก� 12:38-40; ลก� 20:45)

37พะเยซู เญอืม เอจี ฟวยจ เพอกึ อื ปุย เยอ� ไก
โม ฟารซีิ ติ ปุย กอก อื เอญี โซม เญือะ แตะ� โฮว
เนอมึ ไม่ อ�ื เลียก เญือะ เซ ละ ซ โซม แตะ� 38ฟา
รซีิ เซ เญือม ยุ อื โอ พะเยซู รไซจ เตะ แตะ กา โซม
แตะ เงอตึ ฆาื อ�ื

39 เญือม เซ พะโองจาว อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �โม
เปะ โม ฟารซีิ เอจี พัก เปอะ จอก ไม่ เชือม ก พริ อื
โน่ง� กไน เปอะ ปังเมอ นาวก ลัง่ นึง กัน โลป� ไม่
กัน ฆอก กัน เบร� 40 เกียฮ งาวไงญ แนม โน่ง เปอะ
ตอก เซ เมอ� พะจาว ป ยุฮ ก พริ โอเอฮี โม่ ยุฮ โรฮ
อื ไม่ กไน อ�ื 41 ไมจ เปอะ เกือฮ ป โซม ป ปอน โตะ
กลอง โตะ เชือม ยุฮ เปอะ เซ ละ ป ตุก ป ญัก� เด
อมึ โอเอฮี ซ ซงะ่ ละ เปอะ โครยญ เจือ�

42�โม เปะ โม ฟารซีิ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ� ซะ
ระแน ไม่ ซเครียง ไม่ ป ซออย ฮงาื ปอน เปอะ เซ
กาว ปุน เอจี ทไว เนอมึ เปอะ ละ พะจาว ติ ปุน� ปัง
เมอ โอ เปอะ รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อ�ื งอ่ต เปอะ โตว
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ไลลวง รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว เฟือฮ� มัฮ โอเอฮี
ตอก เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู� โอเอฮี ทไว เปอะ เซ ปุ
โรฮ ซลัฮ นึง�

43�โม เปะ โม ฟารซีิ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ� โม
เปะ ฆวต งาวม เปอะ ก ฮลาวง ก คึ อื นึง โฮงซุต�
เญือม รโตฮ ปุย ยุ เปอะ โตะ กัต เตอ ฆวต เกือฮ
เปอะ ปุย อฮั ลปุง นัปทื ละ แตะ� 44ซ เม่ะมัก่ เนอมึ
เปอะ� เอจี ตอก เปอะ โตะ รมอยจ ป บึน ปุย เตือง
โอ อื ยุง มัฮ อื โตะ รมอยจ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

45 นัก โกตไม นึง พะทัม ติ ปุย อฮั เฮี ละ อ�ื �อา
จาน� เญอืม อฮั เปอะ ตอก เซ เอจี มัฮ โรฮ เติ เปอะ
เอะ ติ�� อฮั เซ�

46พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ป เพอกึ โกตไม
นึง พะทัม ละ ปุย� ซ เม่ะมัก่ เนอึม โรฮ เปอะ� โม
เปะ แฮรป เปอะ อาึง รบุยฮ ละ ปุย ปอ โอ อื เญือะ ซ
เป� ยอ่ง เปอะ นึง ตัง โฆระ อ�ื โม โกะ เปอะ ปังเมอ
โอ เปอะ เรอมึ ติ ด่อยฮ เนอมึ�

47 �โม เปะ ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� มัฮ ฆาื เอจี
โก เปอะ เจด่ี นึง ก รมอยจ ปุย ป ซึป ลปุง พะจาว
โฆะ� เอจี มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ป ยุฮ โม จัต
เจือ เปอะ ยุม ไม่ โฆะ โอ� 48 เอจี ที นึง ป ยุฮ เปอะ
เซ มัฮ อื ป ปุก รพาวม เปอะ ป ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม
เปอะ เซ� โม เซ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว�
โม เปะ โก เปอะ เจด่ี ละ� 49 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว ฆาื
อื นึง พันญา ไมจ แตะ ตอก เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ป ซึป
ลปุง แตะ ไม่ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ โฮว เคะ
อ�ื โม เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื งอ่น� ซ โคมเฮง อื งอ่น�
50 เคียง เมอ ตอก อื เซ ปุย เจน เฮี ซ ลอก ตุต รโตง
ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว� เน่อมึ เญือม
ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ เมือ โรง อื ฮอยจ ปเล่ีย� 51 มัฮ
เมีญ อื เน่อมึ เจน เญือม ยุฮ คาอนิ ยุม ไม่ เฮเบ่น
ฮอยจ ละ เจน เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซคารยิา ซน่ะ
คัน ทไว ไม่ วฮินั เซ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
พะจาว ซ เกือฮ ปุย เจน เฮี ลอก ตุต รโตง ยุฮ ปุย ยุม
ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื

52 �โม เปะ ป มัฮ นัก โกตไม เยอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึ
ม เปอะ� นึง เอจี ไปญ เปอะ ควน กัฮ กแจ ป ซ เกีย
ฮ โปฮ คระ ยุง ปุย โอเอฮี เซ ฮา อ�ื โม โกะ เปอะ ปุ
เปอะ ญอม เลียก นึง คระ เซ� โม ป ฆวต เลียก นึง
อื คัต แม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

53-54ฟวยจ โอก พะเยซู ฮา เญือะ เซ โม คู เพอกึ
พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ เติ โซะ เติ ไซญ พะเยซู ฆาื อ�ื
ไฮมญ โรฮ โอเอฮี นึง อื โฮวน เจือ ละ ซ มอง แตะ
โซวต พิต ลปุง อ�ื

12
โอเอฮี เม่าะ ปุย
(มท� 10:24-31)

1 เญือม ฮอยจ รโจะ รเจอมึ ปุย แปน เปือน แตะ
ปอ ซแน่ต เอนิ อื ปุ แตะ� พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุก
ซิก แตะ กา อฮั อื โอเอฮี ละ ปุย ไฮญ� �ไมจ เปอะ
แฮน ติ แตะ ฮา เจือ คโนมปัง ยุฮ โม ฟารซีิ� มัฮ อฮั

ฮะ ไม่ ไลลวง แปน อื ปุย ไล โกะ ไล เอยีง� 2 โอเอฮี
ป เลอึป ป เดีย ปุย ฮา ปุย ซ ไก ป เปลีฮ ที� ไลลวง
ป เม่าะ ป พรตึ ปุย ฮา ปุย ซ โอก ที โครยญ เจือ�
3 โอเอฮี ป บระ เปอะ อฮั ก เฟียก อื ซ อฮั ปุย ซโตฮ
ก ซเปีย อ�ื ป อฮั เปอะ นึง รแซป แตะ โตะ เญือะ ซ
ครอฮ ปุย ก เปง อื เรยีง เกือฮ ปุย ฮมอง อ�ื

4 �โม เปะ ป มัฮ ปุโฮมว เยอ� อาึ อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี ทัน โตว ฮลัต นึง โม ป ซ เกียฮ ยุฮ ยุม ไม่
โกะ เนอมึ เปอะ� ไก โตว ป เกียฮ ยุฮ อื ละ เปอะ โฮฮ
ฮา เซ� 5อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ ฮลัต นึง
เงอ� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ป เกียฮ ยุฮ ยุม ไม่
โกะ เนอึม เปอะ� ไก โรฮ อมันัต ละ ซ ปุน โปวฮ อื
โม เปะ นึง มอ นโฮก ไม่ อ�ื มัฮ พะจาว เซ ป ไมจ
เปอะ ฮลัต เนอึม นึง เงอ� 6 ไซม ยว่ง พอน ตัว ปุย
โม่ โชะ อื ลอา ซตัง โน่ง� ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว
เบีย โตว ไซม เซ ติ ตัว เนอมึ� 7 ไลลวง โม เปะ นึง อื
ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ เปอะ� พะจาว เอจี เมีญ อาึง อื โค
รยญ เญียง อ�ื มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ ฮลัต ฆาื อ�ื
โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ป ระ งวยฮ ฮา ไซม ยว่ง แปน
เปือน แปน ฮมาึน อื เอนิ�

8 �อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ป ญอม รปั อาึ ซอง
นา ปุย� อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ญอม โรฮ รปั
ปุย เซ ซองนา โม เตปด่า พะจาว� 9 ป โอ ญอม รปั
อาึ ซองนา ปุย� อาึ ซ ญอม โตว โรฮ รปั ปุย เซ ซอง
นา โม เตปด่า พะจาว โรฮ�

10 �ดัฮ ไก ป เพียก แฮม กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ�
พะจาว ปุน ยวก อื ละ อื ตุต ยุฮ อ�ื ปุย เพียก แฮม
ลปุ พะจาว ปังเมอ โอ ปุน ยวก อื ละ อื เฟือฮ�

11 �เญอืม ตาว ปุย เปอะ ละ ซ ฟอง อื โม เปะ นึง
โฮงซุต ยุฮ อื ไม่ ซองนา โม จาวเมือง ไม่ โม ป ระ ป
คาว� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก รพาวม นึง ไลลวง ตอก ซ
กัฮ เปอะ ติ แตะ ไม่ ป ซ อฮั ซ มวยญ เปอะ� 12 ป
ไมจ เปอะ อฮั เญือม เซ เยอ ลปุ พะจาว ซ เกือฮ โม
เปะ ยุง อ�ื� อฮั เซ�

ไลลวง ปุย กอย เตือง งาว แตะ
13 ลลาึง ปุย โฮวน เซ ไก ปุย ติ อฮั เฮี ละ พะเยซู�

�อาจาน� ปัว เปอะ ซตอก เอียกระ เกอะ เกือฮ รฆุ
แปฮ คาวคอง ป ละ เปือะ เกอะ อาึง เซ ละ อาึ โรฮ��
อฮั เซ�

14พะเยซู ปังเมอ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เอยีก�
มัฮ ปุย ป เกือฮ อาึ แปน ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย เยอ�
มัฮ ปุย ป เกือฮ อาึ เกียฮ รฆุ คาวคอง เปอะ ละ เปะ
ลอา�� อฮั เซ�

15 เญือม เซ พะเยซู ลอต แม อฮั เฮี ละ ปุย เตือง
โอยจ อ�ื �ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา รพาวม ฆวต
ไอฮ ลอน เปอะ โอเอฮี� ปุย ปัง กอย เมาะ ออฮ เมาะ
เอฮี� จีวติ เนอมึ อื ไก โตว เบือ คาวคอง อ�ื� อฮั เซ�

16 พะเยซู รโฮงะ ไลลวง เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก
ปุย กอย ติ� ชจิ โดว โลว นา ยุฮ อื โอก เฮงาะ นึง
โฮวน� 17 ปุย เซ งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี
�เกอมึ ยุฮ อาึ เฮี เญือะ กุป โตว เฮงาะ ยุฮ ฮุ� ซ
ไมจ ยุฮ ตอก เมอ แล� 18 เออ� อาึ ซ ยุฮ ตอก เฮ�ี
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ซ เญื่อฮ เกอมึ ยุฮ แตะ� ซ ยุฮ แม ป โคระ อื ระ ฮา
ไพรม แตะ� ฟวยจ เซ ซ อาึง เฮงาะ ยุฮ แตะ นึง ไม่
คาวคอง ไฮญ ยุฮ แตะ�� 19ฟวยจ เซ ซ อฮั แม เฮี
โตะ รพาวม แตะ� �รพาวม รโม่ยฮ อาึ� เอจี พอม
เนอมึ โอเอฮี ไมจ แฮรน เปอะ อาึง เฮ�ี เอจี ปอ โซม
เปอะ โฮวน เนอมึ� อาวต ซไบ่ ซบว่ง เมิฮ� โซม ซัก
กุก เตือ� เกือฮ ติ เปอะ มวน รพาวม เบือ อ�ื� อฮั
เซ ละ โตะ รพาวม แตะ�

20 �พะจาว ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป มัฮ ปุย
งาว เยอ� เอจี มัฮ เนฮ ก ซาวม เฮี ซ ตุย อาึ จีวติ
เปอะ ฮา เปอะ� คาวคอง โฮวน แฮรน เปอะ อาึง ละ
โกะ เปอะ เซ� มัฮ ปุย ป ซ โฮลฮ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21�โม ป เกือฮ ติ แตะ กอย นึง คาวคอง โฮวน ละ
โกะ แตะ เตือง มัฮ แตะ ปุย เกียก ชุ ซออย นะ ละ
แลน พะจาว อื เอจี มัฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื�
อฮั เซ พะเยซู�

ไมจ ปุย อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว
(มท� 6:25-34)

22 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ�
�มัฮ เซ ป อฮั อาึ เฮี ละ เปอะ ฆาื อ�ื ปุ ตุก พาวม
นึง ป ซ เลียง เปอะ จีวติ แตะ นึง� นึง ป โซม ป ปอน
เปอะ ญุ่ก� นึง เครองึ จาวป เครองึ ฟุต เปอะ ญุ่ก�
23 จีวติ เปอะ แจง ระ ไล อื ฮา ป โซม ป ปอน เนอ�
โกะ เนอึม เปอะ แจง โรฮ ระ ไล อื ฮา เครองึ จาวป
เครองึ ฟุต เปอะ� 24 งอ่ต แลน ไลลวง รงัก่ เกอ�
ซมา โตว อาึง ป โซม แตะ� มัก โตว อาึง อ�ื ไก โตว
เกอมึ ยุฮ อ�ื มัฮ พะจาว ป เลียง เงอ� โม เปะ เอ
แจง ระ ไล เปอะ ฮา ไซม ไล่ เยอ� 25 โม เปะ เญือม
เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุก พาวม เกียฮ เพือ เปอะ โตว
อาญุ แตะ ฆาื อื ติ ปุย เนอมึ� ปัง มัฮ เญีย่ะ โน่ง เกีย
ฮ เพือ เปอะ โตว� 26 ดัฮ เปอะ โอ เกียฮ ยุฮ ป แตวะ
ไล ตอก เซ� เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุก รพาวม
นึง ไลลวง โอเอฮี ไฮญ เญอ�

27 �งอ่ต แลน ไลลวง เตีย โคะ เตีย ไรป เปอ� ระ
ฮอน ไอฮ นึง แตะ� ไตญ เกลีญ โตว ติ ชวง� อาึ
อฮั ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี กซัต ซาโลมอน เญือม นงุ
ยอ่ง อื ติ แตะ นึง เครองึ คึ เครองึ นัก แตะ� ไมจ
โตว ลัง่ เมาะ เตีย ติ โพรยฮ เซ� 28 ไรป ป ไอม เนาะ
เฮี ซงา่วป ซ ตาึง ปุย โตะ งอ� ดัฮ พะจาว เพรยีง
เตีย ไรป เกือฮ ไมจ ตอก เซ โฮ� แจง ซ เพรยีง โรฮ
อื เครองึ เซอกึ ละ โม เปะ โฮฮ ฮา เซ แม� โม เปะ
เกียฮ แตวะ โน่ง รพาวม เจือ เปอะ เมอ� 29 ปุ เกือฮ
ติ เปอะ ตุก รพาวม นึง ซาวป ลอป เปอะ ป โซม ป
ปอน แตะ� 30 มัฮ ปุย ตังเมือง ป ซาวป แนฮ โอเอฮี
ตอก เซ โครยญ เจือ� เปือะ เปอะ เอจี ยุง อื ไมจ โรฮ
เปอะ โฮลฮ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� 31ฮา เซ ไมจ เปอะ
ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะ พะจาว ตัตเตียง รพาวม
รโม่ยฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โอเอฮี ป ตุก
เปอะ นึง ซ บุ อื ละ เปอะ โครยญ เจือ พะจาว เยอ�

32�โม เปะ ป มัฮ ตอกแกะ ติ มู แตวะ ออ� ปุ ฮลัต
นึง โอเอฮี ฮ�ี เอจี มัฮ ป ปุก รพาวม เปือะ เปอะ ละ
ซ เกือฮ อื บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ เปอะ� 33 โชะ เมิฮ
คาวคอง ยุฮ เปอะ เซ� มาื โฮลฮ เปอะ เซ จัต แม ละ

ป ตุก ป ญัก� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ เปอะ กปาว
มาื โอ เกียฮ ไพรม โอ เกียฮ ม่าวง ติ ชวง เงอ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ พอม โอเอฮี ยุฮ เปอะ นึง เมือง
มะลอง� เญือะ เกียฮ โอยจ โตว ติ ชวง� นา เซ มัฮ
นา ก โอ คะมุย เกียฮ เลียก คุย ฮา เปอะ� โอเอฮี นึง
อื ปุ โรฮ เกียฮ ม่วต� 34 ไก คาวคอง ระ งวยฮ เปอะ
นา ออฮ รพาวม เปอะ ซ อาวต โรฮ นา เซ โรฮ�

กวนไจ ไงฮ ซวง
(มท� 24:45-51)

35 �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� โจต อาึง
โม่ะฮุต เปอะ� เตี อาึง ออม ยุฮ เปอะ� 36 ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ตอก กวนไจ ป มอง แลน เอญี ปอเลียง
แตะ เน่อมึ กัน โซมญุ ปุย โฮ� เญือม เอจี ฮอยจ
ลฆุฮ ปอเลียง เปอะ เซ รเวอืะ� ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ
โปฮ ละ อื จุบัน่ เอนิ� 37 โม กวนไจ ป อาวต เปลี
ยง ไม่ ไงฮ ซวง แตะ เญือม ฮอยจ ปอเลียง อื เซ� ซ
โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ� อาึ อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี ปอเลียง อื เซ ซ โจต โรฮ โม่ะฮุต แตะ� ซ
เกือฮ กวนไจ ยุฮ แตะ งาวม โซม� โกะ อื ซ ตาว ป
โซม ป ปอน ละ อ�ื 38 ปัง ฮอยจ งอ่น ซาวม ญุ่ก�
ลอน ซาวม งอ่น แตะ ญุ่ก� ดัฮ ฮอยจ ยุ อาวต กวน
ไจ ยุฮ แตะ ไม่ ไงฮ ซวง แตะ� กวนไจ อื เซ ซ โฮลฮ
เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 39 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ยุง ไล เฮ�ี ดัฮ กุม เญือะ ยุง เวลา ซ ฮอยจ คะ
มุย โฮ� ตึน โอ ซ เกือฮ คะมุย ไก ตอก เกียฮ เลียก
ซะ เต เญือะ แตะ� 40 โม เปะ ไมจ เนอมึ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ ไงฮ ซวง� นึง ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ เญื
อม แกต เปอะ โอ ดิ ฮอยจ�� อฮั เซ�

41 เปโตร อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� ลปุง ปันฮา รโฮ
งะ เปอะ เซ อมั เกว ไม่ เอะ โน่ง� อมั เกว โรฮ ไม่ ปุย
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

42 พะโองจาว โลยฮ อ�ื �ดัฮ ไก กวนไจ เนอึม
รพาวม เมอ� ไม่ ไมจ พันญา แตะ ปอ ปุน เกือฮ ปอ
เลียง อื แปน ฮวันา กวนไจ ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
ไม่ จัต อื ป โซม ละ กวนไจ ไฮญ อื เญือม เติง เวลา
อ�ื 43 ดัฮ ยุฮ ลอป อื ตอก เซ ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม
ไมจ มวน แตะ เญอืม ฮอยจ ปอเลียง แตะ เซ� 44อาึ
อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ปอเลียง อื เซ ซ เกือฮ อื
ควป คุม โอเอฮี ยุฮ แตะ โครยญ เจือ�

45 �ดัฮ กวนไจ เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �ปอ
เลียง อาึ ตึน ซ เล่ีญ ลัง่ ซ เอญี อ�ื� ดัฮ อฮั เซ ไม่
ปุฮ อื ปุโฮมว แปน ดิ แตะ กวนไจ เตือง ปรเมะ ปรโป
วน� ไม่ โซม ซัก กุก เตือ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก แตะ�
ซ แปน ควน ไลจ โลม โกะ อื ฆาื อ�ื 46 ปอเลียง อื ซ
ฮอยจ ซเงะ โอ อื ดิ แกต ฮอยจ� มัฮ เวลา โอ อื ดิ
ยุง งอ่ต� ซ ปุฮ ซ เฟียต อื เกือฮ อาวม ป ตึก นึง โซะ
แตะ� ซ เกือฮ อื ลอต อาวต ไม่ โม ป โอ เนองึ ป อฮั
แตะ�

47�กวนไจ ป ยุง รพาวมปอเลียง แตะ นึง กัน ไมจ
แตะ ยุฮ� ดัฮ โอ ซาวป ยุฮ กัน เซ� ซ โฮลฮ ปอเลียง
อื เฟียต ฆาื อื โฮวน เตะ� 48 กวนไจ โอ ยุง รพาวม
ปอเลียง แตะ� ดัฮ ยุฮ ป โอ ปุก รพาวม ปอเลียง
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แตะ เซ� ซ เฟียต โรฮ อื ปังเมอ เฟียต อื รมัฮ เตะ�
ปุย ดัฮ โฮลฮ รปั โอเอฮี เน่อมึ นึง พะจาว โฮวน โฮ�
พะจาว ซ ตวต โรฮ อื เน่อมึ นึง ปุย เซ โฮวน โรฮ�
ปุย ดัฮ ระ ป ละ พะจาว อาึง ไม่ โฮ� พะจาว ซ โตง
โรฮ อื เน่อมึ นึง ปุย เซ โฮวน โรฮ�

พะเยซู เกือฮ ปุย รกัฮ ฮา ปุ แตะ
(มท� 10:34-36)

49 �อาึ เอจี ฮอยจ เจอะ ละ ซ เกือฮ แตะ งอ ไจจ
เล่ีป ปลัฮเตะ� อาึ ฆวต เกือฮ ลัมเลือ งอ เซ ตอก
เน่อมึ ปเล่ีย� 50 เอจี ไก ติ เจือ บัป่ติซมา ป ไมจ อาึ
รปั เปอ� กา เฆียง ฟวยจ รปั เปอ เซ อาึ ดิ บวยฮ
บาึง โตว รพาวม เมอ� 51 โม เปะ อมั แกต เปอะ
อาึ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ปลัฮเตะ อาวต ซาวม
อาวต เฆรอมึ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ โตว อ�ื อาึ อฮั ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ มัฮ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ� 52 เน่อมึ ปเล่ีย เฮี โฮว ไป
นา เยอ� งอ่น อื เญือะ ป ไก พอน ปุย ซ รกัฮ ฮา ปุ
แตะ� ปุย ลอวย นึง อื ซ ไก รพาวม โน่ง ฮา ปุย ลอา
นึง อ�ื ปุย ลอา เซ ซ ปูไป โรฮ รพาวม ฮา ปุย ลอวย
เซ� 53 เปือะ ซ ปูไป รพาวม ฮา กวน รเมะ แตะ�
กวน ซ ตัง โน่ง รพาวม ฮา เปือะ แตะ โรฮ� มะ ซ
ปูไป รพาวม ฮา กวน รโปวน แตะ� กวน อื เซ ซ
ตัง โรฮ รพาวม ฮา มะ แตะ� กอ ซ ปูไป รพาวม ฮา
โมวน แตะ� โมวน ซ ตัง โรฮ รพาวม ฮา กอ แตะ��
อฮั เซ�

ไมจ ปุย ยุง เวลา
54 พะเยซู อฮั โรฮ เฮี ละ ปุย โฮวน เซ� �เญือม

ยุ เปอะ ฮาวก ชุต รวู เน่อมึ ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� โม
เปะ อฮั เอนิ เปอะ เฮี ฆาื อ�ื �ตึน ซ เฮละ เนฮ เฮ��
อฮั เปอะ เซ� เฮละ เนอึม� 55 เญือม อาวม เปอะ
บาึง กาื เน่อมึ ลัก่เซฮ เฮ� �ตึน ซ ฮรวน บริ อ�ี�
อฮั เปอะ เซ� ฮรวน เนอึม� 56 โม เปะ ป ไล โกะ ไล
เอยีง เงอ� เญอืม แลน เปอะ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ ไม่
มะลอง เอจี ยุง เปอะ ป ซ เกิต เบือ อ�ื ป ซ เกิต ละ
ปุย เจน ปเล่ีย เฮี โอ โน่ง เปอะ ยุง เมอ�

ไมจ ปุก ปอ ปุ แตะ
57�โม เปะ เมอยุ โอ เปอะ เกียฮ รเตีฮ โอเอฮี ป ซ

ไมจ แตะ ยุฮ โตะ รพาวมแตะ� 58 ดัฮ ปุย ฟอง เปอะ
ฮอยจ นึง ซัน� ลไล โฮว ดิ เปอะ ไม่ นึง คระ อา� ไมจ
เปอะ ซาวป อฮั ตอก ซ ปุก ปอ เปอะ ปุ แตะ ไม่� ดัฮ
เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ� ตึน ซ เมือะ โรวก ปะ มอป ปะ
ละ ป รเตีฮ โอเอฮี� ป รเตีฮ เซ ตึน ซ มอป แม ปะ
ละ ตัมนวต� ตัมนวต เซ ซ ลอต คัง ปะ โตะ คอก�
59 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี กา เฆียง โฮลฮ เปอะ
โตฮ ติ แตะ กุม โครยญ มัต่ อ�ื ปะ ดิ โฮลฮ เปอะ
โตว โอก ฮา คอก เกอ�� อฮั เซ�

13
ไมจ ปุย โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ

แตะ
1 เญอืม เซ โม ป อาวต นา เซ งอ่น อื อู ไลลวง ยุฮ

ปีลัต ยุม ไม่ โม กาลิลี ละ พะเยซู� ปีลัต เซ เอจี ยุฮ
ยุม ไม่ อื ลไล ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว� ฮนัม อื รไม่

รม่าึก เอนิ ไม่ โอเอฮี ทไว อื เซ� 2พะเยซู อฮั เฮี ละ
อ�ื �โม กาลิลี ป ยุม อื ตอก เซ อมั แกต เปอะ แจง
ระ มัป่ ยุฮ ฮา ปุย กาลิลี ไฮญ เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื
3 แจง โตว� อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ โม เปะ
โอ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ ซ ยุม
โรฮ เปอะ ตอก เซ เตือง โอยจ เปอะ โรฮ� 4 ไลลวง
ปุย กาว ซเตะ ปุย ป ยุม นึง ลเลอึม เญือะ มอง ปุย
ยว่ง ราว อื นึง ซีโลอมั โฮ� โม เปะ แกต เปอะ ตอก
เมอ� อมั แกต เปอะ มัฮ ระ มัป่ ยุฮ อื ฮา ปุย เวยีง
เยรูซาเลม เตือง โอยจ อ�ื 5 มัฮ โตว อ�ื อาึ อฮั ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ โม เปะ โอ โปวฮ รพาวม ไพรม
ไอฮ รพาวม โคระ แตะ ซ ยุม โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ
โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ�

ไลลวง โคะ เม โอ ไก เปลิ
6 พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก

กุม รปึม อะงุน ติ ปุย� ไก โคะ เม กไน รปึม ยุฮ อ�ื
โฮว ซาวป แลน เปลิ อื ปังเมอ โอ ยุ อ�ื 7อฮั เฮี ละ ป
แลน รปึม ยุฮ แตะ เซ� �งอ่ต แลน� เอจี ไก ลอวย
เนอมึ ฮอยจ อาึ นา เฮ�ี ซาวป แลน เปลิ โคะ เม เฮ�ี
ยุ โตว เปลิ อื ติ ชวง� ฆู แปฮ� พอย ปลาว เตะ นา
เฮี ละ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 ป แลน รปึม เซ อฮั
เฮ�ี �ปอเลียง� ละ แม แลน ติ เนอึม� อาึ ซ รกาื
เตะ เน่อมึ อ�ื ซ ดุฮ มุก นึง� 9 ดัฮ เปลิ ยุฮ แตะ ซัม
ติ ไมจ� ดัฮ โอ เปลิ โฮ ฆู เมิฮ�� อฮั เซ��

พะเยซู เกือฮ ป รโกม ไฮ
10 ซเงะ ลโล่ะ ติ อื พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โตะ

โฮงซุต� 11 นา เซ ไก ปรโปวน นึง ติ ปุย� เลียก พี
นึง� เอจี ไก กาว โรฮ ซเตะ เนอึม แปน อื ปุย รโกม
ฆาื คัม พี แตะ เซ� พี เซ เกือฮ อื รโกม� เกียฮ ชุง
ซื โตว� 12 เญือม ยุ พะเยซู อื เดือะ กอก อื เอญี
เคะ แตะ� ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปรโปวน� เอจี
โปน เปอะ ป โซะ นึง แตะ�� อฮั เซ� 13 ยอ่ง เตะ
แตะ ราว อื ไม่ อ�ื เญอืม เซ ปรโปวน เซ เกียฮ ชุง ซื
เอนิ� ลอต ลืลาว พะจาว เบือ อ�ื

14 ป กวต โฮงซุต เซ รอก พาวม นึง เกือฮ พะเยซู
ปุย เซ ไฮ ไน ซเงะ ลโล่ะ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย�
�เอจี ไก แลฮ ซเงะ� ซเงะ ลัง ยุฮ ปุย กัน� ไมจ เปอะ
ฮอยจ ไน แลฮ ซเงะ เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไฮ�
ทัน โตว ฮอยจ ซาวป เกือฮ ติ เปอะ ไฮ ไน ซเงะ ลโล่
ะ�� อฮั เซ ละ ปุย�

15พะโองจาว อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �โม เปะ มัฮ เปอะ
ปุย ไล โกะ ไล เอยีง� โม เปะ ดัฮ เปอะ ไก โมวก ยุฮ
ญุ่ก� บรงั ยุฮ ญุ่ก� แจง ซ กัฮ เปอะ เมือะ โอก ฮา
คอก อื ละ ซ โฮว ตาว เปอะ ญุ รอาวม ไน ซเงะ ลโล่
ะ เซ� 16 ปรโปวน เฮี มัฮ จัตเจือ อปัราฮมั� ซาตัน
เอจี ปุก อาึง อื กาว ซเตะ เนอึม� โม่ โรฮ ซ ปุก ละ
กัฮ พลวย ปุย เฮี ไน ซเงะ ลโล่ะ โอ�� อฮั เซ�

17 ป อฮั พะเยซู เซ แปน ควน โซะ กิจ ไฆฮ โม ป
เกละยุ อื เซ ฆาื อ�ื กัน ไมจ กัน ญุ่ก เมาะ ป ยุฮ พะ
เยซู เซ โครยญ เจือ� ปังเมอ ไมจ มวน ยุฮ รพาวม
โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื
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ลปุง ปันฮา ลอา เจือ
18พะเยซู อฮั เฮ�ี �ไลลวง ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว

ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ ตอก เมอ� อาึ ซ แพปละ เปอะ ไม่
เมอ� 19 ซ แพป ละ เปอะ ไม่ โนง มาซเทิต ป โรวก
ปุย ซมา โตะ รปึม ยุฮ แตะ� กวยฮ ระ ปุๆ ฮอยจ ละ
แปน แตะ โคะ ปอ ปุน ยุฮ ไซม รฮมาวม แตะ นึง กัก
อ�ื� อฮั เซ�

20พะเยซู อฮั แม อื ละ อื ติ เจือ� �ไลลวง ฮอยจ
ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่
เมอ� 21 ซ แพป ละ เปอะ ไม่ เจือ คโนมปัง โรวก ปร
โปวน ซเบื่อก ไม่ แปง ยุฮ แตะ ลอวย แป นึง ซ เกือฮ
อื ปลอยฮ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

โตะ รเวอืะ ซไกป
22 เญือม โฮว ฮาวก พะเยซู คระ เวยีง เยรูซาเลม

เมอ� วฮิ ไป วฮิ มา นึง ยว่ง ปุย โฮวน โดฮ� เพอกึ
ตอม ปุย� 23 ไก ติ ปุย ป ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �พะโอง
จาว� ป ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ อมั รมัฮ แล�� อฮั เซ
ละ อ�ื
พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี 24�ไมจ เปอะ เรยีง

เนอมึ รพาวม ละ ซ เลียก แตะ โตะ รเวอืะ ซไกป� อาึ
อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี โฮวน ป ซ ริ เลียก นึง อื ปัง
เมอ โอ ซ โฮลฮ เลียก� 25 เญือม เซ กุม เญือะ ซ
โกฮ ซอง รเวอืะ ฮา ป ฆวต เลียก เซ� โม เปะ ซ ชุง
เปอะ ก พร�ิ ซ ลฆุฮ เปอะ โตะ รเวอืะ ไม่ อฮั เปอะ
เฮ�ี �จาวไน� โปฮ รเวอืะ เนิ�� ซ อฮั เปอะ เซ�
�กุม เญือะ เซ ปังเมอ ซ โลยฮ อื ละ เปอะ ตอก

เฮ�ี �อาึ ยุง โตว โม เปะ เฟือฮ� ยุง โตว เน่อมึ ก
ฮอยจ เปอะ�� ซ อฮั เซ ละ เปอะ�

26 �เญือม เซ โม เปะ ซ อฮั แม เปอะ เฮ�ี �เอะ
เอจี โซม ปอน ดิ ไม่ เปอะ� ปะ เอจี เพอกึ เปอะ ปุย
นึง ยว่ง เอะ เมอ�� ซ อฮั เปอะ เซ ละ�

27 �ปุย เซ ปังเมอ ซ โลยฮ แม อื ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี �อาึ ยุง โตว เน่อมึ ก ฮอยจ โม เปะ เฟือฮ� โม
เปะ ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เตือง โอยจ เปอะ� โฮว แปฮ
ฮา อาึ อ�ื� ซ อฮั เซ ละ เปอะ�

28�เญอืม เซ โม เปะ ซ ซวน เปอะ อาวต อปัราฮมั
ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว กไน
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื โม โกะ เปอะ ปัง
เมอ ซ โฮลฮ ปุย ละ โปวฮ เปอะ ก พร�ิ นา เซ โม เปะ
ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ เปอะ� ไม่ ครวก รกั เปอะ นึง โซะ ป
อาวม แตะ� 29 โฮวน ป ซ ฮอยจ เน่อมึ เมือง ลัก่ โอก
ซเงะ ไม่ เมือง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� ซ ฮอยจ โรฮ เน่
อมึ ลั่กล่าวง งอ่น ไม่ เน่อมึ ลัก่เซฮ งอ่น� ซ โฮลฮ
งาวม โซม ดิ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื
30 เญือม เซ โม ป อาวต รเคะ ซ โฮลฮ อาวต รกา�
ป อาวต รกา ซ โฮลฮ แม อาวต รเคะ�� อฮั เซ�

พะเยซู ฮรกั ปุย เวยีง เยรูซาเลม
31 เญอืม เซ ฮอยจ โมฟารซีิ เคะ พะเยซู งอ่น� อฮั

เฮี ละ อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ ตอ ฮา นา เฮี โฮว อาวต ก
ไฮญ� กซัต เฮโรต ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

32พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว รโฮงะ ละ
ปุย เฮยีง จเลียก ตอก บราวก เซ� อฮั เฮี ละ� �ซเงะ

เนาะ เฮี ไม่ ซงา่วป เปอ อาึ ซ โครฮ พี โอก ฮา ปุย ไม่
ซ เกือฮ ป โซะ ไฮ� ซเงะ ลอวย นึง อื ซ ฟวยจ กัน
ยุฮ ฮุ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 33 เนาะ เฮี อาึ ปังเมอ
ไมจ เจอะ โอก โฮว นึง คระ� ซงา่วป ไม่ ซะติ ซ ไมจ
ลัง่ โฮว� ป ซึป ลปุง พะจาว แปน โตว ยุฮ ปุย ยุม ไม่
อื ก ไฮญ เญอ� จัมเปน อื ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เวยีง เย
รูซาเลม�

34 �เฮฮ� เฮฮ� เยรูซาเลม ป มัฮ เวยีง ป ยุฮ ยุม
ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ แล่น เปอะ ป ดวน พะ
จาว ฮอยจ เคะ เปอะ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื อาึ รไม่
จ ลอป ครุป ลุกเมือง เปอะ ตอก ครุป แอ กวน แตะ
โฮ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม ฮอยจ เคะ อาึ�
35 งอ่ต แลน� พะจาว ซ โฮว ฮา วฮินั ยุฮ เปอะ เกือฮ
อื อาวต ฮงั� อาึ อฮั ละ เปอะ� เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว ยุ อาึ ฮอยจ ละ เวลา ซ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ปัว
เกือฮ ซนกุ ซุกบัน่ ละ ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว� �
อฮั เซ ละ เวยีง เยรูซาเลม พะเยซู�

14
พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ

1 ซเงะ ลโล่ะ ติ อื พะเยซู โฮว โซม เญือะ ป ระ
ป คาว ลลาึง โม ฟาริซี ติ ปุย� โม ลัปซด่อน มอง
แลน ที พะเยซู� 2 ไก ป โซะ ติ ปุย� ฮอยจ เคะ พะ
เยซู� ออยฮ เตือง โม่ว แตะ� 3 พะเยซู ไฮมญ โม
นัก โกตไม นึง พะทัม ไม่ โม ฟาริซี ตอก เฮ�ี �กัน
เกือฮ ปุย ป โซะ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ
เอะ เอ� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

4 โม เซ โลยฮ โตว อื ติ มวยญ เนอึม� พะเยซู
เดือะ ไปญ ปุย เซ เกือฮ อื ไฮ� ฟวยจ เซ ดวน อื
เอญี� 5 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื �โม เปะ มัฮ ดุฮ กวน เปอะ โตะ นัมโม่ ซเงะ ลโล่
ะ� โมวก ยุฮ เปอะ ญุ่ก� โม่ เปอะ ซ ฮอย เอนิ เกือฮ
โอก�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 โม เซ เกียฮ โลยฮ โตว อื เฟือ
ฮ ป อฮั อื เซ�

ป อวต ติ แตะ ไม่ ป เรจี ติ แตะ
7 พะเยซู เญือม ยุ อื ฮอยจ เลือก โม แคก เลือ ป

ฮอยจ โซม เซ งาวม นา ก ฮลาวง อ�ื รโฮงะ ลปุง
ปันฮา เฮี ละ อื ฆาื อ�ื 8 �เญือม กอก ปุย เปอะ โฮว
โซมญุ นึง เญือะ ป เญือะ� ปุ ซาวป งาวม ก ฮลาวง
อ�ื เมือ เตือง อื ไก แม ป ระ ไล ฮา โกะ เปอะ ยุง่ ป
กอก อื โซมญุ เซ� 9 ดัฮ กุม เญือะ เซ ฮอยจ รโฮงะ
แม ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �เกือฮ ปุย เฮี งาวม นึง นา
เฮ�ี� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ� เญือม เซ ซ โซะกิจ ปิญ
ไง่ เปอะ ฆาื� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ เฌาะ งาวม ก เตียม
อื ฮา ปุย ฆาื อ�ื 10 ฮา เซ เญือม กอก ปุย เปอะ โฮว
โซม� ไมจ เปอะ เลียก งาวม ก เตียม อื ฮา ปุย� เด
อมึ ป กอก เปอะ โซม เซ ซ โฮลฮ ฮอยจ อฮั เฮี ละ
เปอะ� �เอียก� เอญี งาวม ก ล่าวง เฮ�ี� ซ อฮั เซ
ละ เปอะ� เญือม เซ โม ป ฮอยจ โซม ไม่ เปอะ เซ ซ
ยุ เมาะ นัปทื ปุย ปะ� 11 โม ป ทื ติ แตะ ระ จอง ติ
แตะ ฮลาวง ซ โฮลฮ แม แปน ปุย ตุ ปุย เตียม ฮา
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ปุย� โม ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซ ไก ป วุฮ ระ
จอง ฮลาวง�� อฮั เซ พะเยซู�

12 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ป กอก แตะ โซม
เซ� �เญอืม กอก เปอะ ปุย โซม เญือะ แตะ ไม่ เลียง
เปอะ ปุย โฮวน� ทัน โตว กอก ปุโฮมว เปอะ ไม่ เอี
ยกปุ ตุเจอ เปอะ ไม่ โม ป กอย ยว่ง เปอะ� ดัฮ เปอะ
กอก โฮ� โม เซ ตึน ซ กอก โรฮ โม เปะ โซม� ตึน ซ
เลียง แม โม เปะ ตอก เลียง เปอะ โกะ อ�ื 13 เญือม
เลียง เปอะ ปุย� ไมจ เปอะ กอก โม ป ตุก ป ญัก ไม่
โม ป เฌะ ป คาโด่ ไม่ โม ป จัก ไง่ กุต เตะ เอญี โซม
เญือะ เปอะ� 14 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน ป ไมจ
ละ เปอะ นึง โอ โม เซ ซ ปุน เลียง แม โม เปะ� ซเงะ
โกฮ ไอม แม โม ป ซื ป ไซ ซ โรก ซ แตน พะจาว ละ
เปอะ�� อฮั เซ�

กัน เลียง ระ
15 ไน โม ป งาวม โซมนา เซ ติ ปุย อ�ื เญอืม ฮมอง

อื โอเอฮี ตอก เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �โม ป โฮลฮ
งาวม โซม นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ซ โฮลฮ เนอึม
รพาวม ไมจ มวน แตะ�� อฮั เซ�

16 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก ปุย ติ กอก
อาึง ปุย โซม โฮวน� 17 เญอืม เติง เวลา โซม อื ดวน
กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว รโฮงะ อื ละ โม ป เอจี กอก แตะ
อาึง เซ เกือฮ ฮอยจ� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี
โซม� เอจี ฟวยจ โครยญ เจือ เพรยีง อื โซม เมอ��
เกือฮ อื อฮั เซ ละ ปุย� 18 โม เซ ปังเมอ ตัง โคน ตัง
ลัน รซอม แตะ� ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี รวี ชจิ ติ
เบือง� จัมเปน อาึ โฮว แลน� ปัว ลัน รซอม แตะ��
อฮั เซ� 19 ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �อาึ รวี โมวก พอน กู�
ไมจ อาึ โฮว ลอง แลน โกว โมวก เซ� ปัว ลัน รซอม
แตะ�� อฮั เซ� 20 ติ ปุย อื แม อฮั เฮ�ี �อาึ เดอมึ
เญือะ วงั เฮ�ี มัฮ เซ ป โอ อาึ เกียฮ ฮอยจ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

21�กวนไจ เซ เอญี รโฮงะ ป อฮั โม เซ ละ ปอเลียง
แตะ� ปอเลียง อื เซ ฮาวก รพาวม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ
กวนไจ แตะ เซ� �ไมจ เปอะ ซไจ โฮว ตัม กอง ระ
กอง แตวะ นึง ยว่ง เฮ�ี กอก ตื เตือง ป ตุก ป ญัก�
ป เฌะ ป คาโด่� ป จัก ไง�่ เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั
เซ ละ อ�ื

22 �กวนไจ อื เซ โฮว เนอึม� ฟวยจ เซ เอญี อฮั
เฮี ละ ปอเลียง แตะ� �ปอเลียง� อาึ เอจี ยุฮ ฮุ ตัม
ดวน เปอะ อาึ ยุฮ โครยญ เจือ� ปังเมอ เวอืฮ ลัง่ ก
ม่าวง อ�ื� อฮั เซ�

23 �ปอเลียง อื อฮั แม เฮี ละ กวนไจ แตะ� �โอก
โฮว แม ตัม คระ ระ คระ แตวะ ออ� ไมจ เปอะ คนัป
ปุย ฮอยจ นึง กัน เลียง เฮี เดอมึ เญือะ เญะ เฮี ซ
นาวก นึง ปุย� 24 อาึ อฮั ละ เปอะ� โม ป เอจี กอก
เกอะ อาึง เซ เญือะ ซ โฮลฮ โตว โซม ป พรี อาึ เฮี ติ
ปุย เนอมึ�� อฮั เซ��

ป ซ แปน ลุกซิก พะเยซู
25 เญือม เซ ปุย โฮวน โฮว ดิ ไม่ พะเยซู� พะเยซู

แมฆี ลัก่เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื 26�ดัฮ ไก ป ฮอยจ
เคะ อาึ ไม่ โอ แตะ ฮรกั อาึ โฮฮ ฮา ฮรกั แตะ มะเปือะ
แตะ� ไม่ กวน เญือะ ปุ อาวต แตะ� ไม่ เอยีกปุ กวน

รนัน แตะ� ไม่ จีวติ โกะ อื ไอฮ� ปุย เซ เกียฮ แปน
โตว ลุกซิก อาึ� 27 ป โอ ญอม กลอม ไมะซาวแควง
ยุฮ แตะ ไม่ ฟวต อื อาึ ไม่ อื เกียฮ แปน โตว ลุกซิก
อาึ�

28 �โม เปะ ดัฮ ไก ป ฆวต ยุฮ เญือะ มอง แตะ
รปึม� ไมจ ปุย เซ งาวม งอ่ต เมาะ ซ โอยจ อื ฮมั� เด
อมึ ซ ยุง เมาะ ไก มาื ยุฮ แตะ ปอ ฟวยจ อื ยุฮ เญือะ
เซ� 29 ดัฮ โอ ยุฮ อื ตอก เซ รกา โฮ� ปัง ฟวยจ โบ
ลวง ด่อง อ�ื เญือะ เซ ซ รมั ฆาื อ�ื โม ป ยุ อู ซ โล่
ญวยฮ ปุย เซ ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ� 30 �ปุย เฮี
เคียต โรฮ ยุฮ เญือะ แตะ� ปังเมอ โอ ฟวยจ ยุฮ อื ติ
ชวง�� ซ อฮั เซ ฆาื อื ปุย เยอ�

31 �กซัต ดัฮ โอก ละ ซ รุป แตะ ไม่ กซัต ไฮญ�
ดัฮ กซัต ซ รุป ไม่ อื เซ ไก ตฮนั ยุฮ ลอา ฮมาึน� โกะ
อื ดัฮ ไก ตฮนั ยุฮ ติ ฮมาึน โน่ง� ไมจ อื งาวม งอ่ต
ซ เป แตะ ไม่ โอ แตะ เป ฮมั� 32 ดัฮ แกต ติ แตะ
โอ เป อื ไมจ อื ดวน ปุย โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เญื
อม ซไง ลัง่ อื ฮา ปุ แตะ ละ ซ ปัว อื ปุก ปอ ปุ แตะ
ไม่� 33 ตอก โรฮ เซ โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ปุน ละ โอ
เอฮี ยุฮ แตะ โครยญ เจือ เกียฮ แปน เปอะ โตว ลุก
ซิก อาึ�� อฮั เซ พะเยซู�

กิฮ ป ไฆร เออมึ
(มท� 5:13; มก� 9:50)

34�กิฮ มัฮ ป ไมจ� กิฮ ดัฮ เอจี ไฆร เออมึ ซ เกียฮ
เกือฮ แม เปอะ เออมึ ตอก เมอ� 35 ปัง ซ โกว เกือฮ
แปน มุก ละ เตะ ปุ เญือะ เกียฮ โกว อ�ื เอจี มัฮ นัม
โปวฮ� ปุย ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ ละ
อ�ื

15
ไลลวง แกะ ไฆร
(มท� 18:10-14)

1 ติ โฮน อื โม ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย มัป่ เลียก
เคะ พะเยซู โฮวน ปุย ละ ซ งอ่ต แตะ ลปุง อ�ื 2 โม
ฟารซีิ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ฆวต บวยจ ไม่ เติ แตะ
พะเยซู ฆาื อ�ื �ปุย เฮี เกียฮ รปัคัม โน่ง ปุย มัป่
เมอ� โซม ดิ โน่ง ไม่ อื เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

3พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ตอก เฮี ละ อื ฆาื อ�ื
4 �ไน โม เปะ เฮี มัฮ ไก อื ติ ปุย ป ไก แกะ ยุฮ ติ
รอย ตัว� ดัฮ ไฆร ฮา อื ติ ตัว� ซ ยุฮ อื ตอก เมอ�
แกะ รไตม โรฮ ซไตม ตัว เซ โม่ ซ ละ อื นึง กัง เด่น
ละ ซ โฮว ซาวป แตะ ป ไฆร อื เซ ฮอยจ ละ ยุ แม
แตะ� 5 ปุย เซ เญือม ยุ อื แกะ ไฆร ยุฮ แตะ เซ
ไมจ มวน เนอึม รพาวม เบือ อ�ื ยวก เอนิ กลอม ปุ
เอญี อ�ื 6 กอก ปุย่วง แตะ ไม่ ปุโฮมว แตะ เกือฮ
อื ฮอยจ เตือง โอยจ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ ติ
เปอะ มวน ดิ รพาวม ไม่ อาึ� อาึ เอจี ยุ อุ แกะ ไฆร
ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 อาึ ซ อฮั ละ เปอะ�
ตอก โรฮ เซ� ดัฮ ไก รไตม โรฮ ซไตม ปุย ป โอ เญือะ
ได่ เฌาะ รพาวม ไพรม แตะ นึง เอจี ซืไซ แตะ� ปุย
อาวต เมือง มะลอง เอจี ไมจ มวน รพาวม ไม่ อ�ื
ดัฮ แม ไก ติ ปุย ปุย มัป่ ป เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ
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รพาวม โคระ แตะ� ปุย อาวต นึง เมือง มะลอง ซ
ไมจ มวน รพาวม ไม่ อื โฮฮ ฮา มวน รพาวม แตะ ไม่
ปุย รไตม โรฮ ซไตม ปุย เซ แม�� อฮั เซ พะเยซู�

ไลลวง มาื ไฆร
8�ตอก โรฮ เซ ดัฮ ไก ติ ปุย ปรโปวน ป ไก มาื ยุฮ

กาว แทป เปอ� ดัฮ ไฆร ฮา อื ติ แทป ซ ยุฮ อื ตอก
เมอ� ตึน ซ เตี ออม ไปฮ เญือะ� ซาวป อื ฮอยจ โตะ
โจง โตะ วี ฮอยจ ละ ยุ แตะ� 9 เญอืม เอจี ยุ อื กอก
ปุยว่ง แตะ ไม่ ปุโฮมวแตะ เกือฮ อื ฮอยจ เตือง โอยจ
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ ติ เปอะ มวน ดิ รพาวม ไม่
อาึ� อาึ เอจี ยุ อุ มาื ไฆร ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
10 อาึ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ติ ปุย ปุย มัป่
ป เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� โม
เตปด่า พะจาว ซ ไมจ มวน โรฮ รพาวม เบือ อื ตอก
เซ โรฮ�� อฮั เซ พะเยซู�

ไลลวง ปุย ไฆร กวน
11 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก ปุย ติ�

ไก กวน รเมะ ลอา� 12 ป มัฮ กวน รเคะ อื อฮั เฮี
ละ เปือะ แตะ� �เปือะ� รฆุ แปฮ เนิ คาวคอง เปอะ
รโตง อาึ นึง อ�ื� อฮั เซ� เปือะ อื เซ รฆุ เนอมึ คาว
คอง แตะ เซ ละ กวน แตะ เตือง ลอา อ�ื�

13 �ฟวยจ เซ ลอา ลอวย ซเงะ กวน รเคะ อื เซ
โชะ อื รโตง แตะ เซ� เกือฮ อื แปน มาื เตือง โอยจ
อ�ื โฮว ไม่ อื ฮอยจ เมือง ก ซไง อ�ื บรื ไจ แตะ
มาื ยุฮ แตะ เซ ไม่ โซม โอยจ โฆยญ ล่อยญ แตะ นึง
อ�ื� 14�เญอืม เอจี โอยจ โอเอฮี ยุฮ อื เซ� นึง เมือง
อาวต อื เซ ฮอยจ ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง เล่ีป อ�ื
ญัก เนอมึ ละ อื ปุย เซ� 15 โฮว ซาวป ปัว โซม จัง นึง
ปุย เมือง เซ ติ ปุย� ปุย เซ เกือฮ อื โฮว เลียง เลีจ
นึง เพระด่าวก� 16 ฆวต โซม เอนิ พัก โซม เลีจ เซ
ปอ นาวก เวยีก แตะ จุบัน่ ปังเมอ โอ ลัง่ ไก ป เกือฮ
ละ อ�ื�

17ฟวยจ เซ ปุน คิง แตะ� อฮั เฮี ฆาื อื โตะ รพาวม
แตะ� ลุกจัง เปือะ เกอะ เตือง โอยจ อ�ื โอยจ โตว
โซม อื อาวป เปอ� อาึ อาวต นา เฮี ซ ยุม เยอื นึง
ฆวต โซม แตะ� 18 อาึ ซ เอญี เคะ เปือะ เกอะ� ซ
อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �เปือะ� อาึ เอจี พิต เตอะ ละ พะ
จาว� พิต โรฮ ละ ปะ โรฮ� 19 อาึ เญือะ โปง โตว
ไม่ มอยฮ ลัง่ แตะ กวน เปอะ� ปัว ปะ เมีญ อาึ แปน
ตอก ลุกจัง เปอะ ติ ปุย โรฮ�� ซ อฮั เซ ละ�

20 �ฟวยจ เซ โกฮ เอญี เนอึม เคะ เปือะ แตะ�
เปือะ อื เซ ชวน อื เน่อมึ เญือม ซไง ลัง่ อื ฮา เญือะ
แตะ� เลียก พาวม เนอึม นึง อ�ื ตอ เอนิ โฮว โอม
อ�ื ฮงาึต อื ไม่ อ�ื

21 �กวน อื เซ อฮั เฮ�ี �เปือะ� อาึ เอจี พิต เตอะ
ละ พะจาว� พิต โรฮ ละ ปะ โรฮ� อาึ เญือะ โปง โตว
ไม่ มอยฮ ลัง่ แตะ กวน เปอะ�� อฮั เซ�

22 �เปือะ อื เซ ปังเมอ กอก เอนิ อฮั อื ละ ลุกจัง
แตะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ซไจ โฮว ตุย ลปิ ป ตึก
นึง ไมจ แตะ จาวป ละ อ�ื จาวป ไฌม นึง ด่อยฮ อ�ื
จาวป โรฮ เกิป นึง ชวง อ�ื 23 โฮว เมือะ โรวก กวน
โมวก โกลยญ เซ� มอก� ไมจ เอะ เลียง ปุ แตะ นึง

อ�ื เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ดิ รพาวม ไม่� 24 กวน
เนอะ เฮี เอจี เมาะ ป ยุม ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี โกฮ
ไอม แม� เอจี ไฆร ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮลฮ แม
ยุ ปุ แตะ�� อฮั เซ เปือะ อ�ื เญือม เซ เลียง เนอึม
ปุ แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

25 �เญือม เซ กวน โรง อื ปุก เญือม อาวต อื นึง
ชจิ� เญือม เอจี เอญี อื ฮอยจ ซดิ ไม่ เญือะ แตะ
ฮมอง เซียง ซึง เซียง แน โอเอฮี ไม่ เซียง ครางึ โมง
ฆู ปุย ละ ป ฟอน� 26กอก ลุกจัง แตะ เอญี เคะ แตะ
ฆาื อื ติ ปุย� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมอ ป ยุฮ โม เปะ
เอ�� อฮั เซ� 27 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ป มัฮ ปุ เปอะ เซ
เอจี เอญี� เปือะ เปอะ เอจี มอก กวน โมวก โกลยญ
เซ ละ อื นึง เอญี กวน อื ไม่ กอ บาึง แตะ�� อฮั เซ�

28 �กวน โรง อื เซ รอก พาวม� ญอม โตว เลียก
โตะ เญือะ� เปือะ อื เซ โอก ฆาื อื ปัว อื เลียก� 29 ปุย
เซ อฮั อื ละ เปือะ แตะ ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� เอจี
ไก เมาะ เมอ เนอึม ยุฮ อาึ กัน ละ ปะ อา� ยุฮ ละ
เปอะ ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ ลฮาึง แตะ� ไก โตว เญื
อม โอ เนองึ ป อฮั เปอะ ติ ชวง เนอมึ� เมอ ป เกือฮ
เปอะ เนิ อ�ี กวน ปิ บ่ได่ะ ปะ เกือฮ เปอะ โตว ละ
อาึ ติ ชวง ละ ซ เลียง อาึ ปุโฮมว แตะ นึง� 30 เมือต
กวน เปอะ ป โอยจ ยุฮ คาวคอง เปอะ นึง มอจังคึต
เซ เอจี เอญี� ปะ ปังเมอ มอก เอนิ เปอะ กวน โมวก
โกลยญ ละ�� อฮั เซ�

31�เปือะ อื เซ โลยฮ แม โรฮ อื ละ กวน แตะ ตอก
เฮ�ี �กวนงกั� ปะ เอจี อาวต ลอป เปอะ ไม่ อาึ� โอ
เอฮี ยุฮ ฮุ เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ คอง ปะ� 32 เอจี
ปุก ละ เลียง เงอะ ปุ แตะ ไม่ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน
รพาวม ไม่ ปุ แตะ� ปุ เปอะ เอจี เมาะ ป ยุม ติ โฮน�
ปเล่ีย เฮี เอจี โกฮ ไอม แม� เอจี ไฆร ติ โฮน� ปเล่ีย
เฮี เอจี โฮลฮ แม ยุ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ กวน เซ
แตะ��

16
ป กุม กัน โอ เนอมึ รพาวม

1พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ไพรม อื ไก
ปุย กอย ติ� ไก กวนไจ ป กุม กัน ยุฮ ติ ปุย� ป กอย
เซ ฮมอง ไจ ป กุม กัน ยุฮ แตะ เซ มาื ยุฮ แตะ ไอฮ
พาวม แตะ� 2ปอเลียง อื เซ กอก ปุย เซ ฆาื อ�ื อฮั
เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ฮมอง ไลลวง กัน ยุฮ ปะ เซ� เม
อยุ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ปะ เญือะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว กุม กัน ยุฮ อาึ� ไมจ เปอะ โรวก เปลีฮ บัน่
ชี ยุฮ เปอะ ละ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 �ป กุม กัน เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �ปเล่ีย
ปอเลียง อาึ เอจี ซ เกือฮ อาึ โอก ฮา กัน ยุฮ ฮุ� อาึ
ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ แล� ซ ยุฮ กัน ปวก เตะ ปุ ปุน
ปวก� ซ ซาวป ปัว ปุย ตัน ละ แตะ โซะกิจ โรฮ ฆาื�
4 เออ� อาึ ยุง เงอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ� ดัฮ ยุฮ ตอก
เซ ปัง โอ เญือะ โฮลฮ ยุฮ กัน เฮี ตึน ซ ไก ป รปัคัม
อาึ เกือฮ อาวต นึง เญือะ แตะ�� อฮั เซ โตะ รพาวม
แตะ�
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5 �ปุย เซ กอก โม ป ไก รมะ นึง ปอเลียง แตะ เซ
ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อื ติ ปุย� �ปะ ไก เมาะ เมอ รมะ
เปอะ นึง ปอเลียง อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

6 �ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �รมะ ลออยฮ นึง ติ
รอย ปุง�� อฮั เซ ละ อ�ื ป กุม กัน เซ อฮั เฮ�ี �เฮิ
บัน่ชี รมะ เปอะ� งาวม ละ� ซไจ เฌาะ ไซฮ เกือฮ
แปน รฮอน ปุง โฮ�� อฮั เซ ละ ป รมะ เซ�

7�อฮั แม อื ละ อื ตอก เฮี ติ ปุย� �ปะ เมอะ� ปะ
ไก เมาะ เมอ รมะ เปอะ นึง ปอเลียง อาึ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อ�ื �รมะ เฮงาะ นึง ติ เปือน รดู
ระ�� อฮั เซ ละ อ�ื ป กุม กัน เซ อฮั เฮ�ี �เฮ�ิ บัน่ชี
รมะ เปอะ� เฌาะ ไซฮ เกือฮ แปน ซเตะ รอย โฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื 8ฟวยจ เซ ปอเลียง อื จัมเปน ลื ป กุม
กัน ยุฮ แตะ ป มัฮ ปุย บ่วก เซ� นึง ยุ อื เฮยีง ลอน
อื นึง กัน ยุฮ อื เซ�
�โม ป มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เญือม คิต อื กัน

ยุฮ แตะ ไม่ ปุ แตะ เฮยีง ฮา ปุย บลัฮ ลัก่ ก ซเปีย อ�ื
9 มัฮ เซ ป อฮั อาึ ฆาื อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ
โกว คาวคอง ยุฮ เปอะ นึง ปลัฮเตะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ
ปุโฮมว แตะ ละ โกะ แตะ นึง� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ
ปัง โอยจ คาวคอง ยุฮ เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี พะจาว
ซ รปัคัม โม เปะ นึง เญือะ ตอน ฮมัน โอ เญือะ ไก
ลอยจ�

10 �ปุย ดัฮ เนอมึ รพาวม นึง ไลลวง ป แตวะ ไล�
ซ เนอมึ โรฮ รพาวม นึง ไลลวง โอเอฮี ระ ไล� ปุย ดัฮ
โอ ซื นึง โอเอฮี แตวะ ไล� เกียฮ ซื โตว โรฮ นึง โอ
เอฮี ระ ไล� 11 โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ เนอมึ รพาวม นึง
ไจ แตะ คาวคอง นึง ปลัฮเตะ� พะจาว อมั ซ เกียฮ
เกือฮ เปอะ ไปญ คาวคอง โอ เกียฮ ไลจ เกียฮ ไฆร�
12 โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ เนอึม รพาวม นึง ไปญ แตะ
โอเอฮี ยุฮ ปุย ไฮญ� พะจาว ซ เกือฮ โตว โรฮ โอเอฮี
ป ลัง มัฮ คอง โกะ เปอะ เซ ละ เปอะ ฆาื อ�ื

13�ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป เกียฮ รซอฮ ละ กุม แตะ
ลอา� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ตึน ซ เกละยุ อื ติ� ตึน ซ
แด่น ยุ อื ติ� โต เซ ซ ฮรกั อื ติ� ซ จัง อื ติ� ตอก
โรฮ เซ โม เปะ เกียฮ บรุก แปน เปอะ โตว กวนไจ พะ
จาว ไม่ กวนไจ เละ มาื�� อฮั เซ พะเยซู�

14 โม ฟาริซี มัฮ ป ฮรกั มาื� เญือม ฮมอง อื โอ
เอฮี ตอก เซ โครยญ เจือ โล่ ญวยฮ พะเยซู ฆาื อ�ื
15พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ตอก ป ซืไซ ละ แลน ปุย แตะ โน่ง� พะจาว ปังเมอ
ยุง อื โตะ รพาวม โม เปะ� โฮวน ป อฮั ปุย ปลัฮเตะ
มัฮ ป ไมจ เจอ� ละ แลน พะจาว อื ปังเมอ มัฮ ลัง่ ป
ฆอก ลัมเลือ ละ อ�ื

ป อฮั พะเยซู โฮวน เจือ
16 �กา เฆียง ฮอยจ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บั ่ปติ

ซมา เยอ� มัฮ โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ ป ไซฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว โน่ง ป แปน ลักทัน แตะ ละ ปุย� เคียง
เอจี ฮอยจ โยฮนั เซ� ปุย ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว เซ ไม่ ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ อ�ื ปุย เมาะ ป
เลียก นึง อื มัฮ ตื ป คนัป ติ แตะ เลียก เตือง โอยจ

แตะ� 17 ซ ไฆร เตะ ไม่ มะลอง เงอ เยอื ลัง่ ฮา ซ
ไฆร ป ตึก นึง แตวะ ไล แตะ นึง โกตไม ยุฮ พะจาว�

ไลลวง ละ ปุย ปุยเญือะ แตะ
(มท� 19:1-12; มก� 10:1-12)

18�ดัฮ ปุย ละ ปรโปวน เญือะ แตะ� โฮว ไอฮ แม
ปรโปวน โคระ เญือะ แตะ� ปุย เซ มัฮ เลน อื จุ� ป
ไอฮ ปรโปวน ป เอจี ละ ปุย เญือะ อื เซ มัฮ โรฮ ปุย
เลนจุ โรฮ�� อฮั เซ�

ไลลวง ปุย กอย ไม่ ลาซะโร
19 �ไพรม อื ไก ปุย กอย ติ� กอ นงุ ยอ่ง ติ แตะ

นึง เครองึ ตึก นึง คึ แตะ� โซม ซัก กุก เตือ โซม
ไมจ ไอจ มวน โครยญ ซเงะ่� 20 ไก แม ปุย ตุกญัก
ลัมเลือ นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ลาซะโร� เบราะ เตื
อง โม่ว แตะ� กลอม ปุย ตาว อาึง นึง โบ รเวอืะ ฆรุง
เญือะ ป กอย เซ� 21 ปุย ตุก เซ รไม่จ โซม อาวป โฮฮ
อาวป บรอต เญือะ ป กอย เซ� ตุก เอนิ ปอ โฮลฮ
เซาะ เคลือก เบราะ อ�ื

22 �กังเคะ เอ ปุย ตุก เซ ยุม� โม เตปด่า โรวก อื
เกือฮ อาวต โบ อปัราฮมั� ปุย กอย เซ ยุม โรฮ� ร
ปาึง ปุย� 23 โซะ เนอึม ป อาวม อื นึง เมือง ป ยุม
เซ� เมือต ซาวป งนั โอเอฮี ชวน อปัราฮมั ก ซไง อ�ื
อาวต ลาซะโร โบ อ�ื 24 เดือะ อฮั เฮี ละ อปัราฮมั ฆาื
อ�ื �อปัราฮมั เปือะ เอะ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ ลาซะโร ฮอยจ นา เฮ�ี เกือฮ
ชตึ ด่อยฮ แตะ โตะ รอาวม เกือฮ เจีจ ดัก อาึ นึง อื
เกือฮ ฮลอง เญี่ยะ� โซะ ลอน เอนิ ป อาวม อาึ โตะ
งอ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อปัราฮมั�

25 �อปัราฮมั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �กวน� ปะ
ไมจ เปอะ ไตม เญอืม ไอม ลัง่ แตะ� ปะ โฮลฮ เปอะ
ป ไมจ โครยญ เจือ� ลาซะโร ปังเมอ โฮลฮ ป ฆอก
โครยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี ลาซะโร เอจี อาวต ไมจ อาวต
มวน นา เฮ�ี ปะ ปังเมอ โฮลฮ เปอะ อาวม ป โซะ�
26 โนก ฮา เซ ซน่ะ เอะ ไม่ โม เปะ เฮี ไก โตะ ครุฮ
โด่ะ นึง� ปุย ปัง ฆวต เตือง เน่อมึ นา เฮี ฮอยจ ละ
โม เปะ เกียฮ เตือง โตว� ปัง ฆวต เตือง เน่อมึ ก
อาวต โม เปะ ฮอยจ นา เฮี ปุ โรฮ เกียฮ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

27 �ป กอย เซ อฮั เฮ�ี �อปัราฮมั เปือะ เอะ� ดัฮ
มัฮ ตอก เซ อาึ ปัว ปะ เกือฮ ลาซะ โร โฮว ฮอยจ
เญือะ เปือะ เกอะ� 28 นา เซ อาึ ไก ลัง่ พอน ปุย เอี
ยกปุ อู� เกือฮ ลาซะโร โฮว ซตอก เดอมึ โม เซ โอ ซ
ฮอยจ โรฮ นา ก โซะ ลอน ป อาวม ปุย นา เฮ�ี� อฮั
เซ�

29 �อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �โม เอียกปุ เปอะ เอจี ไก
พะทัม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง ละ อ�ื เอจี ไก โรฮ พะทัม
ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง ละ อ�ื ไมจ อื งอ่ต ป
อฮั โม เซ นึง พะทัม�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 �ปุย กอย เซ อฮั เฮ�ี �อปัราฮมั� เปือะ เอะ�
แปน โตว ตอก เซ� ดัฮ ไก ป โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ ฮอยจ เคะ อื โฮ� ตึน ซ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

31 �อปัราฮมั อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เซ โอ ญอม
งอ่ต ป อฮั ไอ โมเซ ไม่ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว�
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ปัง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ปุ โรฮ ซ งอ่ต
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื�

17
โอเอฮี ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต
(มท� 18:6-7; 21-22; มก� 9:42)

1 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �โอเอฮี
ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต เตอ ตึน ซ ไก แนฮ� ป เกือฮ
ปุย ยุฮ ป พิต เซ ปังเมอ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ฆาื อ�ื 2 ฮา
ซ เกือฮ อื โม กวนดุ แตวะ เฮี ยุฮ ป พิต ติ ปุย� มัฮ
เกือฮ อื ปุย ปุก ซโมะ ครติ เฮงาะ ไม่ โงก โกะ แตะ�
เกือฮ ปุย น่ากึ แตะ โตะ ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อื ซ ฌัก
แฟน ลัง่ ละ อื ฮา เซ� 3 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� ดัฮ
เอยีกปุ เปอะ ยุฮ ปพิต ละ เปอะ ไมจ เปอะ ซตอก รเง่
อมึ� ดัฮ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ เญือะ ไมจ
เปอะ โตว ทื� 4 ปัง ยุฮ ปพิต ละ เปอะ ติ ซเงะ อาแลฮ
โฮน� ดัฮ ฮอยจ แม เคะ เปอะ เตือง อาแลฮ โฮน อื
ไม่ อฮั อื เฮี ละ เปอะ� �อาึ เอจี เฌาะ เอาะ รพาวม
แตะ�� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ� เญือะ ไมจ เปอะ โตว
ทื�� อฮั เซ�

รพาวม เจือ
5 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ พะโองจาว� �ปัว เปอะ

เกือฮ รพาวม เจือ เอะ ระ ฮา ไพรม แตะ�� อฮั เซ�
6พะโองจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ ไก รพาวม

เจือ เมาะ โนง มาซเทิต ติ โนง โน่ง� ปุน อฮั เปอะ
ละ โคะ มอน เฮี ตอก เฮ�ี �ตอยจ ไอฮ ติ เปอะ โฮว
เซอมึ ไอฮ ติ เปอะ โตะ ปลัฮ รอาวม เซ�� ดัฮ เปอะ
อฮั เซ ละ� ซ เนองึ อื ป อฮั เปอะ�� อฮั เซ�

กัน ยุฮ กวนไจ
7�โม เปะ เอ� มัฮ ไก กวนไจ เปอะ ติ ปุย ป โฮว ไท

ชจิ ญุ่ก� แลน แกะ ยุฮ เปอะ ญุ่ก� ดัฮ เอจี เอญี โฮ�
เมอ ซ อฮั เปอะ ละ อ�ื �ซไจ เอญี งาวม โซม�� อมั
ซ อฮั เปอะ เซ ละ� 8 แจง โอ เปอะ ซ อฮั ละ อื ตอก
เซ� ฮา เซ ตึน ซ อฮั เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี �โกยฮ
อาวป โตะ ฮงา ละ อาึ� ฟวยจ เซ ลโปลฮ เครองึ
เปอะ� ปอก อาวป โตะ ฮงา ละ อาึ ฮมั� ฟวยจ เซ
เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ โซม ไอฮ�� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ
ละ� 9 กวนไจ ปุย ดัฮ ยุฮ กัน เมาะ ดวน ปอเลียง
แตะ ยุฮ โน่ง โฮ� ปอเลียง อื อมั ซ รโฮงะ รพาวม
ญันด่ี แตะ ละ กวนไจ แตะ เซ� รโฮงะ โตว อ�ื เตอ
มัฮ กัน ลัง ยุฮ อ�ื 10 โม เปะ ตอก โรฮ เปอะ เซ� ปัง
เอจี ปุน ยุฮ เปอะ ตัม ดวน พะจาว แตะ ยุฮ โครยญ
เจือ ไมจ เปอะ อฮั เฮ�ี �เอะ มัฮ กวนไจ ทัมมด่า�
ยุฮ โตว กัน โฮฮ ฮา ลัง ยุฮ แตะ�� ไมจ เปอะ อฮั
เซ��

พะเยซู เกือฮ ป ลาวต ไฮ 10 ปุย
11 เญือม โฮว พะเยซู นึง คระ ละ ซ ฮาวก แตะ

เวยีง เยรูซาเลม� โฮว คระ ซน่ะ จังวตั ซามาเรยี
ไม่ จังวตั กาลิลี� 12 เญือม เอจี ซ เลียก อื นึง ยว่ง
ติ� รโตฮ ยุ ปุย ลาวต กาว ปุย� โม เซ ชุง ก ซไง อ�ื
13 อฮั เฮี เรยีง� �เยซู� จาวไน ยุฮ เอะ� ปัว ปะ เลีย
ก พาวม นึง โม เอะ�� อฮั เซ�

14พะเยซู เมือต เอจี ยุ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ
โฮว เคะ โม ซตุ� เกือฮ แลน เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ ไฮ เอนิ ลไล โฮว อื นึง คระ ลาวต อื เซ�

15 ติ ปุย อ�ื เมือต ยุ ไฮ แตะ� แม ลืลาว พะจาว
ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ� 16นุ่ม เอนิ ติ แตะ โบ ชวง พะ
เยซู� ญันด่ี เนอมึ ไม่ อ�ื ปุย เซ มัฮ โม ซามาเรยี�

17พะเยซู อฮั เฮ�ี �เนาะ ออ โม่ ไก กาว ปุย ป ไฮ
เยอ� ซไตม ปุย อื เซ อาวต ก เมอ� 18 อมั มัฮ โอ อื
ไก ป ฆวต แม ลืลาว พะจาว โนก ฮา ปุย ตังเมือง ติ
ปุย เฮ�ี� อฮั เซ� 19 �โกฮ ชุง� เอญี เมิฮ� รพาวม
เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ�� อฮั เซ ละ ปุย เซ�

ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
20 โมฟารซีิ ไฮมญ ไลลวง เญอืม ซ ฮอยจ บัน่เมือง

ยุฮ พะจาว นึง พะเยซู� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไล
ลวง ตอก ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว มัฮ โตว ป เกีย
ฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ� 21�เฮ�ิ อาวต นา เฮ�ี� ไก โตว
ป ซ อฮั เซ� �ตึต แตะ� อาวต นา เซิต�� ป ซ อฮั
เซ ปุ โรฮ ไก� ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เอจี อาวต
กไน ปุย�� อฮั เซ�

22 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ซ
ไก ติ ซเงะ เญอืม ซ ฆวต ยุ โม เปะ เวลา ยุฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ เอ� ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ ยุ� 23 ซ ไก
งอ่น ป ซ อฮั ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี �ตึต แตะ� อาวต
นา เซิต�� ซ อฮั เซ ละ เปอะ� �เฮ�ิ อาวต นา เฮ�ี�
อฮั แม เซ ละ เปอะ งอ่น� ปุ โอก โฮว ซาวป ฆาื อ�ื
24ปลุกปลัก เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ ซเปีย ฮอยจ ลัก่ เลีย
ก ซเงะ ตอก ออฮ� เญอืม ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� 25กา เซ ปังเมอ ไมจ อื โอต
ป โซะ ป คระ โฮวน เจือ� ปุย เจน เฮี ซ ญอม โตว
รปัคัม อ�ื

26 �มัฮ เจน โนอา โฆะ ตอก ออฮ เญือม ซ เติง
เวลา ยุฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ�
27 เจน เซ ปุย โซม ญุ่ก กุก ญึม� เญือะ ป เญือะ�
เอญี ป เอญี� ฮอยจ ละ ซเงะ เลียก โนอา โตะ โล่ง�
เญือม เซ ปุย ฮอยจ เลอปึ เอนิ รอาวม� ยุม เอนิ เตื
อง โอยจ แตะ�

28 �มัฮ เจน โลต ตอก ออฮ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ
โรฮ� เจน เซ ปุย โซม ญุ่ก กุก ญึม โรฮ� ป โชะ โอ
เอฮี� โชะ อ�ื ป รวี โอเอฮี� รวี อ�ื ป ซมา ลโลวง
โอเอฮี� ซมา อ�ื ป ยุฮ เญือะ� ยุฮ อ�ื 29 ซเงะ โอก
โลต ฮา เมือง โซโด่ม� เมือง เซ ปังเมอ ราื งอ ละ ไม่
มัต เน่อมึ มะลอง ตอก ราื แพร โฮ� ปุย นึง อื ยุม
เอนิ เตือง โอยจ แตะ�

30 �ซเงะ ซ ฮอยจ เปลีฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ติ แตะ
ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� 31 ซเงะ เซ ป อาวต นึง
ดัต่ฟะ เญือะ แตะ ไมจ โตว อื เลียก ตุย โอเอฮี ยุฮ
แตะ โตะ เญือะ� ตอก โรฮ เซ� ป อาวต นึง ชจิ ไมจ
โตว อื เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� 32 ไมจ เปอะ ไตม
ไลลวง ปรโปวน เญือะ โลต� 33 ป ริ ฮลักกอ จีวติ
แตะ ปุย เซ ซ โฮลฮ โปวฮ จีวติ เนอมึ แตะ� ป ญอม
ละ โปวฮ จีวติ แตะ ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เนอมึ แตะ�
34 อาึ อฮั ละ เปอะ� ซาวม เซ ปรเมะ ลอา ปุย ป ไอจ
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ดิ นึง เตียง ติ� พะจาว ซ ตุย อื ติ� ซ ละ อาึง อื ติ�
35 ปรโปวน ป โตฮ ดิ เฮงาะ ลอา ปุย� ซ ตุย โรฮ อื
ติ� ละ อาึง อื ติ�� อฮั เซ� 36 (ปรโปวน ป อาวต
ดิ นึง ชจิ ลอา ปุย� ซ ละ ตุย โรฮ อื ติ� ละ อาึง อื
ติ��*

37 เญอืม ฮมอง อื อฮั อื ตอก เซ โม ลุกซิก อื ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� โอเอฮี เซ ซ เกิต ซ ไก ก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาวต โอ
เอฮี ยุม ลัก่ ออฮ เรยีง กอ รโจะ โรฮ ลัก่ เตฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18
ไลลวง แมฮงั ไม่ ป รเตีฮ โอเอฮี

1 เญือม เซ พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ละ อื ติ ไล
ลวง นึง ซ เกือฮ อื ไววอน ลอป ไม่ โอ อื ซ เกือฮ ชุม
รพาวม นึง กัน ไววอน แตะ� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไพรม
อื ไก ยว่ง ติ� ไก ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี นึง ติ ปุย� ปุย
เซ ฮลัต โตว นึง พะจาว� นัปทื โตว ปุย� 3 ยว่ง เซ
ไก โรฮ แมฮงั นึง ติ ปุย� ฮอยจ แนฮ เคะ ป รเตีฮ
รตุม โอเอฮี เซ� ปัว อื รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ตอก เฮ�ี
�ปัว ปะ เรอึม รเตีฮ โอเอฮี ละ อาึ ไม่ ป บ่วก ละ อาึ
เซ ตัม ซื อ�ื� อฮั แนฮ เซ ละ อ�ื

4�ป รเตีฮ รตุม เซ เล่ีญ ซ ญอม เรอมึ อ�ื กัง เคะ
เอ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �ปัง โอ อาึ ฮลัต นึง พะ
จาว ไม่ โอ แตะ นัปทื ปุย� 5 จัมเปน อาึ เรอึม รเตีฮ
โอเอฮี ละ แมฮงั เฮี ตัม ซื อื นึง ฮอยจ ซุกซัก ลอป อื
กัน อาึ เฮ�ี เมือต โอ ซ ยุฮ ละ อื ตอก เซ อาึ เอจี ซ
เตือ ซ ออป นึง ฮอยจ ลอป อื เคะ แตะ�� อฮั เซ��

6 พะโองจาว อฮั แม เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �ไมจ
เปอะ งอ่ต ป อฮั ป รเตีฮ รตุม บ่วก รพาวม เซ� 7พะ
จาว อมั โอ ซ เรอึม รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อื ละ ป เอจี
เลือก แตะ� ป กอก ปัว นึง แตะ เตือง ซเงะ่ รซาวม
เซ� อมั แกต เปอะ มอง อื เล่ีญ กา ซ เรอึม แตะ�
8 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี พะจาว ซ รเตีฮ เนอึม อื
ละ อื ตัม ซื อ�ื ซ ไกลจ เรอึม อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ
เญอืม ซ ฮอยจ แม กวน ปุย ปลัฮเตะ อมั ซ ยุ ไก ลัง่
รพาวม เจือ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อมั โอ ซ ยุ อ�ื�
อฮั เซ ละ อื พะเยซู�

ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย ฟารซีิ
9พะเยซู รโฮงะ โรฮ ลปุง ปันฮา เฮี ละ โม ป แกต

ติ แตะ ซืไซ ไม่ เพียก แตะ ปุย ไฮญ� 10 อฮั เฮี ละ
อ�ื �ไก ปุย ลอา ปุย ฮาวก ดิ นึง วิฮนั ละ ซ ไววอน
แตะ� ติ ปุย อื มัฮ โม ฟารซีิ� ติ อื มัฮ ป เกป พาซี
โอเอฮี� 11 ฟาริซี เซ โกฮ ชุง� ไววอน อู ลอก โกะ
แตะ ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ญันด่ี ไม่ ปะ นึง โอ อาึ
ฆอก ไล ตอก ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื อาึ มัฮ โตว ป
ฆวต ไอฮ ลอน� บ่วก โตว� มัฮ โตว ป เลน จุ� อาึ
ยุฮ โตว ตอก ยุฮ ปุย ไฮญ อ�ื อาึ ญันด่ี ไม่ ปะ นึง โอ
อาึ ตอก ป เกป พาซี โอเอฮี เซ� 12 ไน ติ ควป ซเงะ
อาึ เออปึ ป โซม แตะ ลอา ซเงะ โครยญ ควป� โอ

เอฮี โฮลฮ โฮะ กาว ปุน อาึ ทไว เยอะ ติ ปุน โครยญ
เจือ�� อฮั เซ�

13�ป เกป พาซี โอเอฮี เซ ชุง ก ซไง อ�ื โรวต โตว
งนั มะลอง เฟือฮ� ดิฮ รน่าวก แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื
�โอ พะจาว� อาึ มัฮ ปุย มัป่� ปัว ปะ เลียก พาวม
นึง แตะ�� อฮั เซ��

14พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
มัฮ ปุย เกป พาซี นึง อื เซ ป เอญี ไม่ รพาวม ซืไซ
แตะ ละ งอ่ต พะจาว อ�ื มัฮ โตว ปุย ฟารซีิ นึง อ�ื
โม ป ทื ติ แตะ ระ จอง ติ แตะ ฮลาวง ซ โฮลฮ แม
แปน ปุย ตุ ปุย เตียม ฮา ปุย� โม ป ญอม เกือฮ ติ
แตะ ตุเตียม ซ ไก ป วุฮ ระ จอง ฮลาวง�� อฮั เซ พะ
เยซู�

พะเยซู ยอ่ง เตะ แตะ ราว กวนดุ
15 เญอืม เซ ไก โรฮ งอ่น ป ตาว กวนงกั ฮอยจ เคะ

พะเยซู นึง ซ เกือฮ อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื โม ลุก
ซิก อื เญือม ยุ อื ยุฮ โม เซ อื ตอก เซ คัต อื ฆาื อ�ื
16พะเยซู ปังเมอ กอก โม กวนดุ เซ เอญี เคะ แตะ�
อฮั เฮี ละ ปุย� �เกือฮ เอญี เคะ อาึ เมิฮ โม กวนดุ
เซ� ปุ เญือะ คัต เฟือฮ� เอจี มัฮ ปุย ตอก กวนดุ
โม เฮี ป โฮลฮ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว แปน คอง แตะ�
17อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก
ป โอ ญอม ไอฮ ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ตอก ไอฮ
กวนดุ แตวะ อ�ื ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง บัน่เมือง เซ
เฟือฮ�� อฮั เซ�

ไลลวง ปุย กอย ติ ปุย
(มท� 19:16-30; มก� 10:17-32)

18 ไก ป ตัตเตียง โม ยวิ ติ ปุย� ไฮมญพะเยซู ตอก
เฮ�ี �อาจาน� ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ อาจาน ไมจ� อาึ
ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ เดอมึ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ อฮั เปอะ
ไมจ ละ อาึ อ�ื ไก โตว ป ไมจ ป ญุ่ก โนก ฮา พะจาว
ติ โตน เนอ� 20 ปะ เอจี ยุง เปอะ ป อฮั พะจาว อาึง
นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �ปุ เลน จุ อู� ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
ปุ บระ ปุ ปอก� ปุ แปน พีญัน โอ เนอมึ� ไมจ เปอะ
นัปทื มะเปือะ แตะ�� อฮั เซ� มัฮ เซ ป อฮั พะจาว
อาึง��

21 ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี โม เซ เตือง
โอยจ อื อาึ เอจี เนอึ ง โครยญ เจือ เน่อมึ เญื อม
แตวะ แตะ ลัง่�� อฮั เซ�

22พะเยซู เญอืม ฮมอง อื ป อฮั อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ วติ ลัง่ เปอะ ติ เจือ โน่ง� เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ
เซ ไมจ เปอะ โชะ� มาื โฮลฮ เปอะ เซ จัต แม ละ ป
ตุก ปญัก� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปะ ซ พอม ป โฮลฮ
เปอะ นึง เมือง มะลอง� ฟวยจ เซ โฮว ฟวต อาึ อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

23 ปุย เซ เมือต เอจี ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ� ตุก
เนอึม ตุก แนม รพาวม ฆาื อื นึง มัฮ แตะ ปุย โฮวน
โอเอฮี ยุฮ� 24 เญือม ยุ พะเยซู ดักโดวง นา อื ตอก
เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �กัน ซ เลียก ปุย กอย นึง บัน่เมือง

* 17:36 17:36 17:36 พะทัม ไซฮ ไพรม ปุย ไก โตว คอ 36 นึง�
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ยุฮ พะจาว เยอ มัฮ เนอมึ ป ญัก� 25ซ ลอต อุต โตะ
ญิ อ�ี เยอื ลัง่ ฮา ซ เลียก ป กอย นึง บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว ติ ปุย�� อฮั เซ�

26 โม ป ฮมอง ป อฮั อื เซ ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ โปน มัป่
เปอ�� อฮั เซ�

27พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โอเอฮี ป โอ ปุย เกียฮ
ยุฮ� พะจาว เกียฮ ยุฮ อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

28 เญือม เซ เปโตร อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี ละ เญือะ
ละ ม่า แตะ ละ ซ ฟวต แตะ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม
เนอึม อ�ื ดัฮ ปุย ละ เญือะ ม่า แตะ� ไม่ ปุย เญือะ
แตะ� ไม่ เอยีกปุ ตุเจอ แตะ� ไม่ มะเปือะ กวน รนัน
แตะ� เบือ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� 30 นึง เจน เฮี ปุย
เซ ซ โฮลฮ อื โฮวน ฮา ไพรม แตะ� นึง เจน ลั่กกา
อื ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ
ลุกซิก แตะ พะเยซู�

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 20:17-19; มก� 10:32-34)

31พะเยซู บะ โรวก ลุกซิก แตะ เตือง กาว ลอา ปุย
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �งอ่ต แลน� เอะ ซ ฮาวก นึง เวยีง
เยรูซาเลม� เมาะ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง
ไลลวง กวน ปุย ปลัฮเตะ� ซ เกิต เนอึม ละ อื นา เซ
โครยญ เจือ ตอก เอจี อฮั อื ซ เกิต โฮ� 32 ปุย ซ มอป
กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ ปุย ตัง เมือง� ปุย ตังเมือง เซ
ซ โล่ ญวยฮ อ�ื ซ เพียก แฮม อ�ื ซ โดยจ อ�ื 33 ซ
เฟียต ซ ปุฮ อ�ื ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ ลอวย นึง
อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

34 โม ลุกซิก อื คาว โตว ไจ อื เฟือฮ ป อฮั อื เซ�
ไลลวง เซ ตอก เยอื โอเอฮี ป เม่าะ ฮา อื โฮ� ยุง โตว
ป อฮั พะเยซู ไม่ ไลลวง เซ�

พะเยซู เกือฮ ป จัก ไฮ ติ ปุย
35 เญือม เอจี ซดิ ซ ฮอยจ พะเยซู ละ เวยีง เยรี

โค� ไก ปุย จัก ติ� งาวม โบ คระ ปัว โอเอฮี นึง ปุย�
36 ปุย เซ เมือต ฮมอง เซียง ปุย โฮวน ป โฮว พา แตะ
เซ� ไฮมญ ไลลวง อื นึง ปุย ฆาื อ�ื 37 ปุย โลยฮ อื
ละ อ�ื �มัฮ โฮว พะเยซู ยว่ง นาซาเรต คระ เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื

38 ปุย จัก เซ อฮั เฮี เรยีง� �เยซู ป มัฮ จัตเจือ ด่า
วติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ�

39 โม ป โฮว รกา เซ คัต อ�ื ดวน อื อาวต โฆย�
ปุย จัก เซ ปังเมอ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง ฮา ไพรม
แตะ� �ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม
นึง แตะ�� อฮั เซ�

40พะเยซู ลโล่ะ ชุง ฆาื อ�ื ดวน ปุย ตาว ป จัก เซ
ฮอยจ เคะ แตะ� เญอืม เอจี ฮอยจ อื พะเยซู ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี 41�เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว�
ปัว ปะ เกือฮ ไง่ อาึ เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั เซ ละ พะ
เยซู�

42พะเยซู อฮั เฮ�ี �เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮี เมิฮ� รพาวม
เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 43 ปุย
จัก เซ เกียฮ ยุ เอนิ โอเอฮี จุบัน่ เอนิ� ลอต เอนิ โฮว
ฟวต พะเยซู นึง คระ โฮว อื เซ� ญันด่ี ไม่ พะจาว ฆาื
อ�ื โม ลัปซด่อน เมือต ยุ อื ลืลาว โรฮ พะจาว ฆาื อื
เตือง โอยจ แตะ�

19
ไลลวง ซักไค

1 พะเยซู ฮอยจ นึง เวยีง เยรีโค� โฮว ตัม กอง
เวยีง เซ� ตะ ลอต ฮา เวยีง เซ� 2 นา เซ ไก ฮวันา
ป เกป พาซี โอเอฮี นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซักไค�
มัฮ ปุย กอย� 3 ปุย เซ ไก รพาวม ฆวต ยุ พะเยซู ปัง
เมอ โอ เกียฮ ยุ อื นึง โฮวน ลอน ปุย นา เซ� โกะ อื
มัฮ ปุย เตียม ไม่ อ�ื 4 ตอ โฮว ฆาื อื ลัก่กา ปุย คระ
ซ โฮว พะเยซู เซ� ฮาวก โคะ เม ติ ละ ซ เกือฮ อื ติ
แตะ โฮลฮ ยุ พะเยซู�

5พะเยซู เญือม ฮอยจ อื นา เซ งนั ซักไค เซ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ซักไค� ซไจ เลีฮ� เนาะ เฮี ไมจ อาึ โฮว
ฮาวก เญือะ เปะ�� อฮั เซ� 6 ซักไค เซ ซไจ เอนิ
เลีฮ� เอญี รปัคัมพะเยซู ไม่ รพาวม ไมจมวนแตะ�

7 ปุย เมาะ ป ยุ อู� บระ ปุปิ ฆาื อื ละ พะเยซู เตื
อง มู แตะ� อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เกียฮ ซ โฮว ฮาวก โน่ง
เญือะ ปุย มัป่ เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

8ฟวยจ เซ ซักไค โกฮ ชุง อฮั เฮี ละ พะเยซู� �โอ
พะโองจาว� คาวคอง ยุฮ แตะ อาึ ซ เกือฮ ละ ป ตุก
ป ญัก บลัฮ� เมาะ เอจี บ่วก อาึ ละ ปุย� อาึ ซ รแม่
แม ละ อื ปาวน เตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เนาะ เฮี ปุย ไน เญือะ เฮี
เอจี โปน อื มัป่ ยุฮ แตะ� ปเล่ีย เฮี ปุย เฮี เอจี มัฮ
โรฮ จัตเจือ อปัราฮมั� 10 เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ฮอยจ
กวน ปุย ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ ซาวป
แตะ ป ไฆร ฮา คระ ไม่ เรอมึ อื เกือฮ โปน ฮา มัป่ ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ�

ลปุง ปันฮา ไลลวง มาื กาว แทป
11 พะเยซู รโฮงะ แม ลปุง ปันฮา ละ โม ป ฮมอง

ป อฮั แตะ เซ ติ เจือ� เญือม เซ เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อื
นึง เวยีง เยรูซาเลม� โม เซ มัฮ แกต อื บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว ซ ฮอยจ ไน วงั เซ เอนิ� 12 มัฮ เซ ป รโฮงะ
พะเยซู ไล เฮี ละ อื ฆาื อ�ื อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไพรม
อื ไก จาวไน ติ ป ซ โฮว เมือง ก ซไง อื ละ ซ โฮลฮ
แตะ แปน กซัต� ฟวยจ เซ ซ เอญี แม เมือง แตะ�
13 กา ซ โฮว อื กอก กวนไจ ยุฮ แตะ กาว ปุย เอญี
เคะ แตะ� เกือฮ มาื ละ อื ติ ปุย ติ มินา�* อฮั เฮี ละ
อ�ื �กาไค นึง� ติ เจน กา เอญี อาึ อื ลอง แลน เมาะ
โฮลฮ เปอะ กัมไฮ อ�ื �อฮั เซ ละ อ�ื

14 �ปุย เมือง โกะ อื เซ ปังเมอ เกละยุ ปุย เซ�
ดวน ปุย โฮว อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �เอะ ฆวต ไอฮ
โตว ปุย เฮี แปน กซัต ยุฮ แตะ�� � ดวน อื อฮั เซ�

* 19:13 19:13 มาื ติ มินา มัฮ มาื โฮลฮ ปุย เมาะ ยุฮ แตะ กัน ลอวย เคิ�
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15 �ฟวยจ เซ จาวไน เซ โฮลฮ เนอึม แปน กซัต�
เอญี แม ฮอยจ เมือง แตะ� กอก เอนิ โม กวนไจ ป
ละ แตะ อาึง มาื ละ เซ เอญี เคะ แตะ� มัฮ ฆวต ยุง
อื เมาะ โฮลฮ อื กัมไฮ อ�ื�

16 �เญือม เซ ฮอยจ เคะ อื ติ ปุย� อฮั เฮ�ี �จาว
ไน� มาื เกือฮ เปอะ เนิ ติ มินา เซ อาึ กาไค นึง�
โฮลฮ กัมไฮ อื กาว มินา�� � อฮั เซ ละ อ�ื

17 �กซัต เซ อฮั เฮ�ี �เอจี ไมจ ป ยุฮ เปอะ เซ�
ปะ เอจี มัฮ เปอะ กวนไจ ไมจ ไล� เอจี เนอมึ รพาวม
เปอะ นึง ป แตวะ ไล� อาึ ซ เกือฮ ปะ ตัตเตียง ปุย
กาว ยว่ง� �อฮั เซ ละ อ�ื

18 �ฟวยจ เซ ฮอยจ แม ติ ปุย อฮั โรฮ เฮ�ี �จาว
ไน� มาื เกือฮ เปอะ เนิ ติ มินา เซ อาึ กาไค นึง�
โฮลฮ กัมไฮ อื พอน มินา�� � อฮั เซ ละ อ�ื

19 �กซัต เซ อฮั เฮ�ี �ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ตัตเตียง
ปุย พอน ยว่ง�� อฮั เซ ละ ปุย เซ� 20ฟวยจ เซ กวน
ไจ อื เซ ฮอยจ แม ติ ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี �จาวไน�
ฮึ มาื ยุฮ เปอะ ติ มินา โฮ� อาึ เอจี เพาะ อาึง ละ
เปอะ นึง พาเจต� 21 อาึ ฮลัต นึง เปอะ นึง มัฮ เปอะ
ปุย คนัป กัป กา ปุย� ปะ ลู เปอะ ตุย ป โอ มัฮ คอง
แตะ� เปฮ เปอะ เปลิ ป โอ แตะ ซมา�� � อฮั เซ ละ
อ�ื

22 �กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ กวนไจ
โอ ไมจ� เอจี ที นึง ป อฮั โกะ เปอะ เซ มัฮ ปะ ปุย
พิต เตอ� เอจี ยุง เปอะ มัฮ อาึ ปุย คนัป กัป กา ปุย�
ลู เยอะ ตุย ป โอ มัฮ คอง แตะ� เปฮ เฮะ เปลิ ป โอ
แตะ ซมา� 23 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เมอยุ โอ เปอะ รโปะ
มาื ยุฮ อาึ ไม่ ป ซ โฮลฮ เปอะ ด่อก อื เนิ อ�ี มัฮ ยุฮ
เปอะ ตอก เซ อาึ ซ โฮลฮ ตึน อื ไม่ ด่อก อื เญอืม เอจี
เอญี แตะ�� � อฮั เซ�

24 �เญือม เซ กซัต เซ อฮั เฮี ละ โม ป ชุง นา เซ�
�ตุย แปฮ ฮา อื มาื ติ มินา เซ� เกือฮ ละ ป เอจี ไก
กาว มินา เซ�� � อฮั เซ�

25 �โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ปุย เซ เอจี ไก
กาว มินา เอนิ�� � อฮั เซ�

26 กซัต เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ�
�ป เอจี ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู ซ ไก แม ป บุ ละ อื โฮว ละ
โฮวน แตะ� ป โอ ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู ซ ไก โรฮ ป ตุย
ฮา อื เมาะ ไก อื เซ� 27 โม ป เกละยุ อาึ� ป โอ ฆวต
เกือฮ อาึ แปนกซัต ยุฮ แตะ เซ� ไมจ เปอะ ตาว เอญี
นา เฮ�ี ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ ซองนา อาึ�� อฮั เซ ละ กวน
ไจ แตะ กซัต เซ��

พะเยซู เลียก เวยีง เยรูซาเลม
(มท� 21:1; มก� 11:1; ยฮ� 12:12)

28ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี ตอก เซ ลอต ฮาวก ลั่
กกา โม ลุกซิก แตะ นึง คระ เวยีง เยรูซาเลม� 29 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื ซดิ ไม่ ยว่ง เบ่ตฟายี ไม่ ยว่ง เบท่านี
ฮอยจ ชวง บลาวง กาวก� ดวน ลุกซิก แตะ โฮว รกา
แตะ ลอา ปุย� 30อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เลียก โตะ ยว่ง
อาวต ลัก่กา เปอะ เซ� เญอืม เลียก เปอะ ซ ยุ เปอะ
กวน บรงั ปุก ปุย อาึง ป โอ ปุย ดิ บุก ติ ชวง� กัฮ
เมือะ โรวก ฮอยจ นา เฮ�ี 31 ดัฮ ไก ป ไฮมญ เปอะ
นึง กัฮ เปอะ บรงั เซ ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �ฆวต

โกว พะโองจาว ติ เตะ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั
เซ�

32 โม เซ โฮว เนอึม� ยุ เนอึม อื ตอก อฮั พะเยซู
อาึง ละ แตะ เซ� 33 ลไล กัฮ อื กวน บรงั เซ โม กุม
อื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ กัฮ เปอะ กวน บรงั
เซ�� อฮั เซ�

34 ปุย ลอา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ฆวต โกว พะโอง
จาว ติ เตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 35 ลอต เมือะ โรวก อื
ละ พะเยซู� ตุม เครองึ เซอกึ แตะ นึง ตังโฆระ บรงั
เซ เกือฮ พะเยซู บุก ปุ โฮว อ�ื 36 ลไล โฮว พะเยซู
คระ เซ ปุย โฮวน เซ ตุม เครองึ เซอกึ แตะ นึง คระ
ซ โฮว อ�ื

37 เญือม เอจี ฮอยจ อื ซดิ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม�
ฮอยจ ละ คระ เลีฮ ปุย เน่อมึ นึง บลาวง กาวก�
โม ลุกซิก อื รเจอมึ นา เซ โฮวน� โม เซ ไก เนอึม
รพาวม ญันด่ี ไม่ พะจาว� ลืลาว อื นึง ลเลาะ เรยีง
แตะ นึง เอจี โฮลฮ แตะ ยุ ป ซัมคัน ยุฮ อื โฮวน เจือ�

38 อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปัว เกือฮ กซัต ป ฮอยจ นึง
มอยฮ พะจาว ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง�
เกือฮ ปุย อาวต เมือง มะลอง อาวต ไม่ ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม แตะ� ญันด่ี ไม่ พะจาว ป อาวต มะ
ลอง ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ�� อฮั เซ ปุย โฮวน เซ�

39 เญอืม เซ โม ฟารซีิ ป อาวต ลลาึง ปุย โฮวน เซ
อฮั เฮี ละ พะเยซู� �อาจาน� ไมจ เปอะ ดวน โม ลุก
ซิก แตะ เกือฮ อาวต โฆย�� อฮั เซ ละ อ�ื

40พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ
โม เฮี อาวต โฆย โฮ� ปัง มัฮ ซโมะ นา โม เฮี ซ ลืลาว
พะจาว นึง ลเลาะ เรยีง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เลียก พาวม นึง ปุย
41 พะเยซู เญือม ฮอยจ อื นา ก เกียฮ ชวน แตะ

เวยีง เยรูซาเลม เมอ� เยอืม นึง เลียก พาวม แตะ
นึง ปุย เวยีง เซ� 42 อฮั เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ฆวต
เกือฮ ลัมเลือ โม เปะ ยุง ตอก ซ โฮลฮ เปอะ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง� ปเล่ีย เฮี โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ
เกียฮ ยุ เกียฮ ยุง� 43 ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ ฮอยจ
โม ป รุป ไม่ เปอะ� ซ โก ฆรุง รวติ เปอะ ละ ซ คัง
แตะ อาึง โม เปะ� ซ เกือฮ โตว ปุย เกียฮ โอก เกีย
ฮ เลียก ติ ลวง เนอมึ� 44 โม เซ ซ ยุฮ ป ไลจ ป โลม
ละ เปอะ เกือฮ โอยจ แกล เอนิ� โม ลุกเมือง เปอะ
ป อาวต กไน ฆรุง เปอะ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ อื เตือง
โอยจ อื โรฮ� ซโมะ โก ปุย เปอะ เซ เญือะ ซ อาวต
โตว เบือง แตะ ติ โม่ว เนอึม� ซ มัฮ ตอก เซ นึง โอ
เปอะ ยุง เวลา ฮอยจ เรอมึ พะจาว แตะ�� อฮั เซ ละ
เวยีง เยรูซาเลม�

พะเยซู โฮว เลียก โตะ ควง วฮินั
(มท� 21:12; มก� 11:15; ยฮ� 2:13)

45 พะเยซู ฮาวก เลียก โตะ ควง วิฮนั� โครฮ โม
ปอกา โอก ฮา ควง วิฮนั เซ� 46 อฮั เฮี ละ อ�ื �พะ
ทัม อฮั อื ตอก เฮ�ี �วิฮนั ยุฮ อาึ มัฮ นา ก ไววอน
ปุย� โม เปะ ปังเมอ เกือฮ เปอะ แปน โตะ ทัม อาวต
คะมุย� � อฮั เซ�
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47 พะเยซู เพอกึ ปุย โตะ ควง วิฮนั เซ โครยญ
ซเงะ่� โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม จาว
ไน ยุฮ โม ยวิ ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะ
เยซู� 48 ปังเมอ โอ เกียฮ ยุฮ ไม่ อื นึง งอ่ต ลอป
โม ลัปซด่อน ป อฮั อ�ื ฆวต ฮมอง ป อฮั อื โครยญ
มวยญ�

20
ปุย ไฮมญ พะเยซู นึง ตอก โฮลฮ อื อมันัต แตะ
(มท� 21:23-27; มก� 11:27-33)

1 ติ ซเงะ อื เญือม เพอกึ พะเยซู ปุย โตะ ควง วิ
ฮนั ไม่ ครอฮ อื ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ อ�ื
โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ป กวต ป เฮยี
ง ฮอยจ อฮั เฮี ละ อ�ื 2 �ปะ มัฮ โฮลฮ เปอะ อมันัต
แตะ เน่อมึ ก เมอ ละ ยุฮ เปอะ กัน ตอก เซ� ปุย ป
ดวน ปะ ยุฮ ตอก เซ� รโฮงะ ละ เอะ เมอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

3พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ไฮมญ โรฮ โม
เปะ ติ เจือ� 4 กัน เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา อมั
มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� อมั มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ� โลยฮ เนิ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 โม เซ ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เอะ
ซ โลยฮ ละ อื ตอก เมอ แล� ดัฮ เอะ อฮั มัฮ พะจาว
ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ กัน เซ� ตึน ซ ไฮมญ แม เอะ
ตอก เฮ�ี �เมอยุ โอ โม เปะ เจือ โยฮนั เนอ�� ตึน
ซ อฮั เซ เนิ� 6 ดัฮ เอะ อฮั มัฮ ปุย ปลัฮเตะ ป เกือฮ
อื เกียฮ ยุฮ ฮู� ปุย โฮวน เฮี ตึน ซ แล่น เอะ ฆาื อื
นึง ซโมะ� นึง เอจี แจง อื ละ อื มัฮ เนอึม โยฮนั ป
ซึป ลปุง พะจาว�� อฮั เซ� 7 โม เซ โลยฮ อื ฆาื อื ละ
พะเยซู ตอก เฮ�ี �เอะ ยุง โตว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ
ฮู�� อฮั เซ�

8พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ รโฮงะ
โตว โรฮ ละ เปอะ ตอก โฮลฮ แตะ อมันัต แตะ ละ
ยุฮ แตะ กัน เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ลปุง ปันฮา ไลลวง รปึม
(มท� 21:33-46; มก� 12:1-12)

9ฟวยจ เซ พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ละ ปุย ตอก
เฮ�ี �ไก ปุย ติ ยุฮ รปึม อะงุน� เกือฮ ปุย ยุฮ พา
อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ โกะ อื โฮว ฮา อื เมือง ไฮญ
เล่ีญ� 10 เญือม เอจี เติง เวลา เปฮ เปลิ อะงุน เซ
ดวน กวนไจ แตะ โฮว เคะ ป ยุฮ พา รปึม เซ ติ ปุย�
เกือฮ อื โฮว ตุย รโตง แตะ นึง อ�ื ป ยุฮ พา รปึม
เซ ปังเมอ เฟียต ปุฮ กวนไจ อื เซ โครฮ อื เกือฮ เอญี
ปลาว� 11ฟวยจ เซ ดวน แม กวนไจ แตะ โฮว เคะ อื
ติ ปุย แม� โม เซ เฟียต ปุฮ โรฮ ปุย เซ� ยุฮ ป โซะ
ป ไซญ ละ อื โฮวน เจือ� โครฮ โรฮ อื เกือฮ เอญี
ปลาว� 12 กัง เคะ อื ดวน แม กวนไจ แตะ โฮว เคะ
อื ติ ปุย แม� โม เซ ยุฮ โรฮ ป โซะ ละ ปุย เซ� น่าึก
อื ก พริ รปึม�

13 �เญอืม เซ กุม รปึม เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ไมจ ยุฮ
ตอก เมอ แล� อาึ ซ ยุฮ ตอก เฮ�ี อาึ ซ ดวน กวน
ฮรกั แตะ โฮว เคะ อ�ื โม เซ ตึน ซ นัปทื อ�ื� อฮั
เซ�

14 �โม ป ยุฮ พา รปึม เซ เญอืม ชวน อื ฮอยจ ปุย
เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึน ซ มัฮ ปุย เฮี ป ซ โฮลฮ
แปน กุม รปึม เฮี เฆียง เฮ�ี ไมจ เอะ ยุฮ ยุม ไม่ เด
อมึ เอะ ซ โฮลฮ รปึม เฮี แปน คอง แตะ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ� 15 โม เซ บัว่ โรวก ปุย เซ โอก ฮา รปึม เซ�
ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
�ป มัฮ กุม รปึม เซ เมอ ซ ยุฮ อื ฆาื อื ละ ป ยุฮ

พา รปึม ยุฮ แตะ เซ� 16 ตึน ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ โม
ป ยุฮ พา รปึม เซ� ฟวยจ เซ ซ เกือฮ แม ปุย ไฮญ
ยุฮ พา อื ละ แตะ�� อฮั เซ พะเยซู� ปุย โฮวน เซ
เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ไล เซ อฮั เฮ�ี �ปัว โอ เกือฮ
แปน ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

17พะเยซู แลน โม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ โอ อื ซ
มัฮ ตอก เซ พะทัม อมั ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ด่อง ซโมะ โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี โซวต พะ

จาว แปน ด่อง โรง�� อฮั เซ พะทัม� 18 ปุย เมาะ ป
ฆลาื ราว ซโมะ เซ ซ ม่ะ ซ โบวก ฆาื อ�ื ดัฮ ซโมะ เซ
ดุฮ ราว ป ออฮ� ปุย เซ ปังเมอ ซ ลวยจ ซ ไน เอนิ�
อฮั เซ�

ไลลวง กัฮ ปุย พาซี โอเอฮี
(มท� 22:15-22; มก� 12:13-17)

19 โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ซตุ ระ ฆวต โฮมวต
เอนิ พะเยซู จุบัน่ เอนิ นึง ยุง อื ฮอยจ ลปุง ปันฮา
เซ ละ โม โกะ แตะ� ปังเมอ โอ โรวต โฮมวต อื ฆาื
ฮลัต แตะ นึง โม ลัปซด่อน� 20มอง โฮมวต อื ฆาื อื
เญือม เคริ ดอม อื ละ แตะ� จัง ปุย เกือฮ อื เคียต
แปน ปุย เนอึม รพาวม� เกือฮ อื ฮอยจ ไฮมญ โอ
เอฮี นึง พะเยซู� โม โกะ อื มอง โซวต พิต อื นึง ลปุง
อ�ื นึง ซ ฆวต มอป แตะ ละ จาวเมือง เกือฮ อื อาวต
ฆรมึ อมันัต อื ไม่ เกือฮ อื ตัตซิน อ�ื 21 โม เซ เคียต
ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �อาจาน� เอะ ยุง เงอะ มัฮ
ลปุง เพอกึ ตอม ปะ ปุย ป ปุก ป ลอก เกอ� ไก โตว
ป ฮรกั ป จัง เปอะ� เพอกึ เปอะ ไลลวง พะจาว ตัม
ซื อ�ื 22 กัน กัฮ ปุย พาซี ละ ซีซา อมั ปุก อื โกตไม
ยุฮ พะจาว� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

23 พะเยซู เอจี ยุง อื มอง โม เซ โซวต พิต แตะ�
24 อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ตัว มาื แทป ยุฮ เปอะ เซ�
เกือฮ อาึ แลน เมอะ� มัฮ ฮุป ปุย ป ไก นึง มาื เฮ�ี
มัฮ มอยฮ ปุย ป ไก นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ซีซา�� อฮั เซ� พะ
เยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ ซีซา ไมจ เปอะ
ทไว ละ ซีซา� โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ พะจาว ไมจ เปอะ
ทไว ละ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 โม เซ เงอตึ ฆาื ตอก โลยฮ อื ละ แตะ� ปุน
โซวต โตว พิต อื นึง ลปุง อื ซองนา โม ลัปซด่อน
เซ� โฆย เอนิ ฆาื อ�ื

ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย
(มท� 22:23-33; มก� 12:18-27)

27 เญือม เซ โม ซาดู่ซี ฮอยจ เคะ พะเยซู งอ่น�
มัฮ ป อฮั ป ยุม โอ เกียฮ โกฮ ไอม แม โม เซ เยอ�
โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี 28 �อาจาน� ไอ โมเซ เอจี
ไซฮ อาึง อื ละ เอะ แปน โกตไม ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปร
เมะ ยุม ฮา ปรโปวน เญือะ แตะ� ดัฮ โอ ไก กวน โฮ�
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ไมจ แม ปุ อื ไอฮ เดอมึ ซ ซึป จัตเจือ เอียกระ เอียก
ตุ แตะ เซ�� 29 ไพรม อื ไก ปุย ติ เญือะ� ไก กวน
รเมะ อาแลฮ� ป มัฮ เอยีกระ อื เซ เญือะ� ยุม เตือง
โอ แตะ ดิ ไก กวน� 30 ปุ ทัต อื ไอฮ โรฮ ปรโปวน เซ
โรฮ� ยุม โรฮ เตือง โอ แตะ ดิ ไก กวน ไม่ อ�ื 31 กัง
เคะ อื ปุ ปุย เซ ยุฮ ตื โรฮ อื ตอก เซ� ปุย เตือง อา
แลฮ อื เซ ไอฮ ตื โรฮ ปรโปวน ติ เซ� ยุม เตือง โอ
แตะ ไก กวน ไม่ อื ติ ตื เนอมึ� 32ฟวยจ เซ ปรโปวน
เซ ยุม โรฮ� 33 ซเงะ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ เซ� ปรโปวน เซ ซ แปน ปรโปวน เญือะ ปุย
นึง อื ไน ปุย อาแลฮ เซ� นึง เอจี ไอฮ อื ปรเมะ โม
เซ เตือง อาแลฮ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

34 พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เจน เฮี
เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ� 35 โม ป โปง ไม่ โกฮ ไอม
แตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ไม่ ซ โฮลฮ อื อาวต เจน ลั่
กกา แตะ� ซ ไก โตว ป เญือะ ป เอญี นึง� 36 เญือะ
ซ เกียฮ ยุม โตว� ซ ตอก เอนิ โม เตปด่า นึง ไลลวง
ตอก เซ� โม เซ มัฮ โรฮ กวน พะจาว นึง มัฮ อื โม ป
เอจี โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 37 ไลลวง ซ โกฮ
ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เอจี ที นึง พะทัม ไซฮ
ไอ โมเซ อาึง� มัฮ เญอืม รเออปึ งอ นึง โคะ โฮ� ไอ
โมเซ กอก มอยฮ พะจาว ตอก เฮ�ี �มัฮ พะจาว ทื
อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�. 38 เญือม อฮั อื
ตอก เซ เอจี มัฮ อฮั อื พะโองจาว เซ มัฮ พะจาว ทื ป
ไอม� มัฮ โตว พะจาว ทื ป ยุม� ละ แลน พะจาว อื
ไก โตว ป ยุม ละ� ไอม ตื ละ อ�ื� อฮั เซ พะเยซู�

39 โม คู เพอกึ พะ ทัม เซ อฮั อื ตอก เฮี งอ่น�
�อาจาน� ปุก เนอึม ตอก อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ�
40 เคียง เซ เยอ โม เซ เญาะ ไก โตว ป โรวต ไฮมญ
ไลลวง โอเอฮี นึง พะเยซู ติ เจือ เนอมึ�

พะครติ อมั มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�
41พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุย เมอยุ อฮั อื พะค

รติ มัฮ จัตเจือ กซัต ด่าวติ เตอ�� 42 มัฮ ด่าวติ ไอฮ
ป อฮั นึง พะทัม ลืลาว ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ งาวม ลวง ลัก่ ดอม อาึ 43 ฮอยจ ละ

เกือฮ อาึ ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ�� อฮั
เซ ละ พะโองจาว ทื อาึ พะจาว เยอ�

44�ดัฮ กซัต ด่าวติ อฮั พะโองจาว ละ ตอก เซ โฮ�
พะครติ เซ อมั ซ เกียฮ มัฮ จัตเจือ อื โน่ง� แจง โอ
อื มัฮ ฮา�� อฮั เซ ละ ปุย�

ไล โม คู เพอกึ พะทัม
45ลไล งอ่ต ปุย โฮวน ป อฮั อื เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ

โม ลุกซิก แตะ� 46 �ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา โม
คู เพอกึ พะทัม� โม เซ ฆวต จาวป ลปิ ดา� ฆวต
โฮว ไป โฮว มา ไม่ อื นึง โตะ กัต นึง ฆวต เกือฮ อื
ปุย นัปทื แตะ� เญอืม ฮาวก อื นึง โฮงซุต ไม่ เญอืม
เลียง ปุย ปุ แตะ ฆวต งาวม ก ฮลาวง ก คึ อ�ื 47 โม
เซ โกย โลป แตะ เญือะ ม่า ยุฮ แมฮงั แมไม นึง เฮยี
ง แตะ� เคียต กอ ไววอน เล่ีญๆ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุ
แตะ� ปุย ตอก เซ ซ ลอก ตุต ฆาื อื โฮวน ฮา ปุย��
อฮั เซ�

21
มาื ทไว แมฮงั
(มก� 12:41-44)

1 พะเยซู เมือต ซาวป แลน โอเอฮี� ยุ ดุฮ โม ป
กอย มาื โตะ ฮติ ทไว ปุย มาื นึง วิฮนั เซ� 2 ยุ โรฮ
แมฮงั ตึก นึง ตุก แตะ ติ ปุย� ดุฮ โรฮ มาื ซครกั
นึง อื ลอา เลียน� 3 พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตัม เนอมึ อ�ื มาื ป ดุฮ แมฮงั ตุก เฮี โตะ ฮติ เซ
โฮวน ฮา ป ดุฮ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 4 ปุย ไฮญ
เซ โรวก ทไว มาื โฮฮ ไจ แตะ นึง อ�ื ปรโปวน โอยจ
นึง ตุก แตะ เฮี ปังเมอ โรวก เอนิ ทไว มาื ซ เลียง
แตะ จีวติ แตะ นึง เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ อาึง ไลลวง ซ ไลจ วฮินั
(มท� 24:1-2; มก� 13:1-2)

5 เญือม เซ ปุย อู ไลลวง ตอก ไมจ วฮินั เซ งอ่น�
ไม่ อู โรฮ ลอก ซโมะ ไมจ ควน โก ปุย อื ไม่ ไลลวง โอ
เอฮี ไมจๆ ทไว ปุย ละ ปดัป่ ปด่า อื เซ� 6พะเยซู อฮั
เฮี ฆาื อ�ื �โอเอฮี เมาะ ป ยุ เปอะ เฮี ซ ไก ติ ซเงะ
เญือม ซ เญื่อฮ ปุย อื แกล� ซโมะ ป รชุก ราว ปุ
แตะ แปน ไล อื เฮี ซ เญื่อฮ โอยจ� เญือะ ซ ไก โตว
ติ เนอมึ ป ซ อาวต ลัง่ อื เบือง แตะ�� อฮั เซ�

กัน เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย
(มท� 24:3-14; มก� 13:3-13)

7 โม ลุก ซิก อื ไฮมญ พะ เยซู ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�ปอคู� ป อฮั เปอะ เนาะ โฮ ซ เกิต เญอืม เมอ� เญื
อม เอจี ซ เกิต อื มัฮ เมอ ป ซ ซกิ ซัมคัน นึง อื ละ
เอะ เอ�� อฮั เซ�

8พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เนอึม เปอะ แฮน ติ
แตะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ ไฆร ฮา ลปุง เนอึม�
เฆียง เฮี เยอ ซ ไก โฮวน ป ซ ฮอยจ โกว มอยฮ อาึ อ�ื
ซ อฮั เฮี งอ่น� �ปุย อฮั เปอะ เซ เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี�
ซ อฮั เซ� ซ อฮั โรฮ เฮี งอ่น� �เวลา เซ เอจี เติง��
ซ อฮั เซ ละ เปอะ� ปุ โฮว ฟวต โม เซ เฟือฮ เอนิ�
9 เญอืม ฮมอง เปอะ ไลลวง รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ ไลลวง
ชุ เมือง ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ ฆาื� โอเอฮี ตอก
เซ จัมเปน อื ไก กา เม่ะมัก่ ไฮญ� ลัก่ ก ลอยจ อื ปัง
เมอ โอ ดิ ฮอยจ��

10ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุย ปะเทต
เฮี ซ ตอซู ปุย ปะเทต เซิต� ปุย เมือง เฮี ซ ตอซู ปุย
เมือง เซิต� 11 ซ เรยีง ลัมเลือ ดุงเดียง เตะ นึง� ซ
เกิต ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง� ซ ฮอยจ พันญัต
ฆอก นึง โฮวน โดฮ� นึง มะลอง ซ เกิต ป ซัมคัน นึง
ไม่ ป ฮลัต ปุย นึง โฮวน เจือ�

12 �กา ซ เกิต โอเอฮี โม เซ ปุย ซ โฮมวต โม เปะ
ไม่ ซ โคมเฮง อื โม เปะ� โม เซ ซ ฟอง โม เปะ โตะ
โฮงซุต ยุฮ แตะ� ซ มอป โม เปะ ละ กุม คอก� ซ
โรวก ฟอง โม เปะ ซองนา โม กซัต ไม่ โม ป ตัตเตียง
บัน่เมือง เบือ ทื เปอะ อาึ� 13 มัฮ เญือม เซ เญือม
ซ โฮลฮ เปอะ รโฮงะ ไลลวง พะจาว ละ อ�ื 14 กา ซ
โรวก ปุย เปอะ ตอก เซ� ไมจ เปอะ ตัง ไจ แตะ นึง
โอ เปอะ ซ เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม นึง ป ซ อฮั ซ
มวยญ แตะ ละ โม เซ� 15 อาึ ซ เกือฮ วซิา พันญา



ลูกา 21:16 917 ลูกา 22:12

ละ เปอะ ไม่ ซ เกือฮ เปอะ เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ
ปอ ซ ดุต ดัก โม ป เกละยุ เปอะ เซ ไม่ โอ อื เญือะ
ซ เกียฮ เก โม เปะ� 16 เญือม เซ โม มะเปือะ เปอะ
ไม่ เอียกปุ คระ เฌือต เปอะ ไม่ ปุโฮมว เปอะ งอ่น
ซ รโจฮ โม เปะ ละ ปุย� โม เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ
งอ่น� 17 ปุย เตือง โอยจ อื ซ เกละยุ โม เปะ ฆาื ทื
เปอะ อาึ� 18 ปัง มัฮ ตอก เซ โม เปะ ซ ไลจ เปอะ
โตว ฆาื� ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ เปอะ ติ เญียง ปุ โรฮ ซ
ฆรอยจ� 19 ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ตอน ฮมัน
แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ เนอึ
ม แตะ เบือ อ�ื

ไลลวง ตอก ซ ไลจ เวยีง เยรูซาเลม
20�เญอืม ยุ เปอะ ฮอยจ แวต ตฮนั โฮวน เวยีง เย

รูซาเลม ซ ยุง เปอะ นึง เซ โอ อื เญือะ เล่ีญ ซ ยุฮ ปุย
ไลจ ไม่ อ�ื 21 เญอืม เซ ไมจ เอนิ ปุย อาวต นึง จังวตั
ยูเด่ีย ตอ ฮอยจ นึง บลาวง� โม ป อาวต นึง เวยีง เซ
ไมจ อื โอก โฮว ก ไฮญ� โม ป อาวต ยว่ง ก พริ นึง
อื เญือะ ไมจ โตว อื เลียก นึง เวยีง เซ� 22 เญอืม เซ
มัฮ เวลา ซ เกือฮ พะจาว ปุย ลอก ตุต แตะ� จัมเปน
อื เกิต ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก เอจี ไซฮ ปุย
อาึง นึง พะทัม โฮ� 23 เญอืม เซ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ละ
โม ป โรวก ไม่ ป ปุ ลัง่ กวน� ซ โซะไซญ เนอึม ละ
ปุย เมือง เฮ�ี นึง ซ เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ
ละ ปุย โม เซ� 24ซ ยุม นึง วจิ งอ่น� งอ่น อื ซ เมือะ
ปุย โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ นึง เมือง ปุย โครยญ
เมือง� ปุย ตังเมือง ซ พลิฮ ซ บึน เวยีง เยรูซาเลม
ฮอยจ ละ ลอยจ เวลา ยุฮ แตะ�

ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะเยซู
25 �ฟวยจ เซ ซ ไก ป ซัมคัน นึง ซเงะ ไม่ เคิ ไม่ ซ

โมยญ� นึง ปลัฮเตะ เฮี ปุย โครยญ เมือง ซ อาวต
ไม่ ซุกซัก รพาวม แตะ� ซ ฮลัต นึง ระ ลอน ลอยฮ
พุกเพียก รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม� 26 ปุย ซ รไจจ
นึง ป ซ เกิต ละ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ซ ฮลัต ปอ ซ
เบฮ แตะ� โอเอฮี ป ไก อมันัต นึง กังฮาว ซ รกุฮ ร
เตียง� เญือะ ซ อาวต โตว เบือง แตะ� 27 เญอืม เซ
ปุย ซ ยุ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง ชุต รวู ไม่ อมันัต
ระ แตะ ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ� 28 เญือม เกิต
โรง โอเอฮี ไล เซ เยอ� ไมจ เปอะ ชุง งนั มะลอง นึง
เอจี ซดิ ซ ฮอยจ เรอมึ พะจาว โม เปะ�� อฮั เซ�

29 เญือม เซ พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง โคะ เม ไม่ โคะ ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื 30 เญอืม ยุ เปอะ จัว กัก ชุก ฮละ อื เอจี ยุง
เปอะ ซดิ ซ เฮละ อ�ื 31 ตอก โรฮ เซ เญือม ยุ เปอะ
เกิต โอเอฮี ตอก เซ โม เปะ ซ ยุง โรฮ เปอะ นึง เซ
เอจี ซดิ ซ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ละ ปุย�

32 �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ปุย เจน เฮี ซ
ยุม โอยจ โตว กา เกิต โอเอฮี ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื
33ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง ซ ไฆร� ป อฮั ป มวยญ อาึ ปัง
เมอ โอ เกียฮ ไฆร�

34 �ไมจ เปอะ แฮน เนอึม ติ แตะ� ไมจ เปอะ
โตว เกือฮ ติ แตะ มาว ไม่ โซม ญุ่ก กุก ญึม แตะ�

ไม่ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก แตะ� ไม่ งอ่ต แตะ คาว คอง
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� ซเงะ เซ ซ
ฮอยจ พราวป ละ เปอะ ลไล โอ เปอะ ดิ เตือน เพรยีง
ติ แตะ� 35 ซเงะ เซ ซ ฮอยจ พราวป ละ ปุย ติ ปลัฮ
เตะ ตอก ฆลอยฮ ซราว โฮ� 36 ไมจ เปอะ เครองึ
รไจจ นึง� ไมจ เปอะ ไววอน ลอป เดอมึ เปอะ ซ ไก
เรยีง แด่น ละ ซ โปน แตะ โอเอฮี ป ซ เกิต เซ ไม่ ซ
โฮลฮ เปอะ อาวต ซองนา กวน ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั
เซ�

37 เมือ ซเงะ่ อื พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โตะ ควง วิ
ฮนั โครยญ ซเงะ่� เมือ ก ซาวม อื โอก โฮว ไอจ นึง
บลาวง กาวก� 38 เมือ กซะ งาวป อื ปุย เตือง โอยจ
อื ฮาวก เคะ อื โตะ ควง วิฮนั เซ โครยญ ซะ ละ ซ
งอ่ต แตะ ป อฮั อ�ื

22
ยูด่า โชะ พะเยซู ละ ปุย
(มท� 26:1-5; มก� 14:1-2)

1 เญือม เซ เอจี ซ เติง เวลา โซม ปุย คโนมปัง โอ
ไก เจือ ป อฮั ปุย โซม เลียง ฌาว ไม่ เซ� 2 โม ซตุ
ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ พะเยซู� ปังเมอ ฮลัต นึง โม ลัปซด่อน� 3 เญื
อม เซ ซาตัน เลียก โบว รพาวม ยูด่า อซิคารโิอต ป
มัฮ ปุย ไน ลุกซิก กาว ลอา ปุย เซ� 4 ยูด่า โฮว เคะ
โม ซตุ ระ ไม่ โม ฮวันา ป มอง ญัม นึง วิฮนั� อู ไล
ลวง ตอก ซ โฮลฮ แตะ มอป พะเยซู ละ อ�ื 5 โม เซ
มวน รพาวม ฆาื อ�ื โตกโลง ซ เกือฮ มาื ละ ยูด่า เซ
ฆาื อ�ื 6 ยูด่า รปั เนอมึ รซอม โม เซ� เคียง เซ เยอ
ยูด่า บระ ซาวป เญอืม เคริ เญอืม ดอม อื ละ ซ มอป
แตะ พะเยซู ละ โม เซ� เญอืม โอ ปุย ไฮญ อาวต ไม่
อ�ื

พะเยซู เกือฮ ปุย เพรยีง อาึง โอเอฮี
(มท� 26:17-25; ยฮ� 13:21-30)

7 เญือม เซ เอจี เติง ซเงะ โซม ปุย คโนมปัง โอ
ไก เจือ� มัฮ ซเงะ เซ เญือม ไมจ ปุย มอก อาึง กวน
แกะ ละ ซ เลียง ปุย ปุ แตะ ซเงะ โซม เลียง ฌาว
เซ� 8พะเยซู ดวน เปโตร ไม่ โยฮนั โฮว� อฮั เฮี ละ
อ�ื �โฮว เพรยีง อาึง โซม ละ ซ โซม เลียง ฌาว เอะ
นึง�� อฮั เซ�

9 ปุย ลอา เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ซ เกือฮ เปอะ
เอะ โฮว เพรยีง อาึง ละ แตะ ก เมอ�� อฮั เซ�

10พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เญอืม ซ เลียก เปอะ
โตะ เวยีง ซ รโตฮ เปอะ ยุ ปรเมะ เน่ะ ปุ โฮว โดง
รอาวม ติ ปุย� ไมจ เปอะ ฟวต ปุย เซ� ฮาวก ปุย เซ
เญือะ ออฮ ไมจ เปอะ ฮาวก เญือะ เซ� 11 ไมจ เปอะ
อฮั เฮี ละ กุม เญือะ เซ� �ปอคู เกือฮ เอะ ไฮมญ ปะ
นึง ฮอง ซ โซม เลียง ฌาว แตะ นึง ไม่ โม ลุกซิก
แตะ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 12 กุม เญือะ เซ ซ
ตาว โม เปะ ฮอยจ โตะ ฮอง ระ คัก ฮลาวง อ�ื เอจี
ฟวยจ แฮรป เตียป อื อาึง โตะ ฮอง เซ� มัฮ นา เซ
นา ก ไมจ เปอะ เพรยีง โซม เลียง ฌาว ละ เอะ เอ��
อฮั เซ�
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13 โม เซ โฮว เนอมึ� รโตฮ เนอมึ ยุ อื ตอก อฮั พะ
เยซู อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ เพรยีง เนอึม โซม เลียง
ฌาว นา เซ�

โกะ เนอมึ พะเยซู ไม่ ฮนัม อื
(มท� 26:26; มก� 14:22; 1 คร� 11:23)

14 เญอืม เอจี เติง เวลา อื พะเยซู โซม ดิ นึง โตะ ติ
ไม่ โม ไกญกอ ลุกซิก แตะ� 15 อฮั เฮี ละ อ�ื �กา ซ
โฮลฮ แตะ โอต ป โซะ เซ อาึ ไก เนอึม รพาวม ฆวต
รโจะ ดิ โซม ไม่ เปอะ นึง กัน เลียง ฌาว เฮ�ี 16 อาึ
อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ เญือะ ซ โฮลฮ โตว โซม
เลียง ฌาว ตอก เฮี ฮอยจ ละ ซ ฟวยจ ไมจ ควมัไม อื
นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�

17 เญอืม เซ พะเยซู ตุย เปียง� ญันด่ี ไม่ พะจาว�
อฮั เฮ�ี �ตุย เปียง เฮ�ี ญุ ดิ ไม่ ปุ เปอะ� 18 อาึ อฮั
ละ เปอะ ตอก เฮ�ี เฆิม เฮี โฮว ไป นา� อาึ เญาะ ซ
ญุ โตว รอาวม อะงุน ตอก เฮี ฮอยจ ละ ฮอยจ บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�

19ฟวยจ เซ ตุย แม คโนมปัง� ญันด่ี โรฮ ไม่ พะ
จาว� เรยีก อ�ื เกือฮ อื ละ โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �เฮี มัฮ โกะ เนอมึ เมอะ� เอจี โปง เงอะ รโตง
โม เปะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮี ละ ซ ไตม เปอะ อาึ
นึง�� อฮั เซ� 20 ฟวยจ โซม อื เกือฮ แม เปียง ละ
อื ตอก เซ โรฮ� อฮั เฮ�ี �เปียง เฮี มัฮ ลปุง ซันญา
โคระ พะจาว นึง ฮนัม อาึ� มัฮ ปัต อื ตัง โม เปะ�

21�งอ่ต แลน� ป ซ โชะ อาึ ละ ปุย เอจี งาวม โซม
นึง โตะ ติ เฮี ไม่ อาึ� 22 ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ
เกิต เนอึม โอเอฮี ละ ตอก เอจี คิต พะจาว อาึง ละ
อ�ื ปังเมอ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ละ ป โชะ อื เซ�� อฮั เซ�

23 โม เซ ตัง โคน ตัง ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื นึง ป ซ
โรวต ยุฮ โอเอฮี เซ ละ อ�ื

โม ลุกซิก เก ปุ แตะ
24 โม ลุกซิก อื เก ปุ แตะ นึง ป ซ เมีญ ปุย แปน

ป ระ ไล ฮา ปุย ไน โม โกะ แตะ เซ� 25 พะเยซู อฮั
เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี โกว อมันัต
แตะ ละ ซ ตัตเตียง แตะ ปุย� โม ป ตัตเตียง ปุย
โฮลฮ มอยฮ ระ แตะ นึง อวต ปุย แตะ นึง แปน แตะ
ป เรอึม โม ลัปซด่อน� 26 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ
ไมจ ยุฮ ตอก โม เซ� ฮา เซ ป มัฮ ปุย ระ ไล ลลาึง
เปอะ ไมจ อื ญอม เกือฮ ติ แตะ แปน ป แตวะ ไล ฮา
ปุย� ป มัฮ ฮวันา ปุย ไมจ อื ญอม แปน กวนไจ ปุย
โจฮ ปุย� 27 ป งาวม โซม ไม่ ป ปอก ปุย โซม มัฮ
ปุย ป ระ ไล นึง อ�ื โม่ มัฮ ป งาวม โซม เซ� อาึ ปัง
เมอ อาวต ลลาึง โม เปะ ตอก กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ�
28 โม เปะ เอจี อาวต ลอป เปอะ ไม่ อาึ ติ เจน ลอง
โอเอฮี รพาวม เมอะ� 29 เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ อาึ
โฮลฮ ตัตเตียง ปุย ตอก ออฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โม
เปะ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย ตอก เซ โรฮ� 30 โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ โซม ดิ ไม่ อาึ นึง บัน่เมือง ยุฮ ฮุ� ซ โฮลฮ
เปอะ งาวม ก คึ อื ละ ซ โฮลฮ เปอะ รเตีฮ รตุม โอ

เอฮี ละ โม อซิราเอน เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื� อฮั เซ
ละ โม ลุกซิก แตะ�

เปโตร ซ เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
31 �ซีโมน ซีโมน� งอ่ต แลน� พะจาว เอจี โปง

ซาตัน ลอง รพาวม โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ตอก วี
ปุย เฮงาะ แลป เกือฮ ปอย ฮา เฮงาะ ไมจ โฮ� 32 ปัง
มัฮ ตอก เซ อาึ เอจี เพือ ปะ นึง รซอม ไววอน แตะ�
เดอมึ รพาวม เจือ เปอะ โอ ซ ไลจ� ดัฮ เปอะ เอจี
แม แม เคะ อาึ� ไมจ เปอะ เรอมึชวย ตูเตอมึ โม เอี
ยกปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

33 เป โตร อฮั เฮ�ี �พะ โอง จาว� อาึ เอจี เตม
รพาวม ละ ซ ลอก แตะ คอก ไม่ ปะ� ปุน ยุม ดิ โรฮ
ไม่ เปอะ�� อฮั เซ�

34พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เปโตร� อาึ อฮั ละ เปอะ�
เนฮ เฮ กา รเอาะ แอ ปะ ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ
ลอวย โฮน�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง กปาว ไม่ ทอง ไม่ วจิ
35 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ�

�ไพรม อื เญอืม ดวน อาึ โม เปะ โฮว� เตือง โอ เปอะ
โรวก กปาว ไม่ ทอง โฮว คระ ไม่ เกิป เปอะ� อมั ไก
ป วติ ป วงั ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �ไก โตว�� อฮั เซ�

36พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี ป ไก กปาว ไม่ ทอง
ไมจ อื โรวก� ป โอ ไก วจิ ยุฮ ไมจ อื โชะ ลปิ แตะ ละ
ซ รวี แตะ วจิ นึง� 37พะทัม เอจี อฮั อาึง ไลลวง อาึ
ตอก เฮ�ี �ละ งอ่ต ปุย อื เอจี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม ป
ไก ตุต�� อฮั เซ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี พะทัม
คอ เซ จัมเปน เนอึม อื เกิต� เอจี ซ เกิต เนอึม ละ
อาึ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

38 โม ลุกซิก อื อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� เฮ�ิ เอจี ไก
ลอา วจิ เจอ�� อฮั เซ� พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี ปอ
อื เมาะ เซ�� อฮั เซ�

พะเยซู โฮว ไววอน
(มท� 26:36-46; มก� 14:32-42)

39 พะเยซู โอก โฮว ฮา นา เซ ฮอยจ นึง บลาวง
กาวก ตอก เอจี กอ ยุฮ ไพรม แตะ� โม ลุกซิก อื โฮว
โรฮ ไม่ อ�ื 40 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ พะเยซู อฮั
เฮี ละ โม เซ� �ไมจ เปอะ ไววอน เนอึม โรวะ เดอมึ
เปอะ โอ ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม เปอะ�� อฮั เซ�

41 เญือม เซ โกะ อื โฮว ฮา อื เมาะ ติ เจน วตั ปุย
ซโมะ� ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ� ไววอน� 42 อฮั อื
ตอก เฮ�ี �เปือะ� ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ ปัว ปะ ตุย
แปฮ เปียง เฮี ฮา แตะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก
ปุ เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม อาึ� เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม
ปะ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ� 43 (เตปด่า เน่อมึ เมือง
มะลอง ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ อ�ื เรอึม อ�ื เกือฮ
ไก เรยีง ไก แด่น� 44 เญือม เซ พะเยซู ตุก ลัมเลือ
รพาวม� ไววอน เนอึม ไววอน แนม ฆาื อื ปอ แตก
ลฮาึง แตะ ไม่ เฌีย เอนิ อื ลังเตะ ตอก ฮนัม โฮ��*

45พะเยซู โกฮ เน่อมึ ไววอน แตะ เอญี เคะ ลุกซิก
แตะ� ยุ ปุน อื ไอจ ฆาื โซะไมญ อื นึง ตุก รพาวม
แตะ� 46 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ ไอจ เปอ�

* 22:44 22:44ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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โกฮ ไววอน เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย ฮอยจ โฮมวต พะเยซู
47 เญอืม โอ พะเยซู ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ

ปุย โฮวน ละ� ป นัม นา ปุย โฮวน เซ มัฮ ยูด่า� มัฮ
ปุย ไน ลุกซิก กาว ลอา เซ ติ ปุย� ยูด่า เลียก เคะ
พะเยซู ละ ซ ฮงาึต แตะ� 48 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื
�ยูด่า� อมั เอจี มัฮ โชะ เปอะ กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง
กัน ฮงาึต แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

49 โม ลุกซิก ป อาวต ไม่ อื เญอืม ยุ อื ป ซ เกิต ละ
อื อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ ตอซู
ปุ แตะ ไม่ โม เฮี นึง วจิ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
50 โม ลุกซิก อื ติ ปุย มอก ป มัฮ กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ
ปุย� ลอก ฮยวก ดอม อ�ื แฌฮ เอนิ ฮยวก อื เซ�

51 พะเยซู ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �เคราะ อื เมาะ
เซ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู ไปญ ฮยวก ปุย เซ
เกือฮ อื ไฮ�

52 เญือม เซ พะเยซู อฮั อื ละ โม ซตุ ระ ไม่ โม ฮวั
นา ป มอง ญัม นึง วิฮนั� ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ป
ฮอยจ โฮมวต แตะ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ โรวก เปอะ
วจิ โรวก เปอะ คอน� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ มัฮ คะ
มุย� 53 อาึ อาวต ไม่ โม เปะ โตะ ควง วฮินั โครยญ
ซเงะ่� โม เปะ โฮมวต เปอะ โตว อาึ เมอ� ปเล่ีย เฮี
เอจี มัฮ เวลา โฮลฮ โม เปะ ยุฮ ป ฆวต ยุฮ แตะ� มัฮ
โรฮ เวลา ยุฮ อมันัต ลวง ก เฟียก อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
(มท� 26:57; มก� 14:53; ยฮ� 18:12)

54 โม เซ โฮมวต พะเยซู� ตาว อื ฮอยจ เญือะ ฮวั
นา ซตุ� เปโตร โฮว ฟวต โรฮ อื ปังเมอ โฮว ซไง ฮา
อ�ื 55 เญือม เซ ปุย จอป งอ อกัอวน ควง เญือะ ซตุ
เซ� เปโตร เลียก งาวม ดิ ไม่ โม ป งาวม ญื่ งอ เซ�
56 ไก กวนไจ ปรโปวน ติ ปุย� เญือม ยุ อื งาวม เป
โตร ญื่ งอ เซ แลน ที อ�ื อฮั เฮี ละ ปุย� �ปุย เฮี มัฮ
โรฮ มู ติ ไม่ เยซู โรฮ�� อฮั เซ�

57 เปโตร ปังเมอ เม่าะ ไล แตะ� อฮั เฮ�ี �ออ�
อาึ ยุง โตว ปุย เซ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

58 โล่ว แม เญีย่ะ ไก ปรเมะ ติ ปุย� ยุ โรฮ เปโตร�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ โรฮ เปอะ ปุย ไน โม เซ โรฮ��
อฮั เซ� เปโตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอียก� อาึ มัฮ
โตว�� อฮั เซ�

59ฟวยจ เซ เมาะ ติ ชวัโมง ไก แม ปรเมะ ติ� อฮั
เนอมึ อฮั แนม อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี เอจี แจง
มัฮ อื ไม่ อ�ื เอจี ที นึง มัฮ อื โม กาลิลี�� อฮั เซ ละ
ปุย�

60 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียก� ไลลวง ป อฮั ปะ
เซ อาึ ยุง โตว เฟือฮ�� อฮั เซ� เปโตร ดิ เตือน โตว
ลอยจ ลปุง อ�ื เญอืม เซ รเอาะ เอนิ แอ เยอ� 61พะ
โองจาว ลเตือฮ แก ที เปโตร� เญอืม เซ เปโตร โตก
เอนิ ละ ป อฮั พะโองจาว อาึง ละ แตะ ตอก อฮั อื เฮี
ละ อ�ื �เนฮ เฮ กา รเอาะ แอ ปะ ซ เม่าะ เปอะ ยุง
แตะ อาึ ลอวย โฮน�� โตก ละ อฮั อื เซ ละ แตะ�
62 เปโตร โอก โฮว ฮา นา เซ� เยอืม เนอึม เยอืม
แนม ฆาื อ�ื

ปุย โล่ ญวยฮ พะเยซู ไม่ ปุฮ อื
63 โม ป ควป แลน พะเยซู เซ โล่ ญวยฮ พะเยซู�

ปุฮ อื ไม่ อ�ื 64 ปุก ไง่ อื นึง บ่ วต ชุ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �มัฮ ปุย ป เดือฮ ปะ เซ� รโฮงะ แลน ละ เอะ
เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 65 โนก ฮา เซ อฮั แม ลปุง เพี
ยก แฮม ละ อื โฮวน เจือ�

โม ซมาชกิ ซพา โพรม ละ งอ่ต แตะ ไล พะเยซู
66 เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ

โม ยวิ ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โพรม ดิ�
โม เซ โรวก พะเยซู ฮอยจ ซองนา โม ซมาชกิ ซพา
เตือง โอยจ อื เซ� 67 โม เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปะ
อมั มัฮ เปอะ พะครติ� รโฮงะ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื
พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปัง รโฮงะ ละ เปอะ ตึน
โอ เปอะ ซ เจือ อาึ� 68 ปัง ไฮมญ อาึ โอเอฮี นึง เปอะ
ตึน โอ เปอะ ซ โลยฮ เนิ� 69 เฆิม เฮี โฮว ไป นา ป มัฮ
กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ โฮลฮ งาวม ลวง ดอม พะจาว ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

70 ปุย เตือง โอยจ อื อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ดัฮ มัฮ
ตอก เซ ปะ อมั มัฮ เปอะ กวน พะจาว�� อฮั เซ ละ
อ�ื พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ โม เปะ ไอฮ
ป อฮั อาึ มัฮ ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

71 โม เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อมั ทา ลัง่ ซาวป พีญัน
อ�ื เอะ เอจี ฮมอง ไอฮ เน่อมึ นึง มวยญ โกะ อื เซ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

23
ปุย ตาว พะเยซู ละ ปีลัต
(มท� 27:1; มก� 15:1; ยฮ� 18:28)

1 โม ป โพรม เซ โกฮ โฮว ตาว พะเยซู ละ ปีลัต เตื
อง มู แตะ� 2ฟอง พะเยซู ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ยุ ที
มัฮ ปุย เฮี ป จุ ปุย เมือง เอะ เกือฮ ไลจ� คัต โรฮ ปุย
รมั กัฮ พาซี โอเอฮี ละ ซีซา ไม่ อวต อื ติ แตะ มัฮ พะ
ครติ� เอจี มัฮ อฮั อื ติ แตะ มัฮ กซัต�� อฮั เซ�

3 ปีลัต ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ เนอมึ
เปอะ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ� พะเยซู โลยฮ อ�ื
�เอจี มัฮ ปะ ไอฮ ป อฮั ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญอืม เซ ปีลัต อฮั เฮี ละ โม ซตุ ระ ไม่ ปุย โฮวน
เซ� �อาึ ยุ โตว คระ พิต คระ โฌวะ ปุย เฮี ติ เจือ
เนอมึ�� อฮั เซ�

5 โม เซ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง ฮา ไพรมแตะ� �ปุย
เฮี ซุกซัก ยุฮ บัน่เมือง� เพอกึ ปุย เน่อมึ นึง จังวตั
กา ลิ ลี ฮอยจ จังวตั ยู เด่ีย เล่ีป อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี
ฮอยจ แม นึง เวยีง เฮ�ี� อฮั เซ�

เฮโรต ไตซวน พะเยซู
6 ปีลัต เญือม ฮมอง อื ไล เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี

�ปุย เฮี อมั มัฮ ปุย จังวตั กาลิลี�� อฮั เซ ละ ปุย�
7 เญอืม ยุง อื มัฮ อื ปุย อาวต ไน นาตี ลวงั บัง่คัป เฮ
โรต เตอ� ดวน ปุย ตาว อื ฮอยจ ละ เฮโรต ฆาื อ�ื
เญือม เซ ปุก โรฮ เญือม ฮอยจ เฮโรต เซ นึง เวยีง
เยรูซาเลม�

8 เฮโรต เซ เญือม ยุ อื พะเยซู มวน เนอึม ละ อ�ื
เอจี เล่ีญ เนอมึ ฆวต ยุ อื นึง เอจี ฮมอง อื ไลลวง อ�ื
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แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ ยุ ยุฮ พะเยซู ป ซัมคัน งอ่น�
9 เฮโรต ไฮมญ โอเอฮี นึง พะเยซู โฮวน เจือ ฆาื อ�ื
พะเยซู ปังเมอ โอ โลยฮ อื ติ มวยญ เนอึม� 10 โม
ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โกฮ ญวต พิต ละ พะ
เยซู โฮวน เจือ� อฮั อื ระ ลัมเลือ เอนิ พิต� 11 เญื
อม เซ เฮโรต ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โล่ ญวยฮ พะเยซู�
เพยีก แฮม อื ไม่ อ�ื จาวป ลปิ คึ ละ อื ติ� ฟวยจ เซ
เกือฮ ปุย ตาว แม อื ละ ปีลัต� 12 กา เซ เฮโรต ไม่
ปีลัต เกละยุ ปุ แตะ� เคียง ซเงะ เซ เยอ ปุก ปอ แม
ปุ แตะ ฆาื อ�ื

ปีลัต ตัตซิน พะเยซู
(มท� 27:15; มก� 15:6; ยฮ� 18:39)

13 ปีลัต กอก โม ซตุ ระ ไม่ โม ป ตัตเตียง ปุย ไม่
โม ลัปซด่อน เกือฮ อื ฮอยจ โพรม ไม่ แตะ� 14 อฮั
เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ตาว เปอะ ปุย เฮี ละ อาึ� อฮั
เปอะ มัฮ ป จุ ปุย ไลจ� ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ไตซวน
เนอะ ซองนา โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� อาึ ยุ โตว
ไก คระ พิต อื ตัม ไล เอจี ฟอง โม เปะ อื เซ ติ เจือ
เนอึม� 15 กซัต เฮโรต ปุ โรฮ ยุ อื คระ พิต อ�ื เอจี
ที นึง ดวน อื ปุย ตาว แม ละ อาึ� ปุย เฮี ไก โตว ป
พิต ยุฮ อื ป โปง ไม่ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื 16 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ปุย เฟียต นึง โม่ะ ฮกั� ฟวยจ
เซ ซ พลวย เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 17 (ตัม ไล อื เญื
อม ไก กัน เลียง ฌาว ปุย โครยญ เนอึม เมอ� ปีลัต
จัมเปน พลวย ป ตุต ละ ปุย ติ เนอมึ ติ ปุยๆ��*

18 ปุย โฮวน เซ ปังเมอ อฮั เฮี เรยีง� �ไมจ เปอะ
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เฮ�ี พลวย บ่าระบ่า เนิ�� อฮั เซ�
19 บ่าระบ่า เซ มัฮ ป คัง ปุย โตะ คอก นึง ชุ อื ยุฮ
เมือง เวยีง เยรูซาเลม เซ� มัฮ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่
ปุย ไม่ อ�ื

20 ปีลัต ไก รพาวม ฆวต พลวย พะเยซู� ริ แม อฮั
โอเอฮี ละ ปุย โฮวน เซ� 21 โม เซ ปังเมอ อฮั เฮี ละ
อื เรยีง� �เคิง นึง ไมะซาวแควง เซ เมิฮ�� อฮั เลาะ
อฮั ลาึน เซ�

22 ปีลัต อฮั แม อื ละ อื โทน ลอวย โฮน� �เคิง ละ
เมอ� มัฮ เมอ ป พิต ยุฮ อ�ื อาึ ยุ โตว คระ พิต ป
โปง อื ไม่ ยุม แตะ นึง อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปุย เฟียต นึง
โม่ะ ฮกั� ฟวยจ เซ ซ พลวย เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ปัง มัฮ ตอก เซ โม เซ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง�
เมาะ ไก เซียง แตะ อฮั แนฮ อ�ื ดวน แนฮ ปีลัต
เกือฮ ปุย เคิง พะ เยซู นึง ไมะซาวแควง� ลัก่ ก
ลอยจ อื ปีลัต ไป นึง เรยีง ลอน อฮั โม เซ อ�ื 24 ปี
ลัต ตัตซิน เกือฮ ปุย ยุฮ อื ละ พะเยซู ตอก อฮั โม
เซ อื ฆาื อ�ื 25 พลวย ปุย คัง ปุย โตะ คอก ฆาื ชุ อื
ยุฮ เมือง ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย� ตัม ฆวต เกือฮ โม เซ
แตะ พลวย� มอป โรฮ พะเยซู ละ อื เกือฮ ปุย ยุฮ อื
ละ อื ตัม ป ฆวต ยุฮ โม เซ อื ไอฮ�

ปุย เคิง พะเยซู นึง ไมะซาวแควง
(มก� 7:24-30; มท� 15:21; ยฮ� 19:17)

26ฟวยจ เซ ปุย ตาว พะเยซู โอก โฮว� ลไล ตาว
อื โฮว เซ� รโตฮ ยุ ปุย เมือง ไซรนิ ติ� มอยฮ อื มัฮ
ซีโมน� ปุก เญือม เอญี อื เน่อมึ คระ โฮว แตะ� โม
เซ ยอ่ง ไมะซาวแควง นึง ซองัปา อ�ื คนัป อื กลอม
อ�ื เกือฮ อื ฟวต พะเยซู ไม่ อ�ื

27 ไก โฮวน ปุย ป ฟวต โรฮ ลัก่เคะ อ�ื ลลาึง โม
เซ ไก ปรโปวน นึง งอ่น� เยอืม โซะ เยอืม ไซญ นึง
เลียก พาวม แตะ นึง พะเยซู� 28พะเยซู แมฆี� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปรโปวน เวยีง เยรูซาเลม� ปุ เยอืม ฆาื
เลียก พาวม เปอะ นึง อาึ� ไมจ เปอะ เยอืม ฆาื เลีย
ก พาวม เปอะ นึง โกะ แตะ ไม่ กวน เปอะ� 29 ซ ไก
ติ ซเงะ เญอืม ซ อฮั ปุย อื ตอก เฮ�ี �โม ปรโปวน ป
โอ เกียฮ ไก กวน ไม่ ป โอ โฮลฮ เลียง กวน จัว แตะ�
ซ ไมจ เดียก ละ อ�ื� ซ อฮั เซ ปุย� 30 เญอืม เซ ปุย
ซ อฮั เฮี ละ บลาวง� �ลเลอมึ แปฮ ราว เอะ เอ�� ซ
อฮั เซ� ซ อฮั โรฮ เฮี ละ ตู� �เลอปึ แปฮ เอะ เฮ�ี�
ซ อฮั เซ� 31 ดัฮ ปุย ยุฮ โอเอฮี ตอก เฮี เญือม ไอม
ลัง่ โคะ โฮ� ดัฮ โคะ เอจี ซออฮ โฮ� โม่ ซ เซอปึ แม
ฮา เฮ�ี� อฮั เซ พะเยซู�

32 เญือม เซ ปุย ตาว ดิ พะเยซู ไม่ ปุย ไฮญ ลอา
ปุย� ปุย ลอา เซ มัฮ ป ตุต� ซ บรุก เคิง อื ไม่ พะ
เยซู� 33 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นา ก อฮั ปุย เบือง ลโลก
ไกญ ปุย ไม่ เซ� เคิง พะเยซู นึง ไมะซาวแควง นา
เซ� เคิง โรฮ ป ตุต ลอา เซ ไม่ อ�ื เกือฮ อื อาวต ลัก่
ดอม อื ติ ปุย� อาวต ลัก่ วิ อื ติ ปุย� 34 พะเยซู อฮั
เฮ�ี �เปือะ� ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ป ยุฮ โม
เฮี ละ อาึ� มัฮ โอ อื ยุง ป ยุฮ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
เปือะ แตะ� โม เซ รฆุ เครองึ เซอกึ อื ไม่ ปุ แตะ�
ลอง แลน นา มุ่น แตะ นึง อ�ื

35 ปุย โฮวน ชุง มอง แลน อื นา เซ� โม ป ตัต
เตียง บัน่เมือง โล่ ญวยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี เอจี
ปุน เรอึม ปุย ไฮญ� ดัฮ มัฮ เนอึม พะครติ ป เลือก
พะจาว อาึง โฮ� เกือฮ เรอึม ไอฮ โกะ แตะ เมอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

36 โม ตฮนั โล่ โรฮ ญวยฮ อ�ื เลียก ซดิ ไม่ อ�ื
กอยฮ รอาวม อะงุน นะ ละ อ�ื 37อฮั เฮี ละ พะเยซู�
�ดัฮ เปอะ มัฮ กซัต ยุฮ โม ยวิ เรอมึ ไอฮ โกะ เปอะ�
เกือฮ ติ เปอะ โปน เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

38 เอจี ไซฮ ปุย อาึง นังซื ราว ไกญ อื ตอก เฮ�ี
�ปุย เฮี มัฮ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ รซอม นังซื
เซ�

39ป ตุต ติ ปุย อื ป เคิง โรฮ ปุย นา เซ เพยีก แฮม
โรฮ อ�ื �ปะ โม่ เปอะ มัฮ พะครติ� เรอึม ไอฮ โกะ
เปอะ เกือฮ ติ เปอะ โปน ฮา ไมะซาวแควง เซ เมอะ�
ฟวยจ เซ เรอึม โรฮ เอะ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ พะ
เยซู�

40 ติ ปุย อื ปังเมอ เดือะ คัต อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ
อมั มัฮ โอ เปอะ ไก รพาวม ฮลัต นึง พะจาว เฟือฮ�
เมือต แลน ปะ มัฮ โรฮ เปอะ ปุย ลอก ตุต ตอก ปุย
เฮี โรฮ� 41 ป ลอก เอะ ลอา เฮี เอจี โปง เอะ� เอจี
โปง ไม่ กัน ยุฮ ฮุ� ปุย เฮี ปังเมอ โอ ยุฮ ป พิต ติ เจือ

* 23:17 23:17 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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เนอมึ�� อฮั เซ ละ ปุโฮมว แตะ� 42ฟวยจ เซ อฮั เฮี
ละ พะเยซู� �โอ พะเยซู� เญือม ซ โฮลฮ ปะ แปน
กซัต นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ ปุ เบีย อาึ อื โอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

43พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื เนาะ เฮี ปะ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไมจ มวน ไม่
อาึ นึง เมือง ฮลอง เมือง เยน่�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู ยุม
(มท� 27:45; มก� 15:33; ยฮ� 19:28)

44 เญือม เซ มัฮ เมาะ งอ่น ซเงะ� ฮอยจ เอนิ เฟี
ยก พริ นึง เล่ีป เมือง เซ ฮอยจ ละ ลอวย โมง เมือ
กปู อ�ื 45พากัง กไน วฮินั เซ แฌฮ ไอฮ เลีฮ ลอา�
46พะเยซู อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �เปือะ� อาึ
ปัว มอป อาึง ลปุ แตะ นึง รดุม ซบราวก เปอะ�� อฮั
เซ� ฟวยจ เซ โอยจ รพาวม อ�ื

47 ไน ลอยะ ตฮนั เญอืม ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ ลืลาว
พะจาว ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี แจง มัฮ อื ปุย ซื ปุย
ไซ�� อฮั เซ� 48 โม ปุย โฮวน ป ฮอยจ แลน ป ยุฮ ป
อฮั ปุย เซ� เญอืม ยุ อื โอเอฮี ป เกิต เซ� ดิฮ ปุ เอญี
รน่าวก แตะ� ลอต เอญี ไม่ อ�ื 49 โม ป ยุง ปุ แตะ
ไม่ พะเยซู ไม่ โม ปรโปวน ป ฟวต อื เน่อมึ นึง จังวตั
กาลิลี ชุง แก กัน เซ เน่อมึ ก ซไง อ�ื

ปุย รมอยจ พะเยซู
(มท� 27:57; มก� 15:42; ยฮ� 19:38)

50 ไก ปรเมะ ไมจ ไล ติ ปุย� มัฮ ปุย ซืไซ� มอยฮ อื
มัฮ โยเซป� มัฮ ปุย ยว่ง อะรมิาทายา จังวตั ยูเด่ีย�
51 มัฮ ป รกวน ยุ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� ปัง
มัฮ โกะ อื ปุย ไน โม ซมาชกิ ซพา เซ ติ ปุย� ปุก โตว
รพาวม อื ตอก ป รเตีฮ โม เซ ไม่ ป ยุฮ อ�ื 52 โยเซป
เซ เลียก เคะ ปีลัต� ปัว โกะ พะเยซู นึง อ�ื 53 เญอืม
เซ บลาึฮ อื ฮา ไมะซาวแควง� เพาะ กูแก อื นึง พา
ปิญ รฮอยจ� รมอยจ อื โตะ อูโมง ปอยจ ปุย� มัฮ
อูโมง ก โอ ปุย ดิ รมอยจ ปุย นึง ติ ชวง� 54ซเงะ เซ
มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย อาึง โอเอฮี กา ซเงะ ลโล่ะ เซ�
เอจี ซ เติง ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อื เซ�

55 โม ปรโปวน ป ฟวต พะเยซู เน่อมึ นึง จังวตั กา
ลิลี เซ� โฮว ดิ ไม่ โยเซป� ยุ โตะ อูโมง รมอยจ ปุย
อื เซ� ยุ โรฮ ตอก เกือฮ อื ไอจ นึง อ�ื 56ฟวยจ เซ
เอญี� แฮรป อาึง ป ซออย ฮงาื ซออฮ ไม่ ลออยฮ
ซออย ฮงาื ตัม ป โกว ปุย เญือม รมอยจ ปุย ป ยุม�
ซเงะ ลโล่ะ อาวต นึง อื ตัม โกตไม ทื แตะ�

24
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มท� 28:2; มก� 16:1; ยฮ� 20:1)

1 วนัติต เมือ กซะ งาวป อื โม ปรโปวน เซ โฮว โตะ
อูโมง ก รมอยจ ปุย อื เซ� โรวก ป ซออย ฮงาื เอจี
แฮรป แตะ อาึง เซ� 2 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ ป
มัฮ ซโมะ เกลาะ ปุย โตะ อูโมง เซ เอจี วติ ปุย โอก
ฮา โตะ อูโมง เซ กา อ�ื 3 เญอืม ยุ อื โบฮ อื ตอก เซ�
เลียก โตะ อูโมง เซ ฆาื อ�ื ปังเมอ โอ ยุ โกะ พะเยซู
จาว� 4 ลไล ชุง อื นา เซ ไม่ เงอตึ ลัง่ แตะ� ปลาึฮ

งอ่ม ปรเมะ เคะ อื ลอา ปุย� ชุง โบ อ�ื เครองึ จาวป
อื ปิญ เฌียป เลียป เอนิ� 5 โม ปรโปวน เซ ฮลัต เนอึ
ม ฮลัต แนม ฆาื อ�ื นุ่ม เอนิ ติ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� ลไล นุ่ม อื ตอก เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เม
อยุ ซาวป เปอะ ป ไอม ลลาึง ก อาวต ป ยุม เฮ�ี 6 ป
ซาวป เปอะ เซ อาวต โตว นา เฮ�ี เอจี โกฮ ไอม�
ไมจ เปอะ ไตม ป อฮั อื อาึง ละ เปอะ เญือม อาวต
ลัง่ อื จังวตั กาลิลี โฮ� 7 เอจี อฮั เฮี ละ เปอะ� ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มอป ปุย เกือฮ อื อาวต ฆรมึ
ลวงั บัง่คัป ปุย มัป่� ซ เคิง ปุย นึง ไมะซาวแควง�
ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ
ละ อื ปรเมะ เซ� 8 เญือม เซ ปรโปวน โม เซ โตก
เอนิ ละ ป อฮั พะเยซู อาึง ละ แตะ ฆาื อ�ื

9 เอญี เน่อมึ นึง โตะ รมอยจ เซ� รโฮงะ ป ยุ ป
ฮมอง แตะ เซ ละ โม ลุกซิก เตือง กาว โรฮ ติ อื ไม่
ปุโฮมว อื เตือง โอยจ อ�ื 10 ป รโฮงะ ไล เซ ละ โม
ไกญกอ ลุกซิก อื มัฮ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ไม่ โยฮนั
นา ไม่ มาเรยี มะ ยาโคโบ่ ไม่ ปรโปวน ไฮญ ป อาวต
ไม่ อื งอ่น� 11 โม ลุกซิก เซ ปังเมอ แกต ป อฮั อื เซ
โอ มัฮ ป เนอึม� เจือ โตว ป อฮั อื เซ ฆาื อ�ื 12 เป
โตร โกฮ ตอ โฮว ฮอยจ โตะ รมอยจ เซ� นุ่ม แลน
อ�ื ยุ พา ปิญ เพาะ ปุย อื โน่ง� เอญี ไม่ เงอตึ ลัง่
แตะ นึง ป เอจี เกิต เซ�

โม ป โฮว ยว่ง เอมมาอู
(มก� 16:12-13)

13 ซเงะ เซ เยอ ลุกซิก พะเยซู ลอา ปุย กัมลัง โฮว
ยว่ง เอมมาอู� ยว่ง เซ รโปยฮ ฮา เวยีง เยรูซาเลม
เมาะ กาว โรฮ ติ กิโลเมต� 14 ลไล โฮว อื เซ อู ดิ ไม่
ปุ แตะ นึง ไลลวง โอเอฮี ป เอจี ยุ แตะ เกิต อื ไน ลอา
ลอวย ซเงะ เซ� 15 เญอืม เซ พะเยซู ฮอยจ ซดิ ไม่ อื
ลไล อู ดิ อื นึง ไล เซ� ลอต โฮว ดิ ไม่ อ�ื 16 ปุย ลอา
เซ ตอก โอเอฮี ป ไม่ญ โฮ� ยุง โตว มัฮ อื พะเยซู�

17 พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไลลวง เมอ ป
อู โม เปะ ลไล โฮว แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปุย ลอา เซ ชุง ลโล่ะ ไม่ ดักโดวง นา แตะ� 18 ติ

ปุย อ�ื มอยฮ อื มัฮ เคลโอปา� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย ติ
เวยีง เยรูซาเลม อมั มัฮ ปะ โน่ง ป โอ ยุง ไลลวง โอ
เอฮี ป เกิต นา เซ ไน ลอา ลอวย ซเงะ เฮ�ี� อฮั เซ�

19พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไลลวง เมอ��
อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไลลวง
ป เกิต ละ พะเยซู ยว่ง นาซาเรต� ปุย เซ มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว� มัฮ ปุย ซัมคัน นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ
โครยญ เจือ ซองนา พะจาว ไม่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
20 โม ซตุ ระ ยุฮ เอะ ไม่ โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง เอจี
ญวต พิต ละ อ�ื เกือฮ โม โรม ตัตซิน อื ฮอยจ ละ
ยุม อ�ื โม เซ เคิง อื นึง ไมะซาวแควง� 21 กา เซ
เอะ เอจี ซโอว รพาวม เมอะ ไม่� นึง ซ โตฮ อื โม อซิ
ราเอน เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ� โนก ฮา เซ เอจี
ไก ลอวย ซเงะ เตือง ซเงะ เนาะ เฮี เคียง เกิต โอเอฮี
เซ� 22 โม ปรโปวน ป มัฮ มู ติ ไม่ เอะ อฮั โรฮ ป เง
อตึ เอะ นึง� รเอฮ ซะ เญือม ปวยฮ โรง พริ อี โฮว
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โตะ รมอยจ อ�ื 23 ปังเมอ โอ ยุ โกะ อ�ื เอญี อู อื ละ
เอะ� อฮั ติ แตะ โฮลฮ ยุ บลอง เตปด่า� อฮั อื รโฮ
งะ ไอม ลัง่ พะเยซู ละ แตะ� 24 โม ปุโฮมว เอะ โฮว
โรฮ โตะ รมอยจ เซ งอ่น� โฮลฮ เนอมึ ยุ อื ตอก เอจี
อฮั โม ปรโปวน อื เซ ปังเมอ โอ โรฮ ยุ โกะ อ�ื� อฮั
เซ ละ พะเยซู�

25 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เกียฮ
ลโมวะ ลัมเลือ โน่ง เปอะ เมอ� เกียฮ เล่ีญ ลัมเลือ
โน่ง ซ เจือ เปอะ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง
โครยญ เจือ เมอ� 26 อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� พะครติ
จัมเปน อื โอต ป โซะ ตอก เซ เดอมึ ซ โฮลฮ อาวต
ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 27 เญือม เซ
พะเยซู รโฮงะ ไลลวง โอเอฮี ไก นึง พะทัม ป เกว ไม่
โกะ แตะ ละ อื โครยญ เจือ เกือฮ อื คาวไจ อ�ื รโฮ
งะ อื ละ อื เน่อมึ นึง ไลลวง ป ไซฮ ไอ โมเซ ฮอยจ ละ
ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โครยญ โฆะ อ�ื

28 เญือม เซ ฮอยจ ซดิ ไม่ ยว่ง ตะ แตะ โฮว เซ�
พะเยซู ยุฮ ฮุน ซ ลอต แตะ ฮา ยว่ง เซ� 29 ปุย ลอา
เซ ไปญ อื อาวต ไม่ แตะ ยว่ง เซ� �ไอจ ดิ ไม่ เอะ
ยว่ง เฮี ติ ซาวม� เอจี เตียม ซเงะ เอ� เอจี ซ ปู พริ
อ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู ฮาวก ดิ เนอมึ ไม่ อื เญือะ
เซ�

30 เญอืม งาวม อื ละ ซ โซม ดิ แตะ ไม่ อ�ื พะเยซู
ตุย คโนมปัง� ไววอน� เรยีก คโนมปัง เซ� เกือฮ อื
ละ ปุย ลอา เซ� 31 เญือม เซ ซเปีย เอนิ ไง่ อ�ื ยุง
เอนิ มัฮ อื พะเยซู� ฟวยจ เซ พะเยซู ปังเมอ ไฆร
งอ่ม เอนิ ฮา อ�ื 32 ปุย ลอา เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
�เญือม อู อื ไม่ เอะ ตัม คระ โฮว แตะ ไม่ รโฮงะ อื
พะทัม ละ เอะ ละ เกือฮ อื เอะ คาวไจ� เอะ อาวม
เอนิ ซโอว อื โตะ รพาวม แตะ ตอก งอ โฮ� โม่ เยอะ
อาวม�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

33 เญือม เซ ปุย ลอา เซ โกฮ เอญี เอนิ ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� รโตฮ ยุ โม ลุกซิก กาว โรฮ ติ ปุย
เซ รโจะ ดิ ไม่ ลุกซิก ไฮญ อ�ื 34 โม ปุย โฮวน เซ อฮั
เฮ�ี �พะโองจาว เอจี แจง โกฮ ไอม อ�ื ซีโมน เอจี
โฮลฮ ยุ อ�ื� อฮั เซ� 35 เญอืม เซ ปุย ลอา เซ รโฮงะ
โรฮ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ นึง คระ ละ โม เซ ไม่
ไลลวง ตอก ยุง แตะ มัฮ อื พะโองจาว เญือม เรยีก
อื คโนมปัง ละ แตะ�

พะเยซู ฮอยจ เคะ โม ลุกซิก แตะ
(มท� 28:16; มก� 16:14; ยฮ� 20:19)

36 ลไล รโฮงะ ลัง่ อื ไลลวง เซ ละ โม เซ� พะเยซู
ฮอยจ ชุง งอ่ม ลลาึง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ
อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ�� อฮั เซ�

37 โม เซ โตวฮ ฆราึง� ฮลัต เนอึม ฮลัต แนม�
โคะ อื มัฮ ยุ แตะ พี� 38พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอ
ยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ซุกซัก ซองไซ รพาวม เมอ� เม
อยุ รงัมะ รพาวม เปอะ นึง อาึ อ�ื 39 แลน เตะ ชวง
อาึ เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ ยุง มัฮ อื อาึ� เบื่อ แลน อาึ เฮี
เดอมึ เปอะ ซ ยุง� พี แจง โอ อื ไก เนะซองั ตอก ไก
เนะซองั อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

40ฟวยจ อฮั อื เซ เปลีฮ เตะ ชวง แตะ ละ อื เกือฮ
อื ยุ อ�ื 41 โม เซ ไมจ มวน ลอน รพาวม ไม่ เงอตึ
ลอน ลัง่ แตะ ปอ โอ แตะ ดิ ปุน เจือ มัฮ อื ป เนอมึ�
พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อมั ไก เญี่ยะ ป โซม ป ปอน
ยุฮ เปอะ นา เฮ�ี� อฮั เซ� 42 โม เซ เกือฮ กะ กา
ละ อื ติ ไซจ� 43 พะเยซู ตุย โซม อื ซองนา โม เซ�
44 เญือม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เญือม อาวต ลัง่ อาึ ไม่
เปอะ โฮ� เอจี มัฮ ไลลวง โอเอฮี เฮี ป อฮั อาึ อาึง ละ
เปอะ� เมาะ โอเอฮี ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม
ยุฮ แตะ� ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว� ไม่ ไล
ลวง ป ไก นึง พะทัม ลืลาว ป เกว ไม่ อาึ นึง อื เซ�
จัมเปน อื เกิต ตอก เอจี อฮั อื ซ เกิต โครยญ เจือ��
อฮั เซ ละ อ�ื

45 เญอืม เซ พะเยซู โปฮ รพาวม อื เกือฮ ซเปีย ละ
ซ เกือฮ อื พะทัม คาวคิง อ�ื 46 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี
มัฮ เฮี ป ไซฮ ปุย อาึง� พะครติ ซ จัมเปน อื โอต ป
โซะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ
ซ โกฮ ไอม แม� 47 ไลลวง เฌาะ ปุย รพาวม ไพรม
แตะ� ไม่ ไลลวง ยวก พะจาว มัป่ ยุฮ ปุย� ไมจ ปุย
ครอฮ ละ ปุย โครยญ เมือง ปุย เบือ อมันัต พะครติ
เซ� ไมจ อื ครอฮ นึง เวยีง เยรูซาเลม รกา� 48 โม
เปะ ปุน แปน เปอะ ซกิ พญีัน นึง เอจี ยุ เปอะ โอเอฮี
เฮี โครยญ เจือ� 49ป ซันญา เปือะ เกอะ อาึง ละ ปุย
อาึ ซ เกือฮ ฮอยจ เนอมึ ละ เปอะ� โม เปะ ไมจ เปอะ
มอง นึง เวยีง เฮี ฮอยจ ละ เกือฮ พะจาว อมันัต แตะ
เลีฮ อาวต นึง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู ฮาวก เมือง มะลอง
(มก� 16:19; กก� 1:9-11)

50 เญือม เซ พะเยซู ตาว โม เซ โอก ฮา เวยีง เซ
ฮอยจ รเตือป ยว่ง เบ่ทานี ติ โดฮ� ฟวยจ เซ ยวก
เตะ แตะ ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 51 ลไล ปิฮ อื มุ่น ละ อื เซ�
พะจาว เกือฮ อื ฮาวก ฮา อื เมือง มะลอง� 52 โม เซ
นุ่ม ติ แตะ ไว พะเยซู เตือง มู แตะ� ฟวยจ เซ เอญี
แม นึง เวยีง เยรูซาเลม� อาวต ไม่ ไมจ มวน เนอึ
ม รพาวม แตะ� 53 โม เซ อาวต แนฮ โตะ ควง วฮินั
โครยญ ซเงะ่� ลืลาว ดิ พะจาว นา เซ�
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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ โยฮนั
โยฮนั

ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ โยฮนั มัฮ ป เพอกึ เอะ
เกือฮ ยุง มัฮ พะเยซู �ลปุง จีวติ� ป ตึน ไก เน่อมึ
เมือ โรง อ�ื ไม่ �ป ฮอยจ เกิต แปน เนะซองั� อาวต
นึง ปลัฮเตะ� ปาวไม ยุฮ โยฮนั เอจี มัฮ ป ไซฮ อื ไอฮ
อาึง� มัฮ ไซฮ อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม ป ลาว เซ เจือ
มัฮ พะเยซู พะครติ ไม่ มัฮ อื กวน พะจาว เดอมึ ซ
โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เบือ อ�ื (โบ่ต 20 คอ
31)
เมือ โรง อื โยฮนั เกือฮ เอะ ยุง มัฮ พะเยซู �ลปุง

จีวติ� ป ตึน ไก ลอป� ฟวยจ เซ โยฮนั ไซฮ อาึง กัน
ซัมคัน โฮวน เจือ ป เปลีฮ ที มัฮ เนอมึ พะเยซู ป เรอึ
ม ปุย เกือฮ โปน มัป่ ป ซันญา พะจาว อาึง นึง พะ
ทัม ไพรม โฮ� มัฮ เนอึม กวน พะจาว ป ฮอยจ เน่
อมึ เมือง มะลอง� ฟวยจ เซ โยฮนั ไซฮ ไลลวง ป เพ
อกึ ตอม พะเยซู นึง ควมัไม ป เกว ไม่ ป ซัมคัน ยุฮ
อ�ื เอะ ยุง ไลลวง โม ป เจือ พะเยซู เบือ อื งอ่น ไม่
โม ป โอ ญอม เจือ อื งอ่น�
โบ่ต 13 ฮอยจ ละ โบ่ต 17 เกือฮ เอะ ยุ ตอก ฮรกั

พะเยซู ลุกซิก แตะ ไม่ ตอก เกาะ โลม อื รพาวม อื
ซาวม กา ซ โฮมวต ปุย แตะ� ลัก่ ก ลอยจ อื โยฮนั
รโฮงะ ไลลวง ตอก โฮมวต ปุย พะเยซู ไม่ ตอก ฟอง
ปุย อื ซองนา โม ป ระ ป คาว� ไม่ ตอก ยุม อื นึง ไมะ
ซาวแควง� รโฮงะ โรฮ ตอก โกฮ ไอม แม อื ไม่ ตอก
เปลีฮ อื ติ แตะ ละ โม ลุกซิก แตะ� เกือฮ อื ยุง แจง
แน โกฮ ไอม แตะ�
โยฮนั เนน ตอก เกือฮ พะเยซู จีวติ โอ เญาะ ไก

ลอยจ ละ ปุย� จีวติ เซ มัฮ ป โฮลฮ เอนิ ปุย เญือม
เจือ อื มัฮ พะเยซู คระ เซ� ไม่ ลปุง เนอึม ไม่ จีวติ�
นึง พะทัม โยฮนั เอะ ยุ โฮวน เจือ ป ทัมมด่า ป โกว
พะเยซู ละ แพป แตะ ไม่ โอเอฮี ป ไก ลอป� ตอก
รอาวม� ไม่ ป โซม ป ปอน� ไม่ ซเปีย� ไม่ แกะ� ไม่
โคะ อะงุน�

ลปุง จีวติ ฮอยจ แปน เนะซองั
1 โฆะ ลัง่ เมือ โรง อ�ื ป มัฮ �ลปุง จีวติ� เซ เอจี

ตึน ไก� ป มัฮ �ลปุง จีวติ� เซ อาวต ไม่ พะจาว�
เอจี มัฮ เนอมึ พะจาว� 2 �ลปุง จีวติ� เซ เอจี มัฮ ป
ตึน อาวต ไม่ พะจาว เน่อมึ เมือ โรง อ�ื

3พะจาว ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ เบือ �ลปุง จีวติ�
เซ� โอเอฮี เมาะ ป เกิต ป ไก เตือง โอยจ อื ไก โตว
ติ เจือ เนอมึ ป ยุฮ พะจาว โนก ฮา โกว แตะ ปุย เซ�
4 ปุย เซ เอจี มัฮ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ� เอจี มัฮ จี
วติ เซ ป มัฮ ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ เอ� 5ป ซเปีย เซ
เอจี รงั ลอป ลลาึง ก เฟียก อ�ื เฟียก เซ ปังเมอ โอ
ญึ่ต ยุฮ ป ซเปีย เซ ติ ชวง�

6พะจาว เอจี เกือฮ ปุย ฮอยจ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ
โยฮนั� 7 โยฮนั เซ ฮอยจ ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง ซ
เปีย เซ ละ ปุย� มัฮ ซ เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื เจือ

ไลลวง เซ เบือ ลปุง รโฮงะ แตะ เซ� 8 มัฮ โตว โกะ
อื ป มัฮ ซเปีย เซ� มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ รโฮงะ แตะ ไล
ลวง ซเปีย เซ� 9 ซเปีย เนอึม เซ เอจี รงั ละ ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื เญือม เซ เยอ ซเปีย เนอึม เซ กัมลัง
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ�

10 ปุย เซ เอจี อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี พะจาว เอจี
ยุฮ ปลัฮเตะ เฮี เบือ ปุย เซ� ปุย ปลัฮเตะ เฮี ปังเมอ
โอ ยุง ป มัฮ อ�ื 11 ปุย เซ ฮอยจ นึง บัน่เมือง ยุฮ
แตะ� ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เซ ปังเมอ โอ รปัคัม
อ�ื 12 ละ โม ป รปัคัม เมอ ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ
นึง อ�ื พะโอง ปังเมอ เกือฮ อื โฮลฮ แปน กวน พะ
จาว� 13 ปุย โม เซ มัฮ เกิต อื เบือ พะจาว� มัฮ โตว
เกิต อื ตอก เกิต ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ โตว เกิต อื ตัม
รพาวม ปุย ไม่ ป รไม่จ กัมกุยฮ อ�ื มัฮ พะจาว ป
เกือฮ อื เกิต เตอ�

14ป มัฮ �ลปุง จีวติ� เซ ฮอยจ เกิต แปน เนะซองั
อาวต ลลาึง เอะ� กุมปอ นึง กุนมุ่น ไม่ ลปุง เนอมึ�
เอะ เอจี โฮลฮ ยุ โญตซัก อ�ื โญตซัก อื เซ เอจี มัฮ
ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง เปือะ แตะ นึง มัฮ อื กวน ติ ยุฮ
เปือะ แตะ เซ�

15 โยฮนั รโฮงะ ไลลวง อ�ื อฮั เฮี เรยีง� �ปุย เฮี
เอจี มัฮ ป อฮั อาึ ซ ฮอยจ รเคะ แตะ โฮ� มัฮ ป ระ
ฮา อาึ นึง เอจี ตึน ไก อื กา อาึ�� อฮั เซ� 16 เอะ เตื
อง โอยจ เจอ เอจี โฮลฮ ป ไมจ เน่อมึ นึง กุนมุ่น กุม
ปอ ยุฮ อื เซ� มัฮ เนอึม กุนมุ่น โฮฮ ฮา เกียฮ แกต
ปุย อ�ื 17 พะจาว เกือฮ โกตไม ยุฮ แตะ ฮอยจ เบือ
ไอ โมเซ� กุนมุ่น ไม่ ลปุง เนอึม ปังเมอ ฮอยจ เบือ
พะเยซูครติ� 18 ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ ยุ พะ
จาว� ป มัฮ กวน ติ อื เซ ป อาวต ลอป ซดิ ไม่ เปือะ
แตะ เซ� เอจี เปลีฮ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว ละ
ปุย�

ป อฮั ป มวยญ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
19 โม ยวิ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ดวน โม ซตุ

ไม่ โม เลวี โฮว เคะ โยฮนั เซ� โม เซ โฮว ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 เญอืม เซ โยฮนั รโฮงะ ซื อ�ื เม่าะ โตว ไล แตะ
ฮา ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตว อาึ ป มัฮ พะครติ
เตอ�� อฮั เซ�

21 โม เซ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ตอก เซ โฮ�
ปะ มัฮ เปอะ ปุย� อมั มัฮ เปอะ เอลียา�� อฮั เซ ละ
อ�ื
โยฮนั โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ โตว�� อฮั เซ�
�อมั มัฮ เปอะ ปุย อฮั ปุย ซ ฮอยจ ซึป ลปุง พะ

จาว เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
�มัฮ โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื
22 โม เซ ไฮมญ แม อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ

เปอะ ปุย� รโฮงะ เนิ เดอมึ เอะ ซ เกียฮ อฮั ละ ป
ดวน เอะ ฮอยจ เซ� ปะ ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ ไลลวง
โกะ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 โยฮนั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ ป ครอฮ เน่อมึ
นึง ลาึน เวอืฮ ตอก เฮี โฮ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ
คระ ยุฮ พะโองจาว เกือฮ ซื�� ตอก ป อฮั อซิยา ป
ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ โฮ�� อฮั เซ�
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24 โม ป ฮอยจ ไฮมญ อื เซ มัฮ ป ดวน โม ฟารซีิ
ฮอยจ� 25 ไฮมญ แม โยฮนั ตอก เฮ�ี �ตัม โอ เปอะ
มัฮ พะครติ ไม่ เอลียา ไม่ ป ซ ซึป ลปุง พะจาว เซ�
เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ ปุย รปั บัป่ติซมา เมอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

26 โยฮนั โลยฮ แม อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เกือฮ
เนอมึ ปุย รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม� ปุย ป ชุง ลลาึง
โม เปะ เฮี ป โอ โม เปะ ยุง ปังเมอ ไก ติ ปุย� 27 มัฮ
ปุย เซ ป ฮอยจ รเคะ อาึ อ�ื ปัง มัฮ เมาะ ซ นุ่ม อาึ
กัฮ โม่ะเกิป อื โน่ง� โปง โตว ลัง่ ปุย เซ นึง แตวะ อาึ
ฮา�� อฮั เซ� 28 โอเอฮี ไล เซ เอจี เกิต นึง ยว่ง เบ่
ทานี บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต� มัฮ นา เซ ก เกือฮ
โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา เยอ�

กวน แกะ ยุฮ พะจาว
29 ปวยฮ พริ เซ แม โยฮนั ยุ เอญี พะ เยซู เคะ

แตะ� อฮั เฮ�ี �ตึต แตะ� เอจี มัฮ ปุย เซิต ป มัฮ
กวน แกะ ยุฮ พะจาว ป ญอม รปั มัป่ ยุฮ ปุย เตือง
ปลัฮเตะ อื ละ อ�ื 30 เอจี มัฮ ปุย เซ ป อฮั อาึ ซ ฮอยจ
รเคะ แตะ ไม่ ระ ไล อื ฮา อาึ� นึง เอจี ตึน ไก อื กา
อาึ� 31 ไพรม อื อาึ ยุง โตว โรฮ ป มัฮ อ�ื อาึ ปังเมอ
ฮอยจ เกือฮ โรฮ ปุย รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม� นึง
ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน ยุง ป มัฮ ปุย เซ�� อฮั
เซ�

32 โยฮนั เซ รโฮงะ แม ไลลวง อื ตอก เฮ�ี �อาึ
ชวน เลีฮ ลปุ พะจาว เน่อมึ มะลอง ตอก รโกะ เกอื
โฮ� เลีฮ อาวต นึง ปุย เซ� 33 กา เซ อาึ ยุง โตว ป
มัฮ อ�ื พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ เกือฮ ปุย รปั บัป่ติ
ซมา โตะ รอาวม เซ ปังเมอ อฮั อาึง เฮี เนิ� �ชวน
เปอะ เลีฮ อาวต ลปุ พะจาว นึง ป ออฮ� เอจี มัฮ ปุย
เซ ป เกือฮ ปุย รปั บั ่ปติซมา นึง ลปุ พะจาว�� อฮั
เซ เนิ� 34 อาึ เอจี ยุ อุ� ปุน แปน พญีัน อ�ื เอจี มัฮ
ปุย เซ ป มัฮ กวน พะจาว เยอ�� อฮั เซ�

พะเยซู เลือก ลุกซิก แตะ งอ่น
35 ปวยฮ พริ ติ ซเงะ อื แม โยฮนั ชุง ไม่ ลุกซิก

แตะ ลอา ปุย� 36 มอง แก พะเยซู ลไล โฮว อ�ื อฮั
เฮ�ี �ตึต แตะ� เอจี มัฮ ปุย เซิต ป มัฮ กวน แกะ ยุฮ
พะจาว�� อฮั เซ�

37 ลุกซิก อื ลอา ปุย เซ เญือม ฮมอง อื ป อฮั อื
เซ� โฮว ฟวต เอนิ พะเยซู ฆาื อ�ื 38 พะเยซู แมฆี
ลัก่เคะ แตะ� ยุ ป โฮว ฟวต แตะ เซ� ไฮมญ อ�ื
�เมอ ซาวป เปอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปุย ลอา เซ อฮั เฮ�ี �รปับี่� ปะ อาวต เปอะ ก

เมอ�� อฮั เซ� (รปับี่ อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ปอคู ไม่��
39 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี แลน เมิฮ�� อฮั

เซ�
ปุย ลอา เซ เอญี เนอมึ� โฮลฮ เนอมึ ยุ นา ก อาวต

อื เซ� ฮอยจ นา เซ เมาะ ปาวน โมง เมือ กปู อ�ื
ลอต อาวต ไม่ อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ�

40 ปุย ลอา ป ฮมอง ป อฮั โยฮนั ไม่ ฟวต อื ลัก่เคะ
พะเยซู เซ� ติ อื มัฮ อนัดรู� มัฮ ปุ ซีโมน เปโตร�
41อนัดรู โฮว ซาวป เอนิ ยุ เอยีกระ แตะ ป มัฮ ซีโมน

เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี โฮลฮ ยุ เมซิยา เยอ��
อฮั เซ� (เมซิยา เซ เอจี มัฮ อฮั อื ไม่ กซัต เลือก พะ
จาว อาึง ป อฮั ปุย พะครติ ไม่�� 42 อนัดรู โฮว ตาว
เอยีกระ แตะ เซ ฮอยจ เคะ พะเยซู� พะเยซู แก อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ ซีโมน กวน โยฮนั� ปุย
ซ อฮั แม เคฟา ละ เปอะ�� อฮั เซ� (เอจี มัฮ อฮั อื
เปโตร ละ� มัฮ โรฮ อฮั อื ซโมะ ละ��

ฟีลิป ไม่ นาทันเอน
43 ปวยฮ พริ ติ ซเงะ อื แม พะเยซู โปวต รพาวม

แตะ โฮว ฮอยจ นึง จังวตั กาลิลี� รโตฮ ยุ ฟีลิป�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ�

44 ฟีลิป มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตไซด่า� อาวต ยว่ง ติ ไม่
อนัดรู ไม่ เปโตร� 45 ฟีลิป โฮว ซาวป นาทันเอน�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง ไลลวง อื นึง
พะทัม โกตไม� ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง
ไลลวง อื โฮ� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ� มัฮ เยซู กวน โยเซป
ยว่ง นาซาเรต�� อฮั เซ ละ อ�ื

46 นาทันเอน อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ซ เกียฮ ฮอยจ
บุย ป ไมจ ป ญุ่ก นึง เน่อมึ ยว่ง นาซาเรต เตอ��
อฮั เซ�
ฟีลิป โลยฮ อื ละ อ�ื �เอญี แลน เมิฮ�� อฮั เซ�
47พะเยซู ยุ เอญี นาทันเอน เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ

โม ป โฮว ไม่ แตะ เซ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย อซิราเอน เนอึ
ม� ไก โตว ป โอ เนอมึ นึง อ�ื� อฮั เซ�

48นาทันเอน อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปะ ยุง เปอะ อาึ
ตอก เมอ�� อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �กา กอก ฟีลิป ปะ เญือม

อาวต ลัง่ เปอะ ฆรมึ โคะ เม เซ� อาึ เอจี ยุ อุ ปะ
อา�� อฮั เซ�

49 นาทันเอน อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปอคู� ปะ มัฮ
เนอึม เปอะ กวน พะจาว� ปะ มัฮ เนอึม เปอะ กซัต
ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั เซ�

50 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เจือ เปอะ
อาึ นึง อฮั อาึ ติ แตะ ยุ ปะ ฆรมึ โคะ เม เซ� เฆียง
เฮี ปะ ซ ยุ เปอะ ป ระ ไล ฮา เซ แม�� อฮั เซ� 51พะ
เยซู อฮั แม อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอมึ อ�ื โม เปะ ซ ชวน เปอะ โบฮ มะลอง ไม่ ซ
โฮลฮ เปอะ ยุ ฮาวกๆ เลีฮๆ โม เตปด่า พะจาว ราว ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

2
พะเยซู เปียน รอาวม แปน รอาวม อะงุน

1ซเงะ ลอวย นึง อื ไก กัน เญือะ ปุย นึง ยว่ง คานา
จังวตั กาลิลี� มะ พะเยซู โฮว โรฮ นา เซ� 2 เญือะ
ป เญือะ เซ ปัว โรฮ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื โฮว นึง กัน
แตะ เซ� 3 เญือม เอจี โอยจ รอาวม อะงุน เนอ มะ
พะเยซู อฮั เฮี ละ พะเยซู� �โม เฮี เยอ โอยจ รอาวม
อะงุน ยุฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื*

4พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มะ� เมอยุ เกือฮ เปอะ
กัน เฮี เกว ไม่ อาึ อ�ื เวลา ยุฮ อาึ ดิ ฮอยจ โตว��
อฮั เซ�

* 2:3 2:3 รอาวม อะงุน กอ ญุ โม ยวิ ตัง ฮา ไปล โกยฮ ปุย� นึง โอ อื เรยีง เปอเซน แอนโกฮอน นึง อ�ื ดัฮ ญุ โฮวน ลอน เกียฮ ญุ่ยจ โรฮ�
โม ยวิ กอ ญุ อื ไม่ โซม แตะ คโนมปัง� รไม่ โรฮ อื ไม่ รอาวม�
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5 มะ อื อฮั เฮี ละ โม กวนไจ เญือะ ป เญือะ เซ�
�ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป ดวน อื โม เปะ ยุฮ โครยญ
เจือ�� อฮั เซ�

6นา เซ ไก ฮมวน ซโมะ นึง แลฮ โม่ว� มัฮ ป โกว
โม ยวิ เญือม พัก อื โอเอฮี ตัม ปซี ปซา ยุฮ แตะ�
ฮมวน ซโมะ เซ ติ ติ กุป รอาวม พอน แลฮ ปุง� 7พะ
เยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เชยีต รอาวม ดุฮ โตะ
ฮมวน เฮี เกือฮ นาวก โอยจ เอนิ�� อฮั เซ� กวนไจ
เญือะ เซ เชยีต เนอึม ดุฮ รอาวม โตะ ฮมวน เซ ปอ
นาวก อื ฮอยจ นึง มวยญ อื เตือง โอยจ อ�ื 8ฟวยจ
เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เชยีต ตาว ละ ป มัฮ จาว
พัป เซ เมิฮ�� อฮั เซ�
โม เซ เชยีต เนอึม ตาว อ�ื 9 เญือม จิม ป มัฮ

จาวพัป เซ แลน รอาวม ป เอจี เปียน แปน รอาวม
อะงุน เซ ยุง โตว เน่อมึ ก ฮอยจ อ�ื มัฮ โม กวนไจ อื
โน่ง ป ยุง เงอ� จาวพัป เซ กอก ปรเมะ ซ เญือะ เซ
เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื 10 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย กอ ตาว
รอาวม อะงุน ไมจ รกา� เญือม เอจี โฮวน ญุ ปุย อื
ตาว แม ป โอ อื ทัน ไมจ� ปะ เกียฮ แฮรน โน่ง เปอะ
รอาวม อะงุน ไมจ ฮอยจ ปเล่ีย เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 กัน เฮี มัฮ ป ซัมคัน ยุฮ พะเยซู โฮน เมือ โรง
อ�ื มัฮ ยุฮ อื นึง ยว่ง คานา จังวตั กาลิลี� มัฮ เปลี
ฮ อื โญตซัก แตะ ละ ปุย นา เซ� โม ลุกซิก อื อาึง
รพาวม แตะ นึง อื ฆาื อ�ื 12 กัง เคะ เอ พะเยซู ไม่
มะ อื ไม่ โม ปุ อื ไม่ โม ลุกซิก อ�ื เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง
คาเพรนาอุม� อาวต นา เซ ลอา ลอวย ซเงะ�

พะเยซู โครฮ ป โอ ไมจ โอก ฮา วฮินั
(มท� 21:12; มก� 11:15; ลก� 19:45)

13 กัน เลียง ฌาว ยุฮ โม ยวิ เอจี ซ เติง� พะเยซู
ฮาวก ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� 14 เญือม เลียก อื
โตะ ควง วฮินั� รโตฮ ยุ ป โชะ โมวก� ป โชะ แกะ�
ป โชะ รโกะ เกอ�ื ไม่ ป งาวม มอง โบ โตะ ยุฮ แตะ
ละ ซ รตู แตะ มาื� 15พะเยซู ตุย โม่ะ ยุฮ ไมะแซ นึง
อ�ื โครฮ ซัตซิง โม เซ โอก ฮา ควง วิฮนั เซ เตือง
โอยจ อ�ื เตือง แกะ เตือง โมวก เซ� รเคอปึ โตะ ยุฮ
โม ป รตู มาื เซ� เกือฮ มาื ยุฮ อื เฮยี ไฮ เตือง โอยจ
อ�ื 16อฮั เฮี ละ โม ป โชะ รโกะ เกอื เซ� �ตุย โอเอฮี
โม เฮี เกือฮ โอก แปฮ� ปุ เกือฮ วฮินั ยุฮ เปือะ เกอะ
แปน นา ก โชะ ก นาวง ปุย โอเอฮี�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 โม ลุกซิก อื โตก เอนิ ฆาื อื ละ พะทัม ป อฮั เฮ�ี
�โอ พะจาว� รพาวม แด่น เนอะ นึง ฮรกั แตะ วฮินั
ยุฮ เปอะ ซ ฮะ ยุฮ โกะ โอะ ตอก งอ โฮ��

18 โม ยวิ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �กัน ซัมคัน ตอก เมอ
ป ซ เปลีฮ เปอะ เกือฮ เอะ ยุง ไก อมันัต เปอะ ละ ยุฮ
เปอะ โอเอฮี ตอก เฮี เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เญื่อฮ วฮินั เฮี
เกือฮ ไลจ เมิฮ� ไน ลอวย ซเงะ อาึ ซ โก โคระ แม
เยอะ�� อฮั เซ�

20 โม ยวิ อฮั เฮี ละ อ�ื �วิฮนั เฮี ปุย ยุฮ อื รปา
วน โรฮ แลฮ เนอมึ� ปะ อมั ซ ยุฮ เปอะ ลอวย ซเงะ
โน่ง�� อฮั เซ� 21 วฮินั อฮั พะเยซู เซ มัฮ อฮั อื ไม่
โกะ เนอึม โกะ แตะ ไอฮ� 22 เญือม เอจี โกฮ ไอม อื

เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� โม ลุกซิก อื โตก ฆาื อื ละ ป อฮั
อื อาึง เซ� เจือ ป อฮั พะทัม ไม่ ป อฮั พะเยซู อาึง
ฆาื อ�ื

พะเยซู ยุง ป อาวต กไน ปุย
23 เญือม อาวต พะเยซู นึง เวยีง เย รูซาเลม ติ

เจน ไก กัน เลียง ฌาว เยอ� โฮวน ป อฮั ติ แตะ เจือ
อื นึง ยุ อื ยุฮ อื ป ซัมคัน� 24พะเยซู ปังเมอ โอ อาึง
รพาวม แตะ นึง โม เซ นึง ยุง อื โตะ รพาวม ปุย โค
รยญ โฆะ อ�ื 25 จัมเปน โตว อื เกือฮ ปุย ไฮญ รโฮงะ
ไลลวง ปุย ละ แตะ� นึง ยุง อื ไอฮ ป อาวต กไน ปุย
โครยญ เจือ�

3
พะเยซู ไม่ นิโคเด่โม

1 ไน โม ฟารซีิ ไก ปรเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ นิโคเด่
โม� มัฮ ป ระ ป คาว ลลาึง โม ยวิ ติ ปุย� 2 ปุย เซ
โฮว เลีม เคะ พะเยซู เมือ ก ซาวม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�อาจาน� เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ อาจาน ดวน
พะจาว ฮอยจ เจอ� แจง โอ ปุย ซ เกียฮ ยุฮ ป ซัม
คัน ตอก ยุฮ ปะ อื โนก ฮา อาวต พะจาว ไม่ อ�ื� อฮั
เซ�

3พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื ปุย ดัฮ โอ เกิต โคระ โฮ� ซ โฮลฮ โตว ยุ บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�

4 นิโคเด่โม อฮั เฮี ละ อ�ื �ป เอจี กวต ซ เกียฮ
เกิต โคระ แม ตอก เมอ� อมั ซ เกียฮ เลียก เกิต แม
เน่อมึ โตะ เวยีก มะ แตะ ติ โฮน แม�� อฮั เซ�

5พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื ปุย ดัฮ โอ เกิต เบือ รอาวม ไม่ ลปุ พะจาว ซ
โฮลฮ โตว เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� 6 เนะซองั
ปุย เกียฮ เกือฮ ปุย เกิต นึง เนะซองั แตะ โน่ง� ลปุ
พะจาว ปังเมอ เกียฮ เกือฮ ปุย เกิต นึง ลปุ แตะ�
7 ปุ เงอตึ ฆาื ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ปุย เตือง โอยจ
อื ไมจ อื เกิต โคระ แม� 8 กาื ดัฮ ฆวต โฮว ลัก่ ออฮ
โฮว ลัก่ เตฮ� กาื เซ ปะ เอจี ฮมอง เปอะ ลอยฮ อ�ื
ปังเมอ โอ เปอะ ยุง เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ ลัก่ โฮว อ�ื เมาะ
ป เกิต เบือ ลปุ พะจาว มัฮ โรฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ
อ�ื� อฮั เซ�

9 นิโคเด่โม อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ตอก เซ ซ เกียฮ
แปน ตอก เมอ�� อฮั เซ�

10พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี มัฮ เปอะ คู เพ
อกึ โม อซิราเอน� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง ไลลวง เฮี
เฟือฮ� 11 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เอะ อฮั โอ
เอฮี เอจี ยุง แตะ� รโฮงะ โอเอฮี ละ เปอะ ตัม ป ยุ
ป ยุง แตะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม ไอฮ ลปุง
รโฮงะ เอะ ละ แตะ� 12 เญือม อฮั อาึ ไลลวง ปลัฮ
เตะ เฮี ละ เปอะ� ปะ เจือ เปอะ โตว� ดัฮ อาึ ซ อฮั
ไลลวง เมือง มะลอง ละ เปอะ ซ เกียฮ เจือ แม เปอะ
ตอก เมอ� 13 ดิ ไก โตว ป ฮาวก เมือง มะลอง โนก
ฮา ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ� ป เอจี เลีฮ เน่อมึ เมือง
มะลอง เซ� 14 ยวก ไอ โมเซ อาึง ซโอยญ ไร ซเงี นึง
โคะ เญือม อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ ตอก ออฮ� ไมจ
โรฮ ปุย ยวก ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ตอก เซ โรฮ�
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15 เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื ซ ไก จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ เบือ อ�ื ซ ตอก โรฮ ไลลวง ป ยุฮ ไอ โมเซ
เซ โรฮ�

16�พะจาว ฮรกั ปุย ปลัฮเตะ ปอ ปุน เกือฮ อื กวน
ติ แตะ ฮอยจ ละ อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ นึง กวน
พะจาว เซ ซ ยุม โตว ติ ตื เนอึม� มัฮ โฮลฮ อื จีวติ
โอ เญาะ ไก ลอยจ� 17พะจาว เอจี เกือฮ กวน แตะ
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� มัฮ โตว ฮอยจ รเตีฮ อื ปุย เกือฮ
ลอก ตุต แตะ� มัฮ ฮอยจ เกือฮ อื ปุย โปน มัป่ ยุฮ
แตะ� 18 ป อาึง รพาวม แตะ นึง กวน พะจาว เซ
เญือะ ลอก โตว กัน รเตีฮ� ป โอ อาึง รพาวม แตะ
นึง อื เอจี ลอก กัน รเตีฮ� มัฮ ฆาื โอ อื อาึง รพาวม
แตะ นึง กวน พะจาว ติ เซ� 19ป มัฮ กัน รเตีฮ อื เซ
เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี ป ซเปีย เอจี ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ�
ปุย ปังเมอ ฮรกั ป เฟียก ฮา ป ซเปีย นึง ฆอก กัน ยุฮ
อ�ื 20 เมาะ ป ยุฮ กัน ฆอก ตึน กอ เกละยุ ป ซเปีย
ไม่ โอ อื โรวต ฮอยจ นึง อ�ื ฮอ นึง ซ โอก กัน ยุฮ
แตะ เซ� 21 เมาะ ป ยุฮ กัน ซืไซ ปังเมอ ฮอยจ นึง
ก ซเปีย อ�ื นึง ซ เกือฮ อื ปุย ยุ ยุฮ แตะ กัน ไม่ เปิง
แตะ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

โยฮนั รโฮงะ ไลลวง พะเยซู
22ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื โฮว เลียก นึง

จังวตั ยูเด่ีย� อาวต ดิ นา เซ ติ วงั� เกือฮ ปุย รปั บั ่
ปติซมา� 23 เญือม เซ โยฮนั เกือฮ โรฮ ปุย รปั บัป่ติ
ซมา นึง ยว่ง ไอโนน นึง โฮวน รอาวม นา เซ� ยว่ง
เซ ซดิ ไม่ ยว่ง ซาลิม� ปุย ฮอยจ รปั แนฮ บัป่ติซมา
นา เซ� 24 เญือม เซ เยอ ปุย ดิ ดุฮ โตว โยฮนั โตะ
คอก� 25 ไก โม ยวิ ติ ปุย ฮอยจ เก ปุ แตะ ไม่ ลุกซิก
โยฮนั นึง ไลลวง ปซี ปซา พัก ปุย โอเอฮี� 26 โม เซ
เอญี เคะ โยฮนั ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� ปุย ป
รโฮงะ ปะ ไลลวง อื เญอืม อาวต เปอะ ไม่ บลัฮ โกลง
จอแด่น ลวง ลัก่เติต โฮ� กัมลัง เกือฮ โรฮ ปุย รปั บั ่
ปติซมา� ปุย โฮว เคะ อื เตือง โอยจ แตะ�� อฮั เซ�

27 โยฮนั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว ปุย ป
โฮลฮ โอเอฮี โนก ฮา เกือฮ พะจาว อื ละ อ�ื 28 โม
เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ไอฮ อฮั อาึ ติ แตะ โอ มัฮ พะค
รติ เตอ� พะจาว มัฮ ดวน อื อาึ โฮว รกาพะครติ เซ�
29ป ซ โฮลฮ ปเครฮี เอจี มัฮ กวน เบลีย ซ เญือะ เซ�
ปุโฮมว กวน เบลีย เซ มอง งอ่ต ลเลาะ กวน เบลีย
เซ� ไมจ มวน รพาวม นึง ฮมอง แตะ ลเลาะ กวน เบ
ลีย ซ เญือะ เซ� ตอก โรฮ เซ� ไมจ มวน รพาวม อาึ
เอจี กุม เอจี ปอ เนอมึ โรฮ เบือ อ�ื 30 ไลลวง ปุย เซ
ไมจ อื ระ ปุๆ� ไลลวง อาึ นึง อื ปังเมอ ไมจ อื แตวะ
ปุๆ�� อฮั เซ โยฮนั�

ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง
31ป ฮอยจ เน่อมึ ลัก่ ฮลาวง อื มัฮ ป ระ ไล ฮา ปุย

ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ มัฮ
ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� อู โรฮ ไลลวง ปลัฮเตะ� ป
ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง มัฮ ป ระ ไล ฮา ปุย ไฮญ
เตือง โอยจ อ�ื 32 ปุย เซ รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ
ละ ปุย� ปังเมอ โอ ไก ป ฆวต ไอฮ ป อฮั อ�ื 33 ดัฮ ไก
ป ไอฮ ป อฮั อื เอจี เมาะ โรฮ ลัปลอง อื มัฮ ป อฮั พะ

จาว เซ ป เนอึม ป แนม� 34 ป ดวน พะจาว ฮอยจ
เซ อฮั ลปุง พะจาว นึง เอจี เกือฮ พะจาว ลปุ แตะ
ละ อื กุมปอ� 35ป มัฮ เปือะ อื ฮรกั เนอมึ กวน แตะ
เซ� เอจี เกือฮ โอเอฮี เตือง โอยจ อื อาวต ฆรมึ อมั
นัต อ�ื 36 ป อาึง รพาวม แตะ นึง กวน พะจาว เซ
เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ป โอ เจือ กวน อื
เซ ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ� ปุย เซ มัฮ นัม ยุ
ฮาวก รพาวม พะจาว ละ แตะ�

4
พะเยซู อู ดิ ไม่ ปรโปวน ซามาเรยี

1 โม ฟารซีิ ฮมอง โฮลฮ พะเยซู ลุกซิก แตะ โฮวน
ฮา โยฮนั ไม่ เกือฮ อื รปั บัป่ติซมา� 2ญันได่ มัฮ โตว
พะเยซู ไอฮ ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� มัฮ โม ลุกซิก
อ�ื 3 เญือม เอจี ยุง พะเยซู ฮมอง โม ฟารซีิ ไล เซ�
โอก โฮว แม ฆาื อื ฮา จังวตั ยูเด่ีย ละ ซ ฮอยจ แตะ
นึง จังวตั กาลิลี�

4 จัมเปน โฮว ฆาื อื คระ จังวตั ซามาเรยี� 5 ลไล
โฮว อื ฮอยจ นึง ยว่ง ซิคา จังวตั ซามาเรยี� ซดิ ไม่
นาตี ป เกือฮ ยาโคป ละ โยเซป ป มัฮ กวน แตะ�
6 นัมโม่ ยุฮ ยาโคป ไก โรฮ นา เซ� พะเยซู โซะไมญ
นึง โฮว แตะ นึง คระ� เญื่อฮ งาวม โบ นัมโม่ เซ�
ปุก เมือ งอ่น ซเงะ� 7-8 โม ลุกซิก อื เอจี โฮว เลียก
โตะ ยว่ง ละ ซ รวี แตะ ป โซม ป ปอน แตะ�
เญอืม เซ ฮอยจ เชยีต ปรโปวน รอาวม นึง ติ ปุย�

มัฮ โม ซามาเรยี� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ญุ
รอาวม ยุฮ เปอะ เญี่ยะ�� อฮั เซ�

9 ป มัฮ ปรโปวน จังวตั ซามาเรยี เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ มัฮ เปอะ โม ยวิ� อาึ มัฮ โม ซามาเรยี� เกียฮ
ปัว โน่ง เปอะ ญุ รอาวม นึง อาึ เมอ�� อฮั เซ� (โม
ยวิ ไม่ โม ซามาเรยี ตึน โอ ญอม ลเลียก รไม่ ไม่ ปุ
แตะ��

10พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ยุง เปอะ ป เกือฮ ป
กอยฮ พะจาว ละ ปุย� ไม่ ยุง เปอะ ป ปัว ญุ รอาวม
นึง แตะ เฮ�ี ปะ ตึน ซ ปัว เปอะ นึง ปุย เซ� ปุย เซ
ซ โฮลฮ เกือฮ รอาวม จีวติ ละ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

11ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอยีก� ปะ ไก เปอะ
โตว ควน เชยีต รอาวม ยุฮ� นัมโม่ เฮี โด่ะ� ปะ ซ
โฮลฮ เปอะ รอาวม จีวติ เซ เน่อมึ ก เมอ� 12ปะ อมั
มัฮ เปอะ ป ระ ฮา ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ�
ป เกือฮ นัมโม่ เฮี ละ เอะ� ยาโคป เซ เอจี โฮลฮ ญุ
รอาวม นึง อื เตือง กวน อื เตือง คอง เลียง อ�ื� อฮั
เซ�

13 พะเยซู โลยฮ อ�ื �เมาะ ป ญุ รอาวม เฮี แจง
ซ ฆวต ญุ แม อื โครยญ โฆะ แตะ� 14 เมาะ ป ญุ
รอาวม เกือฮ อาึ ละ แตะ ปังเมอ โอ เญาะ ซ ฆวต ญุ
แม อื ติ ชวง� รอาวม เกือฮ อาึ ละ อื เซ ซ แปน
รอาวม ปลาึ ฮ ป ปัต ลอป กไน โกะ อ�ื เอจี มัฮ
รอาวม เซ ป แปน จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ อ�ื�
อฮั เซ�

15ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอยีก� เกือฮ รอาวม
เซ ละ อาึ เมิฮ� เดอมึ เมอะ โอ เญาะ ซ ฆวต ญุ แม�
เดอมึ โอ เญาะ ซ โฮลฮ โฮว เชยีต ก ซไง อื ตอก เฮ�ี�
อฮั เซ�

16 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว กอก ปรเมะ เญือะ
เปอะ ฮอยจ นา เฮี เมอะ�� อฮั เซ�
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17 ปร โป วน เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ไก โตว ปร เมะ
เญือะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เอจี ปุก อฮั เปอะ ติ แตะ

โอ ไก ปรเมะ เญือะ อา� 18ญันได่ ปะ เอจี ไก พอน
ปุย ปรเมะ เญือะ เปอะ� ป อาวต ไม่ เปอะ ปเล่ีย เฮี
มัฮ เนอมึ โตว ปรเมะ เญือะ เปอะ� ป อฮั ปะ เซ เนอึ
ม�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �เอียก� อาึ เอจี ที เนิ มัฮ
เปอะ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย� 20 จัตเจือ ไพรม เอะ
กอ ไว พะจาว นึง บลาวง เฮ�ี โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ
ปังเมอ อฮั เปอะ มัฮ นึง เวยีง เยรูซาเลม ก ไมจ ปุย
ไว พะจาว เยอ�� อฮั เซ�

21พะเยซู โลยฮ อ�ื �ออ� เจือ อาึ อื เมิฮ� เอจี ซ
เติง เวลา เญอืม โอ ปุย เญือะ ซ ไว เปือะ เกอะ นึง บ
ลาวง เฮ�ี นึง เวยีง เยรูซาเลม ปุ โรฮ ซ ไว อ�ื 22 โม
เปะ ป มัฮ โม ซามาเรยี ไว เปอะ ป โอ แตะ ยุง� เอะ
ยุง เงอะ ป ไว แตะ เซ� ไลลวง เกือฮ พะจาว ปุย โปน
มัป่ ซ โอก เน่อมึ นึง โม ยวิ� 23 ซ ไก ติ ซเงะ� ซเงะ
เซ เอจี ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี เญือม เซ โม ป ไว เนอึม
เปือะ เกอะ ซ ไว อื นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่ ลปุง
เนอึม� มัฮ โม ป ไว ตอก เซ ป ปุก เนอึม รพาวม
เปือะ เกอะ� 24 พะจาว มัฮ ลปุ� โม ป ไว เนอึม อื
ไมจ อื ไว นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่ ลปุง เนอึม��
อฮั เซ�

25 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุง เงอะ ซ
ฮอยจ เมซิยา� (มัฮ ป อฮั ปุย พะครติ ไม่ เซ�� เญื
อม เอจี ฮอยจ ปุย เซ ซ รโฮงะ โอเอฮี ละ เอะ โครยญ
เจือ�� อฮั เซ�

26 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ อาึ ป อู ดิ ไม่
เปอะ เฮี ป มัฮ ปุย อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 เญอืม เซ ฮอยจ เอนิ โม ลุกซิก อ�ื โม เซ เงอตึ
โรฮ ฆาื อู พะเยซู ไม่ ปรโปวน เซ� ปังเมอ โอ ไก ป
โรวต ไฮมญ ปรโปวน เซ ติ ปุย เนอึม� �เมอ ฮอยจ
ซาวป เปอะ นา เฮ�ี� โรวต โตว อฮั เซ ละ อ�ื �เมอ
ยุ อู เปอะ ไม่ ปรโปวน เซ�� ฆวต อฮั เซ ละ พะเยซู
ปังเมอ โอ โรฮ โรวต อฮั อื ละ อ�ื

28 ปรโปวน เซ ละ อาึง โดง รอาวม ยุฮ แตะ นา
เซ� แม เลียก โตะ ยว่ง� อฮั เฮี ละ ปุย� 29 �โฮว
แลน ปรเมะ ป เกียฮ รโฮงะ ไล ยุฮ อาึ เนิ โครยญ
เจือ เซ เมอะ� ปุย เซ โม่ มัฮ พะครติ�� อฮั เซ�

30 เญอืม เซ ปุย โม เซ โอก ฮา ยว่ง แตะ ฆาื อื โฮว
โรฮ เคะ พะเยซู� 31 เญือม เซ โม ลุกซิก อื ดวน พะ
เยซู โซม� �ปอคู� โซม�� อฮั เซ ละ อ�ื

32พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ไก ป โซม ป โอ
โม เปะ ยุง�� อฮั เซ�

33 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �อมั เอจี
ไก งอ่น ป ตาว ป โซม ละ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

34พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เญอืม ยุฮ ฮุ ตัม ปุก
อื รพาวม ป ดวน อาึ ฮอยจ ไม่ เกือฮ ฮะ กัน ยุฮ อื
ฟวยจ� เอจี มัฮ เซ ป โซม ยุฮ อาึ อ�ื 35 โม เปะ อฮั
ลัง่ เปอะ ซ ไก ปาวน เคิ กา ปุน เฮงาะ ออ� โม่ เปอะ
อฮั� งอ่ต แลน� ซ อฮั อาึ ละ เปอะ� แก แลน ลัก่

ชจิ เซิต เมิฮ� เอจี ซเงี เฮงาะ ออ� เอจี เคราะ มัก�
36ป มัก เฮงาะ เซ โฮลฮ จัง โฮลฮ ลา แตะ� ไม่ แฮรน
อื อาึง ลังวนั กัน ยุฮ แตะ เซ ฮอยจ ละ จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ แตะ� ป วนั เฮงาะ ไม่ ป มัก เฮงาะ เซ ไมจ
มวน ดิ รพาวม ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื 37 ป กอ อฮั ปุย
เยอ เอจี มัฮ ป เนอึม� �ไก ป วนั ติ ปุย� ไก ป มัก
ติ ปุย�� อฮั เซ� 38 อาึ เอจี ดวน โม เปะ โฮว มัก เตื
อง โอ เปอะ โฮลฮ โอก เรยีง แตะ ละ ซมา แตะ� มัฮ
ปุย ไฮญ ป โอก เรยีง แตะ ละ อ�ื แปน กุน ละ โม
เปะ นึง เอจี ยุฮ โม เซ อาึง ละ เปอะ�� อฮั เซ�

39 ปุย ซามาเรยี ยว่ง เซ โฮวน ป เจือ พะเยซู นึง
ฮมอง แตะ อฮั ปรโปวน เซ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ เกีย
ฮ รโฮงะ ไล ยุฮ อาึ เนิ โครยญ เจือ�� อฮั อื ตอก เซ
ปรโปวน เซ� 40 เญือม ฮอยจ โม ซามาเรยี เคะ พะ
เยซู� ปัว อื อาวต ไม่ แตะ� พะเยซู อาวต เนอึม ไม่
อื นา เซ ลอา ซเงะ� 41 ปุย ไฮญ โฮวน ป เจือ เบือ
ฮมอง แตะ ป อฮั พะเยซู ไอฮ�

42ฟวยจ เซ โม เซ อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �ปเล่ีย
เฮี มัฮ โตว เจือ เบือ ป อฮั ปะ โน่ง� มัฮ โรฮ เบือ เอจี
ฮมอง โกะ โอะ ไอฮ ป อฮั อ�ื เอจี ยุง เงอะ มัฮ เนอึ
ม อื ปุย เฮี ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ เตือง ปลัฮเตะ อ�ื�
อฮั เซ�

พะเยซู เกือฮ กวนดุ ไฮ โซะ ติ ปุย
43ฟวยจ เซ ลอา ซเงะ เอ� พะเยซู โอก ฮา นา เซ

ลอต โฮว ฮอยจ จังวตั กาลิลี� 44พะเยซู เอจี รโฮงะ
ไอฮ อื ตอก เฮ�ี �ป ซึป ลปุง พะจาว ไก โตว ป นัปทื
นึง ยว่ง โกะ อื ไอฮ แฮ�� อฮั เซ� 45 เญอืม เอจี เลีย
ก อื จังวตั กาลิลี เยอ โม กาลิลี รโนฮ รชงึ อ�ื โม เซ
เอจี โฮลฮ โฮว ยุ ป ซัมคัน ยุฮ อื โครยญ เจือ ติ เจน
ไก กัน เลียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม�

46 พะเยซู ฮอยจ แม นึง ยว่ง คานา จังวตั กาลิ
ลี แม� มัฮ นา ก ยุฮ อื รอาวม เกือฮ แปน รอาวม
อะงุน โฮ� นึง ยว่ง คาเพรนาอุม เซ ไก จาวไน ติ ปุย
โซะ กวน รเมะ� 47 เญอืม เอจี ฮมอง จาวไน เซ โอก
พะเยซู ฮา จังวตั ยูเด่ีย ไม่ เอญี เลียก อื จังวตั กาลิ
ลี เยอ� ปุย เซ ฮอยจ เคะ อ�ื ปัว อื เลีฮ ฮอยจ ยว่ง
แตะ ละ ซ เกือฮ อื เรอมึ กวน แตะ เซ เกือฮ ไฮ� นึง
เอจี ซ ยุม ลอป เนอมึ กวน อื เซ�

48พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ดิ ยุ
ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง โฮ� ตึน โอ เปอะ ซ เจือ��
อฮั เซ�

49 จาวไน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ปัว ปะ เลีฮ
ไม่ อาึ กา ยุม กวน เนอะ�� อฮั เซ�

50 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ� กวน เปอะ
เซ ซ ไอม�� อฮั เซ�
ปุย เซ เจือ อื ป อฮั พะเยซู ละ แตะ เซ� เอญี

เนอึม ฆาื อ�ื 51 ลไล เอญี อื นึง คระ รโตฮ ยุ กวน
ไจ แตะ� โม เซ รโฮงะ เอจี มัฮ กวน อื เซ นัม ไอม
ละ อ�ื 52 เญอืม เซ ไฮมญ เวลา ฌักแฟน กวน แตะ
เซ� โม กวนไจ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �โฆะ เนิ เมาะ ไบ่
โมง อาวต ฮอยจ โซะ อ�ื� อฮั เซ�
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53 เญือม เซ เปือะ อื โตก ละ มัฮ อื เวลา อฮั พะ
เยซู กวน แตะ เซ ซ ไอม� ปุย เซ เจือ พะเยซู ฆาื อื
เตือง กวน เตือง เฌือต แตะ� 54 เอจี ไก ลอา โฮน
เตือง เซ ป ซัมคัน ยุฮ พะเยซู ฟวยจ โอก อื ฮา จังวตั
ยูเด่ีย ฮอยจ จังวตั กาลิลี�

5
ป โซะ โบ นอง

1 ฟวยจ เซ ไก แม กัน ชลอง ยุฮ โม ยวิ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� พะเยซู ฮาวก ฆาื อื นา เซ� 2 โบ โตะ
รเวอืะ แกะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ไก นอง นึง ติ ไม่
ซาลา พอน ลัง� นึง ลปุง ฮบีรู อฮั เบ่ตซาทา ไม่ นอง
เซ� 3 โตะ ซาลา โม เซ โฮวน ป โซะ ไอจ นึง� จัก
ไง่ งอ่น� คาโด่ งอ่น� ยุม เตะ ยุม ชวง งอ่น� 4 (โม
เซ มอง เญือม พุกเพียก รอาวม เซ� นึง ไก เตปด่า
ยุฮ พะจาว ติ ปุย ป ฮอยจ เกือฮ รอาวม โตะ นอง เซ
พุกเพียก แปน แปน ฮอยจ แตะ� เญือม พุกเพียก
รอาวม เซ ป โฮลฮ เลีฮ โตะ รอาวม เซ รกา ซ ไฮ ป
โซะ อาวม เซ เบือ อ�ื� * 5นา เซ ไก ปรเมะ โซะ นึง
ติ ปุย� เอจี ไก งว่ย ซเตะ เนอมึ โซะ อื เซ� 6 เญือม
ยุ พะเยซู ไม่ เอจี ยุง อื เล่ีญ อาวต อื นา เซ� ไฮมญ
อื ฆาื อ�ื �ปะ อมั ฆวต ไฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 ปุย โซะ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอียก� เญือม
พุกเพียก รอาวม เซ ไก โตว ป เรอึม ยวก อาึง เงอะ
โตะ นอง เซ� ลไล โฮว อาึ อื เอจี เลีฮ ปุย ไฮญ กา
เยอะ�� อฮั เซ�

8 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ ยวก โรวก ซัต ไอจ
เปอะ� โฮว ไม่ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 เญือม เซ ปร
เมะ โซะ เซ ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ� ยวก โรวก ซัต ไอจ
แตะ โฮว ไม่ อ�ื
ซเงะ เซ ปุก ซเงะ ลโล่ะ� 10 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อื ละ

ป โซะ เอจี ไฮ เซ� �เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ลโล่ะ� กลอม
เปอะ โรวก ซัต ไอจ แตะ เซ มัฮ ป พิต โกตไม ยุฮ พะ
จาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ปุย ป เรอึม อาึ เกือฮ ไฮ เซ
ดวน อาึ ยวก โรวก ซัต ไอจ แตะ โฮว ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

12 โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ป ดวน ปะ ยวก ปุ
โฮว ซัต ไอจ แตะ เซ มัฮ ปุย�� อฮั เซ�

13 ป ไฮ โซะ เซ ยุง โตว ป มัฮ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี บระ
พะเยซู โฮว ฮา นึง โฮวน ป อาวต นา เซ�

14 กัง เคะ เอ พะเยซู รโตฮ ยุ ปุย เซ โตะ ควง วิ
ฮนั� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไตม อาึง� ปะ เอจี ไฮ เปอะ� ปุ
เญือะ ยุฮ ป พิต เตอ เดอมึ เปอะ โอ ซ ลอก ป โซะ
ฮา เซ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 ปุย เซ โอก โฮว รโฮงะ
อื ละ โม ยวิ มัฮ อื พะเยซู ป เกือฮ โกะ แตะ ไฮ เซ�

16 มัฮ เซ ป โคมเฮง โม ยวิ พะเยซู ฆาื อื นึง กอ
เกือฮ อื ป โซะ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ� 17พะเยซู อฮั เฮี ละ
โม เซ� �เปือะ เกอะ ยุฮ ลอป กัน ฮอยจ ปเล่ีย� อาึ
ยุฮ แนฮ โรฮ โฮะ�� อฮั เซ� 18 มัฮ เซ ป โฮว โม ยวิ
ละ ซาวป แตะ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื มัฮ โตว ฆาื พิต

อื โกตไม ซเงะ ลโล่ะ เซ โน่ง� มัฮ โรฮ ฆาื อฮั อื พะ
จาว มัฮ เปือะ แตะ� เญือม อฮั อื ตอก เซ เอจี มัฮ
เมีญ อื ติ แตะ บรญิ ไม่ พะจาว�

กวน พะจาว มัฮ ป เกียฮ ซอ ป ยุม
19พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม

เนอมึ อ�ื กวน อื เซ ยุฮ โตว โอเอฮี นึง โกะ แตะ� มัฮ
ยุฮ อื ตัม ป เอจี ยุ อื ยุฮ เปือะ แตะ โน่ง� ยุฮ เปือะ อื
ตอก ออฮ กวน อื ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� 20 เปือะ อื ฮรกั
กวน แตะ� เมาะ ป มัฮ กัน ยุฮ แตะ เปลีฮ อื ละ กวน
แตะ เซ โครยญ เจือ� ซ เปลีฮ กัน ระ ไล ฮา เซ แม
ละ อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เงอตึ นึง� 21 เปือะ อื
เกือฮ ป ยุม โกฮ ไอม ไก แม จีวติ ตอก ออฮ� กวน อื
เกือฮ โรฮ จีวติ ละ ปุย ตัม รพาวม โกะ แตะ ตอก เซ
โรฮ� 22 เปือะ อื รเตีฮ โตว ปุย ติ ตื เนอมึ� กัน รเตีฮ
เตือง โอยจ อื เอจี มอป อาึง อื ละ กวน แตะ� 23 นึง
ซ เกือฮ อื ปุย นัปทื ป มัฮ กวน แตะ เซ เตือง โอยจ
แตะ� ตอก นัปทื ปุย เปือะ อื โรฮ� ป โอ นัปทื กวน
อื เซ มัฮ โรฮ โอ อื นัปทื เปือะ อื ป ดวน กวน แตะ เซ
ฮอยจ โรฮ�

24 �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื เมาะ ป งอ่ต
ลปุง รโฮงะ อาึ อ�ื ไม่ เจือ อื ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ�
ปุย เซ ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ซ ลอก โตว กัน
รเตีฮ� เอจี มัฮ โปน อื ยุม ไม่ โฮลฮ อื จีวติ แตะ�
25 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื เอจี ซ เติง เวลา
อ�ื เอจี ฮอยจ เนอึม ปเล่ีย เฮ�ี โม ป ยุม ซ ฮมอง ล
เลาะ กวน พะจาว� เมาะ ป โฮลฮ ฮมอง เซ ซ โกฮ
ไอม แม� 26 เปือะ อื เซ มัฮ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ ละ
ปุย ตอก ออฮ� เอจี เกือฮ โรฮ กวน แตะ แปน กาวะ
งาว ฮกั งุน จีวติ ละ ปุย ตอก เซ โรฮ� 27 เกือฮ โรฮ
อื ไก อมันัต ละ ซ ปุน รเตีฮ อื ปุย นึง มัฮ อื กวน ปุย
ปลัฮเตะ�

28 �โม เปะ� ปุ เงอตึ ฆาื ไล เฮี เยอ� เอจี ซ เติง
เวลา อ�ื เญอืม เซ โม ป เอจี อาวต โตะ รมอยจ เจอ
ซ ฮมอง ตื ลเลาะ อ�ื 29 ซ โฮลฮ เอนิ โอก ฮา โตะ
รมอยจ เซ� ป ยุฮ ป ไมจ ซ โกฮ ไอม แม ละ จีวติ
แตะ� ป ยุฮ ป ฆอก ซ โกฮ ไอม แม ละ ซ ลอก แตะ
กัน รเตีฮ ไม่ ซ โฮลฮ อื ตุต แตะ� 30 อาึ อื เกียฮ ยุฮ
โตว โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� อาึ รเตีฮ โอ
เอฮี ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ โน่ง� กัน รเตีฮ อาึ
ปุย มัฮ ป ซื ฆาื อ�ื อาึ มัฮ โตว ซาวป ยุฮ โอเอฮี ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม รพาวม ป ดวน
อาึ ฮอยจ เซ�

ซกิ พญีัน ยุฮ พะเยซู
31 �อาึ ดัฮ แปน ไอฮ ซกิ พีญัน ละ โกะ แตะ โฮ�

ป อฮั อาึ เซ ตอก ป โอ เนอึม ละ ปุย ฆาื อ�ื 32 เอจี
ไก ติ ป แปน ซกิ พีญัน ละ อาึ อ�ื อาึ เอจี ยุง เงอะ
มัฮ ป อฮั ป มวยญ อื นึง ไลลวง อาึ เซ ป เนอมึ�

33 �โม เปะ ดวน เปอะ ปุย โฮว เคะ โยฮนั� โยฮนั
เซ รโฮงะ ไลลวง ลปุง เนอมึ ละ เปอะ� 34อาึ ปังเมอ
โอ ไอฮ ปุย ปลัฮเตะ แปน ซกิ พีญัน ยุฮ แตะ� อาึ

* 5:4 5:4 นึง พะทัม ไพรม งอ่น อื ไก โตว คอ 4 นึง�
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มัฮ อฮั ละ เปอะ นึง ฆวต เกือฮ โม เปะ โปน ฮา มัป่
ยุฮ แตะ� 35 โยฮนั เซ มัฮ ตอก ออม ป ซอต รงั ซ
เปีย แตะ ละ ปุย� โม เปะ ญอม เปอะ ญันด่ี นึง ซ
เปีย ยุฮ อื เซ ติ วงั�

36 �ซกิ พีญัน ยุฮ อาึ อื ปังเมอ ระ แม ฮา ลปุง พี
ญัน ป อฮั โยฮนั เซ� เอจี มัฮ กัน เกือฮ เปือะ เกอะ
เนิ ละ ซ เกือฮ อื อาึ ยุฮ เกือฮ ฟวยจ� มัฮ กัน เซ ป
มัฮ ซกิ พญีัน ยุฮ อาึ อ�ื ไม่ มัฮ อื ควน เกือฮ ปุย ยุง
แจง แน ดวน เปือะ เกอะ อาึ ฮอยจ ฆาื อ�ื 37 เอจี
มัฮ เอนิ เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ ป แปน ซกิ
พีญัน ละ อาึ อ�ื โม เปะ ดิ ฮมอง เปอะ โตว ลเลาะ
อื ติ ชวง� ดิ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ โกะ อ�ื 38 ลปุง อื
อาวต โตว นึง โม เปะ� มัฮ ฆาื โอ โม เปะ ญอม เจือ
ป ดวน พะจาว เซ ฮอยจ� 39 โม เปะ เอจี ซาวป เปอะ
แลน ลปุง ไก นึง พะทัม� แกต เปอะ ติ แตะ ไก จีวติ
โอ เญาะ ไก ลอยจ เบือ พะทัม เซ� เอจี มัฮ เอนิ พะ
ทัม เซ ป รโฮงะ ไลลวง อาึ ละ เปอะ�

40�โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม เอญี เคะ อาึ ละ
ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ แตะ เซ� 41 อาึ มัฮ โตว ซาวป
เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ อวต ลื แตะ� 42 อาึ ปังเมอ เอจี
ยุง เงอะ โม เปะ เอ� อาึ ยุง เงอะ โอ รพาวม ฮรกั ยุฮ
พะจาว ไก นึง โม เปะ เฟือฮ ฮา� 43 อาึ เอจี ฮอยจ
เบือ รซอม ดวน เปือะ เกอะ อาึ� โม เปะ ปังเมอ โอ
เปอะ รปัคัม อาึ� ดัฮ ปุย ไฮญ ฮอยจ เบือ รซอม โกะ
แตะ ไอฮ โฮ� โม เปะ ตึน ซ รปัคัม เปอะ ปุย เซ�
44 โม เปะ ซาวป เปอะ ตอก ซ อวต ซ ลื แตะ โม โกะ
แตะ ไอฮ� ฆวต ยุฮ เปอะ โตว ตอก ซ โฮลฮ พะจาว
ลื แตะ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม เปะ ซ เกียฮ เจือ เปอะ
อาึ ตอก เมอ�

45 �ปุ โคะ อาึ ซ รโจฮ เปอะ ละ เปือะ เกอะ� ป
รโจฮ เปอะ เอจี มัฮ เอนิ ไอ โมเซ ป ซโอว รพาวม
เปอะ ไม่ เซ� 46 ดัฮ โม เปะ เจือ เนอึม ไอ โมเซ โฮ�
โม เปะ ตึน ซ เจือ โรฮ เปอะ อาึ โรฮ� นึง เอจี ไซฮ ไอ
โมเซ อาึง ไลลวง อาึ� 47 ดัฮ โม เปะ โอ เจือ ป ไซฮ ไอ
โมเซ อาึง โฮ� ซ ปุน เจือ เปอะ ป อฮั อาึ ตอก เมอ��
อฮั เซ�

6
พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มท� 14:13; มก� 6:30; ลก� 9:10)

1ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว เตือง แม ปลัฮ รอาวม กา
ลิลี ป อฮั ปุย ปลัฮ รอาวม ทิเบ่เรยี ไม่ งอ่น� 2 โฮวน
ป โฮว ฟวต เตอ นึง เอจี ยุ อื ยุฮ อื ป ซัมคัน ละ ป
โซะ� 3พะเยซู ฮาวก บลาวง� เญื่อฮ งาวม ดิ นา เซ
ไม่ โม ลุกซิก แตะ� 4 เญือม เซ กัน เลียง ฌาว ยุฮ
โม ยวิ เยอ เอจี ซ เติง เวลา อ�ื

5 พะ เยซู แก โอ เอฮี� ชวน เอญี ปุย เคะ แตะ
โฮวน� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ฟีลิป� �เอะ ซ รวี ป โซม
ป ปอน ละ โม เฮี ก เมอ�� อฮั เซ� 6 พะเยซู อฮั อื
ตอก เซ นึง ซ ลอง แตะ แลน รพาวม ฟีลิป� ญันได่
โกะ อื เอจี ยุง อื ตอก ซ ยุฮ แตะ�

7 ฟีลิป โลยฮ อื ละ อ�ื �ป โซม ป ปอน ลอา รอย
เด่นารอินั* เนอ� ปัง รฆุ ละ อื ติ ปุย เญี่ยะ� ติ ปุย

เญี่ยะ� ปอ โตว ลัง่ ปุย โฮวน เมาะ เซ เยอ�� อฮั
เซ�

8 ลุกซิก อื ติ ปุย อื มัฮ อนัดรู� มัฮ ปุ ซีโมน เป
โตร� อฮั เฮี ละ พะเยซู� 9 �นา เฮี ไก กวนดุ รเมะ
นึง ติ ปุย� ไก คโนมปัง บ่าเล ยุฮ พอน โม่ว ไม่ กะ
ลอา ตัว� โอเอฮี เมาะ เซ เยอ ซ ปอ เมอ ปอ โอวน
ละ ปุย โฮวน ตอก เฮ�ี� อฮั เซ�

10 นา เซ โฮวน ไรป นึง� พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื
�เกือฮ ปุย โม เซ งาวม เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� ปุย
โฮวน เซ งาวม เนอึม นา เซ� ปรเมะ นึง อื โน่ง ไก
เมาะ พอน เปือน ปุย� 11พะเยซู ตุย คโนมปัง เซ ไว
วอน� ฟวยจ ไววอน อื จัต อื ละ โม ป งาวม นา เซ�
จัต โรฮ กะ เซ ละ อื โรฮ� โม เซ โซม อื เมาะ ฆวต
โซม แตะ�

12 เญือม เอจี ฟวยจ โซม โม เซ ซัก เกอ� พะเยซู
อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �ซาวป ซเพระ ป โฮฮ อื เซ�
ปุ เกือฮ แปน ป โปวฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 คโนมปัง
พอน โม่ว ป โซม ปุย เซ� โม เซ ซาวป ซเพระ ป โฮฮ
อ�ื นาวก แม ยุฮ เปียต กาว โรฮ ลอา�

14 ปุย โฮวน เซ เญือม ยุ อื ยุฮ พะเยซู ป ซัมคัน
ตอก เซ เยอ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �ปุย เฮี มัฮ
เนอึม ปุย อฮั ปุย ซ ฮอยจ ซึป ลปุง พะจาว นึง ปลัฮ
เตะ โฮ�� อฮั เซ� 15พะเยซู เญอืม เอจี ยุง อื ซ คนัป
โม เซ แตะ แปน กซัต ยุฮ แตะ� บระ โฮว ฮา อื ฆาื
อ�ื ฮาวก โน่ง นึง บลาวง ติ โดฮ�

พะเยซู เกียฮ โฮว ราว รอาวม
(มท� 14:22; มก� 6:45)

16 เญือม เอจี ปู พริ อี โม ลุกซิก อื เลีฮ ฮอยจ นึง
ปลัฮ รอาวม� 17 เลียก โตะ โล่ง ละ ซ เตือง แตะ ปลัฮ
รอาวม� ตะ โฮว นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� เญือม เอจี
เฟียก อื พะเยซู ดิ ฮอยจ โตว เคะ อ�ื 18ปลัฮ รอาวม
เซ พุกเพียก นึง แทต กาื ระ แตะ� 19 โม ลุกซิก อ�ื
เญอืม เอจี โฮว อื ยุฮ โล่ง ไฟ แตะ เซ เมาะ พอน แลฮ
กิโลเมต เตอ� ชวน โฮว พะเยซู ราว ปลัฮ รอาวม�
เอญี ซดิ ไม่ โล่ง เซ ปุ ปุ� โม เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื
20พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต ฆาื� มัฮ อาึ ไอฮ��
อฮั เซ� 21 เญือม เซ รปั พะเยซู ฮาวก โตะ โล่ง ยุฮ
แตะ ไม่ รพาวม มวน แตะ� โล่ง เซ ฮอยจ เอนิ นา ก
ซ โฮว อื เซ จุบัน่ เอนิ�

22 ปวยฮ พริ เซ แม เยอ� โม ป คัง ลัง่ บลัฮ ปลัฮ
รอาวม ลัก่เติต เตอ� ไตม อื โอ โล่ง ไฮญ ไก นา เซ
โนก ฮา โล่ง บุก โม ลุกซิก พะเยซู เซ� ไตม โรฮ อื โอ
พะเยซู บุก โล่ง ไม่ โม ลุกซิก แตะ� ลุกซิก อื เซ เตอ
เอจี ลอต โฮว โน่ง ฮา อ�ื 23 ซเงะ เซ ปังเมอ ไก โล่ง
ไฮญ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เวยีง ทิเบ่เรยี งอ่น� ฮอยจ
จอต ซดิ ไม่ นาตี โซม ปุย คโนมปัง ฟวยจ ไววอน พะ
เยซู โฮ� 24 เญือม โอ ปุย โฮวน เซ เญือะ ยุ พะเยซู
ไม่ ลุกซิก อื นา เซ เยอ� บุก โล่ง เซ ฆาื อื โฮว ซาวป
พะเยซู ฮอยจ ยว่ง คาเพรนาอุม�

พะเยซู มัฮ ป โซม ไก จีวติ นึง
* 6:7 6:7 ติ เด่นารอินั เซ มัฮ คโนวน จัง ปุย ปุย ติ ซเงะ�
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25 ปุย โฮวน เซ เญอืม รโตฮ อื ยุ พะเยซู บลัฮ ปลัฮ
รอาวม ลัก่เอฮี ฮ�ี อฮั เฮี ละ อ�ื �อาจาน� ปะ ฮอยจ
เปอะ นา เฮี เญือม เมอ�� อฮั เซ�

26พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ
อ�ื โม เปะ โฮว ซาวป เปอะ อาึ นึง เอจี โฮลฮ แตะ
โซม ซัก กุก เตือ คโนมปัง เซ� มัฮ โตว เบือ คาวไจ
เปอะ ป ซัมคัน ยุฮ อาึ� 27 ไมจ เปอะ โตว ซาวป ริ
ป โซม ป ปอน ป เกียฮ ไลจ เกียฮ ไฆร โน่ง� ฮา เซ
ไมจ เปอะ ซาวป ริ ป โซม ป ปอน โอ เกียฮ ไลจ เกียฮ
ไฆร โรฮ� ป แปน จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ เปอะ�
ป โซม ตอก เซ มัฮ ป ซ เกือฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ
เปอะ� พะจาว ป มัฮ เปือะ อื เอจี เกือฮ ปุย ยุง แจง
แน มัฮ อื ปุย เซ ป ปุก เนอึม รพาวม แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

28 โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ
ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ กัน ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ ละ
อ�ื

29พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �กัน ยุฮ พะจาว เยอ เอจี
มัฮ กัน อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง ป ดวน อื ฮอยจ
เซ�� อฮั เซ�

30 โม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ กัน ซัมคัน ตอก เมอ ป
ซ ยุฮ เปอะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ ยุ� ละ ซ เกือฮ
เปอะ เอะ อาึง รพาวม แตะ นึง ปะ ฆาื อ�ื กัน เมอ ติ
ติ ป ซ ยุฮ ปะ อา� 31 จัตเจือ ไพรม เอะ เอ เอจี โฮลฮ
โซม มานา นึง ลาึน เวอืฮ� พะทัม อฮั เฮ�ี �พะจาว
เอจี เกือฮ อื โฮลฮ โซม คโนม ราื เน่อมึ มะลอง��
อฮั เซ พะทัม��

32 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอึม อ�ื คโนม ป ราื เน่อมึ มะลอง เซ มัฮ โตว ไอ
โมเซ ป เกือฮ ละ เปอะ� มัฮ เปือะ เกอะ ป เกือฮ ป
โซม ป ปอน เนอมึ ละ เปอะ เน่อมึ มะลอง เงอ� 33ป
โซม ป ปอน ยุฮ พะจาว เอจี มัฮ ป เลีฮ เน่อมึ มะลอง
ไม่ เกือฮ อื จีวติ ละ ปุย ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

34 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ปัว ปะ เกือฮ ลอป
ป โซม ป ปอน เซ ละ แตะ�� อฮั เซ�

35 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ เอนิ อาึ เฮี ป
มัฮ ป โซม ป ปอน ไก จีวติ นึง� โม ป เอญี เคะ อาึ อื
เญาะ ซ ฆวต โซม โตว แม� โม ป อาึง รพาวม แตะ
นึง อาึ อื รอาวม ปุ เญือะ ซ ฆวต ญุ อ�ื 36 อาึ เอจี
ฟวยจ อฮั ละ โม เปะ เอ� โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ
ยุ อาึ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ เจือ เยอะ� 37 ปุย เมาะ
ป เอจี เกือฮ เปือะ เกอะ เนิ ซ เอญี เคะ อาึ� เมาะ
ป เอญี เคะ อาึ อ�ื อาึ ซ ละ โปวฮ โตว� 38 อาึ เอจี
เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง นึง ซ ยุฮ แตะ ตัม รพาวม
ป ดวน อาึ ฮอยจ� มัฮ โตว ซ ยุฮ ตัม รพาวม โกะ
แตะ� 39 มัฮ เฮี ป มัฮ รพาวม ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ�
เมาะ ป เอจี เกือฮ อื ละ อาึ อื ไมจ โตว อาึ เกือฮ ไฆร
ติ ตื เนอมึ� ไมจ อาึ เกือฮ อื โกฮ ไอมแมซเงะ ลอยจ
โอเอฮี� 40 มัฮ เฮี ป มัฮ รพาวม เปือะ เกอะ� เมาะ
ป ยุ กวน อื ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง อ�ื ซ โฮลฮ จี
วติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ� ซเงะ ลอยจ โอเอฮี อาึ
ซ เกือฮ โม เซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ�

41 โม ยวิ บระ ปุปิ ละ ปุ แตะ ฆาื อฮั พะเยซู ติ แตะ
มัฮ ป โซม ป ปอน เลีฮ เน่อมึ มะลอง� 42 โม เซ อฮั
เฮี ฆาื อ�ื �ปุย เฮี มัฮ เยซู กวน โยเซป โฮ� โม่ มัฮ

อ�ื มะเปือะ อื เอะ ยุง เงอะ� โม่ ยุง� เมอยุ อฮั อื ติ
แตะ เลีฮ เน่อมึ มะลอง�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

43 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ ปุปิ ฆาื ไม่ อู
เปอะ อาึ ละ ปุ แตะ� 44 ไก โตว ป ซ เกียฮ ฮอยจ
ไอฮ เคะ อาึ อื โนก ฮา นัม เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ
ฮอยจ เซ� ป ฮอยจ เคะ อาึ เซ อาึ ซ เกือฮ โกฮ ไอม
แม ซเงะ ลอยจ โอเอฮี� 45 โม ป ซึป ลปุง พะจาว
โฆะ เอจี ไซฮ อาึง อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ เพอกึ ปุย
โครยญ โฆะ ปุย�� อฮั เซ� เมาะ ป เอจี ฮมอง ป อฮั
เปือะ เกอะ� ไม่ ยุง อื โอเอฮี เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ�
ซ ฮอยจ เคะ อาึ โครยญ โฆะ แตะ� 46 มัฮ โตว อฮั
ฮะ ปุย เอจี โฮลฮ ยุ เปือะ เกอะ� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง พะจาว โน่ง ป เอจี โฮลฮ ยุ เปือะ เกอะ� 47อาึ อฮั
ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ
นึง อาึ เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 48 เอจี มัฮ
อาึ ป มัฮ ป โซม ป ปอน ไก จีวติ นึง� 49 จัตเจือ ไพรม
เปอะ ป โฮลฮ โซม มานา นึง ลาึน เวอืฮ โฮ เอจี ยุม�
50 ป โซม ป ปอน เลีฮ เน่อมึ มะลอง เอจี มัฮ ตอก
เฮ�ี ป โฮลฮ โซม เมอ เญือะ ซ ยุม โตว ติ ปุย เนอึ
ม� 51 อาึ อื มัฮ ป โซม ป ปอน ไก จีวติ นึง� มัฮ ป
ฮอยจ เน่อมึ มะลอง� ปุย ดัฮ โซม เนอึม ป โซม เซ
ซ ไอม ลอป เบือ อ�ื ป โซม ป ปอน เกือฮ อาึ ละ ปุย
เอจี มัฮ เอนิ เนะ อาึ� มัฮ ซ เกือฮ ฮะ แปน จีวติ ละ
ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

52 ฟวยจ เซ โม ยวิ เก เนอึม เก แนม ปุ แตะ ฆาื
อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี ตอก เมอ ซ เกียฮ เกือฮ อื เอะ
โซม เนะ แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

53 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอมึ อ�ื โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ โซม เนะ ญุ ฮนัม กวน
ปุย ปลัฮเตะ โฮ� ซ ไก โตว จีวติ นึง โกะ เปอะ� 54ป
โซม เนะ อาึ ไม่ ป ญุ ฮนัม เมอะ เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ� ซเงะ ลอยจ โอเอฮี อาึ ซ เกือฮ ปุย เซ โกฮ
ไอม แม� 55 เนะ อาึ มัฮ ป โซม เนอมึ ละ ปุย� ฮนัม
เมอะ มัฮ ป ญุ เนอมึ ละ ปุย� 56ป โซม เนะ ญุ ฮนัม
อาึ มัฮ ป รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาึ รโจะ โรฮ
รพาวม แตะ ไม่ ปุย เซ โรฮ� 57 เปือะ เกอะ มัฮ ป
ไอม ลอป� เอจี ดวน อาึ ฮอยจ� ไอม อาึ เบือ เปือะ
เกอะ ตอก ออฮ� เมาะ ป โซม เนะ อาึ ไอม โรฮ เบือ
อาึ ตอก เซ โรฮ� 58 มัฮ เฮี ป มัฮ ป โซมปปอนฮอยจ
เน่อมึ มะลอง เงอ� ตอก โตว มานา ป โซม จัตเจือ
ไพรม เปอะ ป เอจี ยุม โฮ� เมาะ ป โฮลฮ โซม ป โซม
เฮี เยอ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 59 ไลลวง เซ มัฮ ป อฮั อื โตะ โฮงซุต ลไล
เพอกึ อื ปุย นึง ยว่ง คาเพรนาอุม�

ลปุง ไก จีวติ นึง อาวต ไม่ พะเยซู
60 โม ลุกซิก อื โฮวน เนอ� เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั

พะเยซู เซ� อฮั เฮ�ี �ลปุง เฮี ญัก ลอน� มัฮ ปุย บุย
ป ซ ปุน งอ่ต เตอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

61พะเยซู เอจี ยุง อื ปุปิ โม ลุกซิก แตะ ฆาื ไลลวง
เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ไลลวง เซ อมั มัฮ เกือฮ อื
โม เปะ ไลจ รพาวม� 62 ดัฮ เปอะ เอจี โฮลฮ ยุ ฮาวก
ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ฮอยจ เบือง ไพรม แตะ โฮ�
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ซ งอ่ต เปอะ ตอก เมอ� 63 มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ
ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ� เนะซองั แปน โตว ป โกว ละ
เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ� ลปุง อฮั อาึ ละ โม เปะ
เอจี มัฮ ป เกือฮ เปอะ โฮลฮ ลปุ พะจาว� เอจี มัฮ ป
เกือฮ เปอะ โฮลฮ จีวติ� 64 ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย ลลาึง
โม เปะ ไก ลัง่ งอ่น ป โอ เจือ อาึ อ�ื� อฮั เซ� พะ
เยซู เอจี ยุง อื เน่อมึ เมือ โรง อื โม ป โอ ซ เจือ แตะ
ไม่ ยุง อื ป ซ โชะ แตะ ละ ปุย� 65 อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื
�มัฮ เซ ป เอจี อฮั อาึ ละ โม เปะ เอ� ไก โตว ป ซ
เกียฮ ฮอยจ ไอฮ เคะ อาึ อื โนก ฮา โปง เปือะ เกอะ
ฮอยจ เจอ�� อฮั เซ�

66 เคียง เซ เยอ โม ลุกซิก อื โฮวน ป แม ลัก่เคะ
แตะ� เญือะ โฮว โตว ไม่ อ�ื

67 พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย กาว โรฮ ลอา ปุย
เซ� �โม เปะ อมั ซ ละ โรฮ เปอะ อาึ�� อฮั เซ�

68 ซีโมน เปโตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว�
เอะ ไก โตว ปุย ไฮญ ละ ซ เอญี แตะ เคะ อ�ื ปะ เอจี
ไก ลปุง ป เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ นึง
เปอะ� 69 เอะ เอจี เจือ เนอึม เมอะ� เอจี ยุง เนอึม
เมอะ� มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว�� อฮั เซ�

70พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี เลือก
โม เปะ กาว โรฮ ลอา ปุย� โม่ เอจี เลือก� ปุย ไน โม
เปะ ติ ปุย อื ปังเมอ มัฮ พี ไฮะ�� อฮั เซ� 71พะเยซู
มัฮ อฮั อื ไลลวง ยูด่า กวน ซีโมน อซิคารโิอต นึง ซ
โชะ ปุย เซ อื ละ ปุย� เอจี มัฮ ปุย ไน กาว ลอา ปุย
เซ ติ ปุย�

7
โม ปุ พะเยซู

1 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว เลีม นึง จังวตั กาลิ ลี�
เญือะ ฆวต โฮว เลีม โตว นึง จังวตั ยูเด่ีย นึง ซาวป
โม ยวิ นา เซ ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่� 2 เญือม เซ
กัน เลียง ชลอง อาวต นึง เตอปึ ยุฮ โม ยวิ เอจี ซ เติง
เวลา อ�ื 3 โม ปุ พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ปะ ไมจ
เปอะ โอก ฮา นา เฮี โฮว ฮอยจ จังวตั ยูเด่ีย� ละ ซ
เกือฮ เปอะ โม ลุกซิก แตะ ยุ กัน ยุฮ เปอะ� 4 ปุย ดัฮ
ฆวต เกือฮ ปุย ยุง ป มัฮ แตะ ไมจ โตว อื เม่าะ กัน
ยุฮ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอมึ กัน ตอก เฮี ไมจ เปอะ
เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ� 5 เญอืม เซ
ปัง มัฮ โม ปุ อ�ื ปุ โรฮ ดิ เจือ อ�ื

6พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เวลา ยุฮ อาึ ดิ เติง โตว�
เวลา ยุฮ โม เปะ เติง เลิง� 7 ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ เกละ
โตว ยุ โม เปะ� เกละยุ อาึ ฆาื รโฮงะ อาึ กัน ฆอก
กัน เบร ยุฮ อ�ื 8 โม เปะ เอ ฮาวก นึง กัน เลียง เซ
เมิฮ� อาึ อื ดิ ฮาวก โตว� ดิ เติง ไมจ โตว เวลา ยุฮ
อาึ อ�ื� อฮั เซ� 9ฟวยจ อฮั อื เซ ละ อ�ื โกะ อื อาวต
ลัง่ จังวตั กาลิลี�

พะเยซู ฮาวก นึง กัน เลียง
10 ฟวยจ ฮาวก โม ปุ อื นึง กัน เลียง เซ พะเยซู

บระ โรฮ ฮาวก ปังเมอ โอ เกือฮ ปุย ยุง อ�ื 11 โม ยวิ

ซาวป แลน อื นึง กัน เลียง เซ� ไฮมญ ปุ แตะ นึง
อ�ื �พะเยซู อาวต ก เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

12 โม ลัปซด่อน โฮวน ตอก บระ อู ไลลวง อ�ื งอ่น
อื อฮั อื มัฮ ปุย ไมจ� งอ่น อื อฮั อื โอ มัฮ อ�ื �มัฮ
ป จุ ปุย ไลจ�� อฮั เซ งอ่น� 13 มัฮ โอ อื โรวต อฮั
ซโตฮ ไลลวง อื นึง ฮลัต อื นึง โม ยวิ�

14 เญือม เอจี งอ่น กัน เลียง เซ พะเยซู ฮาวก เพ
อกึ ตอม ปุย นึง ควง วิฮนั� 15 โม ยวิ เซ เงอตึ นึง
อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เกียฮ ยุง โน่ง โอเอฮี โฮวน เจือ
เตือง โอ แตะ เฮยีน เมอ�� อฮั เซ�

16 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ลปุง เพอกึ ตอม อาึ
ละ ปุย มัฮ โตว ป อฮั อาึ ไอฮ� มัฮ ป อฮั ป ดวน อาึ
ฮอยจ� 17 ดัฮ ไก ป ชนั ติ แตะ ปุน ยุฮ ป ปุก รพาวม
พะจาว� ปุย เซ ซ ยุง อื เน่อมึ ก ฮอยจ ลปุง เพอกึ
ตอม อาึ เซ� ดัฮ ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ซ ยุง อ�ื
ดัฮ มัฮ ป อฮั อาึ ตัม รพาวม โกะ แตะ ซ ยุง โรฮ อ�ื
18 ป อฮั โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ มัฮ ฆวต
ไอฮ อื โญตซัก ละ โกะ แตะ ไอฮ� ป ซาวป โญต
ซัก ละ ป ดวน แตะ ฮอยจ เซ ปุย เซ มัฮ ปุย เนอึม
รพาวม� ไก โตว ป โอ เนอมึ นึง อ�ื 19 ไอ โมเซ เอจี
เกือฮ โกตไม ละ โม เปะ� โม่ เกือฮ อ�ื โม เปะ เอ ปัง
เมอ โอ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม เซ ติ ตื เนอึม� โม เปะ
เมอยุ ซาวป เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

20 โม เซ โลยฮ อ�ื �ปะ ไก พี กไน เปอะ� มัฮ ปุย
ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เญือม ไก กัน
ซัมคัน ยุฮ อาึ ติ เจือ� โม เปะ เงอตึ เปอะ ฆาื เตือง
โอยจ แตะ� 22 ไอ โมเซ ปัง ดวน โม เปะ ไอฮ รติกิต
มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ไอ โมเซ� มัฮ ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง จัตเจือ ไพรม เปอะ� โม เปะ ยุฮ เปอะ รติกิต
ละ ปุย ซเงะ ลโล่ะ ฆาื อ�ื 23 ดัฮ โม เปะ ยุฮ รติกิต
ละ ปุย ซเงะ ลโล่ะ นึง โอ เปอะ ซ เกือฮ พิต โกตไม
ยุฮ ไอ โมเซ โฮ� โม เปะ อมั มัฮ เกละ ลัง่ เปอะ ยุ อาึ
นึง เกือฮ อาึ ป โซะ ไฮ เตือง โม่ว แตะ นึง ซเงะ ลโล่
ะ เซ� 24 ปุ เญือะ รเตีฮ โอเอฮี ตัม ป ยุ เปอะ นึง ไง่
แตะ� ไมจ เปอะ รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

อมั มัฮ ปุย เฮี พะครติ เตอ�
25 ปุย เวยีง เยรูซาเลม อฮั เฮี งอ่น� �โม่ มัฮ ปุย

เฮี ป ซาวป ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เซ� 26 แลน เมิฮ� ปุย
เฮี อฮั โอเอฮี ซองนา ปุย� ไก โตว ป คัต เตอ� อมั
มัฮ เอจี ยุง ที โม จาวไน อื มัฮ ปุย เฮี พะครติ เตอ�
27 เมือต แลน เอะ เอจี ยุง เงอะ เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ ปุย
เฮ�ี เญือม ซ ฮอยจ เนอึม พะครติ เซ ปังเมอ โอ ซ
ไก ป ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ อ�ื� อฮั เซ�

28 พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โตะ ควง วิฮนั� อฮั เฮี
เรยีง� �โม เปะ อมั ยุง เนอึม เปอะ อาึ อ�ื อมั ยุง
เนอมึ เปอะ เน่อมึ ก ฮอยจ อาึ อ�ื อาึ มัฮ โตว ฮอยจ
ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ มัฮ
ป เนอึม รพาวม� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ยุง ป มัฮ
อ�ื 29 อาึ ยุง เงอะ นึง มัฮ อื ป ดวน อาึ ฮอยจ� อาึ
ฮอยจ เน่อมึ นึง ปุย เซ�� อฮั เซ�
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30 เญือม เซ โม เซ ซาวป โฮมวต พะเยซู ฆาื อ�ื
ปังเมอ โอ ไก ป โรวต โฮมวต เนอมึ� นึง โอ เวลา ยุฮ
พะเยซู ดิ เติง� 31 ปัง มัฮ ตอก เซ� ไน โม ลัปซด่อน
เนอ� โฮวน ลัง่ ป อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื โม เซ อฮั
เฮี ละ ปุ แตะ� �ดัฮ พะครติ เอจี ฮอยจ โฮ� อมั ซ
เกียฮ โฮวน ฮา เฮี ป ซัมคัน ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

32 โม ฟารซีิ เอจี ฮมอง โรฮ อื บระ ปุย อู ลอก อื
ตอก เซ� โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ ดวน ตัมนวต โฮว
โฮมวต อื ฆาื อ�ื 33พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ ซ อาวต ลัง่
ไม่ โม เปะ ติ เตะ ลัง่� ฟวยจ เซ ซ เอญี เคะ ป ดวน
แตะ ฮอยจ� 34 โม เปะ ปัง ซาวป เปอะ อาึ ปุ เปอะ
เญาะ ซ ยุ อาึ� นา ก อาวต อาึ อื โม เปะ เกียฮ โฮว
เปอะ โตว นึง�� อฮั เซ�

35 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ ซ
โฮว อื ก เมอ แล โอ เอะ เญือะ ซ โฮลฮ ยุ อู� อมั มัฮ
ซ โฮว ซาวป อื โม ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ปุย
กรกิ� อมั มัฮ ซ โฮว เพอกึ อื โม กรกิ แล� 36 มัฮ ไล
ลวง เมอ อฮั อื เอะ โอ เญาะ ซ ยุ แตะ ไม่ อฮั อื เอะ
โอ ซ เกียฮ โฮว คระ โฮว แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

รอาวม จีวติ
37-38ซเงะ ลอยจ กัน เลียง ปุย ปุ แตะ เซ มัฮ ซเงะ

ระ ไล นึง อ�ื ซเงะ เซ พะเยซู โกฮ ชุง� อฮั เฮี เรยีง�
�ดัฮ ไก ป ฆวต ญุ รอาวม เมอ เกือฮ ฮอยจ เคะ อาึ
เดอมึ ซ โฮลฮ ญุ อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ อื
โกลง รอาวม จีวติ ซ ปัต โอก เน่อมึ นึง ปุย เซ� ตอก
อฮั พะทัม อื โฮ�� 39 พะเยซู มัฮ อฮั อื ไลลวง ลปุ
พะจาว� มัฮ โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื ป ซ โฮลฮ
รปั ลปุ เซ� เญือม เซ เยอ ดิ เกือฮ โตว ลปุ พะจาว
ละ ปุย� มัฮ ฆาื โอ พะจาว ดิ เกือฮ พะเยซู โฮลฮ รปั
โญตซัก แตะ�

โม ลัปซด่อน เก ปุ แตะ
40 เญอืม เอจี ฮมอง โม ลัปซด่อน ลปุง อื ตอก เซ�

อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ งอ่น� �ปุย เฮี มัฮ เนอึม ป
ซึป ลปุง พะจาว ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ�� อฮั เซ�

41 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ พะครติ�� อฮั เซ�
งอ่น อื อฮั เฮ�ี �พะครติ อมั เกียฮ เกิต นึง จังวตั กา
ลิลี� เกียฮ เกิต โตว� 42 พะทัม เอจี อฮั พะครติ ซ
ฮอยจ เน่อมึ นึง จัตเจือ ด่าวติ ไม่ ซ เกิต อื นึง ยว่ง
เบ่ตเลเฮม ก อาวต ด่าวติ เซ� โม่ มัฮ ป เนอึม��
อฮั เซ� 43 โม ลัปซด่อน รกัฮ ปุ แตะ แปน มู แปน
มู แตะ ฆาื อ�ื 44 งอ่น อื ฆวต โฮมวต อื ปังเมอ โอ
โรวต โฮมวต อื ติ ปุย เนอมึ�

โม ฟารซีิ เจือ โตว อื
45 โม ตัมนวต เซ เอญี เคะ โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟา

ริซี� โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ โอ เปอะ โฮมวต
โรวก ปุย เซ ฮอยจ นา เฮี เยอ�� อฮั เซ�

46 โม ตัมนวต โลยฮ อ�ื �ไก โตว ติ โกะ ปุย เนอมึ
ป เกียฮ ลปุง ตอก ปุย เฮ�ี� อฮั เซ�

47 โม ฟารซีิ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ อมั มัฮ เอจี
ปุน จุ โรฮ อื โม เปะ โรฮ� 48 โม เอะ ป มัฮ โม ฟาริ
ซี ไม่ โม จาวไน แจง โอ อื ซ ไก ป เจือ ปุย เฮี เยอ�
49 มัฮ โม ลัปซด่อน ป โอ ยุง โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เฮ�ี
ป ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ พะจาว�� อฮั
เซ�

50 นิโคเด่โม ป โฮว เลีม เคะ พะเยซู ไพรม อื โฮ
มัฮ โรฮ ปุย ไน โม เซ ติ ปุย� อฮั เฮ�ี 51 �ตัม โกตไม
ยุฮ เอะ เอ� เอะ เกียฮ รเตีฮ โตว ปุย กา เฆียง ฮมอง
แตะ ป อฮั โกะ อื ไม่ ยุง ที แตะ ป ยุฮ ป อฮั อ�ื� อฮั
เซ�

52 โม เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ โรฮ
เปอะ ปุย กาลิลี� ซาวป แลน ที นึง พะทัม เมิฮ เด
อมึ เปอะ ซ ยุง� ไก โตว ติ โกะ ปุย เนอมึ ป ซึป ลปุง
พะจาว ป เกิต เนอึม นึง จังวตั กาลิลี เยอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 53 (ตัง โคน ตัง เอญี เญือะ แตะ เตือง ไพ เตื
อง มัน�

8
พะเยซู เรอมึ ปรโปวน ฆอก ไล ติ ปุย

1 พะเยซู ปังเมอ โฮว ฮาวก บลาวง กาวก� 2 เญื
อม เอจี ปวยฮ พริ เมือ กซะ งาวป อื เอญี เลียก แม
โตะ ควง วฮินั� ปุย เตือง โอยจ อื เอญี เคะ อ�ื พะ
เยซู เญื่อฮ งาวม ละ ซ เพอกึ ตอม แตะ ปุย� 3 โม
คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ ตาว ปรโปวน ติ ปุย ป
ปุน ปุย ลไล เลน อื จุ� เกือฮ อื ชุง ซองนา ปุย� 4 โม
เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �อาจาน� ปรโปวน เฮี มัฮ ปุน
ปุย อื ลไล เลน อื จุ� 5 ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เอจี
ดวน เอะ แล่น ปุย ตอก เฮี นึง ซโมะ ฮอยจ ละ ยุม
อ�ื ปะ ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ ไลลวง เฮี เยอ�� 6 โม
เซ มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง ฆวต โวก แตะ พะเยซู ละ ซ
ฟอง แตะ�
พะเยซู ปังเมอ นุ่ม ไซฮ นังซื นึง ด่อยฮ แตะ ลัง

เตะ� 7 เญอืม ไฮมญ แนฮ โม เซ อื พะเยซู โกฮ ชุง�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย ไน โม เปะ ดัฮ ไก ป โอ ไก มัป่
ยุฮ เฟือฮ ฮา� เกือฮ ปุย เซ แล่น รกา�� อฮั เซ�
8ฟวยจ เซ พะเยซู นุ่ม แม� ไซฮ แม นังซื นึง ด่อยฮ
แตะ ลังเตะ�

9 โม เซ เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั อื เอญี เนฮ เอญี
ไนจ เอนิ� เน่อมึ นึง โม ป กวต ฮอยจ ละ ป บุฮ� ละ
โน่ง พะเยซู� ปรโปวน เซ ชุง ลัง่ ลัก่กา อ�ื 10พะเยซู
โกฮ ชุง� อฮั เฮี ละ อ�ื �ออ� โม เซ มัฮ โฮว โอยจ
อื ก เมอ� อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก ป ฟอง เกือฮ เปอะ
ลอก ตุต แตะ�� อฮั เซ�

11 ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �เญือะ ไก โตว� จาว
ไน�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เกือฮ โตว
โรฮ ปะ ลอก ตุต แตะ� เอญี เมิฮ� เฆิม เฮี โฮว ไป
นา เยอ ปุ เญือะ ยุฮ ป พิต เตอ�� อฮั เซ ละ อ�ื�*

พะเยซู มัฮ ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ
12 ติ โฮน อื พะเยซู อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ

ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ� เมาะ ป ฟวต อาึ อื ซ โฮว
* 8:11 8:11 7:53-8:11 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว รซอม ป อาวต กไน โวงเลป เฮี นึง อื งอ่น�
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โตว นึง ก เฟียก อื ปังเมอ ซ ไก ซเปีย จีวติ นึง�� อฮั
เซ�

13 โม ฟารซีิ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ แปน เปอะ พีญัน
ละ โกะ แตะ ไอฮ� ลปุง พีญัน อฮั เปอะ เซ มัฮ โตว
ป ไก ลักทัน�� อฮั เซ�

14 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปัง แปน เนอะ พีญัน
ละ โกะ แตะ ไอฮ� ลปุง พีญัน อฮั อาึ เซ มัฮ ป เนอึ
ม� อาึ ยุง เงอะ เน่อมึ ก ฮอยจ แตะ ไม่ นา ก ซ โฮว
แตะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ อาึ
ไม่ ก ซ โฮว อาึ� 15 โม เปะ กอ รเตีฮ เปอะ โอเอฮี
ตัม กัมกึต ปุย ปลัฮเตะ� อาึ รเตีฮ โตว ปุย ติ เนอึ
ม� 16 มัฮ รเตีฮ ฮิ กัน รเตีฮ ยุฮ อาึ ซ มัฮ ป ปุก ป
ลอก นึง โอ อื มัฮ อาึ โน่ง ป รเตีฮ โอเอฮี เซ� มัฮ ยุฮ
ดิ อิ ไม่ เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ� 17 เอจี ไซฮ
ปุย อาึง นึง โกตไม ยุฮ โม เปะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ลปุง พี
ญัน ปุย ลอา เซ ปุก ปุ แตะ โฮ� เอจี แจง มัฮ อื ป ไก
ลักทัน� 18 อาึ แปน พีญัน ละ โกะ แตะ ไอฮ� เปือะ
เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ แปน โรฮ พญีัน ละ อาึ��
อฮั เซ�

19 โม เซ ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �เปือะ ปะ อาวต ก
เมอ�� อฮั เซ� พะเยซู โลยฮ อ�ื �ปัง มัฮ อาึ� ปัง
มัฮ เปือะ เกอะ� โม เปะ ปุ เปอะ ยุง� ดัฮ เปอะ ยุง อาึ
ซ ยุง โรฮ เปอะ ป มัฮ เปือะ เกอะ�� อฮั เซ� 20พะ
เยซู อฮั ลปุง เพอกึ ตอม ตอก เซ เญือม เพอกึ ตอม
อื ปุย นึง วฮินั� ปุก โบ นา ก อาวต ฮตี ทไว ปุย มาื�
ไก โตว ป โรวต โฮมวต เตอ นึง โอ อื ดิ เติง เวลา ยุฮ
พะจาว ละ อ�ื

21พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ โฮว เยอะ� โม
เปะ ซ ซาวป เปอะ อาึ� ปังเมอ ซ ยุม เปอะ ฆาื มัป่
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� นา ก โฮว อาึ เซ โม เปะ เกียฮ
โฮว เปอะ โตว นึง�� อฮั เซ�

22 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เมอยุ อฮั อื เอะ โอ ซ เกีย
ฮ โฮว นา ก โฮว โกะ แตะ� อมั มัฮ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่
โกะ แตะ ไอฮ แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

23พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย
ลัก่ ก เตียม อ�ื อาึ อื มัฮ ปุย ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื โม
เปะ มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� อาึ มัฮ โตว
ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� 24 มัฮ เซ ป อฮั อาึ โม เปะ ซ
ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ฆาื อ�ื โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ
เจือ มัฮ อาึ ปุย เซ โฮ� ซ ยุม เนอมึ เปอะ ฆาื มัป่ ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ�

25 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั
เซ�
พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ป อฮั แตะ ละ เปอะ เน่อมึ

เมือ โรง อื โฮ� 26 อาึ โฮวน ลัง่ ไลลวง ซ อฮั ฮะ ละ
เปอะ นึง ซ รเตีฮ แตะ โม เปะ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต
แตะ� ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ มัฮ ป เนอึม รพาวม�
ไลลวง ฮมอง อาึ เน่อมึ นึง อื อาึ รโฮงะ ละ ปุย ปลัฮ
เตะ�� อฮั เซ�

27 โม เซ มัฮ โอ อื ยุง รโฮงะ อื ไลลวง เปือะ แตะ
ละ แตะ� 28 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เญือม ซ ยวก
โม เปะ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ยุง เปอะ เญือม
เซ มัฮ อาึ ปุย เซ เยอ� ซ ยุง โรฮ เปอะ โอ อาึ ยุฮ โอ

เอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ฆาื อ�ื มัฮ อฮั ฮะ ตัม
ป อฮั เปือะ เกอะ ละ แตะ โน่ง� 29ป ดวน อาึ ฮอยจ
เจอ อาวต ไม่ อาึ� ละ โน่ง โตว อาึ นึง ยุฮ ลอป อาึ
ตัม ป ปุก รพาวม อ�ื� อฮั เซ� 30 เญือม อฮั อื ลปุง
ตอก เซ โฮวน ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื ฆาื อ�ื

จัตเจือ อปัราฮมั
31 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ยวิ ป เอจี เจือ แตะ เซ�

�ดัฮ โม เปะ ยุฮ แนฮ ตัม ป อฮั อาึ โฮ� เอจี มัฮ เนอึ
ม เปอะ ลุกซิก อาึ อ�ื 32 โม เปะ ซ ยุง เปอะ ลปุง เนอึ
ม� ลปุง เนอมึ เซ ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา แปน แตะ
ครา เซีญ โอเอฮี�� อฮั เซ�

33 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ มัฮ จัตเจือ อปัราฮมั�
โกย โตว แปน แตะ ครา เซีญ ปุย ติ ตื เนอมึ� เมอยุ
อฮั เปอะ เอะ ซ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี
ฮ�ี� อฮั เซ�

34 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม
เนอึม อ�ื ป ยุฮ มัป่ เปอ แปน ครา มัป่ โครยญ โฆะ
แตะ� 35 ป มัฮ ครา ปุย เยอ โฮลฮ โตว อาวต ลอป
ไน เญือะ ปอเลียง แตะ� มัฮ กวน อื ป ซ โฮลฮ อาวต
ลอป ไน เญือะ เปือะ แตะ� 36 ดัฮ กวน พะจาว ซ
เกือฮ โม เปะ โปน ฮา แปน เปอะ ครา เซีญ โฮ� โปน
เนอมึ เปอะ� 37 อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ โม เปะ จัตเจือ
อปัราฮมั� โม เปะ ปังเมอ ซาวป ลัง่ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่
อาึ ลัง่ นึง โอ โม เปะ ญอม ไอฮ ลปุง อาึ� 38 อาึ อฮั
ฮะ ตัม ป ยุ แตะ ไม่ เปือะ เกอะ� โม เปะ เอจี ยุฮ โรฮ
เปอะ ตัม ป ฮมอง แตะ เน่อมึ นึง เปือะ แตะ โรฮ��
อฮั เซ�

พี ระ แปน เปือะ เปอะ
39 โม เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อปัราฮมั มัฮ

เปือะ เอะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ดัฮ เปอะ มัฮ เนอึ

ม กวน อปัราฮมั� ซ ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก ยุฮ อปัราฮมั
อ�ื 40 อาึ เอจี อฮั ป เนอึม ละ โม เปะ ตัม ป ฮมอง
แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� โม เปะ ปังเมอ ซาวป เปอะ
ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ฆาื อ�ื อปัราฮมั ยุฮ โตว อื ตอก เซ ติ
ชวง� 41 โม เปะ ยุฮ เปอะ กัน ยุฮ เปือะ แตะ ไอฮ��
อฮั เซ�
โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ มัฮ โตว กวน โอ ไก

เปือะ� เอะ ไก ติ โน่ง เปือะ อา� มัฮ พะจาว�� อฮั
เซ�

42พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ดัฮ พะจาว มัฮ เนอึ
ม เปือะ เปอะ โฮ� ตึน ซ ฮรกั โรฮ เปอะ อาึ อ�ื นึง
เอจี โอก อาึ เน่อมึ นึง พะจาว ไม่ ฮอยจ แตะ เบือ อ�ื
อาึ มัฮ โตว ฮอยจ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ
พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ� 43 มัฮ ตอก เมอ โอ
อื คาวคิง เปอะ ป อฮั อาึ เซ� มัฮ ฆาื โอ โม เปะ ปุน
งอ่ต ลปุง อาึ� โม่ มัฮ อ�ื 44 โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย
บลัฮ ลัก่ พี ระ� เอจี มัฮ พี ระ เซ ป มัฮ เปือะ เปอะ�
กัมกุยฮ เปือะ เปอะ ตอก ออฮ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ
เปอะ ตอก เซ� พี ระ เซ มัฮ ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เน่อมึ
เมือ โรง อ�ื อาวต โตว ไม่ ลปุง เนอึม� นึง โอ ลปุง
เนอมึ เกียฮ อาวต นึง� เญอืม อฮั อื ป โอ เนอมึ เอจี
มัฮ อฮั อื ป โปง โกะ แตะ ไอฮ� นึง มัฮ อื ป อฮั ป โอ
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เนอึม� ไม่ มัฮ อื เปือะ ลปุง โอ เนอึม โครยญ เจือ�
45 อาึ อฮั ลปุง เนอึม ละ เปอะ� มัฮ เซ ป โอ โม เปะ
ปุน เจือ อาึ ฆาื อ�ื 46 ไน โม เปะ เอ� มัฮ ปุย ป ปุน
แจง แน นึง ยุฮ อาึ ป พิต เตอ� ดัฮ ป อฮั อาึ มัฮ ป
เนอมึ� โอ โน่ง เปอะ เจือ ป อฮั อาึ เมอ� 47 โม ป มัฮ
ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว งอ่ต ป อฮั พะจาว� โม เปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว� มัฮ เซ ป โอ
โม เปะ ปุน งอ่ต ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู มัฮ ป ตึน ไก กา เกิต อปัราฮมั
48 โม ยวิ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ตอก อฮั เอะ เปอะ

มัฮ ปุย ซามาเรยี ไม่ เลียก พี นึง เปอะ เซ โม่ มัฮ ป
เนอมึ�� อฮั เซ�

49พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ เลียก โตว พี นึง เงอ� อาึ
นัปทื เปือะ แตะ� โม เปะ ปังเมอ เพียก แฮม เปอะ
อาึ� 50อาึ มัฮ โตว ซาวป โญตซัก ละ โกะ แตะ� เอจี
ไก ติ ป ซ เกือฮ โญตซัก เนิ อ�ี มัฮ ปุย เซ ป ซ รเตีฮ
โอเอฮี เนิ อ�ี 51 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ป ยุฮ
ตัม ลปุง อาึ อื เญาะ ซ ยุม โตว�� อฮั เซ�

52 โม ยวิ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี เอะ เอจี แจง นึง
เลียก พี นึง เปอะ� อปัราฮมั ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ เอจี ยุม� ปะ อฮั ลัง่ เปอะ ป ยุฮ ตัม ลปุง
โกะ แตะ โอ เญาะ ซ ยุม� 53 อปัราฮมั จัตเจือ ไพรม
เอะ เอจี ยุม� ปะ อมั แกต เปอะ ติ แตะ ระ ฮา อปั
ราฮมั เซ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี ยุม โรฮ�
ปะ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย�� อฮั เซ�

54 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ อาึ ซาวป โญต
ซัก ละ โกะ แตะ มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ� ป เกือฮ
โญตซัก ละ อาึ มัฮ เปือะ เกอะ� เอจี มัฮ ป อฮั โม เปะ
มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ� 55 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ
ยุง พะจาว� อาึ ยุง เงอะ� อาึ ดัฮ อฮั ติ แตะ โอ ยุง
มัฮ โรฮ อฮั ฮะ ป โอ เนอึม ตอก โม เปะ โรฮ� อาึ
ปังเมอ ยุง เงอะ พะจาว� อาึ ยุฮ โรฮ ตัม ป อฮั อ�ื
56 อปัราฮมั ป มัฮ จัตเจือ เปอะ เซ รกวน ยุ ซเงะ ยุฮ
อาึ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� เมือต เอจี โฮลฮ ยุ อื
มวน รพาวม ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

57 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาญุ เปอะ โอ ดิ ฮาวก
รฮอน เนอมึ� อมั เอจี โฮลฮ บุย เปอะ ยุ อปัราฮมั��
อฮั เซ�

58พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื อาึ เอจี ตึน ไก เน่อมึ กา เกิต อปัราฮมั ลัง่��
อฮั เซ� 59 โม เซ โฮว โซวต ซโมะ ฆาื อื ละ ซ แล่น
แตะ พะเยซู นึง� พะเยซู ปังเมอ ปุตแปต ติ แตะ ฮา
อื ลอต โกฮ โฮว ฮา ควง วฮินั เซ�

9
ปรเมะ เกิต ไม่ จัก ไง่ แตะ

1 ลไล โฮว พะเยซู เซ ยุ ปรเมะ เกิต ไม่ จัก ไง่ แตะ
ติ ปุย� 2 โม ลุกซิก อื ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �ปอคู� มัฮ
ปุย ป ยุฮ ป พิต เตอ� อมั มัฮ ปุย เฮ�ี อมั มัฮ มะ
เปือะ อ�ื เกียฮ เกิต โน่ง ไม่ จัก ไง่ แตะ เมอ�� อฮั
เซ�

3 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตว ฆาื พิต ปุย
เฮ�ี ฆาื พิต ยุฮ มะเปือะ อื ปุ โรฮ มัฮ อ�ื มัฮ เกิต อื

ไม่ จัก แตะ ละ ซ เปลีฮ พะจาว รที อมันัต แตะ นึง
ละ ยุ ปุย อ�ื 4 ไมจ เอะ ยุฮ กัน ยุฮ ป ดวน อาึ ฮอยจ
เซ เญือม ไก ลัง่ ซเงะ ลัง่� ดัฮ เมือ ก ซาวม อื เอจี
ฮอยจ โฮ� เญือะ ไก โตว ป ซ เกียฮ ยุฮ กัน นึง� 5 เญื
อม อาวต อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮี อาึ มัฮ ป ซเปีย ละ ปุย
ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

6 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ โดยจ ลัง
เตะ� ยุฮ บิญ นึง โดยจ แตะ เซ� เฟียก ตา อื นึง
ไง่ ปุย จัก เซ� 7 อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �โฮว เมิฮ� โฮว
พัก ไง่ เปอะ นึง นอง ซีโลอมั เมิฮ�� อฮั เซ� (มอยฮ
นอง เซ มัฮ อฮั อื �ดวน โฮว� ไม่ อ�ื� ปุย เซ โฮว
พัก เนอึม ไง่ แตะ� เมือต เอจี เอญี เกียฮ ยุ เอนิ อื
โอเอฮี ฮ�ี

8 ปุ ยว่ง อื ไม่ ป กอ ยุ ปัว อื โอเอฮี ฮี อฮั เฮ�ี �ปุย
เฮี โม่ มัฮ ปุย กอ งาวม ปัว โอเอฮี โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

9 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย เซ�� อฮั เซ� งอ่น อื
อฮั อื โอ มัฮ อ�ื �มัฮ ตอก อื ปุย เซ�� อฮั เซ� โกะ
อื อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ เฮี ปุย อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ�
10 โม เซ ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �เกียฮ เกียฮ ยุ โน่ง เปอะ
โอเอฮี เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ เยซู�
ยุฮ บิญ นึง โดยจ แตะ� เฟียก ตา อื นึง ไง่ อาึ� อฮั
เฮี เนิ ไม่ อ�ื �โฮว พัก นึง นอง ซีโลอมั�� อฮั เซ
เนิ� อาึ โฮว พัก เนอึม เมอะ� ยุ เอนิ เนอะ โอเอฮี
เบือ อ�ื� อฮั เซ�

12 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย เซ อาวต ก เมอ�� อฮั
เซ� �อาึ ยุง โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื

โม ฟารซีิ ซาวป ไฮมญ ตอก ไฮ อื
13 โม เซ โฮว ตาว ปุย จัก ไง่ ป เอจี ไฮ เซ ละ โม

ฟารซีิ� 14ซเงะ ยุฮ พะเยซู บิญ นึง โดยจ แตะ ละ ซ
เกือฮ แตะ ปุย เซ ยุ โอเอฮี เซ ปุก ซเงะ ลโล่ะ� 15 โม
ฟารซีิ ไฮมญ แม ตอก เกียฮ ยุ ปุย จัก เซ โอเอฮี� ป
จัก เซ รโฮงะ อื ละ อ�ื �ปุย เซ เฟียก ตา บิญ นึง ไง่
อาึ� เญือม เอจี ฟวยจ พัก เกอะ เกียฮ ยุ เอนิ เนอะ
โอเอฮี ฮ�ี� อฮั เซ�

16 โม ฟารซีิ อฮั เฮี งอ่น� �ปุย เซ มัฮ โตว ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว� ทื โตว ซเงะ ลโล่ะ เมอ�� อฮั เซ�
งอ่น อื อฮั เฮ�ี �ปุย มัป่ เปอ อมั ซ เกียฮ ยุฮ อื ป

ซัมคัน ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� โม เซ รกัฮ
ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ ฆาื อ�ื

17 โม เซ อฮั แม เฮี ละ ปุย จัก ไง่ เซ� �ปะ อฮั
เปอะ มัฮ ปุย ตอก เมอ ปุย เกียฮ เกือฮ เปอะ ยุ โอ
เอฮี เซ�� อฮั เซ�
ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย��

อฮั เซ�
18 โม ยวิ ญอม โตว เจือ มัฮ ปุย เซ ปุย จัก ไม่ ไฮ

จัก อื กา เฆียง กอก อื มะเปือะ อ�ื 19 โม เซ ไฮมญ
มะเปือะ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี อมั มัฮ กวน เปอะ ป อฮั
เปอะ เกิต ไม่ จัก แตะ โฮ� เกียฮ เกียฮ ยุ โน่ง โอเอฮี
เมอ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

20มะเปือะ อื โลยฮ อ�ื �เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ปุย
เฮี กวน แตะ ไม่ มัฮ อื ปุย เกิต ไม่ จัก แตะ� 21 เอะ
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ปเล่ีย เฮี ยุง โตว โรฮ ตอก เกียฮ ยุ อื โอเอฮี� ป เกือฮ
อื เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮี เอะ ปุ โรฮ ยุง� ไฮมญ นึง โกะ
อื ไอฮ� เอจี ระ โรฮ� เกียฮ รโฮงะ ไอฮ อื ไลลวง
โกะ แตะ เซ�� อฮั เซ� 22มะเปือะ อื มัฮ อฮั อื ตอก
เซ ฆาื ฮลัต อื นึง โม ยวิ� โม ยวิ เตอ เอจี ฟวยจ
อฮั อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป อฮั พะเยซู มัฮ
พะครติ เตอ ซ ไมจ โครฮ ปุย เซ โอก ฮา โฮงซุต��
อฮั เซ� 23 มัฮ เซ ป อฮั มะเปือะ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�ไฮมญ นึง โกะ อื ไอฮ� เอจี ระ โรฮ�� อฮั เซ�

24 โม ฟารซีิ กอก แม ป จัก เซ ติ โฮน แม� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว เบือ ไฮ แตะ เซ�
เอะ ยุง เงอะ มัฮ ปุย เซ ปุย มัป่ เปอ�� อฮั เซ�

25 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ยุง โตว มัฮ ปุย เซ ปุย มัป่
ไม่ โอ อื มัฮ ปุย มัป่� อาึ ยุง เงอะ ติ เจือ โน่ง� ไพรม
อื อาึ มัฮ ปุย จัก� ปเล่ีย เอจี เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั
เซ�

26 โม เซ ไฮมญ อื นึง อ�ื �เมอ ยุฮ อื ละ เปอะ�
ยุฮ อื ละ เปอะ ตอก เมอ เญือม เกือฮ อื ไง่ เปอะ เซ
ไฮ�� อฮั เซ�

27 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี รโฮงะ ละ โม เปะ
เนาะ ออ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ งอ่ต� เมอยุ
ฆวต ฮมอง โคระ แม เปอะ� อมั มัฮ ฆวต แปน โรฮ
เปอะ ลุกซิก อ�ื� อฮั เซ�

28 โม เซ เพยีก แฮม ปุย จัก เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปะ
ป มัฮ ลุกซิก อ�ื เอะ มัฮ ลุกซิก ไอ โมเซ� 29 เอะ เอจี
ยุง เงอะ ลปุง พะจาว ไม่ ไอ โมเซ เยอ� ปุย เซ เอะ
ปังเมอ โอ ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ อ�ื� อฮั เซ�

30 ปุย จัก เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ เฮี ป ตัง เจือ
เนอึม นึง อ�ื มัฮ โอ โม เปะ ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ อ�ื
เมือต แลน เอจี มัฮ ป เกือฮ ไง่ อาึ ไฮ� 31 เอะ เอจี
ยุง เงอะ โอ พะจาว ซ งอ่ต ปุย มัป่ เปอ� ป ทื เนอึม
พะจาว ไม่ ป ยุฮ ป ปุก รพาวม อื พะจาว ซ งอ่ต ปุย
เซ� 32 เคียง ไก โรง ปลัฮเตะ ฮอยจ ปเล่ีย� ไก โตว
ป ฮมอง ปุย ปุน เกือฮ ป เกิต ไม่ จัก แตะ เกียฮ ยุ โอ
เอฮี ฮ�ี 33 ปุย เซ มัฮ โอ อื ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว
แจง โอ อื ซ เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ�� อฮั เซ ป จัก
เซ�

34 โม ฟารซีิ โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี นาวก เปอะ
นึง มัป่ เน่อมึ เญือม เกิต โรง แตะ ลัง่� เคียต โน่ง
เปอะ เพอกึ เอะ เมอ�� อฮั เซ� โม เซ โครฮ ปุย เซ
โอก ฮา โฮงซุต ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื

โม ป จัก โตะ รพาวม
35 พะเยซู ฮมอง ตอก โครฮ ปุย ปุย เซ โอก ฮา

โฮง ซุต� เมือต รโตฮ ยุ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั เจือ
เปอะ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ�

36 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �จาวไน� มัฮ ปุย ป มัฮ กวน
ปุย ปลัฮเตะ เอ� รโฮงะ เนิ� ซ เจือ เยอะ อาึ อ�ื�
อฮั เซ�

37 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี ยุ เปอะ� เอจี
มัฮ ป อู ไม่ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

38 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� อาึ เจือ เยอะ��
อฮั เซ� ฟวยจ เซ นุ่ม ไว พะเยซู ฆาื อ�ื

39พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ละ
ซ รเตีฮ แตะ ปุย� นึง ซ เกือฮ ฮะ ป จัก ไง่ เกียฮ ยุ
โอเอฮี� ไม่ ซ เกือฮ ฮะ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี จัก ไง�่�
อฮั เซ�

40 โม ฟารซีิ ป อาวต ไม่ อื นา เซ� เญอืม ฮมอง อื
โอเอฮี ตอก เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั มัฮ อฮั โรฮ เปอะ
เอะ จัก โรฮ ไม่�� อฮั เซ งอ่น�

41 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ จัก ไง่ โฮ�
ไก เปอะ โตว มัป่ ยุฮ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ ปังเมอ อฮั
เปอะ ติ แตะ เกียฮ ยุ โอเอฮี� เอจี ที นึง เซ ไก ลัง่
มัป่ ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

10
พะเยซู มัฮ ป เกียฮ แลน แกะ

1 �ดัฮ ไก ป เลียก โตะ คอก แกะ ป โอ เลียก คระ
โตะ รเวอืะ อา� ไม่ ซาวป อื ฌาว ฆรุง เงอ� ปุย เซ
เอจี มัฮ ป บระ ไม่ คะมุย� 2ป เลียก คระ โตะ รเวอืะ
อา มัฮ ป เลียง แกะ� 3 ป มอง โตะ รเวอืะ เซ โปฮ อื
ละ ปุย เซ� โม แกะ เซ งอ่ต ป อฮั ปุย เซ� ปุย เซ
กอก แกะ ยุฮ แตะ นึง มอยฮ อ�ื โอก โฮว ไม่ อ�ื นัม
คระ ละ อ�ื 4 เญือม เอจี เกือฮ อื แกะ ยุฮ แตะ โอก
เตือง โอยจ อื โฮว ลัก่กา อ�ื โม แกะ เซ ฟวต อื นึง
ยุง อื ลเลาะ กุม แตะ� 5 โม แกะ เซ ญอม โตว ฟวต
ปุย ไฮญ� ตอ ฮา อื นึง โอ อื ยุง ลเลาะ ปุย ไฮญ��
อฮั เซ� 6 ลปุง แพป เซ พะเยซู รโฮงะ อื ละ ปุย โม
เซ ปังเมอ โอ คาวคิง อื ป อฮั อื ละ แตะ เซ�

7พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอึม อ�ื อาึ มัฮ โตะ รเวอืะ เลียก แกะ นึง�
8 เมาะ ป ฮอยจ กา อาึ อื มัฮ ตื ป บระ ไม่ คะมุย�
โม แกะ เซ งอ่ต โตว โม เซ� 9 อาึ มัฮ โตะ รเวอืะ�
ดัฮ ไก ป เลียก คระ ยุฮ อาึ อ�ื ปุย เซ ซ โปน อื ป
โอ ไมจ เจอ� ซ โอกๆ เลียกๆ ซไบ่ ไม่ ซ ยุ อื ป โซม
แตะ� 10 คะมุย เซ มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ บระ แตะ ไม่
ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โอเอฮี ติ คระ โน่ง�
อาึ ปังเมอ มัฮ ฮอยจ เจอะ ละ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ จี
วติ แตะ� มัฮ เกือฮ ฮะ โฮลฮ จีวติ แตะ กุมปอ�

11�อาึ มัฮ ป เกียฮ แลน เนอมึ แกะ ติ ปุย� ป เกีย
ฮ แลน แกะ ติ ปุย เซ ญอม ยุม ฆรอ แกะ ยุฮ แตะ�
12ป โซม จัง เซ มัฮ โตว ป แลน แกะ ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ� โม แกะ เซ มัฮ โตว คอง อ�ื เญือม ชวน
อื ฮอยจ บราวก เกอ� ละ โปวฮ แกะ เซ� ตอ ฮา อ�ื
บราวก เซ ฮอยจ เกียต แกะ เกือฮ แกะ เซ อาวต เฮยี
อาวต ไฮ ฆาื อ�ื 13ป โซม จัง เซ ตอ นึง มัฮ แตะ ลุก
จัง� ไฌม โตว แกะ เซ�

14 �อาึ มัฮ ป เกียฮ แลน เนอึม แกะ ติ ปุย� อาึ
ยุง เงอะ แกะ ยุฮ แตะ� แกะ ยุฮ อาึ ยุง โรฮ อาึ�
15 ตอก โรฮ ยุง เปือะ เกอะ อาึ โรฮ ไม่ ยุง อาึ เปือะ
เกอะ� อาึ ญอม ยุม ฆรอ แกะ ยุฮ แตะ� 16แกะ ยุฮ
อาึ ก ไฮญ ป โอ มัฮ ไน คอก เฮี ไก โรฮ� แกะ โม เซ
ไมจ โรฮ อาึ นัม โรฮ� แกะ โม เซ ซ งอ่ต ลเลาะ อาึ�
ซ แปน แกะ ติ มู� ไก ป แลน ติ ปุย โน่ง� 17 อาึ
ญอม โปง จีวติ แตะ นึง ซ โฮลฮ แม แตะ จีวติ แตะ
เซ� มัฮ เซ ป ฮรกั เปือะ เกอะ อาึ ฆาื อ�ื 18 ไก โตว
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ป ลู ตุย จีวติ เซ ฮา อาึ อ�ื อาึ มัฮ ญอม โปง จีวติ
แตะ เซ นึง มัฮ อื รพาวม โกะ โอะ ไอฮ� อาึ ไก อมั
นัต เกียฮ เกือฮ จีวติ แตะ� ฟวยจ เซ ไก แม อมันัต
เกียฮ โฮลฮ แม จีวติ แตะ� โอเอฮี ไล เซ มัฮ ยุฮ ฮุ
ตัม รซอม ดวน เปือะ เกอะ อาึ ยุฮ�� อฮั เซ�

19 โม ยวิ รกัฮ ลเฆือฮ เอนิ ฮา ปุ แตะ ฆาื ลปุง เซ�
20 โม ยวิ โฮวน ลัก่ อฮั อื เลียก พี นึง� �มัฮ เงา่ะ อ�ื
เมอยุ งอ่ต เปอะ ป อฮั อ�ื� อฮั เซ งอ่น�

21 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �ลปุง ตอก เฮี มัฮ โตว ป อฮั ป
เลียก พี นึง� พี อมั เกียฮ เกือฮ ป จัก เกียฮ ยุ โอ
เอฮี�� อฮั เซ งอ่น�

โม ยวิ ฆวต ไอฮ โตว ป อฮั พะเยซู
22 เญือม เซ มัฮ เญือม ไก กัน ชลอง ปุย วฮินั นึง

เวยีง เยรูซาเลม� 23 มัฮ เมือ โฆยญ� ปุก เญือม
โฮว เลีม พะเยซู นึง ซาลา ยุฮ ซาโลมอน กไน ควง วิ
ฮนั� 24 โม ยวิ ฮอยจ แวต อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซ ไก
ลัง่ เมาะ เมอ ซ เกือฮ เปอะ เอะ รงัมะ รพาวม เมอ�
ดัฮ เปอะ มัฮ เนอึม พะครติ� รโฮงะ แปฮ เนิ แจง
แน เมิฮ�� อฮั เซ�

25พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี รโฮงะ ละ เปอะ ปัง
เมอ โอ เปอะญอม เจือ� กัน ยุฮ อาึ เบือ รซอม เปือะ
เกอะ มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุง ไลลวง อาึ� 26 โม เปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ญอม เจือ นึง โอ เปอะ มัฮ มู ติ ไม่ แกะ
ยุฮ อาึ� 27แกะ ยุฮ อาึ งอ่ต ลเลาะ อาึ� อาึ ยุง เงอะ
ป มัฮ แกะ ยุฮ แตะ� แกะ เซ ฟวต อาึ� 28 อาึ เกือฮ
จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ� แกะ โม เซ ซ ยุม โตว ติ
ตื เนอมึ� ไก โตว ป ปุน ชะ ลู ฮา เตะ อาึ อื ติ ปุย เนอึ
ม� 29 ป เกือฮ แกะ เซ เนิ อี มัฮ เปือะ เกอะ� มัฮ ป
ระ ฮา โอเอฮี โครยญ เจือ� ไก โตว ป ปุน ชะ ลู แกะ
ยุฮ อาึ เซ ฮา เตะ เปือะ เกอะ� 30 อาึ ไม่ เปือะ เกอะ
เอจี มัฮ ติ�� อฮั เซ�

31 โม ยวิ โซวต แม ซโมะ ละ ซ แล่น แตะ พะเยซู
ปอ ยุม อ�ื 32 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ไก โฮวน
เจือ กัน ไมจ เปลีฮ อาึ ละ โม เปะ ป เกือฮ เปือะ เกอะ
อาึ ยุฮ ฮู� มัฮ ฆาื กัน เมอ นึง อื ป ฆวต แล่น เปอะ
อาึ ฆาื อื นึง ซโมะ โอ�� อฮั เซ�

33 โม ยวิ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เอะ มัฮ โตว
ฆวต แล่น ปะ นึง ยุฮ เปอะ กัน ไมจ� มัฮ ฆวต แล่น
ปะ ฆาื พามัต เปอะ พะจาว� มัฮ เยอื เปอะ ปุย ปลัฮ
เตะ ปังเมอ ฆวต เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน พะจาว��
อฮั เซ�

34 พะเยซู โลยฮ อ�ื �โกตไม ยุฮ โม เปะ โม่ ไก ป
ไซฮ ปุย อาึง ตอก อฮั พะจาว เฮ�ี �โม เปะ เอจี มัฮ
เปอะ ตอก พะจาว โรฮ�� อฮั เซ พะจาว� 35พะทัม
มัฮ โตว ป เกียฮ เฌาะ ติ แตะ� โม ป เอจี โฮลฮ รปั
ลปุง พะจาว� พะจาว เอจี อฮั อื มัฮ ป ตอก พะจาว�
36 อาึ เฮี มัฮ ป เอจี เลือก โน่ง พะจาว ไม่ เกือฮ อื อาึ
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� ดัฮ อาึ อฮั ติ แตะ มัฮ กวน พะ
จาว โฮ� โม เปะ เกียฮ อฮั เปอะ อาึ พามัต พะจาว
ฆาื ตอก เมอ� 37 ดัฮ อาึ โอ ยุฮ กัน ยุฮ เปือะ แตะ
โฮ� ทัน โตว เจือ อาึ� 38 ดัฮ อาึ ยุฮ เนอมึ กัน เปือะ
แตะ โฮ� ปัง โอ เปอะ เจือ อาึ� ไมจ เปอะ เจือ กัน ยุฮ
ฮุ� นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง แจง แน อาวต เปือะ
เกอะ ไน อาึ� ไม่ อาวต อาึ ไน เปือะ เกอะ โรฮ�� อฮั

เซ� 39 โม ยวิ ริ แม โฮมวต อื ฆาื อ�ื พะเยซู ปังเมอ
ปุตแปต ติ แตะ ฮา อ�ื

40 พะเยซู โฮว แม บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่
เติต ฮอยจ นา ก เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา โฆะ�
อาวต ลโล่ะ นา เซ� 41 โฮวน ป โฮว เคะ อ�ื โม เซ
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �โยฮนั ยุฮ โตว ป ซัมคัน ติ เจือ
เนอึม� เมาะ ป อฮั โยฮนั นึง ไลลวง ปุย เฮี ปังเมอ
มัฮ ป เนอึม โครยญ เจือ�� อฮั เซ� 42 นา เซ ไก
โฮวน ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะเยซู�

11
ลาซะโร ยุม

1 ไก ปรเมะ โซะ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ลาซะโร�
อาวต ไม่ ออระ ออตุ แตะ นึง ยว่ง เบ่ทานี� ออระ อื
เซ มอยฮ มาทา� ออตุ อื มัฮ มาเรยี� 2 ป ตุย เรฮ
ลออยฮ ซออย ฮงาื นึง ชวง พะโองจาว ติ โฮน อื ไม่
บ่วต อื นึง ฮาึก แตะ เอจี มัฮ มาเรยี เฮ�ี 3 เญือะ
เซ ออปุ อู ดวน ปุย โฮว เคะ พะเยซู ฆาื อ�ื เกือฮ อื
อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� ปุโฮมว ฮรกั เปอะ โฮ โซะ��
เกือฮ อื อฮั เซ ละ อ�ื

4พะเยซู เมือต เอจี ฮมอง อื อฮั เฮ�ี �ป โซะ อาวม
อื เซ มัฮ โตว โซะ อื ละ ซ ยุม แตะ� มัฮ เกิต อื ละ
อื นึง ซ แปน อื โญตซัก ละ พะจาว ไม่ ซ โฮลฮ กวน
พะจาว โญตซัก แตะ นึง�� อฮั เซ� 5 พะเยซู ฮรกั
ไฌม เญือะ มาทา� มาเรยี ไม่ ลาซะโร เซ� 6 เญือม
ฮมอง อื โซะ ลาซะโร เซ� พะเยซู ปังเมอ อาวต ลัง่
นา ก อาวต แตะ เซ ลอา ซเงะ ลัง่� 7 กัง เคะ เอ อฮั
เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ไมจ แม เอะ โฮว ดิ นึง จัง
วตั ยูเด่ีย�� อฮั เซ�

8 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� มัฮ โฆะ เนิ
โฆะติ เฮี ซาวป โม ยวิ แล่น ปะ นึง ซโมะ โอ� อมั ซ
แม ลัง่ เปอะ นึง ลัง่�� อฮั เซ�

9 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ติ ซเงะ โม่ ไก กาว
ลอา ชวัโมง� ป โฮว เมือ ซเงะ่ อื โคะ ซดุฮ โตว� นึง
เอจี ยุ อื ซเปีย ป ซอต ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ เฮ�ี 10 ป
โฮว เมือ ก ซาวม อื โคะ ซดุฮ ฆาื อื นึง โอ ซเปีย ไก
นึง คระ โฮว อ�ื� อฮั เซ�

11 ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ลาซะโร ปุโฮมว
เอะ โฮ� เอจี ปุน ไอจ� อาึ มัฮ ซ โฮว ซอ เยอะ�� อฮั
เซ�

12 โม ลุกซิก อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ปุน ไอจ โฮ ตึน ซ
มัฮ ฌักแฟน อ�ื� อฮั เซ� 13 พะเยซู มัฮ อฮั อื ไม่
ยุม อ�ื โม เซ โคะ อื มัฮ ไอจ อื นึง ฆวต ไอจ แตะ�

14 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อื ซโตฮ� �ลา
ซะโร เอจี ยุม� 15 อาึ มวน รพาวม รโตง โม เปะ นึง
โอ แตะ อาวต นา เซ นึง ซ โฮลฮ โม เปะ รพาวม เจือ
แตะ เบือ อ�ื ไมจ เอะ โฮว เคะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

16 โทมา ป อฮั ปุย กวน พรอม ละ เซ อฮั เฮี ละ ปุ
โฮมว แตะ� �ไมจ เอะ โฮว ดิ ไม่ ปอคู เดอมึ ซ โฮลฮ
ยุม ดิ ไม่�� อฮั เซ�

พะเยซู มัฮ ป เกือฮ ปุย โกฮ ไอม แม
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17 เญือม เอจี ฮอยจ อ�ื พะเยซู ฮมอง เอจี อาวต
ลาซะโร โตะ รมอยจ แตะ ปาวน ซเงะ� 18ยว่ง เบท่า
นี ไม่ เวยีง เยรูซาเลม รโปยฮ ฮา ปุ แตะ เมาะ ลอวย
กิโลเมต� 19 โม ยวิ โฮวน ป ฮอยจ ดุป ไง่ ไป พาวม
มาทา ไม่ มาเรยี นึง ยุม เพร อื เซ� 20 มาทา เญือม
ฮมอง อื ซ ฮอยจ พะเยซู� โอก โฮว รชงึ อ�ื มาเรยี
ปังเมอ อาวต ลัง่ โตะ เญือะ ลัง่�

21 มาทา อฮั เฮี ละ พะเยซู� �พะโองจาว� มัฮ
อาวต ปะ นา เฮ�ี แจง โอ อื ซ ยุม เพร เยอ� 22 อาึ
เอจี ยุง เงอะ� ปัง มัฮ ปเล่ีย เฮ�ี ปัว เปอะ ออฮ นึง
พะจาว ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

23 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เพร เปอะ ซ โกฮ ไอม
แม�� อฮั เซ�

24 มาทา อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุง เงอะ ซ โกฮ
ไอม แม เพร แตะ ซเงะ ลอยจ โอเอฮี� เญือม โกฮ
ไอม ปุย เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

25 พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �อาึ มัฮ ป เกือฮ ปุย โกฮ
ไอม แม เตือง โอยจ อ�ื อาึ มัฮ โรฮ จีวติ� 26 เมาะ
ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ อื ปัง ยุม ซ โกฮ ไอม แม�
เมาะ ป ไก จีวติ ไม่ เจือ อื อาึ อื ซ ยุม โตว ติ ชวง�
ปะ อมั เจือ เปอะ ไล เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 มาทา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� เจือ เยอะ�
อาึ เจือ เยอะ มัฮ ปะ พะครติ กวน พะจาว ป ฮอยจ
นึง ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ�

28ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ� มาทา เอญี กอก มาเรยี
ป มัฮ ปุ แตะ� บระ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู เอจี ฮอยจ
กอก ปะ�� อฮั เซ� 29 มาเรยี เมือต เอจี ฮมอง อื
ซไจ เอนิ โกฮ โฮว เคะ อ�ื 30 เญือม เซ เยอ พะเยซู
ดิ เลียก โตว โตะ ยว่ง� อาวต ลัง่ นา ก รโตฮ มาทา
ยุ แตะ ลัง่� 31 โม ยวิ ป อาวต ไม่ มาเรยี โตะ เญือะ
เซ� ป ดุป ไง่ ไป พาวม อ�ื เมือต ยุ ซไจ มาเรยี โกฮ
โฮว� โฮว ฟวต อื ฆาื อ�ื มัฮ แกต อื โฮว เยอืม โตะ
อูโมง ก รมอยจ ปุย ป ยุม เซ�

32 มาเรยี เญือม ฮอยจ ยุ อื พะเยซู� นุ่ม โบ ชวง
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� มัฮ อาวต ปะ นา เฮ�ี
แจง โอ อื ซ ยุม เพร เยอ�� อฮั เซ�

33 พะเยซู เญือม ยุ อื เยอืม มาเรยี ไม่ โม ยวิ ป
ฮอยจ ไม่ อ�ื ฆวต เยอืม โรฮ ฆาื อ�ื ตุก รพาวม
รโตง อ�ื 34 อฮั เฮ�ี �โฮว รมอยจ เปอะ นา เมอ��
อฮั เซ� โม เซ โลยฮ อ�ื �พะโองจาว� โฮว แลน��
อฮั เซ� 35 เญอืม เซ พะเยซู เยอืม�

36 โม ยวิ อฮั เฮ�ี �แลน เซ� เมาะ ฮรกั อื ลาซะโร
เซ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

37 อฮั เฮี งอ่น� �ปุย เฮี เอจี มัฮ ป เกียฮ เกือฮ ป
จัก ยุ โอเอฮี� มัฮ อาวต อื นา เฮี แจง ซ เกียฮ เกือฮ
อื ปุย เฮี โอ ยุม เมอ� โม่ เกียฮ อ�ื� อฮั เซ�

ลาซะโร โกฮ ไอม แม
38พะเยซู ตุก ลัง่ รพาวม รโตง อ�ื โฮว ฮอยจ โตะ

รมอยจ� โตะ รมอยจ เซ มัฮ โตะ อูโมง� ไก ซโมะ
เกลาะ โตะ อ�ื 39พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย� �วติ แปฮ
ซโมะ เซ เกือฮ โอก เมิฮ�� อฮั เซ�

มาทา รนัน ป ยุม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว�
ปเล่ีย เฮี เอจี ไก ปาวน ซเงะ ยุม อ�ื เอจี ซออย��
อฮั เซ�

40 พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �อาึ ตึน เอจี อฮั ละ เปอะ
โม่ อฮั� ดัฮ เปอะ เจือ โฮ� ซ ยุ เนอึม เปอะ อมันัต
โญตซัก พะจาว�� อฮั เซ�

41 ฟวยจ เซ โม เซ วติ เนอึม ซโมะ เซ โอก� พะ
เยซู งนั มะลอง� อฮั เฮ�ี �เปือะ� อาึ ญันด่ี ไม่ ปะ
นึง ฮมอง เปอะ ป อฮั อาึ� 42อาึ เอจี ยุง เงอะ ฮมอง
ลอป เปอะ ป อฮั อาึ อ�ื อาึ มัฮ อฮั ฮะ ตอก เซ นึง ซ
เกือฮ แตะ โม ป ชุง นา เฮี เจือ ดวน ปะ อาึ ฮอยจ��
อฮั เซ�

43 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ อฮั เฮี เรยีง�
�ลาซะโร� โอก เมิฮ�� อฮั เซ� 44 ป ยุม เซ โอก
เอนิ� เตะ ชวง อื นัน ลัง่ นึง บว่ตชุ ปอ ปุย อ�ื นา อื
เพาะ โรฮ ลัง่ นึง บ่วตชุ� พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ�
�กัฮ บ่วตชุ กูแก ปุย อื เซ พลวย เกือฮ โฮว เมิฮ��
อฮั เซ�

ปุย ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ พะเยซู
(มท� 26:1; มก� 14:1; ลก� 22:1)

45 โม ยวิ ป ฮอยจ เคะ มาเรยี เซ� เมือต เอจี ยุ ป
ยุฮ พะเยซู เซ� โฮวน อาึง รพาวม แตะ นึง อื ฆาื อ�ื
46 งอ่น อื ปังเมอ โฮว เคะ โม ฟารซีิ� โฮว รโฮงะ ไล
ลวง ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู ละ ลาซะโร เซ เกือฮ โม ฟาริ
ซี ฮมอง อ�ื 47 โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ กอก โม ซมา
ชกิ ซพา ละ ซ ปึกซา ดิ อื ไม่ ปุ แตะ� อฮั เฮ�ี �ไมจ
เอะ ยุฮ ตอก เมอ แล� โฮวน ลัมเลือ ป ซัมคัน ยุฮ
ปุย เฮ�ี 48 ดัฮ เอะ ลเวอืง โฮ ปุย ซ เจือ อื เตือง โอยจ
แตะ� ฟวยจ เซ ปุย เมือง โรม ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่
วิฮนั ยุฮ เอะ ไม่ ปุย เมือง เอะ เตือง โอยจ เจอะ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

49 โม เซ ติ ปุย อ�ื มอยฮ อื มัฮ คายาฟา� เนอึม
เซ ปุก เญือม แปน คายาฟา เซ ฮวันา ซตุ ระ� อฮั
เฮี ละ ปุย� �โม เปะ ยุง เปอะ โตว ป ติ ป เตือ ติ�
50 อมั มัฮ โอ เปอะ เกียฮ คิต เฟือฮ� ดัฮ ไก ติ ปุย ป
ยุม ฆรอ โม ลัปซด่อน เนอ� โกะ ฮา ซ ไลจ ปุย เมือง
เอะ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ�

51 ป อฮั อื เซ มัฮ โตว อฮั อื ตัม รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ� มัฮ อฮั อื นึง แปน อื ฮวันา ซตุ ระ ไน เนอมึ เซ�
มัฮ ซึป อื ลปุง พะจาว� มัฮ พะจาว ป โบว รพาวม อื
เกือฮ อื อฮั ตอก เซ� มัฮ อฮั อื พะเยซู ซ ยุม ฆรอ ปุย
ติ เมือง เอนิ� 52 มัฮ โตว ฆรอ ติ เมือง เซ โน่ง� มัฮ
ซ เกือฮ อื โม ป มัฮ กวน พะจาว ป อาวต เฮยี อาวต
ไฮ เตือง โอยจ อื เซ รโจะ แปน ปุย ติ มู� 53 เคียง
ซเงะ เซ จาวไน ยุฮ โม ยวิ เซ งอ่ต ดิ ตอก ซ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื

54 มัฮ เซ ป บระ พะเยซู โฮว ฆาื อื ลลาึง โม ยวิ�
โอก โฮว ฆาื อื ฮา นา เซ� โฮว ฮอยจ นึง นา ก เชอื
ยว่ง ติ โดฮ� เลียก นึง ยว่ง ติ� มอยฮ ยว่ง เซ มัฮ
เอฟราอมิ� อาวต นา เซ ไม่ โม ลุกซิก แตะ�

55 เญือม เซ กัน เลียง ฌาว ยุฮ โม ยวิ เอจี ซ เติง
เวลา อ�ื ปุย โอก ฮา ยว่ง แตะ โฮวน� โฮว ฮาวก
เวยีง เยรูซาเลม กา เติง ซเงะ เลียง ฌาว เซ� นึง ซ
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เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ตัม ปซี ปซา ยุฮ แตะ� 56 โม
เซ ซาวป ยุ พะเยซู� เญือม รโจะ อื โตะ ควง วิฮนั
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ�
เยซู เซ อมั มัฮ โอ อื ซ ฮอยจ นึง กัน เลียง เฮ�ี� อฮั
เซ� 57 โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ เอจี อฮั อาึง อื ละ ปุย
ซโตฮ� ดัฮ ไก ป ยุง ก อาวต พะเยซู ดวน อื รโฮงะ อื
ละ โม โกะ แตะ เดอมึ ซ โฮลฮ โฮมวต อ�ื

12
มาเรยี เรฮ ลออยฮ นึง ชวง พะเยซู
(มท� 26:6-13; มก� 14:3-9)

1กา ไก กัน เลียง ฌาว แลฮ ซเงะ เอ� พะเยซู โฮว
แม นึง ยว่ง เบ่ทานี� มัฮ ยว่ง อาวต ลาซะโร นา ก
เกือฮ พะเยซู ลาซะโร โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
เซ� 2 ปุย พรี โซม ละ อื นา เซ� มาทา ปอก อื โซม�
ลาซะโร งาวม โซม ดิ ไม่ พะเยซู� 3 เญอืม เซ มาเรยี
ตุย ลออยฮ นาราด่า ซออย ฮงาื� นัม นัก อื ไก เมาะ
บลัฮ กิโล� มัฮ ป ตึก นึง เปียง แตะ� เรฮ อื นึง ชวง
พะเยซู� บ่วต ชวง อื นึง ฮาึก แตะ� ซออย ฮงาื ลออ
ยฮ เซ ฟา เล่ีป เญือะ เอนิ�

4 ลุกซิก พะเยซู ติ ปุย อื มัฮ ยูด่า อซิคารโิอต� เอจี
มัฮ ยูด่า เฮี ป ซ โชะ พะเยซู ละ ปุย� 5 อฮั เฮ�ี �เมอ
ยุ โอ อื โชะ ลออยฮ เซ� มัฮ โชะ อื ซ โฮลฮ มาื นึง อื
ลอวย รอย เด่นารอินั เอนิ� ซ โฮลฮ เรอึม ป ตุก ป
ญัก นึง อ�ื� อฮั เซ� 6 โกะ อื อฮั เมือน อื ตอก เซ�
มัฮ โตว มี ไจ ไก พาวม อื นึง ปุย ตุก ปุย ญัก� มัฮ
อฮั อื ตอก เซ นึง มัฮ โกะ อื ปุย บระ ปุย ปอก� มัฮ
ป ไปญ มาื ยุฮ โม ลุกซิก ไม่ กอ บระ อื ตุย มาื เซ�

7 พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปุ เติ ปุย เฮ�ี กัน ยุฮ อื
เฮี เกือฮ แปน ตอก ป แฮรน อื อาึง� เอจี มัฮ รโตง
ซเงะ ซ รมอยจ ปุย อาึ� 8 ปุย ตุก ปุย ญัก ซ อาวต
ลอป ไม่ โม เปะ� อาึ ปังเมอ โอ ซ อาวต ลอป ไม่
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญอืม เซ โม ยวิ� เมือต ฮมอง อาวต พะเยซู นา
เซ� ฮอยจ ฆาื อื โฮวน ปุย� มัฮ โตว ฮอยจ อื เคะ พะ
เยซู โน่ง� มัฮ โรฮ ฆวต ยุ อื ลาซะโร ป เกือฮ อื โกฮ
ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� 10-11 โม ยวิ โอก ฮา ฮวั
นา ไพรม แตะ� เจือ โรฮ พะเยซู โฮวน ปุย เบือ ลา
ซะโร เซ� มัฮ ฆาื เซ ป งอ่ต โม ซตุ ระ ตอก ซ ยุฮ
โรฮ แตะ ยุม ไม่ ลาซะโร เซ ฆาื อ�ื

พะเยซู เลียก นึง เวยีง เยรูซาเลม
(มท� 21:1; มก� 11:1; ลก� 19:28)

12 ปวยฮ พริ เซ แม โม ปุย โฮวน ป ฮอยจ นึง กัน
เลียง ฌาว เซ� ฮมอง โรฮ ซ ฮอยจ พะเยซู นึง เวยีง
เยรูซาเลม� 13 โอก โฮว ฆาื อ�ื ตุย ปุ โฮว ฮละ ตัน*
ละ ซ โฮว รชงึ แตะ� อฮั ปุ โฮว เฮี เรยีง� �ปัว เกือฮ
ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว ไมจ ลอป ป ยุ� เคราะ
ลอป ป ฮมอง� เอจี มัฮ เนอึม กซัต ยุฮ โม อซิรา
เอน�� อฮั เซ�

14 เญือม เซ พะเยซู รโตฮ ยุ กวน บรงั ติ� บุก อ�ื
เอจี ปุก ตัม ป อฮั พะทัม อาึง ตอก เฮี โฮ�

15 �โม เปะ ป อาวต นึง เมือง ซีโยน� ปุ ฮลัต� เฮิ
กซัต ยุฮ เปอะ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ บุก แตะ ปุ ฮอยจ
กวน บรงั�� อฮั เซ�

16 เญือม เซ โอเอฮี ไล เซ คาว โตว คิง โม ลุกซิก
อ�ื เญือม เอจี เกือฮ พะจาว พะเยซู โกฮ ไอม ไก
โญตซัก เกอ� โม เซ ดอฮ โรฮ ละ อฮั พะทัม อาึง
ไลลวง อื ตอก เซ� ไม่ ยุฮ เนอึม ปุย โอเอฮี เซ ละ�
แปน เนอมึ ตอก อฮั พะทัม อื เซ� 17 โม ปุย โฮวน ป
อาวต ไม่ พะเยซู เญอืม กอก อื ลาซะโร โอก ฮา โตะ
รมอยจ ไม่ เกือฮ อื โกฮ ไอม เซ� รโฮงะ โรฮ ไลลวง
เซ ละ ปุย� 18 มัฮ เซ ป โฮวน ป โฮว รชงึ อื ฆาื อื นึง
ฮมอง อื ยุฮ อื ป ซัมคัน เซ� 19 โม ฟารซีิ อฮั เฮี ละ
ปุ แตะ� �แลน เมิฮ� กัน ยุฮ เอะ ตอก ป โอ ซ ไก ป
มัฮ เฟือฮ� ปุย ติ ปลัฮเตะ เอจี โฮว ฟวต ปุย เซ��
อฮั เซ�

โม กรกิ ซาวป ยุ พะเยซู
20ลลาึง โม ป ฮาวก ไว พะจาว นึง กัน เลียง เซ ไก

โม กรกิ นึง งอ่น� 21 โม กรกิ เซ โฮว เคะ ฟีลิป ปุย
ยว่ง เบ่ตไซด่า จังวตั กาลิลี� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอยีก�
เอะ เอ ฆวต ยุ พะเยซู�� อฮั เซ� 22 ฟีลิป โฮว รโฮ
งะ อื ละ อนัดรู� อนัดรู ไม่ ฟีลิป โฮว รโฮงะ แม อื
ละ พะเยซู�

23พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เวลา โฮลฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ รปั โญตซัก แตะ เอจี ฮอยจ� 24อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอึม อ�ื ดัฮ โนง เฮงาะ โอ เลียก โตะ เตะ โฮ�
ไม่ โอ อื ยุม โฮ� มัฮ ลัง่ ติ โนง ตอก ไพรม แตะ ลัง่�
ดัฮ เอจี ยุม โฮ� ซ เกิต แม เปลิ ฆาื อื โฮวน� 25 ป
ฮรกั จีวติ โกะ แตะ ไอฮ ซ โฮลฮ โปวฮ จีวติ แตะ� ป
โอ ฮรกั จีวติ โกะ แตะ ไอฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี พะจาว
ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปุย เซ ฮอยจ ละ โฮลฮ อื จีวติ
โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ� 26 ป ฆวต ยุฮ กัน ละ อาึ
อื ไมจ อื ฟวต อาึ� ซ อาวต อาึ นา ออฮ ป ยุฮ กัน
ละ อาึ ซ อาวต โรฮ นา เซ� ป ยุฮ กัน ละ อาึ อื เปือะ
เกอะ ซ เกือฮ โญตซัก ละ ปุย เซ�

พะเยซู รโฮงะ อาึง ไลลวง ซ ยุม แตะ
27 �ปเล่ีย เฮี อาึ ตุก รพาวม เมอะ� เมอ ซ ยุฮ ซ

อฮั อาึ อ�ื อมั ซ ปุก ละ ปัว เปือะ แตะ เกือฮ โปน ฮา
เวลา เฮ�ี ปุก โตว� เอจี มัฮ ฆาื เวลา เฮี ป ฮอยจ
เจอะ ฆาื อื นึง ปลัฮเตะ เอ� 28 เปือะ� ปัว เกือฮ ปะ
ไก โญต ไก ซัก�� อฮั เซ พะเยซู�
เญอืม เซ เซียง พะจาว โอก เน่อมึ มะลอง อฮั เฮ�ี

�อาึ เอจี โฮลฮ โฮะ โญตซัก เกอ� ซ โฮลฮ แม เยอะ
โญตซัก เกอ�� อฮั เซ� 29 ปุย โฮวน ป ชุง นา เซ เยอ
เมือต เอจี ฮมอง อื อฮั เฮ�ี �มัฮ เนอึม บร�ิ� งอ่น
อื อฮั เฮ�ี �มัฮ อฮั เตปด่า พะจาว โอเอฮี ละ�� อฮั
เซ�

30พะเยซู อฮั เฮ�ี �เซียง เซ มัฮ โตว ป ฮอยจ ละ
อาึ� มัฮ ฮอยจ อื ละ โม เปะ นึง ซ ไก ป มัฮ อื ละ

* 12:13 12:13 ฮละ ตัน เซ มัฮ ป ตอก ฮละ เพรอื� มัฮ ป โกว ปุย ละ รโพ แตะ โม ป นัปทื แตะ�
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เปอะ� 31 ปเล่ีย เฮี มัฮ เวลา รเตีฮ พะจาว ปุย ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ปเล่ีย เฮี พะจาว ซ โครฮ พี กุม ปลัฮเตะ เฮี
เกือฮ โอก� 32 ดัฮ ปุย เอจี ยวก อาึ ฮาวก ฮา ปลัฮ
เตะ โฮ� อาึ ซ นัม รพาวม ปุย เกือฮ ฮอยจ เคะ แตะ
เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 33ป อฮั อื ตอก เซ มัฮ รโฮ
งะ อื อาึง ตอก ซ ยุม แตะ�

34 ปุย โฮวน เซ อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �พะทัม โกตไม
ยุฮ เอะ อฮั พะครติ ซ ไอม ลอป� เมอยุ อฮั เปอะ ปุย
ไมจ ยวก กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ� กวน ปุย ปลัฮเตะ
เซ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

35 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ป ซเปีย ซ อาวต ลัง่ ลลาึง
เปอะ ติ เตะ โน่ง� ไมจ เปอะ โฮว เญือม ไก ลัง่ ซ
เปีย� เดอมึ ป เฟียก โอ ซ เครอปึ เปอะ� ป โฮว ล
ลาึง เฟียก เกอ� ยุง โตว คระ ซ โฮว แตะ� 36 เญื
อม อาวต ลัง่ เปอะ ไม่ ป ซเปีย เยอ� ไมจ เปอะ อาึง
รพาวม แตะ นึง ป ซเปีย เซ� เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย
บลัฮ ลัก่ ป ซเปีย เซ�� อฮั เซ�

โม ยวิ เจือ โตว อื ลัง่
เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั อื โอเอฮี ไล เซ� พะเยซู โอก

โฮว อาวต ก ไฆลป อื ฮา ปุย� 37 ปัง ยุฮ พะเยซู ป
ซัมคัน ละ โฮวน เจือ� ปุย โม เซ ปุ ลัง่ เจือ อ�ื 38 มัฮ
เกิต อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก อฮั อซิยา ป
ซึป ลปุง พะจาว อื โฮ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�โอ พะจาว� มัฮ ปุย บุย ป ซ เจือ ป รโฮงะ เอะ

เอ� มัฮ ปุย นึง อื ป เปลีฮ พะจาว อมันัต แตะ ละ
อ�ื� อฮั เซ�

39 มัฮ เซ ป โอ อื ปุน เจือ ฆาื อื นึง อฮั โรฮ อซิยา
อื ตอก เฮี โฆะ�

40 �พะจาว เอจี เกือฮ ไง่ อื จัก� เกือฮ รพาวม อื
กอ บุ่ง นึง โอ อื ซ เจือ� มัฮ เกือฮ อื ไง่ อื โอ เกียฮ ยุ
โอเอฮี ไม่ เกือฮ อื โอเอฮี โอ เกียฮ เลียก โตะ รพาวม
อ�ื โม เซ มัฮ โอ อื ญอม ลเตือฮ ติ แตะ เอญี เคะ อาึ
ละ ซ เกือฮ อาึ อื ไฮ ป โซะ นึง�� อฮั เซ� 41 อซิยา
มัฮ อฮั อื โอเอฮี เซ นึง โฮลฮ แตะ ยุ รงั ซเปีย คึนัก
ยุฮ พะเยซู ไพรม อื ไม่ รโฮงะ แตะ ไลลวง อ�ื

42 ปัง มัฮ ตอก เซ ญุ่ก� โม จาวไน ยุฮ โม ยวิ โฮวน
โรฮ ป เจือ พะเยซู� ปังเมอ โอ โรวต รโฮงะ อื นึง
ฮลัต แตะ นึง โม ฟารซีิ� ฮลัต โม ฟารซีิ โครฮ แตะ
โอก ฮา โฮงซุต ฆาื อ�ื 43 มัฮ ฆาื ฮนั อื นึง ลปุง ลื ปุย
ปลัฮเตะ แตะ ฮา ลปุง ลื พะจาว แตะ�

ไล รเตีฮ พะจาว ปุย
44พะเยซู อฮั เฮี เรยีง� �ป อาึง รพาวม แตะ นึง

อาึ มัฮ โตว อาึง อื รพาวม แตะ นึง อาึ โน่ง� มัฮ โรฮ
อาึง อื รพาวม แตะ นึง ป ดวน อาึ ฮอยจ� 45ป โฮลฮ
ยุ อาึ อื เอจี มัฮ โรฮ โฮลฮ อื ยุ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ�
46อาึ มัฮ ฮอยจ แปน เนอะ ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ�
นึง ซ เกือฮ แตะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ โอ เญือะ
โฮลฮ อาวต นึง ก เฟียก อ�ื

47 �ดัฮ ไก ป ฮมอง ป อฮั อาึ อื ไม่ โอ อื ยุฮ ตัม
ป อฮั อาึ เซ� มัฮ โตว อาึ ป รเตีฮ ฮ�ี อาึ มัฮ โตว
ฮอยจ ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย ปลัฮเตะ เกือฮ ลอก ตุต
แตะ� มัฮ ฮอยจ เจอะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ปลัฮเตะ
โปน มัป่� 48 ป โอ รปัคัม อาึ ไม่ โอ อื ยุฮ ตัม ป อฮั

ฮะ ไก ติ เจือ ป ซ รเตีฮ ฮ�ี เอจี มัฮ ป อฮั อาึ อาึง เซ
ป ซ รเตีฮ ปุย เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ซเงะ ลอยจ โอ
เอฮี ฮ�ี 49 อาึ มัฮ โตว อฮั ฮะ ตัม รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ� มัฮ เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ ป รโฮงะ
อาึง ตอก ซ เกือฮ แตะ อาึ อฮั ไม่ ตอก เพอกึ ตอม
เมอะ ปุย� 50 อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ป อฮั พะจาว อาึง
เซ ป แปน จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ ปุย� มัฮ เซ ป
อฮั อาึ โอเอฮี ตัม ป ดวน เปือะ เกอะ อาึ อฮั ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

13
พะเยซู รวยจ ชวง โม ลุกซิก แตะ

1 เญือม เซ มัฮ ซเงะ กา ไก กัน เลียง ฌาว� พะ
เยซู ยุง อื เอจี เติง เวลา ไมจ แตะ โอก ฮา ปลัฮเตะ
ละ ซ เอญี แตะ เคะ เปือะ แตะ� พะเยซู ฮรกั เนอึม
ลุกซิก แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ฮรกั อื ฮอยจ ละ ก
ลอยจ อ�ื

2-3 พี ระ เอจี กุม รพาวม ยูด่า ป มัฮ กวน ซีโมน
อซิคารโิอต เกือฮ อื ฆวต โชะ พะเยซู ละ ปุย� ปู เซ
พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื โซม ดิ ไม่ ปุ แตะ� พะเยซู เอจี
ยุง อื มอป เปือะ แตะ โอเอฮี นึง ลวงั บัง่คัป แตะ โค
รยญ เจือ� ยุง มัฮ แตะ ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว
ไม่ ยุง อื ซ เอญี แม แตะ เคะ พะจาว� 4 โกฮ ฆาื อื
ลไล โซม แตะ� ปอยจ อาึง ลปิ ก พริ แตะ� ตุย โคะ
ไฆญ ติ ปลัฮ ปุก อื ไม่ ญวย แตะ� 5 ตุย ลเล รอาวม
โตะ เชือม โบลง� รวยจ ชวง โม ลุกซิก แตะ นึง อ�ื
บ่วต อื นึง โคะ ไฆญ ปุก ไม่ ญวย แตะ เซ�

6 เญือม เอจี ฮอยจ อื ละ ซีโมน เปโตร� เปโตร
ไฮมญ อ�ื �พะโองจาว� ปะ อมั มัฮ ซ รวยจ โรฮ
เปอะ ชวง อาึ�� อฮั เซ�

7พะเยซู โลยฮ อ�ื �ป ยุฮ อาึ ปเล่ีย เฮี ดิ คาว โตว
คิง เปอะ� ซ คาวคิง เปอะ เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ญอม โตว เกือฮ ปะ
รวยจ ชวง แตะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี อื ละ อ�ื �ดัฮ อาึ โอ โฮลฮ รวยจ

ชวง เปอะ โฮ� ปะ ไก โตว รโตง เปอะ นึง อาึ ฆาื��
อฮั เซ ละ อ�ื

9 ซีโมน เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โฮ� มัฮ โตว ชวง เงอะ โน่ง� รไซจ โรฮ เนิ
เตือง เตะ เอะ ไม่ ไกญ เญอะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ป เอจี ฮาวม เมอ ปัง โอ
เญาะ ฮาวม� รวยจ ชวง แตะ โน่ง� เอจี ซงะ่ เตือง
โม่ว แตะ� โม เปะ เอจี ซงะ่ เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ
ซงะ่ โครยญ โฆะ แตะ�� อฮั เซ� 11พะเยซู เอจี ยุง
อื ตัว ป ซ โชะ แตะ ละ ปุย เซ� มัฮ เซ ป อฮั อื โม เซ
โอ ซงะ่ ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ�

12 เญือม เอจี ฟวยจ รวยจ อื ชวง โม ลุกซิก แตะ
จาวป แม ลปิ แตะ� ฟวยจ เซ งาวม� อฮั เฮี ละ อ�ื
�โม เปะ อมั เอจี คาวคิง เปอะ ป ยุฮ อาึ ละ เปอะ
เฮ�ี 13 โม เปะ เอจี อฮั เปอะ ปอคู เนิ� อฮั เปอะ พะ
โองจาว เนิ� เอจี ปุก ป อฮั เปอะ เซ� อาึ มัฮ เนอึ
ม ตอก อฮั เปอะ เซ� 14 ดัฮ อาึ ป มัฮ ปอคู ไม่ พะ
โองจาว ยุฮ เปอะ รวยจ ชวง โม เปะ โฮ� โม เปะ เอ
ไมจ โรฮ เปอะ รวยจ ชวง ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ� 15อาึ
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เอจี ยุฮ อาึง ปิม ไมจ ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม
เปะ ยุฮ ตอก ป ยุฮ อาึ ละ โม เปะ เซ โรฮ� 16 อาึ อฮั
ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื กวนไจ ระ โตว ฮา ปอเลียง
แตะ� ป โฮว ตัง ปุย� ระ โตว โรฮ ฮา ป ดวน แตะ
โฮว� 17 โม เปะ ดัฮ เปอะ เอจี ยุง โอเอฮี ไล เซ โฮ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม เซ ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื

18�อาึ มัฮ โตว อฮั ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�
เอจี ยุง เงอะ โม ป เลือก แตะ อาึง เงอ� ป อฮั พะ
ทัม ซ เกิต เซ ปังเมอ ไมจ อื เกิต เนอมึ ตอก อฮั อื เฮี
โฮ�
�ป โซม อาวป ยุฮ อาึ เอจี ลเตือฮ แม เดีฮ อาึ นึง

ล่อยจ แตะ�� อฮั เซ พะทัม�
19 �โอเอฮี ไล เฮี อาึ อฮั ละ โม เปะ กา เกิต อื นึง

ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เจือ มัฮ อาึ ปุย เซ เญือม เอจี
เกิต เนอึม อ�ื 20 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ป
รปัคัม ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ� ปุย เซ มัฮ โรฮ รปัคัม
อื อาึ โรฮ� ป รปัคัม อาึ มัฮ โรฮ รปัคัม อื ป ดวน อาึ
ฮอยจ โรฮ�� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ ป ซ โชะ แตะ ละ ปุย
(มท� 26:20; มก� 14:17; ลก� 22:21)

21พะเยซู เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื โอเอฮี ตอก เซ
เยอ ตุก รพาวม� อฮั แม เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม
เนอมึ อ�ื ปุย ไน โม เปะ เฮี ไก ติ ปุย ป ซ โชะ อาึ ละ
ปุย เยอ�� อฮั เซ�

22 โม ลุกซิก อื รงัมะ เอนิ รพาวม� แลน ปุ แตะ ฆาื
อ�ื ยุง โตว ป ซ มัฮ ซ มอยฮ อื ป อฮั อื เซ� 23 ลุก
ซิก อื ป ฮรกั พะเยซู ติ ปุย เยอ อาวต โบ พะเยซู�
24 ซีโมน เปโตร ลเบี่ยฮ เตะ แตะ ละ ปุย เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ไฮมญ มอยฮ อื ป อฮั อื เซ�� อฮั
เซ�

25 ลุกซิก เซ ไบรจ ซดิ โบ พะเยซู ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ
อ�ื �พะโองจาว� มัฮ อฮั เปอะ ไม่ ปุย ป อฮั เปอะ
เซ�� อฮั เซ�

26พะเยซู โลยฮ อ�ื �ชตึ อาึ คโนมปัง นึง โตะ ฮงา
ไม่ กอยฮ เยอะ ละ ป ออฮ� เอจี มัฮ เอนิ ปุย เซ��
อฮั เซ� เญือม เซ พะเยซู ชตึ คโนมปัง ติ มวยญ�
กอยฮ เนอึม อื ละ ยู ด่า กวน ซีโมน อซิคาริโอต�
27 เญอืม เอจี ฟวยจ โซม ยูด่า คโนมปัง ติ มวยญ เซ
เลียก อาวต เอนิ ซาตัน กไน อ�ื
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมาะ ป ซ ยุฮ เปอะ ซไจ

แปฮ ยุฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 28 โม ป โซม ดิ ไม่ อื เซ
คาว โตว ไจ อื ป อฮั พะเยซู ละ ปุย เซ� 29 งอ่น อื
โคะ อื มัฮ ฆาื ไปญ ยูด่า มาื ยุฮ โม ลุกซิก� แกต อื
มัฮ ดวน พะเยซู อื โฮว รวี ป ไมจ โกว เญือม เลียง
ปุย ปุ แตะ� งอ่น อื โคะ อื มัฮ เกือฮ อื เรอมึ ป ตุก ป
ญัก นึง มาื เซ� 30 ยูด่า เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื ป
กอยฮ พะเยซู ละ แตะ เซ โกฮ โฮว เอนิ� เญือม เซ
มัฮ เมือ ก ซาวม อ�ื

พะเยซู เกือฮ มวยญ ตอม โคระ ละ ลุกซิก แตะ
31 เญอืม เอจี โฮว ยูด่า เซ� พะเยซู อฮั เฮ�ี �กวน

ปุย ปลัฮเตะ เอจี โฮลฮ โญตซัก แตะ ปเล่ีย เฮ�ี พะ

จาว โฮลฮ โรฮ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื 32 ดัฮ พะจาว
โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื พะจาว ซ เกือฮ โรฮ โญต
ซัก แตะ ละ อ�ื ซ เกือฮ อื ละ อื ปเล่ีย เฮี เอนิ�

33 �โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ซ อาวต ลัง่ ไม่
โม เปะ ติ เตะ โน่ง� โม เปะ ซ ซาวป เปอะ อาึ� ปเล่ีย
เฮี อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก อฮั แตะ ละ โม ยวิ� ก โฮว
อาึ โม เปะ เกียฮ โฮว เปอะ โตว นึง�

34 �อาึ เกือฮ มวยญ ตอม โคระ ละ เปอะ ติ
มวยญ� ไมจ เปอะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ� อาึ ฮรกั โม
เปะ ตอก ออฮ โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ ฮรกั ปุ แตะ
ตอก เซ โรฮ� 35 ดัฮ โม เปะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ โฮ�
ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง มัฮ เปอะ ลุกซิก อาึ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

36 ซีโมน เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� ปะ ซ
โฮว เปอะ ก เมอ�� อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อ�ื �ก ซ โฮว อาึ เซ ปเล่ีย เฮี ปะ เกีย

ฮ ฟวต เปอะ โตว อาึ นึง� เฆียง เฮี ปังเมอ ซ เกียฮ
ฟวต เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

37 เปโตร อฮั แม เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� เมอยุ โอ
เกียฮ ฟวต ปะ ปเล่ีย เฮ�ี อาึ ซ ญอม ยุม ตัง เปอะ��
อฮั เซ�

38พะเยซู โลยฮ อ�ื �ปะ อมั ซ ญอม เนอึม เปอะ
ยุม ตัง อาึ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื กา รเอาะ
แอ ปะ ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน เอนิ��
อฮั เซ ละ อ�ื

14
พะเยซู มัฮ คระ ป ฮอยจ เมือง มะลอง

1ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ เกือฮ ติ เปอะ เด่ือ
ต เนือะ ฮอน ไจ� เอจี อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง พะ
จาว� ไมจ โรฮ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ โรฮ�
2 นึง เญือะ เปือะ เกอะ ไก ก อาวต ปุย นึง โฮวน โดฮ�
มัฮ โอ อื มัฮ ป เนอมึ อาึ รโฮงะ โตว ละ เปอะ� อาึ มัฮ
ซ โฮว แฮรป เตียป ก อาวต ก โซม โม เปะ ติ โดฮ�
3 ดัฮ เอจี ฟวยจ แฮรป เตียป ก อาวต ก โซม โม เปะ
อาึ ซ ฮอยจ แม เยอะ� ซ ตุย โม เปะ ฮอยจ ก อาวต
โกะ แตะ� อาวต เตอะ นา ออฮ ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ
อาวต ไม่ แตะ นา เซ โรฮ� 4 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ
คระ ป ซ ฮอยจ นา ก ซ โฮว อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

5 โทมา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� เอะ เอ ยุง โตว
นา ก ซ โฮว ปะ� เอะ ซ ยุง คระ เซ ตอก เมอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

6 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ ฮะ คระ เซ� มัฮ
ลปุง เนอึม� มัฮ จีวติ� ไก โตว ป ฮอยจ เคะ เปือะ
เกอะ โนก ฮา คระ ยุฮ อาึ อ�ื 7 โม เปะ ดัฮ เปอะ
เอจี ยุง อาึ โฮ ซ ยุง โรฮ เปอะ เปือะ เกอะ� เฆิม เฮี
โฮว ไป นา เยอ เอจี ยุง เปอะ เปือะ เกอะ� เอจี โฮลฮ
เปอะ ยุ เปือะ เกอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 ฟีลิป อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� เปลีฮ เปือะ เปอะ
เนิ� เกือฮ เอะ ยุ เดอมึ ซ ฟวยจ รพาวม นึง�� อฮั
เซ�

9พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ฟีลิป� อาึ เอจี เล่ีญ อาวต
เตอะ ไม่ โม เปะ เอ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง อาึ ลัง่�
ป เอจี ยุ อาึ อื เอจี มัฮ โรฮ ยุ อื เปือะ เกอะ� เมอ
ยุ ดวน เปอะ อาึ เปลีฮ เปือะ แตะ ละ แตะ� 10 โม
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เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ เจือ อาวต อาึ ไน เปือะ เกอะ ไม่
อาวต โรฮ เปือะ เกอะ ไน อาึ อ�ื ป อฮั ฮะ ละ โม เปะ
เอ มัฮ โตว อฮั ฮะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เปือะ
เกอะ ป อาวต กไน อาึ อื ปังเมอ ยุฮ กัน ยุฮ แตะ กไน
อาึ� 11 ไมจ เปอะ เจือ อาวต อาึ ไน เปือะ เกอะ ไม่
อาวต เปือะ เกอะ ไน อาึ� โต เซ อื ไมจ เปอะ เจือ
อาึ เบือ กัน ยุฮ ฮุ เซ� 12 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึ
ม อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ อื กัน ยุฮ อาึ ซ ยุฮ
โรฮ อ�ื ซ ยุฮ กัน ระ ไล ฮา เซ แม ฆาื ซ โฮว อาึ
เคะ เปือะ เกอะ� 13 ปัว เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ ตอก
ออฮ เบือ มอยฮ แฮะ� ซ ยุฮ ละ เปอะ ตอก เซ นึง ซ
เกือฮ ฮะ เปือะ เกอะ ไก โญต ไก ซัก เบือ กวน แตะ�
14 ปัว เปอะ ออฮ เบือ มอยฮ แฮะ ซ ยุฮ เนอมึ เซ ละ
เปอะ��

พะจาว ซ เกือฮ ลปุ แตะ ฮอยจ
15 �โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั อาึ ซ ยุฮ โรฮ เปอะ ตัม

ลปุง ซตอก อาึ แตะ� 16 อาึ ซ ปัว นึง เปือะ เกอะ�
เปือะ เกอะ ซ เกือฮ ป เรอึม เปอะ ฮอยจ ติ ปุย แม�
นึง ซ เกือฮ อื อาวต ลอป ไม่ เปอะ� 17ป เรอมึ เปอะ
เซ เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ ปุย ยุง ลปุง เนอึม�
ปุย ปลัฮเตะ ปุน รปั โตว อื นึง โอ อื ยุ ไม่ โอ อื ยุง ป
มัฮ อ�ื โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ป มัฮ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี
อาวต อื ไม่ โม เปะ ไม่ ซ อาวต โรฮ อื กไน เปอะ�
18 อาึ ซ ละ ซ โปวฮ โตว โม เปะ� เกือฮ โตว โม เปะ
อาวต โน่ง ชุง เตียง� อาึ ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� 19 ไก
ลัง่ ติ เตะ โน่ง ซ ยุ ลัง่ ปุย ปลัฮเตะ อาึ อ�ื โม เปะ
ปังเมอ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ ยุ อาึ� ไอม อาึ ตอก ออฮ
โม เปะ ซ ไอม โรฮ เปอะ ตอก เซ� 20 เญือม เซ เยอ
ซ ยุง เปอะ อาวต อาึ ไน เปือะ เกอะ ไม่ อาวต โม เปะ
ไน อาึ โรฮ� ตอก โรฮ อาวต อาึ ไน โม เปะ โรฮ� 21ป
อาวต ไม่ ลปุง ซตอก อาึ อื ไม่ ยุฮ อื ตัม ลปุง เซ� มัฮ
ปุย เซ ป ฮรกั อาึ อ�ื ป ฮรกั อาึ อื เปือะ เกอะ ซ ฮรกั
โรฮ ปุย เซ� อาึ ซ ฮรกั โรฮ โฮะ ไม่ ซ เปลีฮ แตะ ติ
แตะ ละ ปุย เซ�� อฮั เซ�

22 ยูด่า ติ ปุย อื เซ� มัฮ โตว ยูด่า อซิคารโิอต� อฮั
เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� มัฮ ตอก เมอ ซ เปลีฮ เปอะ
ติ แตะ ละ เอะ เอ� เตือง โอ เปอะ ซ เปลีฮ ติ แตะ
ละ ปุย ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปุย ดัฮ ฮรกั อาึ ซ ยุฮ อื
ตัม ลปุง อฮั อาึ ละ แตะ� เปือะ เกอะ ซ ฮรกั โรฮ ปุย
เซ� เปือะ เกอะ ไม่ อาึ อื ซ ฮอยจ เคะ อ�ื ซ อาวต
ดิ ไม่� 24ป โอ ฮรกั อาึ อื ซ ยุฮ โตว อื ตัม ป อฮั อาึ�
ลปุง ฮมอง เปอะ อฮั อาึ อื เฮี มัฮ โตว ลปุง อาึ ไอฮ�
มัฮ ลปุง เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ�

25�ลปุง ไล เฮี อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ เญอืม อาวต
ลัง่ แตะ ไม่ เปอะ� 26ป ซ เรอมึ เปอะ เซ มัฮ ลปุ พะ
จาว ป ดวน เปือะ เกอะ ฮอยจ เบือ รซอม อาึ� ปุย
เซ ซ เพอกึ โม เปะ โครยญ เจือ� ซ เกือฮ โม เปะ
โตก ละ อื โครยญ เจือ ป อฮั อาึ ละ เปอะ เซ� 27 อาึ
เกือฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ� ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม ป เกือฮ อาึ ละ โม เปะ เซ� ตอก โตว
ป เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี ละ เปอะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ เด่ือ
ต เนือะ ฮอน ไจ� ทัน โตว ฮลัต เตีจ�

28 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั อาึ ละ แตะ
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โฮว ฮา เปอะ� ปังเมอ ซ แม ลัง่
เคะ เปอะ�� อฮั เซ ละ เปอะ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั
อาึ ตึน ซ มวน รพาวม เปอะ นึง ซ โฮว อาึ เคะ เปือะ
เกอะ� มัฮ ฆาื มัฮ เปือะ เกอะ ป ระ ฮา อาึ� 29 อาึ
เอจี อฮั ละ โม เปะ กา เฆียง เกิต อื นึง ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ เจือ เญือม เอจี เกิต อ�ื 30 เคียง เฮี โฮว อาึ
เญาะ ซ ทัน ไก โตว เวลา โฮลฮ ลปุง ไม่ โม เปะ� นึง
เอจี ซ ฮอยจ พี กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี พี เซ ไก โตว อมั
นัต ระ ฮา อาึ� 31 อาึ มัฮ ญอม ยุฮ ตัม ป ดวน เปือะ
เกอะ อาึ ยุฮ โครยญ เจือ� นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี ยุง ฮรกั อาึ เปือะ เกอะ�
�โกฮ� ไมจ เอะ โฮว ฮา นา เฮ�ี� อฮั เซ�

15
พะเยซู ตอก โคะ อะงุน

1พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ โคะ อะงุน เนอมึ� เปือะ
เกอะ มัฮ ป แรม เน่อมึ รซัฮ ปุยจ อ�ื 2 กัก ยุฮ อาึ ป
โอ ไก เปลิ อี ด่วยฮ โปวฮ อื โครยญ กัก อ�ื กัก เปลิ
อื รซัฮ อื ละ ซ เกือฮ แตะ เกลอมึ เปลิ ฮา ไพรม แตะ
โครยญ กัก อ�ื 3 โม เปะ เอจี ซงะ่ เปอะ เบือ ลปุง ร
โฮงะ อาึ ละ แตะ� 4 ไมจ เปอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ
ไม่ อาึ� อาึ ซ รโจะ โรฮ รพาวม แตะ ไม่ โม เปะ โรฮ�
กัก อื เกียฮ เปลิ โน่ง โตว ไอฮ โนก ฮา ติต ลัง่ แตะ
ไม่ โคะ อ�ื โม เปะ เกียฮ เปลิ เปอะ โตว โรฮ นึง โกะ
แตะ ไอฮ โนก ฮา รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ��

5 �อาึ มัฮ โคะ อะงุน� โม เปะ มัฮ เปอะ กัก อ�ื
ป รโจะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาึ ซ รโจะ โรฮ รพาวม
แตะ ไม่� ปุย เซ ซ เกลอึม เปลิ เบือ อ�ื โนก ฮา อาึ
อ�ื โม เปะ เกียฮ ยุฮ เปอะ โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอึ
ม�� 6 ดัฮ ไก ป โอ รโจะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ อ�ื ปุย
เซ ซ ตอก โรฮ กัก โคะ ด่วยฮ ปุย โปวฮ โฮ� ฟวยจ
เซ ซ ตูไต ซออฮ� ซ ซเพระ ปุย ตอง โตะ งอ เกือฮ
ฮะ ล่อยญ� 7 โม เปะ ดัฮ เปอะ รโจะ รพาวม แตะ
ไม่ อาึ ไม่ อาวต ลปุง อาึ นึง เปอะ โฮ� ปัว เปอะ ออฮ
นึง เงอะ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ� 8 เปือะ เกอะ ซ โฮลฮ
รปั โญตซัก แตะ เบือ เกลอมึ เปลิ โม เปะ� เอจี แจง
นึง เซ มัฮ เปอะ ลุกซิก อาึ อ�ื

9ฮรกั เปือะ เกอะ อาึ เมาะ ออฮ� อาึ เอจี ฮรกั โรฮ
โม เปะ เมาะ เซ โรฮ� ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ตัม รพาวม ฮรกั อาึ� 10 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตัม ลปุง ซตอก อาึ ละ แตะ� ซ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน เปอะ ตัม รพาวม ฮรกั เกอะ� ตอก โรฮ ยุฮ อาึ
อื ตัม ลปุง ซตอก เปือะ เกอะ ละ แตะ� ไม่ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน เนอะ ตัม รพาวม ฮรกั อ�ื 11 โอเอฮี
ไล เฮี เยอ อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ เยอะ
รพาวม ไมจ มวน ยุฮ แตะ อาวต กไน โม เปะ� ไม่ ซ
เกือฮ โม เปะ ไมจ มวน รพาวม กุมปอ� 12 เอจี มัฮ
เฮี ป มัฮ ลปุง ซตอก อาึ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮรกั เวอืง
ปุ แตะ ตอก ฮรกั อาึ โม เปะ โรฮ� อฮั เซ� 13 เญาะ
ซ ไก โตว ป ระ รพาวม ฮรกั โฮฮ ฮา เฮ�ี มัฮ รพาวม
ฮรกั ปอ ปุน โปง อื จีวติ แตะ ฆรอ ปุโฮมว แตะ�
14 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม ป ดวน อาึ แตะ ยุฮ โฮ�
เอจี มัฮ โรฮ เปอะ ปุโฮมว อาึ� 15 อาึ เญาะ อฮั โตว
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โม เปะ มัฮ กวนไจ แตะ� นึง โอ กวนไจ เซ ยุง ป ยุฮ
ปอเลียง แตะ� อาึ อฮั ปุโฮมว ละ โม เปะ นึง เอจี ร
โฮงะ อาึ ป ฮมอง แตะ เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ ละ โม
เปะ โครยญ เจือ� 16 โม เปะ เลือก เปอะ โตว อาึ�
มัฮ อาึ ป เลือก โม เปะ เอ ไม่ เกือฮ โม เปะ แปน ป
โฮว ละ แตะ� มัฮ เกือฮ โม เปะ ไก เปลิ ไม่ เกือฮ เปลิ
เปอะ เซ ไก ลอป� ปัว เปอะ ออฮ นึง เปือะ เกอะ เบือ
มอยฮ อาึ� เปือะ เกอะ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ� 17 มัฮ
เฮี ลปุง �ซตอก อาึ อาึง ละ เปอะ� ไมจ เนอึม เปอะ
ฮรกั เวอืง ปุ แตะ��

ปุย ปลัฮเตะ ซ เกละยุ โม ป เจือ
18�ดัฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี เกละยุ โม เปะ� ไมจ เปอะ

ไตม ตอก เอจี เกละ อื ยุ อาึ รกา� 19 ดัฮ โม เปะ มัฮ
ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ โฮ� ปุย ปลัฮเตะ ตึน ซ ฮรกั โม
เปะ นึง มัฮ เปอะ ไม่ อ�ื อาึ ปังเมอ เอจี เลือก โม เปะ
เกือฮ ตัง โน่ง ฮา ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ เกือฮ เปอะ โอ
มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� มัฮ เซ ป เกละ ปุย ปลัฮเตะ ยุ
โม เปะ ฆาื อ�ื 20 ไมจ เปอะ ไตม ป อฮั อาึ ละ แตะ�
�กวนไจ ระ โตว ฮา ปอเลียง แตะ�� เอจี อฮั เซ ละ
เปอะ� ดัฮ โม เซ โคมเฮง อาึ� ตึน ซ โคมเฮง โรฮ โม
เปะ โรฮ� ดัฮ โม เซ ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ โฮ� ตึน ซ ยุฮ
โรฮ อื ตัม ป อฮั โม เปะ โรฮ� 21 เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ
เปอะ โครยญ เจือ มัฮ ยุฮ อื ละ โม เปะ เบือ ทื เปอะ
อาึ� นึง โอ อื ยุง ป ดวน อาึ ฮอยจ� 22 มัฮ โอ อาึ
ฮอยจ รโฮงะ ละ อื พะจาว เมีญ โตว อื ไก พิต ยุฮ�
ปเล่ีย เฮี เญือะ ไก โตว ตอก ซ เกียฮ กัฮ อื ติ แตะ ฮา
พิต ยุฮ แตะ� 23 ป เกละยุ อาึ อื มัฮ โรฮ เกละ อื ยุ
เปือะ เกอะ� 24 มัฮ โอ อาึ ยุฮ กัน ยุฮ แตะ ลลาึง อื ป
โอ ปุย ไฮญ โฮลฮ ยุฮ� โม เซ ซ ลอก โตว ตุต ฆาื อ�ื
ญันได่ โม เซ เอจี ยุ อื กัน ซัมคัน ยุฮ ฮุ เซ� ปังเมอ
เกละ ลัง่ ยุ อาึ ไม่ เปือะ เกอะ ฆาื อ�ื 25 โอเอฮี ไล เฮี
ปังเมอ จัมเปน อื ไก นึง ซ เกือฮ อื เกิต ตอก เอจี อฮั
พะทัม โกตไม ยุฮ อื ซ เกิต ตอก เฮี โฮ� �โม เซ มัฮ
เกละ อื ยุ อาึ เตือง โอ อื ไก ไล เฟือฮ�� อฮั เซ พะ
ทัม�

26 �อาึ ซ เกือฮ ป เรอมึ เปอะ ฮอยจ เคะ เปอะ เน่
อมึ นึง เปือะ เกอะ� ป เรอึม เปอะ เซ เอจี มัฮ ลปุ
พะจาว ป เกือฮ ปุย ยุง ลปุง เนอึม เซ� เญือม เอจี
ฮอยจ อื เคะ เปอะ ซ รโฮงะ ที ไลลวง อาึ ละ เปอะ�
27 โม เปะ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ รโฮงะ ที ไลลวง อาึ ละ
ปุย นึง เอจี อาวต เปอะ ไม่ อาึ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื�

16
1 �โอเอฮี ไล เซ เยอ อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ นึง

ซ เกือฮ แตะ โม เปะ โอ ลฮุ ลไฮ� 2 โม เซ ซ โครฮ
โม เปะ โอก ฮา โฮงซุต ยุฮ แตะ� ซ ฮอยจ เนอึม ติ
เวลา� เญือม เซ เมาะ ป ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม เปะ เอ�
ซ โคะ อื มัฮ ยุฮ แตะ กัน ปุก ละ พะจาว� 3 โอเอฮี
ไล เซ มัฮ ซ ยุฮ อื นึง โอ แตะ ยุง เปือะ เกอะ ไม่ โอ
แตะ ยุง อาึ� 4อาึ รโฮงะ อาึง ละ โม เปะ ไล เฮี เยอ�
นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ โตก ละ ป อฮั อาึ ละ แตะ
เญือม เอจี เติง เวลา อ�ื โอเอฮี ไล เซ อาึ ดิ รโฮงะ

โตว ละ เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื นึง อาวต ลัง่ แตะ
ไม่ เปอะ��

กัน ยุฮ ลปุ พะจาว
5�ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เอญี เคะ ป ดวน แตะ ฮอยจ เซ�

โม เปะ ไฮมญ เปอะ โตว อาึ นึง คระ ซ โฮว เยอะ ติ
ตื เนอึม� 6 เคียง อฮั อาึ ไล เซ ละ เปอะ ตุก รพาวม
เปอะ ฆาื� 7 อาึ ปังเมอ อฮั ลปุง เนอึม ละ เปอะ�
กัน เอญี อาึ อื มัฮ ป ไก ป มัฮ ละ โม เปะ� ดัฮ อาึ
โอ เอญี โฮ ป เรอึม เปอะ เซ ซ ฮอยจ โตว เคะ เปอะ
ฆาื อ�ื ดัฮ อาึ เอญี โฮ อาึ ซ ดวน ปุย เซ ฮอยจ เคะ
โม เปะ� 8 เญือม เอจี ฮอยจ ป เรอึม เปอะ เซ� ซ
เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ ยุง มัฮ แตะ ปุย มัป่� ซ เกือฮ อื
ยุง ป มัฮ กัน ซื กัน ไซ� ซ เกือฮ โรฮ อื ยุง ไลลวง ซ
รเตีฮ พะจาว ปุย� 9 ไลลวง มัป่ ยุฮ อื ซ ยุง ที อื นึง
โอ อื เจือ อาึ� 10 ไลลวง กัน ซื กัน ไซ เซ ซ ยุง ที อื
เบือ เอญี อาึ เคะ เปือะ เกอะ� โม เปะ เญาะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว ยุ อาึ� 11 ไลลวง ซ รเตีฮ พะจาว ปุย ซ
ยุง ที อื นึง เอจี ฟวยจ รเตีฮ พะจาว พี กุม ปลัฮเตะ
เฮ�ี�

12�อาึ ไก ลัง่ โฮวน เจือ ป ซ อฮั ฮะ ละ โม เปะ เอ�
ปเล่ีย เฮี โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ดิ ปุน งอ่ต� 13 ดัฮ
ลปุ พะจาว ป เกือฮ ปุย ยุง ลปุง เนอมึ เซ เอจี ฮอยจ
โฮ� ซ นัม โม เปะ เกือฮ ยุง ลปุง เนอมึ โครยญ เจือ�
มัฮ โตว ซ อฮั อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� ซ ฮมอง
ไล ออฮ� ซ อฮั ไล เซ� ซ รโฮงะ โอเอฮี ป ซ เกิต ลั่
กกา ปุย ละ เปอะ� 14 ลปุ เซ ซ เกือฮ อาึ โฮลฮ โญต
ซัก แตะ� มัฮ เบือ รปั อื โอเอฮี เน่อมึ นึง อาึ ไม่ ซ
ซึป แม อื ละ โม เปะ� 15 โอเอฮี ยุฮ เปือะ เกอะ เมาะ
ไก อ�ื มัฮ โรฮ ป ยุฮ อาึ โครยญ เจือ� มัฮ เซ ป อฮั
อาึ ละ เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ลปุ พะจาว ซ รปั โอ
เอฮี เน่อมึ นึง อาึ ไม่ ซ ซึป แม อื ละ โม เปะ�� เอจี
อฮั เซ ละ เปอะ��

รพาวม ตุก ซ แปน รพาวม ไมจ
16พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �โล่ว แม เญี่ยะ เญือะ ซ ยุ

เปอะ โตว อาึ� ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ ปังเมอ ซ ยุ แม
เปอะ�� อฮั เซ� 17 โม ลุกซิก อื อฮั อื ละ ปุ แตะ ฆาื
อื ตอก เฮี งอ่น� �ตอก อฮั อื โล่ว แม เญี่ยะ เญือะ
ซ ยุ เปอะ โตว อาึ� ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ ปังเมอ ซ ยุ
แม เปอะ� ไม่ อฮั อื ติ แตะ ซ เอญี เคะ เปือะ แตะ
เซ� มัฮ อฮั อื ไม่ เมอ แล� 18 เมอ ป อฮั อื ไม่ โล่ว
แม เญี่ยะ เซ� เอะ ยุง โตว ป อฮั อื ไม่ อ�ื� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ�

19พะเยซู เอจี ยุง อื ฆวต ไฮมญ อื นึง โกะ แตะ�
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ ไฮมญ เปอะ ปุ แตะ
นึง ป อฮั อาึ เซ� โล่ว แม เญีย่ะ เญือะ ซ ยุ เปอะ โตว
อาึ� ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ ปังเมอ ซ ยุ แม เปอะ� โม
เปะ อมั มัฮ ไฮมญ เปอะ ปุ แตะ นึง ป อฮั อาึ เซ�
20 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื โม เปะ ซ เยอืม
เปอะ ไม่ โอก รบวต แตะ� ปุย ปลัฮเตะ ปังเมอ ซ
ไมจ รพาวม� โม เปะ ซ ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ�
กัง เคะ เอ ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ เซ ปังเมอ ซ
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ลเตือฮ ติ แตะ แปน รพาวม ไมจ มวน ละ เปอะ�
21 เญอืม เอจี เติง เคิ รอาวม อื ปรโปวน เนอ ตึน โซะ
เนอึม ป อาวม อ�ื เมือต เอจี เฟือฮ เญาะ โตก โตว
ละ เญือม โซะ ป อาวม แตะ เซ� มวน รพาวม นึง
เกิต กวน แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 22 โม เปะ ตอก โรฮ
เปอะ เซ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ ตุก รพาวม เปอะ� อาึ ปัง
เมอ ซ ฮอยจ แม เคะ โม เปะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เญอืม เซ� รพาวม ไมจ มวน
โฮลฮ เปอะ เซ ไก โตว ป ปุน ตุย ฮา เปอะ� 23 เญอืม
เติง เวลา เซ โม เปะ เญาะ ซ ไฮมญ เปอะ โตว โอเอฮี
นึง อาึ ติ เจือ เนอมึ� อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื
ดัฮ โม เปะ ปัว ออฮ นึง เปือะ เกอะ เบือ มอยฮ อาึ�
เปือะ เกอะ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ� 24 บุน เอจี ฟวยจ
อื โม เปะ ดิ ปัว เปอะ โตว โอเอฮี เบือ มอยฮ อาึ ติ
เจือ เนอมึ� ไมจ เปอะ ปัว เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ ละ ซ
โฮลฮ โม เปะ กุมปอ นึง รพาวม ไมจ มวน แตะ�

พะเยซู เอจี เป โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี
25�โอเอฮี ไล เฮี อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ นึง ลปุง ปัน

ฮา� เอจี ซ เติง เวลา โอ อาึ เญือะ ซ อฮั ละ เปอะ
นึง ลปุง ปันฮา เยอ� ซ รโฮงะ ไลลวง เปือะ เกอะ ละ
เปอะ ซโตฮ� 26 เญือม เติง เวลา เซ โม เปะ ซ ปัว
เปอะ โอเอฮี เบือ มอยฮ อาึ� อาึ อฮั โตว ติ แตะ ซ
ปัว นึง เปือะ เกอะ รโตง โม เปะ� 27 เปือะ เกอะ ฮรกั
ไอฮ โม เปะ นึง ฮรกั โม เปะ อาึ ไม่ เจือ เปอะ ฮอยจ
อาึ เน่อมึ นึง พะจาว� 28 อาึ ฮอยจ เนอึม เน่อมึ นึง
เปือะ เกอะ� ฮอยจ อาวต นึง ปลัฮเตะ� ปเล่ีย เฮี ซ
โอก แม เยอะ ฮา ปลัฮเตะ� ซ เอญี แม ฮอยจ เคะ
เปือะ เกอะ�� อฮั เซ�

29 โม ลุกซิก อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอจี ซโตฮ อฮั เปอะ
เนิ อ�ี เญือะ มัฮ โตว อฮั เปอะ เนิ นึง ลปุง ปันฮา
แตะ� 30 ปเล่ีย เฮี เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ ป ยุง
โอเอฮี โครยญ เจือ เยอ� เญาะ ได่ โตว ไฮมญ นึง
ปะ ติ ปุย เนอึม� มัฮ เซ ป เจือ เอะ ฮอยจ ปะ เน่อมึ
นึง พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

31 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี โม เปะ อมั
เจือ เปอะ� 32 เอจี ซ ฮอยจ เนอึม เวลา� ซ ฮอยจ
ปเล่ีย เฮี เอนิ� โม เปะ ซ แตก ซ ฟุง เปอะ� ซ เอญี
เปอะ ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�
ซ ละ โน่ง เปอะ อาึ� อาึ ปังเมอ โอ อาวต โน่ง เนอึ
ม� เปือะ เกอะ อาวต โรฮ ไม่ เยอะ�

33 �โอเอฮี ไล เฮี อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ� นึง ซ
เกือฮ แตะ โม เปะ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม� เบือ
รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� นึง ปลัฮเตะ เฮี ซ
เกิต เม่ะมัก่ ละ เปอะ โฮวน เจือ� ปัง มัฮ ตอก เซ
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม นึง เอจี เป
อาึ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

17
พะเยซู ไววอน เพือ โม ลุกซิก แตะ

1 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั อื โอเอฮี เซ พะเยซู งนั มะ
ลอง� ไววอน ตอก เฮ�ี �เปือะ� เอจี เติง เวลา อ�ื
ปัว เกือฮ กวน เปอะ โฮลฮ โญตซัก ละ ซ โฮลฮ กวน
เปอะ ทไว โญตซัก แตะ ละ เปอะ โรฮ� 2 เอจี เกือฮ
เปอะ อมันัต แตะ ละ� ละ ซ ปุน ตัตเตียง อื ปุย เตือง
โอยจ อ�ื ไม่ ซ ปุน เกือฮ อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ

ละ ปุย เมาะ ป เกือฮ ปะ อื ละ อ�ื 3 มัฮ เฮี ป มัฮ จี
วติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ� มัฮ กัน ยุง ปุย ปะ ป มัฮ
พะจาว เนอมึ ติ โตน เซ ไม่ ยุง อื พะเยซูครติ ป ดวน
ปะ ฮอยจ� 4 อาึ เอจี เกือฮ ปะ ไก โญต ไก ซัก นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง เอจี ยุฮ อาึ กัน ป ดวน ปะ แตะ ยุฮ
เซ เกือฮ ฟวยจ� 5 เปือะ� ปเล่ีย เฮี ปัว ปะ เกือฮ อาึ
โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ ซองนา ปะ� โญตซัก เซ เอจี
มัฮ โญตซัก ยุฮ อาึ ไม่ ปะ ป ตึน ไก กา เฆียง ไก ปลัฮ
เตะ ลัง่�

6 �ปุย เกือฮ เปอะ เนิ เน่อมึ นึง ปุย ปลัฮเตะ เอ�
อาึ เอจี เปลีฮ ไลลวง ปะ ละ� ปุย โม เซ เอจี มัฮ ปุย
ไน ปะ� เอจี เกือฮ แม เปอะ ละ อาึ� โม เซ เอจี ยุฮ
อื ตัม ป อฮั เปอะ� 7 ปเล่ีย เฮี เอจี ยุง อื มัฮ โอเอฮี
เกือฮ ปะ เนิ เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปะ โครยญ เจือ�
8 โอเอฮี เมาะ ป อฮั ปะ ละ แตะ อาึ เอจี ซึป ละ ปุย
โม เฮ�ี โม เฮี เอจี รปั เนอึม ไอฮ ลปุง เซ� เอจี ยุง
เนอึม อื ฮอยจ อาึ เน่อมึ นึง ปะ อา� เอจี เจือ โรฮ
อื ดวน ปะ อาึ ฮอยจ เจอ� 9 อาึ ไววอน เพือ อ�ื อาึ
ไววอน โตว เพือ ปุย ปลัฮเตะ� อาึ ไววอน เพือ โม ป
เกือฮ ปะ ละ แตะ นึง มัฮ อื ปุย ไน ปะ� 10 เมาะ ป
ยุฮ อาึ อื เอจี มัฮ โรฮ ป ยุฮ ปะ� เมาะ ป ยุฮ ปะ เอจี
มัฮ โรฮ ป ยุฮ อาึ� อาึ เอจี โฮลฮ โญตซัก แตะ เน่
อมึ นึง โม เฮ�ี 11 ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เอญี เคะ ปะ� อาึ
เญาะ ซ อาวต โตว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี โม เฮี ปังเมอ
ซ อาวต ลัง่ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เปือะ� มัฮ ปะ ป ซงะ่
ซงอม� ปัว ปะ แลน แก โม เฮี เบือ อมันัต ป เกือฮ
ปะ ละ อาึ เซ� นึง ซ เกือฮ อื ไก รพาวม ติ โดฮ ตอก
อาึ ไม่ ปะ โรฮ� 12 ติ เจน อาวต อาึ ไม่ อื อาึ แลน แก
โม ป เกือฮ ปะ ละ แตะ เบือ อมันัต เปอะ� อาึ เฆีญ
อาึง โม เฮี เกือฮ โตว ไลจ ติ ตื� โนก ฮา ป จัมเปน อื
ไลจ ติ ปุย เซ� นึง ซ เกือฮ อื เกิต ตอก อฮั พะทัม อื
ซ เกิต โฮ�

13 �ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ เอญี เคะ ปะ� อาึ เอจี
อฮั โอเอฮี ไล เฮี นึง ปลัฮเตะ ละ ซ เกือฮ แตะ รพาวม
ไมจ มวน ยุฮ อาึ อาวต กไน โม เฮี กุมปอ� 14อาึ เอจี
โฮลฮ เกือฮ ลปุง รโฮงะ ปะ ละ โม เฮ�ี ปุย ปลัฮเตะ
เกละยุ อื นึง โอ อื มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� ตอก โอ
อาึ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ โรฮ� 15 อาึ มัฮ โตว
ปัว ปะ ตุย ปุย โม เฮี โอก ฮา ปลัฮเตะ� มัฮ ปัว ปะ
เฆีญ ฮา พี ฆอก พี เบร เซ� 16 ปุย โม เฮี มัฮ โตว ปุย
บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ ตอก โอ อาึ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮ
เตะ โรฮ� 17 ปัว ปะ เกือฮ โม เฮี แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ยุฮ เปอะ เบือ ลปุง เนอึม� มัฮ ลปุง ปะ ป มัฮ ลปุง
เนอึม� 18 ดวน ปะ อาึ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เฮี ตอก
ออฮ� อาึ ดวน โรฮ โม เฮี โฮว นึง ปลัฮเตะ เฮี ตอก
เซ โรฮ� 19 อาึ มัฮ ทไว ติ แตะ ละ ปะ เบือ ฮนั เนอะ
นึง โม เฮ�ี เดอมึ โม เฮี ซ ปุน ทไว เนอึม ติ แตะ ละ
ปะ โรฮ�

20 �อาึ มัฮ โตว ไววอน เพือ โม เฮี โน่ง� มัฮ โรฮ
ไววอน เพือ โม ป ซ อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ เบือ
ป อฮั ป มวยญ โม เฮี โรฮ� 21 อาึ ปัว ปะ เกือฮ อื
ไก รพาวม ติ โดฮ โครยญ โฆะ แตะ� เปือะ� ปัว ปะ
เกือฮ อื อาวต ไน เอะ ลอา� ตอก อาวต ปะ กไน อาึ
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ไม่ อาวต อาึ กไน ปะ โรฮ� ปัว ปะ เกือฮ อื ไก รพาวม
ติ โดฮ ไม่ เอะ โรฮ� เดอมึ ปุย ปลัฮเตะ ซ เจือ เนอึ
ม ดวน ปะ อาึ ฮอยจ� 22 โญตซัก ป เอจี เกือฮ ปะ
เนิ อี อาึ เกือฮ โรฮ โฮะ ละ โม เฮี โรฮ� นึง ซ เกือฮ
อื ไก รพาวม ติ โดฮ ตอก โรฮ ไก รพาวม ติ โดฮ เอะ
ลอา โรฮ� 23 อาึ อาวต กไน โม เฮ�ี ปะ อาวต โรฮ
เปอะ กไน อาึ นึง ซ เกือฮ โม เฮี ไก เนอึม รพาวม ติ
โดฮ ไม่ ปุ แตะ� เดอมึ ปุย ปลัฮเตะ ซ ยุง ดวน ปะ
อาึ ฮอยจ� ซ ยุง โรฮ ฮรกั ปะ โม เฮี ตอก ฮรกั เปอะ
อาึ โรฮ�

24 �เปือะ� โม ป เกือฮ ปะ เนิ อี อาึ อื ฆวต เกือฮ
อาวต ดิ ไม่ แตะ นา ก อาวต แตะ� ฆวต เกือฮ โฮลฮ
ยุ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อาึ ป เกือฮ ปะ เนิ� เอจี เกือฮ
เปอะ เนิ นึง ฮรกั เปอะ อาึ เน่อมึ กา เกือฮ เปอะ ปลัฮ
เตะ ไก� 25 เปือะ� มัฮ ปะ ป ซื ป ไซ เยอ� ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี ยุง โตว ป มัฮ ปะ� อาึ ยุง เงอะ ป มัฮ ปะ อา�
ปุย โม เฮี ยุง โรฮ อื มัฮ ดวนปะ อาึ ฮอยจ เจอ� 26อาึ
เอจี เกือฮ ยุง ไลลวง ปะ� ซ เกือฮ แม ยุง อื ปุ ปุ ไล
ลวง เปอะ เซ� นึง ซ เกือฮ แตะ รพาวม ฮรกั ปะ อาึ
อาวต กไน โม เซ� ไม่ อาวต อาึ กไน อื โรฮ�� อฮั
เซ�

18
ยูด่า ตาว ปุย โฮมวต พะเยซู
(มท� 26:47; มก� 14:43; ลก� 22:47)

1 เญอืม เอจี อฮั พะเยซู โอเอฮี ตอก เซ เยอ� โอก
โฮว ไม่ โม ลุกซิก แตะ เตือง โกลง คิตโรน� นา เซ
ไก รปึม นึง ติ โดฮ� เลียก โตะ รปึม เซ ไม่ ลุกซิก
แตะ�

2 ยูด่า ป โชะ พะเยซู ละ ปุย เอจี ยุง โรฮ อื รปึม เซ
นึง กอ รโจะ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก แตะ นา เซ� 3 ยู
ด่า ตาว โม ตฮนั ติ มู ไม่ โม ตัมนวต มองญัม เน่อมึ
นึง โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ� โฮว ไม่ อื ฮอยจ นา เซ
ไม่ ออม ไม่ ฆิ ไม่ วจิ ไม่ คอน�

4พะเยซู ยุง อื โครยญ เจือ ป ซ เกิต ละ แตะ เซ�
โอก ไฮมญ โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอ มัฮ โฮว
ซาวป เปอะ ปุย�� อฮั เซ�

5 โม เซ โลยฮ อ�ื �ซาวป เยซู ยว่ง นาซาเรต��
อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

ยูด่า ป โชะ พะเยซู เซ ชุง ไม่ ปุย โม เซ� 6 เมือต พะ
เยซู รโฮงะ ติ แตะ ละ ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี�
เมือต อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ราึต ลัก่เคะ แตะ ฆลาื เอนิ
ลังเตะ�

7 พะเยซู ไฮมญ แม โม เซ� �โม เปะ เอ มัฮ โฮว
ซาวป เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ โลยฮ อ�ื �ซาวป เยซู ยว่ง นาซาเรต�� อฮั

เซ�
8พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี ฟวยจ รโฮงะ ละ เปอะ

มัฮ แตะ ปุย เซ เยอ� ดัฮ มัฮ ซาวป เปอะ อาึ โน่ง โฮ�
ไมจ เปอะ เกือฮ โม เฮี โฮว คระ ฆวต โฮว แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 9 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื
แปน ตอก อฮั พะเยซู อาึง เญอืม อฮั อื เฮี โฮ� �ปุย
เมาะ ป เกือฮ ปะ อื เนิ อี ไลจ โตว ติ ตื เนอึม�� อฮั
เซ�

10 ซีโมน เปโตร ไก วจิ ยุฮ� ลวต วจิ แตะ มอก
กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ ปุย� ลอก ฮยวก ลวง ดอม อ�ื
แฌฮ เอนิ ฮยวก อื เซ� กวนไจ ซตุ เซ มอยฮ อื มัฮ
มาลคัต�

11พะเยซู อฮั เฮี ละ เปโตร� �ซาึต แปฮ วจิ เปอะ
โตะ รเฆือง อ�ื เปียง เกือฮ เปือะ เกอะ เนิ อี อมั แกต
เปอะ อาึ โอ ซ ญุ�� อฮั เซ�

12 โม ตฮนั ไม่ ไน ตฮนั ยุฮ อื ไม่ โม ตัมนวต ยุฮ โม
ยวิ เยอ โฮมวต ปุก พะเยซู เตือง มู แตะ� 13ฟวยจ
เซ ตาว อื ละ อนันัต รกา นึง มัฮ อื โปะ คายาฟา�
เนอมึ เซ ปุก เญอืม แปน คายาฟา เซ ฮวันา ซตุ ระ�
14 เอจี มัฮ คายาฟา เฮี ป ปึกซา ดิ ไม่ โม ยวิ เยอ ไม่
อฮั อื เฮี ไพรม อ�ื �ดัฮ ไก ติ ป ยุม ฆรอ โม ลัปซด่อน
เนอ� โกะ ฮา ไลจ ปุย ติ ปะเทต�� อฮั เซ�

เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
(มท� 26:69; มก� 14:66; ลก� 22:55)

15 ซีโมน เปโตร โฮว ฟวต พะเยซู ไม่ ลุกซิก ไฮญ
อื ติ ปุย� ปุย เซ ยุง ปุ แตะ ไม่ ฮวันา ซตุ� โฮว เลีย
ก ไม่ พะเยซู ฮอยจ ควง เญือะ ซตุ เซ� 16 เปโตร ชุง
ลัง่ ก พริ รเวอืะ� ป มัฮ ลุกซิก ป ยุง ปุ แตะ ไม่ ฮวั
นา ซตุ เซ โอก อู ไม่ ปรโปวน มอง โตะ รเวอืะ เซ�
ฟวยจ เซ ตาว เปโตร เลียก โตะ ควง เญือะ ซตุ เซ�

17 ปรโปวน มอง โตะ รเวอืะ เซ อฮั เฮี ละ เปโตร�
�ปะ โม่ เปอะ มัฮ โรฮ ลุกซิก ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื
18 โม กวนไจ ไม่ โม ป มองญัม เซ จอป งอ นึง

ซอยฮ ฆาื โฆยญ บริ ละ แตะ� ชุง ญื่ งอ เซ� เปโตร
ชุง โรฮ ญื่ ดิ งอ ไม่ อ�ื

ฮวันา ซตุ ไฮมญ พะเยซู
19 ฮวันา ซตุ เซ ไฮมญ ไลลวง ลุกซิก อื นึง พะเยซู

ไม่ ไลลวง เพอกึ ตอม พะเยซู ปุย�
20พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ เอจี เพอกึ ลอป ปุย

ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื อาึ โกย เพอกึ ลอป แตะ
ปุย โตะ วฮินั ไม่ โตะ โฮงซุต นา ก โพรม โม ยวิ� อาึ
เม่าะ โตว ลปุง เพอกึ ตอม แตะ ติ มวยญ เนอึม�
21ปะ เมอยุ ไฮมญ เปอะ อาึ อ�ื ไมจ เปอะ ไฮมญ นึง
โม ป ฮมอง ป อฮั อาึ� โม เฮี เอจี ยุง อื ป อฮั อาึ ละ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 เญือม เอจี อฮั พะเยซู อื ตอก เซ เยอ� ป มอง
ญัม ชุง นา เซ ติ ปุย เดือฮ นา พะเยซู� อฮั เฮ�ี �ปะ
โรวต โน่ง เปอะ โลยฮปอฮั ฮวันา ซตุ ตอก เซ เมอ��
อฮั เซ�

23พะเยซู โลยฮ อ�ื �ดัฮ อาึ อฮั ป พิต โฮ� รโฮงะ
ละ ปุย ป พิต เตอะ นึง เงอ� ดัฮ อาึ อฮั ป ปุก โฮ�
เมอยุ เดือฮ เปอะ นา อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 24ฟวยจ
เซ อนันัต ดวน ปุย ตาว พะเยซู ละ คายาฟา ป มัฮ
ฮวันา ซตุ เตือง รเบีย่ก ลัง่ อื เตะ อ�ื

เปโตร เม่าะ แม ยุง แตะ พะเยซู
25 เญือม เซ เปโตร ชุง ลัง่ ญื่ งอ� ปุย นา เซ อฮั

เฮี ละ อ�ื �ปะ โม่ เปอะ มัฮ โรฮ ลุกซิก ปุย เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื
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เปโตร เม่าะ มัฮ แตะ ลุกซิก อ�ื �มัฮ โตว�� อฮั
เซ�

26 กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ ปุย อ�ื มัฮ คระ เฌือต ไม่
ป มอก เปโตร ฮยวก อื เซ� อฮั เฮ�ี �โม่ มัฮ ปะ ป ยุ
อาึ โตะ รปึม ไม่ ปุย เซ เนาะ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 เปโตร เม่าะ แม อื มัฮ แตะ ลุกซิก อ�ื ฟวยจ
เซ รเอาะ เอนิ แอ เยอ�

ปุย ตาว พะเยซู ละ จาวเมือง
(มท� 27:1; มก� 15:1; ลก� 23:1)

28ฟวยจ เซ โม เซ โฮว ตาว พะเยซู โอก ฮา เญือะ
คายาฟา ฮอยจ เญือะ จาวเมือง� มัฮ เมือ กซะ งาวป
อ�ื โม ยวิ ญอม โตว เลียก โตะ เญือะ จาวเมือง เซ
นึง โอ อื ฆวต เกือฮ ติ แตะ รแอม ไล ละ ซ โฮลฮ แตะ
โซม เลียง ฌาว เซ� 29 ปีลัต โอก ฆาื อื เคะ โม เซ�
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไล เมอ ป ฟอง โม เปะ ปุย
เฮี นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

30 โม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ โอ อื มัฮ ปุย ไก พิต� เอะ
ตึน โอ ซ โรวก ละ ปะ�� อฮั เซ�

31 ปีลัต อฮั เฮี ละ โม เซ� �ไมจ เปอะ โรวก รเตีฮ
ปุย เฮี ตัม โกตไม ยุฮ โม โกะ เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ�
โม ยวิ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอะ ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โฮ�

ซ พิต โกตไม ยุฮ โม เปะ�� อฮั เซ� 32 ป ตอก อื เซ
นึง อื มัฮ เกือฮ อื เกิต ตอก อฮั พะเยซู อื ซ เกิต เญื
อม อฮั อื ไลลวง ตอก ซ ยุม แตะ โฮ�

33 ปีลัต เอญี เลียก แม โตะ เญือะ แตะ แม� กอก
ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ
โม ยวิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 34พะเยซู โลยฮ อ�ื �ปะ อมั
มัฮ ไฮมญ เปอะ อาึ นึง รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� อมั
มัฮ รโฮงะ ปุย ไลลวง อาึ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

35 ปีลัต อฮั เฮ�ี �อาึ อมั มัฮ โม ยวิ เซ� มัฮ ปุย
ปะเทต โกะ เปอะ ไอฮ ไม่ โม ซตุ ระ ป มอป ปะ ละ
อาึ อ�ื ปะ เมอ พิต เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

36พะเยซู โลยฮ อ�ื �บัน่เมือง ยุฮ อาึ มัฮ โตว บลัฮ
ลัก่ ปลัฮเตะ เฮ�ี ดัฮ บัน่เมือง ยุฮ อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่
ปลัฮเตะ เฮี โฮ� โม ลุกซิก อาึ อื ตึน ซ รุป ปุ แตะ ไม่
ปุย ไฮญ นึง โอ แตะ ซ เกือฮ ปุย มอป อาึ ละ โม ยวิ�
บัน่เมือง ยุฮ อาึ มัฮ โตว บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

37 ปีลัต อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� ปะ มัฮ
มัฮ เปอะ กซัต�� อฮั เซ ละ อ�ื
พะเยซู โลยฮ อ�ื �มัฮ ปะ ป อฮั อาึ มัฮ กซัต เตอ�

มัฮ เฮี ป เกิต อาึ ฆาื อื ไม่ ฮอยจ เจอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี
เยอ� มัฮ ซ รโฮงะ โอะ ไลลวง ลปุง เนอึม ละ ปุย�
เมาะ ป มัฮ บลัฮ ลัก่ ลปุง เนอมึ งอ่ต อื ป อฮั อาึ อ�ื�
อฮั เซ�

38 ปีลัต ไฮมญ อ�ื �ลปุง เนอมึ เซ มัฮ เมอ�� อฮั
เซ� ฟวยจ เซ โอก แม เคะ โม ยวิ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�อาึ ยุ โตว คระ พิต คระ โฌวะ ปุย เฮี ติ เจือ เนอมึ�
39 ตัม ไล ป เอจี กอ ยุฮ เปอะ โครยญ ไก กัน เลียง
ฌาว เยอ� โม เปะ เอจี กอ เกือฮ เปอะ อาึ พลวย ป
ตุต ละ แตะ ติ ปุย� โม เปะ อมั ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ
พลวย กซัต ยุฮ โม ยวิ ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

40 โม เซ รโอง� อฮั อื ตอก เฮี เรยีง� �มัฮ โตว
ปุย เฮ�ี ไมจ เปอะ พลวย บ่าระบ่า ละ โม เอะ�� อฮั
เซ� บ่าระบ่า เซ มัฮ คะมุย�

19
1 เญอืม เซ เยอ ปีลัต ตาว พะเยซู เกือฮ ปุย เฟียต

อื นึง โม่ะ ฮกั� 2 โม ตฮนั รเวยีง กัต แปน วอม จาวป
อื นึง ไกญ อ�ื จาวป โรฮ ลปิ ดา ซี ซูวนั ละ อ�ื 3 เญื
อม เซ เลียก ลปุง ไม่ อ�ื �กซัต ยุฮ โม ยวิ� เกือฮ
ไมจ ป ยุ� เคราะ ป ฮมอง เออ�� เคียต อฮั เซ ละ
อ�ื เดือฮ นา อื ไม่ อ�ื

4 ปีลัต โอก อฮั แม อื ละ ปุย โฮวน เซ ตอก เฮ�ี
�แลน เมิฮ� อาึ ตาว ปุย เฮี ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ
โม เปะ ยุง โอ อาึ ยุ คระ พิต คระ โฌวะ อื ติ เจือ เนอึ
ม�� อฮั เซ ละ อ�ื 5 พะเยซู โอก จาวป ลัง่ ปุ โอก
วอม กัต ไม่ ไอฮ แตะ ลปิ ดา ซี ซูวนั เซ� ปีลัต อฮั
เฮี ละ โม เซ� �เฮ�ิ มัฮ ปุย เฮ�ี� อฮั เซ�

6 เญือม เอจี ยุ โม ซตุ ระ ไม่ โม กวนไจ อ�ื อฮั เฮี
เรยีง� �เคิง เมิฮ� เคิง นึง ไมะซาวแควง เซ เมิฮ��
อฮั เซ�
ปีลัต อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ไมจ เปอะ โฮว เคิง

ไอฮ นึง ไมะซาวแควง� นึง โอ อาึ ยุ ไก คระ พิต คระ
โฌวะ อื เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โม ยวิ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอะ เอ เอจี ไก โกตไม ยุฮ
ฮู� ตัม โกตไม ยุฮ เอะ เซ ปุย เฮี คาว ละ ยุม อื นึง
อฮั อื ติ แตะ มัฮ กวน พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เญือม ฮมอง ปีลัต ลปุง ตอก เซ เยอ� โฮว ละ
ฮลัต แตะ ฆาื อ�ื 9 เลียก แม โตะ เญือะ แตะ� ไฮมญ
แมพะเยซู เซ แม� �ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ��
อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู ปังเมอ โอ โลยฮ อื ละ อื ติ
มวยญ เนอึม� 10 ปีลัต ไฮมญ แม อ�ื �ปะ อมั มัฮ
โอ เปอะ ซ โลยฮ เนิ� ปะ โม่ เปอะ ยุง� อาึ ไก อมั
นัต ปุน พลวย ปะ� ไก โรฮ อมันัต ปุน เคิง ปะ�� อฮั
เซ�

11พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี ไก อมันัต เปอะ
ละ ซ ตัตซิน แตะ อาึ นึง เกือฮ พะจาว อื ละ เปอะ�
มัฮ โอ พะจาว เกือฮ ละ เปอะ โฮลฮ เปอะ โตว� มัฮ
เซ ป ไก พิต ยุฮ โม ป มอป อาึ ละ ปะ โฮฮ ฮา ปะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

12 เคียง เซ เยอ ปีลัต ไก รพาวม ฆวต พลวย อื ฆาื
อ�ื โม ยวิ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮี เรยีง� �ดัฮ เปอะ
พลวย ปุย เฮ�ี ปะ มัฮ เปอะ โตว โฮมว กซัต ซีซา�
เมาะ ป เกือฮ ติ แตะ แปน กซัต มัฮ ป ฆวต ตอซู ปุ
แตะ ไม่ ซีซา�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญือม เอจี ฮมอง ปีลัต โอเอฮี ตอก เซ เยอ�
ตาว พะเยซู โอก ฆาื อ�ื งาวม นา ก รเตีฮ แตะ ปุย�
มอยฮ นา เซ มัฮ ซโมะ ตุม� นึง ลปุง ฮบีรู เยอ อฮั
กัปบ่าทา ไม่ อ�ื 14 เญือม เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย
โอเอฮี ละ ซ โซม เลียง ฌาว แตะ� มัฮ เมาะ งอ่น
ซเงะ� ปีลัต อฮั เฮี ละ โม ยวิ� �เฮ�ิ มัฮ เฮี กซัต ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ�

15 โม เซ อฮั เฮี เรยีง� �ยุฮ แปฮ ไม่� ยุฮ แปฮ
ไม่� เคิง นึง ไมะซาวแควง เซ เมิฮ�� อฮั เซ�
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ปีลัต ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อมั ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ
เคิง กซัต ยุฮ เปอะ นึง ไมะซาวแควง�� อฮั เซ ละ
อ�ื
โม ซตุ ระ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �กซัต ยุฮ เอะ ไก โตว

โนก ฮา ซีซา เยอ�� อฮั เซ�
16 เญือม เซ ปีลัต มอป พะเยซู ละ อื เกือฮ อื โฮว

เคิง อื นึง ไมะซาวแควง�

โม ตฮนั เคิง พะเยซู
(มท� 27:32; มก� 15:21; ลก� 23:26)

โม เซ ตาว พะเยซู โอก โฮว� 17พะเยซู กลอม ปุ
โฮว ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ ฮอยจ ติ โดฮ� มัฮ นา
ก อฮั ปุย เบือง ลโลก ไกญ ปุย ไม่ อ�ื นึง ลปุง ฮบีรู
เยอ ปุย อฮั โกละโกทา ไม่ อื นา เซ เยอ� 18 มัฮ นา
เซ นา ก เคิง ปุย อื นึง ไมะซาวแควง� เคิง อื ไม่ ปุย
ไฮญ ลอา ปุย� ติ ก บลัฮ ติ ปุย� พะเยซู อาวต ซน่ะ
อ�ื

19 ปีลัต ไซฮ อาึง นังซื ติต อื นึง ไมะซาวแควง�
รซอม นังซื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �เยซู ยว่ง นาซาเรต
กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ� 20 โฮวน โม ยวิ ป ลาว
รซอม นังซื เซ นึง ซดิ ก เคิง ปุย พะเยซู เซ ไม่ เวยีง
เยรูซาเลม� รซอม นังซื เซ ไซฮ อื แปน ลปุง ฮบีรู
ไม่ ลปุง ลาติน ไม่ ลปุง กรกิ� 21 โม ซตุ ระ ยุฮ โม ยวิ
เยอ อฮั เฮี ละ ปีลัต ฆาื อ�ื �ปุ ไซฮ มัฮ กซัต ยุฮ โม
ยวิ� ไมจ เปอะ ไซฮ ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี อฮั ติ แตะ มัฮ
กซัต ยุฮ โม ยวิ�� ไมจ เปอะ ไซฮ ตอก เซ��

22 ปีลัต โลยฮ อื ละ อ�ื �เมาะ ป เอจี ไซฮ แฮะ เอจี
ฟวยจ ไซฮ แฮะ�� อฮั เซ�

23 เญือม เอจี ฟวยจ เคิง โม ตฮนั พะเยซู นึง ไมะ
ซาวแควง เงอ� ตุย รฆุ เครองึ เซอกึ อื เลีฮ ปาวน
ปุน� ไอฮ อื ติ ปุย ติ ปุน� ลปิ อื ปังเมอ โอ รฆุ อ�ื
ลปิ อื เซ ไก โตว โฆง ชญิ อ�ื มัฮ ป เลิง เน่อมึ นึง
ไกญ ฮอยจ นึง ชวง อ�ื

24 โม ตฮนั อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �คัน โตว
เญาะ แจฮ รฆุ ไม่ ปุ แตะ ลปิ เซ� เกือฮ เอะ ลอง
แลน นา มุ่น แตะ นึง� ลัง ละ ป ออฮ ไอฮ ป เตฮ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เญอืม ยุฮ อื ตอก เซ มัฮ เกือฮ อื
เกิต ตอก อฮั พะทัม อื ซ เกิต โฮ� ตอก อฮั อื เฮ�ี
�โม เซ รฆุ เครองึ เซอกึ อาึ ไม่ ปุ แตะ� เครองึ

จาวป อาึ ลลัฮ่ ลอง แลน นา มุ่น แตะ นึง อื ไม่ ปุ
แตะ�� อฮั เซ พะทัม� มัฮ เซ ป ยุฮ ตฮนั ฆาื อื
ตอก เซ�

25 ป ชุง โบ ไมะซาวแควง ยุฮ พะเยซู มัฮ มะ อื ไม่
ออปุ มะ อื ป มัฮ มาเรยี ปุย เญือะ เคลโอปา ไม่ มา
เรยี ยว่ง มักด่าลา� 26 เญือม ยุ พะเยซู ชุง มะ แตะ
ซดิ ไม่ ลุกซิก ฮรกั แตะ เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ มะ
แตะ� �มะ� เอจี มัฮ ปุย เซ กวน รเมะ เปอะ�� อฮั
เซ ละ มะ แตะ� 27ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ ลุกซิก เซ
แตะ� �เอจี มัฮ เซ มะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เคียง
เซ เยอ ลุกซิก เซ อื เกือฮ มะ อื เซ อาวต เญือะ แตะ�

28ฟวยจ เซ พะเยซู เอจี ยุง อื ฟวยจ กัน ยุฮ แตะ
เตือง โอยจ อ�ื อฮั แม เฮ�ี �อาึ ฆวต ญุ รอาวม��
อฮั เซ� มัฮ อฮั อื เซ นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก อฮั
พะทัม อื ซ แปน โฮ� 29นา เซ ไก โดง นึง นาวก นึง

รอาวม อะงุน นะ� ไก ป ตุยฟองนัม ชตึ อื นึง รอาวม
อะงุน นะ เซ� ปุม อื ไม่ โคะ ฮลาึง ลเวอืง� ซนาว อื
ฮอยจ ละ มวยญ อ�ื 30 เญือม เอจี ฟวยจ ดวต พะ
เยซู รอาวม อะงุน นะ เซ อฮั เฮ�ี �เอจี ฟวยจ�� อฮั
เซ� เญือม เซ นุ่ม ไกญ แตะ วุต รพาวม แตะ โฮว�
ฟวยจ เซ โอยจ รพาวม อ�ื

ตฮนั บวก พราวก พะเยซู
31 ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย อาึง โอเอฮี กา

ซเงะ ลโล่ะ เซ� โม ยวิ ปัว ปีลัต เกือฮ ปุย ปุฮ ซองั
โงง โม เซ เกือฮ โบวก ละ ซ เกือฮ อื ไกลจ ยุม� เกือฮ
โรฮ อื รมอยจ อื นึง โอ อื ซ เกือฮ โม ป ยุม เซ อาวต
นึง ไมะซาวแควง นึง ซเงะ ลโล่ะ แตะ เซ� นึง มัฮ
ซเงะ ลโล่ะ เซ ซเงะ ระ ไล� 32 โม ตฮนั ฮอยจ คลุฮ
ซองั โงง ป เคิง ปุย ไม่ พะเยซู เซ เตือง ลอา ปุย อ�ื
33 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ พะเยซู� เมือต เอจี ยุ ยุม
อ�ื คลุฮ เนอึม โตว ซองั อื เกือฮ โบวก� 34 ตฮนั ติ
ปุย อื ปังเมอ บวก พราวก อื นึง เพลียฮ� ปัต เอนิ
ฮนัม นึง ไม่ รอาวม� 35 ป เอจี ยุ เซ ปุน แปน ซกิ พี
ญัน อ�ื ลปุง พีญัน ยุฮ อื เซ แจง มัฮ อื ป เนอึม�
ปุย เซ ยุง อฮั แตะ ป เนอมึ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ
เจือ เบือ ป อฮั แตะ เซ� 36 โอเอฮี ไล เซ เอจี เกิต นึง
ซ เกือฮ อื แปน ตอก เอจี อฮั พะทัม อื ซ เกิต� ตอก
เฮี โฮ�
�ซองั อื ไมจ โตว เกือฮ โบวก ติ ซี เนอึม�� อฮั

เซ พะทัม� 37พะทัม อฮั โรฮ เฮ�ี
�โม เซ ซ แก ปุย เซ ป เอจี บวก แตะ เซ�� อฮั

เซ�
ปุย รมอยจ พะเยซู
(มท� 27:57; มก� 15:42; ลก� 23:50)

38ฟวยจ เซ โยเซป ยว่ง อะรมิาเทีย ป มัฮ ลุกซิก
พะเยซู ปัว โกะ พะเยซู นึง ปีลัต ละ ซ รมอยจ แตะ�
ปุย เซ มัฮ ป บระ เจือ พะเยซู นึง ฮลัต แตะ นึง โม
ยวิ� เญือม เอจี โปง ปีลัต อื ละ อ�ื โยเซป ฮอยจ
ตุย โกะ เนอึม พะเยซู เซ� 39 นิโคเด่โม ป โฮว เลีม
เคะ พะเยซู เมือ ก ซาวม อื ไพรม อื โฮ� ฮอยจ โรฮ�
โรวก ป ซออย ฮงาื ป มัฮ โมตญอป ไม่ อาโลเอ� ไก
ด่าว งว่ย กิโล� 40 ปุย ลอา เซ ตุย บ่วตชุ แนน ไมจ
ไม่ ป ซออย ฮงาื เซ� เพาะ โกะ พะเยซู นึง อื ตัม ปซา
รมอยจ โม ยวิ ปุ แตะ� 41 แควน ก เคิง ปุย อื เซ ไก
รปึม นึง ติ โดฮ� โตะ รปึม เซ ไก โตะ อูโมง โคระ นึง
ติ ป โอ ปุย ดิ รมอยจ ปุย นึง ติ เนอึม� 42 โฮว รม
อยจ พะเยซู ฆาื อื นา เซ นึง ซดิ อื ละ อ�ื ซเงะ เซ
มัฮ ซเงะ เพรยีง โม ยวิ โอเอฮี กา ซเงะ ลโล่ะ แตะ
เซ�

20
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มท� 28:1; มก� 16:1; ลก� 24:1)

1 ซเงะ วนั ติต เมือ กซะ เญือม เฟียก ลัง่ อ�ื มา
เรยี ยว่ง มักด่าลา ฮอยจ นึง อูโมง รมอยจ ปุย อื เซ�
ปรโปวน เซ ยุ เอจี วติ ปุย ซโมะ เกลาะ ปุย โตะ อูโมง
เซ กา แตะ� 2 มาเรยี ตอ เอญี รโฮงะ อื ละ ซีโมน
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เปโตร ไม่ ป มัฮ ลุกซิก ฮรกั พะเยซู ติ ปุย เซ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �เอจี ไก ป เฌาะ ฮา โตะ อูโมง พะโองจาว
เยอ� เอะ ยุง โตว ก อาึง ปุย อ�ื� อฮั เซ�

3 เปโตร ไม่ ลุกซิก ติ อื เซ โกฮ โฮว ฆาื อ�ื 4 ปุย
ลอา เซ ตอ ดิ โฮว� ลุกซิก ติ ปุย อื เซ ปังเมอ ไกลจ
ฮา เปโตร เซ� ฮอยจ ฆาื อื นึง อูโมง กา เปโตร�
5 นุ่ม แก แลน อ�ื ยุ บ่วตชุ ปอ ปุย อื เซ ปังเมอ
โอ เลียก โตะ อูโมง เซ� 6 ซีโมน เปโตร ฮอยจ โรฮ
เคะ อ�ื เลียก เอนิ โตะ อูโมง เซ� ยุ โรฮ บ่วตชุ ปอ
ปุย อื เซ� 7 บวตชุ เพาะ ไกญ อื เซ ยุ โรฮ อื ปังเมอ
โอ อาวต ไม่ เครองึ ไฮญ อ�ื ตุปเตียป โน่ง ติ โดฮ�
8 เญือม เซ เยอ ป มัฮ ลุกซิก ฮอยจ รกา ติ ปุย เซ�
โฮว เลียก โรฮ โตะ อูโมง เซ� ยุ โรฮ อื โอเอฮี โม เซ�
เคียง เซ เจือ อ�ื 9 กา เซ เยอ โม ลุกซิก อื มัฮ โอ อื
ดิ ยุง พะทัม ไลลวง ไมจ พะเยซู โกฮ ไอม แม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� 10 ฟวยจ เซ ลุกซิก ลอา ปุย เซ เอญี
นึง เญือะ แตะ�

พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ มาเรยี
(มก� 16:9-11)

11 เญือม ชุง ลัง่ มาเรยี เยอืม โบ โตะ อูโมง เซ�
นุ่ม แก โตะ อูโมง เซ ไม่ อ�ื 12 ยุ เตปด่า พะจาว ลอา
ปุย จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ� งาวม เบือง ก ไกญ
พะเยซู ติ ปุย� เบือง ก ชวง อื ติ ปุย� 13 เตปด่า ลอา
เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เยอืม เปอะ�� อฮั เซ�
มาเรยี โลยฮ อ�ื �เยอืม นึง ตุย ปุย พะโองจาว

ยุฮ แตะ� อาึ ยุง โตว ก อาึง ปุย อ�ื� อฮั เซ� 14 เญื
อม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ แมฆี ยุ ชุง พะเยซู นา
เซ ปังเมอ โอ ยุง มัฮ อื พะเยซู�

15พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เยอืม เปอะ� โฮว
ซาวป เปอะ ปุย�� อฮั เซ�
มาเรยี แกต อื มัฮ ป มอง รปึม เซ� อฮั เฮี ละ อื

ฆาื อ�ื �เอียก� ดัฮ มัฮ ปะ โฮ ป เฌาะ โกะ พะโอง
จาว เยอ รโฮงะ เนิ นา ก อาึง เปอะ� อาึ ซ โฮว ตุย
เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �มาเรยี�� อฮั เซ�
มาเรยี แลน อ�ื อฮั เฮี ละ อื นึง ลปุง ฮบีรู� �รา

โบนี่�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื ปอคู ไม่�
17พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุ คัตคัง อาึ อ�ื อาึ

ดิ โฮลฮ โตว ฮาวก เคะ เปือะ เกอะ� ไมจ เปอะ เอญี
รโฮงะ ละ เอยีกปุ อุ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ฮาวก เคะ เปือะ
เกอะ� มัฮ โรฮ เปือะ โม เปะ� ซ ฮาวก เคะ พะจาว
ยุฮ แตะ� มัฮ โรฮ พะจาว ยุฮ โม เปะ� � อฮั เซ�

18 มาเรยี ยว่ง มักด่าลา เซ เอญี รโฮงะ เนอึม อื
ละ โม ลุกซิก อ�ื อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี โฮลฮ ยุ พะโอง
จาว�� อฮั เซ� รโฮงะ โรฮ ป อู พะเยซู ละ แตะ เซ
ละ อ�ื

พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ ลุกซิก แตะ
(มท� 28:16; มก� 16:14; ลก� 24:36)

19 ปู พริ ซเงะ วนั ติต เซ� โม ลุกซิก ซอง รเวอืะ ก
อาวต แตะ ฆาื ฮลัต แตะ นึง โม ยวิ� เญือม เซ พะ
เยซู ฮอยจ ชุง งอ่ม บัก่บ่วน อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ�� อฮั

เซ� 20 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั อื เซ เยอ เปลีฮ ลเตือก
เตะ แตะ ไม่ พราวก แตะ ละ อื เกือฮ อื ยุ อ�ื โม ลุก
ซิก เกอ เฆียง เอจี ยุ อื พะโองจาว เยอ� ไมจ มวน
เนอมึ รพาวม ฆาื อ�ื

21 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ อาวต
ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ� เปือะ เกอะ ดวน
อาึ โฮว ตอก ออฮ� อาึ ดวน โรฮ โม เปะ โฮว ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ� 22ฟวยจ อฮั อื เซ เยอ ปลางึ รพาวม
แตะ ราว อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ไมจ เปอะ รปั
ลปุ พะจาว� 23 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยวก มัป่ ยุฮ ป ออฮ
ป เอฮี ญุ่ก� มัป่ เซ ซ ยวก เนอมึ ละ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ
ยวก มัป่ ยุฮ อื โฮ� มัป่ เซ ติต ลัง่�� อฮั เซ�

โทมา เจือ โตว อื ลัง่ กา เฆียง ยุ อื
24 โทมา ป อฮั ปุย กวน พรอม ละ� มัฮ ลุกซิก ไน

กาว โรฮ ลอา ปุย เซ ติ ปุย� ปุย เซ อาวต โตว ไม่ โม
เซ เญือม ฮอยจ พะเยซู เคะ อ�ื 25 ลุกซิก ไฮญ เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี โฮลฮ ยุ พะโองจาว�� อฮั
เซ�
โทมา โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ ดัฮ โอ โฮลฮ ยุ ฮรอย

เลกโกน นึง เตะ อื ไม่ โฮลฮ แตะ เจีจ ฮรอย เลกโกน
เซ� ไม่ โฮลฮแตะ จาวก เบราะพราวก อื เจือ โตว��
อฮั เซ�

26 เญือม เอจี ไคว แม อื ซเตะ ซเงะ เอ โม ลุกซิก
อื อาวต ดิ แม กไน เญือะ เซ� เญอืม เซ โทมา อาวต
โรฮ ไม่ อ�ื ปัง เอจี ซอง ปุย รเวอืะ พะเยซู เลียก ลัง่
เคะ อื ชุง บั ่กบ่วน อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ
อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ�� อฮั เซ�
27 เญือม เซ อฮั เฮี ละ โทมา� �แลน เตะ อาึ เฮ�ี
ซนาว เตะ เปอะ เจีจ ลเตือก เตะ อาึ เฮี ไม่ จาวก
เปอะ แลน พราวก เกอะ� ปุ เญือะ ซองไซ รพาวม
นึง� ไมจ เปอะ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28 โทมา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโอง กุม อาึ� พะจาว
ยุฮ อาึ�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

29พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เจือ เปอะ เบือ
โฮลฮ แตะ ยุ อาึ� ปุย ดัฮ เจือ อาึ เตือง โอ แตะ ดิ
โฮลฮ ยุ ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื� อฮั เซ�

30 ป ซัมคัน ยุฮ พะเยซู ซองนา โม ลุกซิก แตะ ป
โอ ปุย ดิ ไซฮ อาึง นึง นังซื เฮี โฮวน ลัง่� 31 เมาะ ป
ไซฮ อื อาึง มัฮ ไซฮ อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เจือ
มัฮ พะเยซู เซ พะครติ กวน พะจาว� ดัฮ เปอะ เจือ
ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ
เบือ พะเยซู เซ�

21
เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ลุกซิก แตะ

1 ฟวยจ เซ เยอ พะเยซู เปลีฮ แม ติ แตะ ละ โม
ลุกซิก แตะ โบ ปลัฮ รอาวม ทิเบ่เรยี (กาลิลี�� มัฮ
เปลีฮ อื ติ แตะ ตอก เฮ�ี 2 ซีโมน เปโตร ไม่ โทมา�
ป อฮั ปุย กวน พรอม ละ� ไม่ นาทันเอน ยว่ง คานา
นึง จังวตั กาลิลี� ไม่ กวน เซเบ่ด่ี เตือง ลอา อ�ื ไม่
ลุกซิก ไฮญ แม ลอา ปุย� โม เซ อาวต ดิ ติ โดฮ� 3 ซี
โมน เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ โฮว ริ กะ�� อฮั เซ�
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โม เซ อฮั เฮ�ี �เอะ ซ โฮว โรฮ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ�
โม เซ โฮว เนอมึ เลียก โตะ โล่ง� ติ ซาวม บวยฮ เซ
โม เซ ปุน โตว กะ�

4 เญอืม เอจี ซ ปวยฮ พริ อี พะเยซู ชุง เฆียง ปลัฮ
รอาวม� โม ลุกซิก อื เซ ปังเมอ โอ ยุง มัฮ อื พะเยซู�

5 พะเยซู ไฮมญ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ�
อมั ปุน บุย เปอะ กะ อา�� อฮั เซ�
โม เซ โลยฮ อ�ื �ปุน โตว ติ ตัว เนอมึ�� อฮั เซ�
6 พะเยซู อฮั เฮ�ี �เตือะ แลน ลัก่ ดอม โล่ง เซ�

ซ ปุน เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เตือะ เนอึม อ�ื
ปุน เนอมึ กะ โฮวน ปอ โอ แตะ เญาะ เป�

7 ลุกซิก ฮรกั พะเยซู ติ ปุย เซ อฮั เฮี ละ เปโตร�
�มัฮ เนอึม พะโองจาว�� อฮั เซ� ซีโมน เปโตร เญื
อม ฮมอง อื มัฮ อื พะโองจาว� จาวป เอนิ ลปิ แตะ
นึง อาวต โยะ ลปิ แตะ� เดิม โตะ รอาวม� 8 โม ลุก
ซิก ไฮญ เซ เมือะ กะ เน่อมึ นึง โล่ง ฮอยจ เฆียง รอง�
เรอปึ เซ นาวก นึง กะ� เญือะ ทัน ซไง แนม โตว ฮา
เฆียง รอง� รโปยฮ ลัง่ ด่าว รฮอน ตอป โน่ง� 9 เญื
อม เอจี ฮาวก อื นึง โบ่ก เกอ ยุ งอ ซอยฮ เอจี ไก กะ
กา นึง ไม่ คโนมปัง�

10 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ตัว กะ ปุน เปอะ เซ�
ตาว นา เฮี งอ่น เมอะ�� อฮั เซ�

11 ซีโมน เปโตร เลียก โตะ โล่ง เซ เมือะ เรอปึ ยุฮ
แตะ ฮอยจ นึง โบ่ก� เรอปึ เซ นาวก นึง กะ ระ� ไก
ติ รอย ไปล รฮอน โรฮ ลอวย ตัว� ปัง โฮวน กะ ปุน
อื เซ ไลจ โตว โรฮ ฆาื อื เรอึป เซ� 12พะเยซู อฮั เฮี
ละ อ�ื �เอญี โซม�� อฮั เซ� ปุย ไน โม ลุกซิก เซ
ไก โตว ป โรวต ไฮมญ นึง อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ ปุย��
โรวต โตว อฮั เซ ละ อื นึง ยุง อื มัฮ อื พะโองจาว�
13 พะเยซู เอญี ตุย คโนมปัง ไม่ กะ เกือฮ อื ละ โม
เซ� 14 เคียง เอจี โกฮ ไอมพะเยซู เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
เอจี มัฮ ลอวย โฮน เตือง เซ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ ลุก
ซิก แตะ�

ไมจ เปอะ เลียง แกะ ยุฮ อาึ
15 เญือม เอจี ฟวยจ โซม โม เซ เยอ� พะเยซู อฮั

เฮี ละ ซีโมน เปโตร� �ซีโมน� ป มัฮ กวน โยฮนั�
ปะ อมั ฮรกั เปอะ อาึ ฮา โม เฮ�ี� อฮั เซ�
เปโตร โลยฮ อ�ื �ฮรกั เกอะ� พะโองจาว� ปะ

เอจี ยุง เปอะ ฮรกั อาึ แตะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลียง กวน แกะ

ยุฮ อาึ�� อฮั เซ�
16 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อื แปน ลอา โฮน� �ซี

โมน� ป มัฮ กวน โยฮนั� ปะ อมั ฮรกั เปอะ อาึ อ�ื�
อฮั เซ�
ซีโมน เซ โลยฮ แม อ�ื �ฮรกั เกอะ� พะโองจาว�

ปะ เอจี ยุง เปอะ ฮรกั อาึ แตะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ แลน แก แกะ

ยุฮ อาึ�� อฮั เซ�
17พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อื แปน ลอวย โฮน เตือง

เซ� �ซีโมน� ป มัฮ กวน โยฮนั� ปะ อมั ฮรกั เปอะ
อาึ อ�ื� อฮั เซ�

เปโตร มวน โตว รพาวม นึง ไฮมญ พะเยซู แตะ
ลอวย โฮน ตอก เซ� �ปะ อมั ฮรกั เปอะ อาึ อ�ื� อฮั
แนฮ เซ ละ อ�ื เญือม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �พะโอง
จาว� ปะ เอจี ยุง เปอะ โอเอฮี โครยญ เจือ� ปะ เอจี
ยุง เปอะ ฮรกั อาึ แตะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลียง แกะ ยุฮ

อาึ�� อฮั เซ� 18 �อาึ รโฮงะ ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื
ปะ เญือม นมุ ลัง่ โกะ เปอะ โจต เปอะ ไอฮ โม่ะฮุต
แตะ� โฮว เปอะ คระ ฆวต โฮว แตะ� ดัฮ เปอะ เอจี
กวต โฮ� ซ ซนาว เปอะ เตะ แตะ� ปุย ไฮญ ซ ปุก
ปะ� ซ โรวก ปะ คระ โอ เปอะ ฆวต โฮว�� อฮั เซ�
19 มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง ซ รโฮงะ แตะ ตอก ซ ยุม เป
โตร ไม่ ซ โฮลฮ อื เกือฮ พะจาว ไก โญตซัก เญอืม ซ
ยุม อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ อฮั เฮี
ละ เปโตร� �ไมจ เปอะ ฟวต อาึ�� อฮั เซ�

ไลลวง ลุกซิก ฮรกั พะเยซู ติ ปุย เซ
20 เปโตร แมฆี� ยุ อาวต ลุกซิก ฮรกั พะเยซู ติ ปุย

เซ ลัก่เคะ แตะ� มัฮ ลุกซิก เซ ป ไบรจ ซดิ โบ พะเยซู
ลไล โซม อื ไพรม อ�ื มัฮ โรฮ ป ไฮมญ มอยฮ ป ซ
รโจฮ พะเยซู ละ ปุย� 21 เปโตร เญือม ยุ อื ปุย เซ
เยอ ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� ปุย เซ ซ
แปน ตอก เมอ ลัก่กา อ�ื� อฮั เซ�

22 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ อาึ ฆวต เกือฮ ไอม
ฮอยจ ละ ฮอยจ แม อาึ นึง ปลัฮเตะ แม� อมั เกว
ไม่ ปะ� ปะ ไมจ เปอะ ฟวต อาึ�� อฮั เซ� 23 ลปุง
ติ มวยญ เซ พรุ เฮอื ละ โม เอยีกปุ ไน พะจาว� โคะ
อื มัฮ อฮั อื ลุกซิก เซ มัฮ ปุย โอ ซ ยุม� ญันได่ พะ
เยซู มัฮ โตว อฮั อื ลุกซิก เซ โอ ซ ยุม� มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�ดัฮ อาึ ฆวต เกือฮ ไอม ฮอยจ ละ ฮอยจ แม อาึ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี อมั เกว ไม่ ปะ�� มัฮ อฮั อื เซ�

24 เอจี มัฮ ลุกซิก เฮี ป ไซฮ อาึง ไลลวง เฮี ไม่ แปน
อื ซกิ พีญัน อ�ื เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ลปุง พีญัน อื
เฮี ป เนอมึ ป แนม�

25 ไก ลัง่ โฮวน เจือ ป ยุฮ พะเยซู� ดัฮ ปุย ซ ไซฮ
โครยญ เจือ� ปลัฮเตะ เฮี ตึน โอ ซ กุป อื นังซื นังฮา
ป ไซฮ ปุย เซ แกต เตอ แลน เฮ�ี
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กัน ยุฮ โม ไกญกอ ลุกซิก พะเยซู
พะทัม กันไกญกอ มัฮ ป ไซฮ ลูกา ละ ซ เกือฮ อื

รติต รเนือง ไม่ ไลลวง ป ไซฮ แตะ นึง พะทัม ลูกา�
ป ระ ไล นึง พะทัม กันไกญกอ เฮี มัฮ ไลลวง ตอก
ครอฮ โม ลุกซิก พะเยซู ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
�นึง เวยีง เยรูซาเลม� นึง จังวตั ยูเด่ีย ไม่ จังวตั
ซามาเรยี� ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง โครยญ
โดฮ�� (โบ่ต 1, คอ 8) พะทัม กันไกญกอ มัฮ ไลลวง
ตอก โฮลฮ โม ยวิ แปน ครซิเตียน รกา� ฟวยจ เซ
พรุฮแพร โรฮ ฮอยจ ละ ปุย ตังเมือง โฮวน ปะเทต�
นึง พะทัม กันไกญกอ เฮี มัฮ ป เกือฮ เอะ คาวไจ ตอก
โฮลฮ โม ยวิ รปัคัม ปุย ตังเมือง ฮอยจ แปน เอยีกปุ
แตะ เตือง โอ อื ไอฮ ปซี ปซา ยุฮ โม ยวิ� ไลลวง พะ
เยซู ลอต แปน ไลลวง ปุน ทื ปุย โครยญ ปะเทต�
พะทัม กันไกญกอ ไก ลอวย คัก� (1) ไลลวง เกิต

ครติซจัก นึง เมือง เยรูซาเลม ฟวยจ ฮาวก พะเยซู
เมือง มะลอง� (2) ครติซจัก พรุฮแพร ฮอยจ เมือง
อซิราเอน โครยญ จังวตั� (3) ครติซจัก พรุฮแพร
ฮอยจ นึง เมือง โฮวน โดฮ� ลัก่ ก ลอยจ อื ฮอยจ
เวยีง โรม�
ป ระ ไล นึง พะทัม กันไกญกอ ติ เจือ อื มัฮ กัน

รซอฮ ลปุ พะจาว ป ฮอยจ ละ โม ป เจือ นึง เวยีง เย
รูซาเลม รกา� ไม่ เกือฮ อื อมันัต ซัมคัน ละ โม ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� เกือฮ โรฮ รพาวม กา ละ
ซ ครอฮ อื ไลลวง พะเยซู ซองนา ปุย โฮวน� ไลลวง
ครอฮ อื เซ เอจี ไซฮ ลูกา อาึง� ตอก ป อฮั ป มวยญ
เปโตร ไม่ ซเทเฟน ไม่ ปาวโล� เดอมึ เอะ ซ ยุง ไล
ลวง ตอก เพอกึ โม ป ครอฮ โรง ไลลวง พะเยซู ละ
ปุย� อมันัต พะจาว อาวต นึง จีวติ เปโตร ไม่ ปาว
โล ไม่ ปุย ไฮญ� กัน รโจะ โม ป เจือ พะเยซู รพาวม
แตะ ไม่ ปุ แตะ ไม่ รพาวม ติ โดฮ แตะ� มัฮ โรฮ ป
ระ ไล นึง พะทัม กันไกญกอ เฮ�ี

1 เทโอฟีโล� ป นัปทื เยอะ� นังซื ไซฮ อาึ รโปะ
ละ เปอะ ไพรม อื โฮ� มัฮ ไลลวง กัน ยุฮ พะเยซู ไม่
ตอก เพอกึ ตอม อื ปุย โครยญ เจือ� เน่อมึ เมือ โรง
อื ฮอยจ ละ ซเงะ เกือฮ พะจาว อื ฮาวก เมือง มะ
ลอง� 2 กา ฮาวก อื เซ เอจี ละ อาึง รซอม แตะ เบือ
ลปุ พะจาว� ดวน โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ ป
เลือก แตะ อาึง เซ เกือฮ อื ยุฮ ตัม ป อฮั แตะ เซ�
3ฟวยจ ยุม อื ตัง ปุย เยอ� ไน รปาวน ซเงะ เซ เอจี
เปลีฮ ที ติ แตะ ละ โม ป เลือก แตะ เซ โฮวน โฮน
โฮวน แบ่ป� เกือฮ อื ยุง แจง แน เอจี โกฮ ไอม แม
แตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ อู อื ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว ละ อ�ื 4พะเยซู เญอืม อาวต ลัง่ อื ไม่ อื ดวน
อื โอ โอก ฮา เวยีง เยรูซาเลม� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ มอง ป ซ เกือฮ เปือะ เกอะ ละ เปอะ ตัม ป ซัน
ญา อื อาึง ละ เปอะ� ตอก เอจี อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ
ไพรม อื โฮ� 5 โยฮนั เอจี เกือฮ เนอึม ปุย รปั บัป่ติ

ซมา โตะ รอาวม� เฆียง เฮี เญี่ยะ โม เปะ ปังเมอ ซ
โฮลฮ เปอะ รปั บัป่ติซมา นึง ลปุ พะจาว�� อฮั เซ�

พะเยซู ฮาวก เมือง มะลอง
6 ติ โฮน อื เญอืม รโจะ ดิ ปุย ไม่ ปุ แตะ� โม ลุกซิก

อื เซ ไฮมญพะเยซู ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� ปเล่ีย เฮี
อมั เอจี เติง เวลา เกือฮ เปอะ โม อซิราเอน เตียง แม
ไอฮ เมือง แตะ ตอก ไพรม อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

7พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �คาว โตว ละ ยุง โม เปะ
อื เวลา ซาวม พัต ซเงะ จี เปือะ เกอะ อาึง นึง อมั
นัต โกะ แตะ ไอฮ แฮ� 8 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ อมันัต แตะ เญือม เอจี ฮอยจ อาวต ลปุ
พะจาว นึง เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ แปน ซกิ พีญัน ละ
อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� นึง จังวตั ยูเด่ีย� ไม่ จังวตั
ซามาเรยี เตือง โอยจ อ�ื ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะ
ลอง โครยญ โดฮ�� อฮั เซ�

9 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ ลไล แก ลัง่ ปุย
อ�ื พะจาว เกือฮ พะเยซู ฮาวก ฮา อื ฮอยจ ละ เดีย
ชุต รวู อ�ื 10 ลไล ฮาวก ลัง่ พะ เยซู เยอ� โม เซ
งนั แนฮ มะลอง� ฮอยจ งอ่ม ป จาวป เครองึ ปิญ
รฮอยจ ลอา ปุย ชุง โบ อ�ื 11 ปุย ลอา เซ อฮั เฮ�ี �โม
เปะ ป มัฮ ปุย จังวตั กาลิลี เยอ� เมอยุ ชุง แนฮ ลัง่
เปอะ งนั มะลอง เงอ� พะเยซู เฮี เอจี เกือฮ พะจาว
ฮาวก ฮา เปอะ เมือง มะลอง� ซ ฮอยจ แม โรฮ ตอก
ชวน เปอะ เญอืม ฮาวก อื เมือง มะลอง เซ โรฮ�� อฮั
เซ�

ปุย เลือก มัตเทีย ยุฮ กัน ฆรอ ยูด่า
12 เญือม เซ โม ลุกซิก เกอ เอญี เน่อมึ นึง บลา

วง กาวก ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ซไง ซดิ อื ไก
เมาะ ติ กิโลเมต คระ� 13 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง
เวยีง เซ� เอญี ฮาวก เอนิ คัก ฮลาวง เญือะ ก เอจี
กอ อาวต แตะ เซ� ป ฮาวก เซ มัฮ เปโตร ไม่ โยฮนั�
ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ อนัดรู� ไม่ ฟีลิป ไม่ โทมา� ไม่ บ่าโท
โลโม ไม่ มัตไท� ไม่ ยาโคโบ่ กวน ฮาลาโฟ� ไม่ ซี
โมน ป มัฮ พัก ชาตนิโยม ไพรม อ�ื ไม่ ยูด่า กวน ยา
โคโบ่� 14 โม เซ เตือง โอยจ อื รโจะ ดิ ติ โดฮ� ไว
วอน เลิง เอนิ ไม่ ปุ แตะ ไม่ โม ปุ พะเยซู ไม่ มะ อื ไม่
ปรโปวน ไฮญ งอ่น�

15 ฟวยจ เซ ติ ลอา ซเงะ� โม เอียกปุ ไน พะเยซู
รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ� ไก ด่าว ติ รอย ไม่ งา่ ปุย� เญื
อม เซ เปโตร โกฮ ชุง ลั่กกา ปุย� 16 อฮั เฮ�ี �โม
เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ป อฮั ด่าวติ เบือ ลปุ พะจาว
ไพรม อื นึง พะทัม โฮ� จัมเปน อื เกิต เนอึม ตอก
อฮั อื ซ เกิต เซ� มัฮ อฮั อื อาึง ไลลวง ยูด่า ป ตาว
ปุย โฮมวต พะเยซู เซ� 17 ยูด่า เซ ไพรม อื มัฮ มู ติ
ไม่ เอะ ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะจาว ไม่ เยอะ��

18 (มาื โฮลฮ อื นึง ยุฮ แตะ ป ฆอก เซ� ยูด่า รวี
เตะ นึง อื ติ โดฮ� มัฮ นา เซ นา ก ดุฮ อ�ื ลาวป นา
แตะ ไม่ เตะ ปอ ลตุฮ เวียก แตะ� ฮลอ ตื เวียกตู
โตม โฮมะ อื เตือง โอยจ อ�ื 19 ไลลวง เฮี ป อาวต
นึง เวยีง เยรูซาเลม เอจี ฮมอง ตื อ�ื เตะ นา เซ� โม
เซ อฮั อาเคด่ามา ไม่ อื นึง ลปุง โกะ แตะ� มัฮ อฮั
อื เตะ นาตี ฮนัม ไม่��
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20 �พะทัม นังซื ลืลาว เอจี ตึน อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ เกือฮ เบือง ก อาวต อื เซ ลอต ฮงั� ปุ
เญือะ เกือฮ ปุย อาวต นึง�� อฮั เซ�
�อฮั โรฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ไฮญ ยุฮ กัน

ยุฮ อื ฆรอ อ�ื� อฮั เซ พะทัม�
21-22 �มัฮ เซ ป ไมจ ลัง่ อื ไก ติ ปุย ป ปุน แปน ดิ

พีญัน เอจี โกฮ ไอม พะเยซู จาว เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ
ไม่ เอะ ฆาื อ�ื ไมจ อื มัฮ ปุย ป กอ โฮมว ดิ ไม่ เอะ ติ
เจน โฮว เอะ ไม่ พะเยซูจาว� เน่อมึ เญือม เกือฮ โย
ฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา� ฮอยจ ละ ซเงะ เกือฮ พะจาว
พะเยซู ฮาวก ฮา เอะ เมือง มะลอง�� อฮั เซ�

23 โม เซ ลอต เอนิ เมก มอยฮ ปุย ลอา ปุย� มัฮ
โยเซป ติ ไม่ มัตเทีย ติ� (โยเซป เซ ปุย อฮั บ่าระซา
บ่า ละ อื งอ่น� อฮั โรฮ ยุซโท ละ อื งอ่น�� 24 โม เซ
ไววอน� อฮั เฮ�ี �โอ พะโองจาว� ปะ ป ยุง รพาวม
ปุย เตือง โอยจ อ�ื ปัว ปะ เปลีฮ ละ แตะ� ปุย ลอา
เฮี มัฮ ปุย ป เอจี เลือก เปอะ นึง อ�ื 25 มัฮ ปุย ป ซ
ยุฮ กัน ฆรอ ยูด่า ละ ซ รซอฮ แตะ ละ ปะ� ไม่ แปน
แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง เปอะ เฮ�ี ยูด่า เซ เอจี ละ อื
กัน ยุฮ แตะ� เอจี โฮว อาวต เบือง โกะ แตะ ไอฮ��
อฮั เซ� 26 โม ลุกซิก เรยีก โคะ นึง ปุย ลอา เซ� เญื
อม เอจี ฟวยจ โซวต อื โคะ เซ ปุก มัตเทีย� มัตเทีย
เซ ลอต แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ ปุย กาว
โรฮ ติ เซ�

2
ลปุ พะจาว ฮอยจ

1 เญื อม เอจี เติง ซเงะ ไก กัน ชลอง ปุย ซเงะ
รฮอน เนอ* โม ลุกซิก รโจะ โพรม ดิ ติ โดฮ เตือง
โอยจ แตะ� 2 เญอืม เซ เยอ ลอยฮ เอนิ เซียง โอเอฮี
เน่อมึ มะลอง ตอก กาื กอ โฮ� เซียง ป ลอยฮ เซ
ซนัน เล่ีป เญือะ ก งาวม ปุย เซ� 3 โม เซ ยุ รเออปึ
งอ ตอก ดัก โอเอฮี ไจจ ราว โม โกะ อื โครยญ โฆะ
อ�ื 4 โม เซ เยอ นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว โครยญ
โฆะ แตะ� เกียฮ อู เอนิ นึง ลปุง ปุย โฮวน เจือ� อู
ตัม ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ แตะ�

5 เญือม เซ เยอ นึง เวยีง เยรูซาเลม ปุก เญือม
อาวต โม ยวิ นึง โฮวน� มัฮ ป เคง นึง ทื แตะ พะ
จาว� ฮอยจ เน่อมึ นึง โครยญ เมือง ติ ฆรมึ มะลอง�
6 เญือม ฮมอง อื ลอยฮ เซียง โอเอฮี เซ ฮอยจ รโจะ
รเจอมึ ฆาื อื นา เซ� เญือม เซ เงอตึ เนอึม เงอตึ
แนม นึง ตัง โคน ตัง ฮมอง แตะ ลปุง โม โกะ แตะ
ไอฮ เน่อมึ นึง โม ลุกซิก เซ� 7 โม เซ เงอตึ ลัมเลือ
เอนิ ฆาื อื เตือง มู แตะ� อฮั เฮ�ี �โม ป ลปุง เฮี โม่
มัฮ ปุย จังวตั กาลิลี เตือง โอยจ อ�ื 8 มัฮ ตอก เมอ
แล� เอะ เกียฮ ฮมอง โน่ง ลปุง เมือง โกะ แตะ นึง
โม เฮี เมอ� 9 เมือต แลน เอะ มัฮ ปุย เมือง พาเทีย
งอ่น� มีเด่ีย งอ่น� เอลัม งอ่น� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง เมือง เมโซโปเตเมีย งอ่น� เมือง ยูเด่ีย งอ่น�
เมือง คัปพาโด่เซีย งอ่น� เน่อมึ นึง เมือง โพนโท

งอ่น� ไม่ เอเซีย งอ่น� 10 มัฮ ป อาวต เมือง ฟรเีจีย
งอ่น� เมือง พัมฟีเลีย งอ่น� เมือง อยีปิ งอ่น� เมือง
ลิเบี่ย แควน เวยีง ไซรนิ งอ่น� มัฮ โม ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง เวยีง โรม งอ่น� 11 เตือง โม ยวิ� เตือง ปุย
ตังเมือง ป ไอฮ ปซี ปซา โม ยวิ� ไม่ ปุย เมือง ครตี
ไม่ เมือง อาระเบี่ย� เอะ ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ ฮมอง อฮั
โม เฮี ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว นึง ลปุง โกะ โอะ
ไอฮ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 12 โม
เซ เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ�
รงัมะ เอนิ รพาวม อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ โอเอฮี ตอก เมอ
แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

13 งอ่น อื เพียก แฮม อ�ื อฮั เฮ�ี �โม เฮี ตึน ซ
มัฮ ญุ่ยจ อื นึง ไปล�� อฮั เซ�

ป อฮั ป มวยญ เปโตร
14 เปโตร โกฮ ชุง ดิ ไม่ โม ปุโฮมว แตะ กาว โรฮ

ติ ปุย เซ� อฮั เฮี ละ โม ป รเจอมึ เซ นึง ลเลาะ ร
โปยญ แตะ� �เอียกปุ� โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ� ไม่
โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ เปอะ�
ปัว โม เปะ งอ่ต ลปุง ป ซ อฮั อาึ เฮี ปอ เลียก อื โตะ
รพาวม เปอะ� 15 โม เฮี มัฮ โตว ป ญุ่ยจ ตอก แกต
โม เปะ อ�ื ปเล่ีย เฮี เดอมึ มัฮ ซไตม โมง เมือ กซะ
อ�ื (ดิ มัฮ โตว เวลา กอ ญุ ปุย ไปล�� 16 โอเอฮี ไล
เฮี เอจี มัฮ ป อฮั โยเอน ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง
โฆะ ตอก เฮ�ี

17 �พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม เอจี ซ ลอยจ ซเงะ
ปลัฮเตะ เอ� อาึ ซ ดุฮ ลปุ แตะ นึง ปุย เตือง โอยจ
อ�ื โม กวน เปอะ ซ โฮลฮ ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย
เตือง ปรเมะ ปรโปวน� โม ป บุฮ โกะ ลลาึง เปอะ ซ
โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี� โม ป กวต โกะ ลลาึง เปอะ ซ
รโมะ ยุ โอเอฮี� 18 เญือม เซ อาึ ซ ดุฮ ลปุ แตะ นึง
โม ปรเมะ ปรโปวน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� โม เซ ซ
ซึป ลปุง อาึ เบือ อ�ื 19 อาึ ซ เปลีฮ ป ซัมคัน นึง มะ
ลอง ก ฮลาวง อื ไม่ นึง ปลัฮเตะ ก เตียม อ�ื ป ซัม
คัน เซ มัฮ ฮนัม ไม่ งอ ไม่ ม่าึต พาวง โอเอฮี� 20กา
ฮอยจ ซเงะ ระ ยุฮ พะจาว เซ ซเงะ เอ ซ เฟียก� เคิ
ซ ซครกั ตอก ฮนัม� 21 เมาะ ป กอก ปัว พะโองจาว
เรอึม แตะ� ปุย เซ ซ โปน อื ป โอ ไมจ เจอ�� อฮั
เซ พะจาว�

22 �โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ลปุง เฮ�ี พะเยซู ยว่ง นาซาเรต มัฮ เนอมึ ปุย ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว� เอจี ที ละ เปอะ นึง กัน ยุฮ อื ไม่
โอเอฮี ซัมคัน ตัง เจือ เกือฮ พะจาว อื ยุฮ ปอ เงอตึ
ปุย นึง� โม เปะ ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ นึง เอจี เกิต กัน
เซ ซน่ะ ลลาึง เปอะ� 23 เอจี มัฮ ป คิต พะจาว อาึง
โตะ รพาวม แตะ นึง ยุง อื โอเอฮี ลั่กกา แตะ� มัฮ
เซ ป โฮลฮ ปุย มอป พะเยซู ละ เปอะ ฆาื อ�ื โม เปะ
เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่� นึง เกือฮ เปอะ ปุยไฮะ ปุยฮอน
เคิง นึง ไมะซาวแควง� 24 พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื
โกฮ ไอม แม� มัฮ เกือฮ อื โปน ฮา อมันัต ลัก่ยุม�
นึง ซ เกือฮ อื อมันัต ลัก่ยุม เซ โอ เกียฮ เป อมันัต

* 2:1 2:1 ซเงะ รฮอน มัฮ ซเงะ ไก กัน เลียง โม ยวิ ปุ แตะ� อฮั รฮอน ไม่ อื นึง มัฮ อื รฮอน ซเงะ ฟวยจ โซม ปุย นึง กัน เลียง ฌาว�



กัน ไกญกอ 2:25 951 กัน ไกญกอ 3:10

พะเยซู� 25 เอจี ตอก ป อฮั ด่าวติ อาึง ไลลวง อื ตอก
เฮ�ี
� �อาึ โฮลฮ ลอป ยุ พะจาว ลั่กกา แตะ� อาวต

โรฮ ลั่กดอม อาึ� อาึ ไก โตว เญือม โตวฮ เญือม
ฆราึง เงอะ ฆาื อ�ื 26 มัฮ เซ ป ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม อาึ นึง อ�ื ดักดอย เยอะ ฆวต อฮั แนฮ ป ไมจ
ป มวน� ปัง ซ ยุม เนะซองั เงอะ� เอจี ไก ลัก่ ซโอว
รพาวม เมอะ ไม่ ปะ ตอก เฮ�ี 27 ปะ แจง โอ เปอะ
ซ ละ โปวฮ ลปุ อาึ นึง เมือง ป ยุม� ไม่ โอ เปอะ ซ
เกือฮ กวนไจ เนอึม รพาวม ยุฮ เปอะ ซเออมึ ลโฮก
เกอ� 28 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ยุง คระ ฮอยจ ละ
จีวติ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ เปอะ อาึ มวน รพาวม กุมปอ
นึง อาวต เปอะ ไม่ เยอะ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�

29�เอยีกปุ� ไลลวง ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ
เซ� อาึ ซ อฮั ซโตฮ ละ เปอะ� ด่าวติ เซ เอจี ยุม�
ปุย เอจี รปาึง อ�ื เบือง รมอยจ อื เซ ไก ลัง่ เมือง
เอะ ฮอยจ ปเล่ีย� 30 ด่าวติ เซ มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว ติ ปุย� เอจี ยุง อื เบือ ลปุง ซันญา ซโตฮ พะ
จาว อาึง ละ แตะ� ตอก ซ เกือฮ พะจาว จัตเจือ แตะ
แปน โรฮ กซัต ตอก โกะ แตะ ติ ปุย� 31 ด่าวติ เซ
มัฮ ป ยุง โอเอฮี ลั่กกา แตะ� เญือม อฮั อื โอ พะ
จาว ซ ละ โปวฮ แตะ นึง เมือง ป ยุม ไม่ โอ เนะซองั
แตะ ซ ซเออมึ ลโฮก เซ� เอจี มัฮ อฮั อื ไลลวง ซ
โกฮ ไอม พะครติ เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� 32 เอจี มัฮ พะ
เยซู เซ ป เกือฮ พะจาว โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ�
เอะ เอจี ปุน แปน เนอะ พีญัน อื ไลลวง เฮ�ี 33 พะ
จาว เอจี วุฮ อื ระ จอง อื ฮลาวง� เกือฮ อื อาวต ลัก่ด
อม แตะ� เกือฮ ลปุ แตะ ละ อื ตัม ลปุง ซันญา แตะ
อาึง� โอเอฮี ป ยุ ป ฮมอง โม เปะ เนาะ ออ เอจี มัฮ
โฮลฮ เปอะ ยุ เบือ พะเยซู เซ� เอจี มัฮ โพต อื ละ
เอะ� 34 ป อฮั ด่าวติ เซ มัฮ โตว อฮั อื ไลลวง โฮลฮ
โกะ แตะ ฮาวก เมือง มะลอง� 35 มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี
� �ไมจ เปอะ งาวม ลั่กดอม อาึ ฮอยจ ละ เกือฮ

อาึ ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ� อฮั เซ ละ
พะโองจาว ทื อาึ พะจาว เยอ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�

36�ไมจ โม อซิราเอน เตือง โต อื ยุง ซโตฮ ไล เฮ�ี
เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป เคิง โม เปะ นึง ไมะซาวแควง
โฮ� พะจาว เกือฮ แม อื แปน พะโองจาว ยุฮ เปอะ
ไม่ แปน อื พะครติ�� อฮั เซ เปโตร�

37 เญอืม เอจี ฮมอง โม เซ โอเอฮี ตอก เซ� ไกลฮ
นึง ป ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื โซะ เนอึม รพาวม ฆาื อ�ื อฮั
เฮี ละ เปโตร ไม่ ปุย ไฮญ ป มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู เซ� �เอยีกปุ� เอะ ซ ไมจ ยุฮ ฆาื อื ตอก
เมอ แล�� อฮั เซ�

38 เป โตร โลยฮ อ�ื �ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม
ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� ไมจ เปอะ รปั บั ่ปติ
ซมา เบือ มอยฮ พะเยซูครติ เตือง โอยจ เปอะ เดอมึ
พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ พะจาว ซ เกือฮ ลปุ แตะ ละ เปอะ เบือ อ�ื
39 ป ซันญา พะจาว อาึง ติ เจือ เซ มัฮ โรฮ ป ฮอยจ
ละ โม เปะ ไม่ โม กวน โม เฌือต เปอะ� ไม่ ปุย ไฮญ
ป อาวต ก ซไง อ�ื มัฮ อฮั อื ไม่ โม ป กอก พะจาว
เอญี เคะ แตะ โครยญ โฆะ ปุย�� อฮั เซ�

40 เปโตร โฮวน ป อฮั ป อู� ไม่ ซตอก รเงอ่มึ แตะ
ปุย� อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา ตุต ป
ซ ฮอยจ ละ ปุย บ่วก ปุย โจวง ติ เจน เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื 41 โม เซ โฮวน โรฮ ป เจือ ป อฮั เปโตร เซ� รปั
โรฮ บัป่ติซมา ฆาื อ�ื ซเงะ เซ ไก ด่าว ลอวย เปือน
ปุย ป รโจะ โรฮ แปน ลุกซิก เกอ� 42 โม เซ เกือฮ ติ
แตะ ไก เวลา ละ ซ งอ่ต เนอมึ แตะ ลปุง เพอกึ ตอม
โม ไกญกอ ยุฮ แตะ ละ แตะ� ไก รพาวม ติ โดฮ ละ
ซ ตอ เตือง ไล เลีม แตะ เคะ ปุ แตะ� กอ โซม ดิ ไม่
ปุ แตะ� ไม่ กอ ไววอน โรฮ อื ไม่ ปุ แตะ�

ไลลวง จีวติ โคระ โม ป เจือ พะเยซู
43 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ เกียฮ ยุฮ ป

ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง โฮวน เจือ� ปุย เตือง โอยจ
อื ลอต โม เซ ไอ ละ ฆาื อ�ื 44 เมาะ ป ไก รพาวม เจือ
เยอ ไก รพาวม ติ โดฮ� คาวคอง ยุฮ อื เมีญ อื มัฮ
คอง กังมู� 45 โม เซ โชะ คาว โชะ คอง ยุฮ แตะ ปุ
ปุ� ละ ซ รฆุ อื ละ ปุ แตะ ตัม ป ตองกัน อื โครยญ
โฆะ อ�ื 46 โม เซ โฮว โพรม ซุต ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง วิ
ฮนั โครยญ ซเงะ่� กอ โซม ดิ โรฮ เญือะ ปุ แตะ ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� 47 ลืลาว ลอป พะจาว ไม่
อ�ื มัฮ โรฮ ป ปุก รพาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื พะ
จาว เกือฮ ปุย โปน มัป่ โครยญ ซเงะ่� รโจะ อื ไม่ โม
ลุกซิก แตะ�

3
ปุย ดัก่ได่ ไฮ เบือ อมันัต พะเยซู

1 ติ ซเงะ อื เปโตร ไม่ โยฮนั ซ ฮาวก นึง วฮินั� มัฮ
เญือม ไววอน ปุย เวลา ลอวย โมง เมือ กปู อ�ื 2 นา
เซ ไก ปุย นึง ติ� มัฮ ปุย เกิต ไม่ ดัก่ได่ แตะ� กอ
กลอม ปุย โรวก ละ อาึง อื โบ โตะ รเวอืะ วฮินั ป อฮั
ปุย โตะ รเวอืะ ไมจ ไม่ เซ� เกือฮ อื มอง ปัว โอเอฮี
นึง โม ป ฮาวก นึง วฮินั เซ โครยญ ซเงะ่� 3 เญือม
เอจี ยุ ปุย เซ ซ เลียก เปโตร ไม่ โยฮนั โตะ วฮินั เซ�
ปัว เอนิ อื ตัน ละ แตะ� 4 เปโตร ไม่ โยฮนั แก ที ปุย
เซ� เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �แลน เอะ เฮี เมอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 5ป ปัว โอเอฮี เซ แลน อ�ื รไม่จ อื ซ ไก ป
เกือฮ ละ แตะ�

6 เปโตร อฮั เฮ�ี �อาึ ไก โตว ไคร มาื ยุฮ� ป ไก
ยุฮ ฮุ ซ เกือฮ ละ เปอะ� โกฮ โฮว เบือ อมันัต พะเยซู
ครติ ยว่ง นาซาเรต เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญือม
เซ เปโตร โตวก เตะ ดอม อื เกือฮ อื โกฮ� ลไล เซ
เยอ ไก เอนิ เรยีง แด่น อ�ื เปลิ โงง อื ไม่ เงยีก ชวง
อื ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ� 8 โกฮ ชุง พราวป เอนิ� โฮว
ไป โฮว มา นา เซ� ลอต ฮาวก โตะ วฮินั ไม่ ปุย ลอา
เซ� เตน ปุ โฮว ไม่ ลืลาว แตะ พะจาว� 9 ปุย เตือง
โอยจ อื ยุ ปุน โฮว อื ไม่ ลืลาว อื พะจาว� 10 เญือม
ยุง อื มัฮ อื ป กอ งาวม ปัว โอเอฮี โบ โตะ รเวอืะ วฮินั
ป อฮั ปุย โตะ รเวอืะ ไมจ ไม่ เซ� โม เซ เงอตึ ลัมเลือ
เอนิ ฆาื ตอก ไฮ ปุย เซ�

เปโตร ครอฮ ไลลวง พะจาว โตะ วฮินั
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11 ลไล ไปญ ลัง่ ป ดัก่ได่ เซ เตะ เปโตร ไม่ โยฮนั
เนอ� ปุย เตือง โอยจ อื ตอ โฮว ดิ เคะ โม เซ� ฮอยจ
นึง ซาลา วฮินั ป อฮั ปุย ซาลา ซาโลมอน ไม่ เซ� เง
อตึ เนอมึ เงอตึ แนม นึง อ�ื 12 เปโตร เมือต ยุ ฮอยจ
ปุย โฮวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ โม อซิรา
เอน เนอ� เมอยุ เงอตึ เปอะ นึง ไล เฮี เยอ� เมอ
ยุ แก ที แก ทัม เปอะ เอะ เอ� อมั มัฮ แกต เปอะ
เอะ เกียฮ เกือฮ ปุย เฮี ปุน โฮว นึง อมันัต โกะ โอะ
ไอฮ ไม่ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ ฮุ� 13 พะจาว ทื อปัราฮมั
ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป เปอ� มัฮ โรฮ พะจาว ทื จัตเจือ
ไพรม เอะ� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ โญตซัก ละ
กวนไจ ยุฮ แตะ ป มัฮ พะเยซู เซ� เอจี มัฮ โม เปะ
ป มอป อื ละ ซัน เนอ� เญือม ตะ ปีลัต พลวย เยอ�
โม เปะ ญอม เปอะ โตว เกือฮ พลวย อื นึง ฆวต ละ
โปวฮ เปอะ� 14 โม เปะ ฆวต โปวฮ เปอะ ปุย ซืไซ ซงะ่
ซงอม เซ� ปัว เปอะ ปีลัต พลวย ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ละ
แตะ ตัง อ�ื 15 โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ พะโอง
จาว ป มัฮ กุม จีวติ เซ� พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ
อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� เอะ ปุน แปน
เนอะ พีญัน อ�ื 16 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ ปุย
เฮี ปุน เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื ป ยุ ป ฮมอง เปอะ
เซ เอจี ไก เบือ เจือ ปุย พะเยซู เซ� มัฮ เบือ เจือ ปุย
พะเยซู ป เกือฮ ปุย เฮี ไฮ ไมจ ซองนา โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ ตอก ยุ เปอะ เฮ�ี

17�เอยีกปุ� ป ยุฮ เปอะ ละ พะเยซู เซ อาึ ยุง เงอะ
มัฮ อื ยุฮ เปอะ นึง โอ แตะ ยุง ตอก มัฮ อ�ื เตือง โม
เปะ เตือง โม ฮวันา ยุฮ เปอะ โรฮ� 18 พะจาว เอจี
รโฮงะ อาึง อื เน่อมึ โฆะ ลัง่� จัมเปน พะครติ โอต
ป โซะ ป ไซญ เญอ� เกือฮ โรฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ
เตือง โอยจ อื รโฮงะ อาึง อ�ื พะจาว เอจี เกือฮ เนอึ
ม อื เกิต ตอก อฮั อื ซ เกิต เซ� 19 มัฮ เซ ป ไมจ โม
เปะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ ฆาื
อ�ื ไม่ เอญี เปอะ เคะ พะจาว เดอมึ ซ พัก มัป่ ยุฮ
เปอะ� 20 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� พะจาว ซ เกือฮ โม
เปะ โฮลฮ ลโล่ะ อาวต ไมจ อาวตมวน เญอืม ซ เกือฮ
อื พะครติ ฮอยจ แม� เอจี มัฮ เนอึม พะเยซู เซ ป
เกือฮ พะจาว แปน พะครติ ละ โม เปะ เอ� 21 ปเล่ีย
เฮี ไมจ อื อาวต เมือง มะลอง ฮอยจ ละ เวลา ซ เปียน
พะจาว โอเอฮี เกือฮ โคระ เตือง โอยจ อ�ื ไลลวง เซ
พะจาว เอจี เกือฮ โม ป ซงะ่ ซงอม ป มัฮ ป ซึป ลปุง
แตะ เซ รโฮงะ อาึง อื เน่อมึ โฆะ ลัง่� 22 ไอ โมเซ
เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �เฆียง เฮี พะจาว ยุฮ เปอะ
ซ ดวน ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ตอก
โรฮ ดวน อื อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� ปุย เซ ซ แปน โรฮ
ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย� โม เปะ ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั
อื ละ เปอะ โครยญ เจือ� 23 ดัฮ ไก ป โอ เนองึ ป อฮั
ปุย เซ เยอ� ซ ยุม ลอป ฆาื อ�ื เญือะ ซ โฮลฮ โตว
แปน ปุย ไน พะจาว�� อฮั เซ�

24�เมาะ ป ซึป ลปุง พะจาว เน่อมึ เจน ซามูเอน�
ไม่ โม ป ฮอยจ รเคะ อื ฮอยจ ปเล่ีย� อฮั ตื อาึง ไล
ลวง โอเอฮี ป เกว ไม่ เวลา เฮี โครยญ โฆะ แตะ�
25ลปุง ซันญาพะจาว อาึง นึง ดักดอย โม ป ซึป ลปุง

แตะ เน่อมึ โฆะ ลัง่� เอจี มัฮ โรฮ อฮั อื อาึง ฮอยจ ละ
โม เปะ ปเล่ีย เฮ�ี ป อฮั อื ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ มัฮ
โรฮ อฮั อื ละ โม เปะ� มัฮ ตอก เฮี ป อฮั พะจาว ละ
อปัราฮมั� �อาึ ซ เกือฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ โฮลฮ ป ไมจ
ป ญุ่ก เบือ จัตเจือ เปอะ โครยญ เมือง ปุย�� อฮั
เซ� 26 มัฮ เซ ป เกือฮ พะจาว กวนไจ ป เลือก แตะ
อาึง เซ ฮอยจ ละ โม เปะ รกา ฆาื อ�ื นึง ซ เกือฮ อื
โม เปะ เฌาะ ติ แตะ ฮา ป พิต ป โฌวะ ยุฮ เปอะ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ
อื โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ เปโตร�

4
โม ป กวต ป เฮยีง ไฮมญ โม เปโตร นึง ซพา

1 ลไล อฮั เปโตร ไม่ โยฮนั โอเอฮี ละ ปุย� ฮอยจ
โม ซตุ ไม่ ฮวันา โม ป ควป คุม แลน แก วฮินั ไม่ โม
ซาดู่ซี เคะ อ�ื 2 โม เซ ววั เปโตร ไม่ โยฮนั รพาวม
อื นึง รโฮงะ อื ไลลวง โกฮ ไอม แม พะเยซู ละ ปุย�
มัฮ อฮั อื ปุย เตือง โอยจ อื ซ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ เบือ พะเยซู� 3 โม เซ โฮมวต อื เตือง ลอา
อ�ื อาึง อื โตะ คอก ติ ซาวม นึง มัฮ อื เญือม เอจี ปู
พร�ิ 4 โม ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ อื เซ ไก โรฮ โฮวน ป
เจือ เยอ� เญือม เซ เยอ โม ป เจือ� โม ปรเมะ นึง
อื โน่ง� ฮาวก ด่าว พอน เปือน ปุย�

5 ปวยฮ พริ เซ แม โม ป ตัตเตียง โม ยวิ� ไม่ โม
ป กวต ป เฮยีง� ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โพรม ดิ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� 6 อนันัต ป มัฮ ฮวันา ซตุ อู� ไม่
คายาฟา ไม่ โยฮนั ไม่ อะเลกซันเด่อ� ไม่ โม ป มัฮ
คระ เฌือต ฮวันา ซตุ เซ เตือง โอยจ อ�ื โพรม ดิ โรฮ
ไม่ อ�ื 7 เญือม เอจี เกือฮ อื เปโตร ไม่ โยฮนั อาวต
ซองนา แตะ� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เกีย
ฮ ยุฮ เปอะ กัน เฮี เบือ อมันัต ตอก เมอ� ยุฮ เปอะ
เบือ มอยฮ ปุย�� อฮั เซ�

8 เญือม เซ เยอ เปโตร เอจี นาวก เอนิ นึง ลปุ พะ
จาว� อฮั เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ ป มัฮ ป ตัตเตียง
ปุย เยอ� ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง� 9 ซเงะ เนาะ เฮ�ี
ดัฮ มัฮ ไตซวน เปอะ เอะ นึง ไลลวง ยุฮ ปุย กัน ไมจ
ละ ป โซะ เซ นึง เกือฮ อื ไฮ โฮ� 10 เอะ ฆวต เกือฮ โม
เปะ ไม่ โม อซิราเอน ยุง เตือง โอยจ เปอะ� ป โซะ
ชุง ลั่กกา เปอะ เฮี เอจี ไฮ ไมจ เบือ มอยฮ พะเยซู
ครติ ยว่ง นาซาเรต� เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป ยุฮ โม
เปะ ยุม ไม่ นึง ไมะซาวแควง เงอ� พะจาว ปังเมอ
เกือฮ อื โกฮ ไอม แม� 11 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป มัฮ
ตอก ด่อง ซโมะ โอ� โม เปะ ป ยุฮ เญือะ อา� เอจี
โปวฮ เนอึม เปอะ� ด่อง เซ ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ แปน
ด่อง โรง ละ พะจาว� 12 โนก ฮา พะเยซู เซ ปุย ไฮญ
ไก โตว ป เกียฮ เกือฮ ปุย โปน มัป่ เปอ� ปุย ไฮญ ติ
ฆรมึ มะลอง ป ซ เกือฮ เอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� พะ
จาว โพต โตว อื ไก ละ ปุย�� อฮั เซ เปโตร เยอ�

13 โม เซ เญือม ยุ อื ไก รพาวม กา เปโตร ไม่ โย
ฮนั เนอ� เตือง มัฮ อื ปุย ทัมมด่า โอ ดิ ฮลาวง กัน
เฮยีน� เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื ยุง เอนิ มัฮ อื ปุย กอ
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โฮมว ดิ ไม่ พะเยซู� 14 เญือม เอจี ยุ อื ชุง ดิ ป ไฮ
โซะ เซ ไม่ เปโตร ไม่ โยฮนั เนอ� เญือะ ไก โตว คระ
เก อื ฆาื อ�ื 15ฟวยจ เซ ดวน เปโตร ไม่ โยฮนั โอก
ฮา ก โพรม แตะ� ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ� 16 อฮั เฮ�ี
�ไมจ เอะ ยุฮ ละ ปุย ลอา เฮี ตอก เมอ แล� ปุย ติ
เวยีง เยรูซาเลม เอจี ยุง อื ยุฮ ปุย ลอา เฮี ป ซัมคัน
เซ� เอะ เกียฮ อฮั โตว โอ มัฮ ป เนอึม� 17 ไมจ เอะ
คัต ตันติก โอ เญือะ เกือฮ อู ลอก มอยฮ พะเยซู ละ
ปุย ติ ปุย เนอึม� เดอมึ ไลลวง เฮี โอ เญือะ ซ พรุ ซ
เฮอื ฆาื ละ ปุย�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

18 ฟวยจ เซ กอก แม เปโตร ไม่ โยฮนั เอญี เคะ
แตะ� คัต ตันติก เอนิ อื โอ เญาะ เพอกึ เญาะ อู ไล
ลวง พะเยซู ละ ปุย� 19 เปโตร ไม่ โยฮนั อฮั เฮี ละ
อ�ื �โม เปะ งอ่ต ที แลน เมอะ� ซ เนอึง เอะ ป อฮั
โม เปะ ไม่ ซ เนองึ แตะ ป อฮั พะจาว� เมอ ป ซ ปุก
ละ พะจาว นึง อ�ื 20 เอะ เญือะ เกียฮ โอ โตว อฮั ป
เอจี โฮลฮ แตะ ยุ ฮมอง เซ�� อฮั เซ ละ อื เปโตร ไม่
โยฮนั เนอ�

21 ฟวยจ เซ โม ป โพรม เซ คัต แม อื ซโตฮ ฮา
ไพรม แตะ เดอมึ พลวย อื เกือฮ โอก� โม เซ โรวต
โตว ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ลอา เซ� นึง ลืลาว โม ลัป
ซด่อน พะจาว เบือ ไฮ ป โซะ เซ� 22ป โซะ ไฮ เบือ ป
ซัมคัน เซ� อาญุ อื ไก รปาวน โฮฮ�

โม ลุกซิก ปัว รพาวม กา แตะ
23 ปุย ลอา เซ เญือม เอจี ฟวยจ พลวย ปุย อ�ื

ลอต โฮว เคะ ปุโฮมว แตะ� อู ป อฮั โม ซตุ ระ ไม่
ป อฮั โม ป กวต ละ แตะ ละ โม เซ� 24 เญือม เอจี
ฮมอง โม เซ ป อฮั อ�ื ไววอน ดิ ละ พะจาว ฆาื อ�ื
อฮั เฮ�ี �โอ พะโองจาว� มัฮ ปะ ป ยุฮ ปลัฮเตะ ปลัฮ
มะลอง ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี เมาะ ป อาวต นึง อื
เตือง โอยจ อ�ื 25 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ด่าวติ จัตเจือ
ไพรม เอะ อฮั อาึง โอเอฮี เบือ ลปุ เปอะ� ด่าวติ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ อฮั เฮ�ี
� �เมอยุ ปุย ตังเมือง ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ อ�ื

เมอยุ โม ลัปซด่อน งอ่ต ปลาว แนฮ อื ตอก ซ ยุฮ
แตะ กัน ฆอก เกอ� 26 โม กซัต ปลัฮเตะ เอ เพรยีง
ติ แตะ โฮว รุป� โม จาวไน โพรม ดิ ละ ซ ตอซู อื ปุ
แตะ ไม่ พะจาว� ตอซู โรฮ ไม่ พะครติ ป เอจี เลือก
อื อาึง เซ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ� 27 กซัต เฮโรต ไม่
โปนติโอ ปีลัต เอจี โตกโลง ดิ เนอมึ ไม่ ปุย ตังเมือง�
มัฮ โตกโลง ดิ อื นึง เวยีง เฮี ไม่ โม อซิราเอน ละ ซ
ตอซู แตะ พะเยซู ป มัฮ กวนไจ ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ
เซ� พะเยซู เซ เอจี เลือก เนอึม เปอะ แปน พะค
รติ� 28 กัน โพรม โม เซ มัฮ ไก อื ละ ซ ยุฮ อื ตัม ป
คิต ปะ อาึง นึง รพาวม เปอะ ไอฮ� เบือ อมันัต เปอะ
โครยญ เจือ� 29 โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี ลปุง ตะ อื
ยุฮ ป โซะ ละ เอะ เซ� ปัว ปะ งอ่ต ละ แตะ� ปัว ปะ
เกือฮ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ไก รพาวม กา ละ ซ เกียฮ
ซึป อื ลปุง เปอะ� 30 ปัว โรฮ ปะ ยอ่ง เตะ แตะ ราว
ป โซะ เกือฮ อื ไฮ� ปัว ปะ ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย
นึง เบือ มอยฮ พะเยซู ป มัฮ กวนไจ ซงะ่ ซงอม ยุฮ
เปอะ เซ�� อฮั เซ�

31 เญอืม เอจี ฟวยจ ไววอน อ�ื ดุงเดียง เอนิ นา ก
รโจะ อื เซ� โม เซ นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว โครยญ
โฆะ แตะ� ไม่ เกียฮ อฮั อื ลปุง พะจาว นึง รพาวม
กา แตะ�

โม ลุกซิก ไก โตว ป วติ ป วงั ละ
32 โม ป เจือ เซ ไก รพาวม ติ โดฮ� ไก โตว ป อฮั

คาวคอง แตะ เซ มัฮ ป ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ แฮ� คอง
อื เซ เมีญ อื แปน คอง กังมู� 33 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู เซ อาวต เนอมึ ไม่ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว�
ปุน แปน ซกิ พญีัน นึง ไลลวง โกฮ ไอม เนอมึ พะเยซู
จาว เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ไม่ รพาวม กา แตะ� กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว อาวต นึง อื โครยญ โฆะ อ�ื 34 โม เซ ไก
โตว ป วติ ป วงั ละ อื ติ ตื เนอมึ� โม ป ไก เญือะ ไก
ม่า ชจิ โดว โลว นา ยุฮ ฮู� โชะ เอนิ ปุ ปุ อ�ื 35 งวยฮ
ป โชะ อื เซ เอญี ตาว มอป อื ละ ป มัฮ ไกญกอ ยุฮ
แตะ� โม เซ รฆุ โอเอฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อื ตัม
เมาะ ตุก อื นึง�

36 โยเซป ป มัฮ เจอ เลวี มัฮ ปุย เมือง ไซปรตั�
โม ไกญกอ อฮั บ่าระนาบ่า ละ อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย เกีย
ฮ เกาะ โลม รพาวม ปุย ไม่� 37 ปุย เซ ไก ชจิ ยุฮ ติ
โดฮ� โชะ อ�ื งวยฮ อื เซ เอญี มอป โรฮ อื ละ โม
ไกญกอ ยุฮ แตะ เซ โรฮ�

5
อะนาเนีย ไม่ ซัปเฟเร จุ ลปุ พะจาว

1 เญือม เซ ไก ปรเมะ ติ มอยฮ อะนาเนีย� ปรโป
วน เญือะ อื มอยฮ ซัปเฟเร� โชะ โรฮ เตะ ยุฮ แตะ
ติ โดฮ� 2 งวยฮ ป โชะ แตะ เซ แฮรน ไอฮ อื ละ โกะ
แตะ งอ่น� โฮว มอป โรฮ อื ละ โม ไกญกอ ยุฮ แตะ
งอ่น� ปรโปวน เญือะ อื ยุง โรฮ อื ไลลวง อ�ื

3 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �อะนาเนีย� เมอยุ เกือฮ
เปอะ ซาตัน กุม รพาวม แตะ ปอ ปุน จุ เปอะ ลปุ พะ
จาว� ฮลัก โน่ง เปอะ กอ งวยฮ เตะ โชะ แตะ เซ
งอ่น เมอ� 4 กา เฆียง โชะ เปอะ โม่ มัฮ คอง เปอะ�
ฟวยจ โชะ เปอะ เซ โม่ เปอะ ไก ซิต ละ ซ ไจ เปอะ
ตัม รพาวม แตะ� ปะ เกียฮ คิต งอ่ต โน่ง เปอะ โอ
เอฮี ตอก เซ โตะ รพาวม แตะ เมอ� ปะ มัฮ โตว จุ
เปอะ ปุย� มัฮ จุ เปอะ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 เญอืม ฮมอง อะนาเนีย ลปุง ตอก เซ� ฆลาื เอนิ
ลอต เอนิ ยุม� เมาะ ป ฮมอง ไลลวง อื เซ ฮลัต เตีจ
ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื 6 โม ปรเมะ นมุ โกฮ เพาะ ป ยุม
เซ� กลอม โฮว รมอยจ อ�ื

7 ฟวยจ เซ แม เมาะ ลอวย ชวั โมง� ปร โป วน
เญือะ อื ฮอยจ โรฮ นา เซ� ดิ ยุง โตว ป เกิต ละ
ปรเมะ เญือะ แตะ เซ� 8 เปโตร ไฮมญ โรฮ อื ตอก
เฮ�ี �เญือะ เปะ โชะ เปอะ เตะ� อมั มัฮ เนอมึ เมาะ
เซ โน่ง งวยฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
ปรโปวน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ อ�ื ไก เมาะ

เซ โน่ง� อฮั เซ ละ อ�ื
9 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เญือะ เปะ รเมะ ร

โปวน เนอ พาวม ดิ เตะ พรอม โน่ง เปอะ ละ ซ ลอง
แตะ แลน ลปุ พะจาว เมอ� แลนๆ� โม ป โฮว รม
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อยจ ปุย เญือะ เปอะ เซ เอจี อาวต โบ รเวอืะ� โม เซ
ซ กลอม โรฮ ปุ โอก ปะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญอืม เซ เยอ ปรโปวน เซ ฆลาื เอนิ โบ ชวง เป
โตร� ลอต เอนิ ยุม� โม ปรเมะ นมุ เซ เลียก ยุ ยุม
ปรโปวน เซ� กลอม โฮว รมอยจ อื โบ ปุย เญือะ อื
เซ� 11 โม ป มัฮ ปุย ไน ครติซจัก ไม่ ปุย ไฮญ เมาะ
ป ฮมอง เงอ� ฮลัต เตีจ ตื ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ�

โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เกียฮ ยุฮ ป ซัม
คัน

12 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เกียฮ ยุฮ ป ซัม
คัน โฮวน เจือ ปอ เงอตึ โม ลัปซด่อน นึง� โม ป
เจือ เซ กอ รโจะ ดิ นึง ซาลา ซาโลมอน เตือง โอยจ
แตะ� 13 ปุย ก พริ โรวต โตว รโจะ ดิ ไม่ โม เซ�
โม ลัปซด่อน ปังเมอ อวต ลื โรฮ อ�ื 14 ไก โฮวน ฮา
ไพรม แตะ ปุ ปุ ป ญอม เจือ พะโองจาว เยอ เตือง
ปรเมะ ปรโปวน� 15 ปุย งอ่น อื ตาว ป โซะ� เตือง
ซัต เบี รฆวง ไอจ อ�ื อาึง อื เฆียง คระ� ดัฮ เปโตร
โอ โฮลฮ เรอมึ ตอก ไฮญ โฮ� ซ เกือฮ ปุโรม อื พอย
ป โซะ เซ เญือม โฮว อื คระ เซ ละ ซ เกือฮ อื ไฮ�
16 ปุย โฮวน ป อาวต รวติ รเวยีง เวยีง เยรูซาเลม
โอก โฮว ฮา ยว่ง แตะ� โรวก ป โซะ ไม่ โม ป เลียก
พี นึง ฮอยจ ละ เปโตร� โม เซ ไฮ ตื โครยญ โฆะ
แตะ โรฮ�

ปุย โฮมวต แม โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
17ฮวันา ซตุ ไม่ โม ปุโฮมว อื ป มัฮ โม ซาดู่ซี เยอ�

ววั เนอมึ ววั แนม โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ รพาวม
อ�ื 18 บะ ปุ แตะ โฮว โฮมวต ไกญกอ ลุกซิก เซ อาึง
อื โตะ คอก� 19 ซาวม เซ ปังเมอ ไก เตปด่า พะจาว
ติ� โปฮ เอนิ รเวอืะ คอก เซ� ตาว โม ไกญกอ เซ
เกือฮ โอก� 20อฮั เฮ�ี �โฮว ชุง โตะ ควง วฮินั เนอ�
ครอฮ ไลลวง จีวติ โคระ เฮี เกือฮ ปุย ฮมอง�� อฮั
เซ ละ อ�ื

21 โม เซ เนอึง ป อฮั อ�ื ปวยฮ พริ เซ เลียก เนอึ
ม โตะ ควง วฮินั เพอกึ เนอมึ ปุย�
เญอืม เซ ฮวันา ซตุ ไม่ โม ปุโฮมว อื กอก โม ซมา

ชกิ ซพา เกือฮ โพรม ดิ ไม่ ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิ
ราเอน เตือง โอยจ อ�ื ดวน ปุย โฮว ตุย โม ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ป อาวต โตะ คอก เซ เอญี เคะ
แตะ� 22 โม ตัมนวต โฮว เนอึม ปังเมอ โอ ยุ โม เซ
โตะ คอก เซ� เอญี รโฮงะ อื ละ โม ป โพรม เซ�
23 อฮั เฮ�ี �กแจ รเวอืะ คอก เกอ โจต ลัง่� ป มอง
ญัม ชุง โรฮ ลัง่ โบ รเวอืะ เตือง โอยจ อ�ื เอะ โปฮ
แลน ปังเมอ โอ ยุ ปุย โตะ คอก เซ ติ ปุย เนอึม��
อฮั เซ� 24 ฮวันา ตัมนวต ป ควป คุม แลน แก วฮินั
เซ ไม่ โม ซตุ ระ อา� เญือม ฮมอง อื ลปุง เซ เยอ�
เงอตึ เนอึม นึง ตอก เกียฮ ไฆร โม ป โฮว ฆรอ พะ
เยซู เซ� ปู เนอมึ นึง รพาวม อ�ื ยุง โตว ตอก ซ มัฮ
ซ แปน อ�ื

25 เญือม เซ เยอ ฮอยจ ปุย เคะ อื ติ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �งอ่ต แลน เมอะ� ป คัง โม เปะ โตะ คอก โฮ�
เอจี ชุง แม เพอกึ ปุย นึง โตะ ควง วฮินั�� อฮั เซ ละ
อ�ื 26 โม ตัมนวต ไม่ ฮวันา อื โฮว ตุย แม โม ป โฮว

ฆรอ พะเยซู เซ� ตุย ไมจ ตุย มวน อื ฆาื ฮลัต อื ปุย
แล่น แตะ นึง ซโมะ�

27 เญือม เอจี เอญี อื ไม่ โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู
เซ� เกือฮ อื ชุง ลั่กกา โม ซมาชกิ ซพา เซ� ฮวันา
ซตุ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื 28�เอะ เอจี คัต เนอมึ คัต แนม
โม เปะ โอ เญาะ กอก รโฮงะ มอยฮ ปุย เซ ละ ปุย
นึง กัน เพอกึ เปอะ ปุย� งอ่ต แลน เมิฮ ป ยุฮ เปอะ
เซ� เอจี เล่ีป เอนิ เวยีง เยรูซาเลม เฮี กัม เพอกึ กัม
ตอม เปอะ เซ� ไม่ ญวต เปอะ กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย
เซ มัฮ ป ยุฮ เอะ ละ อ�ื� อฮั เซ�

29 เปโตร ไม่ โม ปุย ไฮญ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซู เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ เอะ เนองึ ป อฮั พะจาว
ระ ฮา เนองึ แตะ ป อฮั ปุย� 30พะเยซู เอจี ยุฮ เนอึ
ม เปอะ ยุม ไม่ นึง เคิง เปอะ นึง ไมะซาวแควง� พะ
จาว ทื โม จัตเจือ ไพรม เอะ เอ� ปังเมอ เอจี เกือฮ
อื โกฮ ไอม แม� 31พะจาว วุฮ อื ระ จอง อื ฮลาวง�
เกือฮ อื อาวต ลัก่ดอม แตะ� เกือฮ อื แปน ป เกือฮ
ปุย โปน มัป่ ไม่ แปน อื ฮวันา ละ อ�ื มัฮ เกือฮ อื โม
อซิราเอน โฮลฮ เฌาะ รพาวม ไพรม แตะ เบือ อ�ื เด
อมึ พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื 32 เอะ เอจี ปุน
แปน เนอะ พีญัน อื ไลลวง เฮ�ี ลปุ พะจาว เอจี มัฮ
โรฮ พีญัน อื ไม่ เอะ� ลปุ เซ มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ
โม ป เนองึ ป อฮั แตะ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ�

ลปุง ไมจ ยุฮ กามาลิเอน
33 โม ซมาชกิ ซพา เซ� เญอืม เอจี ฮมอง อื โอเอฮี

เซ� ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม� ฆวต
ยุฮ ยุม ไม่ โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู ฆาื อ�ื 34 ไน โม
เซ ปังเมอ ไก ติ ปุย ป มัฮ โม ฟาริซี� มอยฮ อื มัฮ
กามาลิเอน� มัฮ อาจาน ระ ป เพอกึ โกตไม ยุฮ พะ
จาว ละ ปุย� ปุย นัปทื อื เตือง โอยจ แตะ� โกฮ ชุง
ลลาึง โม ซมาชกิ ซพา เซ� ดวน ปุย เกือฮ โม ป โฮว
ฆรอ พะเยซู เซ โอก ก พริ ติ เตะ� 35 ฟวยจ เซ อฮั
เฮี ละ โม ป โพรม เซ� �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน
เนอ� ป ตะ เปอะ ยุฮ ละ โม เฮี เยอ ไมจ เปอะ แฮน�
36 ไพรม อื ไก ปุย ติ� มอยฮ ทูด่า� อฮั ติ แตะ มัฮ
ป ระ ป คึ� ป พาวม ไม่ ปุย เซ ไก ด่าว ปาวน รอย
ปุย� กังเคะ เอ ปุย เซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่� เมาะ ป พาวม
ไม่ อื เซ แตกฟุง เฮยีไฮ เตือง โอยจ แตะ� กัน ตะ
อื ยุฮ เซ ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� 37ฟวยจ ปุย เซ เยอ
ฮอยจ แม ติ ปุย� มอยฮ ยูด่า� มัฮ ปุย จังวตั กาลิ
ลี� เญือม เซ มัฮ เญือม โจต ปุย เซน แตะ� ปุย เซ
รชุยจ ปุย โฮวน ฟวต แตะ� ปุย ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ ปุย
เซ� เมาะ ป พาวม ไม่ อื แตกฟุง เฮยีไฮ โรฮ ตอก
เซ� 38ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี ทัน โตว
ยุฮ โอเอฮี ละ โม เฮ�ี พลวย เกือฮ อาวต ไอฮ ตัม
รโตง แตะ� โอเอฮี ไล เฮี ดัฮ มัฮ ป เกิต เน่อมึ นึง
ปุย ตึน ซ ไลจ ไอฮ นึง แตะ� 39 ดัฮ มัฮ โอเอฮี ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว� โม เปะ เกียฮ เป เปอะ โตว เฟือ
ฮ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ไม่ โม เฮี โฮ� เมอ เตือง อื ซ แปน
รุป เปอะ ปุ แตะ ไม่ พะจาว ฆาื อื ยุง่�� อฮั เซ�
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40 โม เซ เนองึ ป อฮั กามาลิเอน เซ� กอก แม โม
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ เอญี เคะ แตะ� เกือฮ
ปุย เฟียต อ�ื คัต อื โอ เญือะ อู ลอก ไลลวง พะเยซู
เฟือฮ� ฟวยจ เซ พลวย อื เอญี�

41 โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ โกฮ เอญี ฮา โม ซมา
ชกิ ซพา เซ ไม่ รพาวม มวน แตะ� เบือ เมีญ พะจาว
แตะ โปง ไม่ โฮลฮ แตะ ลอก กัน โคมเฮง� ไม่ โชะ
ปุย นา อื ตอก เซ เบือ ทื อื พะเยซู� 42 โม เซ เพอกึ
แนฮ ลัง่ ปุย ไม่ ครอฮ อื ไลลวง มัฮ เนอึม พะเยซู
พะครติ โตะ ควง วิฮนั เซ ไม่ นึง เญือะ ปุย โครยญ
ซเงะ่�

6
โม ป เรอมึ อาแลฮ ปุย

1ฟวยจ เซ เยอ เญอืม เอจี โฮวน ลุกซิก ปุๆ� โม ป
ลปุง กรกิ เติ โม ป ลปุง ฮบีรู� นึง โอ โม แมฮงั ป มัฮ
ไน โม โกะ อื โฮลฮ โอเอฮี เญือม จัต ปุย โอเอฮี โค
รยญ ซเงะ่ เซ� 2 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู กาว
ลอา ปุย เซ กอก โม ลุกซิก เกือฮ โพรม เตือง โอยจ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ คาว โตว ละ ละ แตะ กัน
ครอฮ แตะ ลปุง พะจาว นึง ซ มาว แตะ ไม่ จัต แตะ
ป โซม ป ปอน ละ ปุย� 3 เอียกปุ� ไมจ เปอะ เลือก
ปุย ไน โม เปะ ไอฮ อาแลฮ ปุย� ป มัฮ ปุย ไมจ มอยฮ
ไม่ เนอมึ รพาวม แตะ� ป นาวก นึง ลปุ พะจาว� ไม่
กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ซ ดุฮ ฮุ แปน ป คิต กัน เฮ�ี
4 โม เอะ นึง อื ซ ละ เวลา ยุฮ แตะ ละ ซ ไววอน แตะ
ไม่ เพอกึ แตะ ลปุง พะจาว ละ ปุย�� อฮั เซ�

5ป อฮั อื เซ ปุก รพาวม โม ลุกซิก เตือง โอยจ อ�ื
โม เซ เลือก ซเทเฟน� ปุย นาวก นึง รพาวม เจือ ไม่
ลปุ พะจาว� เลือก โรฮ ฟีลิป ไม่ โพรโคโร� ไม่ นิคา
โนน ไม่ ทิโมน� ไม่ พารเมนา� ไม่ นิโคลาว ป มัฮ
ปุย เวยีง อนัทิโอก ป เอจี เลียก นึง รติ ยุฮ โม ยวิ�
6 เกือฮ อื ฮอยจ เคะ โม ป มัฮ ไกญกอ ยุฮ แตะ� โม
ไกญกอ เซ ไววอน ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื

7ลปุง พะจาว พรุ เฮอื ปุๆ� โม ลุกซิก นึง เวยีง เย
รูซาเลม พรุฮแพร โฮวน ปุๆ โม ซตุ โฮวน โรฮ ป เจือ
เยอ�

ไล โฮมวต ปุย ซเทเฟน
8ป มัฮ ซเทเฟน เนอ� มัฮ ปุย อาวต เนอมึ กุนมุ่น

ยุฮ พะจาว นึง ไม่ อมันัต อ�ื ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ
โม ลัปซด่อน นึง� 9 ไก โฮงซุต ป อฮั ปุย โฮงซุต ยุฮ
โม ป เบลือฮ ฮา แปน แตะ ครา ไม่ ติ� โม ยวิ ป กอ
ซุต นึง อื มัฮ ปุย เวยีง ไซรนิ งอ่น� ปุย เวยีง อะเลก
ซันเด่เรยี งอ่น� ปุย จังวตั ซิลีเซีย ไม่ เอเซีย งอ่น�
โม เซ ลลัฮ่ เก ปุ แตะ ไม่ ซเทเฟน� 10 ลปุ พะจาว
เกือฮ กัมกึต วไิซ ไมจ ละ ซเทเฟน นึง ลปุง อ�ื โม
เซ ไป นึง อ�ื

11 โม เซ บระ ซาวป ดวน ปุย รโจฮ ซเทเฟน ฆาื อ�ื
ดวน อื อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี ฮมอง เงอะ เพยีก แฮม ปุย
เฮี ไอ โมเซ ไม่ เพยีก อื พะจาว�� ดวน โม เซ อฮั เซ�

12 เญอืม เซ โม เซ ซาวป เซีฮ ซุย โม ลัปซด่อน ไม่
โม ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม� เกือฮ อื
รอก พาวม นึง อ�ื โม เซ โฮว ซาวป โฮมวต ซเทเฟน
ฆาื อ�ื เอญี ตาว อื ฮอยจ ละ โม ซพา� 13 บะ โรวก
ปุย เกือฮ อื แปน ซกิ พญีัน โอ เนอมึ� เกือฮ อื เลียก
อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เคราะ โตว อื เพียก แฮม แตะ วฮินั
เฮี ไม่ โกตไม ยุฮ พะจาว� 14 เอะ เอจี ฮมอง เงอะ
อฮั ปุย เฮี อื ตะ เยซู ยว่ง นาซาเรต ยุฮ ไลจ ไม่ วฮินั
เฮ�ี ไม่ อฮั อื ซ เปียน ปซี ปซา เอจี เกือฮ ไอ โมเซ ละ
เอะ เซ�� เกือฮ อื อฮั เซ�

15 เมาะ ป งาวม นึง ซพา เซ แก ที ซเทเฟน เตือง
โอยจ แตะ� ยุ นา อื ตอก เอนิ นา เตปด่า ยุฮ พะจาว
ละ อ�ื

7
ป อฮั ป มวยญ ซเทเฟน

1ฮวันา ซตุ ไฮมญ อ�ื �โอเอฮี ไล เฮี อมั มัฮ ป เนอึ
ม�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 ซเทเฟน โลยฮ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ ป ระ ป คาว�
ไม่ โม เอยีกปุ อู เตือง โอยจ เปอะ� ปัว โม เปะ งอ่ต ป
อฮั อาึ เฮ�ี พะจาว ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ เอจี
เปลีฮ ติ แตะ ละ อปัราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ�
มัฮ เญือม อาวต ลัง่ อื เมือง เมโซโปเตเมีย กา เฆี
ยง โฮว อาวต อื เมือง ฮารนั� 3 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ โอก ฮา เมือง แตะ� ฮา คระ ฮา เฌือต แตะ�
โฮว ฮอยจ นึง เมือง ป ซ รโฮงะ อาึ ละ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อื พะจาว เยอ�

4 �ฟวยจ เซ อปัราฮมั โอก เนอึม ฮา เมือง เคน
เด่ีย� โฮว อาวต นึง เมือง ฮารนั� เญอืม เอจี ฟวยจ
ยุม เปือะ อ�ื พะจาว เกือฮ อื เฌาะ ลัก่ อาวต แตะ�
เกือฮ อื อาวต นา ก อาวต โม เปะ ปเล่ีย เฮ�ี 5 เญอืม
เซ เยอ พะจาว ดิ เกือฮ โตว พริ เตะ เบระ เบรอมึ ละ
อื นา เฮี เญี่ยะ เนอึม� เมาะ ติ ลเตือก ชวง ปุ เกือฮ
อื ละ อ�ื พะจาว ปังเมอ เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ
แตะ เมือง เฮี แปน คอง อื เตือง โอยจ อ�ื ซ แปน
คอง อื ฮอยจ ละ กวน เฌือต อื ป ซ ไก กังเคะ� เญื
อม อฮั พะจาว เซ ละ อื ดิ ไก โตว กวน� 6พะจาว อฮั
เฮี ละ อ�ื �จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี ซ โฮว อาวต เมือง
ไฮญ� ปุย เมือง เซ ซ เกือฮ อื แปน ครา แปน เซีญ
แตะ� ไม่ ซ โคมเฮง อื ปาวน รอย เนอึม� 7ฟวยจ
เซ อาึ ซ รเตีฮ เมือง ป ยุฮ ครา แตะ นึง โม จัตเจือ
เปอะ เซ� กังเคะ เอ จัตเจือ เปอะ ซ โอก ฮา เมือง
เซ� ซ แม ทื แม อาึ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อื พะจาว�
8พะจาว เกือฮ อปัราฮมั ไอฮ รติกิต� เกือฮ อื แปน
ควน โตก อื ละ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ� เญื
อม เอจี เกิต ยซิฮกั ป มัฮ กวน อื เซ ซเตะ ซเงะ เอ�
อปัราฮมั เกือฮ โรฮ อื ไอฮ รติกิต เซ� ยซิฮกั ยุฮ โรฮ
อื ละ ยาโคป ตอก เซ� ยาโคป ยุฮ โรฮ อื ละ กวน
แตะ เตือง กาว ลอา ปุย อื ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ
เซ�

9 �โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ เกละยุ โยเซป� โชะ
อื ละ ปุย เมือง อียปิ� เกือฮ อื แปน ครา เซีญ ปุย�
พะจาว ปัง เมอ อาวต ลัง่ ไม่ โย เซป� 10 เรอึม อื
เกือฮ โปน เม่ะมัก่ แตะ โครยญ เจือ� เกือฮ กัมกึต
วไิซ ไมจ ละ อ�ื เกือฮ อื ปุก รพาวม ฟาโร ป มัฮ กซัต
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เมือง อียปิ� กซัต เซ ดุฮ โยเซป แปน นาโยก เมือง
อยีปิ ไม่ ฮวันา กัน นึง เญือะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

11 �ฟวยจ เซ ฮอยจ ไปลญ เออปึ แควะ คัต เล่ีป
เมือง อียปิ� ไม่ เมือง คะนาอนั� เม่ะมัก่ เนอึม ละ
ปุย� จัต เจือ ไพรม เอะ เซ ซาวป ป โซม ป ปอน
แตะ� โฮลฮ โตว อ�ื 12 เญือม ฮมอง ยาโคป ไก เฮ
งาะ รโกะ นึง เมือง อยีปิ เปอ� ดวน โม จัตเจือ ไพรม
เอะ เซ โฮว ตุย อ�ื โฮว เนอึม ติ โฮน� 13ฟวยจ เซ
เญือม เอจี โฮว แม อื ติ โฮน เนอ� โยเซป รโฮงะ ติ
แตะ ละ โม เอียกปุ แตะ� โยเซป เกือฮ โรฮ ฟาโร
ยุง ป มัฮ คระ เฌือต แตะ เซ ไม่ อ�ื 14 โยเซป ดวน
ปุย โฮว กอก ยาโคป ป มัฮ เปือะ แตะ ไม่ คระ เฌือต
แตะ� เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เจน
เซ จัตเจือ ยาโคป ไก ไม่ ปุ แตะ อาลแฆลฮ โรฮ พอน
ปุย� 15 เญอืม เซ ยาโคป เลีฮ อาวต เนอมึ นึง เมือง
อยีปิ เซ� โกะ อื ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เอะ ยุม นา เซ�
16 ปุย กลอม เอญี รมอยจ อื เมือง เชเคม� รมอยจ อื
โตะ ทัม รวี อปัราฮมั เน่อมึ นึง มู ฮาโม เมือง เชเคม
เซ นึง มาื ยุฮ แตะ�

17�เญอืม เอจี ซ เติง เวลา ซ ยุฮ พะจาว ตัม ป ซัน
ญา แตะ อาึง ละ อปัราฮมั เมอ� โม จัตเจือ ไพรม
เอะ ป อาวต นึง เมือง อียปิ เซ เอจี พรุฮแพร เนอึ
ม โฮวน� 18 เญือม เซ ไก แม กซัต โคระ ป เตียง
เมือง อยีปิ เซ ติ ปุย� ยุง โตว ไลลวง โยเซป เฟือฮ�
19 งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ป ไซญ ละ
โม จัตเจือ ไพรม เอะ� คนัป อื ละ โปวฮ กวน แตวะ
แตะ โอก ฮา เญือะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ยุม�

20 �ไอ โมเซ เกิต โรฮ เจน เซ� มัฮ ปุย ไมจ ละ
แลน พะจาว อ�ื มะเปือะ อื เลียง อื นึง เญือะ แตะ�
ไฆลป ยุฮ อื ลอวย เคิ� 21 ฟวยจ เซ เญื อม เอจี
จัมเปน อื เกือฮ โอก ฮา เญือะ แตะ เซ� กวน รโป
วน กซัต เซ โซวต เลียง อื นึง ซ เกือฮ อื แปน กวน
แตะ� 22 กังเคะ เอ ไอ โมเซ ไก ป เพอกึ เกือฮ อื ยุง
พันญา ปุย เมือง อียปิ เซ โครยญ เจือ� ลอต แปน
ปุย โฮวน ป เกียฮ ยุฮ� เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ ไม่
อ�ื

23�เญอืม เอจี ฮาวก อาญุ ไอ โมเซ รปาวน เนอมึ
เมอ� ไก รพาวม ฆวต โฮว เลีม เคะ โม อซิราเอน ป
มัฮ จัตเจือ แตะ� 24 ยุ ปุย อียปิ ติ ปุย� ปุก เญือม
โคมเฮง อื โม อซิราเอน ติ ปุย� เรอึม อ�ื โรก เวน
ฆรอ จัตเจือ แตะ เซ� ยุฮ ยุม ไม่ ปุย อยีปิ เซ ฆาื อ�ื
25 ไอ โมเซ แกต โม จัตเจือ แตะ เซ ซ คาวไจ อื มัฮ
แตะ ป เกือฮ พะจาว แปน ป เรอมึ ปุย เกือฮ โปน ฮา
แปน แตะ ครา เซีญ ปุย� โม จัตเจือ อื เซ ปังเมอ โอ
คาวไจ อ�ื 26 ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ ยุ แม โม อซิรา
เอน ลอา ปุย รเจ ดิ� ฆวต เกือฮ โม เซ ไมจ มวน แม
ไม่ ปุ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอยีกปุ� โม เปะ เอจี มัฮ
เปอะ เอียกปุ ปุ แตะ� เมอยุ ยุฮ เปอะ ป โอ ปุก โอ
ลอก ละ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 �ป พิต นึง อื เซ ญุยฮ ไอ โมเซ เรยีง� อฮั เฮี
ละ อ�ื �มัฮ ปุย ป ดุฮ ปะ แปน ป ตัตเตียง ละ ซ ร
เตีฮ แตะ โม เอะ เอ� 28 โฆะเน่ิ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่

โม อยีปิ� อมั มัฮ ซ ยุฮ โรฮ เปอะ ยุม ไม่ อาึ ตอก ยุฮ
เปอะ ละ ปุย เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ ไอ โมเซ� 29 เญื
อม เอจี ฮมอง ไอ โมเซ ลปุง เซ เยอ� ตอ โฮว อาวต
ฆาื อื นึง เมือง มีเด่ียน� ลอต โฮลฮ กวน รเมะ แตะ
นา เซ ลอา ปุย�

30�เญอืม เอจี ไก อื รปาวน เนอมึ เมอ� ไก ติ โฮน
เญือม อาวต อื นึง ลาึน โบ บลาวง ซีไน เซ� ฮอยจ
เตปด่า ยุฮ พะจาว เคะ อื ติ� เปลีฮ ติ แตะ ละ อื ล
ลาึง รเออปึ งอ นึง โคะ แตวะ� 31 เญือม ยุ ไอ โมเซ
โอเอฮี เซ เงอตึ ฆาื อ�ื ตะ เลียก แลน อื ซดิ� โอก
เซียง พะจาว ละ ลไล อ�ื 32 อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว
ทื โม จัตเจือ ไพรม เปอะ� มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั
ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ รกุฮ
รเตียง� โรวต โตว แลน อ�ื

33 �พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ปอยจ
เกิป เปอะ เซ� เตะ นา ก ชุง เปอะ เซ มัฮ ก ซัมคัน
อ�ื 34อาึ เอจี ยุ เม่ะมัก่ อาวม ปุย ไน แตะ� ป อาวต
อื นึง เมือง อยีปิ เซ� อาึ ฮมอง ลอป ครวก รกั อ�ื อาึ
มัฮ เลีฮ เคะ อื นึง ซ เกือฮ แตะ โปน เม่ะมัก่ แตะ เซ�
ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮว ฮอยจ เมือง อยีปิ�� อฮั
เซ ละ ไอ โมเซ พะจาว เยอ�

35 �โม อซิราเอน ญอม โตว ไอฮ ป อฮั ไอ โมเซ�
ไม่ อฮั อื โอเอฮี ตอก เฮี ละ อ�ื �มัฮ ปุย ป ดุฮ ปะ
แปน ป ตัตเตียง ละ ซ รเตีฮ แตะ โม เอะ เอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว เกือฮ ลัง่ ไอ โมเซ
เซ แปน ป ตัตเตียง ปุย� ไม่ แปน อื ป เกือฮ ปุย โปน
ฮา แปน แตะ ครา เซีญ ปุย� พะจาว มัฮ โกว อื เต
ปด่า ป เปลีฮ ติ แตะ ละ อื นึง โคะ เซ ละ แปน อื ป
เรอมึ อ�ื 36 เอจี มัฮ ไอ โมเซ เซ ป ตาว โม อซิราเอน
โอก ฮา เมือง อยีปิ เปอ� ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย
นึง� นึง เมือง อยีปิ� ไม่ นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั� ไม่
คระ โฮว อื นึง ลาึน ไน รปาวน เนอมึ เซ�

37 �เอจี มัฮ ไอ โมเซ เซ ป เอจี อฮั ละ โม อซิรา
เอน ตอก เฮ�ี
� �เฆียง เฮี พะจาว ซ ดวน ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ

เคะ เปอะ ติ ปุย� ตอก โรฮ ดวน อื อาึ ฮอยจ เคะ
เปอะ� ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย��
อฮั เซ ละ อ�ื 38 เอจี มัฮ ปุย เซ ป อาวต ไม่ โม อซิ
ราเอน เญือม รโจะ อื นึง ลาึน เซ� เญือม อาวต อื
ไม่ เตปด่า ป ลปุง ไม่ อื นึง บลาวง ซีไน เซ� จัตเจือ
ไพรม เอะ อาวต โรฮ ไม่ อ�ื มัฮ ปุย เซ ป ฮมอง ลปุง
พะจาว ป ไก จีวติ นึง เซ� ละ ซ ซึป แม อื ละ เอะ�

39�โม จัตเจือ ไพรม เอะ ปังเมอ โอ ญอม เนองึ ป
อฮั อื เฟือฮ� ญุยฮ อื โอก ฮา แตะ นึง ไก รพาวม ซฆ
ลอย แตะ เมือง อียปิ� 40 อฮั เฮี ฆาื อื ละ อาโรน�
�ยุฮ ฮุป พะจาว ละ เอะ ติ ลอา� ละ ซ แปน อื ป นัม
เอะ� ไอ โมเซ ป ตาว เอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ โฮว
ก เมอ ก โอวน ปเล่ีย เฮี เอะ ยุง โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื
41 มัฮ เญือม เซ เญือม ยุฮ อื ฮุป กวน โมวก เกอ�
ทไว โรฮ ซัตซิง ละ อ�ื เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง
ป ยุฮ แตะ นึง เตะ นึง ชวง แตะ ไอฮ� 42พะจาว วุต
ติ แตะ ฮา อื ฆาื อ�ื รน่ัก อื ละ ซ เกือฮ อื ทื โม ซ
โมยญ อาวต มะลอง� ตอก เนอึม ป เอจี ไซฮ โม ป
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ซึป ลปุง พะจาว อาึง นึง พะทัม โฆะ� มัฮ อฮั อื ตอก
เฮ�ี
� �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ติ เจน รปา

วน เนอึม เญือม มอก เปอะ ซัตซิง นึง ลาึน เวอืฮ
เซ� มัฮ โตว มอก เปอะ ทไว ละ อาึ� 43 โม เปะ เอจี
กลอม เปอะ โรวก พากัง ยุฮ พะโมเลก ไม่ โรวก เปอะ
ฮุป ซโมยญ ยุฮ พะ เรฟัน� โอเอฮี โม เซ มัฮ ฮุป ยุฮ
โม เปะ ละ ซ ไว แตะ� อาึ ซ โครฮ โม เปะ โฮว โปน
เวยีง บ่าบีโ่ลน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

44�ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ อาวต นึง ลาึน ไม่ พา
กัง นา ก ทื แตะ พะจาว� เอจี ซกิ นึง เซ อาวต พะ
จาว ไม่ อ�ื พากัง เซ ยุฮ ปุย ตัม ฮุนฮงั ป เปลีฮ พะ
จาว ละ ไอ โมเซ� ยุฮ อื ตัม ดวน พะจาว ไอ โมเซ
ยุฮ� 45 จัตเจือ ไพรม เอะ โฮลฮ เนอึม พากัง เซ�
กัง เคะ เอ กลอม โรวก อ�ื โฮว ไม่ โยชูวา ละ ซ โฮลฮ
แตะ อาวต นึง เมือง เกือฮ พะจาว ละ แตะ� มัฮ พะ
จาว ป โครฮ แครต ปุย โฮวน เจือ ละ อื โอก ฮา เมือง
เซ ซองนา อ�ื พากัง เซ อาวต นา เซ ฮอยจ ละ เจน
ด่าวติ� 46 ด่าวติ เซ มัฮ ปุย ป ปุก รพาวม พะจาว�
ปัว ติ แตะ โฮลฮ ยุฮ วฮินั ก อาวต พะจาว ทื ยาโคป�
47 ปังเมอ มัฮ กซัต ซาโลมอน ป โฮลฮ ยุฮ วิฮนั ละ
พะจาว เซ�

48�ญันได่ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ โตว
ป อาวต นึง เญือะ ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ ละ แตะ ตอก เซ�
ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะติ ปุย เอจี อฮั เฮ�ี

49 � �เมือง มะลอง มัฮ นา ก งาวม อาึ� ปลัฮเตะ
มัฮ นา ก พรอก อาึ ชวง แตะ� โม เปะ ซ ยุฮ เปอะ
อาึง เญือะ ตอก เมอ เนิ� ไก นา เมอ ก ไอจ อาึ อ�ื
50 โอเอฮี โม เฮี เอจี มัฮ ป ยุฮ อาึ ไอฮ เตือง โอยจ อ�ื
โม่ มัฮ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

51 �โม เปะ ป เฟียก ตัน รพาวม� ไม่ ลึง เปอะ�
โม เปะ ตอซู ลอป เปอะ ลปุ พะจาว� ยุฮ โม จัตเจือ
เปอะ ตอก ออฮ� ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ� 52 โม
ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ ป โอ โม จัตเจือ เปอะ โฮลฮ
โคมเฮง อมั ไก� ไก โตว ติ เนอมึ� โม เซ ยุฮ โรฮ ยุม
ไม่ โม ป รโฮงะ อาึง ไลลวง ซ ฮอยจ พะโองจาว ป
ซื ป ไซ เน่อมึ ไพรม อ�ื วงั เฮี แม เยอ� เอจี มัฮ โม
เปะ ป มอป พะโองจาว เซ ละ ปุย ไม่ ยุฮ เปอะ ยุม
ไม่� 53 โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ป รปั โกตไม ยุฮ พะ
จาว ป ซึป โม เตปด่า ละ เปอะ เซ� ปังเมอ โอ เปอะ
ยุฮ ตัม โกตไม เซ�� อฮั เซ ละ อื ซเทเฟน�

ปุย แล่น ซเทเฟน นึง ซโมะ
54 โม ซมาชกิ ซพา เซ เมือต เอจี ฮมอง โอเอฮี

ตอก เซ� ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม
ฆาื อ�ื ครติ เบี ยง เตียง รญี แตะ ละ ซเทเฟน�
55 เญือม เซ ซเทเฟน นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว�
งนั มะลอง� ชวน รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว ไม่ ชวน อื ชุง
พะเยซู ลัก่ดอม พะจาว� 56 อฮั เฮ�ี �แก แลน� อาึ
ชวน โปฮ มะลอง ไอฮ ติ แตะ� ไม่ ยุ แตะ ชุง ป มัฮ
กวน ปุย ปลัฮเตะ ลวง ดอม เตะ พะจาว�� อฮั เซ�

57 โม เซ เตือง โอยจ อื ครวก เอนิ เรยีง ไม่ เชาะ อื
ฮยวก แตะ� ดัม เอนิ เอญี เคะ อื โครยญ โฆะ แตะ�
58 โฮมวต บัว่ โรวก อื โอก ฮา เวยีง เซ� แล่น อื นึง

ซโมะ� โม ป มัฮ ซกิ พีญัน ฟอง อื เซ รโปะ เครองึ
เซอกึ แตะ ไม่ ปรเมะ นมุ ติ ปุย ป มอยฮ ซาวโล�

59 ลไล แล่น โม เซ อื นึง ซโมะ โอ� ซเทเฟน ไว
วอน อฮั เฮ�ี �โอ พะเยซู จาว� ปัว ปะ รปัคัม ลปุ
แตะ�� อฮั เซ� 60 ซเทเฟน ชุง นึง มะฆราวง แตะ�
อฮั เฮี เรยีง� �โอ พะโองจาว� ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ
โกลยจ ป พิต โฌวะ ยุฮ โม เฮ�ี� อฮั เซ� เญอืม เอจี
ฟวยจ อฮั อื เซ เยอ โอยจ รพาวม อ�ื กัน ยุฮ ปุย ยุม
ไม่ ซเทเฟน เซ� ฟวยจ รพาวม ซาวโล นึง�

8
ปุย โคมเฮง โม ป เจือ พะเยซู

1 เคียง ซเงะ เซ เยอ ครติซจัก นึง เวยีง เยรูซาเลม
เกิต กัน โคมเฮง เรยีง ลัมเลือ ละ� โม ลุกซิก นา เซ�
โนก ฮา โม ไกญกอ นึง อ�ื แตกฟุง อาวต เฮยี อาวต
ไฮ เล่ีป จังวตั ยูเด่ีย ไม่ จังวตั ซามาเรยี� 2 โม ปร
เมะ งอ่น อื ป ทื เนอมึ พะจาว โฮว รมอยจ ซเทเฟน�
เยอืม เนอึม เยอืม แนม นึง โซะ รพาวม แตะ นึง ซ
เทเฟน� 3 ป มัฮ ซาวโล เซ ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ ครติซ
จัก� เลียก เญือะ ปุย โครยญ เญือะ โครยญ ม่า�
โฮมวต บัว่ โรวก ปรเมะ ปรโปวน� คัง อื โตะ คอก�

ฟีลิป โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง ซามาเรยี
4ป แตก ป ฟุง เซ ครอฮ ลอป ลปุง พะจาว ละ ปุย

โครยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ� 5 เญือม เซ ฟี
ลิป เลีฮ ครอฮ ไลลวง พะครติ ละ ปุย นึง เวยีง ซามา
เรยี� 6 โม ปุย โฮวน นา เซ ฮมอง ป อฮั ฟีลิป ไม่ ยุ อื
ยุฮ อื ป ซัมคัน� งอ่ต ป อฮั อื ฆาื อ�ื 7พี โฮวน ตัว
ป อาวต นึง ปุย ครวก ปุ โอก เรยีง� ป ดัก่ได่ ไม่ ป
คาโด่ เยอ เอจี โฮวน ป ไฮ นึง อ�ื 8 ปุย เวยีง ซามา
เรยี เซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

9 ไพรม อื ไก ปุย ติ มอยฮ ซีโมน� อวต ติ แตะ มัฮ
ป คึ� โกย ยุฮ แตะ ป ซัมคัน นึง กทา กทอง แตะ นึง
เวยีง เซ โฆะ� ไม่ เกือฮ อื ปุย เวยีง ซามาเรยี เงอตึ
นึง แตะ� 10 ปุย งอ่ต ป อฮั อื เตือง ป ระ ป แตวะ เตื
อง โอยจ อ�ื �ปุย เฮี ฮงั ซ มัฮ โฮลฮ อื อมันัต คึนัก
ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 11 ปุย เครองึ เนอึ
ม นึง ป อฮั อื นึง เอจี เล่ีญ เงอตึ อื นึง กทา กทอง
อ�ื 12 เคียง เอจี โฮว ครอฮ ฟีลิป ไลลวง บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว ไม่ ไลลวง พะเยซูครติ ละ อ�ื โม เซ เจือ
เนอมึ อ�ื ลอต รปั บัป่ติซมา เตือง ปรเมะ ปรโปวน�
13ป มัฮ ซีโมน เซ เจือ โรฮ อ�ื เญอืม เอจี ฟวยจ รปั
อื บัป่ติซมา เยอ� กอ อาวต ดิ ไม่ ฟีลิป� เญือม ยุ อื
ยุฮ ฟีลิป ป ซัมคัน โฮวน เจือ เงอตึ เนอมึ ฆาื อ�ื

14 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ป อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม เมอ� เญือม ฮมอง อื รปั ปุย เวยีง ซามา
เรยี ลปุง พะจาว เยอ� ดวน เปโตร ไม่ โยฮนั โฮว
เคะ อ�ื 15 เปโตร ไม่ โยฮนั เลีฮ เนอึม เคะ อ�ื ไว
วอน เพือ อื นึง ซ เกือฮ อื รปั ลปุ พะจาว� 16 กา เซ
ลปุ พะจาว ดิ เลีฮ อาวต โตว นึง ปุย โม เซ ติ ปุย เนอึ
ม� มัฮ รปั อื บัป่ติซมา นึง มอยฮ พะเยซู จาว โน่ง�
17 เปโตร ไม่ โยฮนั ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื ฟวยจ เซ
เยอ โฮลฮ เอนิ รปั ลปุ พะจาว� โม เซ เยอ�
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18 ซีโมน เญือม ยุ อื รปั ปุย ลปุ พะจาว เบือ ยอ่ง
โม ไกญกอ เตะ แตะ ราว อ�ื ริ เอนิ เกือฮ มาื ละ โม
ไกญกอ เซ� 19 อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ อาึ ไก อมันัต
ตอก เซ โรฮ� ฟวยจ เซ ดัฮ อาึ ยอ่ง เตะ แตะ ราว
ป ออฮ� ปุย เซ ซ รปั โรฮ ลปุ พะจาว เบือ อาึ�� อฮั
เซ�

20 เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เกียฮ แกต โน่ง
เปอะ ติ แตะ ซ ปุน รวี ป ปละ ป ซาึต พะจาว นึง
มาื เมอ� ปะ ซ ดุฮ เปอะ โตะ มอ นโฮก ฆาื อ�ื เตือง
โกะ เปอะ� เตือง มาื ยุฮ เปอะ� 21 ปะ ไก เปอะ โตว
รโตง นึง กัน เฮ�ี นึง งอ่ต เปอะ โอเอฮี ตอก โอ อื
ปุก รพาวม พะจาว� 22 ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ
พาวม แตะ ฮา กัม คิต บ่วก เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ปัว
พะโองจาว โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ป คิต เปอะ โตะ
รพาวม แตะ เซ� 23 อาึ ยุง เงอะ เอจี โฮลฮ ป ฆอก
ป เบร โฮมวต ปุก เปอะ� ไม่ อาวต เปอะ ไม่ กัมกุยฮ
ฆอก โตะ รพาวม แตะ�� อฮั เซ ละ อื เปโตร เยอ�

24 ซีโมน โลยฮ อ�ื �ปัว โม เปะ ไววอน ละ พะโอง
จาว รโตง แตะ นึง โอ ซ เกือฮ ป อฮั เปอะ เซ ฮอยจ
ละ อาึ ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เปโตร ไม่ โยฮนั เนอ� เญือม เอจี ฟวยจ แปน
อื พีญัน นึง ไลลวง จีวติ โกะ แตะ� ไม่ รโฮงะ อื ป
อฮั ป มวยญ พะโองจาว ละ อ�ื เอญี นึง เวยีง เยรู
ซาเลม� ครอฮ ปุ เอญี ไลลวง พะจาว ละ ปุย จังวตั
ซามาเรยี โฮวน ยว่ง�

จาวไน เมือง เอทิโอเปีย เจือ พะเยซู
26 ฟวยจ เซ เตปด่า พะจาว ดวน ฟีลิป� อฮั เฮี

ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โกฮ โฮว เลีฮ ลวง ลัก่เซฮ� โฮว
คระ โฮว ปุย เวยีง เยรูซาเลม ป ฮอยจ ละ ยว่ง กาซา
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื มัฮ คระ โอ ปุย ทัน ไลเลีม นึง�
27 ฟีลิป โกฮ โฮว เนอมึ� เญอืม เซ โฮว ปุย เมือง เอ
ทิโอเปีย นึง ติ ปุย คระ เซ� มัฮ จาวไน�* มัฮ ป ระ
ไล นึง เมือง เอทิโอเปีย� กซัต เมือง เซ มัฮ ปรโป
วน� มอยฮ อื มัฮ คันด่าซี� จาวไน เซ มัฮ ป ควป
คุม แลน แก ป ระ งวยฮ ระ ตุง ยุฮ อื เตือง โอยจ
อ�ื เอญี เน่อมึ โฮว ซุต แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
28 ลไล งาวม อื ปุ เอญี นึง เลาะ ยุฮ แตะ เซ� ลาว
นังซื ยุฮ อซิยา ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� 29ลปุ
พะจาว ดวน ฟีลิป ตอก เฮ�ี �โฮว เลียก ซดิ ไม่ เลาะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 ฟีลิป ตอ โฮว เคะ อ�ื ฮมอง ลาว อื นังซื อซิยา
เซ� ไฮมญ อ�ื �ป ลาว เปอะ เซ อมั คาวไจ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

31 จาวไน เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ โอ ไก ป อาทิไบ่
เนิ โฮ� อมั เกียฮ คาวไจ เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญื
อม เซ ปัว ฟีลิป ฮาวก งาวม ไม่ แตะ�

32พะทัม ลาว อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
�ปุย เซ โฆย แนฮ ตอก แกะ เมือะ ปุย โรวก ละ ซ

มอก แตะ โฮ� ตอก โรฮ โอ กวน แกะ รกั เญอืม ญัป
ปุย ฮาึก อื โฮ� โฆย แนฮ ตอก เซ� 33 เญือม โชะ
ปุย นา อื เซ ไก โตว ป รเตีฮ ละ อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื ไก
โตว ป เกียฮ รโฮงะ จัตเจือ อื ละ ปุย� นึง เอจี โอยจ

จีวติ อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ พะทัม อซิยา ลาว
อื เซ�

34 จาวไน เซ ไฮมญ ฟีลิป ตอก เฮ�ี �ป ซึป ลปุง
พะจาว เซ มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ปุย นึง อ�ื อมั มัฮ ร
โฮงะ อื ไลลวง โกะ แตะ ไอฮ� อมั มัฮ รโฮงะ อื ไล
ลวง ปุย ไฮญ�� อฮั เซ ละ อ�ื 35 ฟีลิป ลอต เอนิ ร
โฮงะ ไลลวง พะเยซู ละ อื เน่อมึ นึง พะทัม ลาว อื
เซ�

36 ลไล โฮว อื นึง คระ เซ ฮอยจ ละ ก ไก รอาวม
ติ โดฮ� จาวไน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ตึต แตะ เซ มัฮ
รอาวม� ดัฮ อาึ รปั บั ่ปติซมา นึง อมั แปน�� อฮั
เซ� 37 (ฟี ลิป โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ ปุน เจือ
ฮอยจ โตะ รพาวม แตะ เตือง โอยจ อ�ื แปน�� อฮั
เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เจือ เยอะ� อาึ
เจือ มัฮ พะเยซูครติ กวน พะจาว�� อฮั เซ��*

38 เญือม เซ ดวน ป กุม เลาะ ยุฮ แตะ ลโล่ะ� ฟี
ลิป ไม่ จาวไน เซ เลีฮ โตะ รอาวม เตือง ลอา แตะ�
ฟีลิป เกือฮ อื รปั บั ่ปติซมา� 39 เญือม เอจี โอก อื
ฮา รอาวม เซ ลปุ พะจาว ตาว เอนิ ฟีลิป โฮว ฮา อื
ก ไฮญ� จาวไน เซ เญาะ โฮลฮ โตว ยุ ฟีลิป เซ แม�
ลอต โฮว นึง คระ ซ โฮว แตะ เซ ไม่ รพาวม มวน
แตะ� 40 ฟีลิป เซ ปังเมอ เอจี ไก แม ป ยุ ฮอยจ อื
ยว่ง อาโซโท� ครอฮ ปุ โฮว ไลลวง พะจาว โครยญ
ยว่ง ฮอยจ ละ ฮอยจ อื นึง เวยีง ซีซาเรยา�

9
ซาวโล โฮลฮ รพาวม โคระ แตะ
(กก� 22:6-16; กก� 26:12-18)

1 เญือม เซ ซาวโล เยอ พระ ลัง่ ปุย ไม่ อฮั อื ติ
แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป มัฮ ลุกซิก พะโองจาว� โฮว
เคะ ฮวันา ซตุ ฆาื อ�ื 2 ปัว โรวก นังซื ลัปลอง ฮอยจ
ละ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เวยีง ด่ามาซกัต โครยญ โดฮ�
ละ ซ ปุน โฮมวต อื โม ป เจือ ไลลวง พะเยซู� เตอมึ
ป รโตฮ อื ยุ� อฮั โตว ปรเมะ ปรโปวน� ตะ โฮมวต
โจก โรวก อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม เบือ นังซื ลัป
ลอง ยุฮ แตะ เซ� 3ลไล โฮว ซาวโล นึง คระ อา� เญื
อม เอจี ซดิ อื ไม่ เวยีง ด่ามาซกัต เตอ� ซอต ซเปีย
เน่อมึ มะลอง ละ รวติ อื เอนิ� 4 ฆลาื เอนิ ลังเตะ�
ฮมอง เซียง ป อฮั เฮี ละ แตะ� �ซาวโล ซาวโล เมอ
ยุ โคมเฮง เปอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

5 ซาวโล ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะโอง กุม อาึ�
ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ� พะโองจาว โลยฮ อื ละ
อ�ื �อาึ มัฮ เยซู ป โคมเฮง เปอะ เซ� 6 โกฮ โฮว เลีย
ก โตะ เวยีง เงอ� ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู ไก ป ซ รโฮงะ
ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โม ป โฮว ไม่ อื เซ ชุง นา เซ� โฆยแนฮ นึง ฮมอง
แตะ เซียง ป โอ แตะ ยุ โกะ อ�ื 8ซาวโล เยอ โกฮ เน่
อมึ ฆลาื แตะ ลังเตะ� เญือม เอจี ไบลญ อื ไง่ แตะ
เกียฮ ยุ โตว โอเอฮี� โม เซ โตวก โรวก เตะ อื ฆาื อื
ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง ด่ามาซกัต� 9 ไก เอนิ ลอวย

* 8:27 8:27 ลปุง ไพรม อฮั คันที ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย เซฮ ปุย ไม่ อ�ื * 8:37 8:37 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ
ปุย ไพรม งอ่น อ�ื



กัน ไกญกอ 9:10 959 กัน ไกญกอ 9:38

ซเงะ โอ อื เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮ�ี โซม โตว ป ติ ป เตอื
ติ� รอาวม ปุ โรฮ ญุ อ�ื

10 นึง เวยีง ด่ามาซกัต เซ ไก ลุกซิก นึง ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ อะนาเนีย� ยุ บลอง พะโองจาว ไม่
ฮมอง แตะ เซียง อฮั อื เฮี ละ แตะ� �อะนาเนีย��
อฮั เซ ละ อ�ื อะนาเนีย โลยฮ อื ละ อ�ื �เอฮิ� พะ
โองจาว� อาึ อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ�

11 พะโองจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ โฮว ฮอยจ นึง
กอง อฮั ปุย กอง ซื ไม่ เซ� โฮว ซาวป ไฮมญ ปร
เมะ เวยีง ทารโซ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซาวโล� อาวต
เญือะ ยูด่า� ปเล่ีย เฮี กัมลัง ไววอน ลัง่� 12 ซาวโล
เซ เอจี โฮลฮ ยุ บลอง ฮอยจ ปุย ป มอยฮ อานาเนีย
เคะ แตะ ติ ปุย� ไม่ ยอ่ง อื เตะ แตะ ราว แตะ นึง ซ
เกือฮ อื ยุ แม โอเอฮี�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

13อะนาเนีย ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะโอง
จาว� อาึ เอจี โฮวน ฮมอง โฮว ปุย โบ ปุย เซ� อฮั
ปุย เซ ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ ปุย ไน เปอะ นึง เวยีง เย
รูซาเลม� 14ปเล่ีย เอจี ฮอยจ โรฮ นา เฮ�ี เอจี โฮลฮ
โรฮ นังซื ลัปลอง เน่อมึ นึง โม ซตุ ระ ละ ซ ปุน โจก
แตะ โรวก เมาะ โม ป กอก ปัว ปะ เรอมึ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

15 พะโองจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว
เคะ อ�ื อาึ เอจี เลือก ปุย เซ ละ ซ รซอฮ อื ละ อาึ�
ไม่ ซ รโฮงะ อื ไลลวง อาึ ละ ปุย ตังเมือง ไม่ โม กซัต
ไม่ โม อซิราเอน� 16 อาึ ซ เปลีฮ ไอฮ ละ อื เม่ะมัก่ ซ
ไมจ อื โอต เบือ ทื อื อาึ อ�ื� อฮั เซ พะโองจาว�

17 ฟวยจ เซ อะนาเนีย โฮว เนอึม� เลียก โตะ
เญือะ เซ� ยอ่ง เตะ แตะ ราว ซาวโล� อฮั เฮ�ี �เอี
ยก ซาวโล� พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู ป เปลีฮ ติ แตะ
ละ เปอะ ตัม คระ ฮอยจ เปอะ เซ� ดวน อาึ ฮอยจ
เคะ เปอะ นึง ซ เกือฮ อื ปะ เกียฮ ยุ แม โอเอฮี� ไม่
ซ เกือฮ อื ปะ นาวก นึง ลปุ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 เญือม เซ เยอ ดุฮ เอนิ โอเอฮี เน่อมึ นึง ไง่ อื ป
ตอก รปอฮ โอเอฮี โฮ� เกียฮ ยุ แม เอนิ อื โอเอฮี ฮ�ี
ลอต โกฮ โฮว รปั บั ่ปติซมา� 19 เญือม เอจี ฟวยจ
โซม อื ปุน แม เรยีง แด่น แตะ�

ซาวโล ครอฮ ไลลวง พะเยซู จาว
ซาวโล อาวต ไม่ โม ลุกซิก นึง เวยีง ด่ามาซกัต

เล่ีญ บุย� 20 เญือม เซ เยอ โฮว ครอฮ เอนิ มัฮ พะ
เยซู กวน พะจาว โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ โฮวน โดฮ�
21 เมาะ ป โฮลฮ ฮมอง เงอ เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �ปุย เฮี โม่ มัฮ ปุย ป คัม ตุง โม ป ทื พะเยซู นึง
เวยีง เยรูซาเลม โฮ� โม่ มัฮ โฆง อื ฮอยจ นา เฮี ละ
ซ โจก แตะ โรวก โม เซ ละ โม ซตุ ระ เซ�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ� 22 ซาวโล โฮว ละ เกียฮ อฮั แตะ โอเอฮี
เบือ อมันัต พะจาว โฮวน ปุๆ� เกือฮ ปุย ยุง แจง แน
มัฮ พะเยซู พะครติ� อฮั ซโตฮ ซตัฮ อื ละ โม ยวิ
ป อาวต นึง เวยีง ด่ามาซกัต เซ� ปอ เอนิ โอ โม เซ
เญาะ โรวต เก�

23 กัง เคะ เอ โม ยวิ ซิงซา ปุ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื 24 ซาวโล ปังเมอ ฮมอง อื ไลลวง
กัน ตะ ปุย ยุฮ ละ แตะ เซ� โม เซ มอง โตะ รเวอืะ

เวยีง โครยญ โตะ รเวอืะ เตือง ซเงะ่ รซาวม ละ ซ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ อ�ื 25 โม ลุกซิก เกอ ตาว อื ฆาื อื เมือ ก
ซาวม อ�ื เกือฮ อื อาวต โตะ บุ่ง� ฮาวก ฮรงัโฮรฮ อื
เกือฮ โอก เน่อมึ ราว ฆรุง เวยีง เซ�

ซาวโล ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม
26 เญือม เอจี ฮอยจ ซาวโล นึง เวยีง เยรูซาเลม

เมอ� ไก รพาวม ฆวต โฮมว ดิ ไม่ โม ป มัฮ ลุกซิก นา
เซ� โม เซ ปังเมอ ฮลัต นึง อื เตือง โอยจ แตะ� เจือ
โตว มัฮ ซาวโล ลุกซิก พะเยซู� 27 เญือม เซ บ่าระ
นาบ่า ตาว อื โฮว เคะ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
เซ� รโฮงะ โรฮ ไลลวง ยุ ซาวโล พะโองจาว นึง คระ
ละ อ�ื รโฮงะ โรฮ ตอก อฮั พะโองจาว โอเอฮี ละ อ�ื
บ่าระนาบ่า รโฮงะ โรฮ อื ละ อื ไลลวง ครอฮ ซาวโล
ไลลวง พะเยซู ไม่ รพาวม กา แตะ นึง เวยีง ด่ามา
ซกัต เตอ� 28 เคียง เซ ซาวโล อาวต นา เซ� ตอ เตื
อง ไล เลีม เคะ โม ลุกซิก ป อาวต ลัง่ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เซ� 29 ลอต โฮลฮ ครอฮ ไลลวง พะโองจาว
ไม่ รพาวม กา แตะ� ลลัฮ่ เก ปุ แตะ ไม่ โม ยวิ ป
ลปุง กรกิ� โม เซ ริ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื 30 โม ป มัฮ เอยีก
ปุ อื ไน พะจาว� เญอืม เอจี ฮมอง อื ไล เซ เยอ� โฮว
ตาว อื เลีฮ ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเรยา ฆาื อ�ื เกือฮ อื
เอญี นึง เวยีง ทารโซ�

31 เญือม เซ โม ครติซจัก นึง จังวตั ยูเด่ีย ไม่ จัง
วตั กาลิลี ไม่ จังวตั ซามาเรยี เยอ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ไม่ จเลิน แตะ ปุๆ� อาวต ไม่ รพาวม ฆวต
นัปทื เนอมึ แตะ พะโองจาว� มัฮ ลปุ พะจาว ป เกาะ
โลม รพาวม อ�ื โม ลุกซิก เกอ พรุฮแพร เนอมึ เบือ
อื โฮวน ปุๆ�

ไอเนอา ไฮ โซะ อื
32 เญอืม เซ เปโตร เอจี โฮวน ยว่ง ฮอยจ อ�ื เลีฮ

โรฮ เคะ ปุย ไน พะจาว ป อาวต นึง ยว่ง ลิต ด่า�
33 นา เซ ยุ ป ดัก่ได่ นึง อื ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ไอ
เนอา� เอจี ไก ซเตะ เนอมึ โอ อื เญือะ ปุน โกฮ โฮ�
34 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �ไอเนอา� พะเยซูครติ เกือฮ
ปะ ไฮ� โกฮ ชุง� ปอ แปฮ ซัต ไอจ เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ไอเนอา เซ โกฮ เอนิ� 35 เมาะ ป อาวต นึง
ยว่ง ลิตด่า ไม่ ป อาวต นึง แควน ชาโรน เนอ� เมือ
ต เอจี ยุ ไฮ อ�ื เอญี ตื โรฮ เคะ พะโองจาว เบือ อ�ื

ทาบิท่า ป โกฮ ไอม แม
36 นึง ยว่ง ยฟัฟา เยอ ไก ลุกซิก นึง ติ ปุย� มอยฮ

อื มัฮ ทาบิ่ทา� นึง ลปุง กรกิ อฮั โด่รคา ไม่ อ�ื มัฮ
อฮั อื �ปอยฮ� ละ� ปรโปวน เซ ยุฮ ลอป กัน ไมจ
ละ ปุย ไม่ เรอึม แตะ ป ตุก ป ญัก เตือง ซเงะ่ รซาว
ม� 37 เญือม เซ เยอ ปรโปวน เซ โซะ ฮอยจ ละ ยุม
แตะ� ปุย นา เซ ฮาวม อ�ื ละ อาึง อื โตะ เญือะ คัก
ฮลาวง อ�ื 38 ยว่ง ลิตด่า ไม่ ยว่ง ยฟัฟา ซดิ ไม่ ปุ
แตะ� โม ลุกซิก นา เซ เญอืม ฮมอง อื อาวต เปโตร
ก ซดิ อ�ื ดวน ปุย โฮว เคะ อื ลอา ปุย� กอก อื เอญี
รปิ เคะ แตะ ฆาื อ�ื
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39 เปโตร โกฮ โฮว เอนิ ไม่ อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ
อื ปุย ตาว อื ฮาวก ฮอยจ โตะ เญือะ คัก ฮลาวง เซ�
โม ป มัฮ แมฮงั เงอ ฮอยจ อาวต รวติ รเวยีง อ�ื เปลี
ฮ เครองึ เซอกึ ยุฮ โด่รคา เซ ละ แตะ เญอืม ไอม ลัง่
อื เกือฮ เปโตร ยุ อ�ื เยอืม ไม่ อ�ื

40 เปโตร เกือฮ โม เซ โอก ก พริ เตือง โอยจ อ�ื
ชุง นึง มะฆราวง แตะ ไววอน� ฟวยจ เซ พัต ติ แตะ
ลัก่ ป ยุม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ทาบิ่ทา� โกฮ�� อฮั
เซ� ปรโปวน เซ ไบลญ เอนิ� เญอืม เอจี ยุ อื เปโตร
เยอ� โกฮ งาวม� 41 เปโตร เดือะ โตวก เตะ อื เกือฮ
อื ชุง� กอก โม ปุย ไน พะจาว ไม่ โม แมฮงั เซ เกือฮ
อื ยุ เอจี โกฮ ไอม อ�ื 42 กัน เซ เยอ พรุ เฮอื เล่ีป ยว่ง
ยฟัฟา� โฮวน ป เจือ พะโองจาว เบือ อ�ื 43 ฟวยจ
เซ เยอ เปโตร อาวต ไม่ ป ยุฮ ฮกั ยว่ง ยฟัฟา ติ วงั�
มอยฮ ป ยุฮ ฮกั เซ มัฮ ซีโมน�

10
เปโตร ไม่ โคระเนลิโอ

1 ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ โคระเนลิโอ� อาวต นึง
เวยีง ซีซาเรยา� แปน ไนลอยะ ละ โม ตฮนั ติ มู ป
อฮั ปุย มัฮ มู อติาลี ไม่� 2 มัฮ ปุย ทื เนอึม พะจาว
เตือง โกะ อื เตือง เญือะ อื ปุย เซ� มัฮ ปุย กอ โฮวน
ป เกือฮ ละ ป ตุก ป ญัก� ไววอน ลอป ละ พะจาว ไม่
อ�ื 3 เมาะ เวลา ลอวย โมง เมือ กปู อ�ื ยุ บลอง ที
เอญี เตปด่า พะจาว เคะ แตะ ติ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โค
ระเนลิโอ�� อฮั เซ�

4 ไนลอยะ เซ แก อื ไม่ รพาวม ฮลัต แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �จาวไน� เมอ อฮั เปอะ ละ อาึ อ�ื� อฮั เซ�
เตปด่า เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �รซอม ไววอน เปอะ ไม่

กัน เรอึม เปอะ ป ตุก ป ญัก เซ เอจี ฮาวก ฮอยจ ลั่
กกา พะจาว� แปน โรฮ ควน โตก อื ละ ปะ� 5ปเล่ีย
เฮี ไมจ เปอะ ดวน ปุย โฮว นึง ยว่ง ยฟัฟา� โฮว กอก
ซีโมน ป อฮั ปุย เปโตร ละ เซ� เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี
6 เปโตร เซ เอจี ฮาวก เญือะ ซีโมน ป มัฮ ป ยุฮ ฮกั�
เญือะ เซ อาวต เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม�� อฮั เซ เต
ปด่า เซ�

7 เญือม เอจี เอญี เตปด่า ป ลปุง ไม่ อื เซ ฮา อ�ื
โคระเนลิโอ กอก กวนไจ ยุฮ แตะ ลอา ปุย ไม่ ตฮนั
ป นัปทื เนอมึ พะจาว ติ ปุย� ปุย เซ มัฮ ป กอ ไจ กอ
ดวน อ�ื 8 โคระเนลิโอ รไปฮ ป ยุ แตะ ละ อื โครยญ
เจือ� ฟวยจ เซ ดวน อื โฮว นึง ยว่ง ยฟัฟา�

9ปวยฮพริ เซ แม โม เซ โฮว เนอมึ� เญอืม ฮอยจ
อื ซดิ ไม่ ยว่ง ยฟัฟา เอจี ซ งอ่น ซเงะ เอ� ปุก เญอืม
ฮาวก อาวต เปโตร นึง ดัต่ฟะ เซ ละ ซ ไววอน แตะ�
10 เปโตร ฮวิ ฆวต โซม� ลไล บรี ปุย โซม ละ อื เป
โตร โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี� 11 ชวน โปฮ มะลอง ไอฮ
ติ แตะ� ชวน เครองึ ตอก บ่วตชุ ระ นึง อื ติ ปลัฮ�
ปุก เตือง ปาวน โจง อ�ื เลีฮ ฮอยจ ลังเตะ� 12 กไน
อื เซ ไก โกะพริ โกะย่วง นึง ไม่ ซโอยญ ซไอป� ไซม
ไล่ โครยญ เจือ� 13 ฮมอง ลอยฮ เซียง ป อฮั เฮี ละ
แตะ� �เปโตร� โกฮ มอก ปอน�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �โอ พะโองจาว� แปน
โตว ตอก เซ� อาึ ปอน โตว ป พิต โกตไม ยุฮ เปอะ
ไม่ ป รแอม ไล ติ ชวง�� อฮั เซ ละ อ�ื

15ฮมองแมลอยฮ เซียง อฮั เฮ�ี �ป เอจี เกือฮพะ
จาว แปน ป ซงะ่ ละ แตะ ปุ เญือะ อฮั มัฮ ป รแอม��
อฮั เซ ละ อ�ื

16 เปลีฮ ติ แตะ ละ อื ตอก เซ โทน ลอวย โฮน�
ฟวยจ เซ เครองึ ตอก บว่ตชุ ชวน อื เซ ฮาวก แม มะ
ลอง�

17ลไล รงัมะ ลัง่ รพาวม เปโตร นึง ป ยุ บลอง แตะ
เซ� ฮอยจ โม กวนไจ โคระเนลิโอ นึง� โม เซ เอจี
ซาวป ไฮมญ ก ไก เญือะ ซีโมน� เอจี ฮอยจ เอนิ โบ
โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ อ�ื 18 กอก ไฮมญ อาวต ซี
โมน เปโตร นา เซ ไม่ โอ อื อาวต�

19 ลไล งอ่ต ลัง่ เป โตร ไลลวง ป ยุ บลอง แตะ
เซ� ลปุ พะจาว รโฮงะ อื ละ อ�ื �เฮ�ิ แลนๆ ฮอยจ
ซาวป ปุย เปอะ ลอวย ปุย นา เฮ�ี 20 โกฮ� เลีฮ โฮว
ไม่� ทัน โตว เญือะ ซองไซ นึง� เอจี มัฮ ป ดวน อาึ
ฮอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 เปโตร เลีฮ เนอึม เคะ โม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอจี มัฮ อาึ เฮี ป ซาวป โม เปะ เซ� โม เปะ มัฮ
ฮอยจ เปอะ ไลลวง เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โคระเนลิโอ ป มัฮ ไน
ลอยะ เซ มัฮ ปุย ทื เนอึม พะจาว ไม่ ซืไซ แตะ� โม
ยวิ นัปทื อื เตือง โอยจ แตะ� โคระเนลิโอ เซ เอจี
ฮมอง ดวน เตปด่า พะจาว แตะ กอก ปะ ฮาวก เคะ
แตะ ติ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ปะ ฮาวก เญือะ แตะ ละ ซ
งอ่ต อื ลปุง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 เป โตร เกือฮ โม เซ ฮาวก ไอจ เญือะ เซ ติ
ซาวม� เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี เปโตร โกฮ โฮว ไม่
อ�ื โม ป มัฮ เอียกปุ ไน พะจาว นึง ยว่ง ยฟัฟา โฮว
โรฮ ไม่ อื งอ่น� 24 ปวยฮ แม พริ ติ ฮอยจ นึง เวยีง
ซีซาเรยา ก อาวต โคระเนลิโอ เซ� ปุย เซ รกวน
เปโตร ฮอยจ เคะ แตะ� เอจี กอก อาึง คระ เฌือต
แตะ ไม่ ปุโฮมว แตะ เกือฮ อื มอง อื นึง เญือะ แตะ�
25 เญือม ซ ฮาวก เปโตร นึง เญือะ อ�ื โคระเนลิโอ
รโนฮ รชงึ อ�ื โมป โบ ชวง อ�ื ไว อ�ื 26 เปโตร ลบุ่ฮ
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ ชุง� อาึ มัฮ โรฮ ปุย ปลัฮเตะ
ตอก ปะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 อู ดิ ปุ เลียก ฮอยจ โตะ เญือะ� ยุ รโจะ ปุย
โฮวน� 28 เปโตร อฮั เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ เอจี
ยุง เปอะ โอ โม ยวิ ลัง ฮาวก เญือะ ปุย ตังเมือง ไม่
โอ อื เกียฮ รโจะ รไม่ ดิ ไม่ อ�ื พะจาว ปังเมอ เอจี
เกือฮ อาึ ยุง ซโตฮ อื โอ เญือะ ไมจ อฮั รแอม ไม่ ปุย�
ปุย โอ เกียฮ รโจะ ไม่� ปุ เญือะ ไมจ อฮั� 29 เคียง
เมอ ดวน เปอะ ปุย โฮว กอก อาึ อ�ื อาึ เลฮ โตว�
อาึ ฮอยจ เนอมึ ฆาื� อาึ ปัว ไฮมญ เปอะ ติ มวยญ�
เมอ ป กอก เปอะ อาึ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

30 โคระเนลิโอ โลยฮ อื ละ อ�ื �ปาวน ซเงะ เอจี
ฟวยจ� อาึ ไววอน นึง เญือะ แตะ เมาะ ลอวย โมง
เมือ กปู อื ตอก ปเล่ีย เฮ�ี เญอืม เซ เยอ ฮอยจ งอ่ม
ปุย นึง ติ ปุย� จาวป เครองึ รโอฮ� ชุง โบ เยอะ�
31 อฮั เฮี เนิ� �โคระเนลิโอ� รซอม ไววอน เปอะ
พะจาว เอจี ฮมอง อ�ื กัน เรอึม เปอะ ป ตุก ป ญัก
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เซ พะจาว เอจี ไตม โรฮ อ�ื 32 ไมจ เปอะ ดวน ปุย
โฮว กอก ซีโมน เปโตร นึง ยว่ง ยฟัฟา� อาวต เญือะ
ซี โมน ป ยุฮ ฮกั โฮ� เญือะ ฮาวก อื เซ ไก เฆียง
รอง ปลัฮ รอาวม�� อฮั เซ เนิ ปุย เซ เยอ� 33 อาึ
ดวน เอนิ ปุย โฮว กอก เปอะ ฆาื อ�ื ญันด่ี ไม่ ฮอยจ
เปอะ� เอะ ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต ซองนา พะจาว เตื
อง มู แตะ� เมาะ ป ดวน พะจาว เปอะ อฮั� อฮั เนิ
เมิฮ� เอะ ฆวต ฮมอง เงอะ�� อฮั เซ ละ เปโตร โค
ระเนลิโอ เซ�

เปโตร รโฮงะ โอเอฮี ละ ปุย ตังเมือง
34 เญอืม เซ เปโตร อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย อาึ เอจี ที เนิ�

พะจาว ไก โตว ป ฮรกั ป จัง อ�ื 35 ปุย โครยญ เจือ
ปุย เยอ ป ทื เนอมึ พะจาว ไม่ ยุฮ อื กัน ซื กัน ไซ เยอ�
ปุก ตื รพาวม อื โครยญ โฆะ อ�ื 36 พะจาว เกือฮ
ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เมือง อซิราเอน� มัฮ เกือฮ อื
ปุย โฮลฮ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ เบือ พะเยซูครติ
ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ ตึน ซ
เอจี ยุง เปอะ ไลลวง เซ� 37 มัฮ ป พรุ เฮอื เล่ีป ลลาึง
โม ยวิ เตือง โอยจ อ�ื ไลลวง เซ เมือ โรง อื เกิต นึง
จังวตั กาลิลี ฟวยจ ครอฮ โยฮนั ไลลวง เกือฮ แตะ
ปุย รปั บัป่ติซมา� 38 มัฮ ไลลวง พะเยซู ปุย ยว่ง นา
ซาเรต ตอก เอจี ฮมอง โม เปะ อื เซ� พะจาว ดุฮ
ลปุ แตะ นึง อื ไม่ อมันัต แตะ� พะเยซู โฮว เกือฮ ติ
แตะ ฮอยจ โครยญ โดฮ� ยุฮ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ละ
ปุย� เมาะ ป อาวต ไม่ คัม ตุง พี ซาตัน แตะ เกือฮ
อื ไฮ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ปุน ยุฮ อื ตอก เซ นึง อาวต
พะจาว ไม่ อ�ื

39 �เมาะ ป ยุฮ ป อฮั อื นึง แควน ยูเด่ีย ไม่ เวยีง
เยรูซาเลม โครยญ เจือ เยอ� เอจี มัฮ เอะ เฮี ป ปุน
แปน ซกิ พีญัน ละ อ�ื เอจี มัฮ โม ยวิ ป ยุฮ ยุม ไม่
อื ป เคิง อื นึง ไมะซาวแควง� 40 เญือม เอจี ไก อื
ลอวย ซเงะ เอ พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื โกฮ ไอม แม�
เกือฮ อื เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย� 41 มัฮ โตว เปลีฮ อื ละ
ปุย เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เปลีฮ อื ละ เอะ ป มัฮ พีญัน
เลือก พะจาว อาึง� เอะ เอจี โฮลฮ โซม ดิ ไม่ เญือม
โกฮ ไอม โรง อื เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� 42พะเยซู ดวน
เอะ ครอฮ ไลลวง เฮี ละ ปุย� ไม่ เกือฮ อื เอะ รโฮงะ
ไลลวง ดุฮ พะจาว อื แปน ป รเตีฮ ปุย� เตือง ป ยุม
ป ไอม� 43 เมาะ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี รโฮงะ
ตื อาึง ไลลวง พะเยซู เซ โครยญ โฆะ แตะ� มัฮ รโฮ
งะ อื ไล เฮ�ี �เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื พะ
จาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื เบือ มอยฮ พะเยซู เซ
โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ โม ป ซึป ลปุง พะจาว��

ปุย ตังเมือง รปั โรฮ ลปุ พะจาว
44ลไล อู ลัง่ เปโตร เซ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอนิ

นึง โม ป ฮมอง ลปุง เซ โครยญ โฆะ อ�ื 45 โม ยวิ ป
เอจี เจือ พะเยซู ป ฮอยจ ดิ ไม่ เปโตร เซ� เงอตึ นึง
เกือฮ พะจาว ลปุ แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� 46 โม เซ
ฮมอง อฮั อื ลปุง ปุย โฮวน เจือ ไม่ ลืลาว อื พะจาว�

เญอืม เซ เปโตร อฮั อื ละ ปุโฮมว แตะ เซ ตอก เฮ�ี
47�โม เฮี เอจี รปั โรฮ ลปุ พะจาว ตอก เอะ โรฮ� มัฮ
ปุย ป เกียฮ คัต โม เฮี โอ รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม
เมอ�� อฮั เซ� 48 เปโตร ดวน เอนิ อื รปั บัป่ติซมา
โตะ รอาวม นึง มอยฮ พะเยซูครติ� โม เซ ปัว แม เป
โตร อาวต ไม่ แตะ ลอา ลอวย ซเงะ� เปโตร อาวต
เนอมึ ไม่ อ�ื

11
เปโตร รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ ครติซจัก

1 โม ป มัฮ ไกญกอ ไม่ โม เอียกปุ ไน พะจาว ป
อาวต นึง จังวตั ยูเด่ีย เยอ� ฮมอง โรฮ รปั ปุย ตัง
เมือง ลปุง พะจาว โรฮ� 2 เญือม ฮาวก เปโตร นึง
เวยีง เยรูซาเลม เมอ� โม ยวิ ป เรยีง ลัง่ เนน รติกิต
เติ เปโตร ฆาื อื ตอก เฮ�ี 3 �ปะ เกียฮ ฮาวก โน่ง
เปอะ เญือะ ป โอ ไอฮ รติกิต เมอ� โซม ดิ โน่ง เปอะ
ไม่ เมอ�� อฮั เซ ละ เปโตร�

4 เปโตร ลอต เอนิ รโฮงะ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ
เซ ละ อื แปน ไล อื ตอก เฮ�ี 5 �เญอืม อาวต อาึ นึง
ยว่ง ยฟัฟา ลไล ไววอน เนอะ� อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอ
เอฮี� ชวน เครองึ ตอก บ่วตชุ ระ ติ ปลัฮ� ปุก เตื
อง ปาวน โจง อ�ื เลีฮ เน่อมึ มะลอง ฮอยจ โบ อาึ�
6 เญือม แลน ที เยอ อาึ ยุ โกะพริ โกะย่วง� ซโอย
ญ ซไอป� ไซม ไล่ ไม่ โอเอฮี ไฮญ นึง อ�ื 7 อาึ ฮมอง
โรฮ เซียง ป อฮั เฮี ละ แตะ� �เปโตร� โกฮ มอก
ปอน�� อฮั เซ เนิ�

8�อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะโองจาว� แปน
โตว ตอก เซ� อาึ ปอน โตว ป พิต โกตไม ยุฮ เปอะ
ไม่ ป รแอม ไล ติ ชวง�� อฮั เซ ละ�

9 �ไก แม เซียง เน่อมึ มะลอง เซ ติ โฮน แม� อฮั
เฮ�ี �ป เอจี เกือฮ พะจาว แปน ป ซงะ่ ไล เยอ� ปุ
เญือะ อฮั มัฮ ป รแอม�� อฮั เซ เนิ� 10 เกิต ตอก เซ
โทน ลอวย โฮน� ฟวยจ เซ โอเอฮี เซ เตือง โอยจ อื
ฮาวก แม นึง มะลอง�

11 �เญอืม เซ ปุก เญอืม ฮอยจ ปุย เญือะ ก อาวต
เอะ ลอวย ปุย� มัฮ ป ดวน ปุย เวยีง ซีซาเรยา ฮอยจ
เคะ อาึ� 12 ลปุ พะจาว ดวน อาึ โฮว ไม่ อื ไม่ เกือฮ
อื อาึ โอ ซองไซ นึง� โม เอียกปุ อู ไน พะจาว เตือง
แลฮ ปุย อื เฮี โฮว โรฮ ไม่ เยอะ� เอะ โฮว เลียก เนอึ
ม เญือะ โคระเนลิโอ เซ เตือง มู แตะ� 13 ปุย เซ รโฮ
งะ โรฮ ยุ แตะ ชุง เตปด่า โตะ เญือะ แตะ ติ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ดวน ปุย โฮว ยว่ง ยฟัฟา� โฮว
กอก ซีโมน ป อฮั ปุย เปโตร ละ� เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี
14 เปโตร เซ ซ รโฮงะ ลปุง ตอก ซ เกือฮ เปอะ โปน
มัป่ ละ เปอะ� เตือง ปะ เตือง เญือะ เปอะ�� อฮั เซ
ละ โคระเนลิโอ เตปด่า เซ�

15 �อาึ เดอมึ มัฮ เมาะ อฮั ไลลวง เซ เญี่ยะ โน่ง�
ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอนิ นึง โม เซ� ตอก เญือม
เลีฮ อาวต อื นึง เอะ เมือ โรง อื โฮ� 16 เญอืม เซ อาึ
โตก เอนิ ละ อฮั พะโองจาว อื ตอก เฮ�ี �โยฮนั เกือฮ
เนอึม ปุย รปั บั ่ปติซมา นึง รอาวม� โม เปะ เอ ปัง
เมอ ซ รปั เปอะ บัป่ติซมา นึง ลปุ พะจาว�� อฮั เซ
เนิ� 17 เคียง เกือฮ พะจาว ลปุ แตะ ละ ปุย ตังเมือง
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ตอก โรฮ เกือฮ อื ละ เอะ ป เอจี เจือ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ เซ� อาึ อมั เกียฮ เลฮ อฮั กัฮ เวอืน
เนอะ ป อฮั พะจาว�� อฮั เซ�

18 โม เซ เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั อื เซ เญือะ เติ โตว
อ�ื ลืลาว โรฮ พะจาว เบือ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก
เซ� พะจาว เอจี โพต โรฮ ปุย ตังเมือง โฮลฮ เฌาะ
โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ละ ซ โฮลฮ อื จีวติ เนอึม
แตะ�� อฮั เซ�

ไลลวง ครติซจัก เวยีง อนัทิโอก
19 เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซเทเฟน� โม ปุย ไน พะ

จาว แตกฟุง ฆาื โคมเฮง ปุย แตะ� โฮว ฮอยจ นึง
เมือง ฟีนิเซีย ไม่ เมือง ไซปรตั ไม่ เวยีง อนัทิโอก� ร
โฮงะ ลปุง พะจาว ละ โม ยวิ โน่ง� 20 กัง เคะ เอ โม
ลุกซิก เมือง ไซปรตั ไม่ เมือง ไซรนิ ฮอยจ เวยีง อนั
ทิโอก งอ่น� ครอฮ โรฮ ไลลวง พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซู เซ ละ ปุย ตัง เมือง� 21อมันัต พะจาว อาวต ไม่
อ�ื โฮวน ป เจือ ป เอญี เคะ พะโองจาว เบือ อ�ื

22 ครติซจัก ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ฮมอง
โรฮ อื ไลลวง โม เซ� ดวน บ่าระนาบ่า โฮว ฮอยจ นึง
เวยีง อนัทิโอก ฆาื อ�ื 23 เญือม เอจี ฮอยจ บ่าระนา
บ่า นา เซ� ไม่ ยุ อื ตอก โพต พะจาว กุนมุ่น ยุฮ แตะ
ละ ปุย� ญันด่ี ปีติ ไม่ อ�ื ซตอก รเงอ่มึ โม เซ เกือฮ
อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ เนอมึ รพาวม อื ละ พะ
โองจาว� 24 บ่าระนาบ่า มัฮ ปุย ไมจ ไล� นาวก นึง
ลปุ พะจาว� ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม เจือ แตะ� โฮวน
ป ฮอยจ เจือ พะโองจาว นา เซ�

25ฟวยจ เซ บ่าระนาบ่า โฮว เคะ ซาวโล นึง เวยีง
ทารโซ� 26 เญือม เอจี โฮลฮ อื ยุ อู บะ โรวก อื เอญี
นึง เวยีง อนัทิโอก� ปุย ลอา เซ อาวต ดิ ไม่ ครติซ
จัก นา เซ เตม ติ เนอึม� เพอกึ ลปุง พะจาว ละ ปุย
โฮวน ปุย� มัฮ นึง เวยีง อนัทิโอก เซ นา ก อฮั โรง
ปุย �ครซิเตียน� ละ โม ลุกซิก พะเยซู เยอ�

27 เญือม เซ เยอ ไก โม ป ซึป ลปุง พะจาว งอ่น
เลีฮ เน่อมึ เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิ
โอก� 28 โม เซ มอยฮ อากาโบ่ ติ ปุย� โกฮ ชุง รโฮ
งะ อาึง โอเอฮี เบือ ลปุ พะจาว เกว ไม่ ไลลวง ซ เกิต
กัน โซะไซญ ไปลญ เออปึ ปุย เล่ีป ปลัฮเตะ� กัง เคะ
เอ� ไปลญ เออปึ เซ เกิต เนอมึ เจน แปน คลาวด่ีโอ
กซัต ระ� 29 โม ลุกซิก นา เซ ตะ รโปะ มาื ฆาื อื ละ
โม เอยีกปุ แควะ คัต แตะ ไน พะจาว นึง จังวตั ยูเด่ีย
ตัม เมาะ ไก เมาะ โยะ อื โครยญ โฆะ แตะ� 30 ยุฮ
เนอมึ อื ตอก เซ� รโปะ อื นึง บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล
ฮอยจ ละ โม ป กวต ไน ครติซจัก เซ�

12
เฮโรต โคมเฮง ปุย ไน ครติซจัก

1 เญอืม เซ เยอ กซัต เฮโรต ซาวป โคมเฮง ปุย ไน
ครติซจัก งอ่น� 2 เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ยาโคโบ่ ป
มัฮ เอียกระ โยฮนั นึง วจิ� 3 เญือม เอจี ยุ อื ปุก อื
รพาวม โม ยวิ� โฮมวต แม เปโตร ละ อื ฆาื อ�ื เญื
อม เซ มัฮ เวลา โซม ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ� 4 เญื
อม เอจี โฮมวต อื เปโตร เซ� ดุฮ อื โตะ คอก� มอป

อาึง อื ละ ตฮนั ปาวน มู� ติ มู ปาวน ปุย� เกือฮ อื
มอง แลน อ�ื เฮโรต ตะ มอป อื ละ โม ลัปซด่อน เญื
อม เอจี ฟวยจ กัน โซม เลียง ฌาว�

5 มัฮ เซ ป คัง อื อาึง เปโตร ฆาื อื โตะ คอก เกอ�
ครติซจัก ปังเมอ ไววอน เนอึม ไววอน แนม ละ พะ
จาว เพือ เปโตร�

เปโตร โปน คอก
6 ไน ซาวม เซ เอนิ� กา เฆียง โฮลฮ เฮโรต มอป

เปโตร ละ โม ลัปซด่อน� เปโตร ไอจ ซน่ะ ตฮนั ลอา
ปุย� โจก ปุย นึง โม่ะเฮลีจ ลอา เซน� ป มอง ญัม
โตะ รเวอืะ คอก ไก โรฮ� 7 เญือม เซ เปโตร เยอ
ฮอยจ งอ่ม เตปด่า พะจาว เคะ อื ติ� รงั ซเปีย อื
ซอต เอนิ โตะ คอก เซ� เตปด่า เซ ไปญ ซองัปา อ�ื
ซอ อ�ื �โกฮ เอนิ� ซไจ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม่ะเฮลีจ
เซ ฆัฮ เอนิ ฮา เตะ อ�ื

8 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โจต โม่ะฮุต� จาวป
เกิป เปอะ�� อฮั เซ� เปโตร ยุฮ เนอมึ อื ตอก อฮั อื
ละ แตะ เซ� เตปด่า เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �จาวป ลปิ
ซโอว เปอะ� โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 9 เป
โตร โอก โฮว ฟวต เนอมึ อ�ื ยุง โตว มัฮ อื ป เนอมึ ป
ยุฮ เตปด่า ละ แตะ เซ� แกต ลัง่ อื มัฮ รโมะ แตะ�
10 เญือม เอจี โปน อื ป มอง ญัม ติ ลอา คัก เกอ�
ฮอยจ ละ รเวอืะ ไร� เอจี มัฮ คระ โอก ปุย ฮอยจ ละ
เมือง� รเวอืะ เซ โปฮ เอนิ ไอฮ ติ แตะ ละ อ�ื โอก
โฮว ลอยจ แม ยุฮ กอง ติ กอง� เญือม เซ เยอ เต
ปด่า เซ ไฆร เอนิ ฮา เปโตร�

11 เญอืม เอจี ยุง เปโตร คิง แตะ� อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย
เฮี อาึ เอจี ยุง เนอึม เมอะ ดวน พะจาว เตปด่า ยุฮ
แตะ โฮว เรอึม อาึ� เกือฮ โปน อมันัต เฮโรต� ไม่
โปน เนอะ กัน ไฮะฮอน ตะ โม ยวิ ยุฮ ละ แตะ โค
รยญ เจือ�� อฮั เซ�

12 เญือม เอจี ยุง อื คิง แตะ ตอก เซ เยอ� โฮว
ฮอยจ นึง เญือะ มาเรยี ป มัฮ มะ โยฮนั มาระโก�
เญือะ เซ กัมลัง รเจอมึ ไววอน ปุย นึง� 13 เปโตร
ลฆุฮ รเวอืะ ฆรุง ละ อ�ื ไก กวนไจ ติ ปุย� ปรโปวน
เซ มอยฮ โรเด่� โอก งอ่ต ป มัฮ อ�ื 14 เญือม เอจี
ยุง อื มัฮ อื ลเลาะ เปโตร เยอ� เญือะ ยุง โตว โปฮ
รเวอืะ ละ อื นึง มาวก ลอน แตะ� ตอ เอญี รโฮงะ
มัฮ อื เปโตร ป ชุง ลัก่กา รเวอืะ เซ�

15 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เงา่ะ เปอะ�� อฮั
เซ� ปรโปวน เซ อฮั แนฮ อื มัฮ ป เนอึม ป อฮั แตะ
เซ� โม เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ เตปด่า กุม โกะ อื ไอฮ ยุง่��
อฮั เซ�

16 เปโตร เยอ ลฆุฮ แนฮ ลัง่ รเวอืะ ลัง่� กังเคะ
เอ เญือม เอจี โปฮ ปุย รเวอืะ ละ อ�ื ยุ เนอึม มัฮ อื
เปโตร� โม เซ เงอตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื 17 เปโตร
ยวก เตะ แตะ ละ อื เกือฮ โม เซ โฆย� รโฮงะ ไลลวง
เกือฮ พะจาว แตะ โอก ฮา คอก เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ
อฮั เฮ�ี �รโฮงะ ไลลวง เฮี ละ ยาโคโบ่ ไม่ โม เอยีกปุ
อู ไน พะจาว เกือฮ ยุง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ
เปโตร ลอต โอก โฮว ก ไฮญ�

เฮโรต ยุฮ ยุม ไม่ โม ป มอง ญัม
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18 เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อี ซุกซัก เนอมึ โอเอฮี ละ
โม ตฮนั เซ นึง โอ อื ยุง ก โฮว ก เอญี เปโตร� 19 เฮ
โรต ดวน ปุย โฮว ซาวป เปโตร ปังเมอ โอ ยุ อ�ื ลอต
ไตซวน อื นึง โม ป มอง ญัม เซ� ฟวยจ เซ ดวน ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ โม ป มอง ญัม เซ ฆาื อ�ื

เฮโรต ยุม
กัง เคะ เอ กซัต เฮโรต เลีฮ เน่อมึ จังวตั ยูเด่ีย โฮว

ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเรยา� อาวตนา เซ ติ วงั� 20 เญื
อม เซ เฮโรต รอก พาวม นึง ปุย เมือง ไทระ ไม่ ปุย
เมือง ไซด่อน� โม เซ โฮว ดิ เคะ อื แปน มู แตะ� เญื
อม เอจี โฮลฮ อื บ่ลาซโท ป แลน แก เญือะ กซัต เซ
แปน ปุโฮมว แตะ� ปัว แม ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ กซัต
เซ� มัฮ ปัว อื ตอก เซ นึง โฮลฮ บัน่เมือง อื เซ โซม
เบือ บัน่เมือง ยุฮ กซัต เซ�

21 เญอืม เอจี เติง ซเงะ พัต อื เฮโรต จาวป เครองึ
กซัต แตะ� งาวม นา ก งาวม คึ ยุฮ แตะ เซ� ฟวยจ
เซ อฮั โอเอฮี ละ โม ลัปซด่อน� 22 โม ลัปซด่อน อฮั
เฮี เรยีง� �มัฮ ลเลาะ พะจาว� มัฮ โตว ลเลาะ ปุย
ทัมมด่า�� อฮั เซ� 23 เญอืม เซ เยอ เตปด่า พะจาว
เกือฮ เฮโรต อาวม เอนิ ป โซะ ฆาื โอ อื เกือฮ พะจาว
ไก โญต ไก ซัก� เกือฮ เฆรยีก กุก เนะซองั อื ฮอยจ
ละ ยุม อ�ื

24 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ลปุง พะจาว
พรุ เฮอื ลัง่ ยุฮ แตะ โฮวน ปุ ปุ�

25 บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล เยอ� เญือม เอจี ฟวยจ
คระ โฮว อ�ื เอญี เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� โรวก
โยฮนั มาระโก โฮว ไม่ แตะ�

13
บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล โอก โฮว

1 เญือม เซ เยอ ไน ครติซจัก นึง เวยีง อนัทิโอก
ไก ป ซึป ลปุง พะจาว นึง งอ่น� ไม่ โม ป เกียฮ เพ
อกึ ปุย นึง งอ่น� มัฮ บ่าระนาบ่า ติ� ไม่ ซิเมโอน ป
อฮั ปุย ลอง ไม่ ติ� ไม่ ลูคิโอ ปุย เมือง ไซรนิ� ไม่ มา
นาเอน ป โฮลฮ ปุย เลียง ดิ ไน เญือะ ติ ไม่ กซัต เฮ
โรต ไพรม อ�ื ไม่ ซาวโล ติ� 2 ลไล ไววอน โม เซ ละ
พะจาว ไม่ เออปึ อื ป โซม แตะ� ลปุ พะจาว อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ดุฮ บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล เกือฮ
แปน ป ยุฮ กัน ป ดวน อาึ อื ยุฮ�� อฮั เซ� 3 เญือม
เอจี ฟวยจ เออปึ แม อื ป โซม แตะ ไม่ ไววอน ยอ่ง อื
เตะ แตะ ราว บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล เยอ� ลอต เอนิ
เกือฮ อื โอก โฮว�

ปุย โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เกาะ ไซปรตั
4 ปุย ลอา เซ เคียง เอจี โฮลฮ ลปุ พะจาว ดวน โฮว

เยอ� เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง เซลูเคีย� ฟวยจ เซ บุก
ซปาว รอาวม ฮอยจ ละ จังวตั ป มัฮ เกาะ ไซปรตั�
5 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง ยว่ง ซาลามี� ครอฮ ลปุง
พะจาว โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ โฮวน โดฮ� โยฮนั
มาระโก เรอมึ โรฮ อ�ื

6 เญือม เอจี พา อื เกาะ เซ ฮอยจ ละ ยว่ง พาโฟ
เยอ� รโตฮ ยุ ปุย ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน เบือ กทา
กทอง แตะ ติ ปุย� มัฮ โรฮ ป อฮั ติ แตะ เกียฮ

ซโปก� มัฮ โม ยวิ� มอยฮ อื มัฮ บ่าระเยซู� 7 มัฮ ปุ
โฮมว จาวเมือง จังวตั เซ� เซระกิโอ ปาวลัต ป มัฮ
จาวเมือง เมือง เซ มัฮ ปุย ไบลฮ พันญา� กอก บ่า
ระนาบ่า เอญี เคะ แตะ ไม่ ซาวโล นึง รไม่จ อื ฮมอง
ลปุง พะจาว� 8 บ่าระเยซู เซ มอยฮ อื นึง ลปุง กรกิ
มัฮ เอลูมา� มัฮ ปุย เกียฮ โกว อมันัต พี� เกกัมฮอน
ป อฮั บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล นึง ฆวต ตุฮเตฮ อื ป มัฮ
จาวเมือง เซ โอ เกือฮ เจือ พะจาว� 9 เญอืม เซ ซาว
โล ป อฮั โรฮ ปุย ปาวโล ละ เซ� นาวก เอนิ นึง ลปุ
พะจาว� แก ที เอลูมา เซ� 10อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ
เปอะ กวน พี ซาตัน� นาวก เปอะ นึง ป โอ เนอมึ ไม่
บ่วก รพาวม เปอะ� เกละ เปอะ ยุ กัน ซื กัน ไซ โค
รยญ เจือ� อมั มัฮ โอ เปอะ ซ เคราะ ติ ชวง ริ แตะ
เฌาะ ลปุง เนอมึ ยุฮ พะจาว เกือฮ แปน ลปุง โอ เนอึ
ม เซ� 11ปเล่ีย เฮี ปะ ซ อาวม เปอะ เตะ พะจาว ฆาื
อ�ื ซ จัก เปอะ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ ซเงะ ติ
วงั เอนิ�� อฮั เซ ละ อื ปาวโล เยอ�
เญอืม เซ เยอ เฟียก เอนิ ไง่ จุบัน่ เอนิ� โฮว ซาวป

บู่ เบื่อ โอ เอฮี ละ ซ เกือฮ อื ปุย โตวก เตะ แตะ�
12 จาวเมือง เซ เญือม โฮลฮ อื ยุ เกิต โอเอฮี ตอก
เซ� เงอตึ เนอึม นึง ไลลวง พะโองจาว ป เพอกึ ปุย
ละ แตะ เซ� ลอต เอนิ เจือ พะโองจาว เบือ อ�ื

ไลลวง ป เกิต นึง ยว่ง อนัทิโอก แควน พิซีเด่ีย
13ปาวโล ไม่ โม ปุโฮมว อื บุก ซปาว รอาวม เน่อมึ

นึง ยว่ง พาโฟ ฮอยจ ละ ยว่ง เพอเก แควน พัมฟี
เลีย� โยฮนั มาระโก ละ โม เซ นา เซ� ลอต เอญี
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 14 โม เซ โอก ฮา ยว่ง
เพอเก ลอต ฮอยจ ละ ยว่ง อนัทิโอก แควน พซีิเด่ีย�
เญือม เอจี เติง ซเงะ ลโล่ะ โอ� ฮาวก งาวม โตะ
โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ นึง ยว่ง เซ� 15 เญือม เอจี ฟวยจ
ลาว ปุย นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ นังซื ไซฮ โม ป
ซึป ลปุง พะจาว เยอ� โม ฮวันา โฮงซุต เซ ดวน ปุย
โฮว รโฮงะ อื ละ บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล� อฮั เฮี ละ
อ�ื �เอียกปุ� ดัฮ เปอะ ไก ลปุง ฆวต ซตอก รเงอ่มึ
ปุย โฮ� อฮั เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ปาวโล ชุง ยวก เตะ แตะ ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �โม
เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไม่ โม เปะ ปุย ตังเมือง
ป ทื เนอมึ พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ งอ่ต� 17พะจาว
ทื โม อซิราเอน เฮี เอจี เลือก จัตเจือ ไพรม เอะ� เญื
อม อาวต อื นึง เมือง อียปิ เกือฮ อื พรุฮ โฮวน ปุๆ�
ฟวยจ เซ เกือฮ อื โอก ฮา เมือง เซ เบือ อมันัต ระ
ยุฮ แตะ� 18พะจาว โอต แนฮ ป ยุฮ ป อฮั โม เซ� ติ
เจน อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอมึ� 19 เญอืม
เซ พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย อาแลฮ เจือ ปุย ป อาวต
นึง เมือง คะนาอนั เซ� เกือฮ ปลัฮเตะ ยุฮ อื เซ แปน
นาตี ยุฮ โม อซิราเอน� โอเอฮี ไล เซ โกว เวลา เตือง
โอยจ อื ด่าว ปาวน รอย ไม่ รฮอน เนอมึ��

20 �กัง เคะ เอ� พะจาว เกือฮ โม ป เกียฮ รเตีฮ
รตุม โอเอฮี ละ อื โฮวน ปุย ฮอยจ ละ เจน ซามูเอน
ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย� 21 เญือม ปัว โม
อซิราเอน พะจาว ดุฮ กซัต ละ แตะ� พะจาว เกือฮ
ซาอุน กวน คีต แปน กซัต ละ อื ด่าว รปาวน เนอึ
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ม� มัฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน�� 22 �เญือม เอจี ทอต
พะจาว ซาอุน เซ ฮา แปน อื กซัต เตอ� ดุฮ แม ด่า
วติ แปน กซัต ละ อ�ื พะจาว รโฮงะ ไลลวง อื ตอก
เฮ�ี �อาึ เอจี รโตฮ ยุ ด่าวติ กวน เจซี� มัฮ ปุย ปุก
รพาวม เมอะ� มัฮ ป ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม รโม่
ยฮ อาึ โครยญ เจือ�� อฮั เซ��

23�เอจี มัฮ พะเยซู ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เซ ป โพต
พะจาว แปน ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ ละ โม อซิราเอน�
เอจี มัฮ โพต อื ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง� 24 กา
ฮอยจ พะเยซู เซ โยฮนั ครอฮ ไลลวง ไมจ ปุย โปวฮ
รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ ละ โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เกือฮ อื รปั บัป่ติซมา� 25 เญื
อม เอจี ซเปี ฟวยจ กัน โฮลฮ อื ยุฮ� โยฮนั อฮั อื ตอก
เฮ�ี �โม เปะ แกต เปอะ อาึ มัฮ ปุย� อาึ มัฮ โตว ป
รกวน โม เปะ ฮอยจ เซ� ปุย เซ ซ ฮอยจ รเคะ อาึ�
โปง โตว ปุย เซ ซ นุ่ม อาึ กัฮ โม่ะเกิป อื นึง แตวะ ไล
อาึ ฮา� �อฮั เซ โยฮนั�

26 �โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ป มัฮ จัตเจือ อปัรา
ฮมั ไม่ ปุย ตังเมือง ป ทื เนอึม พะจาว� งอ่ต แลน
เมอะ� ลปุง เนอึม ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ เฮ�ี พะจาว
เอจี เกือฮ อื ฮอยจ ละ โม เอะ� 27 โม ป อาวต นึง
เวยีง เยรูซาเลม เตือง โม ป ตัตเตียง ยุฮ อ�ื ยุง โตว
มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ ปุย โปน มัป่� ป ไซฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว อาึง โฆะ ป ลาว ปุย โครยญ ซเงะ ลโล่
ะ� ปุ โรฮ คาวไจ อ�ื เญอืม นอป โม เซ พะเยซู แปน
ปุย พิต เตอ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตอก เอจี อฮั โม ป ซึป
ลปุง พะจาว ปุย ซ ยุฮ� เตือง โอ แตะ ยุง เซ� 28 โม
เซ ปัง ยุง อื โอ อื ไก ควน ฆาื ละ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ พะ
เยซู� ปัว ลัง่ ปีลัต ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื 29 เญอืม เอจี ฟวยจ
ยุฮ อื ละ อื ตอก ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม โครยญ เจือ
เยอ� บลาึฮ โกะ อื ฮา ไมะซาวแควง� โฮว รมอยจ อื
โตะ อูโมง� 30พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื โกฮ ไอม แม
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 31พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ โม
ป ฮาวก ไม่ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เล่ีญ บุย โรฮ�
มัฮ ป ฮาวก ไม่ อื เน่อมึ นึง จังวตั กาลิลี� ปเล่ีย เฮี
โม เซ ปุน แปน ตื ซกิ พญีัน อื ละ โม อซิราเอน��

32�เอะ เอจี ฮอยจ นา เฮี ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง
โคระ เฮี ละ เปอะ� โอเอฮี ป ซันญา พะจาว อาึง ละ
จัตเจือ ไพรม เอะ� เอจี ยุฮ เนอึม อื ละ เอะ ปเล่ีย
นึง มัฮ เอะ จัตเจือ อ�ื มัฮ ยุฮ อื เบือ เกือฮ แตะ พะ
เยซู โกฮ ไอม แม� 33 ปุก โรฮ ตอก อฮั อื นึง พะทัม
ลืลาว โบ่ต ลอา โฮ ตอก เฮ�ี
� �ปะ มัฮ เปอะ กวน อาึ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี

แปน เปือะ เปอะ� � อฮั เซ�
34 ไลลวง เกือฮ พะจาว อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่

ยุม แตะ ไม่ โอ อื เญาะ ซ เกือฮ ซเออมึ ลโฮก เกอ�
เอจี อฮั โรฮ อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี
�โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ป ซันญา แจง แน แตะ อาึง

ละ ด่าวติ ซ เกือฮ แม ละ โม เปะ�อฮั เซ พะจาว�
35 �มัฮ โรฮ ตอก อฮั ด่าวติ อื นึง พะทัม ติ คอ

แม� �ปะ เกือฮ เปอะ โตว กวนไจ เนอมึ รพาวม ยุฮ
เปอะ ซเออมึ ลโฮก�� � อฮั เซ�

36 �ด่าวติ เซ ยุฮ กัน ละ พะจาว ลลาึง ปุย เจน
โกะ แตะ� ฟวยจ ยุฮ อื ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว�
โกะ อื ยุม� รปาึง ปุย โบ จัตเจือ ไพรม อ�ื ซเออมึ
โรฮ ตอก ปุย ไฮญ� 37 ป เกือฮ พะจาว โกฮ ไอม แม
เซ� ปังเมอ โอ ซเออมึ ลโฮก�

38 �โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ยุง ซโตฮ ไล เฮ�ี เอจี มัฮ เบือ พะเยซู เซ ป โฮลฮ
ปุย ครอฮ ไลลวง ยวก พะจาว มัป่ กัฮ อื ตุต ยุฮ เปอะ
ละ เปอะ เบือ อ�ื 39 ปัง โอ โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เกียฮ
เกือฮ ปุย โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� เมาะ ป ไก รพาวม
เจือ เอจี โปน อื โครยญ เจือ เบือ พะเยซู เซ�

40-41 �ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ อฮั เฮ�ี
� �งอ่ต แลน เมอะ� โม เปะ ป มัฮ ป เพียก แฮม

อาึ อ�ื เกือฮ ติ เปอะ เงอตึ ปอ ยุม แตะ เมอะ� กัน
ยุฮ อาึ เจน โม เปะ� ปัง ไก ป รโฮงะ ละ เปอะ ซโตฮ�
แจง โอ เปอะ ซ เจือ�� อฮั เซ พะทัม� มัฮ เซ ป ไมจ
เปอะ แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื นึง โอ ซ เกือฮ จีวติ โม เปะ
ตอก ป อฮั อื เซ�� อฮั เซ ปาวโล�

42 ลไล โอก ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า ฮา โฮงซุต ยุฮ
โม ยวิ เซ� ปุย นา เซ ปัว อื อฮั แม ไลลวง ลปุง เซ ละ
แตะ เญือม เอจี ไคว ซเงะ ลโล่ะ ติ โฮน แม� 43 เญื
อม เอจี เลิก อื ซุต แตะ� โม ยวิ ไม่ โม ปุย ตังเมือง ป
ทื เนอึม อื พะจาว โฮวน ปุย เยอ� โฮว ดิ ไม่ ปาวโล
ไม่ บ่าระนาบ่า� ปุย ลอา เซ ซตอก รเงอ่มึ อื เกือฮ อื
อาวต ตอน ฮมัน เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว�

44 เญือม เอจี ไคว แม อื ติ ซเงะ ลโล่ะ โอ� ปุย
รโจะ ดิ ละ ซ งอ่ต แตะ ลปุง พะจาว� ซเปี มัฮ เตื
อง ยว่ง อื เอนิ� 45 โม ยวิ เญือม เอจี ยุ อื ปุย โฮวน
เนอ� ววั รพาวม อ�ื เกกัมฮอน ป อฮั ปาวโล ฆาื อ�ื
เพียก แฮม อื ไม่ อ�ื

46 เญือม เซ เยอ ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า อฮั แม อื
ละ อื ไม่ รพาวม กา แตะ ฮา ไพรม แตะ ตอก เฮ�ี
�จัมเปน เกือฮ โม เปะ ฮมอง ลปุง พะจาว กา ฮมอง
ปุย ไฮญ อ�ื เญอืม วุยฮ เปอะ ลปุง พะจาว ฮา แตะ�
ไม่ โอ เปอะ ไก รพาวม ฆวต ไอฮ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ เจอ� เอะ ซ ลเตือฮ ฮา เปอะ ฆาื อื ละ ซ โฮว
รโฮงะ แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� 47 เอจี มัฮ พะจาว ป
ดวน เอะ ยุฮ ตอก เซ� นึง เอจี ไก อื นึง พะทัม ตอก
เฮ�ี
� �อาึ เอจี เกือฮ ปะ แปน ป ซเปีย ละ ปุย ตัง

เมือง� มัฮ เกือฮ ปะ โปฮ อาึง คระ ละ ปุย เล่ีป เตะ
ละ ซ เกือฮ อื โปน มัป่ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ��

48 ปุย ตัง เมือง เญือม ฮมอง อื ไลลวง เซ มวน
รพาวม ฆาื อ�ื อวต ลื เนอึม ลปุง พะจาว� เมาะ ป
เลือก พะจาว อาึง ละ ซ โฮลฮ อื จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ เจอ� เจือ เนอมึ อื โครยญ โฆะ แตะ�

49 ลปุง พะจาว พรุ เฮอื ยุฮ แตะ ไคว แควน เซ
เอนิ� 50 โม ยวิ ปังเมอ เซอฮึ ซุย โม ปรโปวน ป ระ
ไล ไม่ ทื เนอึม อื พะจาว� ไม่ โม ปรเมะ ป มัฮ ป ระ
ป คาว ไน ยว่ง เซ� เกือฮ อื โคมเฮง ปาวโล ไม่ บ่าระ
นาบ่า ไม่ โครฮ อื เกือฮ โอก ฮา เมือง แตะ� 51 ปาว
โล ไม่ บ่าระนาบ่า ปวยฮ อาึง รกาื ยว่ง เซ ป ติต ลัง่
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ชวง แตะ ละ อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง อิโค
นีโอน� 52 โม ลุกซิก ยว่ง อนัทิโอก เซ ปังเมอ เอจี
กุม เอจี ปอ นึง รพาวม ไมจ มวน แตะ ไม่ นึง ลปุ พะ
จาว�

14
ป เจือ นึง ยว่ง อโิคนีโอน

1 นึง ยว่ง อโิคนีโอน ตอก โรฮ เซ โรฮ� ปาวโล ไม่
บ่าระนาบ่า โฮว เลียก โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� เพอกึ
ตอม ปุย ฮอยจ ละ ไก โม ป เจือ โฮวน ปุย เตือง โม
ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง� 2 โม ยวิ ป โอ เจือ นึง อื ปังเมอ
เซอฮึ ซุย โรฮ ปุย ตังเมือง ละ ซ เกือฮ อื เกละยุ โม
เอียกปุ ไน พะจาว� 3 ปุย ลอา เซ อาวต นา เซ เล่ีญ
บุย โรฮ� อฮั โอเอฮี ไม่ รพาวม กา แตะ เบือ อาึง อื
รพาวม แตะ นึง พะโองจาว� พะโองจาว เกือฮ อื
ปุน ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� ละ ซ เกือฮ แตะ
ปุย ยุง ซโตฮ มัฮ ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ อื เซ ป เนอึม�
4 โม ลัปซด่อน นึง ยว่ง เซ รกัฮ เอนิ ฮา ปุ แตะ แปน
ลอา มู� มัฮ ไม่ โม ยวิ งอ่น� มัฮ ไม่ โม ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู งอ่น� 5 ปุย ตังเมือง ไม่ โม ยวิ ไม่
โม ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื ตะ ยุฮ ป โซะ ละ โม ป โฮว ฆรอ
พะเยซู เซ ไม่ ตะ อื แล่น นึง ซโมะ� 6 ปุย ลอา เซ
เมือต เอจี ฮมอง อ�ื ตอ ฆาื อื ฮอยจ ยว่ง ลิซตรา ไม่
ยว่ง เด่อบี่ ป อาวต แควน ลิคาโอเนีย� ลอต โฮว
ไคว แควน เซ� 7ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
นา เซ เล่ีป อ�ื

ปุย ดัก่ได่ ยว่ง ลิซตรา
8 นึง ยว่ง ลิซตรา ไก ปุย นึง ติ ปุย� เกิต ไม่ ดัก่

ได่ แตะ� เกียฮ โฮว โตว ติ ชวง� งาวม แนฮ ฆาื อ�ื
9 ปุย เซ เยอ งอ่ต ป อฮั ปาวโล� ปาวโล แลน ที อ�ื
ยุ ไก รพาวม เจือ อื ปอ ไฮ โซะ แตะ� 10 อฮั เฮี ละ อื
เรยีง� �โกฮ ชุง�� อฮั เซ� ปุย ดัก่ได่ เซ โกฮ เตน
พราวป เอนิ� โฮว ไป โฮว มา นา เซ�

11 เญือม เอจี ยุ โม ลัปซด่อน ป ยุฮ ปาวโล เยอ�
อฮั เรยีง อื นึง ลปุง ลิคาโอเนีย ป มัฮ ลปุง โกะ แตะ
ตอก เฮ�ี �โม ป มัฮ พะ ทื เอะ เอจี แจ แปน ปุย�
เอจี เลีฮ เคะ เอะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 12 โม เซ อฮั
พะ ซูซา ละ บ่าระนาบ่า� อฮั พะ เฮระเม ละ ปาวโล
นึง กอ ลปุง อ�ื* 13 เวอืต พะ ซูซา เซ ไก ลัก่กา ยว่ง�
ซตุ รซอฮ ละ พะ ซูซา เซ เมือะ โรวก โมวก โปก ติ�
โรวก โรฮ อื ไม่ ฮนัง เตีย� โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง โตะ
รเวอืะ ยว่ง� ตะ มอก ทไว ดิ ซัตซิง ไม่ โม ลัปซด่อน
ละ ปุย ลอา เซ�

14บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล เญอืม เอจี ฮมอง อื ป ตะ
โม เซ ยุฮ ละ แตะ� แจฮ เอนิ เครองึ จาวป แตะ ฆาื
อ�ื นึง เปลีฮ อื ตุก รพาวม แตะ� ตอ เลียก ซน่ะ ล
ลาึง ปุย โฮวน เซ� 15 อฮั เฮี เรยีง� �โม เปะ มัฮ ยุฮ
เปอะ โอเอฮี ตอก เฮี ละ เมอ� เอะ มัฮ โรฮ ปุย ทัม
มด่า ตอก โม เปะ โรฮ� เอะ มัฮ ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง

กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� มัฮ ซ เกือฮ โม เปะ
ลเตือฮ ฮา โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ เฮ�ี ไม่ เกือฮ แตะ โม
เปะ เอญี เคะ พะจาว ป ไอม ลอป� พะจาว เซ มัฮ
ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไม่ ปลัฮ รอาวม ไม่ ป
ไก นึง อื โครยญ เจือ� 16 โฆะ ลัง่ พะจาว รน่ัก ปุย
ตังเมือง ยุฮ อื ตัม รพาวม โกะ อื ไอฮ โครยญ เมือง�

17 �พะจาว ปังเมอ เกือฮ ลัง่ ปุย ยุง ไลลวง แตะ
เบือ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ แตะ� มัฮ เกือฮ อื เฮละ
กอยจ ไก ละ เปอะ� เกือฮ ปลัฮเตะ กวยฮ ป โซม ป
ปอน นึง ละ เปอะ ตัม เวลา อ�ื ไม่ เกือฮ อื โม เปะ
มวน รพาวม นึง โฮลฮ เปอะ โซม โอเอฮี เกือฮ แตะ
ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ� 18 เอจี อฮั เมือน อื ตอก เซ�
ริ ลัง่ โอ ปุน คัต โม ลัปซด่อน โอ มอก ทไว โอเอฮี ละ
แตะ�

19ฟวยจ เซ ฮอยจ โม ยวิ เน่อมึ ยว่ง อนัทิโอก ไม่
ยว่ง อิโคนีโอน งอ่น� รชุยจ โม ลัปซด่อน เกือฮ อื
พาวม ไม่ แตะ� ฟวยจ เซ ตุย ซโมะ แล่น ปาวโล นึง
อ�ื บัว่ อื โอก ฮา ยว่ง� นึง แกต อื เอจี ยุม� 20 เญื
อม เอจี ฮอยจ อาวต โม ลุกซิก รวติ อ�ื ปาวโล ปัง
เมอ ปุน โกฮ แม� ลอต เลียก โตะ ยว่ง� ปวยฮ พริ
เซ บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เด่อบี่�

21 ปุย ลอา เซ ครอฮ โรฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว ละ ปุย ยว่ง เซ� โฮวน ป ญอม แปน ลุกซิก
นึง อ�ื ฟวยจ เซ บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล เอญี แม
ฮอยจ ยว่ง ลิซตรา ไม่ ยว่ง อิโคนีโอน ไม่ ยว่ง อนั
ทิโอก� 22 เกาะ โลม โม ลุกซิก เกือฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน� ซตอก รเง่อมึ อ�ื เกือฮ อื อาวต เนอึ
ม ไม่ รพาวม เจือ แตะ� เพอกึ อื เกือฮ ยุง จัมเปน
เอะ โอต เม่ะมัก่ โฮวน เจือ� กา ซ โฮลฮ แตะ เลียก
นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� 23ฟวยจ เซ ดุฮ อาึง โม ป
กวต ละ ครติซจัก โครยญ ยว่ง� เญือม เซ ไววอน
ไม่ เออปึ อื ป โซม แตะ� มอป โม ลุกซิก เซ ละ พะ
โองจาว ป มัฮ ตัว เปิง อื เซ� ฟวยจ เซ ลอต โฮว ฮา
อ�ื 24 ปุย ลอา เซ โฮว พา แควน พซีิเด่ีย ลอต ฮอยจ
นึง แควน พัมฟีเลีย� 25 รโฮงะ ลปุง พะจาว นึง ยว่ง
เพอเก� ฟวยจ เซ เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง อตัทาเลยา�

26 ปุย ลอา เซ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ นา
เซ เอญี แม ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก� มัฮ ลุกซิก
เวยีง เซ ป ซนัป ซนนุ อื โฮว เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว
เน่อมึ เมือ โรง อื นึง กัน เอจี ฟวยจ ยุฮ อื เซ� 27 เญื
อม เอจี ฮอยจ อ�ื กอก ปุย ไน ครติซจัก เซ โพรม ไม่
แตะ� รโฮงะ ป เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ ละ อื โครยญ
เจือ� รโฮงะ โรฮ ตอก โปฮ พะจาว คระ ละ ซ เกือฮ
อื ปุย ตังเมือง เจือ แตะ� 28 ฟวยจ เซ ปุย ลอา เซ
อาวต ไม่ โม ลุกซิก นา เซ เล่ีญ บุย โรฮ�

15
กัน โพรม ซิงซา นึง เวยีง เยรูซาเลม

1ฟวยจ เซ ไก ป เลีฮ เน่อมึ นึง จังวตั ยูเด่ีย งอ่น�
ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก� เพอกึ ตอม โม เอียกปุ

* 14:12 14:12 ซาซนา กรกิ มัฮ ซาซนา โฮวน พะ โฮวน จาว ยุฮ� ซูซา เซ มัฮ พะ ป อฮั อื ระ ฮา พะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เฮระเม เซ อฮั อื มัฮ
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง ซูซา� มัฮ เซ ป คาวไจ พิต ปุย ยว่ง เซ อื ฆาื อ�ื
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แตะ ไน พะจาว� อฮั เฮ�ี �โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ไอฮ
รติกิต ตัม ปซี ปซา ยุฮ ไอ โมเซ โฮ� เกียฮ โปน เปอะ
โตว มัป่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 2 ปาวโล ไม่ บ่าระนา
บ่า เก เนอมึ เก แนม ปุ แตะ ไม่ โม เซ ฆาื อ�ื ฟวยจ
เซ ปุย ไน พะจาว เวยีง เซ โตก โลง เกือฮ ปาวโล ไม่
บ่าระนาบ่า ไม่ ปุย ไฮญ ลลาึง แตะ งอ่น� ฮาวก เคะ
โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม ฆาื อ�ื 3 เญือม เซ ครติซจัก ไจไซ เนอึ
ม เกือฮ อื โฮว� เญือม โฮว อื คระ แควน ฟีนิเซีย
ไม่ จังวตั ซามาเรยี� รโฮงะ ไลลวง เอจี ไอฮ ปุย ตัง
เมือง รพาวม โคระ แตะ ละ โม เอียกปุ แตะ ไน พะ
จาว� โม เซ ไมจ มวน เนอึม รพาวม เบือ อื โครยญ
โฆะ แตะ� 4 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม
เมอ� ครติซจัก นา เซ� เตือง โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
พะเยซู ไม่ โม ป กวต นึง อ�ื รโนฮ รชงึ อ�ื เญือม
เซ โม ปาวโล รโฮงะ ไลลวง ป เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ
ละ อื โครยญ เจือ�

5นา เซ ไก โม ฟารซีิ ป เอจี เจือ พะเยซู นึง งอ่น�
โกฮ ชุง อฮั เฮ�ี �ปุย ตังเมือง จัมเปน อื ไอฮ รติกิต�
ไมจ ดวน ยุฮ อื ตัม โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง�� อฮั
เซ�

6 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต
โพรม ดิ ละ ซ งอ่ต แตะ ไลลวง เซ� 7 เญือม เอจี
เล่ีญ เก อื ปุ แตะ เปโตร โกฮ ชุง� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอี
ยกปุ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ เลือก พะจาว อาึ เน่อมึ
นึง ลลาึง แตะ เน่อมึ ไพรม อ�ื มัฮ เกือฮ อื อาึ ครอฮ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย ตัง เมือง� เดอมึ
ซ โฮลฮ ฮมอง อื ไม่ เจือ อ�ื 8 พะจาว ยุง รพาวม
ปุย เตือง โอยจ อ�ื เปลีฮ ไลลวง รปั แตะ ปุย ตัง
เมือง นึง เอจี เกือฮ อื ลปุ แตะ ละ อื ตอก เกือฮ อื ละ
เอะ โรฮ� 9 พะจาว อฮั โตว เอะ ตัง ฮา โม เซ� พัก
รพาวม อื ซงะ่ เบือ รพาวม เจือ อื โรฮ� 10 ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โฮ� เมอยุ ลอง เปอะ รพาวม พะจาว� เมอ
ยุ ยอ่ง เปอะ โคะ ลกลอม นึง ซองัปา โม ลุกซิก เตือง
เอจี มัฮ อื ป โอ โม จัตเจือ ไพรม เอะ ปุน กลอม เมอ�
โม เอะ ปุ โรฮ ปุน กลอม� 11 ปุก โตว ตอก เซ� เอะ
เอจี เจือ เยอะ เอจี โปน แตะ มัป่ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซู เซ ตอก โม เซ โรฮ�� อฮั เซ�

12 เญื อม เซ โม ปุย โฮวน เซ โฆย เตื อง โอยจ
แตะ� งอ่ต ตอก รโฮงะ บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล ไล
ลวง ป ซัมคัน โฮวน เจือ ป เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ ล
ลาึง ปุย ตัง เมือง� 13 เญอืม เอจี ฟวยจ ป อฮั อื เซ�
ยาโคโบ่ อฮั แม เฮ�ี �เอียกปุ� งอ่ต เมอะ� ซ อฮั
แม อาึ ละ เปอะ� 14 ซีโมน เอจี รโฮงะ ไลลวง เลือก
พะจาว ปุย ตังเมือง เมือ โรง อื นึง ไก รพาวม อื นึง
อ�ื มัฮ โรฮ เลือก อื แปน ปุย ไน แตะ� 15 ไล เฮี เอญี
ละ ติ ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� เอจี อฮั
อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี

16 � �กังเคะ เอ� อาึ ซ ฮอยจ ยุฮ แม เญือะ ด่า
วติ ป เอจี ชุ เซ เกือฮ โคระ� เญือะ เอจี ฆลอฮ เอจี ล
เลอึม เซ� อาึ ซ โบลวง โคระ แม เยอะ เกือฮ ตอน�

17 มัฮ ซ เกือฮ เยอะ ปุย ไฮญ ซาวป ยุ พะจาว เตือง
โอยจ อ�ื เตือง ปุย ตังเมือง ป กอก อาึ ละ ซ แปน อื
ปุย ไน แตะ โครยญ เมือง�� 18 อฮั เซ พะจาว ป ร
โฮงะ อาึง ไลลวง เฮี ละ ปุย เน่อมึ โฆะ ลัง่�

19 �ปเล่ีย เฮี ซ อฮั อาึ ละ เปอะ ตอก แกต อาึ อ�ื
เอะ ไมจ โตว อฮั ป ซุกซัก ละ ปุย ตังเมือง ป เอญี
เคะ พะจาว� 20 ฮา เซ ไมจ เอะ ไซฮ รโปะ นังซื ละ�
มัฮ เกือฮ เวยี ปอน แตะ โอเอฮี ป เอจี ตัน ปุย ละ ฮุป
นึง มัฮ อื ป โอ เอะ ลัง ปอน� ไม่ เกือฮ อื ทอเนาะ ติ
แตะ ฮา กัน เลนจุ� เกือฮ โรฮ อื โอ ปอน โตะ ซัตซิง
ป กุน ปุย โงก อ�ื ไม่ โอ อื ไมจ ปอน ฮนัม� 21ญันได่
ลปุง เพอกึ ตอม ยุฮ ไอ โมเซ เอจี เล่ีญ ไก ป ครอฮ อื
โครยญ ยว่ง� ไม่ ลาว อื โกตไม ไซฮ อื เซ นึง โฮงซุต
โม ยวิ โครยญ ซเงะ ลโล่ะ�� อฮั เซ ยาโคโบ่�

ปุย ไซฮ รโปะ นังซื ละ ปุย ตังเมือง
22ฟวยจ เซ เยอ� โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู

ไม่ โม ป กวต เซ� ไม่ ปุย ไน ครติซจัก เตือง โอยจ อื
ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ� เญือม เซ โตกโลง ละ ซ เลือก
แตะ ปุย ไน แตะ งอ่น� ละ ซ เกือฮ อื โฮว ดิ ไม่ บ่าระ
นาบ่า ไม่ ปาวโล ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก� ป เลือก
อื เซ มัฮ ยูด่า ป อฮั ปุย บ่าระซาบ่า ละ ไม่ ซีลา� ปุย
เตือง โอยจ อื ไน โม เอียกปุ อื นัปทื เนอึม ปุย ลอา
เซ� 23 ไซฮ รโปะ นังซื นึง โม เซ� รซอม นังซื เซ อฮั
เฮ�ี
�โม เอะ ป มัฮ เอียกปุ เปอะ� เตือง ป โฮว ฆรอ

ลปุง ตัง พะเยซู� เตือง โม ป กวต เตอ� ไซฮ รโปะ
นังซื ละ โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ แตะ ปุย ตัง เมือง� ป
อาวต นึง เวยีง อนัทิโอก ไม่ จังวตั ซีเรยี ไม่ จังวตั ซิลี
เซีย� ไม่ รพาวม นัปทื แตะ� 24 เอะ เอจี ฮมอง เงอะ
ไลลวง ฮอยจ ป มัฮ มู ติ ไม่ เอะ เซ เคะ เปอะ งอ่น�
ปังเมอ โอ มัฮ ดวน เอะ อื โฮว� โม เซ มัฮ ป เกือฮ โม
เปะ ซุกซัก รพาวม ฆาื ป อฮั ป มวยญ แตะ� แปน
รงัมะ รพาวม โม เปะ ฆาื� 25 เญอืม โพรม เมอะ� โม
เอะ เฆรอมึ รพาวม เมอะ ละ ซ เลือก แตะ ปุย เกือฮ
โฮว เคะ โม เปะ งอ่น� ซ เกือฮ โฮว ดิ ไม่ บ่าระนาบ่า
ไม่ ปาวโล ป ฮรกั เกอะ� 26 ปุย ลอา เซ มัฮ ป โอ ฮ
ลักกอ จีวติ แตะ นึง กัน รซอฮ แตะ ละ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� 27 ป เกือฮ เอะ โฮว เคะ
เปอะ เซ มัฮ ยูด่า ไม่ ซีลา� ละ ซ รโฮงะ โรฮ อื ไลลวง
ติ ไม่ นังซื ไซฮ แฮะ รโปะ ละ เปอะ เฮ�ี 28 เอจี มัฮ ป
ปุก รพาวม ลปุ พะจาว ไม่ เอะ นึง โอ แตะ ซ ละ อาึง
ป เชยีน ลอน ละ เปอะ โฮฮ ฮา ป จัมเปน เนอะ อฮั ละ
เปอะ เฮ�ี 29 มัฮ เกือฮ โม เปะ เวยี ปอน แตะ โอเอฮี
ป ตัน ปุย ละ ฮุป� ไม่ เวยี เปอะ ปอน แตะ ฮนัม ไม่
โตะ ซัตซิง ป กุน ปุย โงก อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ทอเนาะ
ติ แตะ ฮา กัน เลน จุ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ปุน เวยี กัน
เมาะ เซ โฮ� ซ มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ� ปัว เกือฮ โม
เปะ โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก�� อฮั เซ รซอม นังซื
เซ�

30 ปุย ปาวน เซ� เญอืม เอจี เกือฮ ปุย อื โฮว� เลีฮ
เนอึม ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก� กอก ปุย ไน พะ
จาว โพรม ดิ เตือง มู แตะ� เญือม เซ มอป โจตไม
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เซ ละ อ�ื 31 เญือม เอจี โฮลฮ โม เซ ลาว เยอ� ไมจ
มวน เนอมึ รพาวม เบือ รซอม ซตอก รเงอ่มึ ป ไก นึง
นังซื เซ� 32 ยูด่า ไม่ ซีลา เซ มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะ
จาว� เกาะ โลม รพาวม อื โฮวน เจือ เกือฮ อื อาวต
ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ� 33 เญอืม เอจี อาวต
อื นา เซ เล่ีญ บุย โรฮ โฮ� โม เอยีกปุ อื เซ โปง อื เอญี
ฮา แตะ ละ ซ เกือฮ อื ฮอยจ เคะ ป ดวน อื โฮว เซ
ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� 34 (ซีลา ปังเมอ โปวต
รพาวม แตะ อาวต นา เซ��* 35ปาวโล ไม่ บ่าระนา
บ่า เยอ อาวต ลัง่ นึง เวยีง อนัทิโอก เซ� เพอกึ ตอม
ดิ ปุย ไม่ ครอฮ ดิ อื ลปุง พะจาว ไม่ ปุย ไฮญ โฮวน
ปุย�

ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า โฮว คระ โน่งๆ
36 เญือม เอจี เล่ีญ บุย โรฮ อ�ื ปาวโล อฮั เฮี ละ

บ่าระนาบ่า� �ไมจ เอะ โฮว แม ฮอยจ ยว่ง เอจี โฮว
ไพรม แตะ นา ก เอจี ครอฮ เอะ ลปุง พะจาว โฮ�
ไมจ โฮว เคะ โม เอยีกปุ แตะ โครยญยว่ง ละ ซ เกือฮ
ติ แตะ ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

37 บ่าระนาบ่า ตะ เกือฮ โยฮนั มาระโก โฮว ไม่
แตะ� 38ปาวโล ปังเมอ แกต อื โอ ปุก ละ ซ บะ แตะ
โรวก ปุย เซ ไม่ แตะ� มัฮ ฆาื เอจี ละ มาระโก อื เญื
อม โฮว ดิ อื นึง แควน พัมฟีเลีย โฮ� โฮว โตว ไม่
อื ฮอยจ ละ ฟวยจ กัน ยุฮ อื เซ� 39 ปุย ลอา เซ เก
เนอึม เก แนม ปุ แตะ ฆาื อ�ื ลอต รกัฮ โฮว คระ
โน่งๆ ฆาื อ�ื บ่าระนาบ่า บะ โรวก มาระโก โฮว ไม่
แตะ� บุก ซปาว รอาวม โฮว ฮอยจ จังวตั ป มัฮ เกาะ
ไซปรตั� 40 ปาวโล เลือก ซีลา โฮว ไม่ แตะ� โม เอี
ยกปุ อื ไน พะจาว นา เซ มอป ปุย ลอา เซ ละ พะจาว
เกือฮ อื แลน อื เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เญือม เซ ปุย
ลอา เซ โอก โฮว� 41 ไคว จังวตั ซีเรยี ไม่ จังวตั ซิลี
เซีย� นนุ รพาวม ครติซจัก โม เซ เกือฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน นึง รพาวม เจือ แตะ�

16
ปาวโล เกือฮ ทิโมที โฮว ไม่ แตะ

1 ฟวยจ เซ ปาวโล โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เด่อบี่ ไม่
ยว่ง ลิซตรา� นา เซ ไก ลุกซิก นึง ติ ปุย� มอยฮ อื
มัฮ ทิโมที� มะ อื มัฮ โม ยวิ� มัฮ โรฮ ป เจือ พะ
เยซู� เปือะ อื ปังเมอ มัฮ โม กรกิ� 2 โม เอียกปุ ไน
พะจาว นึง ยว่ง ลิซตรา ไม่ ยว่ง อโิคนีโอน ไก โตว ป
โอ อวต โอ ลื ทิโมที เซ� 3 ปาวโล ฆวต เกือฮ ทิโม
ที เซ โฮว ดิ ไม่ แตะ� เกือฮ อื ไอฮ รติกิต ฆาื โม ยวิ
ป อาวต นึง แควน เซ� นึง ยุง โม ยวิ มัฮ เปือะ อื โม
กรกิ โครยญ โฆะ แตะ� 4 เญือม โฮว ปุย ลอวย เซ
นึง ยว่ง โฮวน โดฮ โฮ� มอป อาึง รซอม ซตอก รเง่
อมึ ยุฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ละ ปุย ไน พะจาว� เกือฮ อื
ยุฮ อื ตัม รซอม นังซื เซ� 5 ครติซจัก เตือง โอยจ อื
อาวต ตอน ฮมัน ฆาื อื นึง รพาวม เจือ แตะ โครยญ
ยว่ง� พรุฮ ฆาื อื ปุๆ โครยญ ซเงะ่�

ปาวโล ยุ บลอง ปุย มาซิโด่เนีย

6ลปุ พะจาว คัต อื โอ ครอฮ ลปุง พะจาว นึง จังวตั
เอเซีย� โม เซ โฮว ฆาื อื คระ จังวตั ฟรเีจีย ไม่ จังวตั
กะลาเทีย� 7 เญอืม เอจี โฮว อื ฮอยจ โบ เคต แควน
มิเซีย เยอ� ริ โฮว เลียก จังวตั บิที่เนีย� ลปุ พะเยซู
ปังเมอ โอ เกือฮ อื โฮว� 8ฟวยจ เซ โฮว พา แควน
มิเซีย� ลอต เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง โตรอตั� 9 เมือ ก
ซาวม อื ปาวโล ยุ บลอง โอเอฮี� ยุ ฮอยจ ปัว ปุย จัง
วตั มาซิโด่เนีย โอเอฮี นึง แตะ ติ ปุย� อฮั เฮ�ี �ปัว
ปะ โฮว ฮอยจ จังวตั มาซิโด่เนีย ละ ซ เรอึม เปอะ
เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เญือม เอจี ฟวยจ ยุ บลอง
ปาวโล โอเอฮี ตอก เซ� เอะ ซาวป เอนิ ตอก ซ โฮลฮ
แตะ โฮว เลียก นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ฆาื อ�ื โม เอะ
แกต เตอะ พะจาว กอก แตะ ละ ซ ครอฮ แตะ ไล
ลวง อื ละ ปุย เมือง เซ�

ปุย ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เวยีง ฟีลิปปี
11 เญือม เซ เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ

ยว่ง โตรอตั โฮว ซื ฮอยจ ละ เกาะ ซาโมทรตั� ปวยฮ
พริ เซ เยอ ฮอยจ ละ ยว่ง เนอาโพลี� 12 ลอต โฮว
นึง ชวง แตะ เน่อมึ นา เซ ฮอยจ ละ เวยีง ฟีลิปปี�
ป มัฮ เวยีง ระ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย� นา เซ ไก โม
โรม นึง โฮวน� เอะ อาวต ฆาื นึง เวยีง เซ เล่ีญ บุย
โรฮ�

13 ซเงะ ลโล่ะ โอ� เอะ โอก ก พริ เวยีง เซ ฮอยจ
นึง เฆียง โกลง นึง แกต แตะ ติ แตะ ยุ ก ไววอน โม
ยวิ ติ โดฮ� เญือม เอจี ยุ อุ� เอะ งาวม ดิ อู ไม่ โม
ปรโปวน ป รโจะ ดิ นา เซ� 14 ไก ปรโปวน ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ ลิเด่ีย� มัฮ ปุย ยว่ง เทียทีรา ไพรม อ�ื
มัฮ ป โชะ พา ซี ซูวนั� มัฮ โรฮ ป ทื พะจาว� พะ
จาว โปฮ รพาวม อื ละ ซ เกือฮ อื งอ่ต ป อฮั ปาวโล�
15 เญือม เอจี รปั ปรโปวน เซ บัป่ติซมา เตือง เญือะ
แตะ� ปัว เนอมึ ปัว แนม เอะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ
แกต อาึ มัฮ ปุย ทื เนอมึ พะโองจาว โฮ� ปัว โม เปะ
ฮาวก เญือะ เญะ�� อฮั เซ ละ เอะ ลิเด่ีย เซ� เญอืม
ปัว อื ตอก เซ เอะ ญอม เนอมึ ฮาวก เญือะ อ�ื

ปาวโล ไม่ ซีลา โฮลฮ อาวต โตะ คอก
16 ไก แม ติ ซเงะ เญอืม โฮว เอะ นึง ก ไววอน ปุย

เยอ� รโตฮ ยุ ปรโปวน นมุ ป มัฮ ครา ติ ปุย� มัฮ
ป เกียฮ ซโปก ซัก ซี ฆาื พี อาวต นึง แตะ� ป มัฮ
ปอเลียง อื โฮลฮ มาื เบือ อื โฮวน นึง เกียฮ ซโปก
อ�ื 17 ปรโปวน เซ โฮว ฟวต ปาวโล ไม่ เอะ� อฮั เฮี
เรยีง� �ปุย โม เฮี มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง
ฮลาวง แตะ� ฮอยจ ครอฮ ไลลวง ตอก โปน ปุย มัป่
ละ โม เปะ�� อฮั เซ� 18ปรโปวน เซ อฮั แนฮ อื ตอก
เซ โฮวน ซเงะ ปอ โอ ปาวโล เญือะ มวน รพาวม ฆาื
อ�ื ปาวโล ลเตือฮ แลน ปรโปวน เซ� อฮั เฮี ละ
พี เซ� �อาึ ดวน ปะ โอก แปฮ ฮา ปรโปวน เฮี เบือ
มอยฮ พะเยซูครติ�� อฮั เซ ละ อ�ื พี เซ โอก เอนิ
จุบัน่ เอนิ�

19 โม ปอเลียง อื เซ� เมือต เอจี ยุง โอ แตะ เญาะ
ซ ไก ป โฮลฮ นึง ปรโปวน เซ� โฮมวต ปาวโล ไม่
ซีลา ฆาื อ�ื บัว่ โรวก อื ฮอยจ นึง ควง ซัน ละ ซ ฟอง
แตะ� 20 เญือม เอจี ฮอยจ อื ละ โม จาวไน เมือง

* 15:34 15:34 พะทัม ป ไซฮ ไพรม ปุย ไก โตว คอ 34
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แตะ เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย ลอา เฮี มัฮ โม ยวิ� มัฮ ป ซุก
ซัก เนอึม ยุฮ เวยีง เอะ� 21 ซาวป เพอกึ ปซี ปซา ป
พิต โกตไม ยุฮ เอะ� ป โอ เอะ ลัง ทื นึง มัฮ ฮะ โม
โรม�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 เญือม เซ ไก โฮวน ปุย ป พาวม ดิ ละ ซ คัต
เวยีน แตะ ป ยุฮ ป อฮั ปาวโล ไม่ ซีลา เซ� โม จาว
ไน เซ ปอยจ ซโบรวต เครองึ เซอกึ อ�ื ดวน ปุย ปุฮ
อื นึง โคะ� 23 เญอืม เอจี ฟวยจ ปุฮ อื โฮวน เตะ เอ�
คัง อื โตะ คอก� ดวน ป กุม คอก เซ ปุก อื ตอนๆ�
24 ป กุม คอก เซ� เมือต เอจี ฮมอง ดวน ปุย แตะ
ตอก เซ� คัง อื โตะ คอก คัก กไน อ�ื ไกป ชวง อื นึง
กา ฆาื อ�ื

25 เญอืม เอจี งอ่น ซาวม เมอ� ปาวโล ไม่ ซีลา ไว
วอน เชยี ละ พะจาว� โม ป ตุต ไฮญ นา เซ ฮมอง
อ�ื 26 เญือม เซ ดุงเดียง เอนิ เตะ นึง เรยีง� คอก
เซ ดุงเดียง เอนิ ฮอยจ ละ ป มัฮ ทัน อ�ื รเวอืะ คอก
เซ โปฮ เอนิ ไอฮ ติ แตะ โครยญ โตะ รเวอืะ� โม่ะเฮ
ลีจ โจก ปุย ป ตุต ฆัฮ ตื เอนิ� 27 ป มัฮ กุม คอก เซ
โปวะ ฆาื อ�ื เญอืม ยุ อื โบฮ รเวอืะ คอก เซ ลวต วจิ
แตะ� ตะ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ แตะ นึง แกต แตะ โม ป
ตุต เอจี ตอ ตื� 28 ปาวโล ปังเมอ กอก อฮั เฮี ละ อื
นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �ปุ ยุฮ ป โซะ ละ โกะ เปอะ�
เอะ อาวต ลัง่ นา เฮี โครยญ โฆะ แตะ�� อฮั เซ�

29ป มัฮ กุม คอก เซ เยอ� ดวน ปุย เตี โรวก ออม
ละ แตะ� ตอ เลียก ลลาึง โม ป ตุต� โมป เอนิ ลั่
กกา ปาวโล ไม่ ซีลา ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ� 30 ตาว
ปุย ลอา เซ โอก ฮา คอก เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �จาว
ไน� อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ ตอก ซ โปน แตะ มัป่
เปอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เจือ ไม่ อาึง
รพาวม แตะ นึง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู เซ เดอมึ
เปอะ ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� เตือง ปะ เตือง เญือะ
เปอะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 32 ปุย ลอา เซ ลอต ร
โฮงะ ไลลวง พะจาว ละ อื เตือง เญือะ อ�ื 33 เญื
อม เซ ป มัฮ กุม คอก เซ รฮั เบราะ นา ก ปุฮ ปุย อื
เซ� ฟวยจ เซ ลอต เอนิ รปั บัป่ติซมา ซาวม เซ เตือง
เญือะ แตะ เอนิ� 34ฟวยจ เซ บะ อื ฮาวก นึง เญือะ
แตะ� ปอก อื โซม ตุม อื ไอจ� เญือะ เซ โฮลฮ เนอึ
ม อาวต ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ เจือ แตะ พะ
จาว เตือง เญือะ แตะ�

35 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม จาวไน ดวน โม
ตัมนวต โฮว อฮั เฮี ละ ป มัฮ กุม คอก เซ� �พลวย
แปฮ ปุย ลอา เซ เกือฮ โฮว�� เกือฮ อื อฮั เซ ละ อ�ื
36 ป มัฮ กุม คอก เซ รโฮงะ แม อื ละ ปาวโล� อฮั
เฮ�ี �โม จาวไน เอจี ดวน อาึ พลวย โม เปะ� โฮลฮ
เปอะ โอก ไมจ โอก มวน�� อฮั เซ ละ อ�ื

37ปาวโล อฮั เฮี ละ โม ตัมนวต เซ� �เอะ มัฮ โรฮ
โม โรม� โม เซ ปุฮ ลัง่ เอะ ซองนา ปุย โฮวน ไม่ คัง อื
เอะ โตะ คอก เตือง โอ อื ดิ ไตซวน เอะ เฟือฮ� ปเล่ีย
เฮี อมั มัฮ ซ เกือฮ อื เอะ บระ โอก ไอฮ พาวม แตะ�
ปุก โตว ตอก เซ เยอ� เกือฮ โม เซ ฮอยจ พลวย ไอฮ
เอะ ตัม ไล อ�ื� อฮั เซ ละ อื ปาวโล เยอ�

38 โม ตัมนวต เซ เอญี รโฮงะ รซอม เซ ละ โม จาว
ไน� โม เซ เมือต ฮมอง มัฮ อื โม โรม� ฮลัต เตีจ ฆาื
อ�ื 39ฟวยจ เซ โม จาวไน เอญี รโซะ ติ แตะ ละ ปุย
ลอา เซ ฆาื อ�ื ตาว อื โอก ฮา คอก� ปัว แม อื โอก
ไมจ โอก มวน ฮา เวยีง แตะ� 40 เญอืม เอจี โอก ปุย
ลอา เซ ฮา คอก เกอ� โฮว ฮอยจ เญือะ ลิเด่ีย� เญื
อม เอจี โฮลฮ อื ยุ โม เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว นา เซ�
เกาะ โลม รพาวม อ�ื ฟวยจ เซ โอก โฮว ฮา อ�ื

17
ปุย เวยีง เทซะโลนิกา เจือ พะเยซู

1 ปาวโล ไม่ ซีลา เญือม เอจี พา อื ยว่ง อมัฟีโพ
ลี ไม่ ยว่ง อะโพโลเนีย เยอ� โฮว ฮอยจ นึง เวยีง เท
ซะโลนิกา นา ก ไก โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� 2 ปาวโล โฮว
เลียก โตะ โฮงซุต เซ ตัม ไล ยุฮ แตะ� ลลัฮ่ อู ดิ ไม่
โม ยวิ นึง ไลลวง พะทัม ลอวย ซเงะ ลโล่ะ� 3 ปาว
โล เพอกึ อื เกือฮ ยุง ไลลวง พะทัม ซโตฮ� ไม่ เกือฮ
อื ยุง อื เบือ พะทัม เซ จัมเปน พะครติ โอต ป โซะ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ไม่ โกฮ ไอม แม อื เน่อมึ ลัก่ยุม
แตะ� อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ เนอึม พะเยซู ป ครอฮ อาึ
ไลลวง อื ละ เปอะ เซ ป มัฮ พะครติ เตอ�� อฮั เซ
ปาวโล� 4 ปุย นา เซ ลอต โรฮ เจือ พะเยซู เบือ ป อฮั
อื งอ่น� รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ ปาวโล ไม่ ซีลา�
โม กรกิ ป เอจี ตึน ทื พะจาว ไม่ โม ปรโปวน ป ระ
ลวง ระ ไล เยอ เจือ โรฮ อื งอ่น�

5 มัฮ เซ ป ววั อื รพาวม โม ยวิ ฆาื อ�ื ซาวป บะ
ปุย ปาโล ป อาวต ปลาว โตะ กัต� รโจะ ดิ โฮวน ปุย�
ฟวยจ เซ เกือฮ เวยีง เซ ซุกซัก ลุงลัง� ปุย ปาโล โม
เซ ฮอยจ นึง เญือะ ยาโซน ละ ซ ซาวป แตะ โฮมวต
โรวก ปาวโล ไม่ ซีลา เซ ละ ปุย โฮวน เซ� 6 เมือต โอ
ยุ ปุย ลอา เซ� บัว่ โรวก ยาโซน ไม่ โม เอยีกปุ ไน พะ
จาว งอ่น ฮอยจ ซองนา โม จาวไน เซ� อฮั เฮี เรยีง�
�โม ป ชุ ยุฮ เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ เอ� เอจี ฮอยจ โรฮ
นึง เมือง เอะ โรฮ� 7 ยาโซน เอจี รปัคัม อ�ื โม เฮี
เตือง มู อื เลฮ เตียง ป อฮั ป มวยญ กซัต ซีซา ละ
แตะ� ไม่ อฮั อื กซัต ไก แม ติ� มอยฮ อื มัฮ เยซู��
อฮั เซ� 8 โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน เวยีง เซ เตือง
โอยจ อ�ื เมือต ฮมอง โอเอฮี เซ� ซุกซัก รพาวม ฆาื
อ�ื 9 โม จาวไน เซ บัง่คัป ยาโซน ไม่ ปุโฮมว อื ปะกัน
ติ แตะ� ฟวยจ เซ พลวย อื เกือฮ เอญี�

ปุย ยว่ง เบโ่รยา รปั ลปุง พะจาว
10 เญือม เอจี เฟียก พริ อ�ี โม เอียกปุ อื นา เซ

ดวน ปาวโล ไม่ ซีลา โฮว เอนิ นึง ยว่ง เบโ่รยา ฆาื อ�ื
เญือม เอจี ฮอยจ อื ยว่ง เซ� โฮว เลียก นึง โฮงซุต
ยุฮ โม ยวิ� 11 โม ยวิ นา เซ ซเปีย รพาวม ฮา โม ป
อาวต ยว่ง เทซะโลนิกา� เรยีง รพาวม ละ ซ งอ่ต
แตะ ลปุง พะจาว� มัฮ โรฮ แลน ที อื พะทัม โครยญ
ซเงะ่ นึง ซ เกือฮ อื ติ แตะ ยุง มัฮ ป อฮั ปาวโล ป
เนอมึ ไม่ โอ อื มัฮ� 12 มัฮ เซ ป โฮวน ป เจือ อื ฆาื อื
ลลาึง โม ยวิ เซ� โม ปรโปวน ป ระ ไล ป มัฮ โม กรกิ
เจือ โรฮ อื งอ่น� ไม่ โม ปรเมะ กรกิ โฮวน ปุย โรฮ�
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13 โม ยวิ ป อาวต ยว่ง เทซะโลนิกา เยอ� เญือม
ฮมอง อื ครอฮ ปาวโล ไลลวง พะจาว นึง ยว่ง เบ่โร
ยา� ฮอยจ โรฮ ฆาื อื นา เซ� เซอฮึ ซุย โม ลัปซด่อน
เกือฮ อื ซุกซัก รพาวม� เกือฮ อื ฮาวก รพาวม ละ โม
ปาวโล� 14 เญอืม เซ เยอ โม ป เจือ นา เซ เยอ ดวน
เอนิ ปาวโล โอก โฮว นึง คระ ปลัฮ รอาวม� ซีลา ไม่
ทิโมที ปังเมอ อาวต ลัง่ นา เซ� 15 โม ป ตาว ปาวโล
เซ� ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง เอเทน� ฟวยจ เซ เอญี�
เญือม เซ ปาวโล ตอม มวยญ แตะ นึง โม ป ตาว
แตะ เซ� เกือฮ ซีลา ไม่ ทิโมที เอญี รปิ เคะ แตะ�

ปาวโล ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เวยีง เอเทน
16ลไล มอง ปาวโล ซีลา ไม่ ทิโมที นึง เวยีง เอเทน

เนอ� ยุ นาวก เวยีง เซ นึง ฮุป ไว ปุย� ตุก รพาวม
ฆาื อ�ื 17ลลัฮ่ อู ดิ ไม่ โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง ป ทื โรฮ
พะจาว โตะ โฮงซุต ยุฮ อ�ื เญือม รโตฮ อื ยุ ปุย นึง
ซนัม� อู โรฮ ไม่ อื โครยญ ซเงะ่ โรฮ� 18 ไก โม เอปิ
คูเรยีน ไม่ โม ซโตอกิ งอ่น� โม เซ มัฮ โม ป ทื ป ยุง
โกะ แตะ ไอฮ� เก โรฮ ปุ แตะ ไม่ ปาวโล� อฮั เฮ�ี
�มัฮ ไลลวง เมอ ป เคียต ปุย ลัม ดัก เฮี อู เยอ�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� งอ่น อื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี ตอก ป มัฮ
ปุย ครอฮ ไลลวง พะจาว ทื ปุย เมือง ซไง โฮ�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� มัฮ อฮั อื โอเอฮี เซ นึง ครอฮ ปาวโล
ไลลวง พะเยซู ไม่ ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ� 19 โม เซ บะ โรวก ปาวโล ฮอยจ ละ ก กอ
โพรม ปุย นึง ซาลา อะเรโอพาโก� เญือม เซ อฮั เฮี
ละ ปาวโล� �กัม เพอกึ กัม ตอม โคระ อฮั เปอะ เฮ�ี
เอะ ฆวต ยุง โรฮ โฮะ� 20 โอเอฮี อฮั เปอะ ละ ปุย เซ
มัฮ ป ตัง เจือ เนิ� มัฮ เซ ป ฆวต ยุง เอะ ป มัฮ ป
มอยฮ ลปุง อฮั เปอะ เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ ปาวโล
โม เซ เยอ� 21 ปุย เวยีง เอเทน เนอ เตือง โม แคก
เลือ ฮอยจ นึง อ�ื เญาะ โซนไจ โตว นึง ป ไฮญ เฟือ
ฮ� เวลา ยุฮ อื เตือง โอยจ อื โกว อื ละ ซาวป แตะ
งอ่ต ไลลวง โอเอฮี ป โอก โคระๆ ไม่ อู อื ไลลวง เซ
ละ ปุ แตะ�

22 ปาวโล ชุง บั่กบ่วน ก กอ โพรม ปุย นึง ซาลา
อะเรโอพาโก� อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย เวยีง เอ
เทน เนอ� อาึ ยุ อุ ฆวต ทื เนอมึ โม เปะ พะจาว โฮวน
เจือ โฮวน ยัง่ เงอ� 23 เญอืม โฮว เลีม อาึ โตะ เมือง
เปอะ อาึ โฮลฮ ยุ โฮวน โดฮ โอเอฮี ป ทื โม เปะ เอ�
อาึ โฮลฮ ยุ ลัก่โบ่น โม เปะ ป ทื แตะ ติ โดฮ� ไก
นังซื ไซฮ ปุย นึง� อฮั เฮี รซอม นังซื เซ� �ทไว ละ
พะจาว ป โอ เอะ ยุง�� อฮั เซ� พะจาว ป ไว โม เปะ
เตือง โอ เปอะ ยุง เซ� อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ไม่ ซ
เปลีฮ โรฮ แตะ ไลลวง อื ละ เปอะ�

24 �พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ โอเอฮี อาวต นึง อื
โครยญ เจือ� อาวต โตว นึง เวอืต ยุฮ ปุย นึง เตะ
แตะ� นึง มัฮ พะจาว เซ ป กุม ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะ
ลอง� 25 พะจาว เซ เปิง โตว ป ยุฮ ปุย ละ แตะ นึง
เตะ แตะ� นึง มัฮ อื ป โอ ตุก นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอึ
ม� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป โพต จีวติ ไม่ รพาวม ละ

ปุย โครยญ โฆะ ปุย� ไม่ มัฮ อื ป เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย
โครยญ เจือ� 26 โฆะ โอ พะจาว เกือฮ ปุย โครยญ
เจือ ปุย เกิต เน่อมึ นึง ปุย ติ โน่ง� ฟวยจ เซ เกือฮ อื
อาวต เล่ีป เตะ เล่ีป ตุก� พัต อาึง เคิ เนอมึ อื ละ อ�ื
ไม่ ม่าื พริ โตฮ โกลง นึง นาตี ก อาวต อ�ื 27พะจาว
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย ซาวป ยุ โกะ
แตะ� ดัฮ ซาวป เนอมึ ยุ ป มัฮ พะจาว ตึน ซ ยุง อื ป
มัฮ อ�ื ญันได่ พะจาว ซไง โตว ฮา เอะ ติ ตื เนอึม�
28 เอะ ไอม เมอะ� รซอฮ เฮาะ� ไก จีวติ เบือ พะจาว
เซ� มัฮ โรฮ ตอก อฮั โม เปะ อื นึง รซอม แล่ โฮ�
�เอจี มัฮ เนอมึ เอะ เฮี จัตเจือ อ�ื� อฮั เซ�

29�ดัฮ เอะ มัฮ เนอมึ จัตเจือ พะจาว ตอก เซ โฮ�
ปุก โตว ละ อฮั ฮะ พะจาว มัฮ ตอก ฮุป ยุฮ ปุย นึง
ไคร นึง มาื ไม่ ซโมะ ป ปอยจ ปุย นึง พันญา พันญวง
แตะ� 30 เญือม งาวไงญ ลัง่ ปุย โฆะ โอ� พะจาว ทื
โตว อื พิต� ปเล่ีย เฮี พะจาว ปังเมอ ดวน ปุย โปวฮ
รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ โครยญ โฆะ
ปุย โครยญ เญือะ โครยญ ยว่ง� 31พะจาว เอจี พัต
อาึง ซเงะ จี อาึง ซาวม นึง ซ รเตีฮ อื ปุย ปลัฮเตะ เฮี
ตัม รพาวม ซื แตะ� ซ เกือฮ ปุย เลือก แตะ ติ ปุย
เซ รเตีฮ อ�ื ปุย เลือก อื ติ ปุย เซ เอจี เกือฮ อื โกฮ
ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ เบือ เซ ป เกือฮ อื
ปุย ยุง แจง แน ซ รเตีฮ แตะ ปุย ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อื ปาวโล เยอ�

32 ปุย โฮวน เซ เญือม เอจี ฮมอง อื ไลลวง ซ โกฮ
ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� เพียก แฮม ปาวโล
ฆาื อื งอ่น� งอ่น อื ปังเมอ อฮั เฮ�ี �โอเอฮี ไล เซ
เอะ ฆวต ฮมอง แม เน่อมึ นึง ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
33ฟวยจ เซ ปาวโล โอก ฮา ก โพรม แตะ เซ� 34 ไก
โรฮ งอ่น ป รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื เจือ โรฮ พะ
จาว� ไน โม ป เจือ เซ เยอ มัฮ ด่ีโอนิซีอตั� มัฮ ซมา
ชกิ ซพา นึง ซาลา อะเรโอพาโก เซ ติ ปุย� มัฮ โรฮ
ปรโปวน ปมอยฮ ด่ามารติ ติ ปุย� ไม่ ปุย ไฮญ งอ่น�

18
ไลลวง ป เกิต นึง เวยีง โครนิ

1 ฟวยจ เซ ปาวโล โอก เน่อมึ เวยีง เอเทน โฮว
ฮอยจ นึง เวยีง โครนิ� 2รโตฮ ยุ โม ยวิ นา เซ ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ อะควลิา� ไพรม อื มัฮ ปุย นึง เมือง โพน
โท� เดอมึ มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ นึง เมือง อติาลี ไม่ ปร
โปวน เญือะ แตะ� มอยฮ ปรโปวน เญือะ อื เซ มัฮ
ปรซิลา� มัฮ โอก อื ฮา เมือง เซ ฆาื ดวน กซัต คลา
วด่ีโอ โม ยวิ โอก ฮา เวยีง โรม โครยญ โฆะ แตะ�
ปาวโล โฮว เคะ ปุย ลอา เซ ฆาื อ�ื 3 อาวต ยุฮ ดิ กัน
ไม่ อื นึง ริ อื โซม นึง ไล ติ ตอก ปุ แตะ� มัฮ โม ป
ชญิ พากัง� 4 ปาวโล ลลัฮ่ อู ดิ ไม่ ปุย โตะ โฮงซุต
ยุฮ โม ยวิ โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ซาวป นัม รพาวม โม
ยวิ ไม่ โม กรกิ นา เซ นึง ฆวต เกือฮ อื เจือ พะเยซู�

5 เญอืม เอจี ฮอยจ ซีลา ไม่ ทิโมที เน่อมึ นึง จังวตั
มาซิโด่เนีย� ปาวโล ซปึต ซน่อง ครอฮ แตะ ไลลวง
พะจาว ฮา ไพรม แตะ� แปน พีญัน ละ โม ยวิ นึง
เกือฮ อื ยุง ซโตฮ มัฮ เนอึม พะเยซู พะครติ� 6 โม
เซ ปังเมอ เกกัมฮอน อื ไม่ เพียก แฮม แตะ� ปาว



กัน ไกญกอ 18:7 970 กัน ไกญกอ 19:5

โล ลปลอยฮ เครองึ จาวป แตะ ละ อื ฆาื อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ เน่อมึ นึง พะจาว
เอจี มัฮ ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ� เญือะ เกว โตว ไม่ อาึ�
เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ� อาึ ซ โฮว แม เคะ ปุย ตัง
เมือง�� อฮั เซ ละ อ�ื

7ฟวยจ เซ ปาวโล โอก ฮา โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เซ�
โฮว ฮอยจ นึง เญือะ ปุย ตังเมือง ป ทื พะจาว ติ ปุย
ละ ซ โพรม แตะ นา เซ� มอยฮ ปุย เซ มัฮ ติโต ยุซ
โท� เญือะ อื อาวต โบ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เซ� 8 เญื
อม เซ ครซิะโพ ป มัฮ ฮวันา โฮงซุต เซ� เจือ พะโอง
จาว เตือง เญือะ แตะ� ปุย เวยีง โครนิ เมือต เอจี
ฮมอง ป อฮั ปาวโล เซ� โฮวน โรฮ ป เจือ พะเยซู ฆาื
อ�ื ลอต รปั บัป่ติซมา�

9 ไก ติ ซาวม เญอืม ยุ บลอง ปาวโล ฮอยจ พะโอง
จาว เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี
ครอฮ แนฮ ละ ปุย� ทัน โตว อาวต โฆย� 10 อาึ ซ
อาวต ไม่ เปอะ� ไก โตว ป ซ ปุน ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ�
เวยีง เฮี โฮวน ปุย ไน อาึ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะโอง
จาว เยอ� 11 ปาวโล อาวต เนอึม ฆาื อื นึง เวยีง เซ
ติ เนอึม ไปล แลฮ เคิ� เพอกึ ตอม ปุย เกือฮ อื ยุง
ลปุง พะจาว�

12ฟวยจ เซ เญอืม แปน โรง กาลิโอ จาวเมือง จัง
วตั อะคายา� โม ยวิ บะ ปุ แตะ โฮมวต ปาวโล� ตาว
อื ฮอยจ ละ ซัน� 13ฟอง อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ป
ริ นัม รพาวม ปุย เกือฮ อื ไว พะจาว ตอก ซ พิต อื
โกตไม ยุฮ เอะ�� อฮั เซ ละ จาวเมือง เซ�

14 เญอืม ริ ปาวโล อฮั โอเอฮี ฮ�ี กาลิโอ อฮั เฮี ละ
โม ยวิ� �โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ เยอ� ดัฮ กัน ยุฮ ปุย
เฮี มัฮ ปไฮะ ปฮอน ไม่ ระ เนอึม พิต ยุฮ อื โฮ� ตึน
ซ ไมจ อาึ งอ่ต ป อฮั โม เปะ� 15 เคียง มัฮ อื ตัก โต
โร เจีจ โม เปะ ไอฮ ปุ แตะ นึง ไลลวง ลปุง� ไม่ ไล
ลวง มอยฮ ปุย� ไม่ ไลลวง รติ โกลง ยุฮ โม โกะ เปอะ
ไอฮ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไอฮ ละ ปุ แตะ� อาึ ญอม โตว
รเตีฮ โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ กาลิโอ เยอ�
16ลอต เอนิ โครฮ โม เซ โอก ฮา ซัน ฆาื อ�ื 17ฟวยจ
เซ ปุย เตือง โอยจ อื โฮมวต โซซเทเน ป มัฮ ฮวันา
โฮงซุต โม ยวิ ฆาื อ�ื ปุฮ อื ลั่กกา ซัน เซ� กาลิโอ
ปังเมอ โอ เครองึ นึง อื เฟือฮ�

ปาวโล เอญี ฮอยจ เวยีง อนัทิโอก
18 เญอืม เอจี เล่ีญ บุย โรฮ อาวต ปาวโล นึง เวยีง

โครนิ เซ� โปวต รพาวม แตะ โอก โฮว ฮา โม เอียก
ปุ แตะ นา เซ� ฟวยจ เซ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม
ไม่ ปริซลา ไม่ อะควิลา� ซ โฮว นึง จังวตั ซีเรยี�
กา ฮาวก อื นึง ซปาว เซ ปาวโล กู ฮาึก แตะ นึง ยว่ง
เคนเครยี นึง เอจี ซันญา ซโตฮ อื อาึง โอเอฮี ละ โกะ
แตะ ไอฮ� 19 เญือม เอจี โฮว อื ฮอยจ นึง เวยีง เอ
เฟโซ เยอ� ปาวโล เกือฮ ปุย ลอา เซ อาวต นา เซ�
โกะ อื โฮว เลียก นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� ลลัฮ่ อู ดิ ไม่
ปุย นา เซ� 20 โม เซ ปัว อื อาวต ไม่ แตะ เล่ีญ บุย
โรฮ� ปาวโล ปังเมอ โอ ญอม อาวต ไม่ อ�ื 21 อฮั
เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ปุก รพาวม พะจาว โฮ� อาึ ซ แมๆ

เคะ เปอะ เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ ปาว
โล บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ นึง เวยีง เอเฟโซ
เซ� 22 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง ซีซาเรยา เยอ�
ลอต ฮาวก เลีม เคะ ครติซจัก นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ฟวยจ เซ เลีฮ แม ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก�

23 ปาวโล อาวต นึง อนัทิโอก เซ ติ วงั� ฟวยจ
เซ โฮว แม ฮา อ�ื ฮอยจ นึง จังวตั กะลาเทีย ไม่ จัง
วตั ฟรเีจีย เล่ีป อ�ื เกือฮ โม ลุกซิก แควน เซ ตอน
รพาวม นึง พะจาว เตือง โอยจ อ�ื

อะโพนโล ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เวยีง เอเฟ
โซ

24 ไก โม ยวิ ติ ปุย ฮอยจ โรฮ นึง เวยีง เอเฟโซ�
มอยฮ อื มัฮ อะโพนโล� มัฮ ปุย เมือง อะเลกซันเด่
เรยี ไพรม อ�ื มัฮ ปุย เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ ไม่ ยุง
แตะ พะทัม� 25อะโพนโล เซ เอจี โฮลฮ เฮยีน ยุง ไล
ลวงพะโองจาว งอ่น� แด่น รพาวม ละ ซ เพอกึ แตะ
ไลลวง พะเยซู ละ ปุย� ปังเมอ มัฮ เมาะ ยุง อื ไลลวง
บัป่ติซมา ยุฮ โยฮนั โน่ง� 26 อู โอเอฮี ไม่ รพาวม กา
แตะ โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� เญือม ฮมอง ปรซิลา
ไม่ อะควิลา ป อฮั อื เซ� บะ อื เอญี เญือะ แตะ ฆาื
อ�ื รโฮงะ ไลลวง คระ จีวติ ยุฮ พะจาว ละ อื ซโตฮ
เกือฮ อื ยุง ที อ�ื

27ฟวยจ เซ เญอืม ไก รพาวม ฆวต โฮว อะโพนโล
เซ ฮอยจ จังวตั อะคายา� โม เอียกปุ อื นึง เอเฟโซ
เยอ รโพ อื เกือฮ โฮว� ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม ลุกซิก
แตะ ไน พะจาว เกือฮ อื รปัคัม อ�ื เญอืม เอจี ฮอยจ
อื แควน เซ� อะโพนโล เรอึม เนอึม โม ป เจือ นา
เซ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว โฮวน เจือ� 28 อะโพนโล
ลลัฮ่ เก ปุ แตะ ไม่ โม ยวิ ซองนา ปุย โฮวน� รโฮงะ
ซโตฮ ไลลวง พะทัม ละ อ�ื นึง เกือฮ อื ยุง แจง แน
มัฮ พะเยซู เซ พะครติ� โม ยวิ นา เซ ไป นึง อ�ื

19
ปาวโล อาวต เวยีง เอเฟโซ

1 เญอืม อาวต ลัง่ อะโพนโล นึง เวยีง โครนิ เนอ�
ปาวโล โฮว คระ ลวง ก ล่าวง นึง อ�ื ฮอยจ นึง เวยีง
เอเฟโซ� รโตฮ ยุ ป มัฮ ลุกซิก พะเยซู นา เซ งอ่น�
2 ไฮมญ อ�ื �โม เปะ เญือม เจือ เปอะ พะเยซู อมั
เอจี โฮลฮ เปอะ รปั ลปุ พะจาว เยอ� อมั โอ เปอะ ดิ
โฮลฮ รปั�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ โลยฮ อ�ื �ดิ โฮลฮ โตว เมอ� เอะ ดิ ฮมอง

โตว ไก ลปุ พะจาว ไม่ โอ อื ไก�� อฮั เซ ละ ปาวโล
โม เซ เยอ�

3ปาวโล ไฮมญ แม อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โม เปะ
มัฮ รปั เปอะ บัป่ติซมา ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
�เอะ รปั บัป่ติซมา ตอก เกือฮ โยฮนั ปุย รปั�� อฮั

เซ ละ อื โม เซ เยอ�
4ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �ละ โม ป เอจี โปวฮ รพาวม

ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� โยฮนั เกือฮ อื รปั บั ่
ปติซมา ไม่ ดวน อื โม อซิราเอน เจือ ป ซ ฮอยจ รเคะ
แตะ เซ� ป ซ ฮอยจ รเคะ อื เซ เอจี มัฮ พะเยซู��
อฮั เซ�

5 เญือม เอจี ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ เยอ� โม เซ
รปั เอนิ บั ่ปติซมา นึง มอยฮ พะโองจาว ป มัฮ พะ
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เยซู เซ� 6 เญือม เอจี ยอ่ง ปาวโล เตะ แตะ ราว อ�ื
โม เซ เลีฮ อาวต เอนิ ลปุ พะจาว นึง� เกียฮ อู เอนิ
นึง ลปุง ตัง โน่ง ไม่ ซึป อื ลปุง พะจาว ละ ปุ แตะ ฆาื
อ�ื 7 โม เซ เตือง โอยจ อื ไก เมาะ กาว ลอา ปุย�

8 ฟวยจ เซ ปาวโล เลียก โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ�
ลลัฮ่ เก ปุ แตะ ไม่ โม เซ ไม่ รพาวม กา แตะ ตา
ลอวย เคิ� ซาวป นัม รพาวม อื นึง ฆวต เกือฮ อื
ยุง ไลลวง ตอก ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮ
เตะ� 9 งอ่น อื ลึง ลอน รพาวม� ญอม โตว เจือ ป
อฮั อ�ื เพียก แฮม ไลลวง คระ จีวติ ยุฮ พะโองจาว
เซ ซองนา โม ป โพรม� ปาวโล โฮน ติ แตะ ฮา อ�ื
บะ โรวก ลุกซิก แตะ ป อาวต อื ลลาึง โม เซ โอก โฮว
ไม่ แตะ� ฟวยจ เซ โฮว อู ดิ ไม่ ปุย นึง โฮง เฮยีน ยุฮ
ทีรนัโน โครยญ ซเงะ่� 10 ยุฮ อื ตอก เซ เตม ลอา
เนอึม รวุก� ฮอยจ ละ ฮมอง ป อาวต จังวตั เอเซีย
ลปุง พะโองจาว เตือง โอยจ แตะ� เตือง โม ยวิ ไม่
ปุย ตัง เมือง�

11พะจาว เกือฮ ปาวโล เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เง
อตึ ปุย นึง� 12พาเจต ญุ่ก� โคะ ไฆญ ญุ่ก� ป เอจี
ไปญ ปาวโล เซ� ดัฮ ปุย โรวก ละ ป โซะ� ป โซะ เซ
ไฮ เบือ อ�ื พี เลียก นึง ปุย โอก โรฮ เบือ อ�ื

ไลลวง กวน เซวา
13 เญอืม เซ ไก โม ยวิ นึง งอ่น� มัฮ โฮม พี� โฮว

ไป โฮว มา ละ ซ โครฮ แตะ พี โอก ฮา ปุย� ริ โกว
มอยฮ พะเยซู จาว ละ ซ โครฮ แตะ พี� เคียต อฮั
เฮ�ี �อาึ ดวน ปะ โอก เบือ มอยฮ พะเยซู ป ครอฮ
ปาวโล ไลลวง อื เซ�� อฮั เซ ละ พี� 14 ไก ไม่ ปุ แตะ
อาแลฮ รเมะ ป ยุฮ ตอก เซ� มัฮ ตื กวน เซวา ซตุ
ระ ยุฮ โม ยวิ� 15พี เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุง
เงอะ พะเยซู เยอ� ปาวโล ยุง โรฮ โฮะ� โม เปะ อฮั
เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อื พี เซ� 16 ปุย ไก
พี เซ นึง เงอ� ดัม โฮมวต อื เรยีง� โม เซ ไป นึง อ�ื
เญือม เซ พี เซ ยุฮ ป โซะ ละ โม เซ โจน ตอ ฆาวง
อื ฮา เญือะ ฮาวก แตะ เซ ไม่ เบราะ บัต่ แตะ เตือง
โอยจ แตะ เอนิ�

17 ไลลวง เซ พรุ เฮอื ฮอยจ ละ ฮมอง ป อาวต นึง
เวยีง เอเฟโซ อื เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม ยวิ ไม่ โม
ปุย ตัง เมือง� โม เซ ฮลัต เตีจ เตือง โอยจ แตะ�
เคียง เซ โฮวน ป ฆวต อวต ฆวต ลื มอยฮ พะเยซู
จาว ฆาื อ�ื 18 โม ป เจือ เยอ โฮวน ป รโซะ ติ แตะ�
รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ซองนา ปุย ฆาื อ�ื 19 โม ป
ซโปก ซัก ซี เยอ ไม่ โม ป ไก กทา กทอง ไม่ ป โซะโกะ
นึง พาญัน โอเอฮี โฮวน ปุย� โรวก นังซื นังฮา ซัม
คัน ยุฮ แตะ� ตอง อื นึง งอ ซองนา ปุย เตือง โอยจ
อ�ื โอเอฮี ตอง อื เซ คิต แลน งวยฮ อ�ื ปุก พอน
ฮมาึน แทป� 20 มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป เกือฮ ปุย ยุง
เมาะ ระ อมันัต ลปุง พะจาว ฆาื อื ไม่ พรุ เฮอื อื ปุๆ�

21 กัง เคะ เอ เญอืม เอจี ฟวยจ โอเอฮี โม เซ� ปาว
โล โปวต รพาวม แตะ ละ ซ โฮว แตะ คระ จังวตั มา
ซิโด่เนีย ไม่ จังวตั อะคายา� ซ ลอต ฮอยจ เวยีง เยรู
ซาเลม� อฮั เฮ�ี �เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ เวยีง เซ�

ไมจ โรฮ อาึ ลอต ฮอยจ นึง เวยีง โรม�� อฮั เซ�
22 ปาวโล ดวน ป เรอึม ยุฮ กัน ไม่ แตะ เซ โฮว นึง
จังวตั มาซิโด่เนีย ลอา ปุย� มัฮ ทิโมที ไม่ เอราซโท�
เญอืม ดวน อื ปุย ลอา เซ โฮว เยอ� โกะ อื อาวต ลัง่
นึง จังวตั เอเซีย เซ ติ วงั ลัง่�

กัน ชุ เมือง นึง เวยีง เอเฟโซ
23 เญือม เซ เยอ� เกิต ชุ เมือง นึง เวยีง เอเฟโซ

เซ ฆาื โม ป ครอฮ ไลลวง คระ จีวติ ยุฮ พะโองจาว�
24 ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ เด่เมตรโิอ� มัฮ จังเคือง
แตม มาื� กอ แตม ฮุป เวอืต พะ อาระเทมี นึง มาื�
มัฮ เบือ กัน คิต ปุย เซ ป โฮลฮ โม จังเคือง เละ มาื
นึง อื โฮวน เนอ� 25 ป มัฮ เด่เมตรโิอ เซ เกือฮ โม
ปุโฮมว แตม แตะ เซ รโจะ ดิ ไม่ โม ป ยุฮ กัน ติ ไล
ไม่ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โฮลฮ
เอะ เละ มาื เบือ กัน เฮ�ี 26 โม เปะ ตึน ซ เอจี ยุ เอจี
ฮมอง เปอะ ไอฮ ป ยุฮ ป อฮั ปาวโล เซ� ไม่ เคียต อื
อฮั พะจาว ยุฮ ปุย นึง เตะ แตะ โอ มัฮ พะจาว เนอมึ
เมอ� ปาวโล เซ เอจี ปุน นัม รพาวม ปุย มัฮ ไม่ แตะ
โฮวน� เน่อมึ นึง เวยีง เอเฟโซ เฮี ฮอยจ ละ ไคว อื
จังวตั เอเซีย� 27 มัฮ เฮี ป ฮลัต อาึ นึง อ�ื มัฮ โตว
ซ ไลจ กัน ริ เอะ โซม นึง เฮี โน่ง� มัฮ โรฮ ซ เกือฮ
อื ปุย โอ เญือะ ทื เวอืต พะจาว รโปวน อาระเทมี ป
ตึก นึง ระ แตะ เฮี ไม่ อื ติ เจือ� พะจาว รโปวน เฮี
มัฮ ป นัปทื ปุย จังวตั เอเซีย เฮี ไม่ ปุย เล่ีป เตะ เตื
อง โอยจ อ�ื อาึ ฮลัต เตอะ โอ เญือะ ซ ไก ซักซี ฆาื
โม เฮ�ี� อฮั เซ เด่เมตรโิอ เยอ�

28 เญื อม เอจี ฮมอง โม เซ โอ เอฮี ไล เซ เยอ�
ฮาวก รพาวม เอนิ เตือง มู แตะ� อฮั เฮี นึง ลเลาะ
เรยีง แตะ� �พะ อาระเทมี เวยีง เอเฟโซ ป ระ อา��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 29 เวยีง เซ ลอต ระ เนอึม เกิต
กัน ซุกซัก นึง ฆาื อื เล่ีป อ�ื โม ป ฮาวก รพาวม เซ
โฮมวต กาโย ไม่ อะรซิทาโค� มัฮ ปุโฮมว โฮว ปาว
โล ไม่ นึง คระ� มัฮ ปุย จังวตั มาซิโด่เนีย� โม เซ
โฮมวต บัว่ ปุย ลอา เซ� ตอ เลียก ไม่ อื โตะ โฮง ละ
คอน เตือง มู แตะ� 30ปาวโล ริ โรฮ เลียก ลลาึง ปุย
โฮวน เซ� โม ลุกซิก ปังเมอ โอ เกือฮ อื เลียก� 31 ไก
งอ่น ป มัฮ โม จาวไน จังวตั เอเซีย ป มัฮ ป ยุง ไง่ ปุ
แตะ ไม่ ปาวโล� ดวน โรฮ ปุย โฮว ซตอก ปาวโล โอ
เลียก โตะ โฮง ละคอน เซ�

32 โม ป รโจะ โฮวน เซ ซุกซัก เนอึม� รโอง อฮั อื
ตอก ออฮ งอ่น� อฮั อื ตอก เอฮี งอ่น� โฮวน ลัก่ โอ
แตะ ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ ป รโจะ แตะ ละ เซ�
33 โม ยวิ งอ่น อื เกือฮ อะเลกซันเด่อ โอก โฮว อาวต
นึง ลั่กกา โม ปุย โฮวน เซ� ปุย ไฮญ ไก โรฮ งอ่น
ป รโฮงะ ไลลวง ตอก รโจะ ปุย โฮวน เซ ละ ปุย เซ�
อะเลกซันเด่อ เซ ยวก เตะ แตะ� ตะ กัฮ โม ยวิ นึง
ลปุง แตะ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 34 เญือม เอจี ยุง
โม ปุย โฮวน เซ มัฮ อะเลกซันเด่อ เซ โม ยวิ เยอ�
รโอง ดิ ไม่ ปุ แตะ ฆาื อื ด่าว ลอา ชวัโมง เอนิ� อฮั
เฮ�ี �พะ อาระเทมี เวยีง เอเฟโซ ป ระ อา�� อฮั เซ
ปุย โฮวน เซ�
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35 ไก ไน อมัเพอ ติ� ปุน เกือฮ ปุย โฮวน เซ อาวต
โฆย� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ ปุย เวยีง เอเฟโซ
เยอ� ปุย เตือง โอยจ อื เอจี ยุง อื มัฮ เอะ ปุย เวยีง
เอเฟโซ เฮี ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง เวอืต ยุฮ พะ อาระ
เทมี ป ตึก นึง ระ แตะ� ไม่ มัฮ อื ป โซะโกะ ฮรกัซา
นึง ซโมะ ซัมคัน ป ดุฮ เน่อมึ มะลอง เซ� 36 เคียง
มัฮ อื ป เนอึม ตอก เซ� โม เปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ
อาวต โฆย ไม่ โอ แตะ ยุฮ พราวป ป โอ แตะ ลัง ยุฮ�
37 โม เปะ เอจี ตาว เปอะ ปุย ลอา เฮี ฮอยจ นา เฮี เตื
อง มัฮ อื ป โอ เต เวอืต ไม่ โอ อื เพียก แฮม พะจาว
รโปวน ทื เอะ� 38 ดัฮ เด่เมตรโิอ ไม่ ปุโฮมว แตม อื
เซ ฆวต ฟอง ปุย โม เฮี โฮ� ตึน ไก ไอฮ ซเงะ พัต ปุย
อาึง ละ ซ ฟอง ปุย ปุ แตะ� ไก ไอฮ โม ป เกียฮ รเตีฮ
รตุม โอเอฮี ละ� ดัฮ ฆวต ฟอง ปุ แตะ เกือฮ ฟอง อื
ตัม ไล อ�ื 39 โม เปะ ตัม ไก ลัง่ ไลลวง ไฮญ ป ซอง
ไซ เปอะ นึง� ไมจ เปอะ ซิงซา ไม่ ปุ แตะ เญอืม เติง
เวลา โพรม ปุย� 40 อาึ ฮลัต นึง ซ ฟอง ปุย โม เอะ
นึง ไลลวง ซุกซัก ป เกิต เนาะ เฮ�ี มัฮ ซ ไฮมญ ปุย
เอะ นึง ไลลวง เด่ือต ปุย เนาะ เฮ�ี เอะ เกียฮ โลยฮ
โตว ละ อื นึง โอ อื ไก ลักทัน เฟือฮ�� อฮั เซ ไน อมั
เพอ เซ� 41 ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ� เกือฮ โม ป
โพรม เซ เอญี เตือง มู แตะ�

20
คระ โฮว ปาวโล

1 เญอืม เอจี โฆย โม ป เด่ือต เซ� ปาวโล กอก โม
ลุกซิก เอญี รโจะ โพรม ติ โดฮ� นนุ รพาวม เจือ อื
เกือฮ ตอน นึง พะจาว� ฟวยจ เซ โฮว ฮา อื ฮอยจ
นึง จังวตั มาซิโด่เนีย� 2 นนุ โรฮ รพาวม เจือ ปุย
ไน พะจาว นา เซ โฮวน เจือ� ละ เกือฮ อื อาวต ซดิ
ไม่ พะจาว ทื แตะ� เญือม เอจี เล่ีป อื ยุฮ แควน
เซ เยอ� โฮว ฮอยจ นึง เมือง กรกิ� 3 อาวต นา เซ
ลอวย เคิ� เญือม เพรยีง ปาวโล ติ แตะ ละ ซ บุก
แตะ ซปาว ฮอยจ จังวตั ซีเรยี� ฮมอง ตะ โม ยวิ ยุฮ
ป โซะ ละ แตะ� โปวต รพาวม แตะ เอญี แม ฆาื อื
นึง ชวง แตะ คระ จังวตั มาซิโด่เนีย� 4 ป โฮว ดิ ไม่
อื มัฮ โซปาเทอ ป มัฮ กวน ปีรตั� มัฮ ปุย ยว่ง เบ่โร
อา� ไม่ อะรซิทาโค� ไม่ ซีคุนโด่ ป มัฮ ปุย ยว่ง เท
ซะโลนิกา� ไม่ กาโย ป มัฮ ปุย ยว่ง เด่อบี่� ไม่ ทิโม
ที� ไม่ ปุย จังวตั เอเซีย ลอา ปุย� มอยฮ อื มัฮ ทิคิกั
ต ไม่ โตรฟีโม� 5 โม เซ ลอต โฮว มอง เอะ นึง ยว่ง
โตรอตั� 6 เญือม เอจี โปน อื เวลา โซม ปุย คโนม
ปัง โอ ไก เจือ เยอ� เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่
อมึ นึง เวยีง ฟีลิปปี� บุก ปุ โฮว ซปาว พอน ซเงะ เด
อมึ ฮอยจ เคะ โม เซ นึง ยว่ง โตรอา� ฟวยจ เซ เอะ
อาวต นา เซ อาแลฮ ซเงะ�

กวน เบลีย ป โกฮ ไอม แม
7ซาวม วนั ซาว เญอืม รโจะ ดิ ปุย ละ ซ เรยีก แตะ

โซม คโนมปัง เงอ� ปาวโล เพอกึ ตอม ปุย โฮวน เจือ
ฮอยจ ละ โด่ะ ซาวม� นึง ซ โฮว อื ฮา อื ปวยฮ พริ
เซ แม� 8 นา ก โพรม เอะ คัก ฮลาวง อื เซ เตี ปุย
ออม นึง โฮวน� 9 ไก ปรเมะ นมุ นึง ติ ปุย� มอยฮ

อื มัฮ ยูทิโค� งาวม นึง โตะ รเวอืะ ปะตู ปอง� เญื
อม เอจี เล่ีญ อฮั ปาวโล โอเอฮี ไม่ โอ อื ดิ เคราะ ติ
ชวง เงอ� ปุย เซ ไฆญ ฆุยฮๆ ฆาื อ�ื ปึตปื� จัง ออง�
ลอต ดุฮ เน่อมึ คัก ลอวย เซ ฮอยจ ลังเตะ� เญือม
เอจี ลเตือฮ ปุย อื อฮั อื เอจี ยุม� 10 ปาวโล เลีฮ นุ่ม
โอม อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุ โตวฮ ฆราึง นึง� ไอม ลัง่�� อฮั
เซ� 11 ฟวยจ เซ ฮาวก แม นึง เญือะ ฮอยจ คัก ฮ
ลาวง เซ เตือง มู แตะ� ปาวโล เรยีก คโนมปัง ละ
ปุย� โซม ดิ อ�ื อู แม ไม่ อื เล่ีญ ฮอยจ ละ ปวยฮ
พร�ิ ฟวยจ เซ โฮว ฮา อ�ื 12 โม เซ ตาว กวน เบลีย
เอจี โกฮ ไอม เซ เอญี นึง เญือะ อ�ื ไมจ มวน เนอมึ
รพาวม ไม่ อ�ื

ปาวโล โฮว นึง ซปาว ไม่ ปุโฮมว แตะ
13 โม เอะ ลอต โฮว ฮาวก นึง ซปาว รอาวม� บุก

ปุ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง อตัโซ กา ปาวโล� ตะ มอง รปั
ปาวโล นา เซ ตัม กัม พัต อื อาึง� นึง อฮั อื ติ แตะ ซ
โฮว นึง ชวง แตะ� 14 เญือม เอจี ฮอยจ อื ยว่ง อตั
โซ เซ เอะ รปั เนอึม นึง ซปาว� ฟวยจ เซ เอะ โฮว
เยอะ ฮอยจ นึง ยว่ง มิทิเลนี เตือง มู แตะ� 15 เอะ
บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ นา เซ ติ ซเงะ เดอมึ
ฮอยจ นึง เกาะ คิโอ� ติ ซเงะ อื แม ฮอยจ นึง เกาะ
ซาโม� ติ ซเงะ อื แม ฮอยจ นึง ยว่ง มีเลโท� 16 มัฮ
โฆง ปาวโล เวยี เวยีง เอเฟโซ นึง โอ อื ฆวต อาวต
นึง จังวตั เอเซีย เล่ีญ� รแน่ต โฮว ละ ซ เกือฮ แตะ
ติ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม กา เติง กัน ชลอง
ปุย ซเงะ รฮอน ดัฮ แปน โฮ�

ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ โม ป กวต
17 เญือม อาวต ปาวโล นึง ยว่ง มีเลโท� ดวน ปุย

โฮว ฮอยจ เวยีง เอเฟโซ� เกือฮ อื กอก โม ป กวต
ไน ครติซจัก ฮอยจ เคะ แตะ� 18 เญือม เอจี ฮอยจ
โม เซ� ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ยุ เอจี ยุง
เปอะ ไอฮ ป ยุฮ ป อฮั อาึ ติ เจน อาวต ไม่ เปอะ� เน่
อมึ ซเงะ ฮอยจ โรง อาึ นึง จังวตั เอเซีย ฮอยจ ปเล่ีย
เฮ�ี 19 อาึ ยุฮ กัน ละ พะโองจาว ไม่ รพาวม ปึกๆ
ออนๆ แตะ� ไม่ โอก รบวต แตะ� ไม่ โฮลฮ โฮะ โอต
เม่ะ มัก่ แตะ นึง คิต ลอป โม ยวิ ตอก ซ คัม ตุง แตะ
อาึ� 20 โอเอฮี เมาะ ป ซ ไก ป มัฮ ละ เปอะ อาึ เม่า
ะ โตว ฮา เปอะ� เอจี เพอกึ ละ เปอะ ซองนา ปุย
โฮวน ไม่ เพอกึ ละ เปอะ เตือง นึง เญือะ เปอะ โฮวน
โดฮ� 21 อาึ ซตอก รเง่อมึ ปุย เกือฮ โปวฮ รพาวม
โกะ แตะ� ไอฮ รพาวม พะจาว� ไม่ เกือฮ เจือ ไม่
อาึง รพาวม แตะ นึง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู ทื เอะ
เซ เตือง โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�

22 �ปเล่ีย เฮี อาึ ซ โฮว เยอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม
นึง เนอึง เงอะ ป อฮั ลปุ พะจาว ละ แตะ� เตือง โอ
แตะ ยุง ป ซ เกิต ละ แตะ นา เซ� 23 อาึ ยุง เงอะ
เมาะ เฮี โน่ง ป ซ เกิต ละ แตะ� ลปุ พะจาว เอจี อฮั
อาึง อื เนิ โครยญ ยว่ง เอจี ฮอยจ เจอะ� ซ โฮลฮ
โอต เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ซ ลอก เกอะ เฮลีจ เจอ� 24 อาึ
เมีญ โตว จีวติ โกะ แตะ มัฮ ป ระ ไล ละ แตะ� ระ
ลัก่ ฆวต เกือฮ ฮะ กัน ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู
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ป เกือฮ อื อาึ ยุฮ เซ ฟวยจ� กัน เซ มัฮ ซ รโฮงะ โอะ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ฮอยจ เบือ กุนมุ่น ยุฮ
อื เซ�

25 �อาึ เอจี ไตป ครอฮ ไลลวง ตอก ซ ฮอยจ ตัต
เตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ละ เปอะ ไพรม อ�ื ปเล่ีย
เฮี อาึ ยุง เงอะ โอ โม เปะ เญือะ ซ โฮลฮ ยุ แม อาึ
ติ ตื เนอึม� 26 เนาะ เฮี อาึ ฆวต ซตอก รเง่อมึ โม
เปะ นึง ไล เฮ�ี ดัฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ เน่อมึ นึง พะ
จาว เอจี มัฮ ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ� เญือะ เกว โตว ไม่
อาึ� 27 อาึ เอจี รโฮงะ ลอป รพาวม รโม่ยฮ พะจาว
ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เม่าะ โตว โอเอฮี ฮา เปอะ
ติ เจือ เนอึม� 28 โม เปะ ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา
นึง โกะ เปอะ ไอฮ� โม แกะ ยุฮ พะจาว ป เกือฮ ลปุ
พะจาว เปอะ แลน เซ� ไมจ โรฮ เปอะ โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง เตือง โอยจ อื โรฮ� ไมจ เปอะ แลน แก ปุย
ไน ครติซจัก ยุฮ พะจาว� นึง เอจี มัฮ อื ป โตฮ พะ
เยซู นึง ฮนัม แตะ ละ ซ แปน อื ปุย ไน อ�ื 29อาึ เอจี
ยุง เงอะ� เคะ เอญี อาึ อื ซ เลียก บราวก ซวก ลลาึง
เปอะ ละ ซ คัม ตุง แตะ แกะ เตือง มู อ�ื 30 ไน โม
เปะ ไอฮ ซ ไก โรฮ งอ่น ป ซ ลเตือฮ ลปุง เนอมึ แปน
ป โอ เนอมึ ละ เปอะ� ซ ซาวป โรฮ รชุยจ โม ลุกซิก
มัฮ ไม่ แตะ งอ่น� 31 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โซะโกะ
นึง แตะ ฆาื อื ไมจๆ เจอ� ไมจ เปอะ ไตม อาึง ตอก
ซตอก รเง่อมึ อาึ แตะ โครยญ โฆะ เปอะ ปอ เฌีย
รบวต เตอะ� เตือง ซเงะ่ รซาวม เตม ลอวย เนอึม
รวุก�

32 �ปเล่ีย เฮี อาึ มอป โม เปะ ละ พะจาว� เกือฮ
ลปุง กุนมุ่น ยุฮ อื กุม รพาวม เปอะ� พะจาว ปุน
เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ รพาวม เจือ แตะ ตอน ปุๆ ไม่
ซ เกือฮ อื ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ ป แฮรน อื อาึง
ละ ปุย ไน แตะ เตือง โอยจ อ�ื 33อาึ ลเลียก โตว นึง
ไคร นึง มาื ไม่ เครองึ เซอกึ ยุฮ ปุย ติ ตื เนอมึ� 34 โม
เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ยุฮ อาึ กัน ละ ซ ริ แตะ ป โซม
ป ไอฮ ละ โกะ แตะ ไม่ ปุโฮมว เยอะ โครยญ เจือ�
35อาึ เอจี แปน ปิม แตะ ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ แด่น ยุฮ กัน ตอก เซ โรฮ� ไม่ เรอมึ เปอะ ป
โอ ปุน โอ เป� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไตม ป อฮั ป
มวยญ พะเยซู จาว เญือม อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �กัน
เกือฮ กอยฮ โอเอฮี มัฮ ป เกือฮ ปุย โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ ฮา กัน เชอืน โอเอฮี�� อฮั เซ��

36 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั ปาวโล โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� ชุง ดิ นึง มะฆราวง แตะ� ไววอน ไม่ โม เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 37 โม เซ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม� โอม
ปาวโล ไม่ อ�ื ฮงาึต อ�ื 38 ระ ตุก รพาวม นึง ป อฮั
ปาวโล ละ แตะ นึง โอ แตะ เญาะ ซ โฮลฮ ยุ ปุ แตะ�
ฟวยจ เซ โฮว ตาว ปาวโล ฮอยจ นึง ซปาว รอาวม�

21
ปาวโล โฮว ลัก่ เวยีง เยรูซาเลม

1 เญือม เอจี ฟวยจ ละ เอะ โม เซ เยอ� เอะ บุก
ปุ โฮว ซปาว รอาวม โฮว ซื ฮอยจ นึง เกาะ โคต� ติ
ซเงะ อื แม โฮว ฮอยจ นึง เกาะ โรต� เญอืม เอจี โอก

เอะ เน่อมึ นา เซ เยอ� โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง พาทารา�
2 เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง ยว่ง เซ เยอ� เอะ รโตฮ
ยุ ซปาว รอาวม ติ ลัม ป ซ โฮว ฮอยจ เมือง ฟีนิเซีย�
เอะ บุก แม ปุ โฮว ซปาว เซ� 3 เญือม เอจี ฮอยจ
เจอะ นา ก ชวน แตะ เกาะ ไซปรตั เตอ� เอะ เวยี
เกาะ เซ ลวง วิ แตะ� ลอต ฮอยจ นึง จังวตั ซีเรยี�
เญือม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง ยว่ง ไทระ เยอ� ซปาว
จอต นา เซ ละ ซ ตัฮ อื ป ตัง แตะ� เอะ เลีฮ นา เซ�
4ฟวยจ เซ เอะ ซาวป ยุ โม ลุกซิก� อาวต ไม่ นา เซ
อาแลฮ ซเงะ� โม เซ ริ คัต ปาวโล เบือ ลปุ พะจาว
เกือฮ โอ ฮาวก เวยีง เยรูซาเลม� 5 เญือม เอจี ไก
อื อาแลฮ ซเงะ เอ� เอะ โอก โฮว ฮา นา เซ� โม
เซ ตาว เอะ นึง คระ ซ โฮว เยอะ ฮอยจ ก พริ ยว่ง�
เตือง ปุย เญือะ ไม่ กวน ไม่ เฌือต อื เตือง โอยจ อ�ื
เอะ ชุง นึง มะฆราวง แตะ นึง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม
เซ� ไววอน เนอะ เตือง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ ละ ปุ
แตะ� 6 เอะ ฮาวก นึง ซปาว� โม เซ เอญี นึง เญือะ
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

7ฟวยจ เซ เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ นึง
ยว่ง ไทระ ฮอยจ นึง ยว่ง ทอเลมี� เอะ โฮว เคะ โม
เอียกปุ แตะ ไน พะจาว นา เซ� อาวต ไม่ ติ ซเงะ�
8 ปวยฮ พริ เซ� เอะ โฮว เยอะ ฮา� โฮว ฮอยจ นึง
เวยีง ซีซาเรยา� เอะ ฮาวก เญือะ ฟี ลิป ป มัฮ ป
ครอฮ ไลลวง พะจาว� มัฮ ปุย ไน อาแลฮ ป เลือก
ปุย แปน ป เรอึม โม ไกญ กอ นึง เวยีง เยรูซาเลม
โฮ� 9 ฟีลิป เซ ไก กวน เครฮี ปาวน ปุย� เกียฮ ซึป
ลปุง พะจาว เตือง ปาวน แตะ�

10 เญื อม เอจี เล่ีญ บุย โรฮ อาวต เอะ นา เซ�
ฮอยจ ป ซึป ลปุง พะจาว เน่อมึ นึง จังวตั ยูเด่ีย ติ
ปุย� มอยฮ อื มัฮ อากาโบ่� 11 เลียก เคะ เอะ� ตุย
โม่ะฮุต ปาวโล� ปุก เตะ ชวง โกะ แตะ นึง อ�ื อฮั
เฮี ไม่ อ�ื �โม ยวิ นึง เวยีง เยรูซาเลม ซ ปุก โรฮ กุม
โม่ะฮุต เฮี ตอก เฮ�ี ซ มอป อื ละ ปุย ตัง เมือง� อฮั
เซ เนิ ลปุ พะจาว��

12 เอะ ไม่ ป อาวต นา เซ เญอืม ฮมอง อฮั อากาโบ่
โอเอฮี ไล เซ เยอ� ซตอก ปาวโล โอ ฮาวก นึง เวยีง
เยรูซาเลม ฆาื� 13 ปาวโล โลยฮ อ�ื �เมอยุ เยอืม
เปอะ โม เปะ เอ� เกือฮ โน่ง เปอะ อาึ โซะ รพาวม
เมอ� อาึ มัฮ โตว เตม รพาวม ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
ปุก แตะ นึง เฮลีจ ติ คระ โน่ง� ปุน ยุม โรฮ โฮะ นึง
เวยีง เยรูซาเลม เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู เซ
โรฮ�� อฮั เซ ปาวโล เยอ� 14 เญอืม โอ ปาวโล ฆวต
เนองึ ป อฮั เอะ ละ แตะ� เอะ เอ เคราะ เอนิ เนอะ ป
อฮั แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม พะ
จาว�� อฮั เซ�

15 เญือม เอจี เล่ีญ บุย อาวต เตอะ นา เซ� เอะ
แฮรป เตียป เครองึ แตะ ละ ซ ฮาวก แตะ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� 16 โม ลุกซิก เวยีง ซีซาเรยา เซ โฮว โรฮ
ไม่ เอะ งอ่น� โม เซ ตาว เอะ โฮว เคะ เญือะ มนา
ซัน� เกือฮ เอะ ฮาวก เญือะ เซ� มนาซัน เซ มัฮ ปุย
เมือง ไซปรตั ไพรม อ�ื มัฮ ลุกซิก ป เอจี เล่ีญ เจือ�

ปาวโล ฮาวก เคะ ยาโคโบ่



กัน ไกญกอ 21:17 974 กัน ไกญกอ 22:4

17 เญอืม เอจี ฮอยจ เอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ�
โม เอียกปุ ไน พะจาว รโนฮ รชงึ เอะ ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ� 18 ปวยฮ พริ เซ เอะ ไม่ ปาวโล โฮว
เลีม เคะ ยาโคโบ่� โม ป กวต ไน ครติซจัก รเจอมึ
อาวต นา เซ เตือง โอยจ แตะ� 19 เญอืม เอจี ฟวยจ
ไฮมญ ปาวโล กอ บาึง อ�ื รโฮงะ กัน เกือฮ พะจาว
แตะ ยุฮ ลลาึง ปุย ตังเมือง ละ โม เซ แปน ไล อ�ื

20 เญือม เอจี ฮมอง อื ไล เซ เยอ� ลืลาว เอนิ พะ
จาว ฆาื อื โม เซ� อฮั เฮี ละ ปาวโล� �เอียก� ปะ
ตึน ซ เอจี ยุง เปอะ ไก ป เจือ พะเยซู ลลาึง โม ยวิ
โฮวน เปือน ปุย เยอ� โม เซ เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ
แตะ ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เตือง โอยจ แตะ� 21 โม
เซ เอจี ฮมอง อฮั ปุย ปะ เพอกึ ตอม โม ยวิ ป อาวต
ลลาึง ปุย ตัง เมือง� อฮั ปะ ดวน อื ละ โปวฮ ป ไซฮ
ไอ โมเซ อาึง เตือง โอยจ อ�ื ไม่ อฮั เปอะ กวน อื โอ
ลัมเปิง ไอฮ รติกิต� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย โอ เญือะ ยุฮ
ตัม ปซี ปซา ยุฮ โม ยวิ� อฮั เซ� 22 ไมจ เอะ ยุฮ ฆาื
อื ตอก เมอ� โม เซ ตึน ซ ฮมอง อื ฮอยจ ปะ อา�
23 ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก อฮั เอะ อื ละ แตะ� นา เฮี ไก
ปาวน ปุย ป เอจี ซันญา อาึง โอเอฮี ละ โกะ แตะ�
24 ไมจ เปอะ ยุฮ ดิ ไม่ อื ตัม ปซี ปซา เกือฮ อื ติ แตะ
ซงะ่� ไมจ เปอะ กัฮ งวยฮ โอเอฮี รโตง อื ไม่ เกือฮ
เปอะ คุต ฮาึก แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม ป เอจี
ฮมอง รโจฮ ปุย เปอะ เซ ตึน ซ ยุง มัฮ อื ป โอ เนอึ
ม ป ฮมอง แตะ เซ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง ยุฮ ปะ
อื ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ ฆาื อ�ื 25 ไลลวง ปุย ตัง
เมือง ป เจือ เซ� มัฮ โน่ง แม ติ ไล� เอะ เอจี ไซฮ
รโปะ นังซื ละ ตัม ป ซิงซา เอะ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ ดวน
เวยี ปอน แตะ โอเอฮี ป ตัน ปุย ละ ฮุป� ไม่ เกือฮ อื
เวยี ปอน แตะ ฮนัม� ไม่ โอเอฮี กุน ปุย โงก อ�ื ไม่
ดวน อื ทอเนาะ ติ แตะ ฮา กัน เลนจุ�� อฮั เซ ละ
ปาวโล โม เซ เยอ�

26 เญือม เซ ปาวโล โรวก ปุย ปาวน เซ โฮว ไม่
แตะ� ปวยฮ พริ เซ เกือฮ เนอมึ ติ แตะ ซงะ่ ดิ ไม่ อื
ตัม ปซี ปซา อ�ื เลียก ดิ โตะ วฮินั ไม่ อ�ื รโฮงะ อาึง
ซเงะ ฟวยจ กัน เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ละ ปุย� มัฮ ซเงะ
ซ โรวก อื ทไว โอเอฮี รโตง ปุย โม เซ เตือง โอยจ
แตะ�

ปุย โฮมวต ปาวโล โตะ วฮินั
27 เญือม เอจี ซเปี ไคว อื ติ ควป ซเงะ ตอก อฮั อื

เซ� ไก โม ยวิ งอ่น ป อาวต จังวตั เอเซีย� ยุ ปาวโล
โตะ วฮินั เซ� เซอฮึ ซุย โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื
เกือฮ อื ฮาวก รพาวม เลียก โฮมวต ปาวโล� 28 อฮั
เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �โม เปะ โม อซิราเอน�
เรอมึ เอะ เอ� เอจี มัฮ ปุย เฮี ปุย โฮว ไป โฮว มา โค
รยญ โดฮ� รชุยจ ปุย เกือฮ อื เกละยุ โม อซิราเอน
ไม่ เกือฮ อื พามัต โกตไม ยุฮ พะจาว� เกือฮ โรฮ ปุย
พามัต วิฮนั เฮี ไม่ อ�ื โฮฮ ฮา เซ ปุย เซ เอจี โรวก
แม ปุย ตังเมือง เลียก ไม่ แตะ โตะ วฮินั เฮ�ี ป แปน
ป รแอม ลัมเลือ ละ วฮินั เฮ�ี� อฮั เซ� 29 มัฮ อฮั อื
ตอก เซ นึง ยุ อื อาวต โตรฟีโม ปุย ยว่ง เอเฟโซ ไม่

ปาวโล โตะ เวยีง ติ โฮน� มัฮ แกต อื ปาวโล โรวก
ปุย เซ เลียก ไม่ แตะ โตะ วฮินั เซ�

30 ปุย ติ เวยีง เซ ซุกซัก เตือง โอยจ แตะ� ตอ โฮว
โฮมวต ดิ ปาวโล� บัว่ อื โอก ฮา วฮินั เซ� ฟวยจ เซ
ซอง เอนิ รเวอืะ วฮินั� 31 ลไล ซาวป ปุย ยุฮ ยุม ไม่
ปาวโล เยอ� ไก ป รโฮงะ ละ ไนพัน ตฮนั ยุฮ โม โรม
ไลลวง ซุกซัก เวยีง เยรูซาเลม เตือง เมือง แตะ เซ�
32 เญือม เซ เยอ ไนพัน ตฮนั เซ โรวก โม ตฮนั ไม่
โม ไน ลอยะ ยุฮ แตะ� ตอ เลีฮ เคะ ปุย เตือง โอยจ
อื เซ� โม ลัปซด่อน เญือม ยุ อื ฮอยจ ไนพัน ตฮนั
เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื เคราะ เอนิ อื ปุฮ แตะ ปาวโล
เยอ�

33 ไนพัน เซ เลียก โฮมวต ปาวโล� ดวน ปุย ปุก
อาึง อื นึง เฮลีจ ลอา เซน� ฟวยจ เซ ไฮมญ มอยฮ
อื ไม่ ป ยุฮ อ�ื 34 ปุย โฮวน เซ รโอง อฮั อื ตอก ออฮ
งอ่น� อฮั อื ตอก เอฮี งอ่น� ไนพัน ยุง ที โตว ตอก
มัฮ ตอก มอยฮ อื ฆาื ซุกซัก ลอน ปุย ละ แตะ� ดวน
ปุย โรวก ปาวโล ฮอยจ นึง โฮง อาวต ตฮนั ฆาื อ�ื
35 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง โบง ก อาวต โม ตฮนั เซ�
โม ตฮนั จัมเปน อื ยวก โรวก ปาวโล เกือฮ โปน ฮา
ปุย โม เซ นึง เรยีง ลอน ฮาวก รพาวม ปุย โฮวน เซ�
36 โม เซ อาื อ�ื อฮั เฮี เรยีง� �ยุฮ แปฮ ไม่�� อฮั
เซ�

37 เญือม ริ โม ตฮนั ตาว ปาวโล ฮาวก ฮอยจ นึง
โฮง อาวต ตฮนั เซ� ปาวโล อฮั เฮี ละ ไนพัน ตฮนั
เซ� �อาึ ปัว อู ไม่ ปะ เญี่ยะ อมั แปน�� อฮั เซ�
ไนพัน อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั เกียฮ ลปุง กรกิ

เปอะ� 38ปะ โม่ เปอะ มัฮ ปุย เมือง อยีปิ โฮ� ป นัม
นา ปุย ชุ ยุฮ เมือง� ไม่ ตาว เปอะ ปุยไฮะ ปุยฮอน
เลียก โตะ ลาึน เวอืฮ ปาวน เปือน ปุย โฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

39ปาวโล โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตว� อาึ มัฮ โม
ยวิ� มัฮ ปุย เวยีง ทารโซ� จังวตั ซิลีเซีย� เวยีง เกิต
เตอะ เซ มัฮ โตว เวยีง แตวะ ไล� ปัว ปะ เกือฮ แตะ
ลปุง ไม่ ปุย โฮวน เฮ�ี� อฮั เซ ปาวโล�

40 เญือม เอจี โปง ไนพัน ตฮนั อื อฮั ฮา� ปาวโล
ชุง นึง โบง เซ� ยวก เตะ แตะ ละ ปุย โฮวน เซ เกือฮ
โฆย� เญือม เอจี โฆย ไมจ ปุย โฮวน เซ� ปาวโล อู
ไม่ อื นึง ลปุง ฮบีรู แตะ� อฮั เฮ�ี

22
ป อฮั ป มวยญ ปาวโล

1 �โม เปะ ป ระ ป คาว ไม่ เอียกปุ อู เตือง โอยจ
เปอะ� อาึ ปัว โม เปะ งอ่ต� ซ รโฮงะ ไลลวง ป ยุ ป
ฮมอง แตะ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อื ปาวโล เยอ�

2 เญือม ฮมอง โม เซ ลปุง ฮบีรู อื ละ แตะ� โฆย
เอนิ ฮา ไพรม แตะ ฆาื อ�ื ปาวโล อฮั แม เฮี ละ อ�ื
3 �อาึ มัฮ โม ยวิ� เกิต นึง เวยีง ทารโซ จังวตั ซิลี
เซีย� มัฮ โฮว ระ อะ นึง เวยีง เฮ�ี อาึ เอจี โฮลฮ
เฮยีน รติ มะ โกลง เปือะ แตะ โครยญ เจือ เน่อมึ นึง
อาจาน กามาลิเอน� ไพรม อื อาึ เรยีง เนอมึ รพาวม
ละ ซ ทื แตะ พะจาว ตอก ทื โม เปะ อื ปเล่ีย เฮ�ี 4อาึ
โกย โคมเฮง แตะ ปุย ทื ไลลวง พะเยซู เฮี ฮอยจ ละ
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ยุม อ�ื โฮมวต ดุฮ โตะ คอก เตือง ปรเมะ ปรโปวน�
5 ฮวันา ซตุ ไม่ โม ป มัฮ ซมาชกิ ซพา เตือง โอยจ อื
ยุง อื ซโตฮ มัฮ อื ป เนอึม ป อฮั อาึ เฮ�ี อาึ โฮลฮ
นังซื ลัปลอง แตะ เน่อมึ นึง โม เซ� ไซฮ รโปะ ละ โม
เอียกปุ แตะ ป มัฮ โม ยวิ นึง เวยีง ด่ามาซกัต� อาึ
ลอต โฮว ไม่ นา เซ ละ ซ โฮมวต แตะ ปุก ปุย นึง เฮ
ลีจ� ตะ โรวก เอญี ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม ละ ซ ญวต แตะ ตุต ละ�

6 �เญอืม เอจี โฮว เยอะ ซดิ ไม่ เวยีง ด่ามาซกัต�
เมาะ งอ่น ซเงะ เอ� ซอต เอนิ ซเปีย เนิ เน่อมึ มะ
ลอง เรยีง� รวติ เอนิ อาึ� 7 อาึ ฆลาื เอนิ เนอะ�
ฮมอง แม เซียง ป อฮั เฮี ละ แตะ� �ซาวโล� ซาว
โล� เมอยุ โคมเฮง เปอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

8 �อาึ โลยฮ ละ อ�ื �โอ พะโอง กุม อาึ� ปะ มัฮ
เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ�
�เซียง เซ โลยฮ อื เนิ� �อาึ มัฮ เยซู ปุย ยว่ง นา

ซาเรต ป กัมลัง โคมเฮง เปอะ เซ�� อฮั เซ เนิ� 9 โม
ป โฮว ไม่ เยอะ ยุ โรฮ อื ซเปีย เซ ปังเมอ โอ ฮมอง
เซียง ป อฮั โอเอฮี ละ อาึ เซ�

10�อาึ ไฮมญแม นึง อ�ื �โอ พะโอง กุม อาึ� เมอ
ป ไมจ อาึ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ�
�พะโองจาว อฮั อื เนิ� �โกฮ โฮว เลียก เวยีง ด่า

มาซกัต เตอ� ไก นา เซ ป ซ รโฮงะ ละ เปอะ กัน
ซ เกือฮ พะจาว เปอะ ยุฮ ตัม ปุก อื รพาวม แตะ โค
รยญ เจือ�� อฮั เซ เนิ� 11 เญอืม เซ อาึ ลอต โอ เกีย
ฮ ยุ โอเอฮี ฆาื รงั ซเปีย เซ� โม ป โฮว ไม่ เยอะ โตวก
โรวก เตะ อาึ ฆาื อื ตาว อาึ ฮอยจ นึง เวยีง เซ�

12�นา เซ ไก ปุย ติ� มัฮ ป ทื เนอมึ พะจาว ไม่ ยุฮ
อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ� มอยฮ อื มัฮ
อะนาเนีย� โม ยวิ อาวต นา เซ ไก โตว ป โอ อวต โอ
ลื ปุย เซ เยอ� 13 ป มัฮ อะนาเนีย เซ เอญี เคะ อาึ�
ฮอยจ โบ เยอะ� อฮั เฮ�ี �เอยีก ซาวโล� ยุ แปฮ โอ
เอฮี ฮ�ี� อฮั เซ เนิ� เญือม เซ เยอ อาึ ยุ แม โอเอฮี
ตอก ไพรม แตะ� ยุ โรฮ ปุย เซ�

14�ปุย เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม
เอะ เอ� เอจี เลือก อาึง ปะ นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ ยุง
รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ ยุ พะโอง ป ซื ป
ไซ เซ� ไม่ โฮลฮ เปอะ ฮมอง ลเลาะ ลปุง อ�ื 15 ซ
โฮลฮ เปอะ แปน ซกิ พญีัน ยุฮ อื ละ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื ละ ซ ร โฮงะ เปอะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ อ�ื
16 ปเล่ีย เฮี เมอ ป มอง ลัง่ เปอะ� โกฮ� รปั แปฮ
บั่ปติซมา เยอ� กอก ปัว เรอึม เปอะ เดอมึ ซ รไซจ
มัป่ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ เนิ อะนาเนีย เยอ�

17�กัง เคะ เอ� อาึ เอญี แม นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ลไล ไววอน เนอะ โตะ วฮินั เนอ� 18อาึ โฮลฮ ยุ บลอง
พะโองจาว� อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ซไจ โอก ฮา เยรู
ซาเลม นึง โอ ปุย เวยีง เฮี ปุน ไอฮ ลปุง รโฮงะ เปอะ
เญือม รโฮงะ เปอะ ไลลวง อาึ ละ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

19 �อาึ อฮั เฮี ละ� �โอ พะโองจาว� โม เซ เอจี
ยุง อื กอ เลียก อาึ โตะ โฮงซุต โฮวน โดฮ ไม่ โฮม
วต เตอะ ดุฮ โม ป เจือ เปอะ เซ โตะ คอก� ไม่ ปุฮ
เฟียต โรฮ โฮะ งอ่น� 20 เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซเท

เฟน ป ครอฮ ไลลวง เปอะ โฮ� อาึ อาวต โรฮ ไม่ นา
เซ� พาวม ดิ โรฮ ไม่ โม เซ ไม่ มอง แตะ แลน เค
รองึ เซอกึ ยุฮ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ�� อฮั เซ ละ�

21 �พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �โฮว เมิฮ� อาึ ซ
เกือฮ ปะ โฮว เคะ ปุย ตังเมือง ก ซไง อ�ื� อฮั เซ��

22 โม ปุย โฮวน เซ งอ่ต ป อฮั ปาวโล เคียง เซ
โน่ง� ฟวยจ เซ อฮั อื เรยีง� �ไมจ ยุฮ แปฮ ไม่ ปุย
เฮี เยอ� เกือฮ โปน แปฮ ปลัฮเตะ เฮ�ี เญาะ คาว
โตว ละ ไอม แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

23 รโอง เรยีง ซพรอต เครองึ เซอกึ แตะ� กาวป
เจาะ รกาื ไม่ อ�ื 24 ไนพัน ตฮนั ดวน ปุย ตาว ปาวโล
เลียก นึง โฮง อาวต โม ตฮนั ฆาื อ�ื ดวน ปุย เฟียต
อื นึง ซ ไตซวน อื ไลลวง รโอง ปุย ละ อื เซ� 25 เญื
อม เอจี รเบี่ยก ปุย ปาวโล นึง โม่ะ ฮกั เกอ� ปาวโล
ไฮมญ อื นึง ไนลอยะ ตฮนั ป อาวต นา เซ� �ไลลวง
เฟียต เปอะ โม โรม ติ ปุย กา ตัตซิน ปุย อ�ื อมั ปุก
อื โกตไม�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 ไนลอยะ เซ� เญือม เอจี ฮมอง อื ไล เซ เยอ�
โฮว รโฮงะ อื ละ ไนพัน� �ปุย เฮี มัฮ โม โรม� เมอ
ตะ เปอะ ยุฮ ละ อ�ื� อฮั เซ�

27 ไนพัน เซ เอญี ไฮมญ ปาวโล� �ปะ อมั มัฮ เนอึ
ม เปอะ โม โรม� รโฮงะ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปาวโล โลยฮ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ�
28 ไนพัน อฮั แม เฮ�ี �อาึ กา โฮลฮ แตะ แปน โม

โรม ตอก เฮี โอยจ มาื ยุฮ ฮุ โฮวน�� อฮั เซ�
ปาวโล โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย ตึน เกิต เน่อมึ นึง

โม โรม�� อฮั เซ�
29 เญือม เซ เยอ โม ป ตะ ไตซวน เซ เคราะ เอนิ

อ�ื ไนพัน เญอืม เอจี ยุง อื มัฮ อื โม โรม� ฮลัต เตีจ
ฆาื อื นึง ดวน แตะ ปุย โฮว ปุก ปาวโล ตอก เซ�
30 ปวยฮ พริ เซ แม� ไนพัน ฆวต ยุง ที ไลลวง นอป
โม ยวิ อื พิต� กัฮ โม่ะเฮลีจ ป ปุก ปุย อื เซ� ฟวยจ
เซ ดวน โม ซตุ ระ เอญี รโจะ ดิ ไม่ โม ซมาชกิ ซพา
เตือง โอยจ อ�ื ตาว ปาวโล เลีฮ อาวต อกั อวน อ�ื

23
ป อฮั ปาวโล ละ โม ป รเตีฮ รตุม

1 เญอืม เซ ปาวโล แก โม ป มัฮ ซมาชกิ ซพา เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� อาึ เอจี แจง
นึง ยุง โอ แตะ ยุฮ ป พิต ละ พะจาว เน่อมึ ไพรม
อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี ไก โตว รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ
แตะ นึง ไลลวง เซ เญี่ยะ เนอึม�� อฮั เซ� 2 เญือม
เซ อะนาเนีย ป มัฮ ฮวันา ซตุ อู ดวน ป อาวต โบ อื
เดือฮ มวยญ ปาวโล ฆาื อ�ื 3 ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื
�พะจาว ซ เดือฮ โรฮ ปะ นึง มัฮ เปอะ ปุย ไล โกะ ไล
เอยีง� ปะ เคียต เปอะ งาวม รเตีฮ อาึ ตัม โกตไม�
เมือต แลน โกะ เปอะ ยุฮ เปอะ ปพิต โกตไม นึง ดวน
เปอะ ปุย เดือฮ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 โม ป อาวต โบ อื นา เซ อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ปะ
โรวต โน่ง เปอะ เพียก แฮม ฮวันา ซตุ ยุฮ พะจาว
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 ปาวโล โลยฮ อ�ื �เอียกปุ� อาึ ยุง โตว มัฮ ปุย
เฮี ฮวันา ซตุ� เอจี ไก เนอึม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะ
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ทัม ตอก เฮ�ี �ปุ พามัต ป ตัตเตียง เมือง เปอะ��
อฮั เซ พะทัม เมอ��

6 เญือม เอจี ยุ ปาวโล มัฮ โม เซ โม ซาดู่ซี งอ่น�
โม ฟารซีิ งอ่น� อฮั อื ละ โม เซ ตอก เฮี เรยีง� �เอี
ยกปุ อาึ มัฮ โรฮ โม ฟาริซี� โม มะเปือะ เกอะ มัฮ
โรฮ ฟารซีิ� อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว นึง ซ เกือฮ
อื โม ป ยุม โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ
ฆาื เซ ป ฟอง ปุย อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 7 เญือม เอจี
ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ� โม ฟาริซี ไม่ โม ซาดู่ซี
เก ปุ แตะ ฆาื อ�ื โม ป โพรม เซ แตก แปน ลอา มู�
8 โม ซาดู่ซี ตึน มัฮ ป อฮั ป ยุม โอ เกียฮ โกฮ ไอม�
เตปด่า ไม่ ลปุ ปุย อฮั โรฮ อื โอ ไก� โม ฟาริซี ปัง
เมอ อฮั อื ไก ตื�

9 เก เนอมึ เก แนม ปุ แตะ ฆาื อื เนอมึ ไอฮ พาวม
แตะ� โม คู เพอกึ พะทัม ไน โม ฟารซีิ โกฮ ชุง งอ่น�
อฮั เฮี เรยีง� �เอะ ยุ โตว คระ พิต ปุย เฮี ติ เจือ เนอึ
ม� เมอ เตือง อื ไก ลปุ โอเอฮี ญุ่ก� เตปด่า ญุ่ก ป
อฮั โอเอฮี ละ อื ยุง่�� อฮั เซ ละ โม ซาดู่ซี� 10 โม เซ
เก ลัมเลือ ปุ แตะ� เด่ือต เนอึม ไอฮ พาวม แตะ�
เญือม เซ ไนพัน ฮลัต ปุย เดือ รเยยีง นึง ปาวโล
ฮอยจ ละ ฆรอยจ เนะซองั อ�ื ดวน โม ตฮนั เลีฮ ลู
ตุย ปาวโล โอก ฮา โม เซ� ตาว อื โฮว เลียก โตะ โฮง
อาวต โม ตฮนั ฆาื อ�ื

11 ซาวม เซ เยอ� พะโองจาว ฮอยจ ชุง โบ ปาว
โล� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ตุย รพาวม เรยีง
แตะ� ปะ เอจี แปน เปอะ ซกิ พีญัน ไลลวง อาึ นึง
เวยีง เยรูซาเลม ตอก ออฮ� ไมจ โรฮ เปอะ แปน ซกิ
พญีัน นึง เวยีง โรม ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

โม ยวิ ตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปาวโล
12 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม ยวิ ซันญา อาึง อื

ไม่ ปุ แตะ โอ แตะ ซ โซม ซ ญุ โอเอฮี กา เฆียง ยุม
แตะ ยุฮ ปาวโล เยอ� 13 ป ซันญา อาึง โอเอฮี ตอก
เซ ไก ไม่ ปุ แตะ รปาวน โฮฮ ปุย� 14 โม เซ โฮว เคะ
โม ซตุ ระ ไม่ โม ป กวต� อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี ซันญา
อาึง ไม่ ปุ แตะ ซโตฮ โอ แตะ ซ โซม กา เฆียง ยุม
แตะ ยุฮ ปาวโล� 15 ปเล่ีย เฮี โม เปะ ไม่ โม ซมา
ชกิ ซพา� ไมจ เปอะ รโปะ ดิ มวยญ แตะ ละ ไนพัน�
เกือฮ ตาว ปาวโล เลีฮ ฮอยจ นึง ซพา ละ ซ งอ่ต อื
ไลลวง อื ซโตฮ ฮา ไพรม แตะ� ไมจ เปอะ เคียต อฮั
ละ อื ตอก เซ� โม เอะ นึง อื ซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ
ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปาวโล กา ฮอยจ อื นา เฮ�ี� อฮั เซ�

ปรเมะ นมุ รโฮงะ ไลลวง ละ ตฮนั
16 เญือม เซ กวน รเมะ รนัน ปาวโล ลอก ฮมอง

ไลลวง ป ตะ โม เซ ยุฮ ละ อ�ื เลียก ฆาื อื นึง โฮง
อาวต โม ตฮนั� รโฮงะ อื ละ ปาวโล�

17ฟวยจ เซ ปาวโล กอก ไนลอยะ ตฮนั เอญี เคะ
แตะ ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ ตาว กวนดุ เฮี
เอญี เคะ ไนพัน นึง ไก ป ซ อฮั อื ละ อ�ื� อฮั เซ�
18 ไนลอยะ เซ โฮว ตาว เนอึม ปุย เซ ฮอยจ เคะ ไน
พัน�

อฮั เฮ�ี �ปาวโล ป คัง ปุย เซ กอก อาึ เอญี เคะ
แตะ� ปัว อาึ ตาว ปรเมะ นมุ เฮี เอญี เคะ ปะ� นึง
ไก ป ซ อฮั อื ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 ไนพัน โตวก โรวก เตะ กวนโซะ ปาวโล เซ โฮว
ไฮมญ อื นา ก ไฆลป อ�ื อฮั เฮ�ี �ปะ เมอ ซ รโฮงะ
เปอะ ละ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ปรเมะ นมุ เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โม ยวิ เอจี โตก
โลง ละ ซ ปัว แตะ ปะ โฮว ตาว ปาวโล เลีฮ ฮอยจ นา
ก โพรม โม ซพา ซงา่วป� เคียต ตะ ไฮมญ ไลลวง
อื ซโตฮ ฮา ไพรม แตะ� 21 ปัว ปะ โอ เนอึง ละ อ�ื
เอจี ไก ปรเมะ รปาวน โฮฮ ปุย ป ซันญา อาึง โอ แตะ
ซ โซม ซ ญุ โอเอฮี กา โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปาวโล
เยอ� ปเล่ีย เฮี โม เซ เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ อ�ื มัฮ มอง ลัง่ อื รซอม ปะ โน่ง�� อฮั
เซ ละ อ�ื

22 เญอืม เซ ไนพัน เกือฮ ปรเมะ นมุ เซ เอญี� อฮั
อาึง เฮี ละ อ�ื �ปุ รโฮงะ ละ ปุย ติ ปุย เนอึม รโฮงะ
เปอะ ไล เฮี ละ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย ตาว ปาวโล ฮอยจ ละ จาวเมือง
23 ฟวยจ เซ ไนพัน กอก แม ไนลอยะ เอญี เคะ

แตะ ลอา ปุย� อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ดวน ตฮนั เกือฮ
เพรยีง ติ แตะ โฮว ลอา รอย ปุย� ไม่ ตฮนั บุก บรอง
อาลแฆลฮ ปุย� เกือฮ โรฮ โฮว ไม่ โม ตฮนั ไปญ เพ
ลียฮ ลอา รอย ปุย� เกือฮ โอก โฮว เนฮ เมือ โด่ะ
ซาวม ละ ซ โฮว แตะ นึง เวยีง ซีซาเรยา� 24 ไมจ
โรฮ เปอะ ซาวป บรอง ละ ซ เกือฮ เปอะ ปาวโล บุก
ปุ โฮว� ตาว เกือฮ โฮว ไมจๆ ฮอยจ เคะ เฟลิก ป มัฮ
จาวเมือง�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญอืม เซ ไนพัน งาวม ไซฮ นังซื ละ ซ รโปะ แตะ
ละ เฟลิก ตอก เฮ�ี 26 �นังซื รโปะ คลาวด่ีโอ ลิเซีย
ละ เฟลิก ป มัฮ จาวเมือง ป นัปทื เยอะ� โม่ เปอะ
กอ� 27 ปุย ป ตาว โม ตฮนั เฮี ฮอยจ เคะ เปอะ มัฮ
ปุย โฮมวต โม ยวิ� ริ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื อาึ ฮมอง มัฮ อื
โม โรม� โฮว ตุย เยอะ ฆาื อื ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ เกือฮ
โปน ฮา ป ตะ โม เซ ยุฮ ละ อ�ื 28 อาึ เลีฮ ตาว ละ
ซพา ยุฮ โม ยวิ ฆาื อ�ื นึง ฆวต ยุง แตะ ไล นอป ปุย
อื พิต� 29 เมือต ฮมอง ไลลวง อ�ื ฮมอง โตว โตะ
พิต อื ปอ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื พิต อื ปอ ไมจ อื คัง�
ปุ โรฮ ไก� มัฮ เยอื ฟอง ปุย อื นึง ไลลวง รติ โกลง
ยุฮ โกะ อื ไอฮ� 30 เญือม เอจี ฮมอง อาึ ไลลวง ตะ
โม ยวิ บระ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เฮ�ี อาึ แกต ติ แตะ ไมจ
เกือฮ ฮอยจ เคะ ปะ ฆาื อ�ื อาึ ดวน โม ป นอป อื
พิต เซ โฮว อฮั ไอฮ รซอม ฟอง แตะ ซองนา ปะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ คลาวด่ีโอ ลิเซีย นึง นังซื ไซฮ แตะ เซ�

31 โม ตฮนั เซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน ไนพัน เซ แตะ
ยุฮ� ซาวม เซ โรวก ปาวโล ฮอยจ เคียง ยว่ง อนัทิพั
ตร�ี 32 ปวยฮ พริ เซ โม ตฮนั ป โฮว นึง ชวง แตะ
เกือฮ โม ตฮนั บุก บรอง ลอต ตาว ปาวโล� โม โกะ
อื เอญี นึง ไคะ อาวต แตะ� 33 โม ป ตาว ปาวโล เซ
ฮอยจ เนอึม นึง เวยีง ซีซาเรยา เซ� มอป ปาวโล
ไม่ นังซื โรวก แตะ เซ ละ จาวเมือง� 34 เญือม เอจี
ฟวยจ ลาว จาวเมือง นังซื เซ เยอ� ไฮมญ เน่อมึ จัง
วตั ฮอยจ ปาวโล� เญือม เอจี ฮมอง อื ฮอยจ อื เน่
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อมึ นึง จังวตั ซีลิเซีย เซ� 35 อฮั เฮ�ี �เญอืม เอจี เฆ
รอมึ ฮอยจ ป ฟอง ปะ เซ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ งอ่ต
ละ เปอะ ละ ซ ตัตซิน แตะ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ ดวน
ปุย แลน แก ปาวโล นึง เญือะ ยุฮ เฮโรต�

24
โม ยวิ ฟอง ปาวโล

1 เญือม เอจี ไก อื พอน ซเงะ เอ� อะนาเนีย ป
มัฮ ฮวันา ซตุ อู เลีฮ ฮอยจ นึง เวยีง ซีซา เรยา�
โฮว ดิ ไม่ ป กวต ป เฮยีง งอ่น ไม่ ทไนควมั ติ ปุย�
มอยฮ ปุย เซ มัฮ เทอทูโล� โม เซ ฮอยจ ฟอง ปาว
โล ละ จาวเมือง เซ โฮวน เจือ� 2 เญือม เอจี กอก
ปุย ปาวโล ฮอยจ เจอ� เทอทูโล เซ โกฮ ฟอง อื แปน
ไล แตะ� อฮั เฮ�ี �จาวเมือง เฟลิก ป ตึก นึง ระ
แตะ� บัน่เมือง เอะ เฮี เอจี เล่ีญ อาวต อื ไม่ ซนกุ
ซุกบัน่ แตะ เบือ ป ตัต ป เตียง ปะ อา� โอเอฮี โอ
ไมจ เอจี เฌาะ เปอะ แปน ป ไมจ โฮวน เจือ� 3 เอะ
ยุง เงอะ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เนิ โครยญ เจือ
โครยญ โดฮ โฮ� เอะ ญันด่ี ไม่ เปอะ โครยญ จัต โค
รยญ เจือ� 4 เคียง เมอ ตอก อื เซ� เอะ ฆวต อฮั โตว
โรฮ โฮวน มวยญ ละ ซ ซุกซัก แตะ กัน ยุฮ เปอะ� ซ
อฮั ละ เปอะ ติ ลอา มวยญ โน่ง� ปัว ปะ งอ่ต แลน
ละ แตะ�

5 �เอะ เอ ยุ มัฮ ปุย เฮี ปุย ซุกซัก ยุฮ บัน่ เมือง
โฮวน โดฮ� มัฮ ป เกือฮ โม ยวิ ซุกซัก ญุญะ เล่ีป
เตะ โครยญ โดฮ� มัฮ ไกญ กอ โม นาซาเรต ป โอ
ญอม ยุฮ ตัม รติ มะ โกลง เปือะ แตะ� 6 ริ โรฮ ยุฮ ป
ตวยฮ ละ วฮินั ยุฮ เอะ โรฮ� เอะ เอ โฮมวต เตอะ ฆาื
อ�ื (เอะ ไก โรฮ รพาวม ฆวต รเตีฮ เยอะ ตัม โกตไม
ยุฮ แตะ� 7 ลิเซีย ป มัฮ ไนพัน เนอ� ปังเมอ ฮอยจ
ลู ตุย อื ฮา เอะ� 8ดวน โม ป นอป ปาวโล พิต ฮอยจ
เคะ ปะ�� ดัฮ เปอะ ไฮมญ ที นึง โกะ อื ไอฮ โฮ� ตึน
ซ ยุง เปอะ โครยญ เจือ ไลลวง ฟอง เอะ อื เซ�� อฮั
เซ ละ เฟลิก ทไนควมั เซ� 9 โม ยวิ ป ฮอยจ ไม่ อื เซ
ซนัป ซนนุ โรฮ ป อฮั เทอทูโล เซ� อฮั โรฮ อื มัฮ ป
เนอมึ โครยญ เจือ�

ปาวโล กัฮ ติ แตะ
10 เญอืม เซ จาวเมือง ลฆุฮ ไกญ แตะ ละ ซ เกือฮ

แตะ ปาวโล อฮั โอเอฮี� ปาวโล อฮั อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�อาึ เอจี ยุง เงอะ เล่ีญ แปน เปอะ ป รเตีฮ โอเอฮี
นึง เมือง เฮ�ี มัฮ เซ ป รโฮงะ อาึ ไลลวง โกะ แตะ
ละ เปอะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ฆาื อ�ื 11 เคียง
ฮาวก อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ไววอน แตะ ละ
พะจาว โฮฮ โตว ฮา กาว โรฮ ลอา ซเงะ� ดัฮ เปอะ
ไตซวน ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ ไลลวง เฮ�ี 12อาึ ไก โตว
เญอืม เก ปุย ไม่ เกือฮ ฮะ โม ลัปซด่อน ซุกซัก เกอ�
ปัง มัฮ นึง วฮินั ญุ่ก� นึง โฮงซุต ญุ่ก� นึง กไน เวยีง
เซ ญุ่ก� ไก โตว ติ ตื เนอึม ป ยุ ยุฮ อาึ อื ตอก เซ�
13 ไลลวง ฟอง โม เซ อาึ ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ ไลลวง ป โอ
ไก ลักทัน� 14 ไลลวง ฟอง อื อาึ เซ มัฮ เฮี โน่ง ป
เนอมึ นึง อ�ื อาึ ทื พะจาว ป ทื จัตเจือ ไพรม แตะ�
ปังเมอ ทื เยอะ ตัม ไลลวง พะเยซู นึง อ�ื มัฮ เซ ป

อฮั อื อาึ โอ ทื ตัม รติ มะ โกลง เปือะ แตะ นึง อ�ื
โอเอฮี ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม ยุฮ แตะ ไม่
ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง พะทัม� อาึ เจือ
เยอะ โครยญ เจือ� 15 อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว
ตอก ซโอว รพาวม โม ป ฟอง แตะ เฮี โรฮ� ไล ซโอว
รพาวม เมอะ เซ มัฮ ไลลวง ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ เตือง ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร�
16 มัฮ ฆาื เซ ป ริ แนฮ อาึ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่
รพาวม โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ซองนา พะจาว ไม่ ปุย
ฆาื อ�ื

17�อาึ ฮอยจ เนอมึ เมอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม นึง
เล่ีญ โอ แตะ เญือะ ฮอยจ� โรวก โรฮ มาื ป รโปะ ปุย
ละ ปุย เมือง โกะ แตะ� ฮอยจ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
ยุฮ แตะ ไม่ อ�ื 18 เญอืม เอจี ฟวยจ เกือฮ อาึ ติ แตะ
ซงะ่ ตัม ปซี ปซา เยอ� รโตฮ ปุย ยุ ทไว เยอะ โอเอฮี
โตะ วฮินั� อาึ อาวต โตว ไม่ ปุย โฮวน� ไก โตว ตอก
ซุกซัก เกอะ ปุย� เญอืม เซ เยอ ไก โม ยวิ ฮอยจ เน่
อมึ นึง จังวตั เอเซีย นึง งอ่น ป รโตฮ ยุ อาึ อ�ื 19 โม
เซ ดัฮ ไก ตอก ซ ฟอง อาึ โฮ� คาว ละ ฮอยจ ฟอง อื
ไอฮ ซองนา ปะ� 20 โต เซ อื เกือฮ โม เฮี รโฮงะ ตอก
อฮั อื ติ แตะ ยุ พิต โฌวะ ยุฮ อาึ เญือม อาวต เตอะ
ลัก่กา โม ซมาชกิ ซพา โฮ� 21 เญอืม เซ มัฮ ตอก เฮี
ติ เจือ ป อฮั ฮะ ซโตฮ โฮ� �ซเงะ เนาะ เฮี อาึ โฮลฮ
ปุย ฟอง เงอะ ซองนา โม เปะ� ฆาื เจือ แตะ ซ โกฮ
ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�� มัฮ เซ ติ เจือ โน่ง
ป แกต เตอะ พิต นึง อื ละ โม เซ�� อฮั เซ ปาวโล�

22 เฟลิก โทลาว เอนิ อื กัน ตัตซิน แตะ เซ นึง เอจี
ยุง บุย อื ไลลวง ตอก ทื ปุย พะเยซู เซ� อฮั เฮ�ี
�เญือม เอจี เลีฮ ลิเซีย ป มัฮ ไนพัน เซ ฮอยจ นา
เฮ�ี อาึ ซ งอ่ต เตอะ ไลลวง เปอะ เกือฮ ฟวยจ��
อฮั เซ� 23 เฟลิก ดวน ไนลอยะ ตฮนั ควป แลน ปาว
โล� เกือฮ อื อาวต ซไบ่ เญี่ยะ ไม่ เกือฮ ปุโฮมว อื
ฮอยจ เคะ อื ละ ซ โรวก อื ป ตุก อื นึง ละ อื งอ่น�

เฟลิก ฆวต งอ่ต แม ไลลวง พะจาว
24ฟวยจ เซ แม พอน แลฮ ซเงะ เอ� เฟลิก ฮอยจ

ดิ ไม่ ปุย เญือะ แตะ� มอยฮ อื มัฮ ด่รูซีลา� มัฮ โม
ยวิ� เฟลิก ดวน ปุย โฮว กอก ปาวโล เอญี เคะ แตะ
ละ ซ งอ่ต แตะ ป อฮั ป มวยญ อื นึง ไลลวง ตอก
เจือ ปุย พะเยซูครติ� 25 เญือม อฮั ปาวโล ไลลวง
กัน ปุก กัน ลอก� ไม่ ตอก ไมจ ปุย เกือฮ ติ แตะ ปุน
เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� ไม่ กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว ป
ซ ฮอยจ เฆียง เฮี ละ อ�ื เฟลิก โตวฮ ฆราึง ฮลัต เตีจ
ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอญี เมิฮ� เฆียง เฮี เญื
อม เอจี เคริ ดอม อื อาึ ซ กอก แม ปะ ฮอยจ เคะ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 26 เฟลิก รไม่จ ปาวโล ซ บระ
จุต มาื ละ แตะ� ไตป ดวน ปุย กอก ปาวโล ละ แตะ
ฆาื อื นึง ฆวต อู ดิ แตะ ไม่�

27 เฟลิก ฆวต อาื รพาวม โม ยวิ เญีย่ะๆ� คัง อาึง
ปาวโล ฆาื อื ลอา เนอมึ� ฟวยจ เซ ปอซิอตั เฟซตัต
ฮอยจ ยุฮ กัน แตน เฟลิก� เญือม เซ ปาวโล อาวต
ลัง่ นา ก คัง ปุย แตะ�
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ปาวโล ฆวต เกือฮ กซัต ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ

แตะ
1 เฟซตัต เดอมึ มัฮ เลียก อื นึง กัน ยุฮ แตะ ลอวย

ซเงะ โน่ง� ฮาวก เน่อมึ เวยีง ซีซาเรยา ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� 2 โม ซตุ ระ ไม่ ป ระ ป คาว ล
ลาึง โม ยวิ นา เซ รโจฮ ปาวโล ละ อ�ื ปัว อื พาวม
ดิ ไม่ แตะ� 3 ปัว อื เกือฮ ปาวโล ฮาวก นึง เวยีง
เยรูซาเลม� ญันได่ โม โกะ อื ตะ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง
คระ� 4 เฟซตัต อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปาวโล คัง ลัง่ ปุย
นึง เวยีง ซีซาเรยา� ลอา ลอวย ซเงะ อาึ ซ เลีฮ โรฮ
นา เซ โรฮ� 5 ดัฮ ปาวโล ไก พิต ไก โฌวะ ตอก ออฮ
ตอก เอฮี ญุ่ก� เกือฮ โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ เปอะ
เลีฮ ดิ ไม่ อาึ ละ ซ ฟอง แตะ ตัม ไล อื เมิฮ�� อฮั
เซ�

6 เญือม เอจี อาวต อื นา เซ พอน แลฮ กาว ซเงะ
เอ� เฟซตัต เลีฮ ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเรยา� ปวยฮ
พริ เซ งาวม นึง ก งาวม ปุย รเตีฮ โอเอฮี� ดวน ปุย
ตาว ปาวโล เอญี เคะ แตะ� 7 เญอืม เอจี ฮอยจ ปาว
โล เยอ� โม ยวิ ป เลีฮ เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ชุง
แวต อ�ื ญวต พิต ละ อื โฮวน เจือ� ปังเมอ โอ ไก
ลักทัน เฟือฮ ป อฮั อื เซ�

8 ปาวโล กัฮ ติ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ยุฮ โตว ป พิต
โกตไม ยุฮ โม ยวิ� ละ กซัต ซีซา ปุ โรฮ พิต� ไก โตว
เญือม ยุฮ ป ตวยฮ ละ วฮินั เซ�� อฮั เซ�

9 เฟซตัต ฆวต อาื รพาวม โม ยวิ เญี่ยะๆ� ไฮมญ
ปาวโล ฆาื อ�ื �ปะ อมั ญอม เปอะ ฮาวก นึง เวยีง
เยรูซาเลม� อมั ญอม เปอะ เกือฮ อาึ รเตีฮ โอเอฮี
เฮี ละ แตะ นา เซ�� อฮั เซ�

10 ปาวโล โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ญอม โตว� อาึ เอจี
ชุง นา ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี ตัม ไล ยุฮ กซัต ซีซา� เอจี
ปุก ละ รเตีฮ ปุย เยอะ นา เฮ�ี ปะ เอจี ยุง เนอึม
เปอะ โอ อาึ ยุฮ ป พิต ละ โม ยวิ� 11 ดัฮ อาึ ยุฮ เนอึ
ม ป พิต โฮ� บุน ออฮ บุน เอฮี ญุ่ก� ตุต ฮอยจ ละ
ยุม แตะ ญุ่ก� อาึ ปุน ยุม นึง� ตอ โตว ฮา� ดัฮ โอ
เนอมึ โฮ ตอก ฟอง ปุย เยอะ เซ� ปังเมอ โอ ไก ป ซ
ปุน มอป อาึ ละ โม ยวิ ติ ตื เนอมึ� อาึ ปัว กซัต ซีซา
รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ เกือฮ แปน ป ฟวยจ�� อฮั เซ�

12 เญือม เอจี ฟวยจ อู ดิ เฟซตัต ไม่ โม ป เรอึม
แตะ เซ� อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ปะ เอจี ปัว เปอะ กซัต
ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ� ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ โฮว
เคะ อ�ื� อฮั เซ�

กซัต อะกรพิา ฮอยจ
13ฟวยจ เซ เญอืม เอจี ไก อื โฮวน ซเงะ เอ� กซัต

อะกริพา ไม่ เบ่อนิต (ป มัฮ รนัน อื เซ� ฮอยจ เลีม
เคะ เฟซตัต นึง เวยีง ซีซาเรยา� 14 เญอืม เอจี เล่ีญ
บุย อาวต อื นา เซ เยอ� เฟซตัต รโฮงะ ไลลวง ปาว
โล ละ กซัต เซ� อฮั เฮ�ี �เอจี ไก ติ ปุย ป คัง เฟลิ
ก อาึง เงอ� 15 ลไล อาวต อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เมอ� โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม ยวิ เอญี
รโฮงะ ไลลวง อื ละ อาึ� ไม่ ปัว อื อาึ ตัตซิน แปฮ
เกือฮ แปน ปุย ไก ตุต�

16�อาึ โลยฮ ละ อ�ื �มัฮ โตว ปซี ปซา โม โรม โอ
เอฮี ตอก เซ� ดัฮ ไก ป โฮลฮ ปุย ฟอง เงอ� ไมจ อื
ไก เวลา กัฮ ติ แตะ ซองนา โม ป ฟอง แตะ เซ กา เฆี
ยง ตัตซิน ปุย แตะ�� อาึ อฮั เซ ละ� 17 เญือม เซ
โม เซ ฮอยจ โรฮ เคะ อาึ นา เฮ�ี อาึ โทลาว โตว เคิ
เนอึม อื ละ อ�ื ปวยฮ พริ เซ อาึ งาวม นา ก รเตีฮ
ปุย โอเอฮี� ดวน ปุย ตาว ปุย อฮั อื พิต เซ เอญี เคะ
แตะ� 18 โม ป ฟอง อื เซ ชุง โรฮ ลั่กกา เยอะ� กา
เซ อาึ โคะ มัฮ มัฮ อื ป ระ ไล ไลลวง ฟอง อื เซ� เญื
อม เอจี ฮมอง รโจฮ โม เซ อื ตอก โตว แกต เตอะ
เฟือฮ� 19 มัฮ เก อื ปุ แตะ นึง ไลลวง ป ทื อื ไม่ ไล
ลวง ป ยุม ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เยซู� ปาวโล ปัง
เมอ อฮั อื ไอม ลัง่� 20 เญอืม รงัมะ ลัง่ รพาวม เมอะ
นึง ตอก ซ ทิม แตะ ไลลวง เฮ�ี อาึ ไฮมญ นึง ปาวโล
ตอก เฮ�ี �อมั ญอม เปอะ โฮว นึง เวยีง เยรูซาเลม�
อมั ญอม เปอะ เกือฮ ปุย รเตีฮ ไลลวง เฮี ละ แตะ นา
เซ�� อฮั เซ ละ� 21 ปาวโล ปังเมอ โอ ญอม โฮว�
ปัว แม อาวต โตะ คอก ฮอยจ ละ โฮลฮ กซัต ซีซา ร
เตีฮ อื ละ แตะ� อาึ ดวน ปุย แลน แก ฮอยจ ละ ซ
โฮลฮ แตะ เกือฮ ปุย ตาว ละ กซัต ซีซา ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

22อะกรพิา อฮั เฮี ละ เฟซตัต� �อาึ ฆวต งอ่ต โรฮ
โฮะ ป อฮั ป มวยญ ปุย เซ เยอ� อฮั เซ ละ อ�ื
เฟซตัต อฮั เฮี ละ อ�ื �ซงา่วป ซ โฮลฮ เปอะ งอ่ต

ป อฮั อ�ื� อฮั เซ�
23ปวยฮพริ เซ อะกรพิา ไม่ เบ่อนิต เซ ฮอยจ ไม่ คึ

ไม่ นัก แตะ� โฮว เลียก นา ก โพรม ปุย� ฮอยจ ดิ ไม่
โม ไนพัน ตฮนั ไม่ ป ระ ป คาว นึง เวยีง เซ� เฟซตัต
ดวน ปุย ตาว ปาวโล ฮอยจ นา เซ� 24 เฟซตัต อฮั
เฮ�ี �กซัต อะกริพา ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ
ป อาวต ดิ นา เฮี ไม่ เอะ� โม เปะ เอจี ยุ เปอะ ปุย
เฮี เยอ� โม ยวิ เตือง เมือง อื ฟอง ปุย เฮ�ี รโจฮ
อื ละ อาึ เน่อมึ เญือม อาวต เตอะ นึง เวยีง เยรูซา
เลม ฮอยจ ละ อาวต เตอะ นา เฮ�ี อฮั อื ไม่ ฮาวก
รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี เญาะ คาว โตว ละ
ไอม แตะ�� อฮั เซ เนิ� 25 อาึ ปังเมอ โอ ยุ คระ ยุฮ
อื ป พิต ปอ ยุม อ�ื เคียง ปัว อื กซัต ระ รเตีฮ ละ
แตะ� อาึ โตกโลง เนอมึ เกือฮ ปุย ตาว ละ อื ฆาื อ�ื
26อาึ ตะ ไซฮ รโปะ ไลลวง พิต อื ละ กซัต ระ เซ� ปัง
เมอ โอ โฮลฮ ไลลวง อื ซโตฮ� มัฮ เซ ป ตาว ปุย เฮี
ฮอยจ เคะ โม เปะ ฆาื อื เตือง โอยจ เปอะ� ระ ลัก่
ฆวต เกือฮ แตะ ฮอยจ เคะ กซัต อะกรพิา� ดัฮ เอะ
เอจี ฟวยจ ทิม ไลลวง อ�ื ตึน ซ โอก ไลลวง ซ ไซฮ
แฮะ รโปะ เซ� 27 ดัฮ ซ ดวน ปุย โฮว ตาว ป ตุต ไม่
โอ แตะ ไซฮ ไลลวง ตอก ฟอง ปุย อื พิต� ฮงั โอ ซ
ไก ป มัฮ� แกต เตอ แลน เนอ�� อฮั เซ�

26
ปาวโล กัฮ ติ แตะ ละ กซัต

1 เญอืม เซ กซัต อะกรพิา อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ดัฮ
เปอะ ไก ป ฆวต อฮั โฮ� อฮั เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ฟวยจ เซ ปาวโล ซนาว เตะ แตะ� รโฮงะ ไลลวง

โกะ แตะ ละ อื ตอก เฮ�ี 2�โอ กซัต อะกรพิา� ซเงะ
เนาะ เฮี อาึ มวน เนอมึ รพาวม นึง ซ โฮลฮ แตะ รโฮ
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งะ ไลลวง โกะ แตะ ซองนา เปอะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ
ยุง โอ อื มัฮ ป เนอึม ตอก ญวต โม ยวิ พิต ละ อาึ
เซ� 3 ระ มวน เนิ นึง ยุง ที ปะ ไลลวง ปซี ปซา โม
ยวิ โครยญ เจือ� ฮอยจ ละ กัน ฟู มวยญ เดือ โครวน
ยุฮ อ�ื มัฮ เซ ป ปัว อาึ ปะ งอ่ต ละ แตะ ไม่ รพาวม
ลัง่ แตะ ฆาื อ�ื

4�โม ยวิ เอจี ยุง อื เตือง โอยจ แตะ ไลลวง ยุฮ อาึ
อื เน่อมึ เญือม แตวะ ลัง่ เงอะ� เน่อมึ เญือม อาวต
แตะ เมือง โกะ แตะ ฮอยจ ละ อาวต เตอะ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เอจี ยุง ตื อ�ื 5 โม เซ มัฮ ญอม อื แปน พี
ญัน นึง ไลลวง อาึ เฮี ปุน แปน อ�ื เอจี ยุง อาึ เน่อมึ
ไพรม อื ลัง่� ยุง มัฮ ฮะ โม ฟารซีิ� ป มัฮ โม ป เคง
นึง ป ทื แตะ ฮา ปุย ไฮญ นึง ไลลวง รติ โกลง ไพรม
ยุฮ เอะ� 6 ปเล่ีย เฮี อาึ ชุง นา เฮี ละ ซ เกือฮ แตะ
ปุย รเตีฮ แตะ นึง ไลลวง ซโอว รพาวม แตะ ไม่ ลปุง
ซันญา พะจาว อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ� 7 เอะ
กาว โรฮ ลอา เจอ เยอ แด่น เนอึม แด่น แนม ละ ซ
รซอฮ แตะ ละ พะจาว เตือง ซเงะ่ รซาวม� นึง อุนไจ
แตะ ไม่ ซ โฮลฮ แตะ ป ซันญา พะจาว อาึง เซ� โอ
กซัต อะกรพิา� โม ยวิ เอจี มัฮ ฟอง อื อาึ นึง ไลลวง
ป ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ เซ� 8 โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ� เมอยุ แกต เปอะ พะจาว โอ เกียฮ เกือฮ ป
ยุม โกฮ ไอม แม เยอ�

9 �อาึ ไพรม อื คิต แนฮ ตอก ซ เกียฮ ตอซู แตะ
ไลลวง พะเยซู ยว่ง นาซาเรต ไม่ พามัต แตะ มอยฮ
อ�ื 10 โอเอฮี ตอก เซ อาึ เอจี ยุฮ ฮุ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� เญอืม เอจี โปง โม ซตุ ระ รซอม แตะ เนิ� อาึ
โฮลฮ ดุฮ ปุย ไน พะจาว โตะ คอก โฮวน ปุย� เญอืม
ตัตซิน ปุย อื เกือฮ ไก ตุต ปอ ยุม อ�ื อาึ พาวม ดิ โรฮ
ไม่ โม เซ� 11 อาึ ไตป คัม โม เซ โตะ โฮงซุต ยุฮ โม
ยวิ โครยญ โดฮ� ไม่ ริ คนัป เกือฮ โปวฮ รพาวม เจือ
แตะ พะเยซู� อาึ โฮว อาื เยอะ ละ ซ โคมเฮง แตะ
ฮอยจ นึง ยว่ง ปุย ตังเมือง นึง รอก พาวม ลัมเลือ
แตะ นึง�

12 �ติ ซเงะ อื อาึ โฮว นึง คระ เวยีง ด่ามาซกัต
ละ ซ โคมเฮง แตะ ปุย โม เซ� อาึ มัฮ โฮว เยอะ
เบือ รซอม ซตุ ระ� 13 โอ กซัต อะกรพิา� งอ่ต แลน
เมอะ� เญอืม งอ่น ซเงะ ลไล โฮว เยอะ นึง คระ เซ�
อาึ โฮลฮ ยุ รงั ซเปีย ซอต เลีฮ เน่อมึ มะลอง� เรยีง
เอนิ ฮา รฌิญ ซเงะ� รวติ อาึ ไม่ ป โฮว ไม่ เยอะ เซ�
14 เอะ ฆลาื เอนิ ฆาื ลังเตะ เตือง มู แตะ� อาึ โฮลฮ
ฮมอง ลเลาะ ป อฮั เฮี ละ แตะ นึง ลปุง ฮบีรู� �ซาว
โล� ซาวโล� เมอยุ โคมเฮง เปอะ อาึ อ�ื เอจี โซะ
เนอึม ละ เปอะ ตอก อาวม โมวก ป โซะ เญือม เดีฮ
อื โคะ เบีจ ยุฮ กุม แตะ โฮ�� อฮั เซ เนิ�

15�อาึ ไฮมญ เญอะตอก เฮ�ี �โอพะโอง กุม อาึ�
ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ� โลยฮ อื เนิ� �อาึ
มัฮ เยซู ป โคมเฮง เปอะ เซ� 16 โกฮ ชุง เมิฮ� อาึ
เอจี มัฮ เปลีฮ ติ แตะ ละ เปอะ นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ
แปน ปุย รซอฮ ละ แตะ� มัฮ โรฮ ซ เกือฮ ปะ รโฮงะ
ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เน่อมึ นึง อาึ ละ ปุย� เน่อมึ ซเงะ
เนาะ เฮี ฮอยจ ละ ป ซ เปลีฮ แม ละ เปอะ เฆียง เฮ�ี

17 อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮว เคะ โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�
ปัง ซ ยุฮ โม เซ ป โซะ ละ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ ปะ ไก
ตอก โปน� 18ซ เกือฮ ปะ โปฮ ไง่ อื เกือฮ ซเปีย� นึง
ซ เกือฮ เปอะ โม เซ ลเตือฮ ฮา ก เฟียก เอญี เคะ ซ
เปีย� ไม่ เกือฮ เปอะ โม เซ ลเตือฮ ฮา อมันัต พี ซา
ตัน เอญี เคะ พะจาว� โม เซ ดัฮ ไก รพาวม เจือ นึง
อาึ� พะจาว ซ โฮลฮ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื ไม่ ซ
โฮลฮ อื แปน มู ติ ไม่ ปุย เลือก พะจาว อาึง�� อฮั
เซ เนิ พะโองจาว เยอ�

19 �โอ กซัต อะกรพิา� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ
ยุฮ เนอึม เมอะ ตัม ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ เน่อมึ
นึง มะลอง เซ� เลฮ อฮั กัฮ เวอืน โตว� 20อาึ ครอฮ
ไลลวง พะจาว ละ ปุย เน่อมึ นึง เวยีง ด่ามาซกัต
ฮอยจ ละ เวยีง เย รูซาเลม ไม่ ไคว จังวตั ยู เด่ีย�
ฮอยจ ละ ปุย ตัง เมือง โรฮ� มัฮ เกือฮ ปุย เฌาะ
รพาวม ไพรม� ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� ไม่ เอญี อื
เคะ พะจาว� ไม่ เปลีฮ อื รพาวม โคระ แตะ นึง กัน
ยุฮ แตะ� 21 มัฮ เซ ป โฮมวต โม ยวิ อาึ ฆาื อื โตะ
วิฮนั เนอ� ไม่ ตะ อื ยุฮ ยุม ไม่ เยอ� 22 ปัง ริ ปุย
ยุฮ เนิ ตอก เซ� พะจาว เรอมึ ลัง่ อาึ ฮอยจ ละ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี มัฮ เซ ป ชุง อาึ แปน ซกิ พีญัน ยุฮ อื ละ
ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตือง ป ระ ป แตวะ ฆาื อ�ื ไล
ลวง ป อฮั อาึ เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง
พะจาว โฆะ� ไม่ ไลลวง ป อฮั ไอ โมเซ ซ เกิต เซ�
23 มัฮ อฮั อื พะครติ ซ จัมเปน โอต ป โซะ ฮอยจ ละ
ยุม แตะ� ไม่ ซ โกฮ ไอม แม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
รกา ปุย ไฮญ� นึง ซ ครอฮ แตะ ไลลวง ป ซเปีย ละ
โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�� อฮั เซ�

เฟซตัต แกต ปาวโล เงา่ะ
24 ลไล กัฮ ปาวโล ติ แตะ นึง ไลลวง เซ� เฟซตัต

อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �ปาวโล� ปะ เอจี เงา่
ะ เนอมึ เปอะ� มัฮ เงา่ะ เปอะ ฆาื โฮวน ลอน ป เฮยี
น แตะ เซ ยุง่�� อฮั เซ�

25 ปาวโล อฮั เฮ�ี �จาวเมือง ป นัปทื เยอะ� อาึ
มัฮ โตว เงา่ะ เอาะ� ป อฮั อาึ อื มัฮ ป เนอมึ ป แนม
ไม่ ไก ลักทัน อ�ื 26 กซัต เฮี เอจี ยุง ที อื โอเอฮี ไล
เซ� มัฮ เซ ป แรป อฮั ฮะ โอเอฮี ละ ฆาื อ�ื อาึ เอจี
ยุง เงอะ กซัต เฮี ตึน เอจี ซ ฮมอง ไลลวง อ�ื นึง โอ
ไลลวง เซ เกิต ก ไฆลป อ�ื 27 โอ กซัต อะกรพิา� ปะ
อมั เจือ เปอะ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ โอ�
ตัม แกต อาึ อื ตึน ซ เจือ เนอึม เปอะ�� อฮั เซ ละ
กซัต�

28 อะกรพิา อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ป อฮั ปะ ติ ลอา
มวยญ เซ� อมั แกต โรฮ เปอะ ปอ ปุน นัม อื รพาวม
อาึ เกือฮ แปน ครซิเตียน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

29ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัง อฮั ฮะ ติ ลอา มวยญ
โน่ง� ปัง อฮั ฮะ โฮวน มวยญ� โตะ รพาวม อาึ ปัว
ลัง่ พะจาว เกือฮ โรฮ ปะ แปน โรฮ ตอก อาึ� เตือง
ปะ เตือง โม ป ฮมอง ป อฮั ฮะ เนาะ เฮี เตือง โอยจ
อ�ื มัฮ โตว ไลลวง ลอก เกอะ เฮลีจ นึง อ�ื� อฮั เซ�

30 เญือม เซ กซัต โกฮ ดิ ไม่ จาวเมือง ไม่ เบ่อนิต
ไม่ ป รโจะ ดิ ไม่ อื เซ� 31 โอก ฮา นา เซ� อู ดิ ไม่ ปุ
แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี ไก โตว พิต ฮอยจ ละ ยุม อ�ื
ปอ คัง ปุย อื ปุ โรฮ ไก�� อฮั เซ�
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32 อะกรพิา อฮั เฮี ละ เฟซตัต� �ปุย เฮี มัฮ โอ อื
ปัว กซัต ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ� ตึน เอจี ซ โฮลฮ
เปอะ พลวย�� อฮั เซ�

27
โม ปาวโล บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม

1 เญือม เอจี โตกโลง ปุย เกือฮ เอะ บุก ปุ โฮว
ซปาว รอาวม ฮอยจ นึง เมือง อติาลี เยอ� โม เซ
มอป อาึง ปาวโล ละ ไนลอยะ ตฮนั ติ ปุย ไม่ ป ตุต
ไฮญ งอ่น� มอยฮ ไนลอยะ เซ มัฮ ยูเลียต� มัฮ
ปุย ไน มู ออกะซตัต ติ ปุย� 2 เอะ ฮาวก นึง ซปาว
รอาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง อตัรามิตทิยุม� มัฮ
ซปาว ป ซ โฮว นึง ยว่ง เฆียง ปลัฮ รอาวม โฮวน โดฮ
นึง จังวตั เอเซีย� ฟวยจ เซ เอะ โอก โฮว เยอะ� ไก
ปุย เวยีง เทซะโลนิกา ติ ปุย โฮว โรฮ ไม่ เอะ� มอยฮ
อื มัฮ อะรซิทาโค� ปุย จังวตั มาซิโด่เนีย�

3ปวยฮ พริ เซ เอะ จอต นึง ยว่ง ไซด่อน� ยูเลียต
เลียก พาวม นึง ปาวโล� โปง อื โฮว ลโล่ะ เคะ ปุโฮม
ว แตะ ยว่ง เซ� 4 เอะ บุก แม ปุ โฮว ซปาว เน่อมึ
นา เซ แม� โฮว เดีย เกาะ ไซปรตั นึง ตัม ลอน กาื
ซปาว เซ� 5 เญือม เอจี โฮว เตือง เงอ ปลัฮ รอาวม
ซื นา จังวตั ซีลิเซีย ไม่ จังวตั พัมฟีเลีย� เอะ ฮอยจ
นึง ยว่ง มิรา จังวตั ลีเซีย� 6 นา เซ ไนลอยะ ตฮนั
เซ รโตฮ ยุ ซปาว รอาวม ติ ลัม ป ซ โฮว นึง เมือง
อติาลี� มัฮ ซปาว ฮอยจ เน่อมึ เวยีง อะเลกซันเด่
เรยี� เกือฮ เอะ ฮาวก นึง ซปาว เซ� ไนลอยะ ตฮนั
เนอ� 7 ฟวยจ เซ เอะ ไน่ โฮว เยอะ เล่ีญ บุย� ซเปี
โอ ฮอยจ ยุฮ แตะ โบ ยว่ง คนีโด่� เญือม โอ เญือะ
ปุน โฮว คระ เซ นึง ตัม ลอน กาื เยอ� โฮว เดีย เกาะ
ครตี ฆาื อ�ื ฮอยจ ซดิ ไม่ ยว่ง ซาละโมเน� 8 ซปาว
บุก เอะ เซ ซบวต ปุ โฮว เฆียง รอง ฆาื ญัก คระ โฮว
เยอะ� เอะ ฮอยจ แม ติ โดฮ� มอยฮ อื มัฮ ตา ไมจ�
ยว่ง ลาเซีย อาวต ซดิ ไม่ นา เซ�

กาื ระ กาื กอ ฮอยจ ละ ซปาว
9 เอะ อาวต นา เซ เล่ีญ บุย� ฮอยจ ละ โปน ซเงะ

เออปึ โม ยวิ ป โซม แตะ� เอจี เติง เวลา โอ ปุย ทัน
โรวต โฮว� นึง มัฮ อื เวลา ระ กาื� ปาวโล ซตอก
รเง่อมึ ปุย ฆาื อ�ื 10 อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ โม
เปะ เอ� ดัฮ เอะ ลู แนฮ โฮว โฮ� อาึ เอจี แจง เนิ ซ
ญัก เนอึม ญัก แนม คระ โฮว แตะ ฆาื อ�ื มัฮ โตว
ซ ไลจ ซปาว ไม่ ป ตัง อื โน่ง� มัฮ โรฮ ซ ไลจ ซ โลม
เอะ เฮี ฆาื ติ�� อฮั เซ� 11 ไนลอยะ เซ ฆวต ไอฮ ป
อฮั กุม ซปาว ไม่ ฮวันา ปุย ไน ซปาว เซ ระ ฮา ไอฮ
แตะ ป อฮั ปาวโล� 12 โฮวน ลัก่ อฮั แตะ ไมจ โฮว ฮา
นา เซ� นึง โอ ก จอต ซปาว เซ มวน อาวต นึง เมือ
โฆยญ� ดัฮ แปน โฮ� ตะ โฮว ฮอยจ ยว่ง ฟีนิก� ตะ
โรฮ อาวต นา เซ ติ เจน เมือ โฆยญ� ยว่ง ฟีนิก เซ
ตึน มัฮ นา ก กอ จอต ซปาว นึง เกาะ ครตี เซ� นา
ก จอต ซปาว เซ นา ซบลัต ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เตื
อง ก เซฮ ก ล่าวง อ�ื

13 เญือม ฮอยจ กาื เน่อมึ ลัก่เซฮ ละ อื เญี่ยะๆ
อา� โม กุม ซปาว แกต ลัง่ ติ แตะ ซ ฮอยจ นา ก
ตะ แตะ โฮว เซ� เยยีง ซมอ ควน ปุก ซปาว ฆาื อ�ื
ลอต โฮว ซบวต เฆียง รอง เกาะ ครตี� 14ฟวยจ เซ

ติ เตะ โน่ง ฮอยจ แม กาื ระ กาื กอ ละ เน่อมึ ลัก่
เกาะ� เรยีง เนอึม ปอ ฮลัต ปุย นึง� มัฮ กาื อฮั ปุย
กาื ลัก่ล่าวง ลวง โอก ซเงะ ไม่� 15 เญอืม เอจี ฮอยจ
กาื ละ ซปาว เซ ปอ โอ ซปาว เญาะ ปุน ตัม� เอะ
พลวย เอนิ เนอะ ฆาื อื ตัม คระ โฮว กาื� 16 ฟวยจ
เซ โฮว ไม่ ซปาว เดีย เกาะ แตวะ ติ� มอยฮ เกาะ เซ
มัฮ คาอูด่า� เอะ เรอึม ปุ แตะ ยวก โล่ง แตวะ ปุก
ไม่ โล่ง ระ� ปังเมอ ญัก ลัมเลือ ลัง่ เนิ� 17 ฟวยจ
ยวก เกอะ โล่ง แตวะ เซ ฮาวก เกอ� โรม แม โล่ง ระ
เซ นึง โม่ะ โฮวน เซน� โจก เกือฮ ตอน� เกือฮ โรฮ
พากัง อื เลีฮ� พลวย ปอย ไป ปอย มา ไม่ กาื นึง
ฮลัต แตะ คัง นึง ไฮมจ โบ เมือง ลิเบี่ย เซ� 18ปวยฮ
พริ เซ� โม เซ ตุย น่าึก ป ตัง ซปาว เซ โตะ รอาวม
นึง ระ ลอน ลัง่ กาื ละ� 19ปวยฮ พริ ติ ซเงะ อื แม�
โม เซ ตุย ไอฮ โปวฮ เครองึ อาวต นึง ซปาว� 20 เญื
อม โอ เยอะ เญาะ โฮลฮ ยุ ซเงะ ไม่ ซโมยญ โฮวน
ซเงะ เอ� ไม่ ลอก ลัง่ แตะ กาื ระ อา� เอะ เอจี ลอน
พาวม รกวน นึง ซ โปน แตะ ฮา ยุม เซ�

ปาวโล เกือฮ ปุย ไมจ รพาวม
21 เญอืม เอจี เล่ีญ โอ ปุย โฮลฮ โซม� ปาวโล โกฮ

ชุง ลั่กกา ปุย� อฮั เฮ�ี �โม เปะ ลัง งอ่ต เปอะ ป
อฮั อาึ ละ แตะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื มัฮ งอ่ต เปอะ ป
อฮั อาึ ไม่ โอ เปอะ โอก ฮา เกาะ ครตี เซ� ตึน โอ ซ
ไก คระ ไลจ คระ โลม เปอะ ตอก เฮี ติ เจือ เนอึม�
22 ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ เปอะ� ทัน โตว ตุก เปละ นัน
พาวม� ซ ไลจ โตว ติ ตื เนอึม โกะ เปอะ� ซปาว
โน่ง ป ซ ไลจ เจอ� 23 รเอฮ ซาวม อาึ ยุ ฮอยจ เต
ปด่า เคะ แตะ ติ ปุย� มัฮ เตปด่า ฮอยจ เน่อมึ พะ
จาว กุม อาึ ป รซอฮ อาึ ละ� 24 อฮั เฮี เนิ� �ปาว
โล� ปุ ฮลัต� ปะ ไมจ เปอะ ชุง ลั่กกา กซัต ซีซา�
พะจาว ซ เกือฮ เปอะ ไอม� เตือง ปะ เตือง ป บุก ดิ
ซปาว ไม่ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ เนิ เตปด่า
พะจาว� 25 โม เปะ เอ� ทัน โตว เญาะ ตุก เปละ นัน
พาวม ฆาื� อาึ ระ พาวม ไม่ พะจาว นึง ซ แปน เนอึ
ม อื ตอก อฮั อื เนิ� 26 ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ จัมเปน
คัง นึง เกาะ ติ โดฮ�� อฮั เซ ปาวโล�

27 เญือม เอจี ไก อื กาว โรฮ ปาวน ซาวม ปอย ไป
ปอย มา โล่ง เซ นึง ปลัฮ รอาวม อตัเรยี เซ� เญือม
เซ เมาะ งอ่น ซาวม เมอ� โม ป ยุฮ กัน นึง ซปาว
แกต ติ แตะ ฮอยจ โบ เฆียง รอง ติ โดฮ� 28 เมือต
แนต แลน เมาะ โด่ะ เมาะ ตู รอาวม� ไก งา่ ตอป�
ติ เตะ แม เยอ แนต แม อื ติ โฮน� ไก แม กาว โรฮ
พอน ตอป แม� 29 ฮอ นึง ซ ตัม อื ซโมะ� โม เซ น่าึ
ก เอนิ ซมอ ฆาื อื ปาวน โฆง เน่อมึ นึง ซตะ ซปาว
เซ� ละ ซ ปุก อื ซปาว เกือฮ อาวต� ฟวยจ เซ รกวน
พริ ปวยฮ� 30 โม ป ยุฮ กัน นึง ซปาว เซ ริ บระ เลีฮ
ไม่ โล่ง แตวะ เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา ซปาว ระ� ฮรงั
โฮรฮ อื โอก ฮา ซปาว ฮอยจ ละ รอาวม ฆาื อ�ื เคียต
อฮั ติ แตะ ซ น่ากึ แม ซมอ ซปาว เน่อมึ นึง ไกญ อ�ื
31 ปาวโล ปังเมอ อฮั เอนิ อื ละ ไนลอยะ ไม่ โม ตฮนั
ฆาื อ�ื �ดัฮ โม เฮี โอ อาวต โตะ ซปาว ระ โฮ� โม
เปะ ไก โตว ตอก ซ ไอม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 32 เญื
อม เซ โม ตฮนั ตอยฮ โม่ะ โล่ง แตวะ เซ ฆาื อ�ื เกือฮ
อื ลอย ไม่ รอาวม�
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ซปาว ม่ะ ฆาื พุกเพยีก รอาวม
33 เญือม เอจี ปวยฮ ซรู ซรี เยอ� ปาวโล ซตอก

ปุย โซม เตือง โอยจ แตะ� อฮั เฮ�ี �เอจี ไก กาว
โรฮ ปาวน ซเงะ เนาะ เฮี กลาึง รพาวม โม เปะ นึง ป
ซ เกิต ละ แตะ� โฮลฮ เปอะ โตว โซม โอเอฮี ติ เจือ
เนอมึ� 34 มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ อาึ โม เปะ โซม ฆาื อื
ปเล่ีย เฮ�ี นึง ซ แปน อื จีวติ ละ เปอะ� โม เปะ ไก
โตว ติ ปุย เนอึม ป ซ ไลจ นึง อ�ื ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ
เปอะ ปุ ซ ไลจ ติ เญียง เนอึม�� อฮั เซ ละ อื ปาว
โล เยอ� 35 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ�
ตุย คโนมปัง� ไววอน ญันด่ี ไม่ พะจาว ซองนา ปุย
เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ เรยีก โซม อ�ื 36 โม เซ
ไมจ มวน รพาวม เบือ อื เตือง โอยจ แตะ� โซม โรฮ
อ�ื 37 เอะ ป อาวต โตะ ซปาว เซ� เมือต เอจี เมีญ�
ไก ลอา รอย ไม่ อาลแฆลฮ โรฮ แลฮ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื 38 เญอืม เอจี ซัก โซม อ�ื น่ากึ โปวฮ เฮงาะ รโกะ
อาวต นึง ซปาว เซ โตะ ปลัฮ รอาวม ละ ซ เกือฮ แตะ
ซปาว เซ ชาวง�

39 เญือม เอจี ซเปีย อื โม ป ยุฮ กัน นึง ซปาว ยุง
โตว ก มัฮ ก มอยฮ ก ซวน แตะ� ซวน ก โบฮ อื ติ
โดฮ นึง เฆียง รอง นา ก โฮวน ไฮมจ นึง� โตกโลง ไม่
ปุ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ ซปาว เลียก จอต นึง ไฮมจ
เซ ดัฮ แปน ยุฮ อื โฮ� 40 เญือม เซ ตอยฮ โม่ะ ปุก
ซมอ เกือฮ ดุฮ โตะ รอาวม บรุก ไม่ กัฮ อื โม่ะ ปุก
ซม่ะ ลัก่เคะ โล่ง เซ� ฟวยจ เซ เคิง แม พากัง ลัก่
ไกญ ซปาว ติ ปลัฮ ละ ซ เกือฮ อื กาื ปุฮ อื โฮว ลัก่กา
แตะ� ริ เลียก ซื นา ก ไก ไฮมจ นึง เฆียง รอง เซ�
41 ซปาว เซ เญือม เลียก อื คัง นึง เตะ� ไกญ ซปาว
เซ คัง� เกียฮ โอก โตว� ลวง ลัก่เคะ อื ม่ะ นึง เรยีง
ลอน พุกเพยีก รอาวม ละ แตะ�

42 โม ตฮนั ตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ตุต� ฮอ นึง ซ ลุย
อื รอาวม ไม่ ซ ลอต อื ตอ� 43 ไนลอยะ ตฮนั ปังเมอ
ฮลักกอ ปาวโล� คัต ตฮนั โอ ยุฮ ป ตะ อื ยุฮ เซ ฆาื
อ�ื ลอต ดวน ป เกียฮ ลุย รอาวม เดิม โตะ รอาวม
รกา� เกือฮ อื ฮอยจ นึง เฆียง รอง� 44 ปุย ไฮญ เตื
อง ไม่ โคะ เตีป งอ่น� เตือง ไม่ โคะ เบฮ โคะ ดุต นึง
ซปาว งอ่น� เญอืม ยุฮ อื ตอก เซ� ฮอยจ ตื ยุฮ แตะ
เฆียง รอง เตือง โอยจ แตะ�

28
ปุย รโนฮ รชงึ โม ปาวโล

1 เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง เฆียง รอง เตือง โอยจ
แตะ� เอะ เดอมึ ยุง มัฮ เกาะ เซ เกาะ มอนตา� 2 ปุย
อาวต นึง เกาะ เซ เปลีฮ กัม ฮรกั กัม แปง แตะ ละ
เอะ โฮวน เจือ� เฮละ พริ โฆยญ บริ นึง� โม เซ
รปัคัม เอะ เตือง โอยจ เจอะ� จอป งอ เนิ ฆาื อ�ื
3 เญือม เซ ปาวโล ไรฮ เคิ โบรยจ ติ โรม� น่าึก อื
โตะ งอ� ไก ซโอยญ ปิต นึง ติ� โอก ฆาื อาวม แตะ
ป กอยจ� ดัม ปวก เตะ ปาวโล� ตาึก โลง เอนิ นึง
อ�ื 4 เญือม ยุ ปุย ยว่ง เซ ตาึก ซโอยญ ปิต เซ นึง
เตะ ปาวโล เยอ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี ตึน ซ
มัฮ เนอมึ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปัง เอจี โปน อื ฮา ปลัฮ
รอาวม� เตปดุ่ต เตปด่า ซ เกือฮ โตว อื ไอม�� อฮั

เซ ละ ปุ แตะ� 5ปาวโล ซพรอต ซโอยญ เซ ดุฮ โตะ
งอ� โซะ โตว ละ อื เฟือฮ� 6 โม เซ แกต เตะ อื เซ
ซ ออยฮ� โต เซ� แกต อื ซ ฆลาื ยุม เอนิ� เญือม
เอจี มอง โม เซ แลน เล่ีญ เญอ ไม่ ยุ อื โอ อื แปน ป
ติ ละ อ�ื โม เซ เฌาะ เอนิ ตอก คิต แตะ ฆาื อ�ื อฮั
เอนิ ปาวโล เซ มัฮ พะจาว ติ โตน�

โม ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
7ปกวตยว่ง นึง เกาะ เซมอยฮอื มัฮ ปูปลิอตั� ไก

ชจิ โดว โลว นา ยุฮ ซดิ ไม่ นา เซ� ปุย เซ รปัคัม เอะ
ตอก ไมจ อื นึง ป โซม ป ปอน ลอวย ซเงะ� 8 ปุก เญื
อม ฮอยจ โซะ เปือะ ปูปลิอตั� ไอจ โตะ เญือะ� โซะ
เวยีก เกียต ไม่ อ�ื ปาวโล เลียก เคะ อื โตะ เญือะ�
ไววอน ยอ่ง เตะ แตะ ราว อื เกือฮ อื ไฮ� 9 เญือม
เอจี เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ อ�ื ปุย ไฮญ นึง เกาะ
เซ ป ไก ป โซะ ป คระ นึง� ฮอยจ โรฮ เคะ ปาวโล�
ไฮ โรฮ เบือ อื เตือง โอยจ แตะ� 10 ยว่ง เซ เปลีฮ
กัม ฮรกั กัม แปง แตะ ละ เอะ โฮวน เจือ� ฟวยจ เซ
เญือม เอจี ซ โอก โฮว เอะ ไม่ ซปาว เน่อมึ ยว่ง เซ�
เมาะ ป ตุก เอะ นึง� ปละ ซาึต อื เนิ� ตาว อาึง อื เนิ
โตะ ซปาว โครยญ เจือ�

โม ปาวโล ฮอยจ เวยีง โรม
11 ฟวยจ อาวต แตะ นา เซ ลอวย เคิ อ�ี เอะ บุก

ปุ โฮว ซปาว รอาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง อะเลก
ซันเด่เรยี� มัฮ ซปาว ป อาวต นึง เกาะ เซ ติ เจน
โฆยญ� เคืองไม ซปาว เซ มัฮ ฮุป กวน รเมะ พรอม�
12 เญือม เอจี โฮว เยอ ฮอยจ นึง ยว่ง ไซระคิว� เอะ
ลโล่ะ นา เซ ลอวย ซเงะ� 13 เอะ โอก ฮา นา เซ ไม่
ซปาว แม� โฮว ซบวต เฆียง รอง ฮอยจ นึง ยว่ง เร
ยีอุม� ปวยฮ พริ เซ แม ฮอยจ กาื เน่อมึ ลัก่เซฮ�
ฟวยจ เซ ลอา ซเงะ แม เอะ ฮอยจ นึง ยว่ง โปทิโอ
ลี� 14 เอะ รโตฮ ยุ โม เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว นา เซ�
โม เซ ปัว เอะ อาวต ไม่ แตะ อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ
เซ เอะ ลอต เอนิ ฮอยจ เวยีง โรม� 15 โม เอียกปุ อู
ป อาวต นา เซ เยอ� เญอืม ฮมอง อื ไลลวง ซ ฮอยจ
เอะ เอ� ฮอยจ รโนฮ รชงึ เอะ นึง โตะ กัต ติ โดฮ�
มอยฮ กัต เซ มัฮ อปัพีโอ ไม่ เญือะ บรี โซม ซัมลัง�
เญือม เอจี โฮลฮ ปาวโล ยุ โม เอียกปุ แตะ� ญันด่ี
ไม่ พะจาว� โฮลฮ แม รพาวม มวน แตะ ฮา ไพรม
แตะ เบือ อ�ื 16 เญือม เอจี เลียก เอะ นึง เวยีง โรม
เมอ� ป ควป คุม ปาวโล เซ เกือฮ อื อาวต โน่ง นึง
เญือะ ติ ไม่ ตฮนั แลน อื ติ ปุย�

ปาวโล ซึป ไลลวง พะเยซู ละ โม ยวิ
17ฟวยจ เซ แม ลอวย ซเงะ� ปาวโล กอก โม ฮวั

นา โม ยวิ เวยีง เซ เกือฮ อื รโจะ ดิ ไม่ แตะ� เญือม
เอจี ฮอยจ รเจอมึ ปุย เคะ อ�ื ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอียกปุ� อาึ อื ปัง โอ ยุฮ ป พิต ละ โม ยวิ� ไม่ โอ
แตะ พิต ปซี ปซา โฮลฮ แตะ เน่อมึ นึง จัตเจือ ไพรม
แตะ ติ เจือ เนอมึ� โฮมวต ลัง่ ปุย เยอะ นึง เวยีง เย
รูซาเลม ไม่ มอป อื อาึ ละ โม โรม แปน ป ตุต� 18 โม
โรม เญอืม เอจี ไตซวน อื อาึ อ�ื ตะ พลวย เยอะ นึง
โอ อื ยุ ไก คระ พิต คระ โฌวะ อาึ ปอ ยุม เมอะ�
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19 โม ยวิ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ อื พลวย เยอะ� อาึ
จัมเปน ปัว กซัต ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ฆาื อ�ื
เตือง โอ โกะ แตะ ไก ไลลวง ฆวต ฟอง ปุย เมือง โกะ
แตะ ติ คระ เนอมึ� 20 มัฮ เซ ป กอก เกอะ โม เปะ ฆาื
อ�ื นึง ฆวต ยุ โม เปะ ละ ซ อู ดิ แตะ ไม่ ปุ แตะ� อาึ
มัฮ ลอก เกอะ เฮลีจ เฮี เบือ ทื แตะ พะโอง ป ซโอว
ลัง่ รพาวม โม อซิราเอน ไม่ เซ�� อฮั เซ�

21 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอะ ดิ โฮลฮ โตว รปั นังซื
รโปะ ปุย ละ แตะ เน่อมึ จังวตั ยูเด่ีย นึง ไลลวง ปะ
เซ� โม เอยีกปุ อู ป ฮอยจ นา เฮี ปุ โรฮ ฮมอง อฮั อื
ปะ ยุฮ ป โอ ปุก โอ ลอก ติ ตื เนอึม� 22 เอะ ปังเมอ
ฆวต ฮมอง ซโตฮ ตอก แกต ปะ อื นึง ไลลวง ตอก
ทื เปอะ เซ� นึง เอจี ฮมอง แนฮ แฮะ โฮว ปุย โบ ไล
ลวง เซ โครยญ โดฮ�� อฮั เซ ละ ปาวโล�

23 เญอืม เอจี เติง ซเงะ พัต โม เซ อาึง ละ ซ ฮอยจ
แตะ เคะ ปาวโล� โฮวน ป เอญี เคะ อื นา ก อาวต อื
เซ� ปาวโล รโฮงะ ที ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ อ�ื
ไม่ ไลลวง ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ เมือ
กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื รโฮงะ พะทัม ละ อื แปน คอ
แปน คอ อ�ื เตือง โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ ไม่ ป ไซฮ โม
ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ� ซาวป นัม รพาวม อื
เกือฮ อื เจือ โรฮ พะเยซู� 24ป อฮั ปาวโล เซ งอ่น อื
เจือ อ�ื งอ่น อื เจือ โตว อ�ื 25 โม เซ โกฮ ละ ซ เอญี
แตะ นึง โอ อื รโตฮ ป อฮั ปุ แตะ� กา เอญี อื ปาว
โล อฮั แม เฮี ละ อื ติ เจือ� �ปุก เนอมึ ป อฮั ลปุ พะ
จาว ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ� มัฮ อฮั อื นึง ดักดอย
อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ ตอก เฮ�ี

26 � �ไมจ เปอะ โฮว เคะ ปุย โม เฮ�ี ไมจ เปอะ
อฮั เฮี ละ� โม เปะ เอ ซ ฮมอง เนอมึ เปอะ� ปังเมอ
โอ ซ คาวคิง เปอะ� โม เปะ ซ แลน เนอมึ แลน แนม
เปอะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ ยุ� 27 ปุย โม เฮี มัฮ เฟียก
รพาวม อื ไม่ ลึง ฮยวก อื ไม่ เยยีป อื ไง่ แตะ� ฮอ
นึง ซ ยุ แตะ โอเอฮี นึง ไง่ แตะ� ไม่ โอ อื ฆวต ฮมอง
โอเอฮี นึง ฮยวก แตะ� มัฮ โอ อื ฆวต เกือฮ โอเอฮี
คาวคิง แตะ� นึง โอ อื ฆวต เอญี เคะ อาึ ละ ซ โฮลฮ
อาึ เรอมึ เกือฮ ไฮ�� อฮั เซ ลปุ พะจาว�

28 �มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ ยุง ไล เฮี ฆาื อ�ื พะ
จาว เอจี เกือฮ ปุย ตังเมือง ฮมอง ไลลวง เกือฮ แตะ
ปุย โปน มัป่� โม เซ ซ งอ่ต เนอึม อ�ื� อฮั เซ ปาว
โล� 29 (เญือม เอจี ฟวยจ อฮั ปาวโล โอเอฮี ไล เซ
เยอ� โม ยวิ เอญี ฮา อ�ื เก เนอึม เก แนม ปุ เอญี
ปุ แตะ��

30ปาวโล อาวต นึง เญือะ จัง แตะ นา เซ ลอา เนอึ
ม รวุก� รปัคัม โม ป ฮอยจ เคะ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื
31ครอฮ ไลลวง ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ไม่ เพ
อกึ ตอม อื ไลลวง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ เซ
ไม่ รพาวม กา แตะ� ไก โตว ป คัต ป เวยีน ติ ปุย
เนอมึ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก
เวยีง โรม

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก นึง เวยีง โรม� ฮงั
ซ มัฮ ไซฮ อื เญือม อาวต แตะ นึง เมือง โครนิ ลไล
โฮว ครอฮ อื ไลลวง พะเยซู โฮน ลอวย นึง อ�ื ปาว
โล ไก รพาวม ฆวต โฮว ฮอยจ นึง เวยีง โรม� ตะ
อาวต ไม่ โม ป เจือ นึง เวยีง โรม เซ ติ วงั� ฟวยจ เซ
ตะ เกือฮ โม เซ เรอึม แตะ ละ ซ ลอต แตะ โฮว นึง
เมือง ซเปน� ปาวไม ยุฮ ปาวโล นึง กัน ไซฮ อื พะ
ทัม โรม เฮี มัฮ ซ เกือฮ อื ปุย คาวไจ ลักทัน รพาวม
เจือ ครซิเตียน ไม่ กัน ลัง ยุฮ ปุย ไน พะจาว� พะทัม
โรม กุมปอ ฮา นังซื รโปะ ไฮญ นึง รโฮงะ อื ไลลวง
รพาวม เจือ เอะ ซโตฮ�
ป ระ ไล นึง นังซื เฮี ไก นึง โบ่ต 1 คอ 17 ตอก เฮ�ี

�กัน เกือฮ พะจาว ปุย ซืไซ ละ แตะ เอจี ที นึง ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ� มัฮ ป ไก เบือ รพาวม เจือ
โน่ง� เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ลัก่ ลอยจ อ�ื� ฟวยจ
เซ ปาวโล อาทิไบ่ ไลลวง เซ ซโตฮ� ปุย เตือง โอยจ
อ�ื เตือง โม ยวิ� เตือง ปุย ตัง เมือง� อาวต ตื ฆรมึ
อมันัต มัป่� ไมจ ตื ซาวป ตอก ซ ปุก แตะ ปุ แตะ
ไม่ พะจาว ฆาื อ�ื มัฮ เบือ อาึง อื รพาวม แตะ นึง
พะเยซู โน่ง ป โฮลฮ ปุย แปน ป ซืไซ ละ พะจาว� อฮั
เซ ปาวโล� ฟวยจ เซ ปาวโล เกือฮ เอะ ยุง ไลลวง จี
วติ โคระ ป โฮลฮ เอะ นึง รโจะ เอะ รพาวม แตะ ไม่
พะเยซู เบือ ลปุ พะจาว� โบ่ต 5-8 เกือฮ เอะ ยุง ไล
ลวง โกตไม� ไม่ อมันัต ลปุ พะจาว นึง จีวติ ยุฮ โม
ป เจือ� โบ่ต 9-11 มัฮ ไลลวง โม อซิราเอน� โบ่ต
12-15 มัฮ ไลลวง จีวติ โคระ ไม่ ตอก ไมจ เอะ เปลีฮ
รพาวม ฮรกั ละ ปุ แตะ� มัฮ โรฮ ป เกว ไม่ ตอก ไมจ
เอะ ยุฮ ละ จาวไน นึง บัน่เมือง อาวต แตะ� ไม่ ไล
ลวง ไฮญ โฮวน เจือ� โบ่ต 16 มัฮ รซอม นัปทื รโปะ
อื ละ โม ป ยุง ไง่ แตะ นึง เวยีง โรม โฮวน ปุย� ไม่
รซอม ลืลาว อื พะจาว�

1อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะเยซูครติ� พะ
จาว เอจี กอก อาึ เอญี เคะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื อาึ
แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ� เลือก โรฮ อาึ ละ
ซ แปน ป ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ ละ ปุย�
2 ไพรม อื พะจาว เอจี เกือฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ รโฮ
งะ อาึง ไลลวง ป ซ ฮอยจ เรอมึ ปุย เกือฮ โปน มัป่�
ตัม ป ซันญา แตะ อาึง เน่อมึ โฆะ ลัง่� โม ป ซึป
ลปุง อื เซ เอจี ไซฮ อาึง ไลลวง อื เซ นึง พะทัม ซัม
คัน ยุฮ อ�ื 3 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ
ปุย เซ� เอจี มัฮ ไลลวง กวน อื ป มัฮ พะเยซูครติ จาว
ยุฮ เอะ� ไลลวง ตอก เกิต อื แปน ปุย� เอจี เกิต เน่
อมึ นึง จัตเจือ ด่าวติ� 4 ไลลวง ตอก มัฮ เนอึม อื
พะจาว เยอ� ลปุ ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว เอจี เกือฮ
ปุย ยุง แจง แน มัฮ เนอึม อื กวน พะจาว� นึง เอจี
โกฮ ไอม แม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ
แตะ� 5พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ แปน ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง แตะ ละ ปุย เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู เซ� นึง

ซ เกือฮ อื ปุย เนองึ ป อฮั แตะ โครยญ เจือ ปุย เบือ
เจือ อื พะเยซู� ไม่ ซ แปน โรฮ อื โญตซัก ละ พะเยซู
เซ� 6 โม ป เจือ ไม่ เนองึ อื ป อฮั พะจาว เซ เอจี มัฮ
โรฮ โม เปะ ติ โรฮ นึง กอก พะจาว โม เปะ เอญี เคะ
แตะ ละ ซ แปน เปอะ ปุย ไน พะเยซูครติ�

7 มัฮ เซ ป ไซฮ อาึ รโปะ นังซื เฮี ละ โม เปะ ป อาวต
นึง เวยีง โรม ฆาื อื เตือง โอยจ เปอะ� นึง ฮรกั พะ
จาว โม เปะ ไม่ เอจี กอก อื โม เปะ เอญี เคะ แตะ ละ
ซ แปน เปอะ ปุย ไน อ�ื ปัว พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ
ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ เกือฮ กุนมุ่น ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ปาวโล รโฮงะ รพาวม แตะ ละ ปุย นึง เวยีง โรม
8 กา โอเอฮี ไฮญ อาึ ญัน ด่ี ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ

เบือ พะเยซูครติ เญือม โตก แตะ ละ โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ� นึง เอจี ฮมอง ปุย ติ ปลัฮเตะ ไลลวง
รพาวม เจือ โม เปะ� 9 พะจาว ป รซอฮ อาึ ละ ไม่
รพาวม เนอึม แนม แตะ นึง กัน ครอฮ แตะ ไลลวง
กวน อื ละ ปุย เซ� ปุน แปน พญีัน ละ อาึ นึง ไลลวง
ไววอน ลอป อาึ เพือ โม เปะ� 10 เญอืม ไววอน เนอะ
อาึ กอ ไววอน ตอก เฮ�ี ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม พะ
จาว โฮ� ปัว พะจาว เกือฮ แตะ โฮลฮ โฮว เลีม เคะ
เปอะ� โฮน เฮี ดัฮ แปน โฮ ฆวต ฮอยจ เนอึม เคะ
เปอะ�

11 อาึ ฆวต ยุ เนอึม โม เปะ นึง ฆวต รฆุ แตะ ป
ปละ ป ซาึต พะจาว เนิ ละ โม เปะ� ละ ซ ไก เนอมึ ป
มัฮ อื ละ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ
โม เปะ ตอน รพาวม เจือ ฮา ไพรม แตะ ไม่ อ�ื 12 มัฮ
อฮั ฮะ ตอก ซ ตัง โคน ตัง ตอน รพาวม เจือ แตะ เบือ
อ�ื รพาวม เจือ อาึ ซ เรอมึ โม เปะ� รพาวม เจือ โม
เปะ ซ เรอึม โรฮ อาึ� 13 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม
เปะ ยุง เอจี ตะ อาึ โฮว เลีม เคะ โม เปะ โฮวน โฮน�
ปังเมอ ไก แนฮ ป เคิก ป นัน เนอะ นึง� อาึ ไก เนอึ
ม รพาวม ฆวต นัม ปุย ลลาึง โม เปะ เกือฮ เอญี เคะ
พะจาว งอ่น� ตอก โฮลฮ แตะ ยุฮ ลลาึง ปุย ตังเมือง
ก ไฮญ�

14 อาึ ตอก ป ไก รมะ นึง ปุย โครยญ เจือ ปุย ละ
ซ ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว ละ อ�ื เตือง โม ป ฮลา
วง ป ยุง� ไม่ โม ป เตียม ป ยุง� เตือง โม ป เฮยีง ป
ยุง� ไม่ โม ป งาว ป ไงญ� 15 มัฮ เซ ป เรยีง รพาวม
นึง ฆวต ครอฮ โรฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ละ โม เปะ ป อาวต นึง เวยีง โรม ฆาื อ�ื

ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
16 อาึ ไก โตว รพาวม โซะกิจ นึง ครอฮ แตะ ไล

ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย นึง มัฮ อื ไลลวง
อมันัต ระ ยุฮ พะจาว� ละ ซ เกือฮ อื โม ป เจือ เซ
โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� ไลลวง กัน
ระ ไล เซ เอจี ฮอยจ ละ โม ยวิ รกา� ปังเมอ ฮอยจ
โรฮ ละ ปุย ตัง เมือง� 17 กัน เกือฮ พะจาว ปุย ซืไซ
ละ แตะ เอจี ที นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ� มัฮ ป
ไก เบือ รพาวม เจือ โน่ง� เน่อมึ เมือ โรง อ�ื ฮอยจ
ลัก่ ลอยจ อ�ื เอจี ตอก เนอมึ ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะ
ทัม ตอก เฮ�ี �โม ป เอจี แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว
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เบือ รพาวม เจือ แตะ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื�
อฮั เซ�

กัน ฆอก ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ
18 ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ

ละ ปุย เน่อมึ มะลอง ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ปุย�
กัน ฆอก ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ ป คัต เวยีน ปุย โอ ยุง ลปุง
เนอึม� 19 โอเอฮี เมาะ ป ซ เกียฮ ยุง ปุย ไลลวง พะ
จาว นึง อ�ื พะจาว เอจี เปลีฮ ที อื ละ ปุย� โม เซ
ปังเมอ โอ เจือ อ�ื มัฮ เซ ป ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื 20 เน่อมึ เญอืม ยุฮ โรง พะจาว ปลัฮเตะ� ปุย
เอจี เกียฮ ยุง ที ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว� ปัง
มัฮ พะจาว ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ ญุ่ก� เอจี
ที ละ อื นึง อมันัต โอ เกียฮ โอยจ เกียฮ ไฆร ยุฮ อ�ื
เอจี ซโตฮ ละ อื ไก พะจาว ตัง ฮา ปุย ปลัฮเตะ� นึง
เอจี โฮลฮ อื ยุ โอเอฮี ยุฮ พะจาว อาึง โครยญ เจือ�
มัฮ เซ ป โอ อื ไก ตอก ซ เกียฮ กัฮ ติ แตะ ฆาื อ�ื

21 โม เซ เอจี ยุง อื ป มัฮ พะจาว ปังเมอ โอ ญอม
ทไว โญตซัก ละ อื ตัม โปง อื ไม่ พะจาว� ญอม โตว
ญันด่ี นึง อื เฟือฮ� กัมกึต อื แปน โอเอฮี โอ ไก ป
มัฮ ฆาื อ�ื รพาวม งาว อื เซ แปน ป เฟียก ตัน กไน
อ�ื 22 ปัง อฮั ติ แตะ เฮยีง เอจี แปน ปุย งาว� 23ฮา
ซ ไว แตะ พะจาว ป ไอม ลอป ป อาวต ไม่ โญตซัก
แตะ เซ� โม เซ โฮว ไว ฮุป โอเอฮี ป ยุฮ ปุย นึง เตะ
แตะ ฮา อ�ื ตอก ฮุป ปุย เกียฮ ยุม� ไม่ ไซม ไม่ ซัต
ซิง ไม่ ซโอยญ ซไอป โอเอฮี�

24 มัฮ ฆาื เซ ป พลวย พะจาว อื เกือฮ ยุฮ ตัม กัน
ฆอก กัน เบร ป รไม่จ โกะ อื ยุฮ ฆาื อ�ื โม เซ ยุฮ กัน
คึต กัน ตวยฮ ไม่ ปุ แตะ ป แปน ควน ไลจ ยุฮ โกะ
เนอมึ โกะ อื ไอฮ� 25 โม เซ เอจี ละ โปวฮ ลปุง เนอมึ
ยุฮ พะจาว� ไอฮ ลปุง โอ เนอึม ฮา อ�ื ซาวป ไว ไม่
นัปทื แตะ โอเอฮี ป เอจี ยุฮ พะจาว อาึง ตัง ไว แตะ
พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี เซ โครยญ เจือ� มัฮ เนอึม พะ
จาว เซ ป ไมจ ปุย ลืลาว ลอป เปอ� อาเมน�

26 มัฮ ฆาื โอเอฮี ไล เซ ป พลวย พะจาว อื เกือฮ
ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก โฮฮ ยุฮ โกะ อื ฆาื อ�ื โม ปร
โปวน นึง อื เฌาะ กัน ทัมมด่า ยุฮ ปรโปวน นึง ซ ยุฮ
แตะ กัน คึต ไม่ ปุ แตะ� 27 โม ปรเมะ เอ� ตอก โรฮ
เซ� เฌาะ โรฮ กัน ไอฮ แตะ ปรโปวน เญือะ แตะ นึง
กอยจ ฆวต ยุ อื ปุ แตะ ไม่ ปุ รเมะ แตะ ไอฮ� ปรเมะ
โต ปรเมะ ยุฮ ดิ ป คึต ไม่ ปุ แตะ� โม เซ เอจี ลอก
ตุต แตะ ป โปง อื ไม่ โกะ อื ฆาื ยุฮ แตะ กัน ฆอก
ตอก เซ�

28 ไลลวง ยุง ปุย ป มัฮ พะจาว เซ� ปุย โม เซ เมีญ
อื มัฮ ป โอ ซัมคัน ละ แตะ� พะจาว เอจี พลวย โม
เซ ยุฮ อื ตัม รพาวม คึต ตวยฮ ยุฮ อื ฆาื อ�ื มัฮ
เซ ป ยุฮ แนฮ อื โอเอฮี ป โอ ปุก ฆาื อ�ื 29 โม เซ
นาวก นึง ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ� แปน ปุย บาึฮ
ม่อยญ ฮอยญ เร�ี ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ โอ
เอฮี� ไก รพาวม ไฮะฮอน� นาวก นึง รพาวม กุยจ
ววั แตะ� ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� รเจ รไซญ� ฆวต จุ

ปุย� งอ่ต แนฮ ป ฆอก� บรุ เพือ ปุย� 30 ฆวต โฮว
แนฮ โบ ลปุง แนฮ ลอก ปุย� ซาวป รโจฮ ปุย� มัฮ
ป เกละยุ พะจาว� อฮั ลปุง ซฮาว� เกียฮ ฮุน ไม่
อ�ื อวต ลอป ติ แตะ� ซาวป แนฮ ยุฮ กัน ฆอก ป
โอ ปุย ดิ ยุฮ ติ ชวง� ญอม โตว เนองึ ป อฮั มะเปือะ
แตะ� 31 เกือฮ ติ แตะ งาว� เนอมึ โตว รพาวม� ไก
โตว รพาวม ฮรกั� เลียก พาวม โตว นึง ปุย� 32 ตัม
โกตไม ยุฮ พะจาว� ป ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ โปง อื
ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� โม เซ ปัง ยุง อื
โกตไม เซ� ยุฮ แนฮ ลัง่ อื กัน ฆอก ตอก เซ� โฮฮ
ฮา เซ แม ซาวป ลัง่ ลื ปุย ไฮญ ป ยุฮ กัน ตอก เซ ไม่
แตะ�

2
พะจาว ซ รเตีฮ ปุย

1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปะ ป ฆวต เติ ชฮิ วฮิ ฆอก
ปุย เยอ� ปัง มัฮ เปอะ ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ไก เปอะ
โตว ตอก ซ เกียฮ กัฮ ไอฮ ติ แตะ� เญือม เติ เปอะ
ปุย� เอจี มัฮ โรฮ เติ เปอะ โกะ แตะ ไอฮ� นึง ยุฮ
โรฮ โกะ เปอะ กัน ตอก ปุ แตะ ไม่ โม เซ� 2พะจาว
เญือม รเตีฮ อื ปุย ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ� เอะ ยุง
เงอะ มัฮ อื รเตีฮ อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 3 ปะ เญือม เติ
เปอะ ปุย เตือง ยุฮ โกะ เปอะ กัน โอ ปุก ตอก ยุฮ โม
เซ อ�ื อมั แกต เปอะ ติ แตะ ซ โปน กัน รเตีฮ ยุฮ พะ
จาว ฆาื อ�ื 4 ปะ เอจี มัฮ พามัต เปอะ รพาวม ฮรกั
ยุฮ พะจาว� ไม่ ไลลวง ตอก เลียก พาวม โซะ ไง่ อื
นึง เปอะ� ไม่ ลัง่ รพาวม อื ละ เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื อมั
มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ อื เบือ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ป
ฆวต เกือฮ ปะ เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ เซ�

5 รพาวม ปะ เซ กอ บุ่ง ลอน ไม่ ลึง แตะ� เอจี มัฮ
รโจะ เปอะ อาึง ตุต ระ ละ โกะ แตะ ไอฮ ฆาื อ�ื ซ
ลอก เนอมึ เปอะ ฆาื อื ซเงะ ฮาวก รพาวมพะจาว ละ
ปุย� นึง ซ รเตีฮ อื กัน ยุฮ ปุย ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 6พะ
จาว ซ โรก ซ แตน อื ละ ปุย ตัม กัน ยุฮ อื โครยญ
โฆะ อ�ื 7 ละ โม ป แด่น ยุฮ ลอป กัน ไมจ ไม่ ซาวป
อื ยุ รงั ซเปีย ยุฮ อื ไม่ โญตซัก อื นึง ฆวต ไอฮ อื จี
วติ ไอม ลอป แตะ� พะจาว ซ เกือฮ เนอึม จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ เซ ละ อ�ื 8 ละ โม ป ฆวต ไอฮ ป อฮั
โกะ แตะ� ป โอ ญอม ไอฮ ลปุง เนอึม นึง ฆวต ยุฮ
แตะ กัน ฆอก� พะจาว ปังเมอ ซ ฮาวก รพาวม เนอึ
ม ฮาวก รพาวม แนม ละ อ�ื 9 โม ป ยุฮ กัน ฆอก
ซ ลอก ป โซะ ป ไซญ ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� ซ
ลอก โม ยวิ รกา� ปังเมอ ซ ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ตัง
เมือง� 10 โม ป ยุฮ กัน ไมจ โครยญ โฆะ อ�ื พะจาว
ซ เกือฮ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ละ อ�ื ไม่ โญต ไม่ ซัก ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม� ซ เกือฮ อื ละ โม ยวิ รกา�
ปังเมอ ซ เกือฮ โรฮ อื ละ ปุย ตัง เมือง� 11 เญือม ร
เตีฮ พะจาว โอเอฮี ฮ�ี ไก โตว ป ฮรกั ป จัง�

12 โม ป โอ ไก โกตไม ยุฮ พะจาว นึง� ดัฮ ยุฮ กัน
พิต โฮ� ซ ยุม ลอป ฆาื อื เตือง โอ ป รเตีฮ เซ กอก
รโฮงะ โกตไม เซ� โม ป เอจี ไก โกตไม ยุฮ พะจาว
นึง� ดัฮ ยุฮ แนฮ ลัง่ กัน พิต โฮ� พะจาว ซ รเตีฮ อื



โรม 2:13 985 โรม 3:13

ไม่ เกือฮ อื ลอก ตุต ตัม ป อฮั โกตไม เซ� 13 มัฮ โตว
เบือ ฮมอง ปุย โกตไม ยุฮ พะจาว เซ ป ซ เกือฮ ปุย
ซืไซ ละ พะจาว เยอ� มัฮ เบือ ปุน ยุฮ อื ตัม โกตไม
เซ ป เมีญ พะจาว ปุย มัฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ อ�ื
14 ปุย ตังเมือง ไก โตว โกตไม ยุฮ พะจาว นึง� เญื
อม ยุฮ อื โอเอฮี ตัม ป ไก นึง โกตไม เซ เบือ รพาวม
โกะ อื ไอฮ� เอจี เมาะ โรฮ ป ไก โกตไม นึง โกะ อื
ไอฮ� เตือง โอ โกตไม ยุฮ พะจาว ไก นึง� 15 เอจี ที
นึง กัน ยุฮ อื เซ เอจี ไก โกตไม โตะ รพาวม อ�ื เอจี
แจง โรฮ เบือ รพาวม ยุง อื ไอฮ ติ แตะ� รพาวม โกะ
อื เซ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ติ ติ เลีฮ� กัฮ ไอฮ ติ แตะ ติ
ติ เลีฮ� 16 ซเงะ เญือม ซ รเตีฮ พะจาว ปุย เบือ พะ
เยซูครติ� ป เม่าะ ปุย โตะ รพาวม โด่ะ แตะ เซ ซ
โอก เญอืม เซ ละ ซ โฮลฮ อื ลอก ตุต แตะ� เอจี มัฮ
เซ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ ลอป อาึ ละ
ปุย�

โม ยวิ ไม่ โกตไม ยุฮ พะจาว
17 โม เปะ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ โม ยวิ� เปิง เปอะ

โกตไม ยุฮ พะจาว� อวต เปอะ ติ แตะ เบือ พะจาว ทื
แตะ� 18 เอจี ยุง เปอะ ป ปุก รพาวม พะจาว� เอจี
เกียฮ เลือก เปอะ ป ปุก ป ลอก เบือ เอจี ยุง แตะ
โกตไม เซ� 19 เอจี แจง ละ เปอะ มัฮ เปอะ ป เกีย
ฮ โตวก ปุย จัก เกอ� ไม่ แปน โรฮ เปอะ ควน ซเปีย
ละ ป อาวต ก เฟียก อ�ื 20 เอจี แจง เปอะ นึง มัฮ
แตะ ป เกียฮ เพอกึ ปุย งาว ปุย ไงญ ไม่ มัฮ เปอะ คู
ละ โม กวนดุ อู� เอจี แจง เปอะ นึง โฮลฮ แตะ ป
ยุ ป ยุง แตะ กุมปอ ไม่ ลปุง เนอึม โครยญ เจือ เบือ
โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� 21 เอจี เกียฮ เพอกึ เปอะ ปุย
ไฮญ� เมอยุ โอ เปอะ เพอกึ โกะ แตะ ไอฮ แฮ� เอจี
เพอกึ เปอะ ปุย ไฮญ โอ บระ� โกะ เปอะ อมั บระ ลัง่
เปอะ� 22 เอจี ซตอก เปอะ ปุย ไฮญ โอ เลนจุ� โกะ
เปอะ อมั เลน ลัง่ เปอะ จุ� ปะ เอจี เกละ เปอะ ยุ ฮุป
ไว ปุย� อมั บระ ลัง่ เปอะ โอเอฮี ฮา เวอืต อาวต อ�ื
23 เอจี อวต เปอะ ติ แตะ นึง ไก โกตไม ยุฮ พะจาว
ไม่ แตะ� อมั ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไลจ ยุฮ มอยฮ
พะจาว นึง พิต เปอะ โกตไม ยุฮ อื เซ� 24 เอจี มัฮ ฆาื
เซ ป อฮั พะทัม ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปุย ตังเมือง เอจี เพี
ยก แฮม พะจาว ฆาื โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ�� อฮั เซ�

25 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว�
ไลลวง เลียก เปอะ นึง ริตกิต เอจี ไก เนอึม ป มัฮ
ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ พิต แนฮ โกตไม เซ� ปัง เลียก
เปอะ นึง รติกิต� เมาะ โรฮ เปอะ ป โอ เลียก นึง เฟือ
ฮ� 26 ปุย ตังเมือง ปัง โอ เลียก นึง รติกิต เซ� ดัฮ
ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว� พะจาว ตึน ซ เมีญ ลัง่
อื มัฮ ปุย เลียก นึง รติ ยุฮ แตะ� โม่ เมีญ อ�ื 27 โม
เปะ ป มัฮ โม ยวิ� ปัง ไก โกตไม ไซฮ ปุย เบือ พะ
จาว ไม่ เอจี เลียก เปอะ นึง รติกิต เซ� พิต ลัง่ เปอะ
โกตไม เซ� ดัฮ ไก ปุย ตังเมือง ป ปุน ยุฮ ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว เตือง โอ แตะ เลียก นึง ริตกิต เซ� ปุย
เซ ซ ปุน รโจฮ โม เปะ� โม เปะ ซ ลอก ลัง่ เปอะ ตุต
ฆาื อ�ื

28ป มัฮ ยวิ เนอมึ มัฮ โตว ไลลวง ก พริ ปุย โน่ง�
กัน เลียก นึง รติกิต เนอมึ มัฮ โตว ไลลวง ไก นึง เนะ
ซองั ปุย โน่ง� 29 ป มัฮ ยวิ เนอึม เอจี มัฮ ป มัฮ ยวิ
ฮอยจ โตะ รพาวม แตะ� กัน เลียก ปุย นึง ริตกิต
เนอึม เอจี มัฮ ไลลวง รพาวม รโม่ยฮ ปุย� มัฮ โตว
เบือ โกตไม ไซฮ ปุย อาึง� มัฮ ไก อื เบือ ลปุ พะจาว�
มัฮ ปุย ตอก เซ ป ซ โฮลฮ พะจาว ลื� มัฮ โตว ปุย
ปลัฮเตะ ป ซ ลื�

3
1 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม ยวิ อมั เอจี ไก ป โฮลฮ อื โฮฮ

ฮา ปุย ไฮญ� ไลลวง เลียก อื นึง รติกิต อมั เอจี ไก ป
มัฮ ละ อ�ื 2 ไก แอฮ� เอจี ไก เนอึม ป มัฮ ละ อื โค
รยญ เจือ� กา โอเอฮี ไฮญ พะจาว เอจี เกือฮ ลปุง
แตะ ฮอยจ ละ โม ยวิ เกือฮ อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง อ�ื

3 ปัง ไก งอ่น ป โอ เนอึม รพาวม นึง อ�ื พะจาว
อมั ซ แปน โรฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม ฆาื อ�ื 4 แปน
โตว อื เฟือฮ� ปัง จุ ปุย ไอฮ ปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
พะจาว ไมจ อื แปน ป อฮั ป เนอึม ไตม ป ซื� ตอก
อฮั พะทัม อื เฮ�ี
�โอ พะจาว� เญอืม อฮั ปะ โอเอฮี� ปุย ไมจ อื ยุง

แจง แน มัฮ อื ป เนอึม โครยญ โฮน� ดัฮ ไก ป ฟึน
ฟอง เปอะ อฮั ปะ มัฮ ป โอ ซื โอ ไซ� ซ ที ลัง่ ละ ปุย
มัฮ เนอมึ เปอะ ป ปุก ป ลอก เกอ�� อฮั เซ พะทัม�

5 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ดัฮ กัน พิต ยุฮ โม เอะ ป มัฮ โม
ยวิ แปน ควน เกือฮ ปุย ยุง ที เมาะ ซืไซ พะจาว� เอะ
ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ� ปเล่ีย อาึ ซ อฮั โอเอฮี ตอก
ปุย ปลัฮเตะ� �เญือม เกือฮ พะจาว เอะ ลอก ตุต
ฆาื กัน พิต ยุฮ ฮุ� พะจาว มัฮ ยุฮ อื ป โอ ปุก�� เอจี
ไก งอ่น ป อฮั ตอก เซ เยอ� 6ญันได่ มัฮ โตว ตอก
เซ เฟือฮ� มัฮ โอ พะจาว มัฮ ป ซื ป ไซ ซ เกียฮ รเตีฮ
ปุย ปลัฮเตะ เฮี ตอก เมอ�

7 ไก แม ป อฮั ตอก เฮี งอ่น� �ดัฮ ไลลวง โอ เนอึ
ม ยุฮ อาึ ซ เกือฮ ไลลวง เนอมึ ยุฮ พะจาว ที ละ ปุย�
ไม่ แปน อื โญตซัก ละ อ�ื พะจาว อมั ปุก ลัง่ ละ
เกือฮ อื อาึ ลอก ตุต แตะ ฆาื กัน พิต ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ
งอ่น� 8 �ไมจ แนฮ ยุฮ ป ฆอก ป เบร เดอมึ ซ โฮลฮ
ป ไมจ�� อฮั แม โรฮ อื ตอก เซ งอ่น ปุย เยอ� เอจี
ไก เนอึม งอ่น ป บรุ เพือ อาึ อ�ื โคะ อาึ อฮั โอเอฮี
ตอก เซ� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ ลอก ตุต แตะ ตัม โซม
กวน อื ไม่ ป อฮั แตะ เซ�

ไก โตว ปุย ซืไซ ละ พะจาว
9 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม เอะ ป มัฮ โม ยวิ อมั ไมจ ไล

ฆาื อื ฮา ปุย ตังเมือง ซองนา พะจาว เยอ� ไมจ โตว
ฮา อื เฟือฮ� อาึ เอจี ฟวยจ รโฮงะ ซโตฮ ละ เปอะ
มัฮ โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต ฆรมึ อมันัต มัป่
ตอก ปุ แตะ เตือง โอยจ แตะ� 10พะทัม อฮั โรฮ อื
ตอก เฮ�ี
�ไก โตว เฟือฮ ปุย ซืไซ ละ พะจาว� ติ ปุย ปุ ไก�

11 ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ยุง ซาวป ยุ พะจาว� ป คาว
ไจ ไลลวง อื ปุ โรฮ ไก� 12 ปุย เอจี พัต นา แตะ ฮา
พะจาว เตือง โอยจ อ�ื เอจี โฮว ตื คระ พิต� ไก โตว
เฟือฮ ป ยุฮ กัน ไมจ เจอ� ติ ปุย ปุ ไก� 13 โตะ
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คราวง อื ตอก โตะ รมอยจ โลฮ ปุย โฮ� ดัก อื อฮั
แนฮ ลปุง จุ ปุย� ลปุง โอก ฮา ดอย อื ตอก ปิต ซ
โอยญ โฮ� 14 มวยญ อื อฮั ลอป รซอม ซะ ฆอก�
15 ชวง อื ฆวต ตอ โฮว ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย�
16 โม เซ ยุฮ ป ไลจ ป โลม ปไฮะ ปฮอน ละ ปุย โค
รยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ� 17 ยุง โตว คระ
เฮน คระ ฮลอง� 18 ไม่ โอ อื ยุง ไมจ แตะ นัปทื เนอึ
ม พะจาว�� อฮั เซ พะทัม�

19 เอะ เอจี ยุง เงอะ ลปุง เมาะ ป ไก นึง โกตไม ยุฮ
พะจาว มัฮ ป ฮอยจ ละ โม ป อาวต ฆรมึ โกตไม เซ
โครยญ โฆะ อ�ื เอจี มัฮ ฮอยจ อื นึง โอ อื ซ เกือฮ
ปุย เกียฮ กัฮ ติ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย ติ ปลัฮเตะ
เฮี ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว� 20 ไก โตว ติ ปุย เนอึ
ม ป ปุน เกือฮ ติ แตะ ซืไซ ละ พะจาว เบือ ยุฮ แตะ
ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม เยอ� โกตไม เซ มัฮ ป เกือฮ
ปุย ยุง มัฮ แตะ ปุย มัป่ ติ คระ โน่ง�

พะจาว เกือฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ
อื

21ปเล่ีย เฮี กัน เกือฮ พะจาว ปุย ซืไซ ละ แตะ ปัง
เมอ เอจี เปลีฮ อื ละ ปุย� เกว โตว ไม่ โกตไม ยุฮ อื
เฟือฮ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ โกตไม ยุฮ อื เซ เอจี
ปุน เกือฮ ไลลวง เซ ซโตฮ ละ ปุย� 22พะจาว เกียฮ
เกือฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อื พะเยซูค
รติ โครยญ โฆะ อ�ื ปุย เตือง โอยจ อื ตัง โตว ฮา ปุ
แตะ� 23 ปุย เอจี ยุฮ มัป่ โครยญ โฆะ แตะ� ยุฮ โตว
อื ตัม กัน ไมจ กัน ญุ่ก เกือฮ พะจาว อื ยุฮ ติ ตื เนอึ
ม� 24 ปุย ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว
เบือ กุนมุ่น ยุฮ อื เตือง โอ อื คิต งวยฮ อ�ื มัฮ โฮลฮ
อื เบือ เอจี โตฮ พะเยซูครติ อื เกือฮ โปน มัป่ ยุฮ อื
เซ� 25 พะจาว เอจี ดุฮ พะเยซู เซ แปน ควน ยวก
มัป่ กัฮ ตุต ละ ปุย เบือ ปัต ฮนัม อื ตัง ปุย� ซ ยวก
อื ละ โม ป ไก รพาวม เจือ โครยญ เจน ปุย� โอเอฮี
เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ เปลีฮ พะจาว รพาวม ซืไซ แตะ
ละ ปุย� เจน โฆะ โอ พะจาว ปุน โอต เนอึม กัน พิต
ยุฮ ปุย� ดิ เมีญ โตว มัป่ ยุฮ ปุย� 26 เจน ปเล่ีย เฮี
พะจาว ปังเมอ จัมเปน อื เมีญ นึง ฆวต เกือฮ อื ปุย
ซืไซ เนอึม ละ โกะ แตะ� มัฮ เกือฮ อื ปุย ยุง แจง
แน มัฮ พะจาว ปุย ซื ปุย ไซ เบือ อ�ื ไม่ เกือฮ โรฮ อื
โม ป เจือ พะเยซู แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ โครยญ โฆะ
อ�ื

27 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย อมั เกียฮ อวต ลัง่ ติ แตะ
ฆาื อ�ื เกียฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ ฆาื เมอ ป โอ อื
เกียฮ ฆาื อ�ื อมั มัฮ เบือ ปุน ยุฮ ปุย อื ตัม โกตไม�
มัฮ โตว อ�ื มัฮ เบือ โปน ปุย ป โอ ไมจ เบือ รพาวม
เจือ แตะ ป โอ อื เกียฮ อวต ติ แตะ นึง อื ฆาื อ�ื
28 เอะ เอจี ยุง ที ตอก เฮ�ี ปุย มัฮ โตว โฮลฮ อื แปน
ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ ยุฮ แตะ ตัม โกตไม ยุฮ พะ
จาว� มัฮ โฮลฮ อื เบือ รพาวม เจือ แตะ� 29พะจาว
อมั มัฮ พะจาว ยุฮ โม ยวิ โน่ง� โม่ โรฮ มัฮ พะจาว
ยุฮ ปุย ตัง เมือง� แจง มัฮ อ�ื 30 พะจาว มัฮ พะ
จาว ติ โตน โน่ง� ปุน เกือฮ โม ยวิ ซืไซ ละ แตะ เบือ

รพาวม เจือ อ�ื ปุน เกือฮ โรฮ ปุย ตังเมือง ซืไซ ละ
แตะ เบือ รพาวม เจือ อื โรฮ� 31 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เอะ
อมั มัฮ ละ โปวฮ ฮุ โกตไม ยุฮ พะจาว เบือ รพาวม
เจือ แตะ เซ� มัฮ โตว อ�ื เอะ แม รโพ ลัง่ โกตไม
เซ เกือฮ อาวต ตอน ฮมัน�

4
รพาวม เจือ ยุฮ อปัราฮมั

1 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ ซ อฮั ตอก เมอ ไลลวง อปั
ราฮมั จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� อปัราฮมั มัฮ โฮลฮ อื
แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว ตอก เมอ� 2 ดัฮ อปัราฮมั
โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ กัน ยุฮ โกะ แตะ
ตึน ซ เกียฮ อวต ติ แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ เซ� ปัง
เมอ โอ มัฮ ตอก เซ เฟือฮ ละ งอ่ต พะจาว อ�ื 3พะ
ทัม อฮั เฮ�ี
�อปัราฮมั เจือ พะจาว� พะจาว เมีญ อื มัฮ ปุย

ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อื เซ�� อฮั เซ�
4 ปุย ดัฮ ยุฮ กัน ซ โฮลฮ จังลา แตะ� จังลา โฮลฮ

อื เซ มัฮ โตว ป เกือฮ เยอื ปุย ละ อ�ื มัฮ งวยฮ ซเงะ
ซงา โกะ อื ไอฮ� 5 ปุย ดัฮ อาึง รพาวม แตะ นึง พะ
จาว ติ คระ โน่ง� ปัง โอ เปิง กัน ยุฮ แตะ เฟือฮ� พะ
จาว ปังเมอ เมีญ อื มัฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม
เจือ อื เซ� มัฮ เนอมึ พะจาว ป ปุน เกือฮ ปุย พิต ปุย
โฌวะ โฮลฮ แปน ปุย ซื ปุย ไซ� 6 เอจี มัฮ ไล เฮี ป
อฮั ด่าวติ เตอ เญอืม อฮั อื ไลลวง โฮลฮ ปุย รพาวม
ไมจ มวน แตะ นึง เมีญ พะจาว อื แปน ปุย ซื ปุย ไซ
เตือง โอ อื มัฮ เบือ กัน ยุฮ อ�ื มัฮ อฮั อื เฮ�ี

7 �โม ป โฮลฮ พะจาว ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื ไม่
ป โฮลฮ พะจาว เลอึป พิต โฌวะ ยุฮ อื โฮลฮ เนอึม
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 8 ปุย ดัฮ พะจาว โอ
เญือะ เมีญ มัป่ ยุฮ อื แปน เนอึม รพาวม ไมจ มวน
ละ อ�ื� อฮั เซ�

9 ไลลวง รพาวม ไมจ มวน อฮั อื เซ อมั มัฮ ฮอยจ
อื ละ โม ป เลียก นึง ริตกิต โน่ง� มัฮ โตว อ�ื มัฮ
โรฮ ฮอยจ อื ละ โม ป โอ เลียก นึง รติกิต เซ โรฮ�
เอะ เอจี อฮั พะจาว เมีญ อปัราฮมั มัฮ ปุย ซืไซ ละ
แตะ เบือ รพาวม เจือ อ�ื 10 มัฮ เญือม เมอ เมีญ
อื ตอก เซ� อมั มัฮ กา เลียก อปัราฮมั นึง ริตกิต
เซ� อมั มัฮ ฟวยจ เลียก อ�ื มัฮ กา เลียก อ�ื มัฮ
โตว ฟวยจ เลียก อ�ื 11 ฟวยจ เซ เญือม เอจี เลียก
อื นึง รติกิต เซ� รติกิต เซ มัฮ ตอก ควน ไม พะจาว
อื ติ เจือ� ละ ซ เกือฮ อื ที ละ ปุย เอจี เมีญ พะจาว
อื แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อ�ื เน่อมึ
กา เลียก อื นึง รติกิต เซ� มัฮ เซ ป โฮลฮ อปัราฮมั
แปน ตอก เปือะ ละ โม ป เจือ พะจาว เตือง โอยจ อื
ฆาื อ�ื ไม่ เมีญ โรฮ พะจาว โม เซ แปน ปุย ซืไซ ละ
แตะ เตือง โอ อื ดิ เลียก นึง รติกิต เซ� 12 อปัราฮมั
มัฮ โรฮ ตอก เปือะ ละ โม ป เลียก นึง รติกิต เซ โรฮ�
มัฮ โตว เบือ เลียก อื นึง รติ เซ โน่ง� มัฮ เบือ ไก จี
วติ อื เบือ รพาวม เจือ แตะ� โม เซ มัฮ โรฮ ตอก อปั
ราฮมั ป มัฮ เปือะ เอะ โรฮ� เอจี ไก โรฮ จีวติ เบือ
รพาวม เจือ แตะ ตอก โรฮ รพาวม เจือ อปัราฮมั ป
ไก กา เฆียง เลียก อื นึง รติกิต เซ โรฮ�

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
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13 พะจาว เอจี ซันญา อาึง ไลลวง ซ เกือฮ แตะ
อปัราฮมั ไม่ จัตเจือ อื โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ� ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว เซ ปังเมอ โอ มัฮ ฮอยจ อื ละ อื เบือ
ปุน ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว� มัฮ ฮอยจ อื ละ
อื นึง โฮลฮ อื แปน ปุย ซืไซ เบือ รพาวม เจือ แตะ�
14 ดัฮ โอเอฮี ป ซันญา พะจาว อาึง ซ ฮอยจ ละ โม ป
ปุน ยุฮ ตัม โกตไม เซ โน่ง โฮ� รพาวม เจือ แปน โอ
เอฮี โอ ไก ป มัฮ ฆาื อ�ื ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว แปน
โตว โรฮ ป โกว ฆาื อ�ื 15 โกตไม เซ แปน ควน ฮอยจ
รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ ปุย นึง โอ ปุย ปุน ยุฮ
ตัม โกตไม เซ� นา ก โอ โกตไม ไก เยอ� นา เซ ไก
โตว โรฮ กัน พิต โกตไม นึง ฆาื อ�ื

16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ลปุง ซันญา เซ ฮอยจ เบือ
รพาวม เจือ นึง ซ แปน อื ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ พะจาว
เตือง โอยจ อ�ื โม ป มัฮ จัตเจือ อปัราฮมั แจง แน
ซ โฮลฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื ลปุง ซันญา เซ มัฮ โตว
ฮอยจ อื ละ โม ป ปุน ยุฮ ตัม โกตไม เซ โน่ง� มัฮ
โรฮ ฮอยจ อื ละ โม ป เจือ พะจาว ตอก เจือ อปัรา
ฮมั อื เซ� นึง มัฮ อปัราฮมั เซ ตอก เปือะ ละ เอะ เตื
อง โอยจ เจอะ� 17 พะทัม อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี เกือฮ
ปะ แปน เปือะ ปุย โฮวน เมือง�� อฮั เซ� ลปุง ซัน
ญา เซ มัฮ ป ตอน ซองนา พะจาว ป มัฮ พะจาว เจือ
อปัราฮมั เซ� มัฮ พะจาว เซ ป ปุน เกือฮ ป ยุม โกฮ
ไอม� ไม่ ปุน ดวน อื โอเอฮี ป โอ ดิ ไก เกือฮ ไก�

18 อปัราฮมั ปัง โอ เญือะ ไก ควน ซโอว รพาวม
ตอก ไฮญ� ซโอว แนฮ ลัง่ รพาวม นึง พะจาว� เจือ
แนฮ ลัง่ อ�ื มัฮ เซ ป โฮลฮ อื แปน เปือะ ปุย โฮวน
เมือง ฆาื อ�ื เอจี แปน เนอึม ตอก ฮมอง อื อฮั พะ
จาว อื ละ แตะ ตอก เฮี โฮ� �จัตเจือ เปอะ ซ โฮวน
โรฮ ตอก ซโมยญ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 19 เญือม เซ
เยอ อาญุ อื ซเปี ไก ติ รอย� ปัง งอ่ต อื มัฮ โกะ แตะ
ปุย เอจี กวต ลัมเลือ ตอก เซ� โฮย โตว ลัง่ รพาวม
เจือ ฆาื อ�ื เญอืม งอ่ต อื โอ ซารา เญือะ ซ เกียฮ ไก
กวน� ปุ โรฮ โฮย ฆาื อ�ื 20 รพาวม เจือ อื เซ ตอน
แนฮ ลัง่ ปุ ปุ� เกือฮ โตว ติ แตะ ซองไซ รพาวม
นึง ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว� รพาวม เจือ อื เกือฮ
อื โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ� ลืลาว เนอึม พะจาว ฆาื
อ�ื 21 รพาวม อื แจง แน นึง ซ ปุน ยุฮ พะจาว อื ตัม
ป เอจี ซันญา แตะ อาึง� 22 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื
ตอก เซ ป เมีญ พะจาว อปัราฮมั แปน ปุย ซืไซ ละ
แตะ เบือ อ�ื 23 ลปุง เกว ไม่ ไลลวง เมีญ พะจาว อื
แปน ปุย ซืไซ เซ มัฮ โตว ไซฮ อื ฮอยจ ละ ไลลวง อปั
ราฮมั เซ โน่ง� 24 มัฮ โรฮ ไซฮ อื ฮอยจ ละ โม เอะ
ป เจือ พะจาว� มัฮ พะจาว เซ ป เอจี เกือฮ พะเยซู
จาว ยุฮ เอะ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� เญอืม
เจือ เอะ อื ตอก เซ พะจาว เอจี เมีญ โรฮ เอะ แปน
ปุย ซืไซ ตอก เซ โรฮ� 25 พะจาว เอจี มอป พะเยซู
ละ ซ เกือฮ อื ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ เอะ� ไม่ เอจี เกือฮ อื
โกฮ ไอม แม ละ ซ โฮลฮ เอะ แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ
เบือ อ�ื

5

ไลลวง กัน ยุม พะเยซู ตัง เอะ
1 เคียง เอจี โฮลฮ เอะ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว

เบือ รพาวม เจือ แตะ ตอก เซ� เอะ เอจี โฮลฮ เนอมึ
อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่ พะจาว เบือ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� 2 พะเยซู เอจี เกือฮ เอะ
โฮลฮ เลียก อาวต ชุง เดีย กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เบือ
รพาวม เจือ เอะ� มัฮ เซ ป โฮลฮ เนอมึ เอะ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื นึง ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ ซ
โฮลฮ โฮะ รโตง แตะ นึง โญตซัก ยุฮ พะจาว� 3 โนก
ฮา เซ ปัง อาวม เม่ะมัก่ แตะ� เอะ ไก ลัง่ รพาวม ไมจ
มวน เนอะ นึง ยุง เงอะ มัฮ เม่ะมัก่ เซ ป ซ เกือฮ เอะ
ไก รพาวม ปุน โอต โอเอฮี เบือ อ�ื 4 รพาวม ปุน โอต
โอเอฮี เซ มัฮ ป ซ เกือฮ เอะ แปน ปุย ปุก รพาวม พะ
จาว� ดัฮ แปน ปุย ปุก รพาวม อื ตอก เซ โฮ� เอะ
โฮลฮ โรฮ ซโอว รพาวม ไม่ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ
แตะ� 5 ซโอว รพาวม ตอก เซ แจง โอ อื ซ มัฮ ป
ปลาว เยอ� นึง เอจี เลียก ฟา เล่ีป รพาวม ฮรกั ยุฮ
พะจาว โตะ กไน รพาวม เอะ� เบือ ลปุ พะจาว ป เอจี
เกือฮ อื ละ เอะ เซ�

6 เญือม โอ เอะ ไก ตอก ปุน เรอมึ ไอฮ ติ แตะ พะ
ครติ เอจี ยุม เนอึม ตัง เอะ ปุย ฆอก ปุย เบร� เอจี
ปุก เนอมึ ตัม เวลา อฮั พะจาว อ�ื 7 ดัฮ งอ่ต ที โฮ�
ปัง มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ ปู เนอึม ซ ไก ป ญอม ยุม ตัง
อ�ื เมอ เตือง อื ซ ไก โรฮ งอ่น ยุง่ ป ปุน ยุม ตัง ปุย
ไมจ เจอ� 8 พะครติ ปังเมอ ยุม ตัง เอะ เญือม มัฮ
ลัง่ เอะ ปุย มัป่� เอจี มัฮ เซ ตอก เปลีฮ เนอึม พะ
จาว รพาวม ฮรกั แตะ ละ เอะ นึง อ�ื

9 ปเล่ีย เฮี เอะ เอจี แจง แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว
เบือ ปัต ฮนัม พะครติ เซ� ซ โปน เอะ ฮา รพาวม
ฮาวก ยุฮ พะจาว เบือ อื โฮว ละ แจง แตะ ฮา เซ
แม� 10 ไพรม อื เอะ มัฮ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว�
ปเล่ีย ปังเมอ เอจี เกือฮ เอะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ โกะ
แตะ เบือ ยุม กวน แตะ เซ� โฮฮ ฮา เซ แม� เคียง
เอจี ปุก ปอ ปุ แตะ ตอก เซ� เอะ ซ โปน โรฮ ฮา ป โอ
ไมจ โครยญ เจือ เบือ จีวติ พะเยซูครติ เซ� 11 มัฮ
โตว เมาะ เซ โน่ง� เอะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เอจี
โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� นึง เอจี เกือฮ อื เอะ ปุก
ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว�

อาดัม่ ไม่ พะเยซูครติ
12 ดัฮ งอ่ต ที โฮ� มัป่ เอจี ไก นึง ปลัฮเตะ ฆาื ปุย

ติ โน่ง� ป มัฮ อาดัม่ เซ� ไลลวง ยุม ปุย เอจี มัฮ ไก
อื ฆาื มัป่ เซ� ฟวยจ เซ ไลลวง ยุม เซ ฟา ฮอยจ ละ
ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื ยุฮ ปุย มัป่ เตือง โอยจ แตะ�
13 มัป่ ยุฮ ปุย เยอ เอจี ตึน ไก เน่อมึ กา ฮอยจ โกตไม
ยุฮ พะจาว นึง ปลัฮเตะ ลัง่� เญือม โอ โกตไม เซ ดิ
ไก� พะจาว ปังเมอ โอ ดิ เมีญ มัป่ ละ ปุย� 14 ปัง มัฮ
ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เน่อมึ เจน อาดัม่ ฮอยจ ละ
เจน ไอ โมเซ� ปุย จัมเปน อื อาวต ฆรมึ อมันัต ลัก่
ยุม เตือง โอยจ แตะ� ปัง มัฮ ปุย ป โอ ยุฮ มัป่ ตอก
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อาดัม่ นึง เลฮ แตะ เตียง ป อฮั พะจาว อาึง� อาวต
ตื โรฮ ฆรมึ อมันัต ลัก่ยุม เซ� (เอจี ที นึง เซ มัฮ ปุย
ป ติต มัป่ เน่อมึ นึง อาดัม่��*
อาดั่ม เซ เกียฮ แพป โรฮ ติ เจือ ไม่ พะเยซู ป

ฮอยจ กังเคะ เซ� 15 ปุย ลอา เซ ปังเมอ โอ ตอก
เนอึม ปุ แตะ� ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ ปุย ตอก
โตว ป ฮอยจ ละ ปุย ฆาื มัป่ ยุฮ อาดัม่� ปัง ยุม ปุย
โฮวน ฆาื มัป่ ยุฮ ปุย ติ เซ� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ระ
เนอึม ไล โฮฮ ฮา เซ แม� ป ปละ ป ซาึต อื เซ เอจี
ฮอยจ ละ ปุย โฮวน ปุย� มัฮ เบือ กุนมุ่น ยุฮ ปุย ติ
ป มัฮ พะเยซูครติ เซ� 16 ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ
ปุย ไม่ มัป่ ยุฮ อาดั่ม เซ ตัง โรฮ ฮา ปุ แตะ ติ เจือ
แม� ฟวยจ ยุฮ อื ป พิต ติ โฮน เซ โน่ง พะจาว รเตีฮ
อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ป ยุฮ พะจาว เบือ กุน
มุ่น ยุฮ แตะ ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� ปัง ยุฮ แม ปุย
ป พิต โฮวน โฮน พะจาว เกือฮ ลัง่ อื แปน ปุย ซืไซ
ละ แตะ เบือ อ�ื 17 เคียง ยุฮ ปุย ติ เซ ป พิต เตอ�
ปุย เตือง โอยจ อื โฮลฮ ตื อาวต ฆรมึ อมันัต ลัก่ยุม
ฆาื อาดัม่ ติ ปุย เซ� ป ยุฮ ปุย ติ อื แม ป มัฮ พะเยซู
ครติ เซ� ปังเมอ ระ เนอึม ไล ฮา เซ แม� โม ป รปั
ไอฮ กุนมุ่น กุมปอ ยุฮ พะจาว� ไม่ ป ปละ ป ซาึต อื
ละ ปุย ละ ซ เกือฮ อื แปน ปุย ซืไซ เซ� ซ โฮลฮ เนอึ
ม จีวติ แตะ เบือ อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ อื ตัตเตียง ดิ โอเอฮี
ไม่ พะครติ โครยญ โฆะ แตะ�

18 ป อฮั ฮะ เนาะ ออ มัฮ ตอก เฮ�ี ป พิต ยุฮ ปุย
ติ โฮน เซ โน่ง� เอจี เกือฮ ปุย ลอก ตุต เตือง โอยจ
แตะ ฆาื อ�ื ตอก โรฮ เซ กัน ไมจ ยุฮ ปุย ติ โฮน
โน่ง เซ� ปุน เกือฮ โรฮ ปุย โปน ตุต แตะ� ไม่ เกือฮ
อื โฮลฮ จีวติ เตือง โอยจ แตะ โรฮ� 19 โฮลฮ ปุย
โฮวน แปน ปุย มัป่ เบือ เลฮ ปุย ติ เซ เตียง ป อฮั
พะจาว ตอก ออฮ� เกียฮ โฮลฮ โรฮ ปุย โฮวน แปน
ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ เนอึง ปุย ติ เซ ป อฮั พะ
จาว ตอก เซ โรฮ� 20 โกตไม ยุฮ พะจาว เอจี ฮอยจ
ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ยุง เมาะ โฮวน พิต โฌวะ ยุฮ
แตะ� ปัง โฮวน ป พิต ยุฮ ปุย เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี
ญุ่ก� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เกียฮ โฮวน ลัง่ โฮฮ ฮา เซ
แม� 21 ไพรม อื มัป่ ตัตเตียง ปุย ฮอยจ ละ เกือฮ อื
ยุม ตอก ออฮ� ปเล่ีย เฮี กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ตัตเตียง
โรฮ ปุย ตัม กัน ซืไซ ยุฮ พะจาว เบือ พะเยซูครติ จาว
ยุฮ เอะ� ฮอยจ ละ แปน อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
ละ เอะ ตอก เซ โรฮ�

6
ป ยุม ละ มัป่ เอจี ไก แม จีวติ เบือ พะเยซู

1 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เอะ ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ� เอะ
อมั ซ ไมจ ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน ป พิต เดอมึ กุนมุ่น เซ
ซ ไก ฆาื อื โฮวน ปุ ปุ� 2 ไมจ โตว เกือฮ แปน ตอก
เซ เฟือฮ� โม เอะ เอจี มัฮ ปุย ยุม ละ มัป่� แจง โอ
เญือะ ซ เกียฮ ยุฮ แนฮ มัป่ ตอก ไพรม แตะ� 3 โม
เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� โม เอะ ป เอจี โฮลฮ รปั บั ่

ปติซมา ละ ซ โฮลฮ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู
ครติ เตอ� เอจี มัฮ รปั บั ่ปติซมา ละ ซ โฮลฮ ยุม ดิ
ไม่ อ�ื 4 เอะ เอจี โฮลฮ รปาึง ดิ ติ แตะ ไม่ พะเยซู
นึง กัน รปั บัป่ติซมา เซ ละ ซ ไก รโตง เงอะ นึง กัน
ยุม ดิ ไม่ อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ โกฮ ไอม พะเยซู เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ เบือ อมันัต ยุฮ เปือะ แตะ ป อาวต
ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ ตอก ออฮ� เอะ ซ โฮลฮ โรฮ ยุฮ
ตัม จีวติ โคระ แตะ ตอก เซ โรฮ�

5 ดัฮ เอะ โฮลฮ รโจะ ดิ ไม่ พะเยซู นึง กัน ยุม แตะ
ตอก โรฮ ยุม โกะ อื โฮ� เอะ ซ โฮลฮ โรฮ รโจะ ดิ ไม่
นึง กัน โกฮ ไอม แม แตะ ตอก โกฮ ไอม แม โกะ อื
โรฮ� 6 เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ อื ตอก เฮ�ี จีวติ ไพรม
เอะ เอจี โฮลฮ เคิง ดิ ไม่ พะเยซู นึง ไมะซาวแควง�
นึง ซ เกือฮ โกะ ไพรม เอะ ป ฆวต ยุฮ มัป่ เซ ยุม
แปฮ� เดอมึ เอะ โอ เญือะ ซ โฮลฮ แปน ครา มัป่�
7 ปุย ดัฮ เอจี ยุม โฮ เอจี โปน อื อมันัต มัป่ เซ�

8 ดัฮ เอะ เอจี โฮลฮ ยุม ดิ ไม่ พะครติ โฮ� เอะ เจือ
ซ โฮลฮ แตะ ไอม ดิ โรฮ ไม่ อ�ื 9 เอะ ยุง เงอะ เอจี
โกฮ ไอม พะครติ เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� เญือะ ซ โฮลฮ
โตว ยุม โคระ แม� เญือะ อาวต โตว ฆรมึ อมันัต ลัก่
ยุม เซ� 10 เญอืม ยุม อื มัฮ ยุม อื ละ มัป่� ยุม ติ โฮน
โน่ง� ฟวยจ ไม่ เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี โกฮ ไอม แม� จี
วติ ไอม อื เซ มัฮ ไอม อื ละ พะจาว�

11 ตอก โรฮ เซ โม เปะ เอ� ไมจ โรฮ เปอะ เมีญ
ติ แตะ มัฮ ปุย ยุม ละ มัป่� จีวติ ไอม เปอะ เซ ไมจ
โรฮ เปอะ เมีญ มัฮ ไอม เปอะ ละ พะจาว เบือ รโจะ
ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� 12 มัป่ มัฮ ป
เกือฮ เปอะ ฆวต ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก นึง เนะซองั
เปอะ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ มัป่ เซ ปุน ตัตเตียง โอ
เอฮี โตะ กไน โกะ เนอมึ จัมเปน ยุม เปอะ เซ� ละ ซ
ยุฮ เปอะ ตัม กัมกุยฮ ฆอก นึง อ�ื 13 เมาะ ป ไก นึง
โกะ เนอมึ เปอะ� เจือ ออฮ เจือ เอฮี นึง อื ญุ่ก� ไมจ
เปอะ โตว มอป ละ มัป่ ละ ซ ยุฮ อื กัน ฆอก ติ เจือ
เนอมึ� ฮา เซ ไมจ เปอะ ทไว ติ แตะ ละ พะจาว ตอก
โม ป เอจี โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ โฮ� ไมจ
เปอะ มอป โกะ ทไว ตัว แตะ ละ อื โครยญ เจือ ละ ซ
โกว อื นึง กัน ซื กัน ไซ� 14 มัป่ ไมจ โตว อื ตัตเตียง
โม เปะ� นึง โอ โม เปะ เญือะ อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ
ไอ โมเซ� เอจี อาวต เปอะ ฆรมึ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว�

ไลลวง รซอฮ ปุย ละ กัน ซื กัน ไซ
15 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ อมั ซ ยุฮ ลัง่ ป พิต ฆาื�

นึง โอ แตะ เญาะ อาวต ฆรมึ โกตไม เซ� เบือ เอจี
อาวต แตะ ฆรมึ กุนมุ่น� เญือะ ไมจ โตว ยุฮ เฟือฮ�
16 ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ ไล เฮ�ี ดัฮ โม เปะ มอป ติ
แตะ ญอม เนอึง ป อฮั ป ออฮ� เอจี มัฮ แปน เปอะ
ครา ปุย เซ� ดัฮ เปอะ เกือฮ มัป่ ตัตเตียง แตะ ซ
แปน เปอะ ครา มัป่ ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื อ�ื ดัฮ
เปอะ เนอึง ป อฮั พะจาว ซ ปุน ยุฮ เปอะ กัน ซืไซ

* 5:14 5:14 ป ไก นึง โวงเลป เซ มัฮ โตว ป ไก นึง พะทัม ไซฮ ไพรม ปุย�
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เบือ อ�ื 17 ไพรม อื โม เปะ เอจี มัฮ เนอมึ เปอะ ครา
มัป่� ปเล่ีย เฮ�ี ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง เอจี เนอึง โม
เปะ ป อฮั ลปุง เนอึม ป เอจี เพอกึ ปุย ละ เปอะ�
ฮอยจ โตะ รพาวม เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 18 เอจี โปน
เปอะ แปน แตะ ครา มัป่ เบือ อ�ื ไม่ เอจี โฮลฮ เปอะ
รซอฮ ละ กุม โคระ แตะ ป มัฮ กัน ซื กัน ไซ เซ�

19 อาึ อฮั ลปุง ทัมมด่า ละ เปอะ นึง มัฮ เปอะ ปุย
โอ ปุน คาวไจ ไลลวง เฮ�ี ไพรม อื โม เปะ เอจี ญอม
เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ครา รซอฮ ละ กัน คึต กัน
ตวยฮ ไม่ พรุฮ เปอะ ยุฮ ป ฆอก ป เบร โฮวน ปุ ปุ�
ปเล่ีย เฮี ไมจ โรฮ เปอะ ญอม เกือฮ ติ แตะ แปน ป
รซอฮ ละ กัน ซื กัน ไซ ตอก เซ โรฮ ละ ซ โฮลฮ เปอะ
แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว� 20 เญือม มัฮ ลัง่
เปอะ ครา มัป่ เปอ� กัน ซื กัน ไซ เซ ดิ เกียฮ ตัต
เตียง โตว โม เปะ� 21 เญือม เซ กัน ยุฮ เปอะ เซ ไก
โตว ป มัฮ ละ เปอะ เฟือฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี โซะกิจ
เปอะ นึง ยุฮ แตะ กัน ตอก เซ� นึง มัฮ กัน ตอก เซ
ป นัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื 22 ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี
โปน เปอะ แปน แตะ ครา มัป่ เปอ� เอจี แปน เปอะ
ป รซอฮ ละ พะจาว� ป โฮลฮ เปอะ เบือ อื เซ เอจี
มัฮ แปน เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว� โนก ฮา
เซ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�
23 ป ยุฮ มัป่ ซ โฮลฮ งวยฮ ซเงะ แตะ� งวยฮ ซเงะ
อื เซ มัฮ ยุม� ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ ปุย ปังเมอ
มัฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม
แตะ ไม่ พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ�

7
ไลลวง แพป ไม่ ป เญือะ ป เอญี

1 เอียกปุ� ตึน ซ คาวไจ เปอะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ
เฮ�ี นึง เอจี ยุง เปอะ ไลลวง โกตไม เตื อง โอยจ
เปอะ� โกตไม เซ ไก อมันัต ปุน ตัตเตียง ปุย ติ เจน
ไอม อื โน่ง� 2 ตอก โรฮ ปรโปวน เอจี เอญี ละ ปร
เมะ เญือะ แตะ โฮ� ตัม โกตไม เซ ไมจ อื อาวต ไม่
ปุย เญือะ แตะ ติ เจน ไอม อ�ื ดัฮ เอจี ยุม ปรเมะ
เญือะ เซ โฮ� เอจี โปน อื โกตไม ป บัง่คัป อื อาวต
ไม่ ปุ แตะ เซ� 3 ติ เจน ไอม ปุย เญือะ อื เซ ดัฮ รโจะ
ไม่ ปรเมะ ไฮญ� ปุย ซ อฮั อื มัฮ ป เลนจุ� ดัฮ เอจี
ยุม ปรเมะ เญือะ เซ โฮ� เอจี โปน อื โกตไม เซ� เญื
อม เซ ปัง ไอฮ ปรเมะ โคระ เญือะ แตะ� เญือะ มัฮ
โตว ป เลนจุ ฆาื อ�ื

4 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อาึ อ�ื โม เปะ ตอก โรฮ
เปอะ เซ� เอจี ยุม โรฮ เปอะ ละ โกตไม เซ นึง เอจี
รโจะ ดิ เปอะ ไม่ โกะ เนอึม พะครติ� ปเล่ีย เฮี เอจี
ตอก เปอะ ปุย ไก ปรเมะ โคระ เญือะ โฮ� ปรเมะ
โคระ เญือะ เปอะ เซ เอจี มัฮ พะครติ� ป เอจี โกฮ
ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� ละ ซ เกือฮ อื เอะ
เกิต เปลิ ละ พะจาว โฮวน ปุ ปุ� 5 เญือม ยุฮ ลัง่
เอะ อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ตอก ปุย ปลัฮเตะ
เอ� กัมกุยฮ ฆอก รซอฮ กไน โกะ เนอมึ เอะ เซ เกิต
โรฮ เปลิ� ปังเมอ มัฮ เปลิ ป นัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม
อ�ื เอจี มัฮ เอนิ โกตไม เซ ป ซโกลฮ ลฮอย กัมกุยฮ

ฆอก เซ� 6 ปเล่ีย เฮี เอะ เอจี โปน เนอะ โกตไม เซ�
นึง เอจี ยุม เมอะ ละ โกตไม ป เกือฮ เอะ แปน ครา
แตะ ไพรม อื เซ� เอะ รซอฮ ละ พะจาว� มัฮ โตว
ตัม ไล ไพรม ยุฮ โกตไม ป ไซฮ ปุย อาึง� มัฮ ตัม ไล
โคระ ยุฮ ลปุ พะจาว�

โกตไม มัฮ ป เกือฮ คระ โบฮ ละ มัป่
7 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ�

โกตไม เซ อมั เอจี มัฮ มัป่� มัฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ
โอ โกตไม เซ ไก� อาึ ตึน โอ ซ ยุง ป มัฮ มัป่ เซ� ตอก
อฮั โกตไม อื เฮ�ี �ปุ ฆวต ไอฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย เยอ��
อฮั เซ� มัฮ โอ อื อฮั ตอก เซ อาึ ตึน โอ ซ ยุง ป มัฮ
กัน ฆวต ไอฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย อฮั อื เซ� 8 โกตไม เซ
ปังเมอ มัฮ ควน เกือฮ คระ โบฮ ละ มัป่� มัป่ เซ ซ
โกลฮ ลฮอย รพาวม ฆวต ไอฮ อาึ โอเอฮี ยุฮ ปุย เซ
ฆาื อ�ื โนก ฮา โกตไม เซ มัป่ ไก โตว ตอก เกียฮ
ยุฮ อื โอเอฮี ฮ�ี 9 กา เฆียง ยุง ไลลวง โกตไม เซ
อาึ ตอก โรฮ ปุย ไก จีวติ โฮ� เญือม เอจี ยุง เงอะ
ไลลวง โกตไม เซ มัป่ เกิต เอนิ กไน เยอะ� อาึ ลอต
เอนิ ยุม ฆาื� 10 โกตไม เซ มัฮ ป ลัง เกือฮ ปุย ไอม�
ละ อาึ เฮี ปังเมอ แปน ควน เกือฮ อาึ ยุม� 11 มัป่ เซ
เอจี โกว โกตไม เซ แปน คระ ละ ซ จุ แตะ อาึ� ลอต
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เบือ โกตไม เซ� 12 เญอืม มัฮ อื
ตอก เซ โกตไม เซ มัฮ เนอมึ ป ซงะ่ ซงอม� ป ซตอก
พะจาว อาึง มัฮ ตื ป ซงะ่ ซงอม� ป ซื ป ไซ� ไม่ มัฮ
อื ป ไมจ�

13 ดัฮ มัฮ ตอก เซ อมั มัฮ ป ไมจ เซ ป ลเตือฮ ยุฮ
ยุม ไม่ อาึ อ�ื มัฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ มัป่ ป ยุฮ ยุม ไม่
อาึ อ�ื มัป่ เซ เกียฮ โกว ป ไมจ เซ ละ ซ เกือฮ อื อาึ
ยุม� มัฮ ตอก เซ ตอก เปลีฮ ที มัป่ มัฮ เนอึม แตะ
มัป่ นึง อ�ื มัป่ เซ เญือม โกว อื โกตไม เซ� โฮว ละ
ซโตฮ แตะ ฆาื อื มัฮ เนอมึ อื ป ฆอก ลัมเลือ เยอ�

ไล โอเอฮี กไน ปุย ลอา เจือ
14 เอะ ยุง เงอะ ฮอยจ โกตไม เซ เบือ ลปุ พะจาว�

อาึ ปังเมอ มัฮ ปุย ฆวต ยุฮ แนฮป โอ ปุก� เอจี โฮลฮ
มัป่ กุม เมอะ ละ แปน แตะ ครา อ�ื 15 อาึ คาว โตว
ไจ ป ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� อาึ ยุฮ โตว กัน ไมจ ป ฆวต
ยุฮ แตะ� ปังเมอ ลเตือฮ แม ยุฮ กัน ป เกละ แตะ
ยุ เซ ฮา อ�ื 16 เญือม โคะ ยุฮ ฮุ ป โอ แตะ ฆวต ยุฮ
ตอก เซ� เอจี ที นึง เซ มัฮ โกตไม เซ ป ซื� อาึ ยุง
เงอะ มัฮ อื ป ไมจ เจอ� 17 เญือม มัฮ อื ตอก เซ มัฮ
โตว อาึ ไอฮ ป ยุฮ ป โอ ไมจ เซ� มัฮ มัป่ ป อาวต
กไน เยอะ เซ ป ยุฮ ฮู� 18 อาึ ยุง เงอะ โอ ป ไมจ ไก
กไน แตะ เฟือฮ ฮา� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ ตอก ปุย ปลัฮเตะ� อาึ ปัง ไก รพาวม ฆวต ยุฮ
ฮุ ป ไมจ เจอ� อาึ ปุน ยุฮ โตว� 19 กัน ไมจ ฆวต ยุฮ
ฮุ เซ อาึ ยุฮ เนอมึ โตว� อาึ ลเตือฮ แม ยุฮ กัน ฆอก
เตือง โอ แตะ ฆวต ยุฮ� 20 เญือม ยุฮ ฮุ ป โอ แตะ
ฆวต ยุฮ ตอก เซ มัฮ โตว อาึ ไอฮ ป ยุฮ ฮู� มัฮ มัป่
ป อาวต กไน เยอะ เซ ป ยุฮ ฮู�

21 อาึ อื ยุ มัฮ แตะ ปุย ตอก เฮ�ี เญือม ฆวต ยุฮ
ฮุ กัน ไมจ� มัฮ แนฮ ป ฆอก ป ฆวต โอก นึง เงอะ�
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เอจี มัฮ เอนิ ไล ยุฮ ฮุ ตอก เซ� 22 โตะ กไน รพาวม
โด่ะ โอ โกตไม ยุฮ พะจาว เซ ไมจ มวน ลัมเลือ เนิ�
23 นึง โกะ โอะ เฮี อาึ ปังเมอ ยุ อุ ไก ลัง่ ป ตัง โน่ง นึง
ติ ไล� ไล เซ ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ ไล โตะ รพาวม โด่ะ
โอะ� ตอก ป โฮมวต คัง อาึ โฮ� เกือฮ อาึ ฆวต ยุฮ
อื ตัม ไล มัป่ ป รซอฮ กไน โกะ โอะ เฮ�ี 24-25 ปเล่ีย
เฮี อาึ อื มัฮ ปุย ตอก เฮ�ี โตะ รพาวม โด่ะ โอะ อาึ อื
ฆวต ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว� เญอืม อาวต เตอะ
ตัม รพาวม ไพรม แตะ ปังเมอ ฆวต ยุฮ แนฮ แฮะ
ตัม ไล มัป่� อาึ มัฮ เนอึม ปุย ซุกซัก ลัมเลือ โตะ
รพาวม� มัฮ ปุย แล ป ซ ปุน เกือฮ อาึ โปน ฮา โกะ
ไพรม ป ซ เมือะ อาึ ฮอยจ ละ ยุม เมอะ เฮ�ี ญันด่ี
ไม่ พะจาว� เอจี ไก เนอึม ตอก โปน เนอะ� ซ โปน
เนอะ เบือ พะเยซูครติ จาว ยุฮ แตะ�

8
ลปุ พะจาว เกือฮ เอะ โฮลฮ จีวติ

1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ละ โม ป เอจี รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ พะเยซูครติ� ตุต ยุฮ อื เญือะ ไก โตว� 2 เอจี
มัฮ ไล ยุฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ เอะ โฮลฮ จีวติ เบือ
รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� เอจี มัฮ ไล เซ
ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ไล มัป่ ไม่ ไล ยุม แตะ เซ� 3 ปุย
ปุน ยุฮ โตว อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว เบือ รพาวม
ไพรม โกะ แตะ ไอฮ นึง ชุมเช ลอน อ�ื พะจาว ปัง
เมอ เอจี ยุฮ อื รโตง เอะ� นึง เอจี เกือฮ อื กวน แตะ
ฮอยจ� เกือฮ อื ตอก ปุย ปลัฮเตะ ป โกย ยุฮ แตะ
มัป่ โฮ� ละ ซ ยวก อื มัป่ ยุฮ ปุย� เญือม เกือฮ อื
กวน แตะ ฮอยจ แปน เนะซองั เซ� เอจี มัฮ เกือฮ อื
อมันัต มัป่ ไลจ ไฆร� 4พะจาว มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง
ซ เกือฮ อื โกตไม ซืไซ ยุฮ แตะ ฟวยจ นึง จีวติ โม
เอะ� นึง โอ เอะ เญาะ ยุฮ ตัม รพาวม ไพรม เมอะ�
มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุ พะจาว�

5 โม ป ยุฮ ตัม กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ ฆวต งอ่ต
ไฌม แนฮ โอเอฮี ไก นึง รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� โม
ป ยุฮ ตัม ลปุ พะจาว ปังเมอ ฆวต งอ่ต โรฮ โอเอฮี
ตัม เกือฮ ลปุ พะจาว แตะ งอ่ต� 6 ดัฮ ปุย งอ่ต แนฮ
โอเอฮี ตัม กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ ซ นัม ปุย ฮอยจ
ละ ยุม อ�ื ดัฮ ปุย ญอม งอ่ต ตอก เกือฮ ลปุ พะจาว
แตะ งอ่ต โฮ� ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เบือ อื ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม� 7 ปุย ดัฮ งอ่ต แนฮ โอเอฮี ตัม
กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ� แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะ
จาว ฆาื อ�ื ปุย ตอก เซ มัฮ ป โอ ญอม เนอึง ป อฮั
โกตไม ยุฮ พะจาว� ปุน เนอึง โตว อื เฟือฮ� 8 โม
ป ยุฮ ตัม กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ เซ เกียฮ ปุก โตว
รพาวม พะจาว�

9 โม เปะ เอ� ดัฮ ลปุ พะจาว อาวต นึง เปอะ โฮ�
เญือะ จัมเปน โตว เกือฮ กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ ตัต
เตียง เปอะ� มัฮ ลปุ พะจาว เซ ป ปุน ตัต เตียง
เปอะ� ปุย ดัฮ โอ ไก ลปุ พะครติ นึง โฮ� มัฮ โอ
อื มัฮ ปุย ไน พะครติ� 10 โม เปะ เอ� ดัฮ พะครติ
อาวต นึง เปอะ โฮ� ปัง มัฮ เนะซองั เปอะ นัม ยุม

ฆาื มัป่ เซ� ลปุ พะจาว เซ แปน จีวติ ละ เปอะ นึง
เอจี มัฮ เปอะ ปุย ซืไซ ละ พะจาว� 11 ดัฮ ลปุ พะจาว
ป เกือฮ พะเยซู โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เซ เอจี
อาวต กไน โม เปะ โฮ� พะจาว ป เกือฮ พะครติ โกฮ
ไอม เน่อมึ ลัก ยุม แตะ เซ� ซ เกือฮ โรฮ โกะ เนอึม
ป จัมเปน ยุม โม เปะ เซ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
เบือ อมันัต ลปุ พะจาว ป อาวต กไน เปอะ เซ โรฮ�

12 เอียกปุ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ เอจี ไก ป
จัมเปน ไมจ ยุฮ ติ เจือ� ปังเมอ โอ มัฮ ยุฮ ตัม กัมกุย
ฮ โกะ แตะ ไอฮ� 13 ดัฮ เปอะ ยุฮ แนฮ โอเอฮี ตัม กัม
กุยฮ โกะ แตะ ไอฮ ซ ยุม เปอะ ฆาื� ดัฮ เปอะ เกือฮ
กัมกุยฮ ไก นึง รพาวม โกะ แตะ ยุม แปฮ เบือ ลปุ
พะจาว โฮ� ปังเมอ ซ ไก จีวติ เปอะ เบือ อ�ื 14 เมาะ
ป เกือฮ ลปุ พะจาว นัม แตะ ปุย เซ เอจี มัฮ กวน พะ
จาว� 15 ลปุ ป เอจี เกือฮ พะจาว ละ เปอะ มัฮ โตว
ป เกือฮ โม เปะ แปน ครา โอเอฮี� มัฮ โตว ป เกือฮ
เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ� ลปุ เซ มัฮ
เกือฮ อื เอะ เกียฮ แปน กวน พะจาว� เอะ โฮลฮ
เนอึม อฮั เปือะ ละ พะจาว เบือ ลปุ อื เซ� �เปือะ
เกอะ�� โฮลฮ เนอึม อฮั เซ ละ� 16 ลปุ พะจาว เอจี
รโจะ ดิ ไม่ รพาวม เอะ ไอฮ� นึง ลัปลอง อื เอจี มัฮ
เอะ กวน พะจาว� 17 เคียง มัฮ เอะ กวน อื ตอก เซ�
เอะ มัฮ โรฮ ป ซ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ป แฮรน พะจาว
อาึง ละ ปุย ไน แตะ� มัฮ ซ โฮลฮ ดิ โรฮ โฮะ ไม่ พะ
ครติ เซ� ดัฮ เอะ โฮลฮ โอต ดิ ป โซะ ไม่ อื เอะ ซ
โฮลฮ ดิ โรฮ โญตซัก ไม่ อื โรฮ�

โญตซัก ป ไก ลัก่กา เอะ
18 ตัม ป คิต อาึ อ�ื ป โซะ โอต เอะ ปเล่ีย เฮี ปอ

โตว เกียฮ แพป เปอะ ไม่ โญตซัก ป ซ เปลีฮ พะจาว
ละ เอะ เฆียง เฮ�ี 19 โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ พะจาว โค
รยญ เจือ รกวน ลัมเลือ ยุ เวลา เญือม ซ เปลีฮ พะ
จาว โม ป มัฮ กวน แตะ ละ ปุย� 20 โอเอฮี เมาะ
ป ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ เซ มัฮ ตื ป ซ เกียฮ ไลจ เกียฮ
ไฆร� มัฮ โตว เบือ ฆวต ไอฮ โกะ อื ตอก เซ� มัฮ
ตัม รพาวม พะจาว ป เกือฮ อื แปน ตอก เซ� ปัง
มัฮ ตอก เซ ไก ลัง่ ควน ซโอว รพาวม นึง ไลลวง ป
ซันญา พะจาว อาึง ตอก เฮ�ี 21 ซ ไก ติ ซเงะ เญื
อม ซ โปน โอเอฮี ป ยุฮ พะจาว เซ ฮา กัน ซ เกียฮ
ไลจ เกียฮ ไฆร แตะ เซ� ซ ตอก โรฮ โปน ป ตุต ฮา
เฮลีจ นึง แตะ โฮ� โอเอฮี ยุฮ พะจาว เซ มัฮ ตื ป
ซ โฮลฮ เลียก ดิ นึง โญตซัก ยุฮ โม ป มัฮ กวน พะ
จาว� ไม่ ซ โฮลฮ อื โปน ดิ แปน แตะ ครา โอเอฮี โอ
ไมจ ไม่ อ�ื 22 เอะ ยุง เงอะ ไล เฮ�ี เน่อมึ โฆะ ฮอยจ
ปเล่ีย� โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ แงงฮั
นึง โซะ ป อาวม แตะ� ตอก อาวม ปรโปวน โซะ เติง
เคิ รอาวม แตะ โฮ� 23 มัฮ โตว โอเอฮี ไฮญ นึง อื
โน่ง� โม เอะ ป เอจี โฮลฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ โรง อื
รกา ป ไฮญ เซ� เอะ แงงฮั โรฮ โฮะ� เอะ มอง เวลา
เกือฮ พะจาว แตะ แปน กวน แตะ กุมปอ� ฮอยจ ละ
ซ โฮลฮ โกะ เนอมึ เอะ โปน ป โอ ไมจ โครยญ เจือ�
ลไล มอง แตะ เวลา เซ เอะ แงงฮั โตะ รพาวม โด่ะ
แตะ นึง รกวน แตะ ยุ ฮอยจ เวลา เซ� 24 เอะ เอจี
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โปน มัป่ นึง ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ ป ซันญา พะจาว
อาึง� โอเอฮี รกวน แตะ ยุ เซ ดัฮ เอจี โฮลฮ ยุ โฮ�
เญาะ โฮลฮ โตว รกวน ยุ� แจง โอ อื ไก ป รกวน ยุ ป
เอจี โฮลฮ แตะ ยุ เซ� 25 เอะ ดัฮ รกวน ยุ ป โอ แตะ
ดิ โฮลฮ ยุ เซ� เอะ มอง เงอะ โอเอฮี เซ ไม่ รพาวม
ลัง่ แตะ เบือ อ�ื

26 ตอก โรฮ เซ� เอะ ปัง มัฮ ฮะ ปุย ชุมเรยีง� ลปุ
พะจาว เกียฮ เรอมึ ลัง่ เอะ� เอะ ยุง โตว ตอก ซ ไมจ
แตะ ไววอน ปัว โอเอฮี นึง พะจาว� มัฮ ลปุ พะจาว
เซ ป ปัว โอเอฮี นึง พะจาว รโตง เอะ เอ� ปัว เนอึ
ม ปัว แนม รโตง เอะ โฮฮ ฮา เกียฮ ปัว เอะ อื แม�
27พะจาว มัฮ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี โตะ รพาวม ปุย� ยุง
โรฮ โอเอฮี ป อฮั ลปุ แตะ เซ� นึง ปัว ลปุ เซ โอเอฮี
นึง พะจาว รโตง ปุย ไน พะจาว� มัฮ ปัว อื ตัม ปุก อื
รพาวม พะจาว�

28 โอเอฮี เมาะ ป เกิต ละ เอะ โครยญ เจือ� เอะ
ยุง เงอะ ยุฮ ดิ พะจาว กัน นึง อื ไม่ โม ป ฮรกั แตะ�
ละ ซ เกิต ป ไมจ นึง อ�ื มัฮ ยุฮ อื ไม่ โม ป เอจี กอก
แตะ เอญี เคะ แตะ ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�
29 โม ป เลือก พะจาว อาึง เซ เอจี เกือฮ โรฮ อื แปน
ปุย ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก
กวน โกะ แตะ เซ� มัฮ เกือฮ อื กวน ติ แตะ เซ แปน
ตอก เอียกระ ลลาึง โม ปุ โฮวน แตะ เซ� 30 โม ป
เกือฮ อื แปน ปุย ตัง โน่ง เซ พะจาว กอก อื เอญี เคะ
แตะ� โม ป กอก อื เซ เอจี เกือฮ อื แปน ปุย ซืไซ ละ
แตะ� เญือม เอจี แปน อื ปุย ซืไซ ละ อื ตอก เซ�
เกือฮ โรฮ อื โฮลฮ อาวต ไม่ โญตซัก ยุฮ แตะ โรฮ�

รพาวม ฮรกั แจง แน ยุฮ พะจาว
31 เญือม งอ่ต โอเอฮี ไล เซ� เอะ เกียฮ อฮั ลัง่

เงอะ ตอก เมอ� ดัฮ พะจาว มัฮ ไม่ เอะ โฮ� มัฮ ปุย
ซ ปุน ตอซู เอะ เอ� 32พะจาว ฮลัก โตว กอ กวน โกะ
แตะ� เอจี โปง อื ยุม ตัง โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ�
ดัฮ โปง กวน แตะ ตอก เซ� อมั มัฮ โอ อื ซ เกือฮ
โอเอฮี ไฮญ ละ เอะ โครยญ เจือ ไม่ รพาวม ซเปือฮ
แตะ� แจง ซ เกือฮ อ�ื 33 มัฮ ปุย ป ซ ปุน ฟึนฟอง
โม ป เลือก พะจาว เซ� ไก โตว� มัฮ พะจาว ไอฮ
ป อฮั โม เซ โอ เญือะ ไก ตุต เตอ� 34 มัฮ ปุย ป ปุน
เติ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื แจง โอ อื ไก� พะเยซู
ครติ มัฮ ป เอจี ยุม ติ โฮน� พะจาว ปังเมอ เกือฮ
อื โกฮ ไอม แม� ปเล่ีย เฮี อาวต ลวง ดอม พะจาว
ละ ซ ปัว แตะ โอเอฮี นึง พะจาว รโตง เอะ� 35 ดัฮ
มัฮ ตอก เซ มัฮ เมอ ป ปุน เกือฮ เอะ รกัฮ ฮา รพาวม
ฮรกั ยุฮ พะครติ เตอ� อมั มัฮ ไลลวง ป โซะ อาวม
เอะ� อมั มัฮ ไลลวง เม่ะมัก่ ซักคระ� อมั มัฮ กัน
โคมเฮง ไม่ ไปลญ เออปึ ไม่ ตุกญัก ฮกั ฮญิ ไม่ กัน
กอยจ กัน ราวม� อมั มัฮ กัน ยุม� มัฮ โตว อื ติ ตื�
36พะทัม เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี
�เอะ อาวต ซดิ ไม่ ลัก่ ยุม แตะ เน่อมึ เมือ กซะ

ฮอยจ เมือ กปู อื เบือ ทื แตะ ปะ� ปุย เอจี ยุฮ ไม่
เอะ ตอก ยุฮ อื ไม่ แกะ ซ มอก ปุย โฮ�� อฮั เซ พะ
ทัม�

37 ปัง มัฮ ตอก เซ� โอเอฮี โม เซ เอะ เอจี โฮฮ
ฮา เป แตะ โครยญ เจือ เบือ พะจาว ป ฮรกั เอะ�
38อาึ เอจี แจง นึง โอ อื ไก ป ปุน รกัฮ เอะ ฮา รพาวม
ฮรกั ยุฮ อื ติ เจือ เนอมึ� ปัง มัฮ ลัก่ยุม� ปัง มัฮ ลัก่
ไอม� ปัง มัฮ เตปด่า� ปัง มัฮ พี ตัตเตียง โอเอฮี นึง
กังฮาว� ปัง มัฮ อมันัต อนันา โอเอฮี� โอเอฮี ป ไก
ปเล่ีย ญุ่ก� ป ซ ไก เฆียง เฮี ญุ่ก� 39 ปัง มัฮ ป อาวต
ก ฮลาวง อ�ื ปัง มัฮ ป อาวต ก เตียม อ�ื โอเอฮี เมาะ
ป ยุฮ พะจาว อาึง โครยญ เจือ� ไก โตว ติ เจือ เนอึ
ม ป ปุน รกัฮ เอะ ฮา รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ป ไก
เบือ พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ เอ�

9
ไลลวง โม อซิราเอน

1 ป ซ อฮั อาึ เฮี มัฮ ป เนอึม� อาึ มัฮ ปุย ไน พะ
ครติ� อฮั โตว ป โอ เนอึม� รพาวม ยุง ไอฮ ติ แตะ
ไม่ ลปุ พะจาว ป อาวต กไน เยอะ� ปุน แปน พีญัน
ละ อาึ� 2-3 รพาวม อาึ ตุก เนอึม� อาวม แนฮ โซะ
รพาวม แตะ รโตง จัตเจือ แตะ ป มัฮ โกะ เนะ คระ
เฌือต แตะ� มัฮ ซ ไก ป มัฮ อื ละ อ�ื อาึ ปอ เอนิ
ปุน ปัว ติ แตะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ นึง
พะจาว� ไม่ เกือฮ ติ แตะ รกัฮ ฮา พะครติ ละ ซ เรอึ
ม แตะ โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ โม ยวิ เซ� 4 โม เซ
เอจี มัฮ โม อซิราเอน� พะจาว เอจี เกือฮ อื แปน
กวน แตะ� เอจี เปลีฮ โรฮ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ
ละ อ�ื เกือฮ โรฮ ลปุง ซันญา ซโตฮ ยุฮ แตะ ละ อื
ไม่ โกตไม ยุฮ แตะ� รโฮงะ โรฮ ไลลวง ตอก ไว เนอึ
ม ปุย พะจาว ละ อื ไม่ เกือฮ อื ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ
ละ อ�ื 5 โม เซ มัฮ เนอมึ จัตเจือ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั
ไม่ ยาโคป เซ� ปัง มัฮ พะครติ มัฮ โรฮ จัตเจือ ติ ไม่
อื ตัม เนะซองั แตะ� ไมจ ปุย ลืลาว ลอป พะจาว เซ
นึง มัฮ อื พะจาว ป อาวต ราว โอเอฮี เตือง โอยจ อื
เซ� อาเมน�

6 อาึ มัฮ โตว อฮั ฮะ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว มัฮ
ป โอ เนอมึ� โม ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เตอ โอ มัฮ
เนอมึ โม อซิราเอน เลือก พะจาว โครยญ โฆะ แตะ�
7 โม ป มัฮ จัตเจือ อปัราฮมั ปุ โรฮ มัฮ เนอมึ กวน พะ
จาว โครยญ โฆะ แตะ โรฮ� เซ ป อฮั พะจาว ฆาื อื
ละ อปัราฮมั ตอก เฮ�ี �มัฮ จัตเจือ ยซิฮกั นึง อื โน่ง
ป ซ เมีญ เญอะ มัฮ จัตเจือ ปะ อา�� อฮั เซ� 8 เอจี
ที นึง เซ โอ อื มัฮ กวน เกิต ตัม ทัมมด่า ป มัฮ กวน
พะจาว� มัฮ กวน ป เอจี เกิต ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว ป มัฮ เนอมึ จัตเจือ อื เซ� 9 ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว ละ อื มัฮ ตอก เฮ�ี �เญือม เอจี เติง เวลา อื
อาึ ซ ฮอยจ แม เยอะ� เญือม เซ ซารา ซ ไก เนอึม
กวน รเมะ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

10 มัฮ โตว เซ โน่ง� กวน เรเบ่คา เตือง ลอา อื
ไก เปือะ ติ โน่ง� มัฮ ยซิฮกั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ
เปือะ อื เซ� 11-12กา เกิต ปุย ลอา เซ� กา เฆียง ยุฮ
อื ป ไมจ ไม่ ป ฆอก เกอ� พะจาว เอจี อฮั อาึง เฮี
ละ มะ อ�ื �ป มัฮ เอียก นึง อื ซ โฮลฮ แปน กวนไจ
ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื มัฮ อฮั อื เซ นึง ซ เกือฮ
อื แปน ตัม รพาวม พะจาว ป เลือก อื เซ� เกว โตว
ไม่ กัน ยุฮ โม โกะ อ�ื เกว ไม่ กัน เลือก พะจาว อ�ื
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13พะทัม อฮั โรฮ เฮี ติ เจือ� �ยาโคป อาึ ฮรกั เกอะ�
เอซาว ปังเมอ จัง เงอะ�� อฮั เซ�

14 เอะ ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ� อมั ซ อฮั พะจาว
มัฮ ป บ่วก ฆาื อ�ื มัฮ โตว อื เฟือฮ� 15พะจาว เอจี
อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี
�อาึ ฆวต เลียก พาวม นึง ปุย ออฮ ซ เลียก พาวม

นึง ปุย เซ� ฆวต โพต ป ไมจ ละ ปุย ออฮ ซ โพต ละ
ปุย เซ�� อฮั เซ�

16 เอจี ที นึง เซ โอ อื เกว ไม่ รพาวม ฆวต ไอฮ ปุย
ไม่ กัน ยุฮ ปุย� มัฮ เกว อื ไม่ ตอก เลียก พาวม พะ
จาว นึง ปุย� 17พะทัม อฮั อื ละ ฟาโร ตอก เฮ�ี
�มัฮ เฮี ป เกือฮ อาึ ปะ แปน กซัต ฆาื อ�ื มัฮ ซ

เปลีฮ รที แตะ นึง ปะ� ไม่ ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ ยุง
ป มัฮ อาึ เบือ เปอะ เล่ีป เตะ เล่ีป ตุก�� อฮั เซ�

18 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� พะจาว ฆวต เลียก พาวม นึง
ป ออฮ เอจี เลียก พาวม นึง ปุย เซ� ฆวต เกือฮ ป
ออฮ ลึง รพาวม เกือฮ เนอมึ ปุย เซ ลึง�

19 โม เปะ ตึน ซ ไฮมญ แม เปอะ นึง อาึ ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ พะจาว อมั ซ เกียฮ เติ ลัง่ ปุย
นึง กัน พิต ยุฮ อ�ื มัฮ ปุย ป ปุน เลฮ เตียง ป อฮั พะ
จาว เยอ�� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ งอ่น� 20 ปะ ป มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ เอ� โรวต โน่ง เปอะ เก พะจาว เมอ�
โดง เตะ อมั เกียฮ เก อื ป ลวน แตะ ไม่ อฮั อื เฮ�ี
�เมอยุ ลวน เปอะ อาึ ตอก เฮ�ี� อมั ซ เกียฮ อฮั
เซ� 21ป ลวน เซ แจง เกียฮ ยุฮ อื โอเอฮี นึง เตะ เซ
ตัม รพาวม โกะ แตะ� ดัฮ ฆวต โกว เตะ ติ โม่ว เซ
ละ ลวน แตะ โดง นึง ลอา เจือ� ยุฮ อื เกือฮ ไมจ ติ�
ยุฮ อื เกือฮ โอ ทัน ไมจ ติ� โม่ ซ เกียฮ ยุฮ อ�ื

22 ป ยุฮ พะจาว เอจี มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� ฆวต
เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ� ปังเมอ ฆวต เปลีฮ อื ไม่
อมันัต แตะ� มัฮ เซ ป โอต อื รพาวม แตะ ฆาื อื
ไม่ ลัง่ รพาวม แตะ ละ โม ป ลัง ลอก รพาวม ฮาวก
แตะ เซ� นึง มัฮ โม เซ ป โซมกวน ไม่ ไลจ โลมแตะ�
23พะจาว ฆวต เปลีฮ โรฮ โญตซัก คึนัก ยุฮ แตะ ละ
โม เอะ ป เอจี ยุฮ แตะ อาึง ละ ซ โฮลฮ อื เลียก พาวม
โซะ ไง่ นึง เงอะ� เอจี มัฮ เพรยีง อื อาึง เอะ เน่อมึ
เมือ โรง อื ละ ซ โฮลฮ เอะ โญตซัก อื เซ� 24 เอจี มัฮ
โม เอะ เฮี ป โฮลฮ พะจาว กอก เอญี เคะ แตะ� มัฮ
โตว กอก อื เน่อมึ นึง โม ยวิ โน่ง� มัฮ โรฮ กอก อื
เน่อมึ นึง ปุย ตังเมือง โรฮ� 25พะจาว เอจี อฮั อื นึง
พะทัม โฮเชยา ตอก เฮ�ี
�โม ป โอ มัฮ ปุย ไน อาึ ไพรม อ�ื อาึ ซ อฮั ปุย ไน

แตะ ไม่� โม ป โอ เยอะ ฮรกั� ซ อฮั ป ฮรกั แตะ ไม่�
26 นา ก ฮมอง ปุย อฮั อาึ แตะ โอ มัฮ ปุย ไน แตะ�
ปุย นา เซ อาึ ซ อฮั มัฮ กวน พะจาว ป ไอม ลอป��
อฮั เซ พะจาว�

27 โนก ฮา เซ อซิยา รโฮงะ แม ไลลวง โม อซิรา
เอน ตอก เฮ�ี �โม อซิราเอน ปัง โฮวน ตอก ไฮมจ
นึง เกาะ โฮ� โม ป ซ โปน มัป่ นึง อื ปังเมอ รมัฮ เนอึ
ม� 28 มัฮ ฆาื ซ เกือฮ พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ลอก
พราวป ตุต แตะ ตัม ป เอจี อฮั แตะ อาึง�� อฮั เซ�

29 เอจี ตอก ป อฮั อซิยา อาึง กา เซ ตอก เฮี โฮ�
�มัฮ โอ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ละ อาึง จัตเจือ เอะ
เนิ งอ่น� เอะ ตึน เอจี ซ เล่ีญ โรฮ ไลจ เจอ ตอก เมือง

โซโด่ม โฮ� ตึน เอจี ซ โอยจ แกล โรฮ ตอก เมือง โก
โมรา�� อฮั เซ�

โม อซิราเอน ญอม โตว เจือ พะเยซู
30 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เอะ ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ� ปุย

ตังเมือง ปัง โอ ซาวป อื ตอก ซ ซืไซ แตะ ละ พะจาว�
โฮลฮ ลัง่ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ
แตะ� 31 โม อซิราเอน ปัง ซาวป เกือฮ ติ แตะ แปน
ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ กัน ยุฮ แตะ ตัม โกตไม ยุฮ
อ�ื โฮลฮ โตว ลัง่ แปน ปุย ซืไซ ละ อื ฆาื อ�ื 32 มัฮ
ฆาื เมอ ป โอ อื โฮลฮ ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื โอ อื ซาวป ตัม
รพาวม เจือ แตะ� นึง ฆวต เปิง อื กัน ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ� โม เซ เอจี โคะ ซดุฮ ฆาื ซโมะ ป เกือฮ ปุย โคะ
ซดุฮ เซ� 33 ตอก อฮั พะทัม อื เฮ�ี
�แลน เมิฮ� อาึ ซ ละ อาึง ซโมะ นึง เมือง ซีโยน

ติ โม่ว ป ซ เกือฮ ปุย โคะ ซดุฮ� มัฮ เนอึม ซโมะ ป
ซ เกือฮ ปุย ฆลาื� โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื ปัง
เมอ โอ ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่� อฮั เซ พะทัม�

10
1 เอียกปุ� โตะ รพาวม อาึ ฆวต เกือฮ ลัมเลือ โม

อซิราเอน โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� อาึ ไววอน เลิง ปัว
นึง พะจาว รโตง อื ฆาื อ�ื 2 อาึ ปุน แปน ซกิ พีญัน
ละ อื นึง มัฮ อื ปุย เรยีง รพาวม นึง รซอฮ แตะ ละ
พะจาว� กัน รซอฮ อื เซ ปังเมอ ไฆฮ ตอก งอ่ต อื ฆาื
โอ อื ยุง เนอมึ� 3 โม เซ มัฮ โอ อื ยุง ตอก เกือฮ พะ
จาว ปุย ซืไซ ละ แตะ� ซาวป แนฮ ตอก ซ ซืไซ แตะ
ละ อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ ตอก เซ ตอก
โอ อื ญอม อาวต ฆาื อื นัม กัน เกือฮ พะจาว ปุย ซืไซ
ละ แตะ� 4 โกตไม ยุฮ พะจาว เซ เอจี ฟวยจ นึง ป
ยุฮ พะครติ� มัฮ เบือ พะครติ เซ ป โฮลฮ โม ป เจือ
แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว ฆาื อื โครยญ โฆะ อ�ื

ปุย โปน มัป่ เบือ พะเยซู
5 ไลลวง โฮลฮ ปุย แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ

ยุฮ แตะ ตัม โกตไม เยอ� ไอ โมเซ เอจี ไซฮ อาึง อื
ตอก เฮ�ี �ป ปุน ยุฮ ตัม โกตไม เซ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ
เบือ อ�ื� อฮั เซ� 6 ไลลวง โฮลฮ ปุย แปน ปุย ซืไซ
ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ แตะ ปังเมอ อฮั อื ตอก
เฮ�ี ปุ อฮั เฮี ละ โกะ เปอะ� �ปุย ซ ปุน ฮาวก เมือง
มะลอง เงอ�� ไมจ เปอะ โตว อฮั ตอก เซ� ดัฮ
เปอะ อฮั ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ อฮั เปอะ ติ แตะ ซ
เกือฮ พะครติ เลีฮ แม ฮา เมือง มะลอง� 7 ปุ โรฮ อฮั
เฮ�ี �ปุย ซ ปุน เลีฮ ฮอยจ เมือง ป ยุม เมอ�� ไมจ
เปอะ โตว โรฮ อฮั ตอก เซ� ดัฮ เปอะ อฮั ตอก เซ
เมาะ โรฮ อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ พะครติ โกฮ ไอม
แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ติ โฮน แม� 8 มัฮ เฮี ป อฮั ไอ
โมเซ นึง ไลลวง เซ� �ลปุง พะจาว เอจี ซดิ ไม่ ปะ�
อาวต นึง ดัก ดอย เปอะ ไม่ นึง รพาวม เปอะ�� อฮั
เซ� เอจี มัฮ เฮี ลปุง ครอฮ เอะ ป โฮลฮ ปุย รพาวม
เจือ แตะ นึง อ�ื 9 ดัฮ เปอะ รโฮงะ มัฮ พะเยซู พะโอง
จาว ละ ปุย นึง ดัก ดอย เปอะ� ไม่ เจือ เปอะ เกือฮ
พะจาว อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ฮอยจ โตะ
รพาวม เปอะ� ซ โปน เนอึม เปอะ มัป่ ยุฮ แตะ เบือ



โรม 10:10 993 โรม 11:15

อ�ื 10 ปุย ดัฮ เจือ อื โตะ รพาวม แตะ� เอจี แปน ปุย
ซืไซ ละ พะจาว เบือ อ�ื ดัฮ รโฮงะ อื ละ ปุย นึง ดัก
ดอย แตะ� โปน เนอึม มัป่ ยุฮ แตะ เบือ อ�ื 11 พะ
ทัม อฮั เฮ�ี �โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื แจง โอ
อื ซ โซะกิจ ปิญไง่ ติ ตื เนอมึ�� อฮั เซ� 12 ลปุง เซ
มัฮ อฮั อื ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื นึง โอ โม ยวิ ไม่ ปุย
ตังเมือง ตัง ฮา ปุ แตะ� พะโองจาว ติ เซ เอจี มัฮ
พะจาว ยุฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ละ โม ป เดือะ กอก
ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� พะจาว ซ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก
ละ อื กุมปอ โครยญ โฆะ อ�ื 13 เอจี ตอก โรฮ อฮั พะ
ทัม อื โฮ� �เมาะ ป เดือะ กอก ปัว พะโองจาว เรอมึ
แตะ ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ�

14 ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย ดัฮ โอ ดิ เจือ อ�ื อมั ซ เกียฮ
กอก ปัว โอเอฮี นึง อ�ื ดัฮ โอ ดิ ฮมอง ไลลวง อ�ื อมั
ซ เกียฮ เจือ อ�ื ดัฮ โอ ดิ ไก ป โฮว ครอฮ ละ อ�ื อมั
ซ เกียฮ ฮมอง อ�ื 15 ดัฮ โอ ไก ป ดวน โฮว� อมั ซ
เกียฮ โฮว ครอฮ อ�ื แจง โอ อื เกียฮ ฮา� เอจี ตอก
อฮั พะทัม เฮ�ี �ชวง ป ฮอยจ ละ ซ รโฮงะ แตะ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย มัฮ เนอมึ ป ไมจ��
อฮั เซ�

16 ปุย ปังเมอ โอ ฆวต งอ่ต ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว เตือง โอยจ แตะ� อซิยา อฮั เฮ�ี �โอ พะ
จาว� มัฮ ปุย บุย ป ญอม เจือ ลปุง รโฮงะ เอะ ละ
แตะ�� อฮั เซ� 17 เอจี ที นึง เซ� รพาวม เจือ
ปุย ไก เบือ ฮมอง อื ลปุง รโฮงะ ปุย ละ แตะ� ลปุง
ฮมอง อื เซ มัฮ ไก อื เบือ ครอฮ ปุย ลปุง พะครติ�
18 อาึ ซ ไฮมญ แม เยอะ ติ เจือ� โม เซ อมั มัฮ โอ อื
ดิ ฮมอง เฟือฮ� เอจี ฮมอง เนอึม อ�ื ตอก อฮั พะ
ทัม อื โฮ�
�ลเลาะ โม ป ครอฮ เซ เอจี โฮว ฮอยจ เล่ีป เตะ�

ลปุง อื เอจี ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�� อฮั เซ�
19 อาึ ซ ไฮมญ แม เยอะ ติ เจือ� โม อซิราเอน อมั

มัฮ โอ อื คาวไจ ลปุง พะจาว เซ� คาวไจ อ�ื ซ อฮั
เฮี ละ เปอะ รกา ตัม ลปุง พะจาว ซึป ไอ โมเซ�
�อาึ ซ โกว เมือง ปุย ป โอ มัฮ เมือง เนอึม ละ ซ

เกือฮ แตะ โม เปะ ลเลียก นึง� ซ โกว เมือง ป อฮั ปุย
งาว ละ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ รอก พาวม นึง��
อฮั เซ�

20 อซิยา อฮั แม อื ตอก เฮี ไม่ รพาวม กา แตะ ฮา
เซ แม�
�โม ป โอ ซาวป ยุ อาึ เอจี โฮลฮ ยุ อาึ� โม ป โอ

ปัว ยุ อาึ� อาึ เอจี เปลีฮ ติ แตะ ละ�� อฮั เซ พะ
จาว�

21พะจาว ปังเมอ อฮั อื ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี
�อาึ ซนาว แนฮ เตะ แตะ ละ เมือง ป โอ เนอึง ป

อฮั แตะ ไม่ ลึง รพาวม แตะ เน่อมึ เมือ กซะ ฮอยจ
เมือ กปู อ�ื� อฮั เซ�

11
พะจาว เลียก พาวม ลัง่ นึง โม อซิราเอน

1 ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ ซ ไฮมญ แม เยอะ ติ เจือ�
พะจาว อมั มัฮ เอจี โปวฮ อื ปุย ไน แตะ เซ� โปวฮ
โตว อื เฟือฮ� ปัง มัฮ อาึ มัฮ โรฮ โม อซิราเอน�
มัฮ ฮะ จัตเจือ อปัราฮมั� มัฮ เจอ เบ่นยามิน นึง อ�ื
2พะจาว โปวฮ โตว ปุย ไน แตะ ป เอจี เลือก แตะ เน่

อมึ เมือ โรง อื เซ� โม เปะ ตึน ซ ยุง เปอะ ป อฮั พะ
ทัม นึง ไลลวง เอลียา โฮ� มัฮ เญือม ปัว อื พะจาว
โรก เวน ละ โม อซิราเอน� 3 อฮั อื ตอก เฮ�ี
�โอ พะจาว� โม เซ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว นา

ก ไว ปุย ปะ โครยญ โดฮ� เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป
ลปุง เปอะ� อาึ โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ� โม เซ ซาวป ลัง่
ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว�

4 พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เมอ� โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี
�ไก ลัง่ อาแลฮ เปือน ปุย ป โอ ดิ นุ่ม ไว ฮุป พะ

บ่าอนั เนอ� อาึ เอจี โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม เซ ละ
โกะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5ปเล่ีย เฮี ตอก โรฮ เซ โรฮ� โม อซิราเอน ไก โรฮ
ลัง่ งอ่น ป อาวต ตัม เลือก พะจาว แตะ เบือ กุนมุ่น
ยุฮ อ�ื 6 ดัฮ มัฮ เลือก อื เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เกีย
ฮ มัฮ โตว เบือ กัน ยุฮ โม โกะ อื ไอฮ� มัฮ มัฮ อื เบือ
กัน ยุฮ โม โกะ อื ไอฮ� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เซ เญือะ
เกียฮ อฮั โตว อื มัฮ กุนมุ่น เนอมึ ฆาื อ�ื

7 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ซ แปน ตอก เมอ� โม อซิราเอน
โฮวน ลัก่ โอ แตะ โฮลฮ ป ซาวป แตะ เซ� มัฮ โม
ป อาวต ลัง่ ตัม เลือก พะจาว แตะ เซ โน่ง ป โฮลฮ
โฮ� โนก ฮา โม เซ� อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ลึง แตะ
โฮวน ปุ ปุ� 8 ตอก อฮั พะทัม อื โฮ�
�พะจาว เอจี เกือฮ รพาวม อื ลึง ปอ โอ อื ยุง โอ

เอฮี� เกือฮ ไง่ อื จัก เกือฮ โรฮ ฮยวก อื ลึง ฮอยจ ละ
ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ พะทัม�

9 กซัต ด่าวติ เอจี อฮั ไลลวง อื ตอก เฮ�ี
�เญือม โซม เลียง อื ไม่ ปุ แตะ เกือฮ แปน ตอก

ววยฮ อื เพรยี ละ โกะ แตะ� เกือฮ ไลจ โลม ฆาื อ�ื
เกือฮ ตุต ฮอยจ ละ โกะ อื ไอฮ� 10 เกือฮ ไง่ อื เปือ
เดอมึ โอ ซ เกียฮ ยุ โอเอฮี� เกือฮ โรฮ ตังโฆระ อื
รโกม ลอป ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

11 อาึ ฆวต ไฮมญ แม โอเอฮี นึง เปอะ ฆาื อ�ื โม
ยวิ เญอืม โคะ ซดุฮ อื ตอก เซ อมั ลอต ฆลาื ปอ ไลจ
ลอป แตะ� มัฮ โตว ตอก เซ เฟือฮ� เคียง ยุฮ โม ยวิ
ป พิต ป โฌวะ ตอก เซ� พะจาว เกือฮ ปุย ตังเมือง
โปน มัป่ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง
ซ เกือฮ อื โม ยวิ ลเลียก นึง ป โฮลฮ โม เซ� 12 ดัฮ
ปุย ปลัฮเตะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ กัน พิต ยุฮ โม
ยวิ เซ� ดัฮ ปุย ตังเมือง โฮลฮ แปน ปุย กุมปอ โตะ
รพาวม เบือ กัน โฌวะ โม ยวิ เซ� เญือม เอจี โฮลฮ
โม ยวิ เอญี เคะ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื โม่ โฮว ละ ซ
ไมจ มวน แตะ ฮา เซ แม�

ไล โปน ปุย ตังเมือง มัป่ ยุฮ แตะ
13 ปเล่ีย เฮี อาึ ซ อฮั ละ โม เปะ ป มัฮ ปุย ตัง

เมือง� อาึ มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะจาว ละ ปุย
ตัง เมือง� เคียง มัฮ อื ตอก เซ กัน ยุฮ แตะ เฮี อาึ
เมีญ เนอึม มัฮ ป ระ ไล ละ แตะ� 14 นึง ซ เกือฮ โม
ป มัฮ เอียกปุ ยวิ แตะ เซ ลเลียก นึง ปุย ตัง เมือง�
ละ ซ เฮยีน โรฮ อื รพาวม เจือ อ�ื ดัฮ แปน โฮ� อาึ
มัฮ ยุฮ ฮุ ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม ยวิ โปน มัป่
ยุฮ แตะ งอ่น� 15 เญือม โปวฮ พะจาว โม ยวิ� ปุย
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ปลัฮเตะ โฮลฮ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว เบือ อ�ื เญื
อม ซ รปั แม พะจาว อื ซ แปน ตอก เมอ� ซ แปน
เอนิ ตอก โกฮ ไอม แม ป ยุม โฮ� โม่ แปน อ�ื 16 ค
โนมปัง� ดัฮ แฮลป โอก โรง อื เซ แปน คอง ทไว ปุย
ละ พะจาว� เอจี มัฮ คอง พะจาว เตือง โม่ว อื ฆาื อ�ื
โคะ โอ� ดัฮ แรฮ อื แปน คอง พะจาว� กัก อื แปน
โรฮ คอง อื ฆาื อื เตือง โอยจ อื โรฮ�

17 โคะ กาวก ซมา ปุย เอจี เรยีก ปุย โปวฮ กัก อื
งอ่น� เอจี โรวก แม กัก กาวก พริ กอป ดิ อื ไม่ โคะ
กาวก ยว่ง เซ� โม เปะ ปุย ตังเมือง ตอก โรฮ เปอะ
กัก กาวก พริ เซ� เอจี โฮลฮ เปอะ จีวติ ไม่ เรยีง
แด่น แตะ เบือ รโจะ ดิ เปอะ ไม่ โม ยวิ ตอก ไล กอป
ปุย กัก โคะ เซ โฮ� 18 มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ เพียก
ปุย ป ตอก กัก โคะ เรยีก พะจาว โปวฮ เซ ฆาื อ�ื โม
เปะ ตอก เปอะ กัก โคะ โฮ� มัฮ ไอม เปอะ เบือ แรฮ
เซ� มัฮ โตว ไอม แรฮ เซ เบือ โม เปะ� ไมจ เปอะ
โตว อวต ติ แตะ ฆาื อ�ื 19 โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ
เฮ�ี �เอจี ไก ป เรยีก โปวฮ กัก ไพรม อื ละ ซ แปน อื
เบือง อาึ อ�ื โม่ ไก�� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ� 20 ไก เนอึ
ม� มัฮ เรยีก อื โปวฮ นึง โอ อื ไก รพาวม เจือ� ปะ
อาวต เปอะ เบือง อื เบือ รพาวม เจือ แตะ โน่ง� ปุ
อวต ติ เปอะ ฆาื� ฮา เซ ไมจ เปอะ ฮลัต นึง ฮา อ�ื
21 ดัฮ พะจาว โอ ฮลักกอ โม ยวิ ป มัฮ ตอก กัก โคะ
ไพรม เซ� อมั แกต เปอะ ซ ฮลักกอ อื โม เปะ เอ�

22 เอะ ยุ นึง เซ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ไม่ เมาะ
กัต เคง อื ละ ปุย� ละ โม ป เอจี ไฆร ฮา คระ ยุฮ
อื เอจี เปลีฮ เมาะ กัต เคง แตะ ละ อ�ื ละ โม เปะ
ปังเมอ เปลีฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ
อาวต ตัม รพาวม ฮรกั อื เซ� ดัฮ เปอะ โอ อาวต ตัม
เซ ปังเมอ ซ เรยีก โรฮ โปวฮ โม เปะ โรฮ� 23 โม ยวิ
ดัฮ ญอม โปวฮ รพาวม โอ แตะ เจือ เซ� พะจาว ซ
กอป แม อื เกือฮ อาวต เบือง ไพรม แตะ แม� นึง
มัฮ พะจาว ป เกียฮ กอป กัก เซ เกือฮ อาวต แม
ตอก ไพรม แตะ� 24 โม เปะ ปุย ตัง เมือง� มัฮ เปอะ
ตอก กัก โคะ กาวก พริ ป เรยีก พะจาว โรวก กอป ไม่
กาวก ยว่ง โฮ� มัฮ เปอะ โตว ป เกิต ไอฮ นึง แตะ�
โม ยวิ มัฮ ตอก กาวก ยว่ง� พะจาว ดัฮ ฆวต เกือฮ
กัก ไพรม เรยีก แตะ โปวฮ เซ อาวต แม เบือง ไพรม
แตะ� โม่ ซ เยอื ละ อื ฮา ยุฮ อื ละ โม เปะ เซ แม�

พะจาว เลียก พาวม นึง ปุย เตือง โอยจ อื
25 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ไลลวง ป

เม่าะ พะจาว อาึง เน่อมึ ไพรม อื เดอมึ โม เปะ โอ
ซ อวต ติ แตะ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ ไล เฮ�ี รพาวม ลึง
โม อซิราเอน เซ มัฮ โตว ป ซ ไก ลอป� ดัฮ ปุย ตัง
เมือง เมาะ ป เอจี เลือก พะจาว อาึง เอญี ตื เคะ พะ
จาว โฮ� โม อซิราเอน เญือะ ซ ลึง โตว รพาวม อ�ื
26 ฟวยจ เซ โม อซิราเอน ซ โปน อื มัป่ ยุฮ แตะ โค
รยญ โฆะ แตะ� เอจี ตอก อฮั พะทัม เฮ�ี
�ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ ซ โอก เน่อมึ นึง เมือง ซี

โยน� ป ฆอก ป เบร ยุฮ จัตเจือ ยาโคป ซ ยวก โปวฮ
อื เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

27 อฮั แม เฮ�ี �เญอืม ยวก อาึ มัป่ กัฮ อาึ ตุต ยุฮ
โม เซ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ละ อ�ื�
อฮั โรฮ เซ พะทัม�

28 โม ยวิ แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว นึง โอ
แตะ ญอม เจือ ไลลวง พะเยซู� โอเอฮี เซ แปน ป
โกะ ละ โม เปะ ป มัฮ ปุย ตัง เมือง� พะจาว ปังเมอ
ฮรกั โรฮ ลัง่ โม ยวิ นึง เอจี เลือก อื อาึง เบือ จัตเจือ
ไพรม อ�ื 29 พะจาว ดัฮ เอจี เลือก ปุย ไม่ เกือฮ ป
ไมจ ป ญุ่ก ละ อ�ื เญือะ เปียน ไป เปียน มา โตว
รพาวม แตะ นึง อ�ื 30 ไพรม อื โม เปะ ป มัฮ ปุย
ตังเมือง เงอ� เนอึง เปอะ โตว โรฮ ป อฮั พะจาว�
ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เลียก พาวม นึง โม เปะ� นึง
โอ โม ยวิ เนอึง ป อฮั แตะ� 31 ตอก โรฮ เซ� ปเล่ีย
เฮี โม ยวิ เนองึ โตว ป อฮั พะจาว� ดัฮ เอจี ยุง งอ่ต
ตอก เลียก พาวม พะจาว นึง โม เปะ โฮ� ซ โฮลฮ
โรฮ พะจาว เลียก พาวม นึง โม โกะ อื ฆาื อ�ื 32พะ
จาว เอจี เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื ตอก ป ตุต คัง ปุย
อาึง โฮ� นึง โอ อื เนอึง ป อฮั แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง ซ โฮลฮ แตะ เลียก พาวม นึง อื เตือง โอยจ
อ�ื

รซอม ลืลาว พะจาว
33พอม เนอมึ ป เกียฮ ยุฮ เกียฮ อฮั พะจาว เยอ�

กัมกึต วไิซ ไมจ อื ไม่ ป ยุ ป ยุง อื โฮฮ เนอมึ ฮา เกีย
ฮ แกต ปุย อ�ื มัฮ ปุย ป เกียฮ คาวไจ ตอก โปวต พะ
จาว รพาวม แตะ� มัฮ ปุย ป ยุง ตอก ยุฮ อื โอเอฮี
ฮ�ี แจง โอ อื ไก� 34 เอจี ตอก โรฮ อฮั พะทัม เฮ�ี
�มัฮ ปุย ป ยุง รพาวม รโม่ยฮ พะจาว� มัฮ ปุย ป

โฮลฮ พะจาว ซิงซา โอเอฮี ไม่ อ�ื 35 มัฮ ปุย ป ปุน
รบิ ไม่ พะจาว นึง ป เกือฮ ป กอยฮ แตะ� แจง โอ อื
ไก�� อฮั เซ พะทัม�

36 โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ พะจาว ป ยุฮ ฮู� โอเอฮี
เมาะ ป ไก เยอ เอจี ไก เบือ พะจาว ไม่ ไก อื ละ พะ
จาว โครยญ เจือ� ไมจ พะจาว โฮลฮ ลอป โญตซัก
โครยญ เจือ โอ เญือะ ไก ลอยจ� อาเมน�

12
จีวติ โคระ เบือ พะเยซู

1 เอียกปุ� เญือม งอ่ต ตอก เลียก พาวม พะจาว
นึง แตะ ตอก เซ� อาึ ฆวต ปัว โม เปะ มอป โกะ ทไว
ตัว แตะ ละ พะจาว� ตอก โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว
เตือง ไอม ลัง่ อื โฮ� มัฮ เซ ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว
ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก นัปทื
เนอึม เปอะ พะจาว ฮอยจ ละ รพาวม รโม่ยฮ แตะ�
2 ปุ เกือฮ ติ เปอะ เฮยีน ตอก ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี โอ
เอฮี� ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ พะจาว เปียน รพาวม ร
โม่ยฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ เปอะ ญอม ยุฮ ตอก
เซ ซ เกียฮ ยุง เปอะ ป ปุก รพาวม พะจาว ละ แตะ
เบือ อ�ื ซ ยุง เปอะ ป มัฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ป ปุก ป ลอก
เบือ อื ตัม รพาวม รโม่ยฮ พะจาว�

3 อาึ อฮั โอเอฮี เฮี ละ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ
เบือ กุนมุ่น เกือฮ พะจาว ละ แตะ� ปุ ทื ติ เปอะ โฮฮ
ฮา ลัมเปิง อ�ื ไมจ เปอะ งอ่ต ตัม เมาะ โปง อื ไล
ลวง โกะ แตะ� ตัม เมาะ โซมกวน อื ไม่ รพาวม เจือ
เกือฮ พะจาว ละ เปอะ� 4 โกะ เนอึม ปุย มัฮ ติ โม่ว
โน่ง ปังเมอ ไก โอเอฮี นึง โฮวน เจือ� โอเอฮี โม เซ
ไก กัน ยุฮ ตัง ฮา ปุ แตะ โครยญ เจือ� 5 โม เอะ เอ
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ตอก โรฮ เซ� ปัง โฮวน ไม่ ปุ แตะ มัฮ ลัง่ ติ โม่ว นึง
รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เตือง โอยจ แตะ�
โม เอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ โครยญ โฆะ
แตะ ตอก โอเอฮี โฮวน เจือ ป รโจะ ดิ แปน ปุย ติ โม่ว
เซ� 6 เอะ เอจี ไก ตื ป ปละ ป ซาึต พะจาว เนิ ตัง ฮา
ปุ แตะ ตัม กุนมุ่น โฮลฮ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� ดัฮ
พะจาว เกือฮ เอะ เกียฮ ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย� ไมจ
เอะ ซึป ละ อื ตัม เมาะ ไก รพาวม เจือ แตะ� 7 ดัฮ
เกือฮ เอะ เกียฮ เรอึม ปุย� ไมจ เอะ เรอึม เนอึม�
ดัฮ เกือฮ เอะ เกียฮ เพอกึ ลปุง พะจาว ละ ปุย� ไมจ
เอะ เพอกึ เนอมึ ละ อ�ื 8 ดัฮ เกือฮ เอะ เกียฮ ซตอก
รเงอ่มึ ปุย� ไมจ เนอมึ ซตอก รเงอ่มึ� ดัฮ เกือฮ เอะ
ไก รพาวม ฆวต เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย� ไมจ เกือฮ ไม่
รพาวม ซเปือฮ แตะ� ดัฮ เกือฮ เอะ เกียฮ ควป คุม
แลน แก ปุย� ไมจ แลน แก ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�
ดัฮ เกือฮ เอะ ไก รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย� ไมจ
เอะ เปลีฮ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

9 ไมจ เปอะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ� ไมจ เปอะ เกละยุ โอเอฮี ป ฆอก ป เบร� ป
ไมจ เจอ ไมจ เปอะ ไปญ ตอน� 10 ไมจ เปอะ ฮรกั
เนอึม ปุ แตะ ตอก เอียกปุ เลีฮ ติ เวียก โฮ� ไมจ
เปอะ ทื ปุย ไฮญ ระ ฮา โกะ แตะ� 11 กัน ยุฮ เปอะ ปุ
เกละ นึง� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไก รพาวม แด่น
เบือ ลปุ พะจาว� ไมจ เปอะ ยุฮ กัน ละ พะโองจาว
ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 12 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ไมจ มวน รพาวม เบือ ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ แตะ� ปัง อาวต เปอะ ไม่ เม่ะมัก่
แตะ ไมจ แนฮ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ไมจ
เปอะ ไววอน ลอป� 13 เอยีกปุ แควะ คัต แตะ ไน พะ
จาว ไมจ เปอะ เรอึมชวย ตูเตอมึ� ไมจ เปอะ แด่น
รปัคัม แคก เลือ�

14 ดัฮ ไก ป คัม ตุง เปอะ ไมจ เปอะ ปัว พะจาว โพต
ป ไมจ ละ� ปุ ปัว พะจาว ยุฮ ป โซะ ละ� 15 ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม ไม่ โม ป ไมจ มวน
รพาวม� ไมจ เปอะ เยอืม ไม่ โม ป เยอืม� 16 ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ เปอะ ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ� ปุ
ทื ลอน ติ เปอะ� ไมจ เปอะ ญอม ยุฮ กัน ตุเตียม�
ปุ แกต ติ เปอะ มัฮ ป เฮยีง ลอน�

17 ดัฮ ไก ป ยุฮ ป ฆอก ละ เปอะ ปุ โรก ละ อื นึง
ป ฆอก� ไมจ เปอะ ซาวป ยุฮ โอเอฮี ป อฮั ปุย มัฮ ป
ไมจ� 18 โอเอฮี เมาะ ป เกว ไม่ โม เปะ นึง อ�ื ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ เปอะ ปุก ปอ ปุ แตะ นึง ไม่ ปุย เตือง
โอยจ อ�ื 19 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ปุ ซาวป ตอก ซ
โรก เปอะ เวน ละ ปุย� ฮา เซ ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ
พะจาว โรก ละ อื เญอืม ซ ฮาวก รพาวม อ�ื นึง เอจี
อฮั พะทัม เฮ�ี �มัฮ อาึ ป ซ รเตีฮ ปุย เกือฮ ลอก ตุต
แตะ� มัฮ อาึ ป ซ โรก เวน ละ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

20พะทัม อฮั แม เฮี ติ คอ�
�ดัฮ ปุย กอ คัม ตุง เปอะ ฆวต โซม โฮ� ไมจ เปอะ

เกือฮ โซม� ดัฮ ฆวต ญุ รอาวม� ไมจ เปอะ เกือฮ ญุ

อ�ื ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน ควน เกือฮ ปุย เซ
โซะกิจ ไฆฮ ฆาื อื นึง ป ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ�

21 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไป นึง ป ฆอก� ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ เป ป ฆอก เบือ ยุฮ แตะ ป ไมจ�

13
ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั ป ตัตเตียง บัน่เมือง

1 ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง
ยุฮ เปอะ โครยญ โฆะ เปอะ� ป ตัตเตียง โอเอฮี เอจี
มัฮ ป ไก เบือ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื มัฮ พะจาว ป
เกือฮ อื ปุน ตัตเตียง โอเอฮี เซ� 2 เมาะ ป เลฮ เตียง
โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง เซ เอจี มัฮ โรฮ เลฮ อื เตียง
ป อฮั พะจาว� ป เลฮ เตียง เซ ซ ลอก ตุต โกวต ป
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� 3 เมาะ ป ยุฮ ป ไมจ เจอ โฮลฮ
โตว ฮลัต นึง โม ป ตัตเตียง แตะ เซ� มัฮ โม ป ยุฮ
ป ฆอก ป โฮลฮ ฮลัต นึง เงอ� โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ
ฆวต ฮลัต นึง โม ป ตัตเตียง แตะ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ
ป ไมจ� โม เซ ซ ลื โม เปะ ฆาื อ�ื 4 โม ป ตัตเตียง
เปอะ เซ มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ
โม เปะ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ ป ฆอก ปังเมอ ไมจ
เปอะ ฮลัต นึง� อมันัต ป เกือฮ อื ปุย ลอก ตุต เซ
มัฮ โตว โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ� โม เซ มัฮ กวนไจ
ยุฮ กัน ตัง พะจาว นึง ซ เกือฮ อื ป ยุฮ ป ฆอก ลอก
ตุต แตะ� 5 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั โม ป ตัต
เตียง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื มัฮ โตว เบือ ฮลัต
เปอะ นึง ตุต แตะ โน่ง� มัฮ โรฮ ละ โอ รพาวม โกะ
เปอะ ซ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ไม่ อื โรฮ�

6 มัฮ โรฮ ฆาื เซ ป ไมจ เปอะ กัฮพาซี โอเอฮี ฆาื อ�ื
โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง เญอืม ยุฮ อื กัน ยุฮ แตะ เอจี
มัฮ รซอฮ อื ละ พะจาว� 7 ไมจ เปอะ เกือฮ โอเอฮี
ละ โม เซ ตัม ลัมเปิง อื โครยญ โฆะ อ�ื ไมจ เปอะ
กัฮ พาซี โอเอฮี ไม่ เกือฮ เปอะ ป ลัง เกือฮ แตะ ละ
บัน่เมือง ตัม ลัมเปิง อ�ื ไมจ เปอะ นัปทื ป ลัง นัปทื
แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ โญตซัก ละ�

ป ลัมเปิง เอะ ยุฮ ละ ปุ แตะ
8 ไมจ เปอะ โรก รอม ตาว เวยี แตะ ละ ปุย เตือง

โอยจ อ�ื มัฮ รพาวม ฮรกั เปอะ ปุ แตะ โน่ง ป ไมจ
เปอะ เกือฮ แนฮ ตอก รมะ เปอะ นึง ปุ แตะ โฮ� ป
ฮรกั เอยีกปุ แตะ เอจี มัฮ ปุย เซ ป ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ
พะจาว� 9พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุ เลนจุ ซู เมีย ปุย เยอ�
ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�*ปุ บระ โอเอฮี ฮ�ี ปุ ฆวต ไอฮ โอ
เอฮี ยุฮ ปุย ฮา อ�ื� อฮั เซ� โอเอฮี โม เซ ไม่ ลปุง
ไฮญ ป อฮั อื อาึง เอจี รโจะ นึง ติ คอ เฮ�ี �ไมจ เปอะ
ฮรกั ปุยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั
เซ� 10 ป ฮรกั ปุยว่ง แตะ แจง โอ อื ซ ยุฮ ป โซะ ละ
อ�ื ป ฮรกั เนอึม ปุย ไฮญ เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื

11 โนก ฮา เซ ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
โตก ละ มัฮ อื เวลา ลัก่ ก ลอยจ อ�ื เอจี เติง เวลา
ไมจ เปอะ โปวะ เน่อมึ ไอจ แตะ� เวลา ซ โปน เอะ

* 13:9 13:9 เญือม อฮั อื �ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� เซ มัฮ อฮั อื ไม่ กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย ป โอ ปุก ละ พะจาว� ดัฮ มัฮ ยุฮ ตัมนวต ตฮนั อื ตัม นาที
แตะ พะจาว เมีญ โตว อื มัฮ ป พิต�
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ป โอ ไมจ โครยญ เจือ เซ เอจี ซดิ ฮา เญอืม เจือ โรง
เอะ พะจาว� 12 เมือ ก ซาวม อื เอจี ซ โอยจ� เอจี
ซ ฮอยจ ละ เมือ ซเงะ่ อ�ื มัฮ เซ ป ไมจ เอะ เครา
ะ แปฮ ยุฮ แตะ กัน บลัฮ ลัก่ เมือ ก ซาวม อื ฆาื อ�ื
ไมจ เปอะ ไอฮ เครองึ ตฮนั ละ ซ รุป แตะ� ไม่ อาวต
เปอะ ก ซเปีย อ�ื 13 ไมจ เอะ เกือฮ ติ แตะ ยุฮ โอเอฮี
ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื ตอก ป อาวต ก ซเปีย เมือ ซเงะ่
อื โฮ� ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก�
ไมจ โตว ยุฮ กัน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ไม่ กัน คึต
กัน ตวยฮ� ไมจ โตว รเจ รไซญ ไม่ อาวต ไม่ รพาวม
กุยจ ววั แตะ� 14 ไมจ เปอะ เกือฮ พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ แปน ละ เปอะ ตอก เครองึ จาวป แตะ
โฮ� ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ
แตะ ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง เนะซองั แตะ�

14
ไมจ โตว เติ เอยีกปุ แตะ

1 ดัฮ ไก ป แตวะ ลัง่ รพาวม เจือ ลลาึง เปอะ ไมจ
โรฮ เปอะ ญอม รปั� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เก ปุ แตะ
ไม่ นึง ไลลวง ตอก แกต โกะ อื โอเอฮี� 2 ปุย งอ่น อื
ไก รพาวม เจือ ปอ โรวต แตะ ปอน โอเอฮี โครยญ
เจือ� ป แตวะ ลัง่ รพาวม เจือ ปังเมอ ปอน พักเญือ
โน่ง� 3 ป โรวต ปอน โอเอฮี โครยญ เจือ ไมจ โตว อื
เพยีก ป โอ โรวต ปอน� ป โอ โรวต ปอน เซ ไมจ โตว
อื เติ ป โรวต ปอน เซ โรฮ� พะจาว เอจี ญอม โรฮ
รปั ปุย เซ� 4ปะ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย� เกียฮ ตัต
ซิน โน่ง เปอะ กวนไจ ยุฮ ปุย ไฮญ เมอ� ไลลวง ซ
อาวต ตอน อื ไม่ ไลลวง ซ ไลจ ซ โลม อื เกว ไม่ กุม อื
ไอฮ� มัฮ เซ ป แจง ซ โฮลฮ อื อาวต ตอน ฮมัน ฆาื
อ�ื นึง มัฮ พะจาว ป ปุน เกือฮ อื อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ตอก เซ�

5 งอ่น อื ทื ซเงะ ติ แปน ป ระ ไล ละ แตะ ฮา ซเงะ
ไฮญ� งอ่น อื แกต อื มัฮ ป ตอก โอยจ ปุ แตะ ซเงะ
เอ� ปุย ไมจ อื ยุง แจง แน ไลลวง ป แกต แตะ นึง
ไลลวง เฮี โครยญ โฆะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 6ป
ทื ซเงะ ติ เซ เอจี มัฮ ทื อื ละ ซ นัปทื แตะ พะโอง
จาว� ป ปอน โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ โรฮ ปอน อื
ละ ซ นัปทื แตะ พะโองจาว� นึง ญันด่ี อื ไม่ พะจาว
เบือ ป ปอน แตะ เซ� ป โอ ญอม ปอน โอเอฮี ตอก
เซ มัฮ โรฮ ยุฮ อื นึง นัปทื แตะ พะโองจาว โรฮ� นึง
ญันด่ี โรฮ อื ไม่ พะจาว� 7 โม เอะ ไก โตว ติ ปุย เนอึ
ม ป ไอม ละ โกะ แตะ โน่ง� ดัฮ ยุม� ยุม โตว โรฮ
ละ โกะ แตะ โน่ง โรฮ� เอะ ดัฮ ไอม มัฮ ไอม ละ พะ
โองจาว� 8 ดัฮ ยุม โฮ� มัฮ โรฮ ยุม ละ พะโองจาว
โรฮ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ปัง ไอม ญุ่ก� ปัง ยุม ญุ่ก�
เอจี มัฮ พะโองจาว ป มัฮ กุม เอะ เอ�

9 มัฮ ฆาื เซ ป ยุม โกฮ ไอม แม พะครติ ฆาื อ�ื ละ
ซ โฮลฮ อื แปน พะโองจาว ป กุม ปุย เตือง ป ไอม
ไม่ ป ยุม� 10 โม เปะ เอ� เมอยุ ฆวต เติ ชฮิ วฮิ ฆอก
เปอะ เอยีกปุ แตะ� เมอยุ เพยีก เปอะ เอยีกปุ แตะ�
เอะ เตือง โอยจ เจอ ซ โฮลฮ ชุง ตื ซองนา พะจาว ละ
ซ โฮลฮ พะจาว รเตีฮ แตะ� 11พะทัม อฮั เฮ�ี

�แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� ปุย แจง โรฮ ซ นุ่ม ไว
อาึ ตอก เซ โครยญ โฆะ แตะ� ปุย ซ รโฮงะ มัฮ อาึ
พะจาว เตือง โอยจ แตะ�� อฮั เซ พะโองจาว�

12 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ ซ จัมเปน รโฮงะ ไลลวง
โกะ แตะ ไอฮ ซองนา พะจาว ตัม ซื อื โครยญ โฆะ
แตะ�

ปุ เกือฮ เอยีกปุ เปอะ ยุฮ ป พิต
13 มัฮ เซ ป ไมจ เอะ เคราะ แปฮ เติ ชฮิ วฮิ ฆอก

แตะ ปุ แตะ ฆาื อ�ื ฮา เซ ไมจ เอะ โปวต รพาวม
แตะ ยุฮ ตอก เฮ�ี ไมจ โตว ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ
เอียกปุ แตะ ยุฮ ป พิต ไม่ ตอก ซ ไลจ รพาวม อ�ื
14อาึ ยุง แจง แน เบือ อาวต แตะ ไน พะเยซู จาว โอ
อื เกว ไม่ ป ปอน ปุย ติ เจือ เนอึม ป แปน ป รแอม
ไล ละ พะจาว� ดัฮ ไก ป แกต ติ แตะ โอ ไมจ ปอน
เฮี ปอน เซ� ดัฮ ปอน อื ปังเมอ แปน เนอึม ป พิต
ละ โกะ อื ฆาื อ�ื 15 ปะ ดัฮ เปอะ ปอน โอเอฮี เตือง
แปน อื ควน ไลจ ยุฮ รพาวม โม เอยีกปุ แตะ� เญือะ
มัฮ โตว ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตัม รพาวม ฮรกั แตะ� ปุ
เกือฮ ป โซม ป ปอน เปอะ แปน ป ไลจ ยุฮ ปุย เอจี
ยุม พะครติ ตัง อื เซ� 16 ปุ โรฮ เกือฮ ปุย ไก ตอก
เกียฮ เติ เปอะ นึง โอเอฮี ป อฮั เปอะ มัฮ ป ไมจ เซ�
17 ไลลวง ตัตเตียง พะจาว รพาวม ปุย มัฮ โตว ป เกว
ไม่ ไลลวง ป โซม ป ปอน ปุย� มัฮ ไลลวง กัน ซืไซ�
ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม� ไม่ รพาวม ไมจ มวน ป
เกือฮ ลปุ พะจาว ละ ปุย� 18 ป ปุน ยุฮ กัน ละ พะค
รติ นึง โอเอฮี โม เซ เอจี มัฮ ยุฮ อื ป ปุก รพาวม พะ
จาว� มัฮ โรฮ ป ปุก ละ ปุย โรฮ�

19 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ เอะ ซาวป ยุฮ โอเอฮี ตอก
ซ เกือฮ แตะ ปุย อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ� ไมจ ตัง โคน
ตัง เกือฮ ปุ แตะ ตอน รพาวม นึง พะจาว� 20 ปุ ยุฮ
ไลจ ไม่ กัน เอจี ยุฮ พะจาว อาึง นึง ฮนั เปอะ นึง
ป โซม ป ปอน แตะ� เมาะ ป โซม ป ปอน ปุย มัฮ
ตื ป ไมจ ตื� ดัฮ เปอะ โซม ปอน โอเอฮี ป ซ เกือฮ
ปุย ไฮญ ยุฮ ป พิต� ปังเมอ ซ แปน โรฮ ป พิต ละ
โกะ เปอะ ไอฮ� 21 ดัฮ ซ แปน ควน ไลจ ยุฮ เอียกปุ
เปอะ� ปุก ละ โอ เปอะ โซม ปอน� โตะ ญุ่ก� รอาวม
อะงุน ญุ่ก� ไม่ ยุฮ โอเอฮี ไฮญ ญุ่ก�

22 ไลลวง แกต เปอะ นึง โอเอฮี ไล เฮี ไมจ เปอะ
งอ่ต ไอฮ โตะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� ป โอ อาวม
รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ แตะ นึง ยุฮ แตะ ป แกต แตะ
ปุก� ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื
23 ปุย� ดัฮ โซม ปอน โอเอฮี เตือง ซองไซ รพาวม
แตะ นึง� พะจาว ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื โซม ปอน
แตะ โอเอฮี เซ นึง โอ อื ยุฮ ตัม รพาวม เจือ แตะ�
โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตัม รพาวม เจือ
แตะ� มัฮ ตื มัป่ โครยญ เจือ�

15
เอะ ไมจ โตว งอ่ต ไลลวง โกะ แตะ โน่ง

1 โม เอะ ป อาวต ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ�
ปุก ละ เรอึมชวย ตูเตอมึ เมอะ โม ป แตวะ ลัง่ นึง
รพาวม เจือ แตะ เซ� เอะ ไมจ โตว ยุฮ ป ปุก รพาวม
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โกะ แตะ โน่ง� 2 ฮา เซ ไมจ ตัง โคน ตัง ยุฮ ป ซ ไก
ป มัฮ ละ เอยีกปุ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ตอน นึง รพาวม
เจือ แตะ ฮา ไพรม แตะ� 3 ปัง มัฮ พะครติ� ยุฮ โตว
โรฮ ป ปุก รพาวม โกะ แตะ ไอฮ โน่ง� เอจี ตอก อฮั
พะทัม เฮ�ี �โอ พะจาว� ลปุง เพียก แฮม ปุย ปะ�
เอจี มัฮ เนอมึ ป ลอก อาึ เฮ�ี� อฮั เซ พะทัม� 4ลปุง
เมาะ ป ไซฮ ปุย อาึง แปน พะทัม มัฮ ไซฮ อื อาึง ละ
ซ เพอกึ แตะ เอะ นึง� มัฮ ป เกียฮ เกาะ โลม รพาวม
เอะ ละ ซ เกือฮ เอะ ไก รพาวม ลัง่ ไม่ เกือฮ อื เอะ ไก
ควน ซโอว รพาวม เบือ อ�ื

5 มัฮ พะจาว ป เกียฮ เกือฮ ปุย โฮลฮ รพาวม ลัง่
แตะ ไม่ เกียฮ เกาะ โลม อื รพาวม ปุย� ปัว พะจาว
เซ เกือฮ โม เปะ เฆรอมึ ฮยวก บรญิ ไง่ ไม่ ปุ แตะ�
ละ ซ ยุฮ เปอะ ตัม ปิม ยุฮ พะเยซูครติ เซ� 6 ละ ซ
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ลืลาว ดิ พะจาว เปือะ พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ ไม่ รพาวม ติ โดฮ แตะ
เบือ อ�ื

พะเยซู มัฮ ป ปุน เรอมึ ปุย โครยญ เจือ ปุย
7 ไมจ เปอะ ญอม รปั ปุ แตะ ตอก ญอม โรฮ พะ

ครติ รปั โม เปะ โรฮ� นึง ซ แปน อื โญตซัก ละ พะ
จาว� 8 อาึ ฆวต อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี พะครติ เอจี
ญอม แปน กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ โม ยวิ นึง ซ เปลีฮ อื
มัฮ พะจาว ป เนอึม รพาวม� มัฮ โรฮ เกือฮ อื ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว ละ โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ แปน
ป ฟวยจ� เอจี เกิต เนอึม ตอก อฮั อื ซ เกิต เซ�
9 มัฮ โรฮ ซ เกือฮ อื ปุย ตังเมือง โฮลฮ ลืลาว พะจาว
เบือ เลียก พาวม อื นึง อ�ื เอจี ตอก อฮั พะทัม เฮ�ี
�อาึ ซ ญันด่ี ไม่ ปะ ซองนา ปุย ตัง เมือง� อาึ ซ

ลืลาว มอยฮ เปอะ นึง รซอม เชยี�� อฮั เซ�
10พะทัม อฮั แม อื ตอก เฮ�ี
�โม เปะ ป มัฮ ปุย ตัง เมือง� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ

แตะ ไมจ มวน ดิ รพาวม ไม่ ปุย ไน พะจาว�� อฮั
เซ�

11�โม เปะ ปุย ตัง เมือง� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว
เตือง โอยจ เปอะ� โม เปะ ปุย โครยญ เจือ ปุย� ไมจ
เปอะ ลืลาว เนอมึ พะจาว�� อฮั โรฮ เซ พะทัม�

12 อซิยา เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เฆียง เฮี จัต
เจือ เจซี ซ ฮอยจ ติ ปุย� พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ป
ตัตเตียง ปุย ตังเมือง เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ ซ
อาึง โรฮ รพาวม แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ�

13 มัฮ พะจาว ป เกียฮ เกือฮ ปุย โฮลฮ ลัก่ ซโอว
รพาวม แตะ แจง แน� ปัว พะจาว เซ เกือฮ โม เปะ
นาวก นึง รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไม่ เกือฮ อื ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ โครยญ เจือ� เบือ อาึง
โม เปะ รพาวม แตะ นึง อ�ื เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ แนฮ
ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว โฮวน ปุ ปุ เบือ อมันัต ลปุ
พะจาว เซ�

14 เอียกปุ� เอจี แจง เนิ กุมปอ โม เปะ นึง กัน
ไมจ โครยญ เจือ� เอจี อาวต เปอะ ไม่ ป ยุ ป ยุง
แตะ โครยญ เจือ ปอ เกียฮ ซตอก รเง่อมึ เปอะ ปุ
แตะ� 15 ปัง มัฮ ตอก เซ เญือม ไซฮ แฮะ นังซื เฮี
ละ เปอะ อาึ โรวต อฮั ป ซองั ละ เปอะ นึง ไลลวง กัน
ยุฮ เปอะ งอ่น� ละ ซ เกือฮ โม เปะ ไตม ป เอจี ฮมอง
ไพรม เปอะ� นึง มัฮ อื กัน มอป พะจาว เนิ เบือ กุน

มุ่น ยุฮ แตะ เซ� 16 เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ แปน กวน
ไจ ยุฮ พะเยซูครติ ละ ปุย ตัง เมือง� อาึ รซอฮ เนอึ
ม ละ ตอก ซตุ ยุฮ อื นึง ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว� นึง ซ เกือฮ ฮะ ปุย ตังเมือง แปน คอง
ทไว แตะ ละ พะจาว ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื ไม่ แปน
อื ป ซงะ่ ซงอม ละ อื เบือ ลปุ พะจาว�

17 มัฮ เซ ป เมีญ อาึ กัน รซอฮ แตะ ละ พะจาว เซ
มัฮ กัน ระ ไล ฆาื อ�ื มัฮ เบือ รโจะ ดิ รพาวม แตะ
ไม่ พะเยซูครติ� 18 อาึ ญอม โตว กอก รโฮงะ โอ
เอฮี ไฮญ โนก ฮา กัน เกือฮ พะครติ แตะ ยุฮ� นึง ซ
นัม แตะ ปุย ตังเมือง เกือฮ เนองึ ป อฮั พะจาว� นึง
ลปุง เงอะ ไม่ นึง กัน ยุฮ ฮุ� 19 ไม่ อมันัต ป เกือฮ
พะจาว แตะ เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน� ไม่ เบือ อมันัต ลปุ
พะจาว� อาึ เอจี ครอฮ เฮาะ ไลลวง พะครติ โครยญ
เจือ� โครยญ คระ โฮว แตะ เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซา
เลม ฮอยจ ละ เมือง อลิิรคุิม� 20 อาึ เอจี โฆง ตัง ไจ
แตะ เน่อมึ เมือ โรง อื ละ ซ ครอฮ แตะ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะครติ เซ นา ก โอ ปุย ดิ ฮมอง ไลลวง อื
เฟือฮ� เดอมึ อาึ โอ ซ ตอก ป ยุฮ เญือะ นา ก เอจี
โบลวง ปุย ไฮญ ด่อง อื กา แตะ� 21 เอจี ตอก อฮั
พะทัม เฮ�ี
�โม ป โอ ดิ ไก ป อู ไลลวง พะจาว ละ อื ซ โฮลฮ

ยุ อ�ื โม ป โอ ดิ ฮมอง ซ โฮลฮ โรฮ คาวไจ อ�ื� อฮั
เซ�

ปาวโล ตะ โฮว เลีม เวยีง โรม
22 มัฮ เซ ป โอ อาึ โฮลฮ โฮว เลีม เคะ เปอะ ฆาื อื

เตือง ฆวต โฮว เยอะ เคะ เปอะ โฮวน โฮน� 23ปเล่ีย
เฮี เคียง เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ ฮุ นา ก อาวต แตะ เฮ�ี
อาึ แกต โรฮ ติ แตะ ซ โฮลฮ โฮว เนอึม เคะ เปอะ�
เอจี เล่ีญ ไก รพาวม ฆวต ฮอยจ เคะ เปอะ� เอจี ไก
โฮวน เนอึม� 24 อาึ มัฮ ฆวต วฮิ เคะ เปอะ เญือม
โฮว แตะ คระ เมือง ซเปน� ดัฮ เอจี โฮลฮ อาวต ไม่
เปอะ ติ วงั โฮ� ละ ซ โฮลฮ แตะ ไมจ มวน ดิ รพาวม
ไม่ เปอะ� อาึ ฆวต เกือฮ โรฮ โม เปะ เรอึม แตะ นึง
คระ ซ โฮว แตะ เซ� 25 ปเล่ีย เฮี อาึ ซ โฮว ลัง่ นึง
เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ เรอึม แตะ ปุย ไน พะจาว นา
เซ� 26 โม ป มัฮ ปุย ไน พะจาว นึง จังวตั มาซิโด่เนีย
ไม่ จังวตั อะคายา เอจี เฆรอมึ รพาวม ละ ซ รโปะ
แตะ โอเอฮี ละ ซ เรอึม แตะ ป ตุก ป ญัก ลลาึง ปุย
ไน พะจาว ป อาวต เวยีง เยรูซาเลม เซ� 27 เอจี มัฮ
รพาวม โม โกะ อื ไอฮ ป ฆวต ยุฮ ตอก เซ� ดัฮ งอ่ต
ที โฮ ลัมเปิง เนอมึ อื ยุฮ ตอก เซ� โม ยวิ เอจี ฟวยจ
รฆุ อื โอเอฮี ไมจ ป เกว ไม่ รพาวม รโม่ยฮ แตะ ละ
ปุย ตัง เมือง� ปุย ตังเมือง ลัมเปิง โรฮ อื รฆุ โอเอฮี
ไมจ ป เกว ไม่ คาวคอง แตะ ละ โม ยวิ โรฮ� 28 อาึ
ดัฮ เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ เฮี ไม่ เอจี ฟวยจ มอป แตะ
โอเอฮี รโปะ ปุย ละ อื เซ� อาึ ซ ลอต โฮว นึง เมือง
ซเปน� ตึน ซ พา โรฮ แควน อาวต โม เปะ เซ� ซ
วฮิ เคะ เปอะ เญอืม เซ� 29 ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ
โฮ� อาึ ยุง เงอะ ซ ฮอยจ แตะ ไม่ กุนมุ่น กุมปอ ยุฮ
พะครติ เตอ�

30 เอยีกปุ� เญอืม งอ่ต เตอะ ไลลวง พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ไม่ รพาวม ฮรกั ฮอยจ เน่
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อมึ นึง ลปุ พะจาว� อาึ ฆวต ปัว โม เปะ เรอมึ ไววอน
เนอมึ แนมละพะจาว เพือ แตะ� 31ละ ซ เกือฮ อื อาึ
โปน ฮา ซ คัม ตุง โม ป โอ เจือ พะจาว แตะ นึง จังวตั
ยูเด่ีย� ปัว โรฮ เปอะ ไววอน เพือ กัน ซ โฮว อาึ นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ ละ ซ แปน อื ป ปุก รพาวม ปุย
ไน พะจาว นา เซ โรฮ� 32ฟวยจ เซ ดัฮ ปุก รพาวม
พะจาว โฮ� อาึ ซ โฮลฮ ฮอยจ อาวต ไม่ เปอะ ติ วงั
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ กุมปอ� 33 ปัว พะจาว ป
เกือฮ เอะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ เซ
อาวต ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ� อาเมน�

16
ปาวโล รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปุย

1อาึ ฆวต รโพ เฟบี่ ฮอยจ เคะ เปอะ ป ลัง มัฮ รนัน
เนอะ ไน พะจาว� มัฮ โรฮ ป เรอึม ครติซจัก ยว่ง
เคนเครยี ติ ปุย� 2 ปัว เปอะ รปัคัม เบือ พะโองจาว
ตอก โปง อื ไม่ ปุย ไน พะจาว� ปัว โรฮ เปอะ เรอึม
นึง โอเอฮี ป ตุก อื นึง� ปรโปวน เซ เอจี มัฮ ป เรอมึ
เนอมึ อาึ ไม่ ปุย ไฮญ โฮวน ปุย โรฮ�

3 อาึ รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปรซิลา ไม่ อะควิ
ลา ป มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะเยซูครติ ไม่ อาึ� 4 มัฮ
โรฮ ป โอ ฮลักกอ จีวติ แตะ นึง ฆวต เรอมึ แตะ อาึ�
อาึ ญันด่ี เนอึม ไม่ ปุย ลอา เซ� เตือง อาึ ไม่ โม ค
รติซจัก ลลาึง ปุย ตังเมือง เตือง โอยจ อ�ื 5 รโปะ
โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ ครติซจัก ป กอ โพรม เญือะ
อื โรฮ�
รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เอเปเนทัต ป ฮรกั

เกอะ� มัฮ ป เจือ โรง พะครติ กา ปุย นึง จังวตั
เอเซีย เตือง โอยจ อ�ื

6 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ มาเรยี ป ยุฮ เนอึ
ม ยุฮ แนม กัน ละ เรอมึ แตะ โม เปะ�

7 รโปะ โรฮ ละ อนัโดรนิคัต ไม่ ยูเนีย ป มัฮ คระ
เฌือต แตะ ไม่ ป อาวต ดิ ไม่ อาึ โตะ คอก ไพรม อ�ื
ปุย ลอา เซ เอจี พรุ มอยฮ ลลาึง โม ไกญกอ ลุกซิก
พะเยซู� มัฮ ปุย อาวต ไน พะครติ เน่อมึ กา อาึ�

8 อาึ ฆวต รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อมัพลี
อาทัต ป ฮรกั เกอะ ไน พะโองจาว�

9 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อูราบ่านัต ป ยุฮ
ดิ กัน ไม่ เอะ ละ พะครติ� รโปะ โรฮ ละ ซทาคิต ป
ฮรกั เกอะ โรฮ�

10 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อะเพเล� ปุย
เอจี ยุง ตื อื มัฮ ปุย เซ ปุย เนอมึ รพาวม ละ พะครติ
เตอ� รโปะ โรฮ ละ เญือะ อะรซิโตบู่ลัต เตือง เญือะ
อ�ื

11 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เอยีก เฮโรดิโ่อน
ป มัฮ เฌือต อาึ� รโปะ โรฮ ละ ปุย ไน พะโองจาว ป
อาวต เญือะ นารซิซัต�

12ฆวต รโปะ โรฮ ละ ออ ตรเีฟนา ไม่ ออ ตรโีฟซา
ป ยุฮ กัน ละ พะโองจาว� รโปะ โรฮ ละ ออ เพอซี ป
นัปทื เยอะ� มัฮ ป รซอฮ เนอมึ ละ พะโองจาว�

13 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ รูฟัต ป พรุ เนอึ
ม มอยฮ ลลาึง ปุย ไน พะจาว ไม่ มะ อื เซ ป เมาะ
โรฮ มะ อาึ โรฮ�

14 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อะซินครทัีต ไม่
ฟะเลโกน ไม่ เฮอเมต ไม่ ปัตโรบัต่ ไม่ เฮอมัต ไม่ เอี
ยกปุ ไน พะเยซู ป อาวต ไม่ อื โรฮ�

15 รโปะ โรฮ ละ ฟีโลกัต ไม่ ยูเลีย ไม่ เนเรอัต ไม่
รนัน อื ไม่ โอลิมปัต ไม่ ปุย ไน พะจาว ป อาวต ไม่ โม
เซ เตือง โอยจ อ�ื

16 ไมจ เปอะ เปลีฮ กัม นัปทื เปอะ ปุ แตะ ตอก เอี
ยกปุ ฮรกั แตะ ไน พะจาว�* โม ครติซจัก ไน พะค
รติ ป อาวต ลัก่เอฮี โฮวน ยว่ง รโปะ โรฮ รซอม นัปทื
แตะ ละ เปอะ�

17 เอยีกปุ� อาึ ฆวต ปัว ซตอก โม เปะ ติ เจือ� ไมจ
เปอะ แฮน โม ป ฆวต เกือฮ ปุย รกัฮ ฮา ปุ แตะ ไม่
ฆวต เกือฮ อื ปุย ไลจ รพาวม เจือ� โม เซ มัฮ ป โอ
ทื ตัม ลปุง เพอกึ ปุย ละ แตะ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ
โน่ง ติ แตะ ฮา อ�ื 18 ปุย โม เซ มัฮ โตว ป รซอฮ ละ
พะโองจาว ป มัฮ พะครติ ทื เอะ เซ� มัฮ รซอฮ อื ละ
เวียก โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ โกว อื ลปุง ชอม ไม่ ลปุง
ญอ ละ ซ รชุยจ แตะ โม ป ไงญ ลัง่ รพาวม เกือฮ
ไลจ� 19 ปุย เตือง โอยจ อื เอจี ฮมอง อื ตอก เนอึง
โม เปะ ป อฮั พะจาว� มัฮ เซ ป มวน รพาวม อาึ ฆาื
อื เบือ โม เปะ เอ� ไลลวง โอเอฮี ป ไมจ เจอ อาึ ฆวต
เกือฮ โม เปะ ยุง ที� ไลลวง ป ฆอก ป เบร เยอ ปัง
เมอ ฆวต เกือฮ โม เปะ ไงญ นึง�

20 เญือะ เล่ีญ โตว� พะจาว ป ปุน เกือฮ ปุย อาวต
ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ เซ ซ เกือฮ ซาตัน
อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ� ซ บึน เอนิ เปอะ เกือฮ บลวย
เอนิ� ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะ
เยซู เซ อาวต ไม่ โม เปะ�

21 ทิโมที ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อาึ รโปะ รซอม นัปทื แตะ
ละ เปอะ� ลูซิอตั ไม่ ยาโซน ไม่ โซซีปาโท ป มัฮ
เฌือต อาึ รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ โรฮ�

22 อาึ ป มัฮ เทอทิโอ ป ไซฮ นังซื เฮี ตัง ปาวโล
รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ เบือ พะโองจาว�

23 กาโย ป มัฮ กุม เญือะ อาวต เอะ เฮี รโปะ โรฮ
รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� เญือะ อื มัฮ โรฮ นา ก
โพรม ครติซจัก นึง� เอราซทัต ป ไปญ บัน่ชี มาื ลวง
นึง เวยีง เฮี ไม่ เอียก คูอาทัต รโปะ โรฮ รซอม นัปทื
แตะ ละ เปอะ� 24 (�ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ ทื เอะ เซ อาวต ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ
อ�ื อาเมน�) *

25 ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว� มัฮ ป ปุน เกือฮ โม เปะ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ รพาวม เจือ แตะ ตัม ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ อาึ ละ ปุย� เอจี
มัฮ ไลลวง พะเยซูครติ ป ครอฮ เฮาะ เซ� ไลลวง เซ
มัฮ ป เม่าะ พะจาว อาึง เน่อมึ ไพรม อื ลัง่� ปเล่ีย
เฮี ปังเมอ เอจี เปลีฮ อื ละ ปุย� 26 มัฮ เปลีฮ อื เบือ
รซอม ป เอจี ไซฮ ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง� ปเล่ีย เฮี

* 16:16 16:16 นึง คอ 16 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง ปซา ฮงาึต ไม่ อ�ื * 16:24 16:24 นึง พะทัม ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อื ไก
โตว คอ 24 นึง�
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ลปุง เนอึม เซ เอจี ครอฮ ปุย ละ ปุย โครยญ เมือง
ตัม ดวน พะจาว ป ไอม ลอป แตะ ครอฮ อ�ื มัฮ ซ
เกือฮ อื ปุย เจือ ไม่ เนองึ ป อฮั อื เบือ อ�ื 27พะจาว
เซ มัฮ พะจาว ติ โตน โน่ง� มัฮ ป โอยจ นึง ยุง แตะ
โอเอฮี โครยญ เจือ� มัฮ เซ ป ไมจ อื โฮลฮ โญตซัก
แตะ เบือ พะเยซูครติ โอ เญือะ ไก ลอยจ เบือ อ�ื
อาเมน�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก ป
อาวต เวยีง โครนิ (ปัป ติ�

เญือม อาวต ปาวโล นึง เวยีง เอเฟโซ� ปุก เญื
อม โฮว ครอฮ อื ไลลวง พะจาว โฮน ลอวย� ปาวโล
ฮมอง ปันฮา ป เกิต นึง ครติซจัก เวยีง โครนิ� ไซฮ
พะทัม ติ โครนิ ฆาื อ�ื มัฮ ปาวโล ป ครอฮ โรง ไล
ลวง พะจาว ละ ปุย เวยีง โครนิ เนอ� ฟวยจ โฮว อื
ฮา อื ปังเมอ เกิต ปันฮา นึง โฮวน เจือ ไน ครติซจัก
เซ� เวยีง โครนิ มัฮ เวยีง ระ� มัฮ เวยีง กาวะ นึง จัง
วตั อะคายา� มัฮ เวยีง พรุ มอยฮ นึง กัน กาไค� ไม่
กัน จเลิน นึง แงฮ่ ฆัว โอเอฮี� ไม่ กัน ฆอก กัน เบร�
ไม่ โฮวน ซาซนา ทื ปุย นึง�
ปาวโล ตุก รพาวม นึง เกิต กัน รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ

แปน มู แปน มู แตะ� ไม่ ไลลวง กัน เลนจุ� ไม่ กัน
ยุฮ ปุย ป พิต ละ ปุ แตะ� ไม่ กัน โพรม ซุต โอ ปุก
ไล แตะ� ไม่ กัน โอ ปุย คาวไจ ไลลวง ป ปละ ป ซาึต
ลปุ พะจาว ละ ปุย� ไม่ โอ อื ยุง ไลลวง โกฮ ไอม แม
ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ปาวโล ไซฮ ไลลวง ปันฮา
โม เฮี ไม่ กัมกึต วไิซ ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ แตะ�
แปน เนอึม กุน ละ ปุย ไน พะจาว โครยญ โดฮ เบือ
อ�ื
โบ่ต 13 มัฮ ไลลวง รพาวม ฮรกั ป ระ ไล ฮา โอเอฮี

ไฮญ� โบ่ต เซ มัฮ โบ่ต ป ยุง ปุย โฮวน ฮา โบ่ต ไฮญ
นึง อื เตือง โอยจ อ�ื

1 อาึ มัฮ ปาวโล ป เลือก พะจาว ไอฮ ตัม ปุก อื
รพาวม แตะ ละ ซ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
ครติ� ไซฮ ดิ นังซื ไม่ โซซเทเน ป มัฮ เอียกปุ แตะ
ไน พะจาว�

2 รโปะ ละ ครติซจัก ยุฮ พะจาว ป อาวต นึง เวยีง
โครนิ� มัฮ โม ป โฮลฮ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม เบือ
รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� พะจาว เอจี
เลือก โม เปะ เกือฮ แปน ปุย ไน แตะ� รโปะ โรฮ ละ
โม ป ไววอน ละ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ โครยญ โฆะ ปุย� โครยญ โดฮ� พะเยซู เซ มัฮ
โรฮ พะโองจาว ยุฮ โม เซ ตอก มัฮ อื พะโองจาว ยุฮ
เอะ โรฮ�

3 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ เน่อมึ นึง พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ อาวต ไม่ โม เปะ�

ป ไมจ ป ญุ่ก ป ฮอยจ ละ ปุย เบือ พะเยซูครติ
4 อาึ ญันด่ี เลิง ไม่ พะจาว นึง เกือฮ อื กุนมุ่น ยุฮ

แตะ ละ โม เปะ เบือ พะเยซูครติ� 5 เอจี พอม เนอึ
ม ป โฮลฮ โม เปะ เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่
พะครติ เตอ� เอจี เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ เปอะ ไม่
ยุง เปอะ โอเอฮี เบือ อื โครยญ เจือ� 6 ลปุง พะครติ
รโฮงะ ปุย ละ เปอะ เอจี ติต เนอมึ นึง รพาวม เปอะ�
7 ลไล รกวน เปอะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื
เอะ เซ ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย เยอ� วติ เปอะ
โตว นึง ป ปละ ป ซาึต ป ฮอยจ ละ เปอะ เบือ ลปุ พะ

จาว เซ ติ เจือ เนอึม� 8พะโองจาว ซ เกือฮ โม เปะ
ตอน ฮมัน นึง รพาวม เจือ แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ ลัก่ ก
ลอยจ อ�ื นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ
เติ� ซเงะ ซ ฮอยจ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื
เอะ เซ� 9 พะจาว มัฮ ป เนอึม รพาวม� เอจี เลือก
โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่
กวน แตะ ป มัฮ พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ เซ�

ไล รกัฮ ลเฆือฮ ปุย ฮา ปุ แตะ
10 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� อาึ ปัว โม เปะ เบือ อมั

นัต พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ปัว โม
เปะ อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ โอ เปอะ รกัฮ ลเฆือฮ
ฮา ปุ แตะ� ปัว โรฮ เปอะ ปุน งอ่ต ดิ โอเอฮี นึง ไล ติ
ฮอยจ ละ ป อฮั ป อู เปอะ ไม่ รพาวม ติ โดฮ เปอะ�
11 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� อาึ เอจี รโฮงะ เญือะ คะ
โลเอ เนิ ไลลวง กอ รเจ รไซญ โม เปะ ไม่ ปุ แตะ เซ�
12 มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง ป ตัง โคน ตัง อฮั โม เปะ ละ
ปุ แตะ ตอก เฮี โฮ� �อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปาวโล�� อฮั
เปอะ เซ งอ่น� �อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่ อะโพนโล�� อฮั
เปอะ เซ งอ่น� �อาึ มัฮ เปโตร ป ไมจ เนิ อ�ี� อฮั
เปอะ เซ งอ่น� �อาึ ซ ฟวต พะครติ�� อฮั โรฮ เปอะ
เซ งอ่น�

13พะครติ แจง โอ อื ซ เกียฮ ลเฆือฮ ติ แตะ แปน
โฮวน เนอ� แจง โอ อื มัฮ ปาวโล ป ยุม ฆรอ โม เปะ
นึง ไมะซาวแควง เงอ� ไก โตว เมอ ป รปั บัป่ติซมา
นึง มอยฮ ปาวโล เยอ� 14 อาึ ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง
โอ แตะ เกือฮ โม เปะ รปั บัป่ติซมา� โนก ฮา ครซิะ
โพ ไม่ กาโย เยอ� 15 เอจี ที นึง เซ โอ อื ไก ป เกีย
ฮ อฮั มัฮ อาึ อื ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา นึง มอยฮ
โกะ แตะ ไอฮ แฮ� 16 เออ� อาึ โตก โรฮ ละ เกือฮ
แตะ เญือะ ซเทฟานา รปั บั ่ปติซมา โรฮ� โนก ฮา
เซ เญือะ ไตม โตว ป เกือฮ แตะ รปั บัป่ติซมา ตัม ไก
ลัง่� 17 พะครติ มัฮ โตว ดวน อื อาึ โฮว เกือฮ ปุย
รปั บัป่ติซมา� มัฮ ดวน อื อาึ โฮว ครอฮ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว� อาึ มัฮ โตว อฮั โอเอฮี ตัม กัมกึต
วไิซ ไมจ ตอก แกต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื ดัฮ ยุฮ ตอก เซ
โฮ� ไลลวง ยุม พะครติ นึง ไมะซาวแควง ตึน โอ ซ
ไก อมันัต ฆาื อ�ื

พะครติ มัฮ อมันัต ไม่ พันญา ไมจ ยุฮ พะจาว
18ละ โม ป เอจี ซ ไลจ ซ โลม เมอ� ไลลวง ยุม พะ

ครติ นึง ไมะซาวแควง เซ มัฮ เยอื โอเอฮี ไอฮ พาวม
แตะ ละ อ�ื ละ เอะ ป เอจี ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� ปัง
เมอ มัฮ ไลลวง อมันัต ระ ยุฮ พะจาว เนิ� 19พะจาว
อฮั อื ตอก เฮี นึง พะทัม�
�อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ กัมกึต วไิซ ยุฮ โม ป ไมจ

กัมกึต� ไม่ ซ เกือฮ ฮะ ลปุง โม ป เฮยีง ป ยุง เซ
แปน เยอื ป โอ ไก ป มัฮ�� อฮั เซ�

20 ปัง ไก ป ไมจ พันญา ญุ่ก� ป โฮวน ป ยุ ป ยุง
ญุ่ก� ป เกียฮ กัฮ เกียฮ เก นึง ไลลวง ปลัฮเตะ เฮี
ญุ่ก� เมอ ซ แปน อื ละ พะจาว� กัมกึต วไิซ ไมจ
ยุฮ ปุย ตอก เซ� พะจาว เอจี เปลีฮ ที ตอก โอ อื ไก
ป มัฮ� 21 พะจาว เอจี งอ่ต อาึง อื ตัม กัมกึต วไิซ
โกะ แตะ� ละ โอ อื ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ ยุง
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ป มัฮ พะจาว เบือ กัมกึต วไิซ ยุฮ โม โกะ อื เซ ไอฮ�
พะจาว ปังเมอ เอจี ปุก รพาวม อื ละ ซ เกือฮ แตะ
โม ป เจือ โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เบือ เจือ อื ไลลวง
ครอฮ เอะ ละ แตะ� ไลลวง เซ มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม
แตะ ละ งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื 22 โม ยวิ มัฮ โม ป
ฆวต ยุ แนฮ ป ซัมคัน ละ ซ เกือฮ อื แปน ลักทัน ละ
แตะ� โม กรกิ ซาวป แนฮ ตอก ซ โฮลฮ แตะ พันญา
แตะ� 23 เอะ ปังเมอ โอ งอ่ต ตอก เซ� เอะ ซาวป
แนฮ ครอฮ ไลลวง เคิง ปุย พะครติ นึง ไมะซาวแควง
ละ ปุย� ไลลวง ครอฮ เฮาะ เซ มัฮ ป เติก ป นัน ละ
รพาวม โม ยวิ� ปุย ตังเมือง เมีญ อื แปน ไลลวง โอ
เอฮี ไอฮ พาวม แตะ� 24 ละ โม ป กอก พะจาว เอญี
เคะ แตะ� เตือง โม ยวิ เตือง ปุย ตัง เมือง� ไลลวง
พะครติ เซ ปังเมอ มัฮ เนอึม อมันัต ไม่ พันญา ไมจ
ยุฮ พะจาว ละ อ�ื 25ป ยุฮ ป อฮั พะจาว� ปัง อฮั ปุย
มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ� ไมจ ลัง่ ฮา พันญา ไมจ
ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ� เรยีง แด่น ยุฮ พะจาว� ปัง อฮั ปุย
ชุม� เรยีง ลัง่ ฮา ป อฮั ปุย มัฮ ปุย ระ เรยีง นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี

26 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ แตะ ไพรม อื เญือม เลือก โรง พะจาว เปอะ
เอญี เคะ แตะ� เญือม เซ เยอ โม เปะ โฮวน โตว ป
ไมจ พันญา นึง อื ตอก แกต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื โฮวน
โตว ป ระ อมันัต นึง อ�ื โฮวน โตว ป ระ ไกญ ติญ
มอยฮ นึง อ�ื 27 พะจาว มัฮ โฆง อื เลือก โม ป อฮั
ปุย มัฮ ป ปึก พันญา นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ละ ซ เกือฮ
อื โม ป ไมจ พันญา โซะกิจ ไฆฮ นึง� มัฮ เลือก อื
โม ป อฮั ปุย มัฮ ป ชุมเรยีง� ละ ซ เกือฮ อื โม ป ระ
เรยีง ระ แด่น โซะกิจ ไฆฮ นึง� 28พะจาว มัฮ เลือก
อื โม ป ตุ ป เตียม ไม่ นัมญุก ปุย อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
เลือก โรฮ ป เมีญ ปุย โอ ไก ป มัฮ� ละ ซ เกือฮ อื ป
อฮั ปุย มัฮ ป ระ ลวง ระ ไล เซ ไลจ ไฆร� 29 มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื ปุย โอ ไก ตอก เกียฮ อวต
ติ แตะ ซองนา พะจาว ติ ปุย เนอึม� 30พะจาว เอจี
เกือฮ โม เปะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ�
เอจี เกือฮ โรฮ เอะ โฮลฮ พันญา ไมจ แตะ� ไม่ แปน
เนอะ ปุย ซืไซ ละ อื เบือ พะเยซูครติ เซ� เอจี เกือฮ
โรฮ เอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ แตะ เบือ พะเยซู
เซ� ไม่ เอจี โตฮ อื เอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ โค
รยญ เจือ เบือ พะเยซู เซ โรฮ� 31ละ ซ เกือฮ อื แปน
ตัม ป อฮั พะทัม เญอืม อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �ดัฮ ไก ป
ฆวต อวต โอเอฮี ฮ�ี ไมจ อื อวต พะโองจาว�� อฮั
เซ�

2
ไลลวง อมันัต พะจาว

1 เอยีกปุ� อาึ เญอืม ฮอยจ เคะ เปอะ อาึ มัฮ ฮอยจ
ครอฮ ลปุง พีญัน เนอึม ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� มัฮ
โตว ครอฮ ละ เปอะ นึง ลปุง ฮลาวง ไม่ พันญา ไมจ
โกะ แตะ ไอฮ� 2 เญอืม อาวต เตอะ ลลาึง เปอะ มัฮ
โตว ฆวต อฮั ไลลวง ไฮญ ละ เปอะ� มัฮ โฆง ตัง
ไจ แตะ รโฮงะ ไลลวง พะเยซูครติ ละ เปอะ ติ เจือ

โน่ง� มัฮ ระ ลัก่ ฆวต รโฮงะ แตะ ไลลวง เคิง ปุย
อื ละ เปอะ นึง ไมะซาวแควง� 3 เญือม ฮอยจ เคะ
เปอะ อาึ ฮอยจ ไม่ จวต ชุม ฮลัต เตีจ แตะ ปอ รกุฮ
แตะ เอนิ� 4 ลปุง อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง ครอฮ เฮาะ มัฮ
โตว อฮั ฮะ ละ เปอะ นึง เฮยีง แตะ ไม่ เปลีฮ แตะ ป
ยุง แตะ ละ เปอะ� เอจี ที ละ ปุย อฮั ฮะ เบือ ลปุ พะ
จาว ไม่ อมันัต อ�ื 5 อาึ มัฮ ยุฮ ตอก เซ นึง ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ ยุง โอ รพาวม เจือ เปอะ เซ ไก เบือ พัน
ญา ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ ไก อื เบือ อมันัต พะจาว�

ไลลวง พันญา ไมจ ยุฮ พะจาว
6 ปัง มัฮ ตอก เซ� ละ โม ป เอจี เกียฮ คิต เกีย

ฮ งอ่ต เตอ� เอะ รโฮงะ ไลลวง พันญา ไมจ ละ ติ
เจือ� ปังเมอ โอ มัฮ พันญา ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ� ไม่
โอ อื มัฮ พันญา ยุฮ โม ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี พันญา ปุย ตอก เซ มัฮ ตื ป ซ ไลจ ซ ไฆร�
7 เอะ มัฮ รโฮงะ ไลลวง พันญา ไมจ ยุฮ พะจาว ป เม่า
ะ พะจาว อาึง ฮา ปุย เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ปเล่ีย�
เอจี มัฮ ป คิต ป งอ่ต พะจาว อาึง เน่อมึ เจน เตะ ฆอ
รอาวม ลัง่� ละ ซ เกือฮ อื เอะ ไก โญต ไก ซัก กุมปอ
เบือ พันญา ยุฮ แตะ เซ� 8 โม ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ เนอึม โอ ไลลวง เซ ดิ คาวคิง อื ติ
ปุย เนอมึ� มัฮ คาว อื คิง อื ตึน โอ ซ เคิง พะโองจาว
ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ เซ นึง ไมะซาวแควง�
9 ตอก อฮั พะทัม อ�ื
�โอเอฮี โอ ปุย ดิ โฮลฮ ยุ นึง ไง่ ฮมอง นึง ฮยวก

แตะ� ไม่ โฮฮ อื ฮา เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต ปุย อ�ื มัฮ
โอเอฮี เซ ป เพรยีง พะจาว อาึง ละ โม ป ฮรกั แตะ��
อฮั เซ พะทัม�

10พะจาว ปังเมอ เอจี รโฮงะ ไลลวง ป เม่าะ แตะ
เซ ละ เอะ เบือ ลปุ แตะ� มัฮ ลปุ เซ ป เลียป โอเอฮี
โครยญ เจือ ฮอยจ ละ รพาวม พะจาว ก โด่ะ อ�ื

11 ไก โตว ป ยุง โตะ รพาวม ปุย โนก ฮา ลปุ โกะ
อื ไอฮ แฮ� ตอก โรฮ เซ ไก โตว ป เกียฮ ยุง โอยจ
รพาวม พะจาว โนก ฮา ลปุ พะจาว ไอฮ แฮ� 12 เอะ
มัฮ โตว โฮลฮ โฮะ ลปุ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี มัฮ
ลปุ พะจาว ป โฮลฮ โฮะ� นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุง โอ
เอฮี ป เกือฮ พะจาว ละ แตะ โครยญ เจือ� 13 เอะ
มัฮ โตว เพอกึ ไลลวง เฮี ละ ปุย ตัม กัมกึต วไิซ ปุย
ปลัฮเตะ� ลปุง เพอกึ เอะ เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป ร
โฮงะ เนิ อ�ี เอะ มัฮ รโฮงะ ลปุง เนอึม เกว ไม่ ลปุ
พะจาว ละ โม ป เอจี อาวต ลปุ พะจาว นึง� 14 โม
ป โอ ลปุ พะจาว อาวต นึง ไก โตว ตอก เกียฮ โฮลฮ
โอเอฮี ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ ปุย� โอเอฮี เซ มัฮ โอ
เอฮี ไอฮ พาวม แตะ ละ อ�ื คาว โตว นึง คิง อื ฆาื
โอ อื เกียฮ งอ่ต โอเอฮี ตัม ลปุ พะจาว� 15 ป อาวต
ลปุ พะจาว นึง� เกียฮ คิต เกียฮ รเน โอเอฮี โครยญ
เจือ� ปุย ไฮญ ปังเมอ โอ เกียฮ คิต เกียฮ รเน ไล
ลวง จีวติ ปุย เซ� 16พะทัม เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ ปุย ป ยุง รพาวม รโม่ยฮ พะจาว� มัฮ ปุย ป

โฮลฮ พะจาว ซิงซา โอเอฮี ไม่ อ�ื แจง โอ อื ไก��
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อฮั เซ พะทัม� ปัง มัฮ ตอก เซ เอะ เอจี ไก เนอึม
รพาวม รโม่ยฮ พะครติ นึง เงอะ�

3
ไลลวง โม กวนไจ ยุฮ พะจาว

1 เอียกปุ� เญือม เพอกึ เกอะ โม เปะ เอ� โฮลฮ
โตว อฮั ละ เปอะ ตอก อฮั แตะ ละ โม ป อาวต บลัฮ
ลัก่ ลปุ พะจาว� จัมเปน ลัง่ อฮั ละ เปอะ ตอก อฮั
แตะ ละ ปุย ปลัฮเตะ� นึง เมาะ ลัง่ เปอะ กวนงกั จัว
ไน พะครติ� 2 อาึ โฮลฮ โตว เลียง โม เปะ นึง ป โซม
ป ปอน โม ป เอจี ระ� เลียง ลัง่ โม เปะ นึง รอาวม
ตาึฮ� นึง โอ เปอะ ปุน โซม โอเอฮี ไฮญ� ปเล่ีย เฮี
ปุ ลัง่ เปอะ ดิ ปุน 3 นึง งอ่ต ลัง่ เปอะ โอเอฮี ตอก
ปุย ปลัฮเตะ ลัง่� เญอืม กุยจ ววั รพาวม เปอะ นึง ปุ
แตะ ไม่ รเจ รไซญ เปอะ� เอจี ที นึง เซ ยุฮ ลัง่ เปอะ
โอเอฮี ตอก ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ อ�ื 4 เญอืม อฮั เปอะ ติ
แตะ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปาวโล งอ่น� มัฮ บลัฮ ลัก่ อะโพน
โล งอ่น� เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตอก ปุย ปลัฮ
เตะ� โม่ มัฮ อ�ื

5 งอ่ต แลน� อมั มัฮ อะโพนโล ป ระ ไล� อมั มัฮ
ปาวโล ป ระ ไล� มัฮ โตว อื ติ ตื� เอะ ลอา มัฮ กวน
ไจ ดวน พะจาว โฮว เคะ เปอะ ละ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ
ไก รพาวม เจือ� เอะ ยุฮ ตัม ดวน พะโองจาว แตะ
ยุฮ เตือง ไพ เตือง มัน� 6 อาึ มัฮ ป ซมา โอเอฮี� อะ
โพนโล มัฮ ป โซ� ป เกือฮ กวยฮ เกือฮ ฮอน เซ ปัง
เมอ มัฮ พะจาว� 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ป ซมา ไม่
ป โซ มัฮ โตว ป ระ ไล� มัฮ พะจาว ป เกือฮ กวยฮ
เกือฮ ฮอน เซ โน่ง ป ระ ไล นึง อ�ื 8ป ซมา ไม่ ป โซ
มัฮ ตอก ปุ แตะ� ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ ตัม ป ยุฮ ป
อฮั แตะ ปอ ไพ ปอ มัน� 9 เอะ มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่
พะจาว� โม เปะ มัฮ เปอะ ตอก รปึม ซแก ยุฮ อ�ื
ซ แพป แม ละ เปอะ ติ เจือ� โม เปะ มัฮ โรฮ เปอะ

ตอก เญือะ ยุฮ พะจาว� 10 อาึ มัฮ ป เตะ ป แนต ป
โบลวง ด่อง อื ตัม กุนมุ่น เกือฮ พะจาว ละ แตะ� ปุย
ไฮญ มัฮ ป มอง ยุฮ� โม ป ยุฮ เซ ปังเมอ ไมจ โรฮ อื
งอ่ต ที ตอก ซ ยุฮ แตะ� 11 ด่อง โบลวง เงอะ เซ เอจี
มัฮ พะเยซูครติ� โนก ฮา ด่อง เอจี โบลวง เงอะ เซ
ด่อง ไฮญ แปน โตว� 12 โม ป ยุฮ เญือะ นึง ด่อง เซ
ซ ยุฮ อื นึง ไคร งอ่น� มาื งอ่น� แกว ไมจ งอ่น� ซ
ยุฮ อื นึง โคะ งอ่น� เบระ งอ่น� ไรป งอ่น� 13 ซเงะ
ซ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี� พะจาว ซ ลอง กัน ยุฮ ปุย
นึง งอ ละ ซ เปลีฮ ที อื เมาะ ไมจ กัน ยุฮ ปุย ไม่ โอ
อื ไมจ� เญือม เซ ปุย ซ ยุง ที ตอก มัฮ กัน ยุฮ แตะ
ปอ ไพ ปอ มัน� 14 กัน ยุฮ ป ยุฮ เญือะ เซ� ดัฮ โอ
ฮะ โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ� 15 ดัฮ กัน ยุฮ อื
เซ ฮะ โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ โตว ลังวนั แตะ� โกะ อื ซ
โปน โรฮ ตุต แตะ ปังเมอ ซ โปน ปลาว อื ตอก โปน
ปุย ฮา งอ เญือม ฮะ เญือะ แตะ โฮ�

16 โม เปะ โอ โน่ง เปอะ ยุง มัฮ โกะ เนอึม แตะ วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว ไม่ อาวต ลปุ พะจาว กไน แตะ เมอ�
17 ดัฮ ไก ป ไลจ ยุฮ วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ� พะจาว ซ

ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปุย เซ โรฮ� วฮินั ยุฮ พะจาว มัฮ ป
ซงะ่ ซงอม� โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ วฮินั เซ�

18 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว จุ ไอฮ ติ แตะ� ดัฮ ไก ป
อาวต ลลาึง โม เปะ ป แกต ติ แตะ ไมจ พันญา ตอก
แกต ปุย ปลัฮเตะ อื โฮ� ไมจ ปุย เซ ญอม เกือฮ ติ
แตะ ตอก ปุย งาว ปุย ไงญ� เดอมึ ซ เกียฮ แปน
เนอึม ปุย ไมจ พันญา ละ แลน พะจาว อ�ื 19 เมาะ
ป แกต ปุย ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ปุย ไมจ พันญา เอจี แปน
ป งาว ป ไงญ ละ ยุ พะจาว อ�ื พะทัม เอจี อฮั อื ตอก
เฮ�ี �ป คิต ป งอ่ต ปุย นึง เฮยีง แตะ� พะจาว เกือฮ
อื แปน ตอก ป ววยฮ ซราว ละ โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั
เซ� 20 พะทัม อฮั แม อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �พะจาว
เอจี ยุง อื โอ ป คิต ปุย เฮยีง โตะ รพาวม แตะ ไก ป
มัฮ ฮา�� อฮั เซ พะทัม� 21 มัฮ เซ ป โอ ปุย ไมจ
อวต ป ยุฮ ป อฮั ปุย ฆาื อ�ื 22 โอเอฮี โครยญ เจือ
มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ โม เปะ� ปาวโล ไม่ อะโพนโล
ไม่ เปโตร ญุ่ก� ปลัฮเตะ เฮี ญุ่ก� ไลลวง ไอม ญุ่ก�
ไลลวง ยุม ญุ่ก� ปัง มัฮ โอเอฮี ปเล่ีย ญุ่ก� ป ซ เกิต
เฆียง เฮี ญุ่ก� มัฮ โอยจ ป เกือฮ พะจาว ละ โม เปะ�
23 โม เปะ เอจี มัฮ พะครติ ป มัฮ กุม เปอะ� พะครติ
เซ เอจี มัฮ โรฮ พะจาว ป มัฮ กุม อ�ื

4
ไลลวง กวนไจ ยุฮ พะครติ

1 ปุย ไมจ อื งอ่ต มัฮ เอะ กวนไจ ยุฮ พะครติ ไม่
มัฮ ฮะ ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง โด่ะ ยุฮ พะจาว�
2 โม ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง โอเอฮี ยุฮ ปุย ไมจ อื แปน
ปุย เนอมึ รพาวม� 3 ไลลวง อาึ นึง อ�ื ดัฮ ไก ป ฆวต
รเตีฮ กัน ยุฮ อาึ อ�ื ปัง มัฮ โม เปะ ญุ่ก� ปัง มัฮ โม
ป รเตีฮ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮี ญุ่ก� มัฮ โตว ป ระ
ไล เนิ� ปัง มัฮ โกะ โอะ� รเตีฮ โตว โรฮ ไอฮ ติ แตะ
นึง ไล เซ� 4 รพาวม เมอะ รโจฮ โตว ไอฮ ติ แตะ�
ปัง อฮั ตอก เซ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ญุ่ก เญาะ
เติ� มัฮ พะโองจาว ป ซ รเตีฮ กัน ยุฮ อาึ อ�ื 5 มัฮ
เซ ป โอ โม เปะ ไมจ รเตีฮ ปุย ไม่ เติ เปอะ ฆาื อ�ื
ไมจ เปอะ มอง ฮอยจ ละ ซเงะ ฮอยจ รเตีฮ พะโอง
จาว โอเอฮี ลัก่ ก ลอยจ อ�ื เญอืม เซ ซ เปลีฮ ป เม่า
ะ ป พรตึ ปุย ก เฟียก อื เกือฮ โอก� ไม่ ซ เปลีฮ อื ป
คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ เกือฮ โอก โอยจ�
เญือม เซ เยอ พะจาว ซ อวต ลื โรฮ ปุย ตัม ป ยุฮ ป
อฮั อื โครยญ โฆะ อ�ื

6 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ป อฮั ฮะ เนาะ ออ มัฮ
อฮั ฮะ ไลลวง อะโพนโล ไม่ โกะ แตะ ไอฮ� ละ ซ ไก
ป มัฮ อื ละ โม เปะ� ดัฮ เปอะ ญอม งอ่ต ไลลวง เอะ
ลอา โฮ� ตึน โอ เปอะ ซ เลฮ ป อฮั พะทัม� ไม่ โอ
เปอะ ซ อวต ติ แตะ ปอ ปุน เพยีก เปอะ ป เพยีก� ลื
เปอะ ป ลื แตะ ฆาื อ�ื 7 มัฮ ปุย ป ยวก โม เปะ ฮลา
วง ฮา ปุย ไฮญ เญอ� โอเอฮี ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อื
มัฮ พะจาว ป เกือฮ ละ เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื เคียง มัฮ
อื ป เอจี โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง พะจาว ตอก เซ� เกีย



ติ โครนิ 4:8 1003 ติ โครนิ 5:12-13

ฮ อวต โน่ง เปอะ มัฮ ป โฮลฮ แตะ นึง โกะ แตะ ไอฮ
เมอ�

8 โม เปะ อมั เอจี พอม เนอึม โอเอฮี ยุฮ เปอะ�
อมั มัฮ อฮั เปอะ ติ แตะ เอจี กอย ลัมเลือ� โม เปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตอก เอนิ กซัต นึง บัน่เมือง
ยุฮ แตะ เตือง โอ เอะ โฮลฮ แปน ดิ ไม่ เปอะ� เอะ
ฆวต เกือฮ เนอมึ โม เปะ โฮลฮ แปน กซัต เดอมึ เอะ
ซ โฮลฮ แปน ดิ ไม่ เปอะ� 9ละ งอ่ต อาึ อ�ื โม เอะ ป
มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� พะจาว เอจี เกือฮ
เอะ แปน ปุย ตุ ปุย เตียม ฮา ปุย เตือง โอยจ อ�ื
เอะ เอจี ตอก เอนิ ป ซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ
ละ ซ เกือฮ โม เตปด่า ไม่ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื
แก เยอะ� 10 เอะ เอจี โฮลฮ แปน ตอก ป งาว ป ไงญ
เบือ พะครติ� โม เปะ อาวต เปอะ ไน พะครติ ปังเมอ
อวต เปอะ ติ แตะ ไมจ พันญา� โม เปะ ตอก เปอะ
ป ระ เรยีง� เอะ มัฮ ป แตวะ เรยีง� โม เปะ นัปทื
ปุย เปอะ� เอะ ปังเมอ นัมญุก ปุย เยอะ� 11 เอะ มัฮ
ปุย วติ โซม ม่อยญ จัน� ชญิ ป ชุ พลุ ป แฌฮ� มัฮ ป
อาวม เตะ ฮมอง มวยญ� ไม่ โอ แตะ ไก เญือะ อาวต
คราว โซม� 12 เอะ ยุฮ กัน ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ ล
ฮาึง แตะ� เญือม ซะ ปุย เยอะ� เอะ ปิฮ มุ่น ละ�
เญือม โคมเฮง ปุย เยอะ เอะ ชนั ลัง่ ติ แตะ โอต�
13 เญือม อฮั ปุย ป โซะ ป ไซญ เนิ อ�ี เอะ ลเตือฮ
แม อฮั ป ไมจ ป มวน ละ� เอะ เอจี โฮลฮ แปน ตอก
ครมั รฌุฮ โปวฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี บึน ปุย
เยอะ ตัง เตะ� เอจี ดัว ปุย เยอะ ตัง รปาึก� เอะ
เอจี อาวม โอเอฮี ตอก เซ เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ละ
ปเล่ีย เฮ�ี

14 อาึ มัฮ โตว ไซฮ ไลลวง เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม
เปะ โซะกิจ� มัฮ ไซฮ แฮะ ละ ซ ซตอก รเงอ่มึ แตะ
โม เปะ� นึง มัฮ เปอะ กวน ฮรกั เกอะ� 15 ปัง ฮอยจ
เพอกึ ปุย ไลลวง พะครติ ละ เปอะ แปน เปือน แปน
ฮมาึน อ�ื ปุย โม เซ มัฮ โตว เปือะ เปอะ� เปือะ เปอะ
ไน พะครติ ไก ติ โน่ง� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ ตอก เปือะ
เปอะ นึง เอจี ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว ละ เปอะ� 16 มัฮ เซ ป ปัว อาึ โม เปะ ยุฮ ฆาื อื
ตอก ยุฮ อาึ อื เฮ�ี 17 มัฮ โรฮ ฆาื เซ ป เกือฮ ทิโมที
โฮว เคะ เปอะ ฆาื อ�ื ทิโมที เซ มัฮ กวน ฮรกั เกอะ
เบือ พะโองจาว� มัฮ ปุย เนอมึ รพาวม� ซ เกือฮ โม
เปะ โตก ละ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อาึ ไน พะครติ� นึง
มัฮ อื ไลลวง เพอกึ ตอม เมอะ นึง ครติซจัก โครยญ
โดฮ�

18 ปุย ลลาึง โม เปะ ไก งอ่น ป อวต ติ แตะ ระ อา�
นึง แกต อื อาึ โอ ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� 19 เฆียง เฮี
เญี่ยะ ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� อาึ ปังเมอ ซ
ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง ไล
ลวง ป เกียฮ ยุฮ โม ป อวต ติ แตะ เซ� อมั มัฮ เกีย
ฮ ยุฮ อื นึง อมันัต พะจาว� อมั มัฮ อฮั อื นึง มวยญ
ปลาว แตะ โน่ง� 20 ไลลวง ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮ
เตะ มัฮ โตว ไลลวง ลปุง ปลาว ปุย โน่ง� เอจี มัฮ
เนอึม ไลลวง อมันัต พะจาว� 21 โม เปะ เมอ ฆวต
เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ� อมั ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ
ฮอยจ เพอกึ แตะ นึง ไมะแซ� อมั ฆวต เกือฮ เปอะ

อาึ ฮอยจ ไม่ รพาวม ฮรกั ไม่ ปึกๆ ออนๆ แตะ� งอ่ต
ที แลน ละ อ�ื

5
ไลลวง ป ยุฮ ป พิต นึง ครติซจัก

1 อาึ เอจี ฮมอง อฮั ปุย โม เปะ ไก ป เลนจุ นึง ล
ลาึง เปอะ งอ่น� อฮั อื ไก ป ไอฮ ปรโปวน เญือะ
เปือะ แตะ นึง� ปัง มัฮ ลลาึง ปุย โอ เจือ พะจาว
ญุ่ก� ฮมอง โตว ไก ป ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ นึง ติ
ชวง� 2 โม เปะ เกียฮ อวต ลัง่ โน่ง เปอะ ติ แตะ เมอ�
ฮา ซ ยุฮ เปอะ ตอก เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุก
เปละ นัน พาวม ฮา� โม เปะ ปุก ละ ทอเนาะ โน่ง
เปอะ ปุย ยุฮ ป ฆอก ลลาึง เปอะ เซ เกือฮ โอก ฮา
แตะ� 3-4 ปัง โอ โกะ โอะ อาวต ไม่ เปอะ� รพาวม
เมอะ อาวต ลัง่ ไม่ เปอะ� เอจี เมาะ โรฮ อาวต โกะ
โอะ ไม่ เปอะ� อาึ เอจี รเตีฮ ตัตซิน ปุย ยุฮ กัน ฆอก
ตอก เซ เบือ อมันัต ยุฮ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะ
เยซู เซ� เญือม รโจะ โม เปะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ�
รพาวม อาึ ไม่ อมันัต พะเยซู จาว ซ อาวต ดิ โรฮ ไม่
เปอะ� 5 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ มอป ละ ซา
ตัน ปุย ตอก เซ เยอ� ละ ซ เกือฮ เนะซองั อื ไลจ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� ซเงะ ซ ฮอยจ พะเยซู จาว ซ
โปน โรฮ ลปุ อื ฮา ป โอ ไมจ เบือ อื ยุง่�

6 ไล อวต เปอะ ติ แตะ เซ มัฮ โตว ป ปุก เฟือฮ�
อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� เจือ คโนมปัง เญี่ยะ อา เกียฮ
ปลอยฮ ยุฮ คโนมปัง เตือง โดง อ�ื 7 ไมจ เปอะ ตุย
โปวฮ ป ฆอก ป อาวต ลลาึง เปอะ ป ตอก เจือ คโนม
ปัง เซ เดอมึ โม เปะ ซ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ตอก ค
โนมปัง โคระ ป โอ ไก เจือ� ป โซม ปุย ไน กัน เลียง
ฌาว โฮ� อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เนอมึ โม เปะ ปุย ตอก
เซ� พะครติ ป มัฮ ตอก แกะ ป โกว ปุย นึง กัน เลียง
ฌาว โฮ� เอจี ฟวยจ มอก ปุย ทไว เยอ� 8 มัฮ เซ ป
ไมจ เอะ ชลอง กัน เลียง ฌาว ฆาื ตัม ปุก อื ไล แตะ�
ไมจ โตว โกว คโนมปัง ป ไก ลัง่ เจือ ป ฆอก ป เบร
นึง� ไมจ โกว คโนมปัง ป โอ ไก เจือ ฆอก เซ นึง�
มัฮ แพป ไม่ ป ซงะ่ ซงอม ไม่ ลปุง เนอมึ�

9อาึ เอจี ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม เปะ ไพรม อ�ื ดวน
โม เปะ โอ โฮมว ดิ ไม่ โม ป โกย เลน แตะ จุ� 10 มัฮ
โตว อฮั ฮะ ไม่ โม ป เลนจุ ไน โม ป โอ เจือ พะจาว
เซ� มัฮ โตว โรฮ อฮั ไลลวง ป ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต
ไอฮ วฮิ� ไม่ ไลลวง ป บระ ป ปอก� ไม่ ป ทื ฮุป ไน โม
ป โอ เจือ� ดัฮ เปอะ ซ เวยี ปุย โม เซ ตึน ซ จัมเปน
เปอะ โอก ฮา ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื 11 มัฮ ตอก เฮี ป ไซฮ
อาึ รโปะ ละ เปอะ� ดัฮ ไก ป เอจี อฮั ติ แตะ มัฮ เอี
ยกปุ ไน พะจาว เยอ� ดัฮ เลน ลัง่ จุ� ดัฮ ฆวต ไอฮ
โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ� ดัฮ ทื ลัง่ ฮุป� บรุ เพือ ปุย� ดัฮ
กอ ญุ่ยจ ลัง่� ดัฮ บระ ปอก โฮ� ไมจ เปอะ โตว โฮมว
ดิ ไม่ ติ ตื เนอมึ ปุย ตอก เซ� โซม ปุ ไมจ เปอะ โซม
ไม่�

12-13 มัฮ โตว อาึ ป ลัง ตัตซิน โอเอฮี ละ ปุย โอ
เจือ เยอ� มัฮ พะจาว ป ตัตซิน ละ อ�ื โม เปะ ปัง
เมอ ไมจ เปอะ รเตีฮ ไอฮ โอเอฮี ละ ปุ แตะ ไน ครติซ
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จัก ยุฮ เปอะ� โม เปะ ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย
ฆอก ปุย เบร เซ เกือฮ โอ เญือะ มัฮ ไม่ เปอะ�

6
ไลลวง ฟอง ปุย ปุ แตะ

1 เญือม โอ โม เปะ ปุก ปุ แตะ เกียฮ เกือฮ โน่ง
เปอะ โม ป โอ เจือ รเตีฮ ละ แตะ นึง ซัน เมอ� ฮา
เซ มัฮ เกือฮ เปอะ โม ปุย ไน พะจาว รเตีฮ ละ แตะ�
โม่ ซ ไมจ ฮา เซ� 2 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง ซ
โฮลฮ ปุย ไน พะจาว ตัตซิน ปุย ปลัฮเตะ เฆียง เฮี
เยอ� ดัฮ โม เปะ ซ ตัตซิน โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ ตอก
เซ โฮ� โอ โน่ง เปอะ ปุน รเตีฮ ไลลวง ป ญอย ป ญัม
ตอก เซ เมอ� 3 โม เปะ อมั มัฮ โอ โรฮ เปอะ ยุง ซ
โฮลฮ โม เอะ ตัตซิน โม เตปด่า เฆียง เฮ�ี เคียง เมอ
ตอก อื เซ เยอ� โม่ โซมกวน เอะ รเตีฮ ไอฮ ไลลวง
ป พิต ป โฌวะ นึง ปลัฮเตะ เฮี ละ ปุ แตะ� 4 เญือม
ไก ไลลวง ป ไมจ เปอะ รเตีฮ ละ ปุ แตะ เกียฮ เกือฮ
โน่ง เปอะ ปุย โอ เจือ รเตีฮ ละ แตะ เมอ� โม เซ มัฮ
ป โอ ไก มอยฮ ไน ครติซจัก เฟือฮ� 5 ป ไซฮ อาึ ละ
โม เปะ เฮี มัฮ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ ยุง โซะกิจ ฆาื� ปุย
ไน โม เปะ อมั มัฮ โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ป ไมจ พัน
ญา อื ละ ซ เกียฮ รเตีฮ อื โอเอฮี ละ โม เอยีกปุ แตะ
ไน พะจาว� 6 ป มัฮ เอียกปุ ปุ แตะ เกียฮ ฟอง โน่ง
ปุ แตะ ซองนา โม ป โอ เจือ นึง ซัน เมอ�

7 เญือม ฟึนฟอง โม เปะ ปุ แตะ ตอก เซ� เอจี
ที นึง เซ มัฮ เปอะ ปุย พิต เตอ� ฮา เซ มัฮ ญอม
เปอะ โอต ป ยุฮ ป โซะ ละ แตะ ไม่ ป ยุฮ ป บ่วก ละ
แตะ� โม่ ซ ไมจ ละ เปอะ ฮา เซ� 8 โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ปุน โอต โอเอฮี ตอก เซ� โฮฮ ฮา เซ ลเตือฮ
แม เปอะ ยุฮ ป โซะ ละ ปุ แตะ� บ่วก โรฮ เปอะ ละ
เอยีกปุ โกะ แตะ ไอฮ�

9 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง โอ โม ปุย ฆอก ปุย
เบร ซ โฮลฮ เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ� ปุ
จุ ไอฮ โกะ เปอะ� ปรเมะ ปรโปวน ป ไอฮ พาวม ไม่
ปุ แตะ� ไม่ โม ป ทื ฮุป� ไม่ โม ป เลนจุ� ไม่ ปรเมะ
โต ปรเมะ ไอฮ ปุ แตะ� 10 ไม่ ป บระ ป ปอก� ป ฆวต
ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ� ไม่ ป กอ ญุ่ยจ� ไม่ ปุย บรุ
เพือ ปุย� ไม่ ป บ่วก ป โจวง� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ โตว
เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ตื เนอึม� 11 โฆะ
โอ โม เปะ มัฮ โรฮ เปอะ ปุย ตอก เซ งอ่น� พะจาว
ปังเมอ เอจี พัก โม เปะ เกือฮ ซงะ่ ฮา มัป่� ไม่ เอจี
เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� ไม่
เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ อมันัต
พะเยซูครติ จาว ไม่ เบือ ลปุ พะจาว ยุฮ เอะ�

ไลลวง โอ ปุย ไมจ เลนจุ
12 โม เปะ กอ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �โอเอฮี โครยญ

เจือ ลัง ยุฮ ฮุ�� อฮั เปอะ เซ� เนอึม� ปังเมอ มัฮ
ป โอ ไมจ ละ เอะ งอ่น� อาึ ลัง ยุฮ โอเอฮี โครยญ
เจือ� ปังเมอ โอ ญอม แปน ครา เซีญ โอเอฮี ติ เจือ
เนอึม� 13 �เมาะ ป โซม ป ปอน ปุย มัฮ ป ไก ละ เวี

ยก� เวียก มัฮ โรฮ ป ไก ละ ป โซม ป ปอน�� โม
เปะ กอ อฮั โรฮ เปอะ เซ� เนอึม โรฮ� เฆียง เฮี พะ
จาว ปังเมอ ซ เกือฮ ป โซม ป ปอน ไม่ เวยีก ปุย ไฆร
โอยจ เอนิ� โกะ เนอึม ปุย ปุก โตว ละ โกว ละ กัน
เลนจุ� ปุก ละ โกว พะโองจาว อ�ื มัฮ พะโองจาว
ป เพรยีง อาึง โอเอฮี ละ โกะ เนอึม ปุย� 14 พะจาว
เอจี เกือฮ พะเยซู จาว โกฮ ไอม แม� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ
อื เอะ โกฮ ไอม แม เบือ อมันัต แตะ ตอก เซ โรฮ�
15 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ แตะ โอเอฮี นึง
โกะ เนอึม พะครติ เตอ� เอจี ตัง โคน ตัง มัฮ เปอะ
โอเอฮี นึง อ�ื ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� เคียง มัฮ
อื ตอก เซ เยอ� อมั ปุก ละ เกือฮ โอเอฮี นึง โกะ เนอึ
ม พะครติ เซ รโจะ แปน เนะซองั ติ ไม่ มอจังคึต�
ไมจ โตว เกือฮ แปน ตอก เซ เฟือฮ เอนิ� 16 โม เปะ
อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� ดัฮ ไก ป รโจะ ดิ ไม่ มอจังคึต
เตอ� เอจี มัฮ เกือฮ อื ติ แตะ มัฮ เนะซองั ติ ไม่ อ�ื
นึง เอจี ไก อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �ปุย ลอา เซ เอจี
มัฮ เนะซองั ติ�� อฮั เซ� 17 เมาะ ป รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ พะโองจาว เยอ� เอจี มัฮ โรฮ ปุย ติ โม่ว ไม่
อื นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ�

18 ป มัฮ กัน เลนจุ ไมจ เนอมึ เปอะ เวยี� กัน พิต
ไฮญ มัฮ ลัง่ ไลลวง ก พริ โกะ เนอึม ปุย เญี่ยะ� โม
ป เลนจุ เซ ปังเมอ เอจี มัฮ เอนิ ยุฮ อื ป พิต ละ โกะ
เนอึม แตะ ไอฮ� 19 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ
โกะ เนอึม เปอะ วิฮนั อาวต ลปุ พะจาว นึง� ลปุ
อาวต กไน เปอะ เซ เอจี มัฮ โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง
พะจาว� โม เปะ เญาะ มัฮ เปอะ โตว กุม โกะ แตะ
ไอฮ� 20 มัฮ พะจาว ป กุม โม เปะ เอ นึง เอจี ฟวยจ
กัฮ อื งวยฮ รวี แตะ โม เปะ เซ� มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ
เกือฮ พะจาว โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ นึง โกะ เนอึม
เปอะ เซ ฆาื อ�ื

7
ไลลวง กัน เญือะ กัน เอญี ปุย

1ปเล่ีย เฮี อาึ มัฮ ซ โลยฮ ไลลวง ป ไฮมญ โม เปะ
นึง นังซื รโปะ เปอะ เซ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ปรเมะ ดัฮ
โอ เญือะ เฟือฮ โฮ� ไมจ โรฮ ติ เจือ� 2 เมือต งอ่ต
ไลลวง โฮวน กัน เลนจุ เฮ�ี ปรเมะ ปังเมอ ปุก ละ
ไอฮ อื ปรโปวน เญือะ แตะ โครยญ โฆะ ปุย� โม ปร
โปวน คาว โรฮ ละ เอญี อื ละ ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก
เซ โครยญ โฆะ ปุย โรฮ� 3 ปรเมะ ไมจ อื ซดิ ไม่ ปุย
เญือะ แตะ ตัม เมาะ ลัมเปิง อ�ื ปรโปวน ไมจ โรฮ อื
ซดิ ไม่ ปุย เญือะ แตะ ตอก เซ โรฮ� 4 โกะ ปรโปวน
เซ เอจี มัฮ รโตง ปรเมะ เญือะ อ�ื เกียฮ ไอฮ โน่ง
โตว รพาวม โกะ แตะ ไอฮ นึง อ�ื ตอก โรฮ เซ โกะ
ปรเมะ เซ มัฮ โรฮ รโตง ปรโปวน เญือะ อื ตอก เซ
โรฮ� 5 ไมจ โตว เวยีน ติ แตะ ฮา ปุ แตะ โนก ฮา เญื
อม พาวม ดิ เปอะ ละ ซ ไววอน เปอะ แปน แปน วงั
อ�ื ฟวยจ เซ ไมจ แม เปอะ รโจะ ไม่ ปุ แตะ� เดอมึ
ซาตัน โอ ซ ปุน ลอง รพาวม เปอะ� ดัฮ เปอะ โอ ปุน
โอต รพาวม แตะ โฮ� 6 ป อฮั อาึ เซ มัฮ เกือฮ คระ
โบฮ ละ เปอะ� มัฮ โตว ฆวต คนัป โม เปะ� 7 ตัม
รพาวม อาึ อ�ื อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ แปน ปุย โอ ไก
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ปุย เญือะ ตอก อาึ เฮี โครยญ โฆะ เปอะ� พะจาว ปัง
เมอ ไก ป ปละ ป ซาึต ละ ปุย ตัง ฮา ปุ แตะ� งอ่น อื
โฮลฮ ป ปละ ป ซาึต ตอก เฮ�ี งอ่น อื โฮลฮ อื ตอก
เซ� ตอก โอยจ โตว ปุ แตะ�

8 อาึ อฮั ละ โม ป โอ ดิ เญือะ ไม่ โม ป มัฮ แมฮงั
ตอก เฮ�ี ดัฮ ปุน อาวต ปลาว โนก ปุย เญือะ แตะ
ตอก อาึ เฮ�ี ไมจ โรฮ ละ อื ติ เจือ� 9ป โอ ปุน เตียง
ไอฮ รพาวม โกะ แตะ ปังเมอ ไมจ อื เญือะ แปฮ� ดัฮ
เญือะ แปฮ โฮ� ไมจ เดียก ละ อื ฮา ซ อาวต อื ไม่
รพาวม กอยจ ราวม แตะ นึง ฆวต เญือะ ลอน แตะ
ตอก เซ�

10 อาึ ปัว โรฮ ซตอก โม ป เอจี ไก ปุย เญือะ� ปัง
เมอ โอ มัฮ ป อฮั อาึ� เอจี มัฮ ลปุง ซตอก พะโอง
จาว� โม ป เอจี มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย ไมจ โตว อื
ละ ปุย เญือะ แตะ� 11 ดัฮ ละ ปรเมะ เญือะ แตะ
โฮ� ไมจ อื อาวต โน่ง เตือง เซ� ดัฮ โอ แม ไอฮ ปร
เมะ ไพรม เญือะ แตะ เซ� ปรเมะ เอจี เญือะ อา ไมจ
โตว อื ละ ปรโปวน เญือะ แตะ โรฮ�

12 ละ ปุย ไฮญ อาึ ซ อฮั แม ละ อื ตอก เฮ�ี มัฮ
โตว ป อฮั พะโองจาว� มัฮ ป อฮั อาึ ไอฮ� ดัฮ ไก ปร
เมะ ป เอจี เจือ พะจาว ป โอ ปรโปวน เญือะ อื เจือ
ไม่ อ�ื ดัฮ ปรโปวน เซ ไก ลัง่ รพาวม ฆวต อาวต ไม่�
ปรเมะ เซ ไมจ โตว อื ละ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ�
13 ปรโปวน ป เอจี เจือ พะจาว ดัฮ ปรเมะ เญือะ อื
โอ เจือ ไม่ อื โฮ� ดัฮ ปรเมะ เซ ไก ลัง่ รพาวม ฆวต
อาวต ไม่ อ�ื ปรโปวน เซ ไมจ โตว อื ละ โรฮ� 14 ปร
เมะ โอ เจือ พะจาว ลอต แปน ปุย ไน ลวงั บัง่คัป ยุฮ
พะจาว เบือ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ� ปรโปวน ป โอ
เจือ เซ ลอต โรฮ แปน ปุย ไน ลวงั บัง่คัป ยุฮ พะจาว
เบือ ปรเมะ เญือะ แตะ เซ โรฮ� มัฮ โอ อื มัฮ ตอก
เซ� กวน อื เซ เกียฮ มัฮ โตว ปุย ไน พะจาว� ปเล่ีย
ปังเมอ เอจี มัฮ ปุย ไน ลวงั บัง่คัป พะจาว�

15 ปรเมะ ญุ่ก ปรโปวน ญุ่ก ป โอ เจือ พะจาว�
ดัฮ ฆวต ละ ปุ แตะ ไม่ ปุย ไน พะจาว� เตอมึ โกะ
อื ไอฮ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ปุย ไน พะจาว� ปรเมะ
ญุ่ก ปรโปวน ญุ่ก� ไก โตว ป เกียฮ คนัป อื อาวต ไม่
ปุ แตะ� นึง เอจี เลือก พะจาว เอะ เกือฮ อาวต ไมจ
อาวต มวน ไม่ ปุ แตะ� 16 เมอ เตือง อื โม เปะ ป
มัฮ ปรโปวน เญือะ อ�ื ซ โฮลฮ ปรเมะ เญือะ เปอะ
เอญี เคะ พะจาว เบือ เปอะ ยุง่� ตอก โรฮ เซ โม เปะ
ป มัฮ ปรเมะ เญือะ อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ ปรโปวน เญือะ
เปอะ เอญี เคะ พะจาว เบือ เปอะ ยุง่�

ไมจ ปุย อาวต นัม ตอก เลือก พะจาว แตะ
17 ไมจ ปุย อาวต ตัม ตอก เกือฮ พะ จาว แตะ

อาวต โครยญ โฆะ ปุย� เลือก พะจาว ปุย เมือ โรง
อื ตอก ออฮ ไมจ อื อาวต แนฮ ตอก เซ� เฮี มัฮ ป
เพอกึ อาึ ละ ครติซจัก โครยญ โดฮ� 18 ดัฮ ไก ป
เอจี เลียก นึง รติกิต กา เฆียง เลือก พะจาว แตะ� ปุ
เกือฮ ซาวป ตอก ซ ไฆร ฮรอย รติกิต เซ� ดัฮ ไก ป
โอ ดิ โฮลฮ เลียก นึง รติกิต กา เฆียง เลือก พะจาว
แตะ� ปุ เกือฮ ซาวป เลียก นึง รติกิต เซ� 19 เลียก

ปุย นึง รติกิต ไม่ โอ อื เลียก มัฮ โตว ป ระ ไล� มัฮ
ป ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ป ระ ไล เยอ� 20 เลือก
พะจาว ปุย เมือ โรง อื ตอก ออฮ ไมจ อื อาวต แนฮ
ตอก เซ� 21 เญือม เลือก พะจาว เปอะ เมือ โรง อ�ื
โม เปะ อมั มัฮ เญือม มัฮ ลัง่ เปอะ ครา เซีญ ปุย�
ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก พาวม นึง� ดัฮ ไก ตอก เกียฮ
โปน เปอะ ฮา แปน แตะ ครา เซีญ เซ� เกือฮ ติ เปอะ
โปน เมิฮ� 22 ปัง มัฮ ปุย แปน ครา เซีญ ปุย� ดัฮ พะ
จาว เอจี เลือก โฮ� เญือะ มอยฮ โตว ปุย แปน ครา
เซีญ ละ งอ่ต พะจาว อ�ื ตอก โรฮ เซ� ปัง มัฮ ปุย โอ
มัฮ ครา ปุย� ดัฮ พะจาว เอจี เลือก โฮ� เอจี มัฮ โรฮ
กวนไจ ยุฮ พะครติ� 23 นึง เอจี รวี พะจาว โม เปะ�
ไม่ ระ เนอึม งวยฮ รวี อื โม เปะ� ปุ เกือฮ ปุย ไฮญ
ปุน กุม รพาวม เปอะ แปน ครา เซีญ ปุย� 24 โม เปะ
ป มัฮ เอยีกปุ อู� เลือก พะจาว เปอะ เมือ โรง อื ตอก
ออฮ� ไมจ เปอะ อาวต นัม พะจาว ตอก เซ โครยญ
โฆะ เปอะ�

ไลลวง โม แมฮงั ไม่ โม ป โอ ดิ เญือะ
25 ซ ไซฮ แม ไลลวง โม ป โอ ดิ เญือะ ละ เปอะ�

อาึ มัฮ โตว โฮลฮ รปั รซอม เน่อมึ นึง พะโองจาว นึง
ไลลวง เฮ�ี อาึ ปังเมอ ซ ไซฮ ละ เปอะ ตัม ป แกต
โกะ แตะ ไอฮ� นึง มัฮ ฮะ ปุย เอจี โฮลฮ รปั กุนมุ่น
ยุฮ พะโองจาว ปอ ซ ปุน อาึง ปุย รพาวม แตะ นึง
เงอะ� 26 ปเล่ีย เฮี มัฮ เญือม เม่ะมัก่ ซักคระ ปุย�
มัฮ เซ ป แกต อาึ ปุย ไมจ อาวต โฆย ฆาื อื ตัม เมาะ
เอจี อาวต แตะ เซ� 27 โม เปะ ป เอจี ไก ปรโปวน
เญือะ อา� ปุ ซาวป ตอก ซ ละ เปอะ ปุ แตะ� โม เปะ
ป โอ ดิ ไก ปรโปวน เญือะ อา� ทัน โตว โรฮ ซาวป
ปุย เญือะ เปอะ� 28 ดัฮ เปอะ เญือะ โฮ� มัฮ โตว ป
พิต� ดัฮ ปเครฮี เอญี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ� มัฮ
โตว โรฮ ป พิต� โม ป เอจี เญือะ อา� ปังเมอ ซ ซุก
ซัก โอเอฮี ละ ฆาื อ�ื อาึ มัฮ โอ ฆวต เกือฮ โม เปะ
ซุกซัก รพาวม นึง โอเอฮี ตอก เซ�

29 เอยีกปุ� อาึ มัฮ อฮั ฮะ ไลลวง เฮี นึง เอจี เงีย่ง
ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ� ปรเมะ ป
เอจี ไก ปรโปวน เญือะ อา คาว ละ อาวต อื ตอก เญื
อม โอ แตะ ไก ปรโปวน เญือะ โฮ� 30ป เยอืมๆญึ่ตๆ
นึง ตุก รพาวม แตะ� คาว ละ อาวต โฆย อื ตอก ป
โอ ไก รพาวม ตุก โฮ� โม ป ไมจ มวน รพาวม คาว
โรฮ ละ อาวต โฆย แตะ ตอก เญือม โอ อื ไก ตอก
ไมจ รพาวม� โม ป ปุน รวี โอเอฮี� ไมจ โตว อื เมีญ
มัฮ ลอป คาวคอง แตะ ไอฮ� 31 โม ป ไก คาวคอง โอ
เอฮี ยุฮ� ไมจ โตว อื มาว ไม่ คาวคอง แตะ เซ� ไล
ตอก ยุฮ ปุย โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ ปเล่ีย เฮี เอจี ซดิ ซ
ไฆร อ�ื

32อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ โปน ฮา ตุก เปละ นัน
พาวม แตะ� ปรเมะ โอ ไก ปุย เญือะ อา� งอ่ต ไฌม
กัน ยุฮ พะโองจาว ละ ซ ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม อ�ื
33 ปรเมะ เอจี เญือะ อา� ปังเมอ งอ่ต ไฌม โอเอฮี
นึง ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม ปุย เญือะ
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แตะ� 34 รพาวม อื ฆวต งอ่ต โอเอฮี ฆาื อื ลอา เจือ�
โม ปรโปวน ป โอ ไก ปุย เญือะ อา� งอ่ต ไฌม ไลลวง
พะโองจาว นึง ฆวต มอป ทไว อื ติ แตะ ละ พะโอง
จาว เซ� ปรโปวน เอจี เญือะ อา� ปังเมอ งอ่ต ไฌม
โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม
ปุย เญือะ แตะ� 35อาึ มัฮ อฮั ฮะ ไลลวง เซ นึง ซ ไก
ป มัฮ อื ละ โม เปะ� มัฮ โตว ฆวต อฮั ป ญัก ป นอ
ละ เปอะ� มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก
ไม่ ซ เกือฮ โม เปะ แปน ปุย รซอฮ ละ พะจาว ไม่ โอ
เปอะ ซ ไก ป เติก ป นัน นึง�

36 ไลลวง ปเครฮี กวน เบลีย ป เอจี ไก กัมฟู ไม่ ปุ
แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี ดัฮ กวน เบลีย เซ ยุง เอจี ยุฮ แตะ
ป โอ ทัน ชอม ละ อ�ื ไม่ โอ อื ซ ปุน ยว่น ติ แตะ ฮา
นึง ไก รพาวม ฆวต เญือะ แตะ ไม่ อ�ื ไมจ อื เญือะ
แปฮ� มัฮ โตว ป พิต ละ อ�ื 37 ดัฮ มัฮ ป ปุน ยว่น ติ
แตะ ไม่ ตอน รพาวม อื นึง ป ซ ยุฮ แตะ� ไม่ โอ อื ดิ
มัฮ ป จัมเปน ละ อ�ื นึง ชนั อื ติ แตะ โอ ดิ เญือะ�
เอจี มัฮ ยุฮ อื ป ไมจ� มัฮ ลัง่ ปุ รงะ่ ปุ แตะ ปุย ลอา
เซ� 38 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� ปรเมะ ป เญือะ ไม่ ปุ
รงะ่ แตะ เอจี มัฮ ยุฮ อื ป ไมจ� โม ป โอ เญือะ อา�
ปังเมอ มัฮ ป ไมจ แม ฮา เซ�

39ปรโปวน เอจี เญือะ อา� ปุก โตว ละ เญือะ โคระ
แม แตะ ดัฮ ไอม ลัง่ ปรเมะ ไพรม เญือะ โฮ� ดัฮ ปุย
เญือะ อื เอจี ยุม โฮ� เตอมึ รพาวม อ�ื เตอมึ ป ฆวต
ไอฮ อื ปังเมอ ไมจ อื เญือะ ไม่ ปุย ไน พะจาว โน่ง�
40 ตัม ป แกต อาึ อื ดัฮ ปุน อาวต ปลาว โฮ� ตึน ซ
มวน ละ อื ฮา ซ เญือะ โคระ แม อ�ื อาึ แกต โรฮ มัฮ
ลปุ พะจาว ป เกือฮ อาึ คิต ตอก เซ เยอ�

8
ไลลวง ป โซม ป ปอน ตัน ปุย ละ ฮุป

1 ป ไซฮ แฮะ ปเล่ีย เฮี มัฮ ไลลวง ป โซม ป ปอน
ตัน ปุย ละ ฮุป� ตึน ซ เนอึม โรฮ ตอก กอ อฮั ปุย อื
โฮ� �ปุย ตัง โคน ตัง ไก ป ยุง โครยญ โฆะ แตะ��
ปัง มัฮ ตอก เซ� ป ยุง ปุย มัฮ ป เกือฮ ปุย เกียฮ ฮุน�
รพาวม ฮรกั ปังเมอ มัฮ ป เรอมึ ปุย เกือฮ จเลิน� 2ป
อฮั ติ แตะ เอจี ยุง โอเอฮี มัฮ ลัง่ โอ อื ดิ ยุง ป ลัม
เปิง แตะ ยุง� 3 ดัฮ ไก ป ฮรกั เนอึม พะจาว เยอ�
พะจาว เอจี ยุง อื ป มัฮ ปุย เซ เยอ�

4 ไลลวง ป โซม ป ปอน ตัน ปุย ละ ฮุป อฮั ฮะ เซ�
เอะ ยุง เงอะ โอ ฮุป เซ มัฮ พะจาว เนอึม เมอ� พะ
จาว เนอมึ ไก ติ โตน โน่ง� 5 ปัง โฮวน ป อฮั ปุย มัฮ
พะจาว เยอ� นึง มะลอง ญุ่ก นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ปัง
โฮวน พะ โฮวน จาว ละ ปุย� 6ละ เอะ เอ พะจาว เยอ
ไก เนิ ติ โน่ง� เอจี มัฮ พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ� โอ
เอฮี เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ เกิต อื เน่อมึ นึง พะจาว
เซ โครยญ เจือ� เอะ มัฮ โรฮ ไอม ละ ซ โฮลฮ พะ
จาว โญตซัก แตะ นึง� พะโองจาว ไก โรฮ ติ โน่ง�
เอจี มัฮ พะเยซูครติ� โอเอฮี เตือง โอยจ อื มัฮ ป ไก
เบือ อ�ื เอะ มัฮ โรฮ ไอม เมอะ เบือ อ�ื

7 ปุย ปังเมอ โอ ยุง อื เตือง โอยจ แตะ โอเอฮี ตอก
เซ เยอ� ปุย งอ่น อื มัฮ ป โกย นัปทื แตะ ฮุป� เญื

อม โซม อื ตอก ลัง่ ป มัฮ ป ตัน ปุย ละ ฮุป ละ อื ป
โซม อื เซ� ลอต แกต ติ แตะ พิต ฆาื ป โซม แตะ
เซ� นึง โอ อื ดิ ตอน เนอึม นึง รพาวม เจือ แตะ�
ลอต แปน ป เบรญี ละ อื ฆาื อ�ื 8ป โซม ป ปอน มัฮ
โตว ป เกือฮ เอะ ซดิ ไม่ พะจาว� เอะ ปัง โอ โซม�
ซ ฆอก โตว ฆาื ฮา ไพรม แตะ� ปัง โซม เมอะ� ไมจ
โตว โรฮ ฆาื ฮา ไพรม แตะ�

9 โม เปะ ปัง โอ พิต ละ เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ แฮน
เดอมึ โอ ซ แปน ควน เกือฮ เปอะ โม ป โอ ดิ ตอน
รพาวม เซ ยุฮ ป พิต ฆาื เปอะ� 10 โม เปะ ป ไก ป
ยุง เงอ� ดัฮ ไก ป ยุ โซม โม เปะ โตะ เวอืต ทื ปุย ฮุป
เปอ� ดัฮ ปุย เซ อาวต ไม่ รพาวม โอ แตะ ดิ ตอน
โฮ� โม่ ซ โรวต โซม โอเอฮี ตัน ปุย ละ ฮุป เซ ฆาื อ�ื
11ฟวยจ เซ เอียกปุ เปอะ ป โอ ตอน รพาวม ป เอจี
ยุม พะครติ ฆรอ อื เซ� ซ ไลจ โกวต อฮั โม เปะ ติ
แตะ ยุง โอเอฮี� 12 เญือม ยุฮ เปอะ ป พิต ละ เอยีก
ปุ แตะ ไม่ ไลจ เปอะ ยุฮ รพาวม เจือ อื เซ� เอจี มัฮ
โรฮ ยุฮ เปอะ ป พิต ละ พะครติ โรฮ� 13 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ เยอ� ตัม รพาวม อาึ อ�ื ดัฮ ป โซม ป ปอน
ซ ไลจ ยุฮ รพาวม เจือ เอียกปุ อุ โฮ� ปัง มัฮ โตะ ปุ
เญือะ ซ ญอม ปอน� ดัฮ ซ แปน ควน ยุฮ เอียกปุ อุ
ป พิต ฆาื โฮ�

9
ไลลวง ตอก มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู

1 อาึ ซ อฮั ละ เปอะ� อาึ มัฮ โตว ครา เซีญ ปุย�
อาึ มัฮ โรฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ติ ปุย� โม่
มัฮ� อาึ โม่ เอจี โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ พะเยซู จาว ยุฮ
เอะ เอ� โม เปะ โม่ มัฮ เอญี เปอะ เคะ พะจาว เบือ
ยุฮ อาึ กัน ละ พะโองจาว� 2 ปัง โอ ปุย ไฮญ เมีญ อาึ
มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อ�ื โม เปะ ยุง เปอะ ไอฮ เอจี
มัฮ อาึ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อื เซ� เอจี ที นึง โฮลฮ
โม เปะ จีวติ โคระ แตะ มัฮ โรฮ อาึ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู ติ ปุย เยอ�

3 เญือม ไก ป ฆวต ตัก อาึ อ�ื อาึ รโฮงะ ซื ละ
อื ตอก เฮ�ี 4 เอะ เอจี ปุก ละ โฮลฮ โฮะ ป โซม ป
ปอน แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ� โม่ ปุก� 5 มัฮ ไก ปร
โปวน เญือะ อาึ ไน พะจาว� ดัฮ โรวก โรฮ ไม่ แตะ
ตอก โรวก เปโตร อื ไม่ ปุเลีฮ พะโองจาว ไม่ โม ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง ไฮญ อื เซ� อาึ โม่ โรฮ ลัง โรวก ไม่
แตะ� 6 อมั แกต เปอะ มัฮ อาึ ไม่ บ่าระนาบ่า โน่ง ป
ไมจ แนฮ รซอฮ ละ ริ แตะ ป โซม ป ปอน แตะ�

7 อมั ไก ตฮนั โซม จีลิต โกะ แตะ ไอฮ แฮ� อมั
ไก ป ซมา อะงุน โตะ รปึม เตือง โอ แตะ โฮลฮ โซม
เปลิ อ�ื อมั ไก งอ่น ป เลียง แกะ โอ โฮลฮ ญุ รอาวม
ตาึฮ อ�ื แจง โอ อื ไก� 8 มัฮ โตว ลปุง แพป ปุย ปลัฮ
เตะ โน่ง ป อฮั ตอก เซ� นึง โกตไม ยุฮ พะจาว เอจี
อฮั โรฮ อื ตอก เซ� 9 โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง อฮั อื
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โตว จาวป กอก นึง รบุม โมวก
รที บึน อื เฮงาะ�� อฮั เซ� เญือม อฮั พะจาว อื
ตอก เซ อมั มัฮ อฮั อื ไลลวง โมวก โน่ง� 10 โม่ โรฮ
มัฮ อฮั อื ไลลวง เอะ นึง อ�ื แจง โรฮ มัฮ อฮั อื ไล
ลวง เอะ นึง อ�ื ป ไท ชจิ ญุ่ก� ป ยุฮ เฮงาะ ญุ่ก� มัฮ
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ตื อุนไจ อื ไม่ ซ โฮลฮ แตะ โซม เบือ กัน ยุฮ แตะ�
11 เอะ เอจี ซมา โนง ป ไมจ โตะ รพาวม โม เปะ� ดัฮ
เอะ โฮลฮ โซม เบือ กัน ยุฮ แตะ แจง โอ อื มัฮ ป พิต
เตอ� 12 ดัฮ ปุย ไฮญ ปุก ละ โฮลฮ แตะ โอเอฮี นึง
เปอะ ตอก เซ โฮ� เอะ โม่ โฮว ละ ปุก แตะ ละ โฮลฮ
แตะ โอเอฮี นึง เปอะ โฮฮ ฮา เซ แม� ปัง มัฮ ตอก
เซ� เอะ มัฮ โตว ฆวต ไอฮ ป ลัง โฮลฮ แตะ นึง โม
เปะ�
เอะ มัฮ โอต โอเอฮี โครยญ เจือ นึง โอ แตะ ซ

เกือฮ ป ยุฮ แตะ แปน ป คัต เวยีน ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะครติ ฮา ปุย� 13 โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั ยุฮ พะ
จาว เอจี โฮลฮ โรฮ โซม เบือ อ�ื โม ป เพรยีง โอเอฮี
ละ คัน ทไว เอจี โฮลฮ โรฮ รโตง แตะ นึง โอเอฮี มอก
ปุย ทไว เซ� ไลลวง เซ โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ�
14 มัฮ โรฮ ตอก เซ ป อฮั พะโองจาว อาึง� �ป ครอฮ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ตึน ลัง โฮลฮ โรฮ โซม
เบือ กัน ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ�

15 อาึ ปัง เมอ โอ ไอฮ ป ลัง โฮลฮ แตะ ตอก เซ
ติ เจือ เนอึม� มัฮ โตว ไซฮ แฮะ โอเอฮี ไล เฮี นึง
ซ เกือฮ แตะ ปุย ยุฮ ละ โกะ แตะ� ฮา ซ ไอฮ แตะ
โอเอฮี ตอก เซ อาึ ญอม ยุม ฮา ไมจ เดียก เนิ� นึง
โอ เยอะ ฆวต เกือฮ ไลลวง อวต อาึ เฮี ไลจ ไฆร ไอฮ
พาวมแตะ� 16อาึ ปัง ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว� โฮลฮ โตว ลื ติ แตะ นึง� นึง มัฮ อื ป จัมเปน
ไมจ ครอฮ� อาึ ดัฮ โอ ครอฮ โฮ� ซ เกิต ป โตะ ป
ตอง เนิ ฆาื อ�ื 17 มัฮ ยุฮ อาึ กัน เฮี นึง รพาวม ฆวต
ยุฮ แตะ� อาึ ตึน ซ โฮลฮ โรฮ ลังวนั แตะ นึง� อาึ
ปังเมอ จัมเปน ยุฮ กัน เฮี นึง เอจี ดวน พะจาว อาึ
ยุฮ� นึง มัฮ อื กัน เอจี มอป พะจาว เนิ� 18 ดัฮ มัฮ
ตอก เซ มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ อาึ ลังวนั แตะ นึง อ�ื
เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี เญือม ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว เตือง โอ เยอะ ไอฮ จัง แตะ� เอจี มัฮ
เซ ป มัฮ ลังวนั อาึ นึง อ�ื อาึ มัฮ โฆง โอ ไอฮ ป ลัง
โฮลฮ แตะ นึง ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว เซ�

ปาวโล แญง โอเอฮี ละ ปุย
19 ปัง โอ เยอะ มัฮ ครา เซีญ ปุย� อาึ ญอม ลัง่

แปน กวนไจ ปุย เตือง โอยจ อื นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย
เอญี เคะ พะจาว โฮวน ปุ ปุ� 20 เญอืม อาวต แตะ ล
ลาึง โม ยวิ อาึ เกือฮ ติ แตะ ตอก โม ยวิ นึง ซ เกือฮ
อื เอญี เคะ พะจาว งอ่น� ปัง โอ เยอะ มัฮ ปุย อาวต
ฆรมึ โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� อาึ เกือฮ ลัง่ ติ แตะ ตอก
ป อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ อ�ื นึง ซ เกือฮ แตะ โม ป
ทื โกตไม เซ เอญี เคะ พะจาว งอ่น� 21 ตอก โรฮ เซ
เญือม อาวต แตะ ลลาึง โม ป โอ ทื โกตไม ยุฮ ไอ
โมเซ� อาึ เกือฮ โรฮ ติ แตะ ตอก ป โอ ทื โกตไม ยุฮ
อื เซ� นึง ซ เกือฮ แตะ โม เซ เอญี โรฮ เคะ พะจาว
งอ่น� อาึ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ โอ เนอึง ป อฮั โกตไม
ยุฮ พะจาว� มัฮ ลัง่ เงอะ ปุย อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ
พะครติ� 22 เญอืม อาวต แตะ ลลาึง โม ป โอ ดิ ตอน
รพาวม เซ� อาึ เกือฮ โรฮ ติ แตะ ตอก ป โอ ดิ ตอน
รพาวม โรฮ� นึง ซ เกือฮ แตะ โม เซ เอญี เนอมึ เคะ
พะจาว งอ่น� อาึ ญอม เกือฮ ติ แตะ ตอก ปุย โค
รยญ เจือ� นึง ซ เกือฮ ฮะ ปุย โม เซ เอญี เคะ พะ

จาว งอ่น� เมาะ ไก ตอก เกียฮ ยุฮ ฮุ� 23 โอเอฮี ไล
เซ อาึ มัฮ ยุฮ ฮุ นึง ซ เกือฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะครติ พรุฮแพร ไม่ ซ โฮลฮ โฮะ รโตง แตะ นึง�

ไลลวง เพรยีง ติ แตะ
24 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ� โม ป ลลัฮ่ ตอ เซ ตอ

เนอึม ตอ แนม โครยญ โฆะ แตะ� ป โฮลฮ ลังวนั
แตะ ปังเมอ ไก ติ โน่ง� โม เปะ ไมจ เปอะ ลลัฮ่ ตอ
ไมจๆ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ� 25 โม ป ลลัฮ่
แคง กีลา ไมจ อื เพรยีง แนฮ ติ แตะ ไม่ เพอกึ ลอป
อื ติ แตะ โครยญ เจือ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ โฮลฮ
อื ลังวนั แตะ นึง ฮนัง เตีย ป เกียฮ ลอน เซ� เอะ ปัง
เมอ มัฮ เพรยีง เงอะ ติ แตะ ละ ซ โฮลฮ โฮะ ลังวนั
แตะ ป ซ ไก ลอป เซ� 26อาึ ตอก ป ลลัฮ่ ตอ โฮ� แก
แนฮ ลัก่ ก ลอยจ คระ ซ ตอ แตะ เซ� อาึ ตอก โรฮ
ป ตี โมย ไม่ ปุย โฮ� มัฮ โตว ตี ไม่ ป ปลาว� 27 อาึ
มัฮ คา ติ แตะ นึง ซ เกือฮ ติ แตะ ปุน เตียง ไอฮ โกะ
แตะ โครยญ เจือ� ปัง เอจี โฮลฮ ครอฮ ไลลวง พะ
จาว ละ ปุย ไฮญ� ฮอ ลัง่ นึง โอ พะจาว ซ โฮลฮ โกว
แตะ�

10
ไลลวง ปุย ไพรม ป โอ เนองึ ป อฮั พะจาว

1 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ
โตก ละ ไลลวง จัตเจือ ไพรม เอะ เญือม ฟวต อื ไอ
โมเซ โฆะ โฮ� โม เซ อาวต ฆรมึ ชุต รวู นัม พะจาว
แตะ เซ เตือง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ โฮว ลอต ซไบ่
คระ โตะ ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ เตือง มู แตะ� 2 โม
เซ แพป ไม่ รปั อื บัป่ติซมา นึง ชุต รวู เซ ไม่ นึง ปลัฮ
รอาวม เซ� ละ ซ เกียฮ รโจะ ดิ อื ไม่ ไอ โมเซ เตื
อง โอยจ แตะ� 3 โม เซ โฮลฮ ตื โซม ป โซม ซัมคัน
ฮอยจ เน่อมึ พะจาว� 4 โฮลฮ โรฮ ญุ รอาวม ซัมคัน
ยุฮ อื โครยญ โฆะ แตะ� โม เซ มัฮ ญุ อื รอาวม เน่
อมึ นึง ซโมะ ซัมคัน ยุฮ พะจาว� ซโมะ เซ มัฮ ป โฮว
ดิ ไม่ อ�ื ซโมะ เซ เอจี มัฮ เอนิ พะครติ� 5 ปัง มัฮ
ตอก เซ� โม เซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ ลัง่ นึง ลาึน เวอืฮ เซ
นึง โฮวน อื ลัก่ โอ แตะ ปุก รพาวม พะจาว�

6 โอเอฮี ไล เซ เอจี มัฮ โรฮ เพอกึ อื เอะ ละ ซ เกือฮ
อื เอะ โอ ไก รพาวม ฆวต ไอฮ ป โอ ไมจ ตอก ฆวต
ไอฮ โม เซ อ�ื 7 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไว ฮุป ตอก ยุฮ โม
เซ อื งอ่น� พะทัม เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เซ เญื่อฮ
งาวม ละ ซ กุก แตะ โตะ ญุ แตะ ไปล� ฟวยจ เซ โกฮ
ละ ซ รงะ่ แตะ ไม่ ปุ แตะ นึง ไลลวง โอ ไมจ�� อฮั
เซ� 8 เอะ ไมจ โตว ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน ฆอก ไล
ตอก ยุฮ โม เซ อ�ื โม เซ เอจี ยุม ฆาื อื ติ ซเงะ โน่ง
ลอา ฮมาึน ไปล ลอวย เปือน ปุย� 9 เอะ ไมจ โตว
โรฮ ริ ลอง แลน รพาวม พะจาว ตอก ยุฮ โม เซ อื
งอ่น� โม เซ ยุม โรฮ นึง ปวก ซโอยญ แตะ ฆาื อ�ื
10 ไมจ เปอะ โตว ปุปิ ตอก ปุปิ โม เซ อื งอ่น� เอจี
ยุฮ เตปด่า ยุม ไม่ ฆาื อ�ื

11 โอเอฮี ไล เซ เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ โรฮ ตัวยัง่
โอ ไมจ ละ ปุย� มัฮ ไซฮ อื อาึง ละ ซ ซตอก รเงอ่มึ อื
เอะ� นึง เอจี ซดิ ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี 12 มัฮ
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เซ ป ไมจ โม ป แกต ติ แตะ เอจี ตอน รพาวม นึง
ป ทื แตะ แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื ละ โอ แตะ ซ โคะ ยุฮ
ป พิต� 13 ไก โตว ป ลอง รพาวม เปอะ ป ตัง อื ฮา
ลอง อื รพาวม ปุย ไฮญ เญอ� พะจาว มัฮ ป เนอึ
ม รพาวม ละ เปอะ� ซ เกือฮ โตว โอเอฮี ปุน ลอง
รพาวม เปอะ โฮฮ ฮา ปุน โอต เปอะ� เญือม ไก ป
ลอง รพาวม เปอะ ซ เกือฮ โม เปะ ไก ตอก ปุน โอต
อื เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง�

ไลลวง โอเอฮี ทไว ปุย ละ ฮุป
14 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ� เคียง มัฮ อื

ตอก เซ ไมจ เนอึม เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา กัน นัปทื
ฮุป� 15 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตอก อฮั แตะ ละ โม ป ไก
พันญา� ไมจ เปอะ รเน แลน ไอฮ โตะ รพาวม แตะ
ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี 16 เปียง ญุ เอะ มัฮ ป เกือฮ
เอะ โฮลฮ รพาวม ญันด่ี แตะ� เญือม ญันด่ี เอะ ไม่
พะจาว ไม่ ญุ แตะ เปียง เซ� เอะ เอจี โฮลฮ รโตง
แตะ นึง ฮนัม พะครติ เซ� โม่ เอจี โฮลฮ� เญือม
โซม เอะ คโนมปัง เซ� เอะ เอจี มัฮ โฮลฮ รโตง แตะ
นึง โกะ เนอึม พะครติ� โม่ มัฮ อ�ื 17 ปัง โฮวน โกะ
โอะ� เอะ มัฮ ลัง่ ปุย ติ โม่ว นึง มัฮ คโนมปัง เซ ติ
โม่ว โน่ง� มัฮ เบือ เอจี โฮลฮ เอะ โซม ดิ คโนมปัง ติ
โม่ว เซ โครยญ โฆะ แตะ�

18 ไมจ เปอะ งอ่ต แลน ไลลวง ป ยุฮ โม อซิราเอน
ไพรม อ�ื โม ซตุ ป โซม โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว
นึง คัน เซ� เอจี โฮลฮ โรฮ รโตง แตะ นึง โอเอฮี ทไว
ปุย ละ พะจาว เซ� 19 เญือม อฮั อาึ ไลลวง คัน เซ
มัฮ ไลลวง เมอ� อมั มัฮ อฮั ฮะ ป โซม ป ปอน ทไว
ปุย ละ ฮุป ทื แตะ เซ ไก ป มัฮ� อมั มัฮ อฮั ฮะ ฮุป
เซ มัฮ ป ซัมคัน� 20 มัฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ อฮั ฮะ ไล
ลวง โอเอฮี ทไว โม ป โอ เจือ เซ� โอเอฮี เซ มัฮ โตว
ทไว อื ละ พะจาว� มัฮ ทไว อื ละ พี� อาึ ฆวต เกือฮ
โตว โม เปะ มัฮ ดิ ไม่ พี� 21 โม เปะ เกียฮ ญุ ไป ญุ
มา เปอะ โตว เปียง ยุฮ พะโองจาว ไม่ เปียง ยุฮ พี�
โม เปะ เกียฮ โซม ไป โซม มา เปอะ โตว นึง ตวก ยุฮ
พะจาว ไม่ ตวก ยุฮ พี� 22 เอะ ไมจ โตว ยุฮ โอเอฮี
ตอก ซ ววั อื รพาวม พะโองจาว� เอะ ไมจ โตว แกต
ติ แตะ ไก เรยีง โฮฮ ฮา พะโองจาว�

23 �โอเอฮี โครยญ เจือ ลัง ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ งอ่น
ปุย� เนอมึ� ปังเมอ โอ มัฮ ป ไมจ ละ เอะ งอ่น� ปัง
ลัง ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ ตอก เซ� มัฮ โตว โอเอฮี
โครยญ เจือ เซ ป จเลิน ยุฮ ปุย� 24 เอะ ไมจ โตว ยุฮ
ป ปุก ละ โกะ แตะ โน่ง� ไมจ โรฮ เอะ ซาวป ยุฮ ป
ไก ป มัฮ ละ ปุย ไฮญ โรฮ�

25 เมาะ ป มัฮ โตะ กะ ป โชะ ปุย โตะ กัต เตอ�
ลัง ปอน เปอะ โครยญ เจือ� ทัน โตว เญือะ เกือฮ ติ
เปอะ คลุน รพาวม นึง� 26 �ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โอเอฮี
ไก นึง อื เอจี มัฮ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ�� อฮั
เซ พะทัม�

27 ดัฮ ไก ป โอ ดิ เจือ พะจาว ป กอก โม เปะ โซม
ไม่ แตะ โฮ� ดัฮ เปอะ ไก รพาวม ฆวต โฮว โซม ไม่
โฮ� ไมจ เปอะ โซม ปอน ป ทอย อื ละ เปอะ เซ�
ทัน โตว โรฮ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ คลุน รพาวม นึง�

28 ดัฮ ไก ป อฮั เฮี ละ เปอะ� �เฮี มัฮ ป เอจี ทไว ปุย
ละ ฮุป�� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ โฮ� ปุ โซม ปอน เดอมึ
ซ แปน แญง เปอะ ละ ป รโฮงะ ละ เปอะ เซ� ไม่ โอ
อื ซ แปน ป พิต ละ รพาวม รโม่ยฮ ปุย� 29 อาึ มัฮ
โตว อฮั ฮะ ไลลวง รพาวม โม เปะ ไอฮ� มัฮ อฮั ฮะ
ไลลวง รพาวม ปุย ไฮญ นึง อ�ื ปุย ตึน ซ อฮั อื ตอก
เฮี งอ่น� �ตอก เมอ รพาวม ปุย ไฮญ ซ เกียฮ คัต อื
อาึ โอ ยุฮ ป ลัง ยุฮ แตะ เซ� 30อาึ เญอืม โซม เมอะ
เอจี ญันด่ี โรฮ ไม่ พะจาว นึง� ปุย เมอยุ ฆวต เติ ลัง่
อื อาึ นึง ป โซม ป ปอน ป เอจี ฟวยจ ญันด่ี อาึ นึง
เงอ�� ตึน ซ อฮั เซ งอ่น ปุย เยอ�

31 ปัง มัฮ ตอก เซ� เญอืม ซ โซม เปอะ ออฮ ญุ่ก�
เญือม ซ ญุ เปอะ เอฮี ญุ่ก� ไม่ เญือม ซ ยุฮ เปอะ
ออฮ เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ พะจาว
รปั โญตซัก แตะ นึง โครยญ เจือ� 32 ปุ ยุฮ โอเอฮี
ตอก ซ เกือฮ เปอะ โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง ไม่ ครติซ
จัก ยุฮ พะจาว โรวต ยุฮ ป พิต ฆาื ป ยุฮ เปอะ เซ�
33 อาึ อื ยุฮ ตอก เฮ�ี อาึ ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ
ตอก ปุก อื รพาวม ปุย โครยญ โฆะ ปุย โครยญ เจือ�
มัฮ โตว ซาวป งอ่ต ไลลวง ตอก ซ ไมจ อื ละ โกะ แตะ
ไอฮ โน่ง� มัฮ ซาวป งอ่ต ป ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย ไฮญ�
นึง ซ เกือฮ อื โปน มัป่ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ ปุย�

11
1 โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ เฮยีน ป ยุฮ อาึ ตอก เฮยี

น อาึ ป ยุฮ พะครติ โฮ�

ไลลวง เลอปึ โม ปรโปวน ไกญ แตะ
2 อาึ ลื โม เปะ นึง โตก ลอป เปอะ ละ อาึ โครยญ

เวลา ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ป เพอกึ ป ตอม อาึ ละ แตะ�
3ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ

ยุง มัฮ พะครติ ไกญกอ ปรเมะ โครยญ โฆะ อ�ื ปร
เมะ มัฮ โรฮ ไกญกอ ปรโปวน เญือะ แตะ โรฮ� พะ
จาว มัฮ โรฮ ไกญกอพะครติ� 4ปรเมะ ป เลอปึ ไกญ
แตะ เญอืม ไววอน อื ญุ่ก� เญอืม ซึป อื ลปุง พะจาว
ญุ่ก� มัฮ โชะ อื นา พะครติ� 5 ปรโปวน ป โอ เลอึป
ไกญ แตะ เญือม ไววอน อื ญุ่ก� เญือม ซึป อื ลปุง
พะจาว ญุ่ก� มัฮ โรฮ โชะ อื นา ปรเมะ เญือะ แตะ
ตอก เซ โรฮ� ปรโปวน ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ เอจี เมาะ
โรฮ กู อื ไกญ แตะ� 6 ปรโปวน ดัฮ โอ ญอม เลอึป
ไกญ แตะ โฮ� คาว ละ กู เอนิ อื ไกญ แตะ� กัน กู อื
ไกญ แตะ ไม่ ญัป อื ฮาึก แตะ เซ ปังเมอ มัฮ ป พัง
ไฮะ ละ ปรโปวน� มัฮ เซ ป ไมจ อื เลอึป ไกญ แตะ
ฆาื อ�ื 7 ปรเมะ ปุก โตว ละ เลอึป อื ไกญ แตะ นึง
มัฮ อื ฮุป ฮอย พะจาว� นึง ซ โฮลฮ พะจาว โญตซัก
แตะ นึง ปรเมะ เซ� ปรเมะ ซ โฮลฮ โรฮ โญตซัก
แตะ เน่อมึ นึง ปรโปวน� 8 ปรโปวน เซ มัฮ ป โอก
เน่อมึ นึง ปรเมะ เมือ โรง อ�ื มัฮ โตว ปรเมะ ป โอก
เน่อมึ นึง ปรโปวน� 9 เมือ โรง อื พะจาว มัฮ โตว ยุฮ
อื ปรเมะ ละ ซ เกือฮ แตะ ละ ปรโปวน� มัฮ ยุฮ อื ปร
โปวน ละ ซ เกือฮ แตะ ละ ปรเมะ� 10 มัฮ เซ ป ไมจ
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ปรโปวน เลอึป ไกญ แตะ ฆาื อ�ื นึง ซ แปน อื ควน
เกือฮ ปุย ยุง อาวต แตะ ฆรมึ อมันัต ปรเมะ เญือะ
แตะ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื โม เตปด่า ยุ แตะ�

11 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ละ เอะ ป
อาวต ไน พะโองจาว เยอ� ปรโปวน ไมจ อื เปิง ปร
เมะ ตอก โรฮ ไมจ ปรเมะ เปิง ปรโปวน โรฮ� 12 เมือ
โรง อื พะจาว ยุฮ ปรโปวน เกือฮ โอก เน่อมึ นึง ปร
เมะ� ปเล่ีย เฮี ปรเมะ ปังเมอ เกิต โรฮ เน่อมึ นึง ปร
โปวน� โอเอฮี โครยญ เจือ ปังเมอ มัฮ ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง พะจาว� 13 โม เปะ ไมจ เปอะ รเน แลน ไอฮ
โตะ รพาวม แตะ� เญือม ไววอน ปรโปวน ละ พะ
จาว ซองนา ปุย ไม่ โอ อื เลอปึ ไกญ แตะ� งอ่ต แลน
เมอะ� อมั มัฮ ป ปุก� อมั มัฮ ป โอ ปุก� 14 ตัม ทัม
มด่า เยอ ปรเมะ ดัฮ ลเวอืง ฮาึก แตะ ลัง่� โม่ มัฮ ป
พังไฮะ ละ โกะ อื ไอฮ� 15 ปรโปวน ดัฮ ลเวือง ฮาึก
แตะ ลัง่� ปังเมอ เอจี โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ ฮาึก
ลัง่ แตะ เซ� ฮาึก อื เซ มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ อื นึง
ซ แปน อื ควน เพาะ ไกญ อ�ื 16 ดัฮ ไก งอ่น ป ฆวต
กัฮ เก ไลลวง เฮ�ี เญือะ ไก โตว ตอก อฮั ไฮญ เญอ�
ปัง มัฮ เอะ� ปัง มัฮ ครติซจัก ก ไฮญ ญุ่ก� เอะ ไอฮ
โตว ปซี ปซา ไฮญ�

กัน โซม ปุย คโนมปัง ตอก โอ อื ปุก ไล แตะ
17 ไลลวง ป ซ อฮั ฮะ ปเล่ีย เฮี มัฮ โตว ควน ซ

โฮลฮ ลื โม เปะ นึง� เญือม โพรม เปอะ ไม่ ปุ แตะ
มัฮ โตว ตอก ซ ไมจ เปอะ เบือ อ�ื มัฮ ตอก ซ ซไร
เปอะ ฮา ไพรม แตะ� 18 ป ซ อฮั ฮะ รกา เยอ มัฮ
เฮ�ี อาึ ฮมอง อฮั ปุย อื ตอก เฮ�ี เญอืม รโจะ เปอะ
โพรม เซ โม เปะ รกัฮ เปอะ ฮา ปุ แตะ แปน มู แปน
มู แตะ� อาึ แกต บุย โรฮ มัฮ ป เนอมึ ป ฮมอง แตะ
เซ� 19 โม เปะ ตึน ซ จัมเปน ไก กัน รกัฮ ปุย ฮา ปุ
แตะ ตอก เซ� เดอมึ ซ ที ละ ปุย มัฮ อื ปุย เนอมึ ไน
พะจาว ฆาื อื ไม่ มัฮ อื ปุย โอ เนอมึ งอ่น� 20 เญือม
รโจะ เปอะ โซม ดิ อ�ี มัฮ โตว รโจะ เปอะ โซม ละ
ซ ไตม แตะ พะโองจาว นึง� 21 เญือม โซม เปอะ�
โซม เปอะ รกา รเคะ ปุ แตะ� แปน ซัก ป ซัก ไปลญ
ป ไปลญ ฆาื อ�ื งอ่น อื โซม ญุ อื ปอ ญุ่ยจ แตะ
เอนิ� 22 อมั มัฮ โอ เปอะ โฮลฮ โซม นึง เญือะ โกะ
แตะ� เญอืม ยุฮ เปอะ ตอก เซ เอจี มัฮ พามัต เปอะ
ครติซจัก ยุฮ พะจาว� มัฮ โรฮ เกือฮ เปอะ โม ป โอ
ไก โอเอฮี ยุฮ โซะ กิจ� โม่ เปอะ ยุง� ไมจ อาึ อฮั ละ
เปอะ ตอก เมอ ไลลวง เฮ�ี อมั เกียฮ ลื โม เปะ นึง�
เกียฮ ลื โตว โม เปะ นึง เฟือฮ�

ไลลวง โกะ เนอมึ พะเยซู ไม่ ฮนัม อื
(มท� 26:26; มก� 14:22; ลก� 22:14)

23 ไลลวง เอจี โฮลฮ โฮะ เน่อมึ นึง พะโองจาว เซ
อาึ เอจี ซึป โรฮ ละ โม เปะ� ซาวม เซ กา โฮมวต ปุย
อ�ื พะเยซู จาว ตุย คโนมปัง� 24 ไววอน ญันด่ี ไม่
พะจาว� ฟวยจ เซ เรยีก คโนมปัง ยุฮ แตะ เซ� อฮั
เฮ�ี �เฮี มัฮ โกะ เนอึม เมอะ� เอจี โปง เงอะ รโตง
โม เปะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮี ละ ซ ไตม เปอะ อาึ
นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื ตุย
แม เปียง ยุฮ แตะ� ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ โรฮ� อฮั เฮ�ี

�เปียง เฮี มัฮ ลปุง ซันญา โคระพะจาว นึง ฮนัม อาึ�
ญุ เปอะ เญอืม ออฮ เญอืม เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ไตม
อาึ ไม่�� อฮั เซ� 26 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม เปะ เญือม
โซม เปอะ คโนมปัง เซ ไม่ ญุ เปอะ เปียง เซ� เญอืม
ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� เอจี มัฮ ครอฮ เปอะ ไลลวง
ยุม พะโองจาว ฮอยจ ละ เญือม ซ ฮอยจ แม อ�ื

ไลลวง ป พิต ละ โกะ เนอมึ พะโองจาว
27 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ไก ป โซม คโนมปัง เซ

ไม่ ญุ แตะ เปียง ยุฮ พะโองจาว เซ� ดัฮ โอ โซม อื
ตัม ปุก อื ไล แตะ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ป พิต ละ โกะ เนอึ
ม พะโองจาว ไม่ ฮนัม อ�ื 28 ไมจ ปุย งอ่ต ที ละ อื
โตะ รพาวม แตะ กา โซม แตะ คโนมปัง เซ ไม่ ญุ
แตะ เปียง เซ� ฟวยจ เซ เดอมึ ไมจ อื โซม ไมจ อื
ญุ� 29 ดัฮ ไก ป โซม ป ญุ ไม่ โอ แตะ งอ่ต มัฮ ไลลวง
โกะ เนอมึ พะโองจาว ป ซัมคัน นึง อ�ื เอจี แปน เอนิ
ญวต อื ตุต ละ โกะ แตะ ไอฮ� ฆาื โอ อื งอ่ต ไล ป โซม
แตะ เซ� 30 มัฮ เซ ป ไก ป ชุมเรยีง ไม่ ป โซะ ป คระ
ลลาึง โม เปะ ฆาื อื งอ่น� ป ยุม เอจี ไก โรฮ งอ่น�
31 โม เอะ ดัฮ รเตีฮ เนอมึ ไอฮ โตะ รพาวม แตะ โฮ�
ตึน โอ เยอะ ซ ลอก กัน รเตีฮ พะจาว แตะ� 32 เญื
อม รเตีฮ พะโองจาว เอะ เอ� มัฮ เพอกึ เฟียต อื เอะ
นึง โอ อื ซ เกือฮ เอะ ลอก ดิ ตุต ไม่ ปุย ปลัฮเตะ�

33 เอยีกปุ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เญอืม รโจะ เปอะ ละ
ซ โซม ดิ แตะ นึง ไลลวง ซ ไตม แตะ พะโองจาว�
ไมจ เปอะ มอง ปุ แตะ ละ� 34 ดัฮ ไก ป เอจี ฆวต
โซม ลอน เนอ� คาว ละ โซม อื นึง เญือะ โกะ แตะ
ฮมั� เดอมึ โม เปะ โอ ซ ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว
ฆาื กัน โพรม ยุฮ เปอะ เซ� ไลลวง โอเอฮี ไฮญ เญอ
อาึ ซ อฮั อู ละ เปอะ เญือม เอจี ฮอยจ แม แตะ�

12
โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย

1 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ที ไลลวง โอ
เอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย เซ� 2 โม เปะ
เอจี เกียฮ ไตม ลัง่ เปอะ เญือม โอ แตะ ดิ เจือ พะ
จาว โฮ� เญือม เซ โม เปะ ไก ป จุ เปอะ โฮว ไว ฮุป
โอเอฮี ป โอ เกียฮ ลปุง� โม เปะ ญอม เนอึม เปอะ
ยุฮ ตัม ป ดวน ป กุม รพาวม แตะ เซ ยุฮ� 3 มัฮ เซ
ป ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ซโตฮ ไล เฮี ฆาื อ�ื ปุย ดัฮ
อฮั โอเอฮี เบือ ลปุ พะจาว โฮ� แจง โอ อื ซ เกียฮ
ซะ พะเยซู ติ ปุย เนอึม� แจง โรฮ โอ อื ไก ป เกียฮ
อฮั พะเยซู มัฮ พะโองจาว โนก ฮา อฮั อื เบือ ลปุ พะ
จาว�

4 โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย ตัง ฮา
ปุ แตะ� ปัง ตัง ฮา ปุ แตะ ตอก เซ� มัฮ ลัง่ ลปุ พะ
จาว ติ เซ ป เกือฮ ละ อ�ื 5 กัน รซอฮ ปุย ละ พะจาว
ตัง โรฮ ฮา ปุ แตะ� ปัง ตัง ฮา ปุ แตะ� มัฮ ลัง่ พะ
โองจาว ติ เซ ป รซอฮ ปุย ละ อา� 6 ไล เกียฮ รซอฮ
ปุย ละ พะจาว ตัง โรฮ ฮา ปุ แตะ� ปัง ตัง ฮา ปุ แตะ
มัฮ ลัง่ พะจาว ติ เซ ป เกือฮ ปุย เกียฮ รซอฮ โครยญ
โฆะ ปุย โครยญ เจือ เยอ�
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7 ลปุ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ นึง กัน ยุฮ ปุย โครยญ
โฆะ อ�ื ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง ซ เกือฮ อื ไก ป มัฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
8 ลปุ พะจาว เกือฮ ปุย เกียฮ ลปุง เบือ กัมกึต วไิซ
ไมจ ยุฮ แตะ งอ่น� เกือฮ อื เกียฮ ลปุง เบือ ป ยุ ป
ยุง แตะ งอ่น� 9 ลปุ พะจาว เซ เกือฮ รพาวม เจือ
กุมปอ ละ ปุย งอ่น� เกือฮ โรฮ อมันัต ละ ปุย ละ ซ
เกือฮ อื ไฮ ยุฮ ป โซะ งอ่น� เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ติ
เซ ป เกือฮ อื ปุน ยุฮ ตอก เซ� 10 เกือฮ โรฮ อื เกียฮ
ยุฮ ป ซัมคัน งอ่น� เกือฮ อื เกียฮ ซึป ลปุง พะจาว
ละ ปุย งอ่น� เกือฮ อื ยุง ป มัฮ เนอึม ลปุ พะจาว ป
อาวต กไน ปุย ไม่ โอ อื มัฮ งอ่น� เกือฮ อื เกียฮ อู
ลปุง ตัง โน่ง งอ่น� เกือฮ แม อื เกียฮ แป ลปุง เซ
ละ ปุย งอ่น� 11 โอเอฮี ไล เซ โครยญ เจือ เอจี มัฮ
ป เกิต เบือ ลปุ พะจาว ติ เซ� มัฮ รฆุ อื ละ ปุย ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ โครยญ เจือ�

โอเอฮี ป ไก นึง โกะ เนอมึ ปุย โฮวน เจือ
12พะครติ มัฮ ตอก อื โกะ เนอึม ปุย ป ไก ไม่ เตะ

ชวง มวยญ มาึฮ ไม่ โอเอฮี ไฮญ นึง อื โครยญ เจือ�
ปัง ไก มอยฮ โฮวน เจือ ตอก เซ� มัฮ ลัง่ ติ โม่ว�
13 ตอก โรฮ เซ โม เอะ เอ� ปัง มัฮ โม ยวิ งอ่น� ปัง
มัฮ ปุย ตังเมือง งอ่น� ปัง มัฮ ครา เซีญ ปุย งอ่น�
ปัง โอ มัฮ ครา เซีญ ปุย งอ่น� เอะ เอจี โฮลฮ ตื รปั
บั ่ปติซมา แปน ปุย ติ โม่ว เบือ ลปุ พะจาว ติ เซ�
ลปุ พะจาว เซ เอจี อาวต โตะ กไน รพาวม เอะ เตือง
โอยจ เจอะ�

14 โกะ เนอึม ปุย มัฮ โตว โอเอฮี ติ เจือ โน่ง� มัฮ
โอเอฮี โฮวน เจือ� 15 ดัฮ ชวง เงอะ ซ อฮั ติ แตะ โอ
มัฮ ติ ไม่ โกะ เนอมึ เซ นึง โอ แตะ มัฮ เตะ� อมั ซ รมั
มัฮ ติ ไม่ โกะ เนอมึ เมอะ ฆาื อื ชวง เงอะ เซ� 16 ดัฮ
ฮยวก เกอะ ซ อฮั ติ แตะ โอ มัฮ ติ ไม่ โกะ เนอึม เซ
นึง โอ แตะ มัฮ ไง�่ อมั ซ รมั มัฮ ติ ไม่ โกะ เนอึม
เมอะ ฆาื อื ฮยวก เกอะ เซ� 17 ดัฮ โกะ เนอมึ มัฮ ไง่
เตือง โม่ว อ�ื ซ เกียฮ ฮมอง โอเอฮี เน่อมึ นึง เมอ�
ดัฮ โกะ เนอึม มัฮ ฮยวก เตือง โม่ว อ�ื ซ โฮลฮ ฮ
งาึต โอเอฮี เน่อมึ นึง เมอ� 18 เกียฮ แปน โตว ตอก
เซ� พะจาว มัฮ เกือฮ อื โกะ เนอมึ ปุย ไก โอเอฮี นึง
โฮวน เจือ ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� 19 ดัฮ
โอเอฮี โฮวน เจือ เซ มัฮ ติ เจือ โน่ง ซ แปน ตอก เมอ
โกะ เนอึม เมอะ เซ� 20 เกียฮ แปน โตว ตอก เซ�
โกะ เนอึม ปุย ติ ติ อ�ี ไก โอเอฮี นึง โฮวน เจือ ปัง
เมอ มัฮ ลัง่ ติ โม่ว�

21 ไง่ เยอ เกียฮ อฮั โตว ติ แตะ โอ ตุก นึง เตะ�
ไกญ เญอ เกียฮ อฮั โตว โรฮ ติ แตะ โอ ตุก นึง ชวง�
22 เมาะ ป ไก นึง โกะ เนอึม เมอะ โครยญ เจือ อ�ื
ปัง แกต เอะ มัฮ ป ชุมเช ฮา โอเอฮี ไฮญ นึง อ�ื มัฮ
ลัง่ ป จัมเปน ไก� 23 โอเอฮี ป แกต เอะ มัฮ ป แตวะ
ไล นึง อ�ื ไมจ เอะ โฮว ละ ทื แตะ แปน ป ระ ไล ละ
แตะ� ป ไก นึง โกะ เนอึม เมอะ เฮี ป โอ อื ชอม ละ
แลน ปุย อ�ื เอะ โฮว ละ ทื แตะ แปน ป ระ ไล ละ
แตะ� 24 นา ก เอจี ไมจ อื ละ ไง่ ปุย� ปัง โอ แงฮ่
ลัมเลือ� เอจี ไมจ ไอฮ นึง แตะ� โกะ เนอึม เมอะ
เฮี มัฮ ป รโจะ พะจาว เกือฮ อาวต ดิ โครยญ เจือ�

ไม่ เกือฮ อื เจือ ป แตวะ ไล นึง โกะ เนอมึ เมอะ โฮว
ละ ทื ปุย แตะ แปน ป ระ ไล โรฮ� 25 มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง ซ เกือฮ อื โกะ เนอมึ เซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปุ
แตะ ไม่ เรอึม อื ปุ แตะ โครยญ เจือ� ดัฮ มัฮ ตอก
เซ โกะ เนอมึ เมอะ เฮี ไก โตว ตอก ซ รกัฮ ลเฆือฮ อื
ฮา ปุ แตะ� 26 ดัฮ โซะ ติ เจือ� อาวม โรฮ อื ตอก ปุ
แตะ โครยญ เจือ� ดัฮ ไก ป ลื อื ติ เจือ� มวน โรฮ
ละ อื โครยญ เจือ ตอก ปุ แตะ โรฮ�

27 โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ โกะ เนอึม พะครติ� เอจี
ไก ตื รโตง เปอะ นึง โกะ เนอึม อื เซ โครยญ โฆะ
เปอะ� 28 ปุย ไน ครติซจัก เกอ� พะจาว เอจี เกือฮ
อื ไก กัน ยุฮ โครยญ โฆะ แตะ� ป ระ ไล นึง อื ฮา
ปุย ไฮญ มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� ฟวยจ
เซ มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว� ฟวยจ เซ แม มัฮ โม
ป เกียฮ เพอกึ ลปุง พะจาว ละ ปุย� ฟวยจ เซ แม
มัฮ โม ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป ไก
อมันัต ปอ ไฮ อื ยุฮ ป โซะ� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป เรอึ
มชวย ตูเตอมึ ปุย� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป นัม ปุย ไม่
เกียฮ ตัตเตียง อื โอเอฮี ละ ปุย� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป
เกียฮ อู ลปุง ตัง โน่ง� 29 ปุย โม เฮี เยอ อมั มัฮ ตื
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� อมั มัฮ ตื ป ซึป ลปุง
พะจาว� อมั มัฮ ตื ป เกียฮ เพอกึ ปุย� อมั มัฮ ตื ป
เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน โครยญ โฆะ แตะ� 30 อมั มัฮ ตื
ป ไก อมันัต ปอ ไฮ อื ยุฮ ป โซะ� อมั มัฮ ตื ป เกียฮ
อู ลปุง ตัง โน่ง โครยญ โฆะ แตะ� อมั มัฮ ตื ป เกีย
ฮ แป ลปุง ตัง โน่ง เซ ละ ปุย� มัฮ ตื โตว อ�ื 31 โอ
เอฮี เมาะ ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย เซ� ปุก
ละ ฆวต ไอฮ เปอะ ป มัฮ ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ นึง
อื เซ�
ปเล่ีย เฮี อาึ ซ รโฮงะ แม ไลลวง ป ตึก นึง ไมจ

แตะ ละ เปอะ�

13
ไลลวง รพาวม ฮรกั

1 อาึ ปัง เกียฮ อู นึง ลปุง ปุย โครยญ เจือ เตือง
ลปุง เตปด่า� ดัฮ โอ ไก รพาวม ฮรกั โฮ� อาึ มัฮ
เยอื ลอยฮ ปลาว เยอะ ตอก เซียง โมง เซียง ชา โฮ�
2อาึ ปัง เกียฮ ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� ไม่ เกียฮ งอ่ต
แตะ ลปุง โด่ะ โครยญ เจือ� ไม่ ยุง เงอะ โอเอฮี เตื
อง โอยจ อ�ื ไม่ อาวต เตอะ ไม่ รพาวม เจือ กุมปอ
แตะ� ปอ เอนิ ปุน เกือฮ แตะ บลาวง เฌาะ ติ แตะ�
ดัฮ โอ ไก รพาวม ฮรกั โฮ มัฮ ลัง่ ปุย โอ ไก ป มัฮ ลัง่
อาึ อ�ื 3อาึ ปัง ปุน เกือฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ ป ตุก ป
ญัก โครยญ เจือ� ไม่ ญอม เกือฮ ปุย โตก แตะ นึง
งอ เบือ รพาวม เจือ แตะ� ดัฮ โอ ไก รพาวม ฮรกั โฮ
ไก โตว ลัง่ ป มัฮ เนิ�

4 รพาวม ฮรกั เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย อาวต ไม่ รพาวม
ลัง่ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย�
รพาวม ฮรกั เซ ไก โตว ไม่ รพาวม กุยจ ววั� ลื โตว
ติ แตะ� มัฮ โตว ป เกียฮ ฮุน� 5 มัฮ โตว ป รมั นา�
รพาวม ฮรกั เซ ฆวต งอ่ต โตว ป ไมจ ละ โกะ แตะ
โน่ง� ไก โตว รพาวม ฮนิ นึง� ทื โตว ป พิต ยุฮ ปุย
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ละ แตะ โซะ� 6 เกือฮ โตว ติ แตะ มวน รพาวม นึง
ฮมอง แตะ ยุฮ ปุย กัน ฆอก กัน เบร� มัฮ เกือฮ อื ติ
แตะ มวน รพาวม นึง กัน ซื กัน ไซ� 7 รพาวม ฮรกั
เซ ไก โตว เญือม ลอน พาวม รกวน อ�ื อาวต ลอป
ไม่ รพาวม เจือ แตะ� ซโอว แนฮ รพาวม ไม่ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว� ปุน โอต โอเอฮี โครยญ เจือ�

8 ลปุง พะจาว ป ซึป ปุย ปเล่ีย เฮี เญือะ ซ ไก โตว
เฆียง เฮ�ี ไล เกียฮ อู ปุย ลปุง ตัง โน่ง ซ ไฆร โรฮ�
ป ยุ ป ยุง ปุย ซ โอยจ โรฮ ตอก เซ� รพาวม ฮรกั เซ
ปังเมอ โอ ไก ลอยจ นึง� 9 เมาะ ป ยุ ป ยุง เอะ ดิ
กุม ดิ ปอ โตว เฟือฮ� ลปุง พะจาว ซึป เอะ ปุ โรฮ ดิ
กุมปอ� 10 เญือม ซ เกือฮ พะจาว เอะ อาวต ไม่ ป
กุม ป ปอ โครยญ เจือ เซ� ป โอ กุม โอ ปอ เซ ซ ไฆร
โอยจ� 11 เญอืม มัฮ ลัง่ เงอะ กวนดุ อู� อาึ ลปุง โรฮ
ตอก กวนดุ� งอ่ต โรฮ โอเอฮี ตอก กวนดุ ไม่ แกต
ลัง่ แตะ โอเอฮี ตอก กวนดุ� เญือม เอจี ระ อา เอจี
เลิก เกอะ ไล กวนดุ แตะ เซ� 12 ปเล่ีย เฮี เยอ เอะ
มัฮ ตอก ป แก โอเอฮี นึง ซแฆล เปือ โฮ� เฆียง เฮี
เยอ ปังเมอ ซ โฮลฮ ยุ ที ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะ
จาว โครยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี เยอ อาึ ยุง บลัฮ เลียก
เจียก งอ่น โน่ง� เฆียง เฮี เยอ ซ ยุง เตือง โอยจ อื
ตอก ยุง พะจาว ไลลวง อาึ โครยญ เจือ โรฮ�

13 เคียง มัฮ อื ตอก เซ มัฮ ป ลอวย เจือ เฮี ป ซ ไก
ลอป เปอ� มัฮ รพาวม เจือ ติ� ไลลวง ซโอว รพาวม
ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ติ� รพาวม ฮรกั ติ� ป ระ
ไล นึง อื ปังเมอ มัฮ รพาวม ฮรกั�

14
ไลลวง โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย

1 รพาวม ฮรกั เซ ไมจ เปอะ เกือฮ แปน ป ระ ไล
ละ แตะ ฮา โอเอฮี ไฮญ� ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป เนอึ
ม ซาวป แนม ตอก ซ โฮลฮ เปอะ โอเอฮี ป ปละ ป
ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย โรฮ� ระ ลัก่ ฆวต เกือฮ แตะ
โม เปะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ ซึป แตะ ลปุง พะจาว ละ
ปุย นึง อ�ื 2 ป อฮั โอเอฮี นึง ลปุง ตัง โน่ง เงอ� มัฮ
โตว อฮั อื ละ ปุย� มัฮ อฮั อื ละ พะจาว� นึง อฮั อื
ลปุง โด่ะ ป โอ ปุย เกียฮ คาวไจ เซ เบือ ลปุ พะจาว�
3 ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย ปังเมอ โอ ตอก เซ� มัฮ
อฮั อื โอเอฮี ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย จเลิน� ไม่ เกือฮ อื
อาวต ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ� ไม่ เกาะ โลม
อื รพาวม ปุย� 4ป อฮั โอเอฮี นึง ลปุง ตัง โน่ง เงอ�
มัฮ อฮั อื ป ไก ป มัฮ ละ โกะ แตะ โน่ง� ป ซึป ลปุง
พะจาว ปังเมอ อฮั ป ไก ป มัฮ ละ ครติซจัก เตือง
โอยจ อ�ื 5 อาึ ฆวต เกือฮ โรฮ โม เปะ เกียฮ อู ลปุง
ตัง โน่ง� ปังเมอ ระ ลัก่ ฆวต เกือฮ แตะ โม เปะ เกีย
ฮ ซึป ลปุง พะจาว โครยญ โฆะ เปอะ� ดัฮ โอ ไก ป
เกียฮ แป ลปุง ตัง โน่ง เซ ละ ปุย โฮ� มัฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว ป ซ ไก ป มัฮ ละ ครติซจัก โฮฮ ฮา ป เกียฮ อู
ลปุง ตัง โน่ง เซ แม�

6 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ดัฮ อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ
ไม่ อู แตะ ลปุง ตัง โน่ง ละ เปอะ� เตือง โอ แตะ รโฮ

งะ รพาวม พะจาว ละ เปอะ� ไม่ โอ แตะ เกือฮ เปอะ
ยุง โอเอฮี โฮวน ฮา ไพรม แตะ� เมอ ซ แปน อื ละ
โม เปะ เอ� ดัฮ โอ ซึป ลปุง พะจาว ละ เปอะ โฮ�
ไม่ โอ แตะ เพอกึ โม เปะ� แจง โอ อื ซ ไก ป มัฮ ละ
เปอะ� 7 โอเอฮี โอ ไก รพาวม ตอก เปี ตอก ซึง เงอ�
ดัฮ เซียง อื โอ ซโตฮ โฮ� ปุย ตึน โอ ซ ยุง ตัมนอง
มัฮ ตัมนอง มอยฮ อ�ื 8 ดัฮ เซียง แก ยุฮ ฮวันา อื
โอ ดิ ลอยฮ ซโตฮ โฮ� โม ตฮนั ปุ โรฮ ซ ยุง เพรยีง
ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป แตะ� 9 โม เปะ ตอก โรฮ เปอะ
เซ� ดัฮ เปอะ อฮั ลปุง ตัง โน่ง ป โอ ปุย ยุง โฮ� ซ
เกียฮ คาวไจ ปุย ตอก เมอ ป อฮั เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ มัฮ เมาะ อฮั เปอะ เกือฮ ลอยฮ ปลาว�
10 นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก โฮวน เจือ ลปุง ปุย นึง อ�ื ไก
ตื ตอก คาว อ�ื 11 ปัง มัฮ ตอก เซ ดัฮ อาึ โอ คาว
ไจ ลปุง ป อู ไม่ แตะ เซ� อาึ ซ ตอก ปุย ตังเมือง ละ
ปุย เซ� ปุย เซ ซ ตอก โรฮ ปุย ตังเมือง ละ อาึ โรฮ�
12 ดัฮ โม เปะ ฆวต ไอฮ ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ
ปุย โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ เรยีง รพาวม ละ ซ
เกียฮ ยุฮ แตะ โอเอฮี ป ซ ไก ป มัฮ ละ ครติซจัก�

13 ดัฮ ไก ป อฮั ลปุง ตัง โน่ง เงอ� ไมจ โรฮ อื ไว
วอน ปัว เกือฮ ติ แตะ เกียฮ แป ลปุง เซ ละ ปุย�
14 อาึ ดัฮ ไววอน นึง ลปุง ตัง โน่ง แตะ� เอจี มัฮ
ลปุ อุ ป ไววอน กไน เยอะ� ปังเมอ โอ เกว ไม่ ป คิต
ป งอ่ต เตอะ� 15 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ อาึ ยุฮ ตอก
เมอ� ไมจ อาึ ไววอน ไม่ รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่
เกือฮ เกว ไม่ ป คิต ป งอ่ต แตะ โรฮ� ไมจ โรฮ อาึ
เชยี ไม่ รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่ เกือฮ โรฮ เกว ไม่
ป คิต ป งอ่ต แตะ โรฮ� 16 เญือม เกือฮ ลปุ พะจาว
เปอะ อฮั รซอมญันด่ี ไม่ พะจาว� ดัฮ เปอะ โกว ลปุง
ตัง โน่ง โฮ� ดัฮ ไก งอ่น ป โอ คาวไจ ป อฮั เปอะ เซ�
ปุย โม เซ ซ เกียฮ อฮั อาเมน ไม่ เปอะ ตอก เมอ�
เญือม อฮั เปอะ รซอม ญันด่ี ตอก เซ โม เซ ยุง โตว
ป อฮั เปอะ� 17 รซอม ญันด่ี เปอะ ไม่ พะจาว เซ มัฮ
โรฮ ป ไมจ� ปังเมอ โอ ไก ป มัฮ ละ ป โอ ยุง เซ�

18 อาึ ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง เกียฮ อฮั แตะ ลปุง ตัง
โน่ง โฮวน ฮา โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� 19 ปัง มัฮ
ตอก เซ� เญือม รโจะ ดิ ไม่ ปุย ไน ครติซจัก เกอ�
อาึ ฆวต อฮั ลปุง คาวไจ ปุย ละ ซ เพอกึ ซ ตอม แตะ
ปุย� ปัง โฮลฮ อฮั ปาวน พอน มวยญ โน่ง� ไมจ ลัง่
เนิ ฮา อฮั ฮะ ลปุง ตัง โน่ง แปน เปือน แปน ฮมาึน
มวยญ แตะ�

20 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ปุ งอ่ต โอเอฮี ตอก
งอ่ต กวนดุ อ�ื ไลลวง ซงะ่ ซงอม เปอะ ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ฮา ป ฆอก ป เบร ตอก กวนงกั
แตวะ โฮ� ไลลวง ป คิต ป งอ่ต เปอะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ งอ่ต ตอก งอ่ต ป เอจี ระ อ�ื 21 นึง พะทัม เอจี
ไซฮ ปุย อาึง ตอก เฮ�ี

�อาึ ซ อู ไม่ ปุย โม เฮ�ี อาึ ซ โกว ปุย ตัง โน่ง ลปุง
ละ ซ ซึป อื ลปุง แตะ� มัฮ ดัก ดอย ปุย ตังเมือง ป
ซ โกว อาึ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย เมือง อาึ เฮี ตึน โอ
ลัง่ ซ งอ่ต ป อฮั ฮะ�� อฮั เซ พะจาว�
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22 เอจี ที นึง พะทัม เซ� ลปุง ตัง โน่ง เซ มัฮ โตว
เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน ละ โม ป เอจี เจือ� มัฮ เกือฮ
อื แปน ป ซัมคัน ละ ป โอ ดิ เจือ� ลปุง พะจาว ซึป
ปุย ละ ปุ แตะ มัฮ โตว ป ซัมคัน ละ โม ป โอ ดิ เจือ�
ปังเมอ มัฮ ป ซัมคัน ละ ป เอจี เจือ� 23 เญือม รโจะ
ปุย ไน ครติซจัก ยุฮ เปอะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ
เปอะ อู ลปุง ตัง โน่ง เตือง โอยจ แตะ� ดัฮ โม ป โอ
เจือ ไม่ ป โอ ยุง ไล อื เลียก เคะ เปอะ โฮ� โม่ ซ อฮั
อื มัฮ เงา่ะ บ่า โม เปะ โม เซ เยอ� 24 เญือม ซึป แม
เปอะ ลปุง พะจาว ละ ปุ แตะ เตือง โอยจ เปอะ� ดัฮ
โม ป โอ เจือ ไม่ ป โอ ยุง ไล อื เลียก เคะ เปอะ� เญื
อม ฮมอง อื ป อฮั โม เปะ� ตึน ซ ยุง เอนิ อื ป พิต ยุฮ
แตะ นึง ฮมอง แตะ ป อฮั โม เปะ เซ� ลปุง ฮมอง อื
เซ โครยญ เจือ ซ เกือฮ อื อาวม ยุฮ แตะ ป พิต ละ
พะจาว� 25 เญอืม เซ ป เม่าะ ป ลไลม อื โตะ รพาวม
แตะ เซ ซ ญอม เปลีฮ ที อื ละ ปุย ฆาื อ�ื ซ นุ่ม เอนิ
ไว พะจาว ไม่ อฮั อื เฮ�ี �พะจาว แจง แน อาวต อื
ลลาึง โม เปะ เอ�� ซ อฮั เซ�

ครติซจัก ไมจ ยุฮ ตัม ปุก อื ไล แตะ
26 เอียกปุ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ ซ อฮั ฆาื อื

ตอก เมอ� เญอืม โพรม ดิ เปอะ ไม่ ปุ แตะ� โม เปะ
กอ เชยี เปอะ งอ่น� เพอกึ ตอม เปอะ ปุ แตะ งอ่น�
ซึป เปอะ ป รโฮงะ พะจาว โตะ รพาวม แตะ งอ่น� อู
เปอะ ลปุง พะจาว นึง ลปุง ตัง โน่ง งอ่น� แป เปอะ
ลปุง เซ ละ ปุย งอ่น� เมาะ ป ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ
เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ไก ป มัฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
27 ดัฮ ไก ป อฮั โอเอฮี นึง ลปุง ตัง โน่ง เซ� เกือฮ อฮั
อื ติ โฮน ติ ปุย� ติ โฮน ติ ปุย� เมาะ ลอา ปุย� ตึก
นึง โฮวน แตะ ลอวย ปุย� ไมจ โรฮ อื ไก ป เกียฮ แป
ป อฮั อื เซ ละ ปุย� 28 ป อฮั ลปุง ตัง โน่ง เซ ดัฮ โอ
ไก ป เกียฮ แป โฮ� คาว ละ โอ อื อฮั ลลาึง ปุย� อฮั
ไอฮ อื ละ โกะ แตะ ไม่ อฮั อื ละ พะจาว�

29 โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เกือฮ อฮั อื ลอา ลอวย
ปุย� เกือฮ ปุย ไฮญ รเน แลน ป อฮั อื เซ� 30 ลไล
อู ปุย เซ เยอ� ดัฮ พะจาว รโฮงะ พราวป โอเอฮี ละ
ปุย งาวม นา เซ ติ ปุย� ป อู รกา เซ ไมจ อื ลโละ เอนิ
ป อฮั แตะ เซ� 31 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ซึป ลปุง พะ
จาว ละ ปุ แตะ โครยญ โฆะ เปอะ ติ โฮน ติ ปุย� ติ
โฮน ติ ปุย� เดอมึ ปุย ซ ยุง ซโตฮ โอเอฮี เบือ อื เตื
อง โอยจ แตะ� ไม่ ซ ตอน โรฮ ยุฮ รพาวม เจือ อื ปุ
ปุ� 32 โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไมจ อื ยุง ตอก ซ เตียง
แตะ ไอฮ รพาวม แตะ นึง ไลลวง เฮ�ี 33 พะจาว ป
เกือฮ ปุย เกียฮ ลปุง เซ� เกือฮ โตว ปุย อาวต ไม่ ซุก
ซัก แตะ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ เกือฮ อื ยุฮ โอเอฮี ตัม ปุก
อื ไล แตะ�

34 ตัม ป ยุฮ ป อฮั ครติซจัก โครยญ โดฮ โฮ� ไมจ
โม ปรโปวน อาวต โฆย เญือม รโจะ ปุย โพรม ดิ ไม่
ปุ แตะ� โม ปรโปวน ไมจ โตว อื แปน ป เพอกึ ตอม
ปุย� ไมจ อื อาวต ฆรมึ ป ตัตเตียง ปุย ตัม ป อฮั
โกตไม ยุฮ โม ยวิ� 35 ดัฮ ไก ปรโปวน ฆวต ไฮมญ

โอเอฮี ฮ�ี ไมจ อื ไฮมญ นึง ปุย เญือะ แตะ นึง เญือะ
โกะ แตะ ไอฮ� เญือม รโจะ ปุย ไน ครติซจัก ยุฮ
เปอะ โพรม ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ ปรโปวน โกฮ อฮั โอเอฮี
ซองนา ปุย โฮ� เอจี มัฮ เนอมึ ป โอ โซมกวน�

36 ลปุง พะจาว อมั มัฮ โอก อื เน่อมึ นึง โม เปะ�
อมั มัฮ โม เปะ โน่ง ป ฮมอง ลปุง พะจาว เฮ�ี แจง
โอ อื มัฮ ฮา� 37 ดัฮ ไก ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว ไม่ อฮั อื ติ แตะ อาวต ตัม นัม ลปุ พะจาว
แตะ� ไมจ โรฮ อื เมีญ ป ไซฮ อาึ เฮี มัฮ ป อฮั พะ
จาว ละ แตะ� 38 ดัฮ ไก ป โอ ญอม เมีญ ตอก เซ�
ไมจ โตว โรฮ ปุย เมีญ ลปุง ปุย เซ เฟือฮ เอนิ�

39 เอียกปุ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ ซาวป
ตอก ซ เกียฮ ซึป แตะ ลปุง พะจาว ละ ปุย� ไล อู ปุย
ลปุง ตัง โน่ง เซ ปุ คัต� 40 โอเอฮี เตือง โอยจ อื ปัง
เมอ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ปุก อื ไล แตะ เดอมึ ซ แปน
ป ไมจ�

15
ไลลวง โกฮ ไอม แม พะเยซู

1 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ โตก ละ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ อาึ ละ เปอะ ไพรม อ�ื
มัฮ ไลลวง ป เอจี รปั เปอะ โตะ รพาวม แตะ ไม่ แปน
อื ลักทัน ละ รพาวม เจือ เปอะ� 2 มัฮ โรฮ ป เกือฮ
เปอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� ดัฮ เปอะ ปุน เจือ เนอมึ ไล
ลวง เฮี เยอ� ดัฮ เปอะ โอ เจือ เนอมึ โฮ� ปังเมอ โอ
ไก ป มัฮ ละ เปอะ�

3 ไลลวง ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อื ป
เอจี โฮลฮ โฮะ เน่อมึ นึง พะจาว อาึ เอจี ซึป โรฮ ละ
โม เปะ� มัฮ ไลลวง ยุม พะครติ ฆาื มัป่ ยุฮ เอะ ตัม
ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม� 4 ไม่ ไลลวง รมอยจ
ปุย อ�ื ไม่ โกฮ ไอม แม อื ซเงะ ลอวย ตัม ป อฮั พะ
ทัม อาึง โฆะ โรฮ� 5 ฟวยจ โกฮ ไอม อื เซ เปลีฮ ติ
แตะ ละ เปโตร� เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ปุย กาว ลอา
ป มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เซ� 6 ฟวยจ เซ
เปลีฮ แม ติ แตะ ติ โฮน ละ โม เอียกปุ ไน พะจาว
พอน รอย โฮฮ ปุย� โม เซ งอ่น อื เอจี ยุม ปังเมอ
โฮวน โรฮ ลัง่ ลัก่ ไอม แตะ� 7 ฟวยจ เซ เปลีฮ แม
ติ แตะ ละ ยาโคโบ่ ติ โฮน� ฟวยจ เซ เปลีฮ แม ติ
แตะ ละ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เซ เตือง โอยจ
อื ติ โฮน แม� 8 ปัง มัฮ อาึ ปุย ตอก กวนงกั เกิต ไม่
โอ แตะ ฮอยจ ญุ่ก� ลัก่ ก ลอยจ อื เปลีฮ โรฮ ติ แตะ
ละ อาึ โรฮ�

9 อาึ มัฮ ปุย แตวะ ไล ฮา โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
พะเยซู เตือง โอยจ อ�ื โปง โตว ปุย อฮั อาึ มัฮ ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง อื เนิ� นึง มัฮ อาึ ปุย คัม ตุง ครติซจัก
ยุฮ พะจาว� 10 ปเล่ีย เฮี ป มัฮ นึง อื เมาะ เฮี เยอ�
มัฮ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� กุนมุ่น เกือฮ อื เนิ เซ
มัฮ โตว ป โอ ไก ป มัฮ� อาึ โฮลฮ ยุฮ กัน โฮฮ ฮา
โม เซ เตือง โอยจ อ�ื ปังเมอ โอ มัฮ ยุฮ ฮุ นึง โกะ
แตะ ไอฮ� เอจี มัฮ ยุฮ ฮุ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป
อาวต ไม่ เยอะ เซ� 11 ปัง มัฮ อาึ ญุ่ก� ปัง มัฮ โม เซ
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ญุ่ก� เอะ มัฮ ตื ป ครอฮ ไลลวง พะจาว ติ เซ เตือง
มู แตะ� โม เปะ เอจี มัฮ โรฮ เจือ เปอะ ไลลวง เซ
โรฮ�

ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย
12 ดัฮ เอะ ครอฮ ไลลวง โกฮ ไอม แม พะครติ เน่

อมึ ลัก่ ยุม แตะ โฮ� โม เปะ เมอยุ อฮั เปอะ ปุย โอ
เกียฮ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ งอ่น เนอ�
13 เญือม อฮั เปอะ ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ อฮั เปอะ
พะครติ โอ เกียฮ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ โรฮ�
14 ดัฮ พะครติ โอ ดิ โกฮ ไอม แม โฮ� ไลลวง ครอฮ
เอะ ไม่ รพาวม เจือ โม เปะ ไก โตว ป มัฮ เฟือฮ�
15 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เอะ มัฮ โรฮ อฮั ฮะ ป โอ เนอมึ นึง
ไลลวง พะจาว� เญือม อฮั ฮะ พะจาว เอจี เกือฮ พะ
ครติ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� ดัฮ โอ ไก
ไล โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� บรญิ โรฮ ไม่
อฮั ฮะ พะจาว โอ เกือฮ พะครติ โกฮ ไอม แม� 16 มัฮ
โอ อื ไก ไล โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� พะ
ครติ ตึน โอ โรฮ ซ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ โรฮ�
17 ดัฮ พะครติ โอ ดิ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�
รพาวม เจือ โม เปะ ไก โตว ป มัฮ เฟือฮ� มัป่ ยุฮ โม
เปะ เซ อาวต ลัง่ ตอก ไพรม แตะ� 18 ดัฮ มัฮ ตอก
เซ โฮ� โม ป เอจี ยุม ไน พะครติ เตอ ตึน ซ เอจี ไฆร
ลอป� 19 เอะ ดัฮ มัฮ อาึง รพาวม แตะ นึง พะครติ
แปน ตัว เปิง แตะ นึง เจน เฮี โน่ง โฮ� เอะ มัฮ ปุย
โซะ ไซญ ฮา ปุย เตือง โอยจ อ�ื

20ญันได่ พะครติ เอจี โกฮ ไอม เนอึม เน่อมึ ลัก่
ยุม* แตะ� เอจี มัฮ ตอก เปลิ โรง ป โอก เน่อมึ นึง
ลัก่ ยุม โฮ� เอจี แจง นึง เซ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ เตือง โอยจ อ�ื 21 ไลลวง ยุม ปุย เตื
อง โอยจ อื ไก ฆาื ปุย ติ ปุย โน่ง� ตอก โรฮ เซ ไล
ลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ไก โรฮ เบือ
ปุย ติ ปุย โน่ง� 22 ยุม ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื อาวต
แตะ ไน อาดัม่ ตอก ออฮ� ซ โกฮ ไอม แม ปุย เตือง
โอยจ อื เบือ อาวต แตะ ไน พะครติ ตอก เซ โรฮ�
23 ปังเมอ ซ ไก ตัม ไล แตะ� ป โกฮ ไอม รกา ปุย
เซ เอจี มัฮ พะครติ� เมาะ ป มัฮ ปุย ไน อื ซ โกฮ
ไอม โรฮ กังเคะ เญือม เอจี ฮอยจ แม อ�ื 24 เญือม
เซ ซ ลอยจ โอเอฮี ปลัฮเตะ เอ� พะครติ ซ ฮอยจ
ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต อนันา โอเอฮี� ไม่ ป ตัตเตียง โอ
เอฮี นึง กังฮาว เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ซ มอป บัน่
เมือง ยุฮ แตะ ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ แตะ� 25 พะ
ครติ เซ ไมจ อื แปน ป ตัตเตียง โอเอฮี� ฮอยจ ละ
เกือฮ พะจาว โม ป ตอซู ไม่ อื อาวต ฆรมึ ชวง อื เตื
อง โอยจ อ�ื 26อมันัต ป ตอซู ไม่ เอะ ป ซ ยุฮ พะเยซู
ไลจ ไม่ รเคะ โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เอจี มัฮ อมั
นัต ลัก่ ยุม� 27พะจาว เอจี เกือฮ โอเอฮี อาวต ฆรมึ
ชวง พะครติ เตือง โอยจ อ�ื อฮั เซ พะทัม� เญือม
อฮั อื เกือฮ โอเอฮี อาวต ฆรมึ ชวง อื เตือง โอยจ อื
เซ� เอจี ที โอ พะจาว มัฮ ป อาวต ฆรมึ อ�ื นึง มัฮ

โกะ อื ป เกือฮ โอเอฮี อาวต ฆรมึ ชวง พะครติ เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 28 เญือม เอจี ฟวยจ เกือฮ พะจาว โอ
เอฮี อาวต ฆรมึ อมันัต พะครติ โครยญ เจือ เยอ�
พะครติ เซ ซ ญอม โรฮ เกือฮ ติ แตะ อาวต ฆรมึ อมั
นัต พะจาว ป เกือฮ แปน ตอก เซ ละ โกะ แตะ� มัฮ
เกือฮ อื แปน ตอก เซ นึง ซ โฮลฮ พะจาว ตัตเตียง
โอเอฮี โครยญ จัต โครยญ เจือ�

29 ติ ไล อื มัฮ แม ตอก เฮ�ี เอจี ไก โรฮ งอ่น ป
เอจี รปั บั ่ปติซมา รโตง ป ยุม เมอ� เมอยุ ยุฮ อื
โอเอฮี ตอก เซ� ดัฮ โม ป เอจี ยุม โอ ไก ตอก โกฮ
ไอม แม โฮ� ปุย เมอยุ เกือฮ อื ไก ป รปั บั่ปติซมา
รโตง ป ยุม� 30 ไลลวง เอะ นึง อ�ื เมอยุ ญอม เอะ
อาวต ไม่ ป กอยจ ป ราวม โครยญ ซเงะ่ เอ� 31 เอี
ยกปุ� อาึ ซเปี ซเปี ยุม โครยญ ซเงะ่� อาึ อฮั ไล
ลวง เฮี ละ เปอะ นึง ระ พาวม เมอะ ไม่ โม เปะ� นึง
รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ จาว ตอก
เอะ โรฮ� 32 อาึ ดัฮ ตอซู ไม่ โกะพริ ยว่ง เอเฟโซ
ตอก ป อฮั ปุย โกะพริ ละ เซ โฮ� เมอ ซ แปน อื เนิ
อ�ี ดัฮ โม ป ยุม โอ ไก ไล โกฮ ไอม โฮ� คาว ละ
โซม ซัก กุก เตือ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก เกอะ นึง ซ ยุม
แตะ ซงา่วป ตอก อฮั ปุย ปลัฮเตะ อื โฮ� 33 ปุ เกือฮ
ปุย ปุน จุ เปอะ� �กัน โฮมว ปุย ไม่ ปุย ฆอก ไล� ซ
ไลจ ยุฮ ไล ไมจ ยุฮ เปอะ�� 34 โม เปะ เอ ไมจ เปอะ
เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� ปุ เญือะ ยุฮ ป พิต
เตอ� ลลาึง โม เปะ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป โอ ยุง ป มัฮ
พะจาว เฟือฮ เอนิ� อาึ มัฮ อฮั โอเอฮี เซ ละ ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ ยุง โซะ กิจ�

ไลลวง โกะ โคระ ปุย
35 โม เปะ ตึน ซ ไฮมญ เปอะ ตอก เฮี งอ่น� �ป

เอจี ยุม ซ โกฮ ไอม แม ตอก เมอ� เญอืม โกฮ ไอม อื
มัฮ ตอก เมอ ฮุนฮงั อ�ื� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ� 36 อมั
มัฮ โอ เปอะ เกียฮ งอ่ต เฟือฮ� เญือม ซมา เปอะ
โนง โอเอฮี โตะ เตะ เอ� ดัฮ โอ ยุม โฮ� เกียฮ กวยฮ
โตว ฆาื อ�ื 37ป ซมา เปอะ เซ� ปัง มัฮ เฮงาะ ญุ่ก�
โอเอฮี ไฮญ ญุ่ก� มัฮ โตว โคะ อื ป ซมา เปอะ� มัฮ
โนง ปลาว อื ป ซมา เปอะ เซ� 38 ฟวยจ เซ พะจาว
เกือฮ โนง ป ซมา เปอะ เซ กวยฮ แปน โคะ อ�ื เกือฮ
อื แปน ฮุนฮงั แตะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เกือฮ
อื ตอก เจือ แตะ ไอฮ โครยญ เจือ� โนง ป ซมา เปอะ
เซ� 39 เนะซองั โอเอฮี โครยญ เจือ อื ตอก โตว ปุ
แตะ� เนะซองั ปุย มัฮ ติ เจือ� เนะซองั โกะพริ
โกะย่วง มัฮ โน่ง ติ เจือ� เนะซองั ไซม มัฮ โน่ง ติ
เจือ� เนะซองั กะ มัฮ โน่ง โรฮ ติ เจือ� 40 โกะ ปุย
ปุก ละ เมือง มะลอง ไก โน่ง� โกะ ปุย ปุก ละ ปลัฮ
เตะ เฮี ไก โน่ง โรฮ� โกะ ปุย ปุก ละ เมือง มะลอง
ไมจ ติ เจือ� โกะ ปุย ปุก ละ ปลัฮเตะ เฮี ไมจ โน่ง แม
โรฮ ติ เจือ� 41 ซเปีย ซเงะ ไมจ ติ เจือ� ซเปีย เคิ
ไมจ โน่ง แม ติ เจือ� ซเปีย ซโมยญ ไมจ โน่ง โรฮ ติ

* 15:20 15:20 ตัม ลปุง กรกิ ไลลวง ยุม เฮี อฮั ไอจ ไม่ อ�ื ปุย ไน พะจาว กอ อฮั อื ตอก เซ นึง แจง ซ ไก แม ซเงะ โกฮ ไอม อ�ื
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เจือ� ไมจ ซเปีย ซโมยญ ตัง โรฮ ฮา ปุ แตะ โครยญ
โนง อ�ื

42 ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ซ
มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� ป ยุม เญือม รปาึง ปุย อื โตะ
เตะ เอ มัฮ ป เกียฮ ซเออมึ� เญือม โกฮ ไอม แม
อื มัฮ ป โอ เญาะ เกียฮ ซเออมึ� 43 เญือม รปาึง
อื มัฮ ป รงมั รมอง� เญือม โกฮ ไอม แม อื มัฮ ป
รโอฮ รอตั� เญือม รปาึง ปุย อื มัฮ โอยจ เรยีง อ�ื
เญอืม เกือฮ พะจาว อื โกฮ ไอม แม เอจี ไก แม เรยีง
ระ ฮา ไพรม แตะ� 44 เญือม รปาึง อื มัฮ โกะ เนอึม
ทัมมด่า� เญือม เกือฮ อื โกฮ ไอม แม มัฮ โกะ เนอึ
ม ปุก ละ เมือง มะลอง� ดัฮ โกะ เนอึม ทัมมด่า ไก
โฮ� โกะ เนอมึ ปุก ละ เมือง มะลอง ไก โรฮ�

45 ตอก ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม� �พะจาว ยุฮ
อาดั่ม รกา ปุย เกือฮ อื ไก จีวติ�� ป มัฮ อาดั่ม
รเคะ เซ มัฮ ป อาวต ไม่ ลปุ พะจาว ป ปุน เกือฮ จี
วติ ละ ปุย� 46 ป ไก รกา เซ มัฮ โตว โกะ เนอึม ปุก
ละ เมือง มะลอง� มัฮ โกะ เนอึม ทัมมด่า� ฟวยจ
เซ เดอมึ ไก โกะ เนอึม ปุก ละ เมือง มะลอง เงอ�
47 อาดั่ม ป ฮอยจ รกา เซ เกว ไม่ ปลัฮเตะ นึง ยุฮ
พะจาว อื นึง เตะ รกาื� อาดัม่ ป ไก รเคะ เซ ปังเมอ
มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง� 48 เมาะ ป มัฮ
บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เอจี มัฮ ตอก อื ปุย ยุฮ พะจาว นึง
เตะ รกาื เมือ โรง อื เซ� เมาะ ป มัฮ บลัฮ ลัก่ เมือง
มะลอง เอจี มัฮ โรฮ ตอก อื ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะ
ลอง เซ� 49ปเล่ีย เฮี เอะ ปัง ไก ฮุนฮงั เงอะ ตอก ปุย
ยุฮ พะจาว นึง เตะ รกาื เซ� เฆียง เฮี ซ โฮลฮ โรฮ
ฮุนฮงั โคระ แตะ ตอก ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง
เซ โรฮ�

50 เอยีกปุ� เอจี มัฮ ตอก เฮี ไลลวง อ�ื โกะ เนอมึ
ปุย ป ไก ไม่ เนะ ไม่ ฮนัม เกียฮ ไก โตว รโตง นึง บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว� โอเอฮี เกียฮ ซเออมึ ลโฮก เกอ
เกียฮ รไม่ โตว โรฮ ไม่ โอเอฮี โอ เกียฮ ซเออมึ ลโฮก�
51 งอ่ต แลน� ซ รโฮงะ ปันฮา โด่ะ ละ เปอะ ติ เจือ�
เอะ มัฮ โตว ป ซ ยุม* โครยญ โฆะ แตะ� พะจาว ปัง
เมอ ซ เปียน เอะ เตือง โอยจ เจอะ� 52 เมาะ ติ เจน
เฌียป เลียป ไง่ โน่ง� พะจาว ซ ฟวยจ เปียน อื เอะ
เอ� เญือม ปาึง พะจาว โตวต ยุฮ แตะ โฮน ลอยจ
อ�ื โม ป ยุม เซ ซ โกฮ ไอม แม ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ ซ
เออมึ� เอะ ซ โฮลฮ ตื เปียน ติ แตะ เญอืม เซ� 53 โอ
เอฮี เกียฮ ซเออมึ เฮี ไมจ อื ลโปลฮ ติ แตะ แปน ป
โอ เกียฮ ซเออมึ� โอเอฮี เกียฮ ยุม เฮี ไมจ โรฮ อื ล
โปลฮ ติ แตะ แปน ป โอ เกียฮ ยุม� 54 เญือม เอจี
ฟวยจ ลโปลฮ โอเอฮี เกียฮ ยุม ติ แตะ แปน ป โอ
เกียฮ ยุม เซ� เอจี มัฮ เกิต เนอึม อื ตอก อฮั พะทัม
อื ซ เกิต โฮ� ตอก อฮั อื เฮ�ี �อมันัต ลัก่ ยุม เอจี ไป
นึง อมันัต ลัก่ ไอม�� อฮั เซ พะทัม� 55 �เออ� อมั
นัต ลัก่ ยุม� เญือะ ไก โตว ตอก เป เปอะ ปุย เยอ�
อมันัต ละ ซ ยุฮ เปอะ ป โซะ ละ ปุย ปุ โรฮ เญาะ
ไก�� อฮั เซ พะทัม� 56 อมันัต ลัก่ ยุม ป ปุน ยุฮ ป

โซะ ละ ปุย เซ มัฮ เกิต อื ฆาื มัป่� อมันัต มัป่ เซ มัฮ
ไก อื ฆาื โกตไม ยุฮ พะจาว� 57 ปัง มัฮ ตอก เซ�ญัน
ด่ี เนอมึ ไม่ พะจาว ป เกือฮ เอะ เป อมันัต ลัก่ ยุม เซ
เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ�

58 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ� มัฮ เซ ป ไมจ
โม เปะ ตอน แนฮ นึง รพาวม เจือ แตะ ฆาื อ�ื ไม่ โอ
เปอะ ชุมเช รพาวม นึง� ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป กัน ยุฮ
พะโองจาว เกือฮ โฮวน ปุ ปุ� นึง เอจี ยุง ที เปอะ มัฮ
อื เบือ พะโองจาว เซ ป โอ เปอะ ซ เครอื ซเงะ รมั กัน
นึง อ�ื

16
ไลลวง มาื ทไว

1 ปเล่ีย เฮี เยอ ซ อฮั ไลลวง มาื ทไว ป ซ เรอึม
เปอะ ปุย ไน พะจาว นึง ละ เปอะ� ดวน อาึ โม ค
รติซจัก นึง จังวตั กะลาเทีย ยุฮ ตอก ออฮ� โม เปะ
ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โรฮ� 2 ตัม ป โฮลฮ ป
ปุน เปอะ โครยญ โฆะ เปอะ� ไมจ เปอะ แฮรน อาึง
งอ่น โครยญ วนัติต� เดอมึ เปอะ โอ ซ โฮลฮ ซาวป
เกป เญือม ฮอยจ อาึ� 3 เญือม เอจี ฮอยจ อาึ เคะ
เปอะ� ปุก ป ออฮ รพาวม เปอะ� อาึ ซ เกือฮ โม เซ
โฮว ไม่ มาื เรอึม เปอะ เซ� ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� ซ เกือฮ โรวก อื ไม่ นังซื โปง โม เปะ อื โฮว ติ
ปัป� 4 ดัฮ เคริ ละ โฮว อาึ โฮ� โม เซ ซ โฮลฮ โฮว
โรฮ ไม่ เยอะ�

คระ ตะ ปาวโล โฮว
5 อาึ ซ ฮอยจ เคะ โม เปะ ฟวยจ ฮอยจ แตะ จัง

วตั มาซิโด่เนีย� นึง ไก รพาวม ฆวต ฮอยจ แตะ นา
เซ รกา� 6 อาึ ไก รพาวม ฆวต อาวต ไม่ โม เปะ ติ
วงั� ดัฮ แปน โฮ ฆวต อาวต ไม่ เปอะ ติ เจน เมือ
โฆยญ เฮ�ี ฟวยจ เซ ซ โฮว อาึ คระ ออฮ ซ โฮลฮ
เปอะ เรอึม อาึ โฮว คระ เซ� 7 อาึ ฆวต วฮิ โตว เคะ
เปอะ ติ เตะ โน่ง� ดัฮ ปุก รพาวม พะโองจาว โฮ�
ฆวต อาวต ไม่ เปอะ เล่ีญ บุย โรฮ� 8 อาึ ปังเมอ ตะ
ลัง่ อาวต เวยีง เอเฟโซ ฮอยจ ละ เติง กัน เลียง ซเงะ
รฮอน� 9 ปัง เอจี โฮวน ป คัตคัง เงอะ� พะจาว เอจี
โปฮ อาึง คระ เนิ เวอืฮ� ละ ซ ยุฮ ฮุ กัน ละ อื ป ซ ไก
ป มัฮ อื โฮวน เจือ� เซ ป ฆวต อาวต ลัง่ ฆาื อ�ื

10 ดัฮ ทิโมที ฮอยจ เคะ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ
แรป แตป ไม่ แตะ� นึง มัฮ อื ป ยุฮ กัน ยุฮ พะโอง
จาว ตอก ยุฮ อาึ อื โรฮ� 11 ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ปุย
รมั นัป เบีย เมีญ� ไมจ เปอะ เรอึม นึง คระ โฮว อื
ละ ซ เกียฮ ฮอยจ แม อื เคะ อาึ ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� นึง รกวน อาึ อื ฮอยจ ดิ ไม่ โม เอียกปุ แตะ
เซ�

12 อาึ เอจี กอ อฮั ละ อะโพนโล ป มัฮ เอยีกปุ แตะ
นึง ฆวต เกือฮ เยอะ โฮว เคะ โม เปะ ไม่ โม เอียกปุ
ไฮญ แตะ เซ� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ โอ ปุก รพาวม โกะ
อื ไอฮ� ซ โฮว เคะ เปอะ เญือม เอจี เคริ ดอม อื ละ
แตะ�

ลปุง ลัก่ ก ลอยจ อื
* 15:51 15:51 ตัม ลปุง กรกิ อฮั ไอจ ไม่ อ�ื
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13 โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง ไม่
อาวต เปอะ ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ� ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง โอเอฮี� เกือฮ ติ เปอะ อาวต
ไม่ รพาวม เรยีง แตะ� 14 เมาะ กัน ยุฮ เปอะ� ไมจ
เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ โครยญ เจือ�

15 เอียกปุ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ มัฮ เญือะ ซเท
ฟานา ป เจือ โรง พะจาว นึง จังวตั อะคายา� เญือะ
เซ มัฮ เนอึม เญือะ ป ปุน ทไว ติ แตะ ละ ซ รซอฮ
แตะ ละ ปุย ไน พะจาว� 16 อาึ ปัว โม เปะ เนอึง ป
อฮั ปุย ตอก เซ� ไม่ เนอึง โรฮ เปอะ ป อฮั ปุย ไฮญ
ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ โม เซ โครยญ โฆะ อ�ื 17 อาึ ญันด่ี
ไม่ ฮอยจ ซเทฟานา เซ ไม่ ฟอทูนาโท ไม่ อะคาอีโค
เคะ แตะ นึง เอจี เกือฮ โม เซ อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� ป โอ โม เปะ โฮลฮ ยุฮ เนิ อ�ี เอจี ยุฮ ปุย
ลอา ลอวย เซ เนิ เกือฮ ฟวยจ� 18 โม เซ มัฮ เกือฮ
อื อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ ตอก โรฮ เกือฮ อื
โม เปะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ โรฮ� ไมจ เปอะ
นัปทื ปุย ตอก เซ�

19 โม ครติซจัก นึง จังวตั เอเซีย รโปะ รซอม นัปทื
แตะ ละ โม เปะ� อาควลิา ไม่ ปรซิลา ไม่ ครติซจัก ป
อาวต เญือะ อื รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ
เบือ พะโองจาว� 20 โม เอียกปุ เปอะ ลัก่เอฮี รโปะ
โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ เตือง โอยจ แตะ�
ไมจ เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ แตะ ตอก เอยีกปุ
ฮรกั แตะ ไน พะจาว�*

21อาึ ป มัฮ ปาวโล เยอ� เคียง เฮี อื มัฮ ป ไซฮ อาึ
นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� รโปะ รซอม แตะ ละ โม เปะ
ตอก เฮ�ี

22 ดัฮ ไก ป โอ ฮรกั พะโองจาว� ปุย เซ เกือฮ ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ� โอ พะโองจาว� ฮอยจ แม
โอะ�

23 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู จาว อาวต ไม่ โม เปะ�
24 รพาวม ฮรกั ยุฮ อาึ เอจี อาวต ไม่ โม เปะ เตือง

โอยจ เปอะ เบือ พะเยซูครติ� อาเมน�

* 16:20 16:20 นึง คอ 20 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง ปซา ฮงาึต ไม่ อ�ื
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก
เวยีง โครนิ (ปัป ลอา�

เญือม ไซฮ ปาวโล นังซื รโปะ แตะ ละ ครติซจัก
เวยีง โครนิ โฮน ลอา เฮ�ี มัฮ ลไล ไก ปันฮา ระ ซน่ะ
ปาวโล ไม่ โม ป เจือ นึง เวยีง โครนิ งอ่น� ปาวโล
ไซฮ นังซื เฮี เญือม อาวต ลัง่ แตะ นึง จังวตั มาซิ
โด่เนีย� ฟวยจ ไซฮ อื พะทัม ติ โครนิ พอน แลฮ เคิ
โน่ง� เอจี ไก โม ป เพอกึ ป โอ เนอึม ป ฮอยจ นึง
เวยีง โครนิ งอ่น� โม ป เจือ นา เซ ซาวป เพยีก ปาว
โล ฆาื อื งอ่น� อฮั ปาวโล โอ เกง นึง เพอกึ แตะ ไล
ลวง พะเยซู เมาะ ป ฮอยจ โคระ เคะ แตะ เซ� ปัง
มัฮ ตอก เซ ปาวโล อู รพาวม แตะ ละ ปุย นึง ฆวต
ปุก แม แตะ ปุ แตะ ไม่ อ�ื เญอืม ฮมอง ปาวโล ตอก
เนอึง อื ป อฮั แตะ นึง นังซื รโปะ แตะ โฮน รกา อื
เซ� ปาวโล อู โรฮ รพาวม มวน แตะ ละ อื ฆาื อ�ื
กา โอเอฮี ไฮญ ปาวโล อู ไลลวง รพาวม ฮรกั แตะ

ปุย เวยีง โครนิ� อาทิไบ่ ตอก จัมเปน แตะ อฮั ป
ซองั ละ โม ป โอ อื ปุก ไล แตะ� อู ตอก โฮลฮ แตะ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เญือม ฮมอง แตะ เฌาะ โม
เซ รพาวม แตะ� ฟวยจ เซ ปาวโล ปัว โม ป เจือ เซ
เรอมึ โม ป ตุก ป ญัก นึง จังวตั ยูเด่ีย ป มัฮ โรฮ ปุย
ไน พะเยซู� โบ่ต ลัก่ ก ลอยจ อื (โบ่ต 10-13) ปาวโล
เกือฮ ปุย ยุง ที มัฮ เนอึม แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
พะเยซู� นึง เอจี ไก ป ฮอยจ เคียต อฮั ติ แตะ มัฮ ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู งอ่น� โม ป เคิป เซ เอจี
ปุน นัม รพาวม โม โครนิ มัฮ ไม่ แตะ งอ่น� โม เซ
อวต ติ แตะ ไม่ ฟอง อื ปาวโล นึง ไลลวง รซอฮ อื ละ
พะจาว� มัฮ เซ ป จัมเปน ปาวโล รโฮงะ ซโตฮ ตอก
มัฮ เนอมึ แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ฆาื อ�ื

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
ครติ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว� ไซฮ ดิ นังซื ไม่ ทิโม
ที ป มัฮ เอยีกปุ แตะ�
รโปะ ละ ครติซจัก เวยีง โครนิ ไม่ ปุย ไน พะจาว

ป อาวต นึง จังวตั อะคายา เตือง โอยจ อ�ื
2 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป ฮอยจ

เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ เน่อมึ นึง พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ อาวต ไม่ โม เปะ�

ปาวโล ญันด่ี ไม่ พะจาว
3 ไมจ เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว เปือะ พะโองจาว ป มัฮ

พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ เซ
มัฮ ป เลียก พาวม นึง ปุย� มัฮ ป ไก ลอป ตอก เกีย
ฮ เกาะ โลม รพาวม ปุย โครยญ เจือ� 4 เญอืม อาวต
เอะ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ โครยญ เจือ� พะจาว เกาะ โลม
แนฮ รพาวม เอะ� เดอมึ เอะ ซ เกียฮ เกาะ โลม โรฮ
รพาวม ปุย ไฮญ ป อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ
เซ โรฮ� เอะ โฮลฮ เกาะ โลม โม เซ ตอก เอจี เกาะ
โลม พะจาว เอะ รกา� 5 เอะ โฮลฮ โอต ดิ เม่ะมัก่
แตะ ไม่ พะครติ โฮวน เจือ ตอก ออฮ� พะจาว ซ
เกาะ โลม โรฮ เอะ โฮวน เจือ เบือ พะครติ ตอก เซ
โรฮ� 6 เญอืม โฮลฮ เอะ โอต เม่ะมัก่ แตะ ตอก เซ�

เอะ ซ เกียฮ เกาะ โลม โรฮ โม เปะ ฆาื อ�ื ละ ซ เกือฮ
โรฮ โม เปะ โปน เม่ะมัก่ แตะ เซ� ดัฮ พะจาว เอจี
เกาะ โลม รพาวม เอะ โฮ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ
ละ ซ โฮลฮ เอะ เกาะ โลม รพาวม โม เปะ� ไม่ เกือฮ
โม เปะ ไก เรยีง แด่น ละ ซ ปุน โอต เปอะ เม่ะมัก่
แตะ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ตอก เอจี ปุน โอต เอะ อื
โรฮ� 7 เอะ ซโอว เนอึม รพาวม นึง ซ เรอึม พะจาว
โม เปะ� เอะ ยุง เงอะ ตอก เฮ�ี โม เปะ โฮลฮ เปอะ
โอต ดิ เม่ะมัก่ แตะ ไม่ เอะ เมาะ ออฮ� ซ อาวม ดิ
โรฮ เปอะ ตอก เกาะ โลม พะจาว รพาวม แตะ ไม่
เอะ เมาะ เซ โรฮ�

8 เอียกปุ� เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ตอก โฮลฮ
เอะ โอต เม่ะมัก่ โซะ ลอน แตะ เญือม อาวต เตอะ
นึง จังวตั เอเซีย โฮ� เญือม เซ เยอ เอะ ระ เนอึ
ม รพาวม ตุก เกอะ� ตอก เอนิ รบุยฮ เชยีน เนิ ปอ
เอนิ แกต ติ แตะ โอ เญือะ ซ ไอม ฆาื อ�ื 9 มัฮ ป อฮั
เนอึม ปุย ติ� เอะ เอจี แกต เอนิ ติ แตะ มัฮ ปุย นัม
ยุม� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุง
โอ เอะ เกียฮ เปิง โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ เกือฮ อื เอะ เปิง
พะจาว ป ปุน เกือฮ ปุย โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
เซ� 10-11 ปัง เอจี ซเปี ยุม เอะ ตอก เซ� พะจาว เอจี
เกือฮ เอะ โปน อ�ื โนก ฮา เซ ซ เกือฮ ลัง่ เอะ โปน
อ�ื ดัฮ โม เปะ เรอมึ โรฮ เพือ เอะ นึง รซอม ไววอน
แตะ� เอะ เจือ เนอึม เมอะ ซ เกือฮ ลัง่ พะจาว เอะ
โปน ป ซ เกิต ละ แตะ เซ� เญอืม เซ พะจาว ซ เกือฮ
เนอึม อื ตัม ป ปัว ปุย โฮวน นึง แตะ รโตง เอะ เซ�
พะจาว ซ เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ เอะ เบือ อ�ื เญื
อม เซ โฮวน ป ซ ญันด่ี นึง พะจาว เบือ ป โฮลฮ เอะ
เซ�

ปาวโล เฌาะ เวลา ตะ แตะ ฮอยจ เวยีง โครนิ
12 รพาวม ยุง ไอฮ ติ แตะ ป อาวต กไน เยอะ� เอจี

เกือฮ เอะ ยุง แจง แน ยุฮ ลอป แตะ กัน ซื ไม่ รพาวม
เนอึม แตะ ซองนา พะจาว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ระ
ลัก่ ฆวต อฮั ฮะ ไม่ เญือม อาวต แตะ ลลาึง โม เปะ
โฮ� เอะ ยุฮ โตว โอเอฮี ตัม กัมกึต วไิซ ปุย ปลัฮ
เตะ� เอจี มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม อมันัต กุนมุ่น ยุฮ พะจาว�
เอจี มัฮ โอเอฮี ไล เซ ป อวต เอะ เอ� 13-14 เอะ ไซฮ
โตว รโปะ ไลลวง ไฮญ ละ เปอะ โนก ฮา ป เกียฮ ลาว
โม เปะ ไม่ คาวไจ เปอะ ตอก มัฮ อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี
คาวไจ โรฮ เปอะ งอ่น ไลลวง เซ� อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ
โม เปะ คาวไจ ซโตฮ โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะ เอจี
คาวไจ ตอก เซ� ซเงะ ซ ฮอยจ พะเยซู จาว โม เปะ
ซ ปุน เปอะ นา ตา แตะ เบือ เอะ� เอะ ซ ปุน โรฮ นา
ตา แตะ เบือ โม เปะ โรฮ�

15 อาึ แจง นึง โตะ รพาวม แตะ ไลลวง เซ� เมือ
โรง อื อาึ ตะ โฮว เคะ โม เปะ กา โฮว แตะ เคะ ปุย
ไฮญ� นึง ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ ติ ลอา โฮน� 16 เญือม โฮว เยอะ นึง จังวตั มา
ซิโด่เนีย เซ� ตะ วฮิ เคะ เปอะ ลวง โฮว แตะ ติ โฮน�
ลวง เอญี เญอะ ตะ โรฮ ลัง่ วฮิ เคะ เปอะ ติ โฮน แม�
ละ ซ โฮลฮ โม เปะ เรอมึ อาึ นึง คระ โฮว เยอะ จังวตั
ยูเด่ีย� 17 เคียง โอ โฮลฮ โฮว ตอก ตะ แตะ โฮว เซ�
อมั แกต เปอะ อาึ มัฮ ปุย ไปๆ มาๆ รพาวม ฆาื� อาึ
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อมั มัฮ ฮะ ตอก ปุย ปลัฮเตะ ป อฮั ติ แตะ ซ โฮว�
โอ โฮว เนอมึ โฮ� มัฮ โตว ตอก เซ�

18พะจาว มัฮ ป เนอมึ รพาวม ตอก ออฮ ลปุง ซัน
ญา ยุฮ อาึ ละ โม เปะ เนอึม โรฮ ตอก เซ� มัฮ โตว
ลปุง ไปๆ มาๆ� 19 อาึ ไม่ ซีลา ไม่ ทิโมที เอจี ครอฮ
ไลลวง พะเยซูครติ กวน พะจาว ลลาึง โม เปะ� พะ
เยซู เซ มัฮ โตว ป ไปๆ มาๆ� โอเอฮี นึง โกะ อื ตึน
มัฮ ลอป ป เนอึม ป แนม� 20 เอจี มัฮ เบือ พะเยซู
เซ ป แปน ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ป เนอมึ ฆาื อื โค
รยญ มวยญ� มัฮ เซ ป อฮั เอะ �อาเมน� ฆาื อ�ื นึง
ซ รโพ แตะ ลปุง ซันญา เซ เบือ พะเยซูครติ� ละ ซ
แปน อื โญตซัก ละ พะจาว� 21 เอจี มัฮ พะจาว ป
เกือฮ เอะ ไม่ โม เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไน พะค
รติ เตอ� มัฮ โรฮ พะจาว ป ดุฮ เอะ แปน ปุย ตัง โน่ง
ฮา ปุย ไฮญ� 22 เอจี ไม อาึง เอะ ไม่ เกือฮ อื ลปุ แตะ
อาวต โตะ รพาวม เอะ� แปน ตอก แมจัม เกือฮ เอะ
ยุง แจง แน ซ โฮลฮ แตะ โอเอฮี ป ซันญา อื อาึง�

23 มัฮ พะจาว ป ปุน แปน ซกิ พญีัน นึง ป ซ อฮั ฮะ
เฮี นึง เอจี ยุง อื รพาวม อาึ� เอจี มัฮ ฆาื โอ เยอะ
ฆวต เกือฮ โม เปะ อาวม โซะกิจ แตะ� ป โอ อาึ แปน
ฮอยจ เคะ โม เปะ นึง เวยีง โครนิ ฆาื อ�ื 24 เอะ มัฮ
โตว ซาวป คนัป โม เปะ นึง ป เจือ เปอะ� มัฮ เรอมึ ดิ
ยุฮ กัน ไม่ เปอะ ละ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� นึง เอจี อาวต ตอน ฮมัน เปอะ ตัม
รพาวม เจือ แตะ�

2
1 มัฮ เซ ป โปวต รพาวม แตะ ตอก เฮี ฆาื อ�ื อาึ

ฆวต ฮอยจ โตว เคะ เปอะ ละ ซ เกือฮ แม แตะ โม
เปะ โฮลฮ รพาวม ตุก แตะ� 2 ดัฮ อาึ เกือฮ โม เปะ
อาวต ไม่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ
ปุน เกือฮ แม อาึ ไมจ มวน รพาวม เมอ� ไก โตว ปุย
ไฮญ ละ� โนก ฮา โม เปะ ป เอจี โฮลฮ รพาวม ตุก
แตะ ฆาื อาึ เฮ�ี 3 มัฮ เซ ป ไซฮ อาึ รโปะ นังซื เซ
ละ โม เปะ ฆาื อ�ื อาึ ฆวต ฮอยจ โตว เคะ โม เปะ
ละ ซ โฮลฮ โกะ แตะ รพาวม ตุก ฆาื โม เปะ� นึง
มัฮ โม เปะ ป ลัง เกือฮ อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� อาึ อื เอจี แจง เนิ� เญือม มวน รพาวม อาึ
อื โม เปะ มวน โรฮ รพาวม เปอะ เบือ อ�ื 4 อาึ เอจี
ไซฮ ละ เปอะ ไม่ ตุก เนอึม รพาวม แตะ นึง เปอะ
ปอ โอก รบวต แตะ เอนิ� ไฌม เนอมึ ไฌม แนม โม
เปะ� มัฮ โตว ไซฮ แฮะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ตุก
รพาวม� มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง เมาะ ฮรกั อาึ
เปอะ�

ปุย ไมจ โตว อื ทื ลอป ป พิต ไพรม ยุฮ ปุย
5 ดัฮ ไก ป ยุฮ ป พิต เตอ� มัฮ โตว ยุฮ อื ละ อาึ

โน่ง� มัฮ โรฮ ยุฮ อื ละ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ�
มัฮ เรยีง โซะ อื ละ เปอะ งอ่น� เญือม อฮั ฮะ ตอก
เซ� มัฮ โอ ฆวต เกือฮ แปน ป โซะ ลอน ละ ปุย เซ�
6ป มัฮ ตุต เมาะ เอจี ญวต ปุย โฮวน อื ละ อื เซ เอจี
เคราะ เอจี ปอ ละ อื เมาะ เซ� 7 ปเล่ีย เฮี เญือะ
ไมจ เปอะ โตว ทื พิต อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ เกาะ โลม
รพาวม อื เดอมึ โอ ซ ตุก ลอน รพาวม ปอ ไลจ เอนิ

รพาวมแตะ� 8 มัฮ เซ ป ปัว อาึ โม เปะ เปลีฮ รพาวม
ฮรกั แตะ ละ อื ฆาื อ�ื เดอมึ ซ ยุง ที อื ฮรกั โม เปะ
แตะ� 9 มัฮ เซ ป ไซฮ อาึ รโปะ นังซื เซ ละ เปอะ ฆาื
อ�ื อาึ มัฮ ฆวต ลอง แลน รพาวม โม เปะ� นึง ฆวต
ยุง เงอะ เมาะ ปุน เนองึ โม เปะ ป อฮั อาึ� 10 ดัฮ โม
เปะ ปุน ยวก พิต ยุฮ ปุย ออฮ� อาึ ซ ยวก โรฮ พิต
ยุฮ ปุย เซ� ดัฮ ไก ป ไมจ อาึ ยวก พิต ยุฮ อ�ื อาึ ซ
ยวก เนอมึ ละ อื เบือ งอ่ต แตะ โม เปะ ซองนา พะค
รติ� 11 เอะ ไมจ เนอมึ ยวก พิต ยุฮ ปุ แตะ เดอมึ ซา
ตัน โอ ซ เกียฮ เป เอะ� เอะ เอจี ยุง ซโตฮ โฮะ ตอก
ซาวป อื รชุยจ ปุย ไลจ เจอ�

รพาวม ตุก ยุฮ ปาวโล
12 เญือม ฮอยจ อาึ นึง ยว่ง โตรอตั ละ ซ ครอฮ

แตะ ไลลวง พะครติ เตอ� พะโองจาว เอจี โปฮ คระ
เนิ ละ ซ ยุฮ อาึ กัน นา เซ� 13 อาึ ปังเมอ โอ มวน
รพาวม นึง โอ แตะ รโตฮ ยุ ติโต ป มัฮ เอยีกปุ อุ เซ�
อาึ โฮว ฆาื ฮา ปุย นา เซ� ลอต ฮอยจ นึง จังวตั มา
ซิโด่เนีย�

โม เอะ เป ป โอ ไมจ เบือ พะครติ
14 ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว� นึง มัฮ

อื ป นัม ลอป เอะ เกือฮ เอะ เป โอเอฮี ป โอ ไมจ โค
รยญ เจือ เบือ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� พะ
จาว โกว เอะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื ยุง ป
มัฮ พะครติ� แพป โรฮ เอะ ไม่ ป ซออย ฮงาื ฟา โค
รยญ โดฮ� 15 เอะ มัฮ ตอก ป ซออย ฮงาื ป ตอง พะ
ครติ ทไว ละ พะจาว โฮ� ซออย ฮงาื อื เซ ฟา ฮอยจ
ละ โม ป เอจี ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ ไม่ โม ป เอจี ซ ไลจ
ซ โลม� 16ละ โม ป เอจี ซ ไลจ ซ โลม เมอ� เอจี มัฮ
ป ซออย ละ อื ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ละ โม ป เอจี ซ โปน
มัป่ เปอ� ปังเมอ เอจี มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ อื ฮอยจ
ละ โฮลฮ อื จีวติ แตะ� กัน ระ ไล ตอก เซ แจง โอ อื
ไก ป ซ เกียฮ ยุฮ นึง โกะ แตะ ไอฮ แฮ� 17 เอจี ไก
งอ่น ป เกือฮ ไลลวง พะจาว แปน ตอก นัมกา โชะ
แตะ โซม� เอะ ปังเมอ โอ ตอก โม เซ� เอะ มัฮ กวน
ไจ ยุฮ พะครติ� อฮั ตัม รพาวม เนอึม แตะ ซองนา
พะจาว นึง มัฮ พะจาว ป ดวน เอะ โฮว ตอก เซ�

3
ป ยุฮ กัน ตัม ลปุง ซันญา โคระ

1 เญือม อฮั ฮะ ตอก เซ อมั แกต เปอะ มัฮ อวต
เอะ ติ แตะ ละ เปอะ� มัฮ โตว อ�ื เอะ จัมเปน โตว
โรวก นังซื ลัปลอง ละ โม เปะ� ตอก กอ โรวก ปุย
ไฮญ อื ละ เปอะ� ไม่ โรวก อื เน่อมึ นึง โม เปะ ละ
ปุย ไฮญ โฮ� 2 เอจี มัฮ เอนิ โม เปะ ไอฮ ป ตอก นังซื
ลัปลอง ยุฮ เอะ เอ� พะจาว เอจี ไซฮ อื โตะ รพาวม
โม เอะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ลาว ไม่ ยุง แตะ ไล อ�ื 3 เอจี
ที ละ ปุย มัฮ โม เปะ นังซื ไซฮ พะครติ ไม่ รโปะ อื นึง
เอะ เอ� มัฮ โตว ไซฮ อื นึง แพน ซโมะ ไม่ นัมมึก�
มัฮ ไซฮ อื โตะ รพาวม ปุย เบือ ลปุ พะจาว ป ไอม
ลอป�

4 เอะ อฮั โอเอฮี เฮี นึง ไซญ รพาวม แตะ นึง พะ
จาว เบือ พะครติ� 5 เอะ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ เกียฮ
ยุฮ กัน เฮี เบือ กัมกึต วไิซ โกะ แตะ ไอฮ� ป เกียฮ
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ยุฮ เอะ กัน เฮี นึง อื มัฮ เบือ อมันัต ฮอยจ เน่อมึ นึง
พะจาว� 6 มัฮ พะจาว ป เกือฮ เอะ เกียฮ ยุฮ กัน ตัม
ลปุง ซันญา โคระ ยุฮ แตะ� ลปุง เซ มัฮ โตว โกตไม
ไซฮ ปุย อาึง� มัฮ ไก อื เบือ ลปุ พะจาว� โกตไม ไซฮ
ปุย อาึง เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุม� ลปุ พะจาว ปังเมอ
มัฮ ป เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ�

7 ไพรม อื พะจาว ไซฮ โกตไม นึง ด่อยฮ แตะ นึง
แพน ซโมะ� เญอืม เกือฮ อื ละ ปุย พะจาว เปลีฮ รงั
ซเปีย ยุฮ แตะ ไม่ อ�ื รงั ซเปีย เซ ปัง เอจี ไฮลม ปุ
ปุ� รฌิญ ลัง่ นึง นา ไอ โมเซ ปอ เอนิ โอ ปุย ปุน แก
นา อ�ื โกตไม เซ ปัง มัฮ ป ซ เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ฮอยจ ลัง่ ไม่ รงั ซเปีย ตอก เซ�
8 รงั ซเปีย ป ไก ไม่ กัน ยุฮ ลปุ พะจาว โม่ ไมจ ฮา
เซ แม ซเปีย อ�ื 9 ดัฮ กัน ป เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ
ฮอยจ ไม่ รงั ซเปีย ตอก เซ โฮ� กัน ป เกือฮ ปุย โปน
ตุต แตะ โม่ ไมจ โรฮ ฮา เซ แม รงั ซเปีย อ�ื 10 มัฮ
โรฮ ตอก เฮ�ี รงั ซเปีย ป ไก ไพรม อื เซ เญือะ รงั
โตว เฟือฮ� รงั ซเปีย ป ตึก นึง ไมจ แตะ ป ไก ปเล่ีย
เฮ�ี เรยีง รงั ซเปีย ฮา ป ไก ไพรม เซ� ปอ ไฆร อื
ยุฮ เอนิ� 11 โกตไม ป ไก จุบัน่ เซ� ดัฮ ฮอยจ ไม่ รงั
ซเปีย ตอก เซ โฮ� ลปุง ซันญา ป ไก ลอป เซ แจง
เรยีง รงั ซเปีย อื ฮา เซ แม�

12 เคียง ซโอว รพาวม เอะ ไม่ ไล เซ เยอ� เอะ
โฮลฮ เนอึม รพาวม กา แตะ เบือ อ�ื 13 เอะ ตอก
โตว ไอ โมเซ� นึง เลอึป ไอ โมเซ นา แตะ นึง พา�
ละ โอ อื ซ เกือฮ โม อซิราเอน ยุ ไฮลม รงั ซเปีย นึง
นา แตะ เซ ปุ ปุ ฮอยจ ละ ไฆร อ�ื 14 รพาวม รโม่
ยฮ โม อซิราเอน เซ เฟียก ตัน เยอื ลัง่� โม เซ เญื
อม ลาว อื นังซื ลปุง ซันญา ไพรม เซ� ตอก ลัง่ ป ไก
โอเอฮี เลอึป รพาวม อื ฮอยจ ปเล่ีย� ตอก พา เลอึ
ป นา ไอ โมเซ โฮ� มัฮ เบือ พะครติ โน่ง ป เกียฮ
โปฮ พะจาว โอเอฮี เซ ละ อ�ื 15 ปัง มัฮ ปเล่ีย เฮี เญื
อม ลาว โม อซิราเอน โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� รพาวม
อื ตอก ลัง่ โอเอฮี ป เลอึป ฮา อื โฮ� 16 ปัง มัฮ ตอก
เซ� เญอืม ฮอยจ ปุย เคะ พะโองจาว� เญือะ ไก โตว
พา เลอปึ นา อ�ื 17พะโองจาว อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่
ลปุ พะจาว� อาวต ลปุ พะโองจาว นา ออฮ� ปุย นา
เซ เอจี โปน แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี� 18 โม เอะ
เตือง โอยจ เจอ เอจี รฌิญ ตื รงั ซเปีย ยุฮ พะโอง
จาว นึง เงอะ� นึง โอ เอะ เญือะ ไก พา เลอึป นา�
ลปุ พะจาว เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ พะโองจาว� รงั ซเปีย
ป โอก เน่อมึ นึง อื มัฮ ป เปียน เอะ เกือฮ โฮลฮ รงั
ซเปีย แตะ ปุ ปุ� ฮอยจ ละ ซ ตอก โรฮ เอะ โกะ อ�ื

4
เนะซองั เอะ มัฮ ตอก โดง เตะ

1พะจาว เอจี เลียก พาวม เนอมึ นึง เอะ� ปอ ปุน
เกือฮ อื เอะ โฮลฮ ยุฮ กัน ระ ไล เฮี เบือ อ�ื มัฮ เซ
ป โอ เอะ ชุม รพาวม นึง ฆาื อ�ื 2 เอะ เอจี โปวฮ ฮุ
ไลลวง เฮยีง บ่วก แตะ ละ ปุย ป ลัง โซะกิจ ปุย นึง
เซ� เอะ ซาวป โตว รชุยจ ปุย นึง ป โอ เนอึม� โบว
โตว ลปุง พะจาว เกือฮ แปน ป โอ เนอมึ� เอะ ครอฮ

เฮาะ ลปุง เนอมึ ละ ปุย ซโตฮ� รพาวม ปุย ยุง ป พิต
ไม่ ป ปุก ตอก ออฮ� เอะ เกือฮ ติ แตะ ปุก รพาวม
ปุย ตอก เซ เตือง โอยจ อื ซองนา พะจาว� 3 ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ เอะ เซ� ดัฮ ไก งอ่น
ป ตอก โอเอฮี ป เลอปึ ฮา อ�ื ปุย โม เซ เอจี มัฮ ปุย
ซ ไลจ ซ โลม� ปุย ไฮญ เลอึป โตว อื ฮา อ�ื 4 โม
เซ เจือ โตว อื นึง เกือฮ พี กุม ปลัฮเตะ เฮี รพาวม อื
อาวต ก เฟียก อ�ื พี เซ เดีย ป ซเปีย ป ซ ซอต ละ
อื เซ ฮา อ�ื เอจี มัฮ ซเปีย เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป มัฮ ไลลวง โญตซัก ยุฮ
พะครติ เซ� พะครติ เซ เอจี มัฮ เอนิ ตอก พะจาว โค
รยญ จัต โครยญ เจือ� 5 เอะ ครอฮ โตว ไลลวง โกะ
แตะ ละ ปุย� เอะ ครอฮ ไลลวง มัฮ พะเยซูครติ พะ
โองจาว ละ ปุย� ไม่ รโฮงะ มัฮ แตะ กวนไจ ยุฮ โม
เปะ นึง ซ โฮลฮ พะเยซู โญตซัก แตะ เบือ อ�ื 6 เอจี
มัฮ พะจาว ไอฮ ป อฮั เฮ�ี �เกือฮ ซเปีย ไก ลลาึง ก
เฟียก อ�ื� อฮั เซ� พะจาว เซ เอจี มัฮ พะจาว ติ
ไม่ ป เกือฮ ซเปีย ยุฮ แตะ รงั โตะ กไน รพาวม เอะ�
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุง ไลลวง รงั ซ
เปีย ยุฮ แตะ ป รฌิญ เน่อมึ นึง นา พะครติ เซ�

7 ปัง มัฮ ตอก เซ เอะ เอจี ไก ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ พะ
จาว กไน โกะ เนอึม เมอะ ป ตอก โดง เตะ โฮ� นึง
ซ ที อื ละ ปุย โอ อมันัต ระ เซ ฮอยจ เน่อมึ นึง เอะ
ไอฮ� เอจี แจง มัฮ อื อมันัต พะจาว� 8 เอะ เอจี ไตป
โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ� ปังเมอ โอ โฮฮ ฮา ปุน โอต
เตอะ� ติ ติ เลีฮ อื อาวต ไม่ กลาึง รพาวม แตะ� ปัง
เมอ โอ โรฮ ปอ ไลจ รพาวม เมอะ� 9 โฮวน ป โคม
เฮง เอะ เอ� ปังเมอ โอ ไก เญือม อาวต โน่ง โนก ปุ
โฮมว แตะ� เอะ เอจี ปุฮ ปุย เยอะ ปอ ฆลาื เยอะ�
ปังเมอ โอ โรฮ ปอ ยุม เมอะ� 10 ไลลวง ยุม พะเยซู
เอจี แปน ลอป ตอก รบุยฮ ลกลอม นึง เนะซองั เอะ
เฮ�ี เอะ เอจี ญอม โอต ป โซะ ละ ซ เกือฮ แตะ ไล
ลวง จีวติ พะเยซู เปลีฮ โรฮ ติ แตะ นึง เนะซองั เอะ
เฮ�ี 11 ติ เจน ไอม เมอะ เฮ�ี เอะ ซเปี ลอป ยุม เมอะ
ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะเยซู� เดอมึ ปุย ซ โฮลฮ
ยุ จีวติ อื นึง เนะซองั เงอะ เฮ�ี 12 ดัฮ มัฮ ตอก เซ�
ป รซอฮ นึง โม เอะ เซ มัฮ กัน ยุม� ละ ซ เกือฮ ฮะ
จีวติ พะเยซู รซอฮ กไน โม เปะ เบือ อ�ื

13พะทัม อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี เจือ พะจาว� มัฮ เซ ป
เกียฮ อฮั โอเอฮี เบือ อ�ื� อฮั เซ� เอะ เจือ โรฮ ตอก
เซ� มัฮ โรฮ เซ ป เกียฮ อฮั โอเอฮี เบือ อ�ื 14 เอะ
ยุง เงอะ พะจาว เอจี เกือฮ พะเยซู จาว โกฮ ไอม แม
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื เอะ โกฮ ไอม
ดิ ไม่ พะเยซู เซ� ฟวยจ เซ ซ นัม ดิ โรฮ เอะ ไม่ โม
เปะ ฮอยจ ก อาวต โกะ แตะ� 15 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ
ไก อื ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� ดัฮ กุนมุ่น ยุฮ พะ
จาว ฮอยจ แนฮ ละ ปุย โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ�
ซ โฮวน โรฮ ป ไววอน ญันด่ี นึง อื ไม่ ซ แปน อื โญต
ซัก ละ พะจาว เบือ อ�ื

โอเอฮี ป ไก จุบัน่ ไม่ ป ไก ลอป
16 มัฮ เซ ป โอ เอะ ชุม รพาวม นึง ฆาื อ�ื ปัง ไลจ

เนะซองั เอะ ปุ ปุ� รพาวม รโม่ยฮ เฮะ เปียน โคระ
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แนฮ โรฮ ปุ ปุ โครยญ ซเงะ่� 17 เม่ะมัก่ โฮลฮ เอะ
โอต เญี่ยะๆ ญุ่ๆ จุบัน่ เฮ�ี ซ เกือฮ เอะ โฮลฮ โญต
ซัก ระ เนอึม ป โอ เญาะ เกียฮ ลอยจ เบือ อ�ื โฮฮ
ฮา เกียฮ แพป เปอะ ไม่ เม่ะมัก่ โอต เตอะ ปเล่ีย เฮ�ี
18 เอะ มัฮ โตว งอ่ต ไลลวง โอเอฮี ป เกียฮ ยุ ปุย นึง
ไง่ แตะ� มัฮ งอ่ต ไลลวง โอเอฮี ป โอ ปุย เกียฮ ยุ
นึง ไง่ แตะ� โอเอฮี ป เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ มัฮ ป
ไก จุบัน่ โน่ง� โอเอฮี ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ
เซ มัฮ ป ไก ลอป�

5
ไลลวง ตอก ซ เปียน เอะ ติ แตะ

1 เนะซองั เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ตอก พากัง โฮ�
เอะ ยุง เงอะ ดัฮ พากัง อาวต เตอะ เฮี เอจี ไลจ โฮ�
เอะ เอจี ไก เญือะ นึง เมือง มะลอง� มัฮ โตว เญือะ
ป ยุฮ ปุย นึง เตะ แตะ� เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ อาึง
ละ เอะ เอ� เญือะ เซ มัฮ ป ซ ไก ลอป� 2 ปเล่ีย เฮี
เอะ แงงฮั โตะ รพาวม แตะ นึง รไม่จ แตะ อาวต
นึง เญือะ โคระ แตะ� ตอก จาวป ปุย เครองึ โคระ
แตะ โฮ� 3 ดัฮ เอจี โฮลฮ จาวป ตอก เซ โฮ� เอะ ซ
โฮลฮ โตว อาวต ปลาว โนก โกะ เนอึม แตะ� 4 เญื
อม อาวต ลัง่ เงอะ นึง พากัง ปลัฮเตะ เฮี แตะ� เอะ
แงงฮั นึง ตุก รพาวม แตะ� มัฮ โตว ฆวต โปวฮ เนะ
ซองั ปลัฮเตะ เฮี แตะ� มัฮ ฆวต เกือฮ พะจาว จาวป
เนะซองั เมือง มะลอง ละ แตะ� นึง ซ เกือฮ โอเอฮี
เกียฮ ยุม เฮี เปียน ติ แตะ แปน ป ซ ไอม ลอป� 5 ป
เอจี เพรยีง อาึง เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ เปียน ติ แตะ
ตอก เซ� เอจี มัฮ พะจาว� เอจี เกือฮ ลปุ แตะ ละ
เอะ แปน แมจัม เกือฮ เอะ ยุง แจง แน ซ โฮลฮ แตะ
โอเอฮี ตอก เซ�

6 มัฮ เซ ป โฮลฮ เอะ อาวต ลอป ไม่ รพาวม เรยีง
แตะ เบือ อ�ื เอะ ยุง เงอะ ติ เจน อาวต ลัง่ เอะ นึง
เญือะ เนะซองั เฮี แตะ� เอะ ซไง ลัง่ ฮา เญือะ ยุฮ
พะโองจาว� 7 เอจี มัฮ รพาวม เจือ เยอะ ป นัม จี
วติ เอะ เอ� มัฮ โตว โอเอฮี ป เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่
แตะ� 8 เอะ เอจี อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ฮา ซ
อาวต ลัง่ เงอะ เอะ ฆวต โอก ฮา เญือะ เนะซองั เฮี
แตะ� ไม่ ฆวต อาวต เตอะ นึง เญือะ ไม่ พะโองจาว�
9 ปัง มัฮ ตอก เซ� ป ระ ไล นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี ปัง
อาวต เตอะ เญือะ ลัก่เอฮี ญุ่ก� ปัง อาวต เตอะ ลัก่
เติต ญุ่ก� เอะ ฆวต ยุฮ ลอป ป ปุก รพาวม พะจาว�
10 เอะ เตือง โอยจ เจอะ ซ จัมเปน อาวต ตื ซองนา
พะครติ ละ ซ โฮลฮ อื รเตีฮ กัน ยุฮ เอะ� เญือม เซ
โม เอะ ซ โฮลฮ ป โปง แตะ โฮลฮ ตัม กัน ยุฮ แตะ
นึง เนะซองั เฮี แตะ� ตัม เมาะ ไมจ เมาะ ฆอก อ�ื
มัฮ เซ ป ไมจ เอะ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ฆาื อ�ื

กัน ระ ไล ป เกือฮ ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว
11 เอะ ยุง เงอะ ตอก ซ ไมจ แตะ ฮลัต นึง พะโอง

จาว เซ� มัฮ เซ ป ฆวต นัม รพาวม ปุย ฆาื อ�ื พะ
จาว ยุง ไลลวง เอะ โครยญ เจือ� อาึ ฆวต เกือฮ โรฮ
โม เปะ ยุง ไลลวง เอะ ฮอยจ โตะ รพาวม โด่ะ เปอะ
ตอก เซ โรฮ� 12 เอะ มัฮ โตว ฆวต อู ลอป ไลลวง ยุฮ
โกะ แตะ ละ โม เปะ� ฮา เซ เอะ มัฮ ฆวต เกือฮ โม

เปะ ไก ตอก ไซญ รพาวม นึง เอะ� เดอมึ เปอะ ซ ไก
ควน เกียฮ กอก รโฮงะ ไลลวง ยุฮ เอะ ละ โม ป ซาวป
อวต ลื ไลลวง ก พริ ปุย� ฮา ซ อวต แตะ ไลลวง กไน
ปุย� 13 เญอืม ยุฮ อฮั เอะ โอเอฮี ตอก ปุย เงา่ะ โฮ�
เอะ เอจี มัฮ ยุฮ อฮั ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ พะจาว� เญื
อม ยุฮ อฮั เอะ อื ตอก ปุย ซเมอ โฮ� เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ
อฮั ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� 14 เอจี มัฮ รพาวม
ฮรกั ยุฮ พะครติ ป ตัตเตียง รพาวม เอะ ตอก เซ�
เอะ เอจี ยุง แจง แน เยอะ ตอก เฮ�ี เอจี ไก ติ ปุย ป
ยุม ตัง ปุย เตือง โอยจ อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุย
เตือง โอยจ อื เอจี ยุม ดิ โรฮ ไม่ อ�ื 15 เอจี ยุม ตัง
ปุย เตือง โอยจ อื นึง ซ เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ ไอม ละ
โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ เกือฮ อื ไอม ละ ป ยุม ตัง แตะ
ไม่ ไอม โรฮ อื ละ ป โกฮ ไอม แม ตัง แตะ เซ โรฮ�

16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ
เอะ เญือะ งอ่ต โตว ไลลวง ปุย ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี อ�ื ปัง ไก ติ โฮน เญอืม งอ่ต เตอะ ไลลวง พะ
ครติ ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ เฮี อ�ื ปเล่ีย เฮี เญือะ
งอ่ต โตว ไลลวง อื ตอก เซ� 17 ปุย เมาะ ป รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เตอ� เอจี แปน ปุย โคระ ยุฮ
พะจาว� ไลลวง จีวติ ไพรม อื เอจี ไฆร� เอจี เปีย
น โคระ เตือง โอยจ อ�ื 18 เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ โอ
เอฮี เฮี เตือง โอยจ อ�ื เอจี เกือฮ เอะ ปุก ปอ ปุ แตะ
ไม่ โกะ แตะ เบือ พะครติ เซ� เอจี มอป โรฮ กัน เฮี
ละ เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ ซาวป เกือฮ ปุย ไฮญ ปุก
ปอ ปุ แตะ ไม่ โกะ อื โรฮ� 19 ลปุง รโฮงะ เอะ เอจี
มัฮ เฮ�ี พะจาว มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ
ไม่ โกะ แตะ เบือ พะครติ� เญือะ ทื โตว พิต โฌวะ
ยุฮ อื แปน ตุต ละ อ�ื ไลลวง กัน เกือฮ อื ปุย ปุก
ปอ ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ เซ เอจี มอป โรฮ อื ละ เอะ�
20 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ เอจี โฮลฮ แปน ป ซึป กัม
นัม ปัก พะครติ ละ โม เปะ� พะจาว เอจี เกือฮ เอะ
อฮั เนอมึ อฮั แนม โอเอฮี ฆรอ แตะ ละ โม เปะ� มัฮ
เซ ป ปัว เอะ โม เปะ งอ่ต ป อฮั เอะ ตัง พะครติ เซ
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ ติ แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ
ไม่ พะจาว� 21พะครติ มัฮ ป โอ ไก มัป่ ยุฮ เฟือฮ�
พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ อื รโจะ ดิ ไม่ มัป่ ยุฮ เอะ�
เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ รโตง แตะ นึง กัน ซืไซ ยุฮ พะจาว
เบือ รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เซ�

6
1 เคียง เอจี มัฮ เอะ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ พะจาว� เอะ

ปัว อฮั เนอมึ อฮั แนม ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี เอจี โฮลฮ
เปอะ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� ปุ เกือฮ แปน ป โอ ไก ป
มัฮ ละ เปอะ� 2 พะจาว เอจี อฮั เฮ�ี �เวลา เญือม
ปุก อื รพาวม เมอะ อาึ เอจี ฮมอง เงอะ ป อฮั โม เปะ
เอ� ซเงะ โปน ปุย มัป่ เซ อาึ เอจี เรอึม โม เปะ��
อฮั เซ พะจาว� งอ่ต แลน� มัฮ ปเล่ีย เฮี เญือม ปุก
อื รพาวม พะจาว� มัฮ ซเงะ เนาะ เฮี ซเงะ โปน ปุย
มัป่ เปอ�

โอเอฮี ป เกือฮ ปุย ยุง มัฮ ปาวโล กวนไจ ยุฮ พะ
จาว
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3 เอะ ฆวต เกือฮ โตว ปุย ไก ตอก เกียฮ เติ กัน ระ
ไล ยุฮ เอะ เฮ�ี เอะ งอ่ต แนฮ ตอก โอ แตะ ซ เกือฮ
โอเอฮี เซ แปน ป เติก ป นัน ละ ปุย ฆาื อ�ื 4 เอะ
ฆวต เปลีฮ เนอึม มัฮ แตะ กวนไจ ยุฮ พะจาว นึง ป
ยุฮ ป อฮั แตะ โครยญ เจือ� เอะ โอต เม่ะมัก่ แตะ
ไม่ ไปลญ เออปึ แตะ ไม่ ยุฮ แตะ ป ญัก ป นอ ไม่
รพาวม ลัง่ แตะ� 5 ปุย เอจี ปุฮ เอจี เฟียต เอะ� เอจี
คัง เอะ โตะ คอก� เอะ อาวต ลลาึง ฮาวก รพาวม
ซาวม ไง่ ปุย โฮวน ละ แตะ� เอะ โฮลฮ ยุฮ กัน ปอ
โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� เอะ กอ โฮลฮ ไปลญ ไอจ ไม่
วติ โซม ม่อยญ จัน เนอะ� 6 เอะ เอจี เปลีฮ มัฮ แตะ
กวนไจ ยุฮ พะจาว นึง ไล ซงะ่ ซงอม แตะ� ไม่ ป ยุ
ป ยุง แตะ� ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ไม่ เลียก พาวม
โซะ ไง่ แตะ นึง ปุย� เปลีฮ โรฮ เบือ ลปุ พะจาว ไม่
รพาวม ฮรกั เนอึม แตะ� 7 ไม่ อฮั ลอป แตะ ลปุง
เนอึม ละ ปุย� ไม่ เปิง แตะ อมันัต ยุฮ พะจาว� เค
รองึ รุป ยุฮ เอะ มัฮ กัน ซื กัน ไซ� เกือฮ แปน ควน
เฆีญ โกะ แตะ ไม่ ควน ตอซู แตะ ไม่ ป โอ ไมจ� 8ป
นัปทื เอะ ไก โรฮ งอ่น� ป พลิฮ บึน เอะ ปังเมอ ไก
โรฮ งอ่น� ป เพียก เอะ ไก� ป ลื เอะ ไก โรฮ� ปุย
อฮั เอะ มัฮ ป จุ ปุย� ญันได่ เอะ อฮั ลปุง เนอมึ ละ�
9 เอะ มัฮ ปุย โอ พรุ โอ มอยฮ� ปุย ปังเมอ ยุง ป มัฮ
เอะ เตือง โอยจ แตะ� เอะ เอจี ซเปี ยุม โฮวน โฮน�
ปังเมอ ไอม โรฮ ลัง่ เงอะ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี ปัง อาวม
เตะ ฮมอง มวยญ� ปอ โตว โรฮ ยุม เมอะ� 10 ปัง
อาวต ไม่ รพาวม ตุก แตะ ไก แนฮ ลัง่ รพาวม ไมจ
มวน นึง เงอะ� เอะ ตอก ป ตุกญัก ฮกั ฮนิ� ปังเมอ
โฮวน ป โฮลฮ แปน ป กอย เบือ เอะ เอ� เอะ ตอก ป
โอ ไก ป ติ ป เตอื ยุฮ� ปังเมอ พอม ป ไก ยุฮ ฮุ�

11 โม เปะ ปุย เมือง โครนิ เนอ� เอะ เม่าะ โตว โอ
เอฮี ฮา เปอะ� รพาวม แตะ รโฮงะ โอยจ ละ เปอะ�
12 ดัฮ เปอะ อาวม ลัง่ โอ แตะ โรวต รโฮงะ รพาวม
แตะ ละ เอะ� มัฮ โตว ฆาื เอะ� เอจี มัฮ ฆาื โม โกะ
เปอะ ไอฮ� 13ปเล่ีย เฮี อาึ มัฮ อฮั ละ เปอะ ตอก อฮั
แตะ ละ กวน โกะ แตะ� ไมจ เปอะ รโฮงะ รพาวม
แตะ ละ เอะ ตอก รโฮงะ เอะ อื ละ โม เปะ โรฮ� ปุ
เญือะ เม่าะ โอเอฮี ฮา เอะ�

ไมจ โตว ปุย รโจะ ไม่ ป โอ เจือ
14 ปุ เลียก ดิ นึง แอก ติ ไม่ โม ป โอ เจือ� กัน ปุก

กัน ลอก อมั เกียฮ โฮมว ดิ ไม่ กัน พิต กัน โฌวะ�
ซเปีย อมั เกียฮ อาวต ดิ ไม่ เฟียก� เกียฮ อาวต ดิ
โตว� 15พะครติ ไม่ ซาตัน อมั เกียฮ ปุก อื ปุ แตะ�
ป เจือ ไม่ ป โอ เจือ อมั ซ เกียฮ รโจะ ดิ อื รพาวม
แตะ� 16 วฮินั ยุฮ พะจาว อมั เกียฮ ปุก ปอ อื ปุ แตะ
ไม่ ฮุป ไว ปุย� แจง โอ อื เกียฮ ฮา� เอจี มัฮ เอะ
เฮี ป มัฮ วฮินั อาวต พะจาว ป ไอม ลอป เซ นึง เงอ�
พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ อาวต ไม่ โม เซ� ซ
รโจะ รพาวม แตะ ไม่� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื โม
เซ ซ แปน ปุย ไน อาึ�� อฮั เซ�

17 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว อื ตอก เฮี ฆาื อ�ื �โม เปะ
ไมจ เปอะ โอก ฮา ปุย โม เซ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ

โน่ง ติ แตะ ฮา� ปุ เญือะ เกวคอง ซองไซ ไม่ โอเอฮี
ป โอ ซงะ่ ซงอม เมอ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ อาึ ซ
รปัคัม โม เปะ� 18 อาึ ซ แปน เปือะ เปอะ� โม เปะ
ซ แปน เปอะ กวน รเมะ กวน รโปวน อาึ�� อฮั เซ
พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�

7
1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ลปุง ซันญา ตอก เซ เอจี

มัฮ ฮอยจ อื ละ เอะ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ เอะ เกือฮ
ติ แตะ ซงะ่ ฮา โอเอฮี ป ซ เกือฮ เอะ รแอม� เตือง
โกะ เนอึม เมอะ ฮอยจ ละ รพาวม เมอะ� ไมจ เอะ
เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ รพาวม นัปทื เนอึม แตะ พะ
จาว� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม โครยญ
เจือ�

รพาวม ไมจ มวน ยุฮ ปาวโล
2 ไมจ เปอะ รปัคัม เอะ โตะ รพาวม เปอะ� เอะ ยุฮ

โตว ป พิต ละ ปุย ติ เนอมึ� เอะ จุ โตว ปุย ไลจ ติ ปุย
เนอึม� เอะ ซาวป โตว ริ โอเอฮี ยุฮ ปุย ติ ตื เนอึม�
3 อาึ มัฮ โตว อฮั ไล เฮี นึง ซ เติ แตะ โม เปะ� เอจี
ตอก ป อฮั ละ เปอะ ไพรม อื โฮ� เอะ ฮรกั เนอมึ โม
เปะ� ปัง ยุม ปัง ไอม ญุ่ก� เอะ ไก แนฮ รพาวม ติ
โดฮ ไม่ ปุ แตะ� 4 อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง โม เปะ�
อาึ ปุน นาตา แตะ เบือ โม เปะ� ปัง อาวต เตอะ ไม่
เม่ะมัก่ แตะ อาึ เรยีง ลัง่ รพาวม เมอะ� รพาวม ไมจ
มวน ป โฮลฮ โฮะ เบือ โม เปะ เซ เอจี โฮฮ วฮิ เอนิ�

5 ไพรม อื เญอืม ฮอยจ เจอะ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย
เอะ โฮลฮ โตว รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� เอะ อาวต
ไม่ เม่ะมัก่ แตะ โครยญ เจือ� โฮลฮ แนฮ เก ปุ แตะ
ไม่ ปุย ไฮญ� โตะ รพาวม เมอะ เอะ ไก แนฮ รพาวม
ฮอ นึง โกะ แตะ� 6 เญือม เซ พะจาว ปังเมอ เกาะ
โลม รพาวม เอะ� นึง เกือฮ อื ติโต ฮอยจ เคะ เอะ�
เอจี มัฮ พะจาว ป เกียฮ เกาะ โลม ลอป รพาวม โม ป
โอ มวน รพาวม� 7 มัฮ โตว เบือ ฮอยจ ติโต เซ โน่ง
ป เกือฮ รพาวม เอะ มวน� มัฮ โรฮ เบือ รโฮงะ อื
ไลลวง ตอก เอจี เกาะ โลม โม เปะ รพาวม โกะ แตะ
ติ� ไม่ รโฮงะ อื ตอก ฆวต ยุ โม เปะ อาึ� รโฮงะ โรฮ
ตอก ตุก รพาวม โม เปะ นึง อาวม เนอึม เปอะ พิต
แตะ� ไม่ ตอก รโพ โม เปะ ไลลวง อาึ นึง รพาวม
เรยีง เปอะ� มัฮ เซ ป ไมจ มวน รพาวม อาึ เบือ อื
ฮา ไพรม แตะ�

8 นังซื รโปะ อาึ ละ เปอะ ไพรม อื เซ� ปัง ตุก
รพาวม เปอะ ฆาื ญุ่ก� อาึ ไกลฮ โตว นึง ไซฮ แตะ
รโปะ ละ เปอะ� เญือม ฮมอง อาึ ตุก รพาวม เปอะ
ฆาื นังซื รโปะ อาึ เซ อาึ ไกลฮ เนอึม ฆาื ติ เตะ�
รพาวม ตุก โม เปะ เซ มัฮ ป ไก ติ เตะ โน่ง� 9 ปเล่ีย
เฮี อาึ มวน แม รพาวม เมอะ� มัฮ โตว เบือ เกือฮ
ฮะ โม เปะ ตุก รพาวม� มัฮ เบือ โฮลฮ โม เปะ เฌาะ
โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ เบือ รพาวม ตุก เปอะ เซ�
รพาวม ตุก อาวม โม เปะ เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
พะจาว� มัฮ เซ ป โอ โม เปะ ไลจ รพาวม ฆาื นังซื
รโปะ อาึ ละ เปอะ เซ� 10 รพาวม ตุก ฮอยจ เน่อมึ
นึง พะจาว มัฮ ป เกือฮ ปุย เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ ฮอยจ ละ โปน อื มัป่� ไก โตว ไกลฮ นึง รพาวม
ตุก ตอก เซ� รพาวม ตุก เกว ไม่ ไลลวง ปลัฮเตะ
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เฮี ปังเมอ คัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื 11 งอ่ต แลน
ตอก เกือฮ พะจาว เปอะ ยุฮ เบือ รพาวม ตุก เปอะ
เซ� งอ่ต ตอก โฮลฮ เปอะ รพาวม เรยีง แตะ เบือ
อ�ื งอ่ต เมาะ แด่น เปอะ นึง ซ เปลีฮ เปอะ โอ แตะ
ไก พิต� งอ่ต ตอก รอก พาวม เปอะ ฆาื ยุฮ ปุย มัป่
เซ� ไม่ ตอก เครองึ รไจจ เปอะ ฆาื� ไม่ ตอก รไม่จ
เปอะ ยุฮ ป ปุก� ไม่ ตอก ฆวต ทไว เปอะ ติ แตะ ละ
พะจาว� ไม่ แด่น เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ป ยุฮ ป พิต
เซ ลอก ตุต แตะ� เอจี ที นึง เซ โอ โม เปะ ไก พิต นึง
ไลลวง เซ ติ เจือ เนอมึ� 12 ปัง ไซฮ อาึ รโปะ นังซื เซ
ละ เปอะ� อาึ มัฮ โตว ไซฮ ละ ป ยุฮ ป พิต เซ โน่ง�
ละ ป โฮลฮ โอต ป โซะ ฆาื ป ยุฮ ป อฮั ปุย ละ แตะ
เซ ปุ โรฮ มัฮ อ�ื มัฮ ไซฮ แฮะ ละ ซ เกือฮ แตะ โม
เปะ ยุง แจง แน เมาะ เรยีง รพาวม เปอะ นึง เนอึง
แตะ ป อฮั เอะ ซองนา พะจาว� 13 มัฮ เซ ป โฮลฮ
เอะ รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื
โนก ฮา รพาวม เรยีง โฮลฮ แตะ ตอก เซ� เอะ

โฮลฮ แม รพาวม มวน แตะ เบือ รพาวม ไมจ มวน
ยุฮ ติโต ติ� นึง โฮลฮ อื อาวต ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง
แตะ เบือ โม เปะ� 14กา เซ อาึ เอจี ลื โม เปะ ละ ติโต
เซ� โม เปะ เกือฮ เปอะ โตว อาึ โซะกิจ ฆาื เปอะ�
เอะ เอจี อฮั ลอป ลปุง เนอึม ละ โม เปะ� ตอก โรฮ
เซ ลปุง ลื เอะ โม เปะ ละ ติโต เซ เอจี แปน โรฮ ป
เนอึม� 15 เญือม โตก อื ละ ตอก เรยีง รพาวม โม
เปะ นึง เนอึง เปอะ ป อฮั แตะ� ไม่ ตอก รปัคัม โม
เปะ แตะ ไม่ นัปทื เนอมึ เปอะ ตอก เซ� รพาวม ฮรกั
อื โม เปะ โฮว ละ โฮวน แตะ ปุ ปุ ฆาื อ�ื 16 อาึ มวน
รพาวม นึง โฮลฮ แตะ อาึง รพาวม แตะ นึง โม เปะ
นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�

8
ไลลวง มาื ทไว

1 เอียกปุ� เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ตอก ยุฮ
พะจาว กัน เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ลลาึง โม ครติซจัก
นึง จังวตั มาซิโด่เนีย� 2 โม เซ โฮลฮ โอต เม่ะมัก่
แตะ โฮวน เจือ� เม่ะมัก่ ลอก อื เซ มัฮ เนอมึ ป ลอง
รพาวม อ�ื โนก ฮา เซ อาวต โรฮ ไม่ ตุกญัก เนอึม
แตะ� ปัง มัฮ ตอก เซ โม เซ อาวต ลัง่ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ ปอ ปุน ทไว แตะ มาื โฮวน ไม่ รพาวม
ซเปือฮ แตะ� โฮฮ ฮา แกต ปุย อ�ื 3 อาึ ปุน แปน พี
ญัน อ�ื โม เซ เอจี ทไว เนอมึ อื เมาะ ปุน ทไว แตะ�
ทไว แม อื โฮฮ ฮา เซ แม� 4 อฮั เนอึม อฮั แนม อื
ละ เอะ นึง ฆวต เรอมึ แตะ ปุย ไน พะจาว� ป มัฮ โม
ป ตุก ป ญัก อื นึง จังวตั ยูเด่ีย� กัน ฆวต เรอึม อื
ตอก เซ มัฮ ป เกิต นึง รพาวม โกะ อื ไอฮ� 5 ป ทไว
อื เซ โฮฮ เอนิ ฮา เมาะ แกต เอะ อื ซ ทไว อ�ื โม เซ
เอจี มัฮ ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว รกา� ฟวยจ เซ
เอจี โปง โรฮ ติ แตะ ละ ซ รโพ แตะ กัน ยุฮ เอะ ตัม
ปุก อื รพาวม พะจาว� 6 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ ปัว
ติโต นึง มัฮ อื ป แนะนัม โรง นึง กัน เลียก พาวม
โม เปะ นึง โม ป ตุก เซ� เกือฮ นัม โม เปะ ฮอยจ ละ
ฟวยจ อ�ื 7 โม เปะ เอจี พอม เนอึม ป ไก ไม่ เปอะ
นึง รพาวม เจือ เปอะ� ไม่ ลปุง รโฮงะ เปอะ� ไม่ ป
ยุ ป ยุง เปอะ� ไม่ เรยีง รพาวม เปอะ นึง พะจาว�

ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ เอะ� มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ โม
เปะ ซเปือฮ โรฮ รพาวม นึง กัน เลียก พาวม เปอะ
นึง ปุย โฮน เฮี ฆาื อ�ื

8 อาึ ปัง อฮั ละ เปอะ ตอก เซ� มัฮ โตว ดวน โม
เปะ� เญอืม กอก รโฮงะ เมาะ เรยีง รพาวม ปุย ไฮญ
ละ เรอมึ แตะ ปุย ละ เปอะ ตอก เซ� อาึ มัฮ ฆวต ยุง
เงอะ ไลลวง รพาวม ฮรกั โม เปะ� เมาะ เนอึม อื ไม่
โอ อื เนอึม� 9 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไลลวง กุนมุ่น
ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ไพรม
อื ปัง ตึก นึง กอย แตะ เอจี เกือฮ ลัง่ ติ แตะ แปน ป
ตุก ป ญัก ละ ซ เรอึม แตะ โม เปะ� เดอมึ โม เปะ
ซ โฮลฮ แปน ป กอย นึง ญอม โกะ อื แปน ป ตุก ป
ญัก ตอก เซ�

10 เฮี มัฮ ป แกต อาึ นึง ไลลวง เฮ�ี ป ริ เปอะ ยุฮ
เฆอมื ติ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ แปฮ เกือฮ ฟวยจ� มัฮ โม
เปะ ป ไก รพาวม ฆวต ยุฮ กา ปุย ไฮญ� มัฮ โตว อฮั
ปลาว เปอะ โน่ง� เอจี ไก เนอึม รพาวม เปอะ นึง
ฆวต ยุฮ แตะ� 11 ปเล่ีย เฮี อาึ ฆวต เกือฮ เนอึม โม
เปะ ลอต ยุฮ เกือฮ ฟวยจ� เรยีง รพาวม เปอะ นึง
ฆวต ยุฮ แตะ ตอก ออฮ� ไมจ เปอะ เรยีง รพาวม นึง
ซ เกือฮ แตะ ฟวยจ ตอก เซ โรฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ตัม เมาะ ไก เมาะ โยะ อ�ื 12 ดัฮ เปอะ เรยีง รพาวม
นึง ทไว แตะ� พะจาว ซ เรยีง โรฮ รพาวม นึง ซ รปั
แตะ ป ทไว เปอะ เซ ตัม เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ� มัฮ
โตว อฮั อื ไม่ ป โอ ไก ยุฮ เปอะ�

13 อาึ มัฮ โตว ฆวต เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต ไม่
ระ รบุยฮ เชยีน ลกลอม แตะ ละ ซ เกือฮ ฮะ ปุย ไฮญ
อาวต ปลาว งาวม เร�ี มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ บรญิ
ป โฮลฮ ตอก ปุ แตะ� 14 ปเล่ีย เฮี มัฮ เญือม เอจี
อาวต เปอะ ไม่ อาวป ปอ โซม มาื ปอ ไจ แตะ� เอจี
ลัมเปิง โรฮ เปอะ เรอึม โม ป ตุก ป ญัก� ฟวยจ เซ
ดัฮ โม เปะ ตุกญัก โฮ� เญอืม อาวต โม เซ ไม่ อาวป
ปอ โซม มาื ปอ ไจ แตะ� โม เซ ซ เรอมึ โรฮ โม เปะ�
มัฮ ตอก เซ ตอก ซ บรญิ อ�ื 15 เอจี ตอก อฮั พะ
ทัม เฮ�ี �ป ไรฮ โฮวน� โฮฮ โตว ฮา โซม อ�ื ป ไรฮ
รมัฮ� วติ โตว โรฮ ฮา โซม อ�ื� อฮั เซ พะทัม�

16 เอะ ญัน ด่ี ไม่ พะจาว นึง เกือฮ อื ติโต เรยีง
รพาวม นึง ไฌม แตะ โม เปะ ตอก เรยีง รพาวม เอะ
โรฮ� 17 มัฮ โตว ฆวต เนอึง อื ป อฮั เอะ โน่ง� เอจี
มัฮ โรฮ ป เกิต นึง รพาวม โกะ อื ไอฮ� มัฮ เซ ป เรยีง
รพาวม อื ละ ซ โฮว แตะ เคะ โม เปะ ฆาื อ�ื 18 เอะ
ดวน เอียกปุ แตะ โฮว ไม่ ติโต เซ ติ ปุย� โม ครติซ
จัก นัปทื เนอึม ปุย เซ โครยญ โฆะ อื เบือ กัน ยุฮ อื
นึง ครอฮ อื ไลลวง พะจาว� 19 โนก ฮา เซ โม ครติซ
จัก เอจี เลือก ปุย เซ ละ ซ แปน อื ปุโฮมว ป โฮว ดิ
ไม่ เอะ� มัฮ ซ เรอมึ อื เอะ นึง กัน โรวก แตะ มาื ทไว
ละ ปุย โฮน เฮ�ี กัน เฮี มัฮ กัน เปลีฮ ที รพาวม เลีย
ก พาวม เอะ นึง ปุย ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะโอง
จาว� 20 เอะ ฆวต แฮน ติ แตะ นึง โอ เยอะ ซ เกือฮ
ปุย ไก ตอก เติ แตะ นึง ไลลวง มาื ไปญ แตะ เฮ�ี
เอจี มัฮ ป ทไว ปุย ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� 21 เอะ
เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป ซื ป ไซ นึง
กัน เฮ�ี มัฮ โตว ยุฮ ฮุ ละ ซ ยุ พะโองจาว อื โน่ง�
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มัฮ โรฮ ยุฮ ฮุ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย เตือง โอยจ อื ยุ
โรฮ�

22 โนก ฮา เซ เอะ เอจี เกือฮ เอยีกปุ แตะ โฮว โรฮ
ไม่ ปุย ลอา เซ ติ ปุย แม� เอะ เอจี ลอง แลน รพาวม
ปุย เซ โฮวน โฮน� เอจี ยุ อุ มัฮ อื ปุย เรยีง ลอป
รพาวม นึงพะจาว� ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี ไซญรพาวม
อื นึง โม เปะ เอ� โฮว ละ เรยีง รพาวม แตะ นึง อื ฆาื
อ�ื 23 ไลลวง ติโต นึง อ�ื เอจี มัฮ ปุโฮมว อาึ ละ ซ
ยุฮ ดิ แตะ กัน นึง ซ เรอึม แตะ โม เปะ� ไลลวง เอี
ยกปุ ป ยุ เปอะ ฮอยจ ดิ อื ไม่ อื เซ� มัฮ ป โฮว ฆรอ
ครติซจัก ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะครติ� 24 ไมจ
เปอะ เปลีฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ� เดอมึ ครติซจัก
โครยญ โดฮ ซ ยุง แจง แน มัฮ ลปุง ลื เอะ โม เปะ
เซ ป เนอมึ ฆาื อ�ื

9
มาื ทไว ละ ซ เรอมึ ปุย ไน พะจาว

1 จัมเปน โตว อาึ ไซฮ รโปะ นังซื ละ เปอะ นึง ไล
ลวง มาื เรอึม ปุย ปุย ไน พะจาว จังวตั ยูเด่ีย เซ�
2 อาึ ยุง เงอะ ไก เนอึม รพาวม ฆวต เรอึม โม เปะ
อ�ื อาึ เอจี ลื โม เปะ ฆาื ละ โม ป อาวต นึง จังวตั
มาซิโด่เนีย ตอก เฮ�ี �โม เอียกปุ ป อาวต นึง จัง
วตั อะคายา เอจี ตะ เรอึม อื เน่อมึ เฆอมื ติ ลัง่��
อาึ เอจี อฮั เซ ละ� กัน เรยีง รพาวม โม เปะ เซ เอจี
แปน ควน ซอ รพาวม โม เซ โฮวน ปุย� 3 ปเล่ีย เฮี
อาึ มัฮ เกือฮ โม เอียกปุ แตะ เฮี ฮอยจ เคะ เปอะ�
เดอมึ ลปุง ลื เอะ โม เปะ เซ โอ ซ แปน ลปุง ปลาว�
ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ โฮ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
เพรยีง อาึง ติ แตะ ฆาื ตอก เอจี อฮั อาึ โม เปะ ซ
ยุฮ ละ อื เซ� 4 ดัฮ เปอะ โอ ดิ เพรยีง ติ แตะ โฮ�
ดัฮ อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ โม ป ซ ฮอยจ เน่อมึ นึง
จังวตั มาซิโด่เนีย เซ� ซ โซะกิจ โรฮ เอะ ฆาื รโตง
เปอะ นึง เอจี ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ เปอะ� โม เปะ
ปังเมอ ซ โฮว เปอะ ละ โซะกิจ แตะ ฆาื อ�ื 5 มัฮ
เซ ป แกต อาึ จัมเปน เกือฮ เอียกปุ แตะ เฮี โฮว กา
แตะ เคะ โม เปะ ฆาื อ�ื ละ ซ เพรยีง เปอะ อาึง โอ
เอฮี ป อฮั เปอะ ติ แตะ ซ ทไว เซ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ� เมาะ ซ ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ เซ ตึน เอจี ซ ฟวยจ
เพรยีง เปอะ อาึง เงอ� ซ ที ฆาื อื มัฮ อื เกือฮ เปอะ
ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� มัฮ โตว เกือฮ เปอะ นึง
จัมเปน อื ละ แตะ�

6 ไมจ เปอะ ไตม อาึง ตอก เฮ�ี ป รมัฮ ป ซมา ตึน
ซ รมัฮ โรฮ ป โฮลฮ เกป� ป โฮวน ป ซมา ซ โฮลฮ
โรฮ เกป อื โฮวน� 7 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย ไมจ อื ทไว
ตัม ป เอจี โปวต อื อาึง โตะ รพาวม โกะ แตะ ไอฮ
เตือง ไพ เตือง มัน� ไมจ โตว อื ทไว เตือง ฮลัก ลัง่
แตะ กอ� ไมจ โตว อื เกือฮ มัฮ ป จัมเปน ละ แตะ�
พะจาว ฮรกั ป ปุน เกือฮ โอเอฮี ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� 8 พะจาว เกียฮ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ
โครยญ เจือ� เกียฮ บุ อื ละ เปอะ นาวก� รน่าวก
อื ละ เปอะ โฮวน� เดอมึ โม เปะ ซ กุม ซ ปอ นึง โอ
เอฮี ป จัมเปน ละ เปอะ โครยญ เจือ� ไม่ ซ โฮลฮ
แม เปอะ เกือฮ ละ ปุย ไฮญ โฮวนๆ� 9 เอจี ตอก โรฮ
อฮั พะทัม เฮ�ี �ปุย เซ ปุน ซเปือฮ รพาวม ละ เกือฮ
แตะ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก� กัน ซื กัน ไซ ยุฮ อื ไก

โตว ลอยจ ไม่�� อฮั เซ พะทัม� 10 เอจี มัฮ พะจาว
ป เกือฮ โนง ป ซมา ละ ป ซมา โอเอฮี ฮ�ี เกือฮ โรฮ
ป โซม ป ปอน ละ ป โซม โรฮ� พะจาว เซ ซ เกือฮ
โนง ป ซมา ละ โม เปะ กุมปอ� ซ เกือฮ โรฮ อื กวยฮ
ฮอน ละ ซ โฮลฮ เปอะ เกป เปลิ อื โฮวน เบือ รพาวม
ซเปือฮ เปอะ ละ ปุย� 11พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ ไก
โอเอฮี ยุฮ โฮวน ปอ ปุน เกือฮ ลอป เปอะ ละ ปุย ไฮญ
ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� โฮวน ป ซญันด่ี ไม่ พะจาว
เบือ ป เกือฮ เปอะ ละ อื ป ซ โรวก เอะ ละ อื เซ�

12 โม เปะ เญอืม เรอมึ เปอะ ปุย ตอก เซ� มัฮ โตว
เกือฮ เปอะ โอเอฮี ละ ปุย ไน พะจาว ป อาวต อื ไม่
วติ วงั แตะ เซ โน่ง� มัฮ โรฮ ซ เกือฮ เปอะ ปุย โฮลฮ
ญันด่ี ไม่ พะจาว เบือ อื โฮฮ ฮา ไพรม แตะ ไม่ อ�ื
13 ป ยุฮ เปอะ เซ ซ เกือฮ ปุย ยุง แจง แน มัฮ เปอะ
ปุย เนอึม รพาวม นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ
ป รโฮงะ เปอะ ละ ปุย� ซ ยุง อื เบือ รพาวม ซเปือฮ
เปอะ นึง เกือฮ เปอะ โอเอฮี ละ อื ไม่ เกือฮ เปอะ ละ
ปุย ไฮญ โรฮ� มัฮ เซ ป ซ ลืลาว ปุย โฮวน เซ พะ
จาว ฆาื อ�ื 14 โม เซ ซ ไววอน เพือ เปอะ ฆาื อื ไม่
ซ ไก เนอึม รพาวม อื นึง เปอะ� เบือ กุนมุ่น กุมปอ
เกือฮ พะจาว ละ เปอะ� 15 ไมจ เนอึม เอะ ญันด่ี ไม่
พะจาว เบือ ป ปละ ป ซาึต อื ละ เอะ ป โฮฮ ฮา เกียฮ
อฮั ปุย เมาะ ไมจ อื เซ�
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ปาวโล รโฮงะ เมาะ ซัมคัน กัน ยุฮ แตะ

1อาึ ป มัฮ ปาวโล ฆวต ปัว โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ�
เอจี มัฮ อาึ ป อฮั ปุย มัฮ ปุย จวต ปุย ชุม เญอืม อาวต
ไม่ เปอะ� เญือม อาวต ซไง ฮา โม เปะ เอ� โม เซ
ปังเมอ อฮั โรฮ อาึ มัฮ ปุย ซวก ละ เปอะ� อาึ ปัว
นึง เปอะ ตอก เฮี เบือ รพาวม ปึกๆ ออนๆ ยุฮ พะค
รติ ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ อ�ื 2 เญือม ฮอยจ อาึ เคะ
เปอะ ปัว โม เปะ โอ คนัป อาึ ไอฮ รพาวม ซวก แตะ
ละ เปอะ� มัฮ จัมเปน อื เนิ อาึ แจง นึง ปุน ไอฮ แตะ
รพาวม ซวก แตะ ละ โม ป ฟอง เอะ ป อฮั เอะ ยุฮ โอ
เอฮี ตัม รพาวม ปุย ปลัฮเตะ เซ� 3 ปัง อาวต เอะ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี เอะ ตอซู โตว ไม่ โอเอฮี ตัม รพาวม ปุย
ปลัฮเตะ� 4-5 เครองึ โกว เอะ เญอืม โฮว รุป แตะ มัฮ
โตว ตอก เครองึ รุป โกว ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ เครองึ
รุป ยุฮ พะจาว ป ไก เนอึม อมันัต ปอ ปุน เญื่อฮ อื
ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั เซ� เอะ มัฮ เญื่อฮ ป คิต ปุย ป
โอ อื ปุก ตัม ลปุง เนอึม� เอะ เญื่อฮ โอเอฮี ป อวต
ติ แตะ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ป ยุ ป ยุง พะจาว โครยญ
เจือ� เอะ เมือะ ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ
ละ ซ เกือฮ อื เนองึ ป อฮั พะครติ โครยญ เจือ� 6 ดัฮ
โม เปะ เอจี เปลีฮ ที มัฮ แตะ ปุย ปุน เนองึ ป อฮั พะ
จาว โฮ� เอะ เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ โม
ป โอ ญอม เนอึง ป อฮั พะจาว เซ ลอก ตุต แตะ โค
รยญ โฆะ อ�ื

7 โอเอฮี ป ยุ เปอะ นึง ไง่ แตะ เซ ไมจ เปอะ แลน
ไม่ งอ่ต ที เปอะ โตะ รพาวม แตะ� ดัฮ ไก ป อฮั ติ
แตะ มัฮ ปุย ไน พะครติ เตอ ไมจ อื งอ่ต โคระ แม�
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ไมจ โตว อื เบีย มัฮ โรฮ เอะ ปุย ไน พะครติ ตอก โกะ
แตะ โรฮ� 8 มัฮ พะโองจาว ป เกือฮ เอะ ไก อมันัต
ละ ซ เกียฮ อฮั แตะ โอเอฮี ละ โม เปะ เอ� มัฮ อมันัต
ละ ซ เกือฮ โม เปะ อาวต ตอน ฮมัน ตัม ป เจือ แตะ�
มัฮ โตว อมันัต ละ ซ ยุฮ ฮุ ไลจ ไม่ โม เปะ� ปัง โฮวน
ลอน เญี่ยะ อวต อาึ ไลลวง อมันัต โฮลฮ แตะ ตอก
เซ ละ เปอะ� อาึ โซะกิจ โตว ฆาื� 9 ไมจ เปอะ โตว
แกต อาึ มัฮ ป เกือฮ ปุย ฮลัต ฆาื นังซื รโปะ แตะ ละ
เปอะ เซ� 10 ตึน ซ ไก งอ่น ป อฮั ตอก เฮ�ี �นังซื
รโปะ ปาวโล เซ เคง เนอึม� ตอก ป ไก อมันัต โฮ�
เญอืม อาวต อื ไม่ เอะ โกะ อื ปังเมอ จวต ชุม นึง โอ
แตะ ไก อมันัต� ลปุง อื ไก โตว ป มัฮ�� ตึน ซ ไก
งอ่น ป อฮั เซ� 11 ป อฮั โอเอฮี ตอก เซ ไมจ อื เกือฮ
ติ แตะ ยุง ตอก เฮ�ี อาึ เญือม โอ เยอะ อาวต ไม่
เปอะ� ไซฮ รโปะ นังซื ละ เปอะ ตอก ออฮ� ดัฮ เอจี
ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ ยุฮ เนอมึ เมอะ ตอก เซ�

12 เอะ โรวต โตว แพป ติ แตะ ไม่ โม ป อวต ลอน
ติ แตะ� โม เซ มัฮ แนต อื ติ แตะ ไม่ ป ยุฮ ป อฮั โม
โกะ แตะ� ไม่ ตัง โคน ตัง แพป อื กัน ยุฮ แตะ ไม่ กัน
ยุฮ ปุ แตะ� เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี ที นึง เซ มัฮ
อื ปุย งาว ปุย ไงญ ฆาื อ�ื 13 โม เอะ เอ ปังเมอ โอ
ญอม อวต โอเอฮี โฮฮ ฮา ไน ลโวง อาวต โกะ แตะ�
พะจาว เกือฮ เอะ ยุฮ อื ไน ลโวง เมาะ ออฮ� ซ โฮลฮ
อวต ไน ลโวง เซ โน่ง� โม เปะ เอจี อาวต โรฮ เปอะ
ไน ลโวง ยุฮ เอะ เซ โรฮ� 14 เคียง อาวต โม เปะ ไน
ลโวง กัน เกือฮ พะจาว เนิ อ�ี เญือม ฮอยจ เคะ โม
เปะ ละ ซ ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ
ละ เปอะ� เอะ ยุฮ โตว โฮฮ ฮา ป ดวน พะจาว เอะ
ยุฮ� 15 กัน ยุฮ ปุย ไฮญ ป โฮฮ ฮา ลโวง เกือฮ พะ
จาว เอะ ยุฮ� เอะ โฮลฮ โตว ลื ติ แตะ นึง� ฮา ซ
ยุฮ แตะ ตอก เซ เอะ ฆวต เกือฮ รพาวม เจือ โม เปะ
ตอน ฮมัน ฮา ไพรม แตะ� เอะ ฆวต เกือฮ กัน ยุฮ
แตะ ลลาึง โม เปะ ระ แนฮ ปุ ปุ� ปังเมอ โอ ฆวต ยุฮ
โฮฮ ฮา ไน ลโวง เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ� 16 ดัฮ เอจี
ปุน ยุฮ ตอก เซ เอะ ซ โฮลฮ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว นึง เมือง ปุย ป อาวต โปน ฮา เมือง อาวต
โม เปะ ลัก่เติต� เอะ ฆวต อวต โตว ติ แตะ นึง กัน
ยุฮ ปุย ไฮญ นึง นาตี ยุฮ โกะ อื ไอฮ ติ เจือ เนอึม�
17ญันได่ พะทัม เอจี ตึน อฮั อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป
ฆวต อวต โอเอฮี ฮ�ี ไมจ อื อวต พะโองจาว�� อฮั
เซ� 18 ปุย ดัฮ ลื ไอฮ ติ แตะ เกียฮ ปุก โตว รพาวม
พะจาว� มัฮ ปุย โฮลฮ พะโองจาว ลื ป ปุก รพาวม
พะจาว เยอ�
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ปาวโล อู ไลลวง โม ไกญกอ เคิป

1 ปัง จัมเปน อาึ อฮั ลปุง งาวไงญ ละ เปอะ� ปัว
โม เปะ โอต อาึ เญี่ยะ� บุน เอจี ฟวยจ อื เอจี โอต
เนอมึ เปอะ� 2อาึ ไฌม เนอมึ โม เปะ ตอก โรฮ ไฌม
พะจาว เปอะ� โม เปะ ตอก เปอะ ปเครฮี ม่อง ซงะ่
ซงอม ลัง่ โฮ� อาึ ตอก ป เอจี ไก กัมฟู อาึง ละ โม
เปะ ไม่ ปรเมะ ติ ป มัฮ พะครติ� 3 อาึ ปังเมอ ฮอ
นึง โม เปะ� ปุน จุ ซโอยญ เอวา นึง เฮยีง แตะ ตอก

ออฮ� อาึ ฮอ โรฮ นึง ซ ปุน จุ อื รพาวม โม เปะ เกือฮ
โอ ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ เปอะ เญือะ ซ เนอึม รพาวม
นึง กัน นัปทื เปอะ พะครติ ตอก เซ โรฮ� 4 เญือม
ฮอยจ ปุย เคะ เปอะ ไม่ ครอฮ แตะ ไลลวง พะเยซู
ตัง โน่ง ฮา พะเยซู ครอฮ เอะ ละ เปอะ� โม เปะ เอจี
ญอม เปอะ ละ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� เญือม
ครอฮ อื ไลลวง ลปุ พะจาว ตัง โน่ง� ไม่ ไลลวง พะ
จาว ตัง โน่ง ฮา ป ครอฮ เอะ ละ เปอะ� เอจี ญอม
ซไบ่ เปอะ ละ� เซ ป ฮอ อาึ ฆาื อื นึง โม เปะ เอ�
5 อาึ แกต โตว ติ แตะ แตวะ ไล ฮา โม ป เคียต อฮั ติ
แตะ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ป อฮั โม เปะ ตึก นึง
ระ ไล แตะ เซ� 6 ปัง โอ ทัน เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ
ญุ่ก� อาึ ไก โรฮ ป ยุ ป ยุง เงอะ� ไลลวง เซ อาึ เอจี
ฟวยจ เกือฮ โม เปะ ยุง ซโตฮ โครยญ เจือ โครยญ
ยัง่�

7 เญือม ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ละ โม เปะ� อาึ ไอฮ โตว จัง ลา แตะ นึง เปอะ เญี่
ยะ เนอึม� อาึ เรจี ติ แตะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ
แปน ป ระ� อมั มัฮ ป พิต ป ยุฮ ฮุ เซ� 8 ลไล ยุฮ
ฮุ กัน ลลาึง โม เปะ เซ� โม ครติซจัก ก ไฮญ รโปะ
มาื เนิ� ซเปี ตอก ป ลู ตุย มาื ยุฮ โม เซ ละ ซ เรอึ
ม แตะ โม เปะ นึง� 9 ติ เจน อาวต แตะ ไม่ โม เปะ
เญือม ตุก เกอะ นึง มาื� อาึ ปัว โตว โม เปะ เรอึม
แตะ� มัฮ โม เอียกปุ อุ ป อาวต นึง จังวตั มาซิโด่
เนีย ป ฮอยจ ตาว ป ตุก เกอะ นึง โครยญ เจือ เยอ�
ไพรม อื อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ แปน ป ญัก ละ โม เปะ
ติ เจือ เนอมึ� เฆียง เฮี ปุ ลัง่ ซ เกือฮ ติ แตะ แปน ป
ญัก ละ เปอะ ตอก เซ โรฮ� 10 แจง อาวต ลปุง เนอึ
ม ยุฮ พะครติ นึง เงอะ ตอก ออฮ� อาึ แจง ซ อฮั ฮะ
ตอก เซ� ไก โตว ป ปุน คัต อาึ โอ เกือฮ อวต ไลลวง
เซ เล่ีป จังวตั อะคายา เซ โครยญ โดฮ� 11 มัฮ ฆาื
เมอ ป อฮั ฮะ ฆาื อื ตอก เซ� อมั มัฮ ฆาื โอ ฮรกั โม
เปะ� พะจาว ยุง อื ฮรกั อาึ โม เปะ เอ� 12 อาึ ยุฮ ฮุ
ตอก เซ นึง ซ เกือฮ แตะ โม ป เคียต โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู เซ โอ ไก ตอก เกียฮ อวต ลื ติ แตะ� ไม่
โอ ซ เกือฮ เกียฮ อฮั ติ แตะ ยุฮ กัน ตอก ยุฮ เอะ อ�ื
มัฮ เซ ป ยุฮ ฆาื อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮ�ี ไม่ ซ ยุฮ ลัง่
แตะ ฮอยจ เฆียง เฮ�ี

13 ปุย โม เซ มัฮ เนอมึ โตว ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซู� มัฮ โม ป เคิป� มัฮ ป ยุฮ กัน ไม่ รพาวม บ่วก
แตะ� มัฮ เคียต อื เกือฮ ติ แตะ แปน ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะครติ� 14 ไล เซ มัฮ โตว ป ตัง เจือ ลอน�
ปัง มัฮ ซาตัน� เกียฮ ปอม โรฮ ติ แตะ แปน ตอก เต
ปด่า รงั ซเปีย� 15 ดัฮ กวนไจ ยุฮ ซาตัน เกียฮ ปอม
ติ แตะ ตอก กวนไจ ซืไซ ยุฮ พะจาว� มัฮ โตว โรฮ ป
ตัง เจือ� ลัก่ ก ลอยจ อื โม เซ ซ โฮลฮ ตุต แตะ ป
โปง อื ไม่ กัน ยุฮ แตะ�

เม่ะมัก่ อาวม ปาวโล นึง แปน แตะ ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู

16 อาึ ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ โฮน� ปุย ไมจ โตว อื
แกต อาึ มัฮ ป งาว เนอมึ ฆาื� ปัง แกต เปอะ อาึ งาว
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ญุ่ก� ปัว ลัง่ โม เปะ งอ่ต ป อฮั ฮะ ตอก งอ่ต เปอะ
ป อฮั ปุย งาว โฮ� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ อวต ติ แตะ เญี่
ยะๆ� 17 ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี มัฮ โตว อฮั ฮะ ตัม
ป เกือฮ พะโองจาว แตะ อฮั� ดัฮ จัมเปน อวต ติ
แตะ ตอก เฮ�ี แปน อฮั ฮะ โอเอฮี ตอก ปุย งาว โฮ�
18 เคียง โฮวน ป ฮอยจ อวต ติ แตะ ละ เปอะ ตอก
ปุย ปลัฮเตะ โฮ� อาึ ซ อวต โรฮ ติ แตะ ฆาื� 19 โม
เปะ ไมจ ลัมลอน ปอน เลือ กัมกึต เปอะ เมอ� เอจี
ปุน งอ่ต เปอะ ป อฮั ปุย งาว ละ แตะ ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ เอนิ� 20 เญือม ไก ป คนัป กัป กา โม
เปะ� ไม่ จุ อื ไอฮ โอเอฮี ยุฮ เปอะ� ไม่ บ่วก รพาวม
อื ละ โม เปะ� ไม่ เกียฮ ฮุน อื ละ เปอะ� ไม่ เดือฮ อื
นา เปอะ นึง พามัต แตะ โม เปะ� โม เปะ ปุน ญอม
ลัง่ เปอะ งอ่ต ป อฮั ปุย ตอก เซ เมอ� 21 อาึ โซะกิจ
นึง โอ แตะ โรวต ยุฮ ป ลุ่ ตอก ยุฮ โม เซ อื ละ เปอะ�
จวต ชุม ลอน เนอะ ตอก อฮั โม เปะ อื โฮ�

เคียง เมอ ไก ป โรวต อวต ติ แตะ ตอก เซ� อาึ
ซ โรวต โรฮ อวต ติ แตะ� (ปเล่ีย เฮี อาึ มัฮ อฮั ฮะ
ตอก ปุย งาว โฮ�� 22 โม เซ อมั มัฮ อื โม ฮบีรู เยอ�
อาึ มัฮ โรฮ โฮะ� อมั มัฮ อื โม อซิราเอน เนอ� อาึ
มัฮ โรฮ โฮะ� อมั มัฮ อื จัตเจือ อปัราฮมั เมอ� อาึ
มัฮ โรฮ โฮะ� 23 โม เซ อมั มัฮ อื กวนไจ ยุฮ พะครติ
เตอ� (อาึ ซ จัมเปน อฮั ตอก ปุย เงา่ะ ปุย บ่า โฮ��
อาึ มัฮ กวนไจ ไมจ ยุฮ อื โฮฮ ฮา โม เซ แม� อาึ เอจี
ยุฮ กัน โฮวน ฮา โม เซ� อาึ เอจี ลอก คอก โฮวน
โฮน ฮา โม เซ� ปุย เอจี ปุฮ เอจี เฟียต อาึ เรยีง ฮา
ปุฮ เฟียต อื โม เซ� อาึ เอจี ซเปี ยุม เมอะ โฮวน
โฮน ฮา โม เซ แม� 24 โม ยวิ เอจี เฟียต อาึ นึง โม่ะ
ฮกั พอน โฮน� ติ ติ โฮน เซ เฟียต อื งว่ย โรฮ ซไตม
เตะ� 25 โม โรม เอจี ปุฮ เอจี เฟียต อาึ ลอวย โฮน�
ติ โฮน อื ปุย เอจี แล่น อาึ นึง ซโมะ� เอจี ม่ะ โล่ง
ไม่ เยอะ ลอวย โฮน� ติ โฮน อื อาวต ฆาื โตะ ปลัฮ
รอาวม ติ ซเงะ ไปล ติ ซาวม� 26 อาึ เอจี โฮว ลอป
ลลาึง ป กอยจ ป ราวม ป ฮลัต ปุย นึง� ติ ติ เลีฮ อื
โฮลฮ เตือง รอาวม ระ ฆาื� ติ ติ เลีฮ อื โฮลฮ โฮว ล
ลาึง คะมุย� ติ ติ เลีฮ อื โฮลฮ โฮว คระ ไก โม ยวิ ป
ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� ติ ติ เลีฮ อื มัฮ ปุย ตังเมือง
ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� ติ ติ เลีฮ อื อาวต นึง เวยีง
เตือง ไก ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ แตะ� ติ ติ เลีฮ อื โฮว
คระ โตะ เพระด่าวก เตือง โอ แตะ ยุง ป ซ เกิต ละ
แตะ� เตือง โรฮ ปลัฮ รอาวม ลลาึง เฮละ ระ กาื กอ�
อาวต ไม่ ปุโฮมว โอ เนอึม รพาวม แตะ ไม่ โอ แตะ
ยุง ป ซ ยุฮ อื ละ แตะ� 27 อาึ เอจี โฮลฮ ยุฮ กัน ปอ
โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� ไตป โฮลฮ ไปลญ ไอจ� วติ
อาวป โซม รอาวม ญุ ติ ติ เลีฮ� เอจี ไตป โฮลฮ เอ
อปึ ป โซม แตะ� ไก เญือม วติ เครองึ จาวป เครองึ
ฟุต เตอะ ไม่ โอ แตะ ไก ก ไอจ ก โซม� 28 โนก ฮา
โอเอฮี โม เซ อาวม แนฮ ตุก รพาวม แตะ นึง ไฌม
แตะ โม ครติซจัก โครยญ โดฮ โครยญ ซเงะ่� 29 เญื
อม ไก ป ชุม รพาวม อาึ ตอก โรฮ ป ชุม รพาวม ฆาื�
เญอืม ไก ป ยุฮ ป พิต เตอ อาึ ตุก เนอมึ โรฮ รพาวม

ฆาื�
30 อาึ ดัฮ จัมเปน อวต โอเอฮี โฮ� ซ อวต ไลลวง

ป เปลีฮ มัฮ โกะ แตะ เฮี ปุย ชุมเรยีง� 31 ไมจ ปุย ลื
ลาว ลอป พะจาว ป มัฮ เปือะ พะเยซูครติ จาว� มัฮ
พะจาว เซ ป ยุง โอ อาึ อฮั ป โอ เนอมึ ละ เปอะ นึง ไล
ลวง เซ� 32 ไพรม อื เญอืม อาวต เตอะ นึง เวยีง ด่า
มาซกัต โฮ� จาวเมือง ป มัฮ ลุกนอง กซัต อาเรทัต
เซ� เกือฮ ตฮนั ยุฮ แตะ มอง โฮมวต อาึ โตะ รเวอืะ
ฆรุง เวยีง� 33 ปุย ปังเมอ เกือฮ อาึ อาวต โตะ บุ่ง�
ฮรงัโฮรฮ อาึ เน่อมึ โตะ นาตัง นึง ฆรุง เวยีง เซ� อาึ
โฮลฮ ตอ โปน ฮา จาวเมือง เซ ฆาื อ�ื

12
โอเอฮี ป ยุ บลอง ปาวโล

1 ปัง ตอก ป โอ ซ ไก ป มัฮ อาึ จัมเปน ลัง่ อวต โอ
เอฮี� ปเล่ีย เฮี ซ อู ไลลวง ป ยุ บลอง แตะ ไม่ ไลลวง
ป เปลีฮ พะโองจาว ละ แตะ� 2 อาึ เอจี ยุง เงอะ ปุย
ไน พะครติ ติ ปุย ป โฮลฮ พะจาว ยวก ฮอยจ เมือง
มะลอง ก ฮลาวง อ�ื อมั มัฮ ฮาวก โกะ เนอึม อ�ื
อมั มัฮ ฮาวก ลปุ อื โน่ง� ป ยุ บลอง เงอะ เซ� อาึ
ยุง โตว� มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุง เงอ� เคียง เซ ฮอยจ
ปเล่ีย เอจี ไก กาว โรฮ ปาวน เนอึม� 3 อาึ ยุง เงอะ
ยวก พะจาว ปุย เซ ฮอยจ เมือง ฮลอง เมือง เยน่ ยุฮ
แตะ� อมั มัฮ ฮาวก โกะ เนอมึ อ�ื อมั มัฮ ฮาวก ลปุ
อื โน่ง� อาึ ยุง โตว� มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุง เงอ�
4 เญอืม อาวต อื นา เซ ปุย เซ ฮมอง โอเอฮี ป โอ ปุย
เกียฮ อฮั นึง ลปุง แตะ� ดัก ดอย ปุย ปลัฮเตะ เกีย
ฮ อฮั โตว อื ป ฮมอง อื เซ� 5 อาึ ซ อวต ไลลวง ปุย
เซ� ซ อวต โตว ไลลวง โกะ แตะ โนก ฮา อวต แตะ
ไลลวง ซ เกือฮ ปุย ยุง เมาะ ชุมเรยีง แตะ� 6 ดัฮ อาึ
ฆวต อวต โฮ� อาึ แปน โตว ปุย งาว ฆาื� นึง มัฮ อื
ป เนอึม ป อวต อาึ เซ� อาึ ปังเมอ โอ ซ อวต� นึง
โอ ฆวต เกือฮ ปุย ทื อาึ โฮฮ ฮา โฮลฮ อื ยุ เมาะ ยุฮ
อาึ อ�ื ไม่ ฮมอง อื ป อฮั ฮะ�

7 เคียง โฮลฮ อาึ ยุ ป ซัมคัน โฮวน เจือ ตอก เซ�
พะจาว เอจี เกือฮ โอเอฮี ไก นึง เนะซองั เงอะ ป ตอก
กัต โฮ� เกือฮ อาึ อาวม ป โซะ� เดอมึ อาึ โอ ซ เกีย
ฮ ฮุน ลอน ฆาื� ป ตอก กัต เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง ซาตัน� ตอก ป คัม ตุง อาึ� เดอมึ อาึ โอ ซ อวต
ลอน ติ แตะ� 8 อาึ ไววอน ละ พะโองจาว นึง ไลลวง
เซ ลอวย โฮน� �ปัว เยอะ ตุย ป โซะ เซ ฮา แตะ��
9 พะโองจาว ปังเมอ อฮั เฮี เนิ� �เอจี โฮลฮ เปอะ
กุนมุ่น ยุฮ อาึ อ�ื เอจี เคราะ อื เมาะ เซ� อาวต
เปอะ ไม่ ชุมเรยีง แตะ เญือม ออฮ� เอจี มัฮ เญือม
เซ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ โอก อมันัต อาึ ละ แตะ กุมปอ
เยอ�� อฮั เซ เนิ� มัฮ เซ ป มวน รพาวม นึง โฮลฮ
แตะ อวต ไลลวง ชุมเรยีง แตะ ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื ชุม
เรยีง เงอะ เซ ป ฮอยจ อาวต อมันัต พะครติ ฆาื นึง
อาึ อ�ื 10 มัฮ เซ ป ญึม รพาวม อาึ นึง ไลลวง ชุม
เรยีง แตะ เซ ฆาื อ�ื ญึม โรฮ รพาวม นึง ยุฮ ปุย ป
โซะ อฮั ปุย ป ไซญ ละ แตะ� ไม่ ไปลญ เออปึ แตะ�
ไม่ โคมเฮง ปุย แตะ� ไม่ เม่ะมัก่ แตะ เบือ พะครติ
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โครยญ เจือ� อาึ ชุมเรยีง เญอืม ออฮ ระ โฮลฮ เรยีง
แด่น แตะ เญอืม เซ�

ปาวโล ไฌม ครติซจัก นึง เวยีง โครนิ
11 อาึ เอจี โฮลฮ อฮั โอเอฮี ละ เปอะ ตอก ปุย งาว

โฮ� เอจี มัฮ ฆาื โม เปะ ป จัมเปน อาึ อฮั ฆาื อื ตอก
เซ� ลัง มัฮ โม เปะ ป ลื อาึ อ�ื ปัง โอ อาึ มัฮ ป เมีญ
ละ ปุย ญุ่ก� อาึ มัฮ โตว ป แตวะ ไล ฮา โม ป เคียต
อฮั ติ แตะ มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� ป อฮั
โม เปะ มัฮ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ เซ� 12 กัน เกือฮ
ปุย ยุง แจง แน มัฮ อาึ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู�
เอจี ยุฮ ฮุ ลลาึง โม เปะ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ โครยญ
เจือ� เอจี ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� ไม่ เปลีฮ
ฮิ อมันัต ตัง โน่ง ยุฮ พะจาว ลลาึง เปอะ� 13 ป ยุฮ
อาึ นึง ครติซจัก ไฮญ ป โอ ยุฮ ละ โม เปะ ไก ติ เจือ
โน่ง� มัฮ โอ ปัว โม เปะ เรอมึ แตะ นึง ป โซม ป ไอฮ
แตะ ติ คระ โน่ง� ดัฮ พิต ละ เปอะ ปัว โม เปะ โอ ทื
โซะ โระ โกลยจ ป ยุฮ ฮุ ละ เปอะ เซ�

14ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ฮอยจ แม
แตะ เคะ โม เปะ� โฮน เฮี มัฮ โฮน ลอวย นึง อื ซ
ฮอยจ เคะ เปอะ� อาึ ซ ปัว โตว โม เปะ เรอึม แตะ
นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� อาึ มัฮ ฮงา นึง โม เปะ�
มัฮ โตว ฮงา นึง คาวคอง ยุฮ เปอะ� มัฮ มะเปือะ ป
ลัง แฮรน อาึง คาวคอง ละ กวน แตะ� มัฮ โตว กวน
อื ป ลัง แฮรน ละ มะเปือะ แตะ� 15 เมาะ ป ไก ยุฮ
ฮุ� อาึ ซ ญอม เกือฮ โอยจ แกล ละ ซ เรอมึ แตะ โม
เปะ นึง� โกะ โอะ ญอม โรฮ โปง ละ โม เปะ� ดัฮ
อาึ ระ รพาวม ฮรกั โม เปะ ตอก เซ� โม เปะ อมั ซ
แตวะ รพาวม ฮรกั เปอะ อาึ ฆาื� 16 โม เปะ แจง โอ
เปอะ เกียฮ อฮั อาึ มัฮ ป ญัก ละ เปอะ� ปัง มัฮ ตอก
เซ ตึน ซ ไก งอ่น ป ซ อฮั อาึ เฮยีง� อฮั อาึ ริ โม เปะ
นึง เฮยีง แตะ� 17 มัฮ โตว ตอก เซ เฟือฮ� ปุย เมาะ
ป ดวน อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� อมั ไก งอ่น ป ฮอยจ ริ
โอเอฮี ยุฮ โม เปะ เอ� แจง โอ อื ไก� 18 อาึ ปัว ติโต
โฮว เคะ เปอะ ไม่ เอยีกปุ ไน พะจาว ติ ปุย� ติโต อมั
ริ อื โอเอฮี ยุฮ เปอะ� ติโต ไม่ อาึ โม่ ยุฮ โอเอฮี ไม่
รพาวม ติ โดฮ แตะ� ป ยุฮ ป อฮั ฮะ โม่ มัฮ ตอก ปุ
แตะ�

19 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โอเอฮี อฮั ฮะ ละ เปอะ เฮี
โม เปะ ตึน ซ แกต เปอะ มัฮ กัฮ เอะ ติ แตะ ละ เปอะ
ยุง่� มัฮ โตว กัฮ ฮะ ติ แตะ� เอะ อฮั ฮะ ตัม ป ฆวต
เกือฮ พะครติ เอะ อฮั ซองนา พะจาว� เมาะ ป ยุฮ ฮุ
โครยญ เจือ มัฮ ยุฮ ฮุ นึง ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ ตอน นึง
รพาวม เจือ แตะ� 20 เญอืม ฮอยจ เจอะ เคะ โม เปะ
อาึ ฮอ นึง ซ ตัง ไล ยุฮ โม เปะ ฮา ป ฆวต เกือฮ เอะ
เปอะ ยุฮ� ฮอ โรฮ นึง ซ ตัง ไล ยุฮ เอะ ฮา ป ฆวต
เกือฮ เปอะ เอะ ยุฮ ละ แตะ โรฮ� อาึ ฮลัต ติ แตะ ซ
ยุ รเจ รไซญ โม เปะ ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ววั เปอะ ละ ปุ
แตะ� ไม่ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ เปอะ ละ ปุ แตะ�
ฮลัต โม เปะ ตัง โคน ตัง งอ่ต ไลลวง โกะ แตะ โน่ง�
ไม่ เพยีก แฮม เปอะ ปุ แตะ ไม่ โฮว เปอะ โบ ปุ แตะ�
ฮลัต โม เปะ อวต ติ แตะ ระ ไม่ อาวต เปอะ ไม่ ซุก
ซัก แตะ โครยญ เจือ� 21 เญือม ซ ฮอยจ เคะ เปอะ
โฮน เฮี อาึ ฮลัต พะจาว ซ เกือฮ อาึ โซะกิจ รโตง โม

เปะ เญือม เอจี ฮอยจ แตะ เคะ เปอะ� อาึ ฮลัต ติ
แตะ ซ โฮลฮ โอก รบวต ฆาื โม ป ยุฮ ป พิต ลลาึง
เปอะ ไพรม อ�ื ไม่ โอ อื ดิ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร ยุฮ แตะ ไม่ กัน เลนจุ ซู เมีย
ไม่ กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ อ�ื

13
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปาวโล ลัก่ ก ลอยจ อื

1 เอจี มัฮ ลอวย โฮน เตือง เฮี ซ ฮอยจ อาึ เคะ
เปอะ� พะทัม เอจี อฮั เฮ�ี �เญือม ฟอง ปุย ปุ แตะ
ไมจ อื ไก พญีัน ยุฮ ลอา ลอวย ปุย� เดอมึ ลปุง ฟอง
อื ปุ แตะ เซ ซ แปน ป ตอน�� อฮั เซ� 2 อาึ ฆวต
อฮั ละ โม ป ยุฮ ป พิต ลลาึง เปอะ ไพรม อ�ื ไม่ อฮั
โรฮ โฮะ ละ ปุย ไฮญ โรฮ� เญอืม ฮอยจ เคะ โม เปะ
โฮน รเคะ อื โฮ� อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ ติ โฮน� ปเล่ีย
เฮี เญือม อาวต ลัง่ แตะ ซไง ฮา เปอะ ซ อฮั แม ละ
เปอะ ตอก เฮี ติ โฮน แม� โฮน เฮี ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ
เปอะ โฮ� อาึ เญือะ ซ เวยี โตว เติ แตะ ป ยุฮ ป พิต
ติ ปุย เนอมึ� 3 โม เปะ ป ฆวต ยุง ที ไล อาึ เฮ�ี ซ ยุง
ที เปอะ เญือม เซ มัฮ อื อฮั อาึ โอเอฮี เบือ พะครติ
เตอ� ป ยุฮ พะครติ ละ เปอะ มัฮ โตว ยุฮ อื ไม่ จวต
ชุม ลอน แตะ� เอจี มัฮ เปลีฮ อื อมันัต แตะ ลลาึง
เปอะ� 4พะครติ มัฮ เบือ จวต ชุม อื ป ยุม อื ฆาื นึง
ไมะซาวแควง� ปัง มัฮ ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี ไอม
เบือ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว� ปเล่ีย เฮี โม เอะ รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ อื นึง กัน จวต ชุม อ�ื เญือม ฮอยจ
แม เคะ โม เปะ ปังเมอ ซ รโจะ โรฮ ไม่ จีวติ โคระ อื
เบือ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว�

5 ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต ที แลน โตะ รพาวม โกะ
แตะ� อมั เอจี อาวต เปอะ ไม่ รพาวม เจือ แตะ�
อมั โอ เปอะ ดิ อาวต� ไมจ เปอะ กวต ที แลน โตะ
รพาวม แตะ� ดัฮ เปอะ โอ มัฮ ปุย เคิป โฮ� พะเยซู
ครติ เอจี อาวต กไน โม เปะ� โม่ เปอะ ยุง� 6 โม เปะ
ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ โอ เอะ มัฮ ปุย เคิป เปอ� 7 เอะ
ไววอน ละ พะจาว เพือ โม เปะ� ปัว เกือฮ โม เปะ
โอ ยุฮ ป พิต� เอะ มัฮ โตว ไววอน ละ ซ เปลีฮ มัฮ
โกะ แตะ ปุย ปุก ลัมเลือ ไล แตะ� ปัง ตอก โกะ โอะ
ปุย เคิป ฆาื อื ญุ่ก� มัฮ ระ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุฮ ป
ปุก ป ลอก ซองนา พะจาว� 8 เอะ เกียฮ เลฮ อฮั กัฮ
เวอืน โตว ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว� ลปุง เนอึม เซ
เอะ เกียฮ รโพ เยอะ โน่ง� 9 เญอืม อาวต โม เปะ ไม่
ระ เรยีง แตะ� เอะ ปัง อาวต ไม่ ชุมเรยีง แตะ� มวน
ลัง่ รพาวม เมอะ ฆาื� มัฮ เซ ป ไววอน เพือ โม เปะ
ฆาื อื ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ปุย กุมปอ ไน พะครติ โค
รยญ เจือ� 10 เญือม อาวต ลัง่ เงอะ ซไง ฮา เปอะ�
อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ เปอะ� เดอมึ โอ ซ โฮลฮ อฮั
ป เคง ลอน ไม่ โกว แตะ อมันัต เกือฮ พะโองจาว ละ
แตะ เญือม ฮอยจ แตะ เคะ เปอะ� อมันัต เกือฮ อื
เนิ เซ เกือฮ โตว อื ละ ซ ไลจ อื ยุฮ รพาวม เจือ ปุย�
มัฮ เกือฮ อื ละ ซ เกือฮ อื ระ ฮอน ตอน ฮมัน�

11 เอียกปุ� ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ปัว โม เปะ อาวต
ไมจ อาวต มวน� ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮพาวม
แตะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ไมจ เปอะ อาวต
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ซาวม อาวต เฆรอมึ ไม่ ปุก ปอ เปอะ ปุ แตะ� พะจาว
ป เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั ไม่ ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม แตะ เซ� ซ อาวต ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื

12 ไมจ เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ แตะ ตอก เอี
ยกปุ ฮรกั แตะ ไน พะจาว�*

13 ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื รโปะ โรฮ รซอม
นัปทื แตะ ละ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�

14 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
ทื เอะ เซ� ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว� ไม่ ไลลวง
รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ ลปุ พะจาว เซ อาวต
ลอป ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�

* 13:12 13:12 นึง คอ 12 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง พาซา ฮงาึต ไม่ อ�ื
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ โม
ครติซจัก ป อาวต นึง จังวตั

กะลาเทีย
เญือม ครอฮ ปุย ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ

ปุย ป โอ มัฮ โม ยวิ� ไก ป เจือ โฮวน ปุย� เญอืม เซ
เกิต ปันฮา นึง ติ เจือ� โม ป เจือ พะเยซู เซ ป มัฮ
โม ปุย ตังเมือง นึง อ�ื อมั จัมเปน อื ยุฮ ตัม ป อฮั
โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� อมั โอ จัมเปน� ปาวโล เอจี อฮั
ซโตฮ อื โอ จัมเปน ยุฮ ตัม โกตไม เซ� มัฮ รพาวม
เจือ ป มัฮ ลักทัน ระ นึง จีวติ ครซิเตียน� มัฮ รพาวม
เจือ ป เกือฮ ปุย แปน ป ซืไซ ละ พะจาว� อฮั ลอป อื
ตอก เซ� ปัง มัฮ ตอก เซ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ฮอยจ
นึง จังวตั กะลาเทีย ละ เพอกึ แตะ โม ป เจือ นา เซ�
โม เซ อฮั ปาวโล โอ ปุก ตอก เพอกึ ปุย� อฮั ปุย
จัมเปน ไอฮ รติกิต ไม่ จัมเปน อื ทื ตัม โกตไม ยุฮ ไอ
โมเซ เดอมึ ซ เกียฮ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว�
นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก นึง จังวตั กะลา

เทีย เฮี มัฮ ป ไซฮ ปาวโล ละ ซ นัม อื รพาวม โม ป
เจือ พะเยซู นา เซ� เกือฮ แม แม ฮอยจ ละ รพาวม
เจือ เนอึม� ปาวโล ตุก รพาวม นึง ละ โปวฮ โม เซ
รพาวม เจือ แตะ ป เอจี ไก ไพรม อ�ื นึง จุ โม ป เพ
อกึ ป โอ เนอึม อื เซ� ปาวโล เกือฮ ปุย ยุง ที มัฮ
เนอึม แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� มัฮ พะ
เยซู ป เลือก ปาวโล� มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ� พะเยซู
เลือก อื ละ ซ เกือฮ แตะ โฮว เคะ ปุย ตัง เมือง� อฮั
เซ� ฟวยจ อู อื ไลลวง โกะ แตะ ตอก เซ� ปาวโล อตั
ทิไบ่ ตอก โฮลฮ ปุย แปน ปุย ซืไซ เบือ รพาวม เจือ
แตะ โน่ง� มัฮ โตว เบือ กัน ยุฮ อื ตัม โกตไม� ลัก่
ก ลอยจ อื (โบ่ต 5-6) ปาวโล รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ ป
อฮั ปุย ไน พะจาว� ป ลัง ไก เบือ รพาวม ฮรกั� นึง
อาวต รพาวม ฮรกั เซ โตะ รพาวม ปุย ป เจือ เนอึม
พะเยซู โครยญ โฆะ ปุย�

ปาวโล รโปะ นังซื ละ ปุย
1 อาึ มัฮ ปาวโล� เอจี มัฮ พะเยซูครติ ไม่ พะจาว

ป มัฮ เปือะ อื ป เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ เซ� ป ดุฮ อาึ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ�
มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ ป ดุฮ อาึ แปน เนอ� 2อาึ ไม่ โม
ป มัฮ เอียกปุ เปอะ ไน พะจาว ป อาวต ไม่ เยอะ ลัก่
เอฮี� รโปะ ดิ รซอม แตะ ละ โม ครติซจัก ป อาวต
นึง จังวตั กะลาเทีย เตือง โอยจ อ�ื

3 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
ละ เปอะ� 4 พะเยซู เซ โปง ติ แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ เอะ
ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว ป มัฮ เปือะ แตะ เซ� มัฮ
โปง อื ติ แตะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ โปน ฮา ป ฆอก ป
เบร นึง ปลัฮเตะ เจน ปเล่ีย เฮ�ี 5 ปัว เกือฮ พะจาว
ไก ลอป โญตซัก คึนัก โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว

6 อาึ เงอตึ ลัมเลือ นึง ไกลจ ละ โปวฮ โม เปะ พะ
จาว� เกียฮ ละ โปวฮ โน่ง เปอะ พะจาว ป กอก โม
เปะ เอญี เคะ แตะ เบือ กุน มุ่น ยุฮ พะครติ เมอ�
เกียฮ เมีญ โน่ง เปอะ ไลลวง ไฮญ มัฮ ป ซัมคัน ฮา
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เมอ� 7 ดัฮ งอ่ต ตัม
เนอึม อ�ื ไก โตว ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ตอก
ไฮญ เญอ� อาึ อฮั เซ ละ เปอะ นึง เอจี ไก อื งอ่น ป
ซุกซัก ยุฮ รพาวม โม เปะ� ฆาื ซาวป อื เฌาะ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ ละ โม เปะ� 8 ปัง มัฮ เอะ ญุ่ก�
ปัง มัฮ เตปด่า เน่อมึ เมือง มะลอง ญุ่ก� ปัง มัฮ ป
ออฮ ป เอฮี� ดัฮ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ละ เปอะ ตัง โน่ง ฮา ครอฮ เอะ อื ละ เปอะ เมือ โรง
อ�ื เกือฮ ปุย เซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� 9 เอจี
อฮั ฮะ ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี ซ อฮั แม ละ เปอะ� ดัฮ ไก
ป ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ ตัง
โน่ง ฮา ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เอจี เจือ โม
เปะ ไพรม อื โฮ� เกือฮ ปุย เซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ
แตะ� 10 เญือม อฮั โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ อาึ อมั
มัฮ อฮั โอเอฮี ตอก ซ ปุก อื รพาวม ปุย ปลัฮเตะ�
มัฮ โตว อื เฟือฮ� อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ ติ แตะ ปุก เนอึ
ม รพาวม พะจาว� อาึ อมั มัฮ ซาวป ตอก ซ เกือฮ
ปุย ลื แตะ� มัฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ ซ ยุฮ ฮุ ตอก เซ
อาึ เกียฮ แปน โตว กวนไจ ยุฮ พะครติ ฆาื อ�ื

พะเยซู เกือฮ ปาวโล แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
แตะ

11 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ที ไล เฮี
เยอ� ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ อาึ ละ
ปุย เซ มัฮ โตว ป เบิก่ ปุย ปลัฮเตะ อฮั� 12 ไลลวง เซ
อาึ ฮมอง โตว เน่อมึ นึง ปุย� ป เพอกึ เนิ อี ปุ ไก�
ไลลวง เซ ปังเมอ มัฮ พะเยซูครติ ไอฮ ป รโฮงะ ละ
อาึ อ�ื

13 โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ไล ยุฮ อาึ ไพรม อื เญื
อม ทื ลัง่ แตะ ตอก ทื โม ยวิ อ�ื เอจี ฮมอง โรฮ
เปอะ ตอก คัม ตุง ลัมเลือ อาึ ครติซจัก ยุฮ พะจาว�
อาึ ซาวป แนฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ ครติซจัก เซ ไลจ
โอยจ� 14 อาึ เรยีง รพาวม ฮา โม ปุโฮมว ปุฆอ แตะ
นึง ทื แตะ ตัม ซาซนา ยุฮ โม ยวิ� ไลลวง รติ มะ
โกลง เปือะ แตะ อาึ เคง เนอมึ ทื เยอะ ฮา ปุย ไฮญ�
15 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว เอจี เลือก อาึง อาึ กา เฆียง
เกิต เตอะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เอจี กอก อาึ เอญี
เคะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื อาึ รซอฮ ละ แตะ� 16 เญื
อม เอจี โตกโลง พะจาว เปลีฮ ไลลวง กวน แตะ ละ
อาึ� นึง ซ เกือฮ อื อาึ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� อาึ โฮว ซาวป โตว ซิงซา ไม่
ปุย ปลัฮเตะ เฟือฮ� 17 ฮาวก อู ไม่ โม ป มัฮ ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู กา แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ปุ โรฮ ฮาวก� อาึ โกฮ โฮว เอนิ ฮา นึง เมือง อาระ
เบี่ย� ฟวยจ เซ เอญี แม นึง เวยีง ด่ามาซกัต ติ โฮน
แม�

18ฟวยจ เจือ เยอะ พะเยซู ลอวย เนอมึ อาึ ฮาวก
เนอึม นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ฮาวก แตะ เคะ เป
โตร� อาวต ไม่ นา เซ กาว โรฮ พอน ซเงะ� 19 อาึ
โฮลฮ โตว ยุ โม ไกญกอ ไฮญ นา เซ โนก ฮา ยาโค
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โบ่ ป มัฮ ปุ พะโองจาว� 20 ป ไซฮ อาึ เฮี มัฮ ป เนอึ
ม ป แนม� พะจาว เอจี ยุง อื โอ อาึ อฮั ลปุง จุ ไล
ละ เปอะ� 21 กัง เคะ เอ อาึ โฮว แม ฮอยจ จังวตั
ซีเรยี ไม่ จังวตั ซีลิเซีย� 22 เญือม เซ โม ครติซจัก
นึง จังวตั ยูเด่ีย ดิ ยุง โตว ป มัฮ อาึ� 23 มัฮ ฮมอง
อื อฮั ปุย อื ตอก เฮี โน่ง� �ป กอ โคมเฮง เอะ ไพรม
อื เซ� เอจี แปน แม ป ครอฮ ไลลวง รพาวม เจือ ตะ
แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ เซ ละ ปุย�� ฮมอง อฮั ปุย อื เมาะ
เซ โน่ง� 24 โม เซ โฮลฮ เนอึม ลืลาว พะจาว เบือ ยุ
อื กัน ยุฮ พะจาว นึง จีวติ อาึ�

2
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ลัปลอง ปาวโล

1 ฟวยจ เซ แม กาว โรฮ ปาวน เนอึม เมอ� อาึ
ฮาวก แม นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ บ่าระนาบ่า� โรวก
โรฮ ติโต โฮว ไม่ แตะ โรฮ� 2 เอจี มัฮ พะจาว ป ร
โฮงะ ละ อาึ เกือฮ อาึ โฮลฮ โฮว ตอก เซ� อาึ โฮลฮ
รโจะ โพรม โน่ง ไม่ โม ไกญกอ นา เซ� อาึ รโฮงะ
ตอก ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย
ตังเมือง เกือฮ โม เซ ฮมอง� อาึ ฆวต เกือฮ ติ แตะ
แจง แน นึง โอ แตะ โฮลฮ ยุฮ กัน โอ ไก ป มัฮ� เตื
อง กัน เอจี ฟวยจ ยุฮ ฮุ� เตือง กัน ซ ยุฮ ลัง่ เงอะ�
3 ติโต ป มัฮ ปุโฮมว เยอะ เซ มัฮ โม กรกิ� โม เซ
ปังเมอ โอ คนัป อื เลียก นึง รติกิต ฆาื อ�ื 4 เอจี ไก
งอ่น ป เคียต แปน เอียกปุ เอะ ป บระ เลียก ลลาึง
เอะ� โม เซ ฆวต เกือฮ ติโต เซ เลียก นึง รติกิต� โม
เซ มัฮ ซาวป อื เลียป โอเอฮี นึง ฆวต ยุง อื ไลลวง
โอ เอะ เญือะ แปน ครา รติ โกลง ไพรม แตะ� เบือ
รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� มัฮ โรฮ
ฆวต เกือฮ อื เอะ แปน แม ครา รติ โกลง ไพรม ไม่
แตะ� 5 เอะ ปังเมอ โอ ญอม เนอึง ป อฮั โม เซ ติ
มวยญ เนอมึ� เอะ ฆวต เกือฮ ลปุง เนอมึ นึง ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว อาวต ตอน อาวต ฮมัน ละ โม
เปะ กุมปอ�

6 โม ไกญกอ ป อฮั ปุย มัฮ ป ระ ไล เซ� อฮั โตว
โอเอฮี ละ อาึ นึง ซ เกือฮ แตะ อาึ เปียน ตอก เพ
อกึ แตะ ปุย� โม ป ระ มอยฮ เซ มัฮ โตว ป ซัมคัน
ลัมเลือ ละ งอ่ต อาึ อ�ื ไก โตว ป ระ ป แตวะ ละ งอ่ต
พะจาว อ�ื 7 โม เซ ปังเมอ เอจี ที ละ อื มัฮ อื พะจาว
ป เกือฮ อาึ โฮลฮ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ ละ
ปุย ตัง เมือง� ตอก โรฮ เกือฮ อื เปโตร ครอฮ ละ โม
ยวิ� 8 มัฮ เบือ อมันัต ยุฮ พะจาว ป ดุฮ อื อาึ แปน ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� ตอก โรฮ
ดุฮ อื เปโตร แปน ป โฮว ฆรอ แตะ ละ โม ยวิ โรฮ�
9 เญอืม เซ ยาโคโบ่ ไม่ เปโตร ไม่ โยฮนั� ป เมีญ ปุย
อื มัฮ ไกญกอ ระ ไล ลลาึง ปุย เซ� ยุ โรฮ มัฮ เนอึ
ม อื พะจาว ป เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุฮ กัน เซ� ไปญ เตะ
ดอม อาึ ไม่ เตะ บ่าระนาบ่า ฆาื อื ละ ซ เปลีฮ แตะ
มัฮ เอะ ปุย ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ� เอจี โตก
โลง เกือฮ เอะ ลอา โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ ปุย
ตัง เมือง� โม โกะ อื เซ ซ โฮว ครอฮ อื ละ โม ยวิ�
10ป ปัว อื เอะ ยุฮ ไก ติ เจือ โน่ง� มัฮ เกือฮ อื เอะ โอ

เบีย เรอึม ป ตุก ป ญัก ลลาึง แตะ เซ โน่ง� กัน เซ
อาึ ตึน เอจี เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ เน่อมึ ไพรม
อ�ื

ปาวโล จัมเปน เติ เปโตร
11 เญือม เอจี ฮอยจ เปโตร นึง เวยีง อนัทิโอก�

อาึ จัมเปน เติ เนอึม แนม� ฆาื ที ยุฮ อื ป โอ ปุก�
12 กา ฮอยจ โม ป ดวน ยาโคโบ่ ฮอยจ นา เซ� เป
โตร กอ โซม ดิ ไม่ ปุย ตังเมือง ป มัฮ เอยีกปุ แตะ ไน
พะจาว� เคียง ฮอยจ โม เซ เยอ� ราึต ซไบ่ ฆาื อ�ื
ลอต ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ
ปุย ตัง เมือง� ฆาื ฮลัต แตะ นึง โม ป ฆวต เกือฮ ปุย
ตังเมือง เลียก นึง รติกิต เซ� 13 โม เอยีกปุ ยวิ ไฮญ
นึง อื เกือฮ โรฮ ติ แตะ แคะ ดิ ไม่ เปโตร โรฮ� ปัง
มัฮ บ่าระนาบ่า� ลอต โรฮ แปน ปุย แคะ ไม่ โม เซ
โรฮ� 14 เญอืม ยุ อาึ โอ โม เซ เญือะ ยุฮ ตัม ปุก อื ไม่
ลปุง เนอึม นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ� อาึ
อฮั ฆาื อื ละ เปโตร ซองนา ปุย เตือง โอยจ อื ตอก
เฮ�ี �ปะ เอจี มัฮ เปอะ โม ยวิ� เมือต แลน� ปะ ยุฮ
เปอะ ตอก ปุย ตัง เมือง� เญือะ ยุฮ เปอะ โตว ตอก
โม ยวิ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� อมั ซ เกียฮ คนัป ลัง่
เปอะ ปุย ตังเมือง ยุฮ โอเอฮี ตอก ป ยุฮ โม ยวิ�

15 �เอะ เอจี มัฮ โม ยวิ เบือ เกิต แตะ เน่อมึ นึง
โม ยวิ� เอะ มัฮ โตว ป อาวต ฆรมึ มัป่ ตอก ปุย ตัง
เมือง� 16 เอะ ปังเมอ เอจี ยุง เงอะ โอเอฮี ไล เฮ�ี ไก
โตว ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ เกือฮ ติ แตะ ซืไซ ละ พะ
จาว เบือ ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม ยุฮ อื เซ�
มัฮ โฮลฮ อื แปน ปุย ซืไซ เบือ อาึง อื รพาวม แตะ
นึง พะเยซูครติ ติ คระ โน่ง� โม เอะ ตอก โรฮ เซ�
เอะ เอจี อาึง โรฮ รพาวม แตะ นึง พะเยซูครติ ละ
ซ โฮลฮ แตะ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม
เจือ แตะ เซ� มัฮ โตว เบือ ปุน ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ไก นึง
โกตไม ยุฮ อื เซ� นึง โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ
เกือฮ ติ แตะ ซืไซ ละ พะจาว เบือ ปุน ยุฮ แตะ ตัม
โกตไม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ดัฮ เอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ ละ ซ
เกือฮ ติ แตะ ซืไซ ละ พะจาว� ดัฮ เอะ ยุฮ ลัง่ มัป่
ตอก ยุฮ ปุย ตังเมือง อื โฮ� อมั มัฮ พะครติ ป รโพ
กัน ยุฮ ปุย มัป่ เปอ� มัฮ โตว อื เฟือฮ� 18 ดัฮ อาึ
โฆง ยุฮ โคระ แม ป เอจี เญื่อฮ แตะ ติ โฮน เซ� เอจี
แจง นึง เซ มัฮ อาึ ปุย พิต โกตไม เยอ� 19 ดัฮ งอ่ต ที
ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม เซ อาึ เอจี ยุม เมอะ� เญือะ
ไอม โตว ละ โกตไม เซ เฟือฮ� อาึ เอจี ยุม เมอะ ละ
ซ โฮลฮ แตะ ไอม ละ พะจาว� 20 อาึ เอจี ยุม ดิ ไม่
พะครติ นึง ไมะซาวแควง� ปเล่ีย เฮี เญาะ มัฮ โตว
อาึ ป ไอม เมอ� มัฮ พะครติ ป ไอม กไน เยอะ� จีวติ
อาึ ปเล่ีย เฮี มัฮ ไก อื เบือ อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง
กวน พะจาว� มัฮ ป ฮรกั อาึ� เอจี โปง จีวติ แตะ
รโตง อาึ� 21อาึ ญอม โตว โปวฮ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว�
ดัฮ ปุย โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ โกตไม
เซ� กัน ยุม พะครติ มัฮ ยุม โอ ไก ป มัฮ�
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3
ไลลวง โกตไม ไม่ รพาวม เจือ

1 โม เปะ ป อาวต จังวตั กะลาเทีย เยอ� เกียฮ
ลโมวะ ลัมเลือ โน่ง เปอะ เมอ� โม เปะ เอจี เมาะ
โรฮ เปอะ ป ยุ นึง ไง่ แตะ ยุม พะเยซู นึง ไมะซาว
แควง เงอ� เกียฮ เกือฮ ลัง่ โน่ง เปอะ ปุย ปุน ไม่ญ
แตะ เมอ� 2 อาึ ไก ป ฆวต ไฮมญ นึง เปอะ ติ เจือ�
โม เปะ อมั มัฮ โฮลฮ เปอะ ลปุ พะจาว เบือ ปุน ยุฮ
แตะ ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม� อมั มัฮ โฮลฮ เปอะ
เบือ ฮมอง แตะ ลปุง พะจาว ไม่ เจือ เปอะ� 3 เกียฮ
ลโมวะ ลัมเลือ โน่ง เปอะ ตอก เซ เมอ� เญือม เจือ
โรง เปอะ� รพาวม เจือ เปอะ เซ มัฮ ไก อื เบือ ลปุ
พะจาว� โม่ มัฮ อ�ื ปเล่ีย เฮี เกียฮ เปิง โน่ง เปอะ
กัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เมอ� 4 โอเอฮี ป ยุ ป ฮมอง
เปอะ อมั มัฮ โอ อื ไก ป มัฮ ละ เปอะ เฟือฮ� แจง ซ
ไก ป มัฮ อื ละ เปอะ� โม่ ไก� 5 เญอืม เกือฮ พะจาว
ลปุ แตะ ละ เปอะ� ไม่ ยุฮ อื ป ซัมคัน ลลาึง เปอะ�
มัฮ โตว ยุฮ อื เบือ ปุน ยุฮ โม เปะ อื ตัม ลปุง ไก นึง
โกตไม� มัฮ ยุฮ อื เบือ ฮมอง โม เปะ ไลลวง พะจาว
ไม่ เจือ เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื

6 เอจี มัฮ ตอก ไลลวง อปัราฮมั นึง พะทัม โฮ�
�อปัราฮมั เจือ ป อฮั พะจาว ละ แตะ� พะจาว เมีญ
อื มัฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อื เซ�� อฮั
เซ พะทัม� 7 เอจี ที ละ เปอะ นึง เซ� เอจี มัฮ โม
ป ไก รพาวม เจือ เซ ป มัฮ เนอึม จัตเจือ อปัราฮมั�
8พะจาว เอจี รโฮงะ อาึง อื นึง พะทัม ไลลวง ซ เกือฮ
แตะ ปุย ตังเมือง ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อ�ื
พะจาว เอจี รโฮงะ อาึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ
ละ อปัราฮมั กา เติง เวลา ยุฮ แตะ ละ ปุย ตัง เมือง�
มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ
โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ ปะ โครยญ เมือง ปุย�� อฮั
เซ พะทัม� 9 เอจี ที นึง เซ โฮลฮ โม ป เจือ เซ ป ไมจ
ป ญุ่ก เบือ รพาวม เจือ แตะ� ตอก โรฮ โฮลฮ อปัรา
ฮมั ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ รพาวม เจือ แตะ เซ โรฮ�

10 ปุย เมาะ ป เปิง กัน ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ไก นึง
โกตไม ยุฮ พะจาว� ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ
ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� นึง อฮั พะทัม อื ตอก เฮ�ี
�ป โอ ปุน ยุฮ ลอป ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม โครยญ
มวยญ อื ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ พะทัม� 11พะทัม อฮั โรฮ อื ตอก เฮี ติ คอ แม�
�ป โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ
อื ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ� เอจี แจง นึง
เซ โอ ปุย ซ โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ เปิง
แตะ โกตไม เยอ� 12 โกตไม เซ เกว โตว ไม่ รพาวม
เจือ ปุย� พะทัม เอจี ตึน อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �ป ปุน
ยุฮ ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม โครยญ มวยญ อื ซ โฮลฮ
จีวติ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ พะทัม� 13 พะครติ ปัง
เมอ เกือฮ เอะ โปน ตุต ป โอยจ นึง โซะ แตะ เซ เบือ
รปั โกะ อื ป โซะ เซ ฆรอ เอะ� ไลลวง เซ เอจี ที นึง
ป อฮั พะทัม เฮ�ี �ป โฮลฮ ปุย เคิง นึง โคะ เอจี มัฮ
ลอก อื ตุต โอยจ นึง โซะ แตะ�� อฮั เซ� 14 เอจี
มัฮ เบือ พะเยซูครติ เซ ป โฮลฮ ปุย ตังเมือง ป ไมจ
ป ญุ่ก เบือ อ�ื ตัม ลปุง ซันญา พะจาว อาึง ละ อปัรา

ฮมั� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ รปั ลปุ พะจาว เบือ รพาวม
เจือ แตะ� ตัม ป ซันญา พะจาว อาึง ละ เอะ�

โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ อื
15 เอยีกปุ� อาึ ซ อฮั ละ เปอะ นึง ลปุง แพป แตะ

ไม่ โอเอฮี ทัมมด่า ติ เจือ� ปุย ลอา ดัฮ ปุก ปุ แตะ
นึง รซอม ซันญา แตะ เซ� ไม่ ไซฮ อื อาึง ลปุง ซัน
ญา แตะ ละ ปุ แตะ เซ� ไก โตว ป ปุน เกือฮ ฟวยจ
เยอื ฮา อ�ื บุ ป ซันญา อื เซ ปุ โรฮ เกียฮ บุ อ�ื
16 ตอก โรฮ เซ พะจาว ซันญา อาึง โอเอฮี ละ อปัรา
ฮมั ไม่ จัตเจือ อื เซ� พะทัม เซ เญือม อฮั อื �จัต
เจือ� อื เซ มัฮ โตว อฮั อื ไม่ จัตเจือ อื โฮวน ปุย� มัฮ
อฮั อื ไม่ ปุย ติ ปุย โน่ง ป มัฮ พะครติ เซ� 17 ป อฮั
อาึ เนาะ ออ มัฮ ตอก เฮ�ี พะจาว ซันญา อาึง โอเอฮี
ละ ปุย� ไม่ อฮั อื ติ แตะ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป ซันญา
แตะ อาึง เซ� โกตไม ยุฮ อื ป ฮอยจ กังเคะ อื ปาวน
รอย ไปล งว่ย เนอึม เซ� เกียฮ เกือฮ โตว ลปุง ซัน
ญา ยุฮ อื เซ ฟวยจ เยอื ฮา อ�ื เกียฮ เกือฮ โตว โรฮ
ลปุง อฮั พะจาว อาึง เซ แปน ป โอ ไก ป มัฮ� 18 ดัฮ
ป ไมจ เกือฮ พะจาว ละ ปุย เกว ลัง่ ไม่ โกตไม โฮ�
เญือะ มัฮ โตว ตัม ป ซันญา อื อาึง ฆาื อ�ื ตอก ออฮ
ตอก เอฮี ญุ่ก� พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ อปัราฮมั ตัม
ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ อ�ื

19 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� เมอยุ เกือฮ อื โกตไม เซ ละ
ปุย� มัฮ เกือฮ อื ละ ซ เปลีฮ ที อื ป มัฮ กัน พิต กัน
โฌวะ� กา เฆียง ฮอยจ จัตเจือ อปัราฮมั ติ ปุย เซ�
ลปุง ซันญา เซ เอจี มัฮ อฮั อื ไม่ ปุย ติ เซ� โกตไม
เซ ปังเมอ มัฮ โม เตปด่า ป ซึป ละ ปุย� ไก โรฮ ปุย
ซน่ะ ไม่ อื ติ� 20พะจาว ปังเมอ มัฮ ติ โตน โน่ง� เญื
อม เอจี เกือฮ อื ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ละ ปุย จัมเปน
โตว โกว ปุย ซน่ะ ฆาื อ�ื

แปน กวน พะจาว เบือ รพาวม เจือ แตะ
21 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โกตไม เซ อมั แพก อื ปุ แตะ

ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว� แพก โตว ปุ แตะ เฟือ
ฮ� มัฮ ไก โกตไม ป ปุน เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ�
ปุย ตึน ซ โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ โกตไม
เซ� 22พะทัม ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย ปลัฮเตะ
อาวต ตื ฆรมึ อมันัต มัป่�� มัฮ อฮั อื เซ นึง ซ เกือฮ
อื ปุย ปลัฮเตะ� เมาะ ป เจือ อ�ื โฮลฮ ป ไมจ ตัม ป
ซันญา พะจาว อาึง เบือ เจือ ปุย พะเยซูครติ�

23 กา เฆียง เติง เวลา เจือ ปุย พะเยซู เซ� โกตไม
เซ เอจี คัง อาึง เอะ เตือง โอยจ เจอะ ตอก ป ตุต โฮ�
ฮอยจ ละ เญือม เปลีฮ พะจาว ไลลวง โปน ปุย มัป่
เบือ รพาวม เจือ อ�ื 24 โกตไม เซ มัฮ ป ควป คุม เอะ
กา เฆียง ฮอยจ พะครติ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ แปน
ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ แตะ� 25 ปเล่ีย
เฮี เคียง เอจี เติง เวลา โปน ปุย มัป่ เบือ รพาวม เจือ
แตะ� โกตไม ป ตอก ป ควป คุม เอะ เซ เญือะ ควป
คุม โตว เอะ� 26 นึง เอจี มัฮ โม เปะ กวน พะจาว
เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ เบือ
รพาวม เจือ เปอะ โครยญ โฆะ เปอะ� 27 โม เปะ เอจี
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โฮลฮ เปอะ รปั บัป่ติซมา เลียก รโจะ ดิ เปอะ รพาวม
แตะ ไม่ พะครติ� มัฮ เซ ป โฮลฮ เปอะ ไอฮ จีวติ พะ
ครติ ฆาื อื โครยญ เจือ� 28 ปเล่ีย เฮี โม ยวิ ไม่ ปุย
ตังเมือง เญือะ ตัง โตว ฮา ปุ แตะ� ป แปน ครา ปุย
ไม่ ปุย โอ แปน ครา� ปุ โรฮ ตัง ฮา ปุ แตะ� ปรเมะ
ไม่ ปรโปวน บรญิ โรฮ ไม่ ปุ แตะ โรฮ� โม เปะ เอจี
มัฮ เปอะ ปุย ติ ซโปก โรม เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม
แตะ ไม่ พะเยซูครติ โครยญ โฆะ เปอะ� 29 ดัฮ โม
เปะ มัฮ เนอมึ ปุย ไน พะครติ ตอก เซ� มัฮ โรฮ เปอะ
จัตเจือ อปัราฮมั เบือ อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ อปัราฮมั โรฮ�

4
1 มัฮ เฮี ป อฮั อาึ อ�ื กวนดุ ป ซ โฮลฮ คาวคอง

มะเปือะ แตะ� เญือม กวนดุ ลัง่ อื ตัง โตว โรฮ ฮา
ครา ปุย� ปัง มัฮ ป กุม โอเอฮี เญือะ แตะ โครยญ
เจือ ญุ่ก� 2 เญือม กวนดุ ลัง่ อื ไก ป ควป คุม เมอ�
คาวคอง อื ไก ป แลน ละ อื ฮอยจ ละ ซเงะ พัต เปือะ
อื อาึง ละ อ�ื 3 เอะ ตอก โรฮ เซ� กา เฆียง แปน
เนอะ ป ระ นึง รพาวม แตะ� เอะ แปน โรฮ ครา พี
ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ ไม่ นึง กังฮาว� 4 เญื
อม เอจี เติง เวลา พัต อื อาึง พะจาว เกือฮ กวน แตะ
ฮอยจ� เกือฮ อื ฮอยจ เกิต เน่อมึ นึง ปรโปวน ปลัฮ
เตะ เฮ�ี เกือฮ อื อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ โม ยวิ� 5 นึง
ซ โตฮ อื โม ป อาวต ฆรมึ โกตไม เซ เกือฮ โปน ฮา
แปน แตะ ครา เซีญ� ไม่ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ แปน
กวน พะจาว� 6พะจาว เกือฮ ลปุ กวน แตะ เซ เลีย
ก อาวต โตะ รพาวม โม เอะ นึง ซ เปลีฮ ที อื มัฮ โรฮ
โม เปะ กวน แตะ โรฮ� ลปุ เซ อฮั เฮ�ี �เปือะ� เปือะ
เกอะ�� อฮั เซ โตะ รพาวม เอะ� 7 ดัฮ มัฮ ตอก เซ
โม เปะ เญือะ มัฮ เปอะ โตว โรฮ ครา เซีญ โอเอฮี�
เอจี โฮลฮ เปอะ แปน กวน พะจาว� เคียง มัฮ เปอะ
กวน อ�ื พะจาว ซ เกือฮ โรฮ คาวคอง ยุฮ แตะ ละ
เปอะ เบือ อ�ื

ปาวโล ไฌม เนอมึ ไฌม แนม โม กะลาเทีย
8 ไพรม อื โม เปะ ยุง เปอะ โตว ป มัฮ พะจาว�

แปน เปอะ ครา เซีญ โอเอฮี ป โอ มัฮ พะจาว เนอึม
โฮวน เจือ� 9 ปเล่ีย เฮี ปังเมอ เอจี ยุง เปอะ ป มัฮ
พะจาว� ป เนอมึ นึง อื มัฮ พะจาว ป ยุง โม เปะ เอ�
ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เมอยุ ฆวต ลเตือฮ เปอะ เอญี เคะ
โม พี ชุมเช ไม่ โซะ ไซญ แตะ ตอก เซ เยอ� เมอยุ
ฆวต แปน แม เปอะ ครา เซีญ โอเอฮี ตอก เซ เยอ�
10 โม เปะ ทื เปอะ ซเงะ ไม่ เคิ ไก เญือม ซัมคัน ละ
แตะ� ทื เปอะ เวลา เฮี ไม่ เนอึม เซิต� 11 อาึ ฮอ
นึง ป ยุฮ โม เปะ เอ� กัน ยุฮ อาึ ลลาึง โม เปะ อมั ซ
แปน กัน โอ ไก ป มัฮ เฟือฮ�

12 เอยีกปุ� อาึ ปัว โม เปะ เกือฮ ติ เปอะ ตอก อาึ�
อาึ เอจี ฟวยจ เกือฮ ติ แตะ ตอก โม เปะ เอ� โม เปะ
ไก โตว ตอก พิต เปอะ ละ อาึ อ�ื 13 โม เปะ ตึน ซ
ไตม ลัง่ เปอะ ตอก ครอฮ อาึ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว ละ เปอะ เมือ โรง อ�ื มัฮ ฆาื โซะ โอะ ป โฮลฮ
ครอฮ ละ เปอะ ฆาื อ�ื 14 โซะ อาึ เซ ปัง แปน ป ญัก
เนอึม ละ โม เปะ ญุ่ก� โม เปะ เพียก เปอะ โตว อาึ
ฆาื� เกละ เปอะ โตว ยุ อาึ� เอจี รปัคัม เนอมึ เปอะ

อาึ ตอก เอนิ รปัคัม ปุย เตปด่า พะจาว โฮ� ตอก โรฮ
รปัคัม เปอะ พะเยซูครติ โรฮ� 15 เญอืม เซ มวน เนอึ
ม รพาวม เปอะ โม เปะ เอ� อาึ ปุน แปน พีญัน อ�ื
มัฮ ซ เกียฮ แปน อ�ื โม เปะ ปุน ญอม เอนิ เปอะ
กัว เกือฮ ซลอง ไง่ โกะ แตะ ละ อาึ� ปเล่ีย เฮี อมั
เอจี เบีย โอยจ เปอะ รพาวม มวน แตะ เญอืม รปัคัม
เปอะ อาึ โฮ� 16 อมั เกละ เปอะ ยุ อาึ นึง อฮั ฮะ ป
เนอมึ ป แนม ละ เปอะ�

17 โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ เซ เคียต พาวม ดิ ไม่ โม
เปะ� รพาวม อื ปังเมอ โอ ไก เนอมึ นึง โม เปะ เฟือ
ฮ� มัฮ ฆวต เกือฮ อื โม เปะ รกัฮ ฮา อาึ ละ ซ เกือฮ
อื โม เปะ พาวม ดิ ไม่ โม โกะ แตะ� 18 ไลลวง พาวม
ดิ ปุย ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ มัฮ พาวม ดิ ตอก ปุก อ�ื มัฮ
ป ไมจ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ พาวม ดิ ไม่ เยอะ เญื
อม อาวต อาึ ไม่ เปอะ โน่ง� ไมจ โรฮ เปอะ พาวม
ดิ ลอป ไม่ เยอะ� 19 โม เปะ ป มัฮ กวน ฮรกั เกอะ�
เญือม โตก เกอะ ละ โม เปะ เอ� อาึ มัฮ ตอก มะ ป
โกวน ซ เกิต กวน โฮ� อาวม แนฮ ป โซะ รโตง โม
เปะ ตอก เซ� กา เฆียง โฮลฮ โม เปะ รพาวม รโม่
ยฮ ตอก รพาวม รโม่ยฮ พะครติ โรฮ� 20 อาึ ฆวต
อาวต ไม่ โม เปะ เน่อมึ ปเล่ีย เฮี มัฮ แปน อ�ื ฆวต
เปียน ตอก อฮั แตะ โอเอฮี ละ เปอะ� อาึ ไฌม เนอึ
ม ไฌม แนม โม เปะ� ปังเมอ โอ ยุง ตอก ซ ยุฮ แตะ
ละ เปอะ�

ลปุง แพป ไลลวง ฮากา ไม่ ซารา
(1 มเซ� 21:9-20)

21 โม เปะ ปฆวต เกือฮ ติ แตะ อาวตฆรมึ โกตไม�
อาึ ฆวต ไฮมญ โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ� อมั มัฮ โอ
เปอะ ยุง ป อฮั โกตไม เซ ละ ปุย� 22 มัฮ อฮั อื เฮ�ี
อปัราฮมั ไก กวน ลอา� เกิต เน่อมึ นึง ปรโปวน ป
มัฮ ครา ติ ปุย� เกิต เน่อมึ นึง ปรโปวน โอ มัฮ ครา
ติ ปุย� 23 กวน เกิต เน่อมึ นึง ป มัฮ ครา เซ มัฮ ป
เกิต ตัม ทัมมด่า� กวน เกิต เน่อมึ นึง ปรโปวน โอ
มัฮ ครา เซ มัฮ ป เกิต ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว�
24 ไล เฮี มัฮ โรฮ ลปุง แพป ลปุง จเตียม ละ เปอะ�
ปรโปวน ลอา เซ แพป ไม่ ลปุง ซันญา พะจาว ไม่ ปุย
ลอา เจือ� ลปุง ซันญา ติ เจือ อื เซ ฮอยจ เน่อมึ นึง
บลาวง ซีไน� มัฮ แพป อื ไม่ ฮากา� โม ป แปน กวน
อื มัฮ ตื ครา ฆาื อ�ื 25ฮากา เซ แพป ไม่ บลาวง ซีไน
ป อาวต เมือง อาระเบี่ย� แพป โรฮ ไม่ เมือง เยรูซา
เลม ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี เยรูซาเลม เซ มัฮ ตอก ครา
เซีญ โอเอฮี� โม ลุกเมือง อื มัฮ ครา เซีญ ฆาื อื เตื
อง โอยจ แตะ� 26 ป มัฮ เมือง เยรูซาเลม เมือง มะ
ลอง เซ� ปังเมอ โอ มัฮ ป เกือฮ ปุย แปน ครา เซีญ
โอเอฮี� เมือง เซ แพป โรฮ ไม่ มะ โม เอะ� 27 พะ
ทัม อฮั อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปะ ปรโปวน ป โอ ดิ ไก
กวน เนอ� เกือฮ ติ เปอะ ไมจ มวน รพาวม� ปะ ป
โอ ดิ อาวม โซะ เติง เคิ รอาวม แตะ� ไมจ เปอะ ญัน
ด่ี ปีติ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� ปรโปวน ฮงั ซ โฮลฮ
ลัง่ กวน แตะ โฮวน ฮา ป เอจี ไก ปุย เญือะ�� อฮั
เซ พะทัม�

28 เอียกปุ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ กวน
พะจาว ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ อื ตอก โรฮ ยซิฮกั ไพรม
อ�ื 29 เจน เซ กวน เกิต ตัม ทัมมด่า โคมเฮง โรฮ ป
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เกิต ตัม ลปุ พะจาว� ปเล่ีย เฮี ตอก โรฮ เซ� 30พะ
ทัม อฮั อื ตอก เมอ� อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ โครฮ ปรโปวน ป มัฮ ครา เซ โอก เตื

อง กวน อื โรฮ� กวน ปรโปวน ป มัฮ ครา เซ ซ โฮลฮ
ดิ โตว คาวคอง ยุฮ เปือะ แตะ ไม่ กวน ปรโปวน ป
โอ มัฮ ครา เซ�� อฮั เซ พะทัม�

31 เอยีกปุ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ มัฮ โตว กวน ปร
โปวน ป มัฮ ครา เซ� เอะ มัฮ กวน ปรโปวน โอ มัฮ
ครา นึง อื เซ�

5
ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ แปน แม ครา เซีญ

1 พะครติ เอจี เกือฮ เอะ โปน ฮา แปน แตะ ครา
เซีญ� ละ ซ เกือฮ อื เอะ โอ เญือะ แปน ครา โอเอฮี�
ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต แนฮ
ตัม เซ� ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ แม แปน แม ครา
เซีญ โอเอฮี�

2งอ่ต แลน� อาึ ป มัฮ ปาวโล ปัว อฮั เฮี ละ เปอะ�
ดัฮ เปอะ ญอม เกือฮ ติ แตะ เลียก นึง รติกิต� พะ
ครติ เญือะ ไก โตว ป มัฮ ละ เปอะ เฟือฮ� 3 ซ อฮั
แม ละ เปอะ ติ โฮน แม� ดัฮ ไก ป ญอม เลียก นึง ริ
ตกิต เตอ จัมเปน โรฮ ยุฮ อื ตัม ป อฮั โกตไม เซ โค
รยญ เจือ ฆาื อ�ื 4 โม เปะ ป ริ เกือฮ ติ แตะ ซืไซ
ละ พะจาว เบือ ยุฮ แตะ ตัม โกตไม เซ� เอจี มัฮ โรฮ
รกัฮ เปอะ ติ แตะ โอก ฮา พะครติ ฆาื อ�ื โม เปะ
เอจี โอก เปอะ ฮา กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� 5 เอะ ปังเมอ
รกวน แนฮ ตอก ซ โฮลฮ แตะ แปน ปุย ซืไซ ละ พะ
จาว กุมปอ โครยญ เจือ เบือ ลปุ พะจาว ไม่ รพาวม
เจือ เยอะ� มัฮ ตอก เซ ป ซโอว รพาวม เอะ ไม่ เยอ�
6 ปุย ดัฮ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� ไล
เลียก อื นึง รติกิต ไม่ โอ อื เลียก ตัง โตว เฟือฮ� ป
ระ ไล นึง อื มัฮ รพาวม เจือ ป เปลีฮ ที เปอะ ละ ปุย
เบือ รพาวม ฮรกั�

7 ไพรม อื โม เปะ เอจี ปุก เนอึม ตอก ยุฮ เปอะ�
มัฮ ปุย ป คัต โม เปะ เกือฮ โอ เนองึ ป อฮั ลปุง เนอึ
ม เซ� มัฮ ปุย ป ซาวป รชุยจ โม เปะ ตอก เซ� 8พะ
จาว ป เอจี กอก โม เปะ เอญี เคะ แตะ แจง โอ อื ซ
ยุฮ ตอก เซ� 9�เจือ คโนมปัง เญีย่ะ อา เกียฮ ปลอย
ฮ ยุฮ คโนมปัง เตือง โม่ว อ�ื� อฮั เซ ปุย� 10อาึ อาึง
รพาวม แตะ นึง โม เปะ เบือ พะโองจาว� นึง โอ โม
เปะ ซ ตัง ตอก งอ่ต โอเอฮี นึง ไล ทื เปอะ พะจาว
ฮา ตอก งอ่ต อาึ อ�ื ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป ซุกซัก ยุฮ
รพาวม โม เปะ เอ� ปังเมอ ซ ลอก ตุต แตะ เน่อมึ
นึง พะจาว ฆาื อ�ื 11 เอียกปุ� อาึ มัฮ ซ ครอฮ เฮาะ
ไลลวง จัมเปน ปุย เลียก นึง ริตกิต เซ� แจง โอ อื
ซ ไก ป โคมเฮง อาึ ฆาื อ�ื มัฮ ครอฮ เนอึม เมอะ
ตอก เซ กัน ครอฮ อาึ ไลลวง ไมะซาวแควง ยุฮ พะค
รติ เญือะ มัฮ โตว ป เติก ป นัน ละ ปุย เฟือฮ� 12 โม
ป ซุกซัก ยุฮ รพาวม โม เปะ เซ อาึ ฆวต เกือฮ เอนิ
ลอต เซฮ ไอฮ โกะ แตะ เกือฮ ฟวยจ แปฮ�

13 เอียกปุ� พะจาว เอจี กอก โม เปะ เกือฮ เปอะ
โปน ฮา แปนแตะ ครา เซีญ โอเอฮี� ปังเมอ โอ เปอะ
ไมจ เกือฮ ไล เซ แปน ควน เกียฮ พลวย เปอะ ติ แตะ

ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง รพาวม โกะ เปอะ ไอฮ
ฆาื อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ แปน กวนไจ ปุย โจฮ ปุ แตะ
เบือ รพาวม ฮรกั แตะ� 14 โกตไม ยุฮ พะจาว เตือง
โอยจ อื เอจี รโจะ นึง ติ มวยญ เฮ�ี �ไมจ เปอะ ฮรกั
ปุ ยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ��
อฮั เซ� 15 ดัฮ เปอะ รเจ รไซญ ไม่ ปุ แตะ� ไม่ เกีย
ต เปอะ ปุ แตะ ตอก ซัตซิง โฮ� ไมจ เปอะ แฮน� ซ
ไก ตอก ไลจ เปอะ ยุฮ ปุ แตะ นึง โน่ง�

ป เกิต เบือ ลปุ พะจาว ไม่ กัมกุยฮ ไก นึง รพาวม
ปุย

16 อาึ ปัว อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ
ลปุ พะจาว นัม จีวติ เปอะ� เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุฮ โอ
เอฮี ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง รพาวม โกะ เปอะ ไอฮ�
17 กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง รพาวม ปุย มัฮ ป ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ลปุ พะจาว� ลปุ พะจาว ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ กัม
กุยฮ ฆอก ไก นึง รพาวม ปุย� ป ลอา เจือ เซ มัฮ ป
ตอซู ลอป ปุ แตะ� มัฮ เซ ป โอ โม เปะ โฮลฮ ยุฮ โอ
เอฮี ตัม ป ฆวต ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื 18 ดัฮ ลปุ พะจาว
นัม เปอะ โฮ� เญือะ อาวต เปอะ โตว ฆาื ฆรมึ อมันัต
โกตไม�

19 กัน ยุฮ ปุย ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง รพาวม โกะ
แตะ ไอฮ เอจี ที มัฮ โอเอฮี ตอก เฮ�ี มัฮ กัน เลนจุ�
ไม่ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ กัน ไอฮ พาวม ปรเมะ ปรโป
วน ไม่ ปุ แตะ� 20 มัฮ โรฮ กัน ทื ปุย ฮุป� ไม่ กัน โกว
ปุย อมันัต พี� ไม่ กัน เกละ ปุย ยุ ปุ แตะ� มัฮ กัน
รเจ รไซญ� ไม่ รพาวม กุยจ ววั� ไม่ ฮาวก รพาวม
ซาวม ไง�่ ไม่ รพาวม งอ่ต ป ไมจ ละ โกะ แตะ โน่ง�
โนก ฮา เซ มัฮ กัน รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ แปน มู แปน
มู แตะ� 21 ไม่ กัน ลเลียก ปุย นึง ปุ แตะ� มัฮ โรฮ
กัน ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก� ไม่ โซม โฮฮ โซม วฮิ แตะ�
ไม่ กัน ฆอก ไฮญ ป มัฮ ไล ติ ไม่ กัน ตอก เซ� อาึ
ซตอก แม โม เปะ ตอก เอจี ซตอก แตะ ไพรม อ�ื
โม ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ ซ โฮลฮ โตว รโตง แตะ นึง
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ตื เนอมึ�

22 เปลิ ป เกิต เบือ ลปุ พะจาว ปังเมอ มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ รพาวม ฮรกั� ไม่ รพาวม ไมจ มวน� ไม่ รพาวม
เฮน ฮลอง� ไม่ รพาวม ลัง่� ไม่ รพาวม เลียก พาวม
โซะ ไง่ นึง ปุ แตะ� ไม่ กัน ไมจ โครยญ เจือ� ไม่ เนอึ
ม รพาวม� 23 ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ� ไม่ กัน ปุน
เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� โกตไม คอ ออฮ คอ เอฮี
นึง อื ญุ่ก� ไก โตว ป คัต อื ปุย โอ ยุฮ โอเอฮี โม เซ�
24 เมาะ ป มัฮ ปุย ไน พะเยซูครติ เอจี ฟวยจ ยุฮ อื
ยุม ไม่ กัมกุยฮ โอ ไมจ แตะ ไม่ รพาวม รไม่จ ฆอก
นึง แตะ เซ นึง ไมะซาวแควง� 25 เอจี มัฮ ลปุ พะ
จาว ป เกือฮ เอะ ไก จีวติ เตอ� มัฮ เซ ป ไมจ เอะ
ญอม โรฮ เกือฮ อื นัม จีวติ แตะ ฆาื อ�ื 26 เอะ ไมจ
โตว ทื ติ แตะ คึ� ไมจ โตว ยุฮ ป ววั ละ ปุ แตะ� ไมจ
โตว เกือฮ ติ แตะ ไก รพาวม ลเลียก นึง ปุย�

6
ไมจ เอะ เรอมึ ปุ แตะ
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1 เอียกปุ� ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ป พิต เตอ� ปัง มัฮ
พิต ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� โม เปะ ป อาวต นัม ลปุ
พะจาว ไมจ เปอะ เรอมึ ปุย เซ เกือฮ แม นึง คระ ปุก
ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ
แฮน ติ แตะ� เดอมึ โอเอฮี โอ ซ ปุน ลอง รพาวม
โกะ เปอะ เกือฮ โฮว นึง คระ พิต� 2 ไมจ เปอะ เรอึ
ม โรวก รบุยฮ ลกลอม ปุ แตะ� เอจี มัฮ กัน ตอก เซ
เนอึง เปอะ ป อฮั โกตไม ยุฮ พะครติ เตอ� 3 ดัฮ ไก
ป แกต ติ แตะ มัฮ ปุย ระ ไล เตือง โอ แตะ ระ เนอึ
ม ไล เฟือฮ ฮา� ปุย เซ เอจี มัฮ จุ อื ไอฮ โกะ แตะ�
4 โม เปะ ไมจ เปอะ รเน ไอฮ กัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตื
อง ไพ เตือง มัน� ดัฮ กัน ยุฮ เปอะ ไมจ โฮ� เกียฮ
มวน ไอฮ ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ทัน โตว ซาวป แพป ติ
เปอะ ไม่ ปุย ไฮญ� 5 ปุย เอจี ตัง โคน ตัง ไก ตื กัน
รปั พิต ชอป เตือง ไพ เตือง มัน�

6 โม ป โฮลฮ ปุย เพอกึ นึง ลปุง พะจาว ไมจ โรฮ อื
รฆุ โอเอฮี ไมจ ยุฮ แตะ ละ ป เพอกึ แตะ เซ โครยญ
เจือ�

7 ปุ จุ ไอฮ โกะ เปอะ� ไก โตว ป ปุน จุ พะจาว ติ
ปุย เนอมึ� ปุย ซมา เจือ ออฮ ซ โฮลฮ โรฮ เกป เจือ
เซ� 8 ดัฮ ปุย ซมา โอเอฮี เกว ไม่ กัมกุยฮ ฆอก ไก
นึง รพาวม แตะ� ซ โฮลฮ โรฮ เกป โอเอฮี โอ ไมจ
เน่อมึ นึง กัมกุยฮ แตะ เซ ป แปน ควน ไลจ โลม ละ
อ�ื ดัฮ ซมา โอเอฮี เกว ไม่ ลปุ พะจาว ซ โฮลฮ โรฮ
เกป จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เน่อมึ นึง ลปุ พะจาว เซ
เบือ อ�ื 9 มัฮ เซ ป โอ เอะ ไมจ เตือ นึง ยุฮ แตะ กัน
ไมจ ฆาื อ�ื ดัฮ เอะ โอ ไลจ รพาวม โฮ� ซ ไก ติ ซเงะ
เญอืม ซ โฮลฮ เอะ เกป เปลิ ป ซมา แตะ เซ� 10 ดัฮ
มัฮ ตอก เซ เมาะ ไก เวลา แตะ ไมจ เอะ ยุฮ กัน ไมจ
ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ระ ลัก่ ไมจ แตะ ยุฮ ละ โม ป
มัฮ เอยีกปุ แตะ เบือ รพาวม เจือ อ�ื

ลปุง ลัก่ ลอยจ อื
11 ปเล่ีย เฮี อาึ ไซฮ ละ เปอะ นึง เตะ โกะ แตะ

ไอฮ� แลน เมิฮ� ซ ยุ ที เปอะ นึง ระ ตัว นังซื ไซฮ
แฮะ เฮ�ี

12 เอจี มัฮ โม ป ฆวต เกียฮ ฮุน ไม่ อวต อื ติ แตะ
เบือ ไลลวง เนะซองั ปุย ป ฆวต คนัป โม เปะ เลียก
นึง รติกิต เตอ� โม เซ มัฮ ยุฮ อื นึง โอ อื ฆวต เกือฮ
ปุย โคมเฮง โม โกะ แตะ โน่ง ฆาื ไลลวง ไมะซาวแค
วง ยุฮ พะครติ� 13 ปัง มัฮ โม ป เลียก นึง รติกิต เซ
ปุน เนองึ โตว โรฮ ป อฮั โกตไม โครยญ เจือ� โม เซ
ฆวต เกือฮ โม เปะ เลียก นึง รติกิต ละ ซ โฮลฮ แตะ
อวต ไอฮ โกะ แตะ ฆาื ญอม โม เปะ ยุฮ ตัม รติ เซ�
14 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี� อาึ ญอม โตว อวต ไล
ลวง ไฮญ� อาึ ซ อวต ไลลวง ไมะซาวแควง ยุฮ พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ โน่ง� มัฮ เบือ
ไมะซาวแควง เซ ป เมาะ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี ป ยุม
ละ อาึ ฆาื อ�ื อาึ เมาะ โรฮ ป ยุม ละ โอเอฮี ปลัฮเตะ
เฮี โรฮ� 15 เลียก ปุย นึง รติกิต ไม่ โอ อื เลียก มัฮ
โตว ป ระ ไล� มัฮ ไลลวง เกือฮ พะจาว ปุย แปน ปุย
โคระ ป ระ ไล นึง อ�ื 16 เมาะ ป ทื ตัม ไล เซ� เอจี

มัฮ โม เซ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอมึ ยุฮ พะจาว� ปัว
พะจาว เกือฮ อื โฮลฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ไม่ ปัว
พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง�

17 เฆิม เฮี โฮว ไป นา เญือะ ไมจ โตว ปุย ยุฮ ป ซุก
ซัก ละ อาึ� เอจี ที นึง ฮรอย เบราะ ไก นึง โกะ เนอึ
ม เมอะ เฮี มัฮ อาึ กวนไจ ยุฮ พะเยซู�

18 เอียกปุ� ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ อาวต ไม่ โม เปะ� อาเมน�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก
เวยีง เอเฟโซ

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก เอเฟโซ เฮ�ี ป ระ
ไล นึง อ�ื มัฮ ป เกว ไม่ แพนกัน ยุฮ พะจาว ป กัม
ลัง ยุฮ อื ละ ซ รโจะ อื โอเอฮี ป ไก นึง มะลอง ไม่ ป
ไก นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื �ละ ซ เกือฮ อื พะ
ครติ แปน ไกญ อื โครยญ เจือ�� (โบ่ต 1 คอ 10)
โนก ฮา เกือฮ อื ปุย คาวไจ ไลลวง ระ ไล เซ� มัฮ โรฮ
ฆวต เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั ปุย โปง จีวติ ปุย เอจี กอก
พะจาว เอญี เคะ แตะ� นึง มัฮ อื ปุย ติ ซโปก โรม�
เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู�
นึง โบ่ต 1 ฮอยจ ละ โบ่ต 3 ปาวโล อู ไลลวง ตอก

มัฮ ปุย ไน พะจาว ปุย ติ โม่ว นึง เลือก พะจาว อ�ื
ไม่ ตอก ยวก พะเยซู ป มัฮ กวน พะจาว เซ มัป่ ยุฮ
อ�ื ไม่ ตอก แปน ลปุ พะจาว แมจัม เกือฮ ปุย ยุง ซ
โฮลฮ เนอึม แตะ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ ปุย ไน
แตะ โครยญ เจือ� นึง โบ่ต 4 ฮอยจ ละ โบ่ต 6 ปาว
โล ซตอก รเง่อมึ ปุย เกือฮ ยุฮ เนอึม ป ปุก รพาวม
พะจาว� เดอมึ ปุย ไฮญ ซ ยุ รพาวม ติ โดฮ อื ไม่ ซ
ลืลาว อื พะจาว เบือ อ�ื
ปาวโล แพป ไลลวง แปน ปุย ปุย ติ มู เบือ รโจะ ดิ

อื รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู ไม่ โอเอฮี โฮวน เจือ� ค
รติซจัก แพป อื ไม่ โกะ เนอึม ปุย ติ ปุย ไม่ มัฮ พะ
เยซู ไกญ อ�ื แพป โรฮ อื ไม่ เญือะ ติ ลัง ไม่ มัฮ พะ
เยซู ด่อง โรง อ�ื ป ระ ไล ฮา ด่อง ไฮญ อ�ื ครติซจัก
แพป โรฮ อื ไม่ ปรโปวน ป เอจี เอญี ละ ปรเมะ เญือะ
แตะ� ปรเมะ เญือะ อื เซ เอจี มัฮ พะเยซู� เญือม
โตก ปาวโล ละ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� ปาวโล โกว ลปุง
โด่ะ ลปุง ฮลาวง นึง ฆวต อู แตะ ไลลวง ระ ลัมเลือ
ไล เซ ละ ปุย� โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ ป แตวะ ไล
ฮา กุนมุ่น ยุฮ พะจาว�
ปาวโล ไซฮ พะทัม เอเฟโซ เญอืม คัง ปุย แตะ โตะ

คอก� ปุย แกต อื มัฮ เญอืม อาวต อื นึง เวยีง โรม�
(แลน 3:1, 6:20)

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
ครติ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว� รโปะ นังซื ละ ปุย ไน
พะจาว ป อาวต เวยีง เอเฟโซ� มัฮ โม ป ไก รพาวม
เจือ นึง พะเยซูครติ� 2 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ป ไมจ ป ญุ่ก โฮลฮ เอะ
3 ไมจ เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว ป มัฮ เปือะ พะโองจาว

ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� เอจี เกือฮ เอะ โฮลฮ
กุนมุ่น นึง โพต อื ป ไมจ ป ญุ่ก ป เกว ไม่ รพาวม ร
โม่ยฮ ละ เอะ โครยญ เจือ� เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม
แตะ ไม่ พะเยซูครติ� ป โฮลฮ เอะ เซ เอจี มัฮ เอนิ
โอเอฮี ป ไก นึง เมือง มะลอง� 4กา เฆียง ยุฮ พะจาว
ปลัฮเตะ เอ เอจี เลือก อาึง เอะ ละ ซ แปน เนอะ ปุย

ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื ไม่ ซ แปน เนอะ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ
ละ โกะ อื ไอฮ เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะค
รติ� 5พะจาว เอจี เลือก อาึง เอะ เบือ รพาวม ฮรกั
แตะ� ละ ซ เกือฮ อื เอะ แปน กวน แตะ เบือ พะเยซู
ครติ� เอจี มัฮ เซ ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื 6 ไมจ เอะ
ลืลาว พะจาว นึง โพต อื กุนมุ่น คึนัก ยุฮ แตะ ละ
เอะ ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ เบือ กวน ฮรกั แตะ เซ�
7-8 พะจาว เอจี โตฮ เอะ ฮา มัป่ ยุฮ ฮุ นึง ฮนัม พะ
ครติ เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื เอจี ยวก
อื มัป่ กัฮ อื ตุต ยุฮ เอะ เอ� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป
เกือฮ อื ละ เอะ เซ ระ ลัมเลือ เอนิ� เอจี เกือฮ อื ละ
เอะ โฮฮ ฮา เกียฮ แกต ปุย อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ เอะ
ไก ซติ พันญา ไม่ เกือฮ อื เอะ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี�
9พะจาว เกือฮ โรฮ เอะ ยุง ไลลวง ป เม่าะ แตะ อาึง
ป ซ ยุฮ แตะ เกือฮ ฟวยจ เบือ พะครติ� นึง มัฮ อื ป
ปุก รพาวม โกะ อื ตอก เซ� 10ป ซ ยุฮ พะจาว เกือฮ
ฟวยจ เญือม เติง เวลา ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ เฮ�ี มัฮ ซ
รโจะ อื โอเอฮี ป ไก นึง มะลอง ญุ่ก� ป ไก นึง ปลัฮ
เตะ ญุ่ก� เมาะ ป ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื เซ� ซ เกือฮ
พะครติ แปน ไกญ อื โครยญ เจือ�

11 โอเอฮี เมาะ ป ซ ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ เซ�
เอจี ยุฮ เนอึ ม อื ตัม ป เอจี โปวต แตะ อาึง โตะ
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� พะจาว เอจี เลือก อาึง เอะ
เน่อมึ เมือ โรง อื ละ ซ เกือฮ อื เอะ แปน ปุย ไน แตะ
เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ ตัม ปุก อื
รพาวม โกะ แตะ� 12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เอะ ป
โฮลฮ ซโอว รพาวม ไม่ พะครติ กา ปุย ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื ไมจ ทไว รซอม ลืลาว แตะ ละ อ�ื นึง มัฮ
อื ป อาวต ไม่ โญตซัก แตะ� 13 โม เปะ ตอก โรฮ
เปอะ เซ� เญือม ฮมอง โรง เปอะ ลปุง เนอึม ป มัฮ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เกือฮ เปอะ โปน มัป่
ยุฮ เปอะ เซ� เอจี เจือ เปอะ พะครติ ฆาื อ�ื เญือม
เซ พะจาว เอจี ไม อาึง โม เปะ นึง ลปุ แตะ ตัม ลปุง
ซันญา แตะ อาึง� 14 ลปุ พะจาว เซ มัฮ ตอก แมจัม
ป เกือฮ เอะ ยุง ซ โฮลฮ เนอมึ แตะ ป ซันญา พะจาว
อาึง ละ ปุย ไน แตะ โครยญ เจือ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ
เอะ ยุง แจง แน ซ เกือฮ พะจาว แตะ โปน ฮา ป โอ
ไมจ โครยญ เจือ นึง มัฮ เอะ ปุย ไน อ�ื ไมจ เอะ ทไว
รซอม ลืลาว แตะ ละ อื นึง มัฮ อื ป อาวต ไม่ โญต
ไม่ ซัก แตะ�

รซอม ไววอน ยุฮ ปาวโล
15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� เญือม ฮมอง อาึ ไล

ลวง ตอก เจือ โม เปะ พะเยซู จาว� ไม่ ตอก ฮรกั
เนอึม เปอะ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื เซ� อาึ
ญันด่ี เนอึม ไม่ พะจาว เบือ อ�ื 16 เญือม ไววอน
เนอะ อาึ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ� 17 อาึ ปัว พะจาว ยุฮ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ป มัฮ เปือะ ป อาวต ไม่
โญต ไม่ ซัก แตะ เซ� เกือฮ โม เปะ โฮลฮ กัมกึต วไิซ
ไมจ โตะ รพาวม เปอะ� ไม่ เกือฮ โรฮ อื โม เปะ ไก
รพาวม เกียฮ งอ่ต เนอมึ โอเอฮี� เดอมึ เปอะ ซ ยุง ที
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ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว� 18 อาึ ปัว พะจาว โปฮ
รพาวม โม เปะ เกือฮ ซเปีย� เดอมึ เปอะ ซ ยุง ควน
ซโอว รพาวม แตะ นึง กอก พะจาว โม เปะ เอญี เคะ
แตะ� ไม่ ซ ยุง เปอะ เมาะ ซัมคัน ป ไมจ ป ญุ่ก ป
แฮรน อื อาึง ละ ปุย ไน แตะ� 19 ไม่ ซ ยุง โรฮ เปอะ
เมาะ ระ อมันัต พะจาว ป รซอฮ กไน โม เอะ ป เจือ�
อมันัต อาวต กไน เอะ เซ ระ เนอมึ� 20 เอจี มัฮ ติ ไม่
อมันัต โกว อื เญอืม เกือฮ อื พะครติ โกฮ ไอม แม เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ เกือฮ อื งาวม ลวง ดอม แตะ
นึง เมือง มะลอง� 21พะครติ กัมลัง ตัตเตียง โอเอฮี
นา เซ โครยญ เจือ เตือง โม ฮวันา เตปด่า� ไม่ ไกญ
กอ โอเอฮี ป อาวต นึง กังฮาว� เตือง โม ป ไก อมั
นัต อนันา ไม่ โม ป กุม โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื เมาะ
ป อฮั ปุย ไก อมันัต โครยญ เจือ เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ
ปเล่ีย เฮี ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ โคระ� มัฮ ตื ป อาวต
ฆรมึ อมันัต อื เตือง โอยจ อ�ื 22 พะจาว เอจี เกือฮ
โอเอฮี อาวต ฆรมึ ชวง พะครติ โครยญ เจือ� เกือฮ
โรฮ อื แปน ไกญกอ ละ ครติซจัก นึง โอเอฮี โครยญ
เจือ� 23 ครติซจัก เซ มัฮ โกะ เนอึม อ�ื พะครติ เซ
เอจี กุมปอ โครยญ เจือ เบือ ครติซจัก ยุฮ แตะ เซ�
ญันได่ เอจี มัฮ พะครติ เซ ป เกือฮ โอเอฮี กุมปอ โค
รยญ เจือ โครยญ โดฮ โฮ�

2
โม ป ยุม ฆาื ยุฮ แตะ มัป่ โกฮ ไอม แม ไม่ พะค

รติ
1 ไพรม อื โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ยุม ละ พะจาว นึง

โอ เปอะ เนอึง ป อฮั อื ไม่ ยุฮ เปอะ มัป่� 2 เญือม
เซ โม เปะ โกย เปอะ ยุฮ แตะ ตัม ป ฆอก ป เบร นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ เนอึง เปอะ ป อฮั ฮวันา พี โฮว นึง
กังฮาว� ปุย เมาะ ป โอ เนอึง ป อฮั พะจาว� เอจี
มัฮ พี เซ ป กุม รพาวม อื ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี 3 ไพรม
อื เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี ยุฮ โรฮ ตอก ยุฮ โม เซ
อ�ื เอะ กอ พลวย ติ แตะ ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก
นึง รพาวม แตะ� ยุฮ ตัม รพาวม รไม่จ โกะ แตะ
ไอฮ� ฮอยจ ละ ฟวยจ พาวม แตะ นึง� เญือม เซ
เอะ ตอก โรฮ ปุย ไฮญ� เอะ มัฮ โรฮ ปุย นัม ลอก
ตุต แตะ เญือม ซ ฮาวก รพาวม พะจาว เฆียง เฮ�ี
4พะจาว ปังเมอ เลียก พาวม ลัมเลือ นึง เอะ� ฮรกั
เนอึม ฮรกั แนม เอะ� 5 ปัง มัฮ เอะ ปุย ยุม ละ พะ
จาว ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ� พะจาว เอจี เกือฮ ลัง่ เอะ โกฮ
ไอม ดิ แม ไม่ พะครติ� มัฮ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป
เกือฮ โม เปะ โปน มัป่ ยุฮ เปอะ เซ� 6 พะจาว เอจี
รโจะ เอะ ไม่ พะครติ� เกือฮ เอะ โกฮ ไอม ดิ ไม่ อ�ื
เกือฮ โรฮ เอะ งาวม ละ ซ ตัตเตียง ดิ แตะ โอเอฮี ไม่
อื นึง เมือง มะลอง โรฮ� 7พะจาว มัฮ ยุฮ อื โอเอฮี
ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ แตะ ป ระ
เนอมึ โฮฮ ฮา เกียฮ แกต ปุย อื เซ� ที ละ ปุย ฮอยจ
ละ เจน โคระ เฆียง เฮ�ี กุนมุ่น เซ มัฮ ป ไก เบือ พะ
เยซูครติ� มัฮ เปลีฮ อื ละ เอะ นึง กัม ฮรกั กัม แปง
แตะ� 8 มัฮ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป เกือฮ โม เปะ โปน
มัป่ ยุฮ เปอะ เซ� มัฮ เบือ รพาวม เจือ เปอะ� มัฮ

โตว เบือ กัน ยุฮ โกะ เปอะ ไอฮ� มัฮ ป ปละ ป ซาึต
พะจาว ละ เปอะ� 9 ปุย เกียฮ อวต โตว ติ แตะ นึง
อื ติ ตื เนอึม� นึง โอ อื เกว ไม่ กัน ยุฮ ปุย นึง โกะ
แตะ ไอฮ� 10พะจาว เอจี รโจะ เอะ ไม่ พะเยซูครติ�
มัฮ เพรยีง อื เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ ยุฮ ลอป กัน ไมจ
ตอก ป เอจี งอ่ต แตะ อาึง ละ เอะ�

เอะ แปน ปุย ติ มู เบือ พะครติ
11 โม เปะ ป เกิต แปน ปุย ตังเมือง เงอ� โม ยวิ

อฮั โม เปะ มัฮ ปุย โนก รติกิต� อฮั โม โกะ แตะ มัฮ
ปุย อาวต ไน ริตกิต เซ� รติ เซ มัฮ ป ยุฮ ปุย ละ
ปุ แตะ นึง เนะซองั อื โน่ง� โม เปะ ไมจ เปอะ ไตม
ตอก มัฮ แตะ ไพรม อื เซ� 12 เญือม เซ โม เปะ เอจี
มัฮ เปอะ ปุย รกัฮ ฮา พะครติ� มัฮ เปอะ ปุย เมือง
โน่ง ฮา เมือง อซิราเอน� ไก เปอะ โตว รโตง นึง ลปุง
อฮั พะจาว อาึง ป เกว ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ อื ละ ปุย
ไน แตะ� ไพรม อื โม เปะ อาวต เปอะ นึง ปลัฮเตะ
เฮี เตือง โอ แตะ ไก ควน ซโอว รพาวม� ไม่ โอ เปอะ
ไก พะจาว ยุฮ� 13 ปเล่ีย เฮ�ี โม เปะ ป อาวต ก ซไง
อื ไพรม อ�ื ปังเมอ เอจี โฮลฮ เปอะ เลียก ซดิ เบือ
ปัต ฮนัม พะครติ รโตง เปอะ� นึง เอจี รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ อ�ื

14 ไลลวง โฮลฮ เอะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่
ปุ แตะ เอจี มัฮ เบือ พะครติ เซ� นึง เอจี เกือฮ อื
โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง รโจะ แปน ปุย ติ มู� เอจี
เญื่อฮ โอยจ ฆรุง รตา อื ปุ แตะ เบือ ยุม อื นึง เนะ
ซองั แตะ� ป มัฮ ฆรุง เซ เอจี มัฮ กัน เกละ อื ยุ ปุ
แตะ เซ� 15พะครติ เอจี ละ โปวฮ โกตไม ยุฮ โม ยวิ
ป เกือฮ อื กัม โอเอฮี โฮวน เจือ เซ� เอจี มัฮ เกือฮ อื
ปุย ลอา เจือ เซ แปน ปุย เจือ โคระ ติ มู เบือ เกือฮ อื
รโจะ ดิ ไม่ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ เซ ป เกือฮ อื ปุย อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ เบือ อ�ื 16 ไลลวง เกละ
ปุย ยุ ปุ แตะ เซ พะครติ เอจี เญื่อฮ โอยจ อื เบือ ยุม
แตะ นึง ไมะซาวแควง เซ� มัฮ โรฮ เบือ ไมะซาวแค
วง เซ ป รโจะ อื ปุย ลอา เจือ เซ แปน ตอก ปุย ติ
โม่ว ฆาื อ�ื ละ ซ นัม อื เอญี เคะ พะจาว� 17 พะค
รติ เอจี ฮอยจ ครอฮ ไลลวง ซ เกือฮ แตะ ปุย อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื เอจี ครอฮ
อื ละ โม เปะ ปุย ตังเมือง ป อาวต ซไง ฮา พะจาว�
เอจี ครอฮ โรฮ อื ละ โม ยวิ ป ซดิ ไม่ อ�ื 18 เอจี มัฮ
เบือ พะครติ เซ ป โฮลฮ เอะ เลียก เคะ เปือะ เกอะ
เบือ อ�ื นึง เรอึม ลปุ พะจาว ติ เซ เอะ เตือง ลอา มู
เยอะ� เตือง โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�

19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ เญือะ มัฮ เปอะ
โตว เมือง โน่ง โน่ง ฮา ปุ แตะ ฆาื อ�ื เญือะ มัฮ เปอะ
โตว ปุย ไฮญ ละ ปุ แตะ� เอจี มัฮ เปอะ เมือง ติ ไม่
ปุย ไน พะจาว� เอจี มัฮ เอนิ เปอะ ปุย ไน เญือะ ยุฮ
พะจาว เตือง โอยจ เปอะ� 20 โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ
ตอก เครองึ เญือะ ยุฮ พะจาว� ด่อง เญือะ เซ เอจี
มัฮ ป โบลวง โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม
ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� ด่อง โรง อื เซ เอจี มัฮ เอนิ
พะเยซูครติ� 21 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ โอเอฮี
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นึง เญือะ เซ รโจะ ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ� เกือฮ โรฮ อื
ฟวยจ ปุ ปุ ฮอยจ ละ แปน อื วิฮนั ซงะ่ ซงอม ละ ซ
ทไว อื ละ พะจาว� 22 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� ละ ซ โก ดิ อื โม เปะ ไม่
ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อื เกือฮ ฟวยจ ปุ ปุ� ละ ซ แปน
เปอะ วฮินั อาวต พะจาว นึง เบือ ลปุ แตะ�

3
กัน ยุฮ ปาวโล ละ ซ เรอมึ แตะ ปุย ตังเมือง

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป รซอฮ แตะ ละ พะเยซูค
รติ ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ ปุย ตัง เมือง� มัฮ
ฆาื เซ ป คัง ปุย อาึ โตะ คอก ฆาื อ�ื

2 โม เปะ ตึน ซ เอจี ฮมอง เปอะ ตอก เกือฮ พะจาว
อาึ ยุฮ กัน เบือ กุนมุ่น ยุฮ อื ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม
เปะ� 3 ไลลวง ป เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม อื เอจี เปลี
ฮ อื ละ อาึ� ตอก ป เอจี ไซฮ ซบรอย เยอะ อาึง ละ
เปอะ เซ� 4 ดัฮ เปอะ ลาว โฮ� ซ ยุง โรฮ เปอะ ตอก
คาวไจ อาึ ไลลวง พะครติ ป เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม
อื เซ ฆาื อ�ื 5 เจน ปุย ไพรม เมอ พะจาว รโฮงะ โตว
ไลลวง เซ ละ ปุย� เจน ปเล่ีย เฮี ปังเมอ รโฮงะ อื
เบือ ลปุ แตะ ละ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ� ไม่
โม ป ซึป ลปุง แตะ ป มัฮ โม ป ทไว ติ แตะ ละ อื เซ�
6 ไลลวง เม่าะ อื อาึง ไพรม อื เซ เอจี มัฮ เฮ�ี ปุย ตัง
เมือง โฮลฮ โรฮ รปั ดิ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ พะจาว ไม่ โม
ยวิ นึง เอจี รโจะ ดิ อื แปน ปุย ติ โม่ว เบือ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว� ปุย ตังเมือง เซ โฮลฮ โรฮ รโตง
แตะ นึง ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ ปุย เบือ พะเยซู
ครติ�

7 อาึ เอจี โฮลฮ แปน กวน ไจ ยุฮ พะจาว ละ ซ
ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ� มัฮ โฮลฮ
โฮะ ครอฮ เบือ กุนมุ่น เกือฮ พะจาว ละ แตะ ไม่ อมั
นัต อื ป รซอฮ กไน เยอะ เซ� 8 อาึ มัฮ ปุย ตึก นึง
แตวะ ไล แตะ ฮา ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื พะ
จาว ปังเมอ เกือฮ ลัง่ อาึ โฮลฮ ซึป ไลลวง แตะ ละ
ปุย ตังเมือง เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ เซ� มัฮ เกือฮ อื อาึ
ครอฮ ไลลวง ป ไมจ ป ญุ่ก กุมปอ ยุฮ พะครติ ป โฮฮ
ฮา เกียฮ งอ่ต ปุย อ�ื 9 มัฮ โรฮ เกือฮ อื อาึ รโฮงะ
ไลลวง ป เม่าะ แตะ อาึง ไพรม อื เซ ละ ปุย� เกือฮ
ปุย ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื เจน ปุย ไพรม เมอ�
พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ เอจี เม่าะ อาึง ป ซ
ยุฮ แตะ เซ ฮา ปุย� 10 พะจาว เอจี มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง ซ เกือฮ อื โม ฮวันา เตปด่า� ไม่ โม ป ไก อมั
นัต ป อาวต นึง กังฮาว ยุง ตอก เปลีฮ แตะ กัมกึต
วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ โครยญ เจือ ละ ปุย ปลัฮเตะ เบือ
ครติซจัก ยุฮ แตะ� 11 โอเอฮี เซ มัฮ ยุฮ อื ตัม ป
เอจี งอ่ต แตะ อาึง เน่อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม ลัง่�
มัฮ เกือฮ อื ฟวยจ เบือ พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ�
12 เคียง รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู เซ เบือ
อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง อ�ื เอะ โฮลฮ เลียก ซไบ่
เคะ พะจาว ไม่ รพาวม กา แตะ โครยญ เจือ� 13 ดัฮ
มัฮ ตอก เซ อาึ ปัว โม เปะ โอ ไลจ รพาวม ฆาื อาวม

อาึ ป โซะ รโตง เปอะ� แจง ซ ไก โรฮ ป มัฮ อื ละ โม
เปะ เอ�

รพาวม ฮรกั ยุฮ พะครติ
14 มัฮ เซ ป นุ่ม อาึ ไววอน ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ

เกอะ ฆาื อ�ื 15 เอจี มัฮ เบือ เปือะ เกอะ เซ ป มอยฮ
โม ป เจือ เตือง โอยจ อื เซ ปุย ติ เญือะ ฆาื อ�ื เตื
อง ป อาวต นึง เมือง มะลอง� เตือง ป อาวต ลัง่ นึง
ปลัฮเตะ� 16 อาึ ปัว พะจาว เซ เกือฮ อมันัต ละ โม
เปะ เบือ ลปุ แตะ กุมปอ เน่อมึ นึง รงั ซเปีย คึนัก
ยุฮ อ�ื ละ ซ โฮลฮ เปอะ เรยีง แด่น ละ โตะ รพาวม
รโม่ยฮ เปอะ โครยญ เจือ� 17 อาึ ปัว โรฮ พะครติ
โฮลฮ อาวต ลอป โตะ รพาวม โม เปะ เบือ รพาวม
เจือ เปอะ� อาึ ปัว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ รพาวม ฮรกั
ยุฮ อื แปนตอก เน่อมึ ตอนแรฮ โด่ะ ละ เปอะ� 18 เด
อมึ โม เปะ ไม่ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื ซ ยุง ดิ ไม่
ปุ แตะ ไลลวง รพาวม ฮรกั ยุฮ พะครติ เซ� ซ เกียฮ
คาวไจ เปอะ เมาะ เวอืฮ ไม่ เมาะ ลัง่ อ�ื ไม่ เมาะ ฮ
ลาวง อื ไม่ เมาะ โด่ะ อื รพาวม ฮรกั ยุฮ อื เซ� 19 ปัง
โอ ปุย เกียฮ ยุง เตือง โอยจ อื รพาวม ฮรกั ยุฮ พะ
ครติ เซ� อาึ ปัว ลัง่ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ยุง เนอึม
รพาวม ฮรกั ยุฮ อื เซ� เดอมึ โม เปะ ซ กุมปอ นึง ป
ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ พะจาว โครยญ จัต โครยญ เจือ ฆาื
อ�ื

20พะจาว แจง เกียฮ ยุฮ อื โอเอฮี โครยญ เจือ เบือ
อมันัต แตะ ป รซอฮ กไน เอะ เซ� เกียฮ ยุฮ อื โฮฮ
แม ฮา เกียฮ ปัว เอะ อื นึง แตะ� โฮฮ โรฮ ฮา เกียฮ
แกต เอะ อ�ื 21 ปัว พะจาว โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ
พะเยซูครติ ไม่ เบือ ครติซจัก ยุฮ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื เน่อมึ เจน เฮี ฮอยจ เจน โคระ เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ� อาเมน�

4
ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื มัฮ ปุย ติ โม่ว

1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ป อาวต โตะ คอก นึง
รซอฮ แตะ ละ พะโองจาว เฮ�ี ปัว โม เปะ เกือฮ ป
ยุฮ ป อฮั เปอะ โปง จีวติ ปุย เอจี กอก พะจาว เอญี
เคะ แตะ� 2 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม� ไมจ
เปอะ ไอฮ รพาวม ปึกๆ ออนๆ ไม่ ไอฮ เปอะ รพาวม
ลัง่ แตะ โครยญ เจือ� ไมจ เปอะ แญง ละ ปุ แตะ
เบือ รพาวม ฮรกั แตะ� 3 ไมจ เปอะ แด่น เนอมึ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง รพาวม ติ โดฮ เปอะ ป เกือฮ ลปุ พะ
จาว ละ เปอะ เซ� มัฮ ป เกียฮ รโจะ โม เปะ เกือฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ� 4 โกะ เนอมึ พะ
ครติ ไก ติ โม่ว โน่ง� ลปุ พะจาว ไก ติ โน่ง� พะจาว
เอจี กอก โม เปะ เอญี เคะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ
ไก ควน ซโอว รพาวม ติ เจือ โน่ง� 5พะโองจาว ไก
ติ โน่ง� รพาวม เจือ เนอมึ ไก ติ โน่ง� บัป่ติซมา ไก
โรฮ ติ โน่ง� 6พะจาว เปือะ ปุย เตือง โอยจ อื ไก ติ
โตน โน่ง� พะจาว เซ กุม ปุย โครยญ โฆะ อ�ื รซอฮ
นึง อื โครยญ โฆะ อ�ื อาวต กไน อื โครยญ โฆะ อ�ื

7 พะครติ เอจี ปละ ซาึต โอเอฮี ละ เอะ โครยญ
โฆะ โอะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย



เอเฟโซ 4:8 1036 เอเฟโซ 5:5

ติ เจือ� ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� 8 เอจี ตอก
อฮั พะทัม อื เฮ�ี
�เญอืม ฮาวก พะโองจาว ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื เอจี

เมือะ โรวก โม ป ไป นึง แตะ ฮอยจ ไม่ แตะ โฮวน�
เอจี ปละ ซาึต โอเอฮี ละ ปุย ไม่ อื โฮวน เจือ�� อฮั
เซ พะทัม�

9 เญือม อฮั อื ฮาวก ฮอยจ ก ฮลาวง อื เซ มัฮ
อฮั อื ไม่ เมอ� เอจี มัฮ อฮั อื ไม่ กัน จัมเปน พะโอง
จาว เลีฮ อาวต นึง ปลัฮเตะ ก ตึก นึง เตียม แตะ เซ
รกา� 10 ป เลีฮ เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ ป เอจี ฮาวก เซ�
เอจี ฮาวก เนอึม ฮลาวง ฮา มะลอง นึง ซ เกือฮ อื ติ
แตะ ปุน กุม โอเอฮี โครยญ เจือ� 11 เอจี มัฮ พะครติ
เซ ป ปละ ซาึต โอเอฮี ละ ปุย� เอจี ดุฮ อื แปน ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง แตะ ละ ปุย งอ่น� ดุฮ โรฮ อื แปน ป
ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย งอ่น� ดุฮ อื แปน ป เกียฮ ครอฮ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว งอ่น� ดุฮ อื แปน ป เกีย
ฮ แลน แก ลุกซิก แตะ ไม่ ป เกียฮ เพอกึ ปุย งอ่น�
12 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เพรยีง แตะ ปุย ไน พะจาว
เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ กัน ละ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื โม ป
มัฮ โกะ เนอมึ พะครติ ตอน นึง รพาวม เจือ แตะ ฮา
ไพรม แตะ ปุ ปุ� 13 เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม
ติ โดฮ แตะ ไม่ ปุ แตะ เบือ รพาวม เจือ เยอะ� ไม่
ซ โฮลฮ แตะ ยุง ซโตฮ ไลลวง กวน พะจาว� เอะ ซ
โฮลฮ แปน ตอก ป ระ เอจี นัน ฮอน ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ
เอนิ รฌุง รเบรญี แตะ ตอก เอนิ รฌุง รเบรญี พะค
รติ เซ� 14 เดอมึ เอะ โอ เญือะ ซ แปน ตอก กวนดุ
โตะ รพาวม แตะ� เญือะ ซ เปียน ไป เปียน มา โตว
ติ แตะ ตอก รอาวม พุกเพยีก นึง แทต กาื แตะ โฮ�
ป เคียต เพอกึ ปุย ไม่ รชุยจ อื ปุย ไลจ มัฮ ตอก กาื
โฮ� ซาวป เกือฮ ปุย ไฆร ฮา ลปุง เนอึม นึง ป เบิก่
แตะ อฮั ละ ซ จุ แตะ ปุย� เอะ ปังเมอ โอ ไมจ งอ่ต
ป อฮั โม เซ� 15 ฮา เซ ไมจ เอะ อฮั ลปุง เนอึม ละ
ปุ แตะ เบือ รพาวม ฮรกั� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ
เอะ แปน ปุย ระ ฮอน ปุ ปุ เบือ อ�ื เดอมึ เอะ ซ ตอก
พะครติ ป มัฮ ไกญ ละ โม เอะ โครยญ เจือ โครยญ
ยัง่� 16 โอเอฮี ป ไก นึง โกะ เนอึม พะครติ เซ เอจี
รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ เบือ พะครติ เซ� โอเอฮี โครยญ
เจือ เซ เอจี รติต ไม่ ปุ แตะ เบือ ลฆลอยจ อื เซ แปน
ปุย ติ โม่ว� เญอืม เอจี รซอฮ โอเอฮี อาวต นึง อื โค
รยญ เจือ เซ ตัม โซมกวน อ�ื ปุย ติ โม่ว เซ เกียฮ ระ
ฮอน ปุ ปุ� จเลิน ปุ ปุ เบือ รพาวม ฮรกั�

ไลลวง จีวติ โคระ
17ลปุง เฮี อาึ รโฮงะ แจง แน ละ เปอะ เบือ มอยฮ

พะโองจาว� ปุ เญือะ ยุฮ ตอก ยุฮ โม ป โอ ยุง พะ
จาว อ�ื รพาวม โม เซ อาวต ลอป นึง โอเอฮี โอ ไก
ป มัฮ 18 นึง อาวต ลัง่ รพาวม รโม่ยฮ อื ก เฟียก อ�ื
โม เซ ซไง ฮา จีวติ พะจาว นึง งาวไงญ อื ไม่ ลึง ลอป
รพาวม อ�ื 19 เญือะ ยุง โตว โซะกิจ นึง ป ยุฮ แตะ�
ฆวตพลวย ติ แตะ นึง กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ
เตือง ปรเมะ ปรโปวน� ยุฮ แนฮ กัน คึต กัน ตวยฮ
โครยญ เจือ�

20 เญือม เพอกึ ปุย ไลลวง พะครติ ละ เปอะ แจง
โอ อื เพอกึ โม เปะ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ� 21 อาึ เอจี
แจง นึง ฮมอง โม เปะ ไลลวง พะครติ เซ� เอจี โฮลฮ
เปอะ เฮยีน ไลลวง อื นึง เพอกึ ปุย ลปุง เนอึม ป ไก
นึง พะเยซูครติ ละ เปอะ� 22 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
โปวฮ แปฮ รพาวม ไพรม เปอะ เซ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ
รพาวม ไพรม เปอะ เซ ป จุ โม เปะ เกือฮ ไลจ โลม
ฆาื กัมกุยฮ ฆอก เปอะ เซ� 23 ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม
รโม่ยฮ โคระ แตะ โครยญ เจือ� 24 ไมจ เปอะ ไอฮ
จีวติ โคระ แตะ ป ยุฮ พะจาว ละ เปอะ ตอก จีวติ
โกะ อื ไอฮ� จีวติ เซ มัฮ ป ซื ป ไซ เนอึม ไม่ ป ซงะ่
ซงอม�

25 มัฮ เซ ป โอ เปอะ เญือะ ไมจ จุ ปุ แตะ ฆาื อ�ื
ไมจ เปอะ ตัง โคน ตัง อฮั ป เนอมึ ละ ปุ แตะ� นึง มัฮ
โม เอะ ปุย ติ โม่ว ไม่ ปุ แตะ ไน พะครติ โครยญ โฆะ
แตะ� 26 ดัฮ เปอะ รอก พาวม โฮ ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ลอต ยุฮ มัป่ ฆาื รพาวม รอก เปอะ เซ� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ รอกพาวมฮอยจละ เลียก ซเงะ� 27 ไมจ เปอะ
โตว เกือฮ คระ โบฮ ละ พี ระ� 28 ป โกย บระ ปอก
แตะ โอเอฮี ไมจ อื เคราะ แปฮ� ฮา เซ ไมจ อื ญอม
ยุฮ กัน ซืไซ นึง เรยีง แด่น โกะ แตะ ไอฮ เดอมึ ซ
โฮลฮ เรอมึ ป ตุก ป ญัก นึง อ�ื

29 ปุ เญือะ โกว ลปุง ฆอก เกอ� ไมจ เปอะ โกว
ลปุง ไมจ ป ลัมเปิง ไม่ ฮมอง ปุย อ�ื เดอมึ ซ ไก
ป มัฮ ละ โม ป ฮมอง เซ� ไม่ ซ เกือฮ อื จเลิน เบือ
อ�ื 30 ปุ ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ เปอะ ลปุ พะจาว
ไลจ รพาวม� พะจาว เอจี ไม อาึง โม เปะ นึง ลปุ
แตะ เซ� แปน ตอก แมจัม เกือฮ โม เปะ ยุง แจง
แน ซ ไก ซเงะ เกือฮ พะจาว เปอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ
โครยญ เจือ� 31 รพาวม กุยจ ววั� รพาวม ซวก�
รพาวม ฮาวก� ลปุง ระ ซะ โดวต� กัน บรุ เพือ ปุย�
ไม่ รพาวม เกละยุ ปุย� โอเอฮี โม เซ ปุ เกือฮ ไก นึง
เปอะ ติ เจือ เนอึม� 32 ไมจ เปอะ เลียก พาวม โซะ
ไง่ นึง ปุ แตะ� มัฮ เบือ พะครติ ป โอ พะจาว ทื โซะ
โระ โกลยจ โม เปะ ฆาื อ�ื โม เปะ ไมจ เปอะ โตว ทื
โซะ โระ โกลยจ ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ�

5
จีวติ โคระ

1 ไมจ เปอะ ยุฮ อฮั โอเอฮี ตอก ยุฮ พะจาว อ�ื
เกือฮ โปง ไม่ มัฮ เปอะ กวน ฮรกั อ�ื 2 ไมจ เปอะ ยุฮ
โอเอฮี ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ ตอก ฮรกั พะครติ เอะ
ไม่ โปง อื จีวติ แตะ รโตง เอะ� เญือม ยุฮ อื ตอก
เซ เอจี มัฮ ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว� ละ ซ เกือฮ อื
แปน ป ซออย ฮงาื ละ อ�ื ไม่ ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื

3 ไลลวง กัน เลนจุ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ กัน
ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ โอเอฮี� กัน ตอก เซ ปัง
มัฮ เมาะ อู เปอะ ลอก อื โปง โตว โม เปะ เฟือฮ� นึง
มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว� 4 ปุ เญือะ โกว ลปุง โฮละ
ลปุง ฮลาึน ไม่ ป ลัต่ ป ญวยฮ ป โอ ไก ป มัฮ ฮา�
โอเอฮี ตอก เซ โปง โตว โม เอะ� ฮา เซ ปุก ละ ญัน
ด่ี เปอะ ไม่ พะจาว ฮา อ�ื 5 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
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ยุง แจง แน นึง ไล เฮ�ี โม ป พลวย แนฮ ติ แตะ นึง
กัน เลนจุ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร ตอก เซ� ไก โตว ติ
ปุย เนอึม ป ซ โฮลฮ รโตง แตะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะ
ครติ ไม่ พะจาว� โม ป ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ วฮิ ปุ โรฮ
ซ โฮลฮ อ�ื กัน ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ วฮิ เซ เอจี เมาะ
โรฮ กัน ไว ปุย ฮุป� 6 ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ นึง
ลปุง โอ ไก ป มัฮ� เอจี มัฮ ฆาื ยุฮ ปุย กัน ตอก เซ ป
ซ ฮอยจ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ โม ป โอ เนองึ
ป อฮั แตะ ฆาื อ�ื 7 มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ติ
แตะ โฮมว ดิ ไม่ ปุย ตอก เซ ฆาื อ�ื

8 โฆะ โอ โม เปะ อาวต โรฮ เปอะ นึง ก เฟียก อ�ื
ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต เปอะ ก ซเปีย อื เบือ อาวต แตะ
ไน พะโองจาว� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ อฮั โอเอฮี
ตอก ปุย บลัฮ ลัก่ ก ซเปีย ฆาื อ�ื 9 ไก ซเปีย เนอึม
เซ นา ออฮ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ไม่ กัน ซื กัน ไซ ไม่ ลปุง
เนอมึ ไก โรฮ นา เซ� 10 ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ ยุง
แตะ ป ปุก รพาวม พะโองจาว� 11 ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ลเลียก รไม่ ไม่ โม ป ยุฮ กัน ไอฮ พาวม แตะ บลัฮ
ลัก่ ก เฟียก อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ เปลีฮ ที มัฮ อื ป
ฆอก ละ ปุย� 12 กัน ฆอก ยุฮ โม เซ ก ไฆลป อ�ื ปัง
มัฮ เมาะ อู เยอะ ลอก อื โน่ง� เอจี ปอ โรฮ โซะกิจ
เจอะ นึง� 13 กัน ออฮ กัน เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย เปลีฮ ก
ซเปีย อ�ื ปุย ซ โฮลฮ ยุ ที ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื ฆาื
อ�ื 14 กัน โครยญ เจือ ดัฮ ปุย เปลีฮ ที ละ ปุย โฮ� ซ
เกียฮ แปน โรฮ ป ซเปีย ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป อฮั ปุย ฆาื
อื ตอก เฮ�ี
�ปะ ป ปุน ไอจ เจอ� ไมจ เปอะ โปวะ� โกฮ ไอม

แปฮ เน่อมึ ลัก่ ยุม เปอะ� เดอมึ พะครติ ซ โฮลฮ
ซอต ซเปีย แตะ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ แฮน ป ยุฮ ป
อฮั แตะ ฆาื อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตอก ปุย งาว ปุย
ไงญ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก ปุย ไมจ พันญา� 16ปเล่ีย
เฮี มัฮ เญือม โฮวน กัน ฆอก กัน เบร นึง� มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ อาื เวลา ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะจาว ฆาื อื
โครยญ เวลา� 17 ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ งาวไงญ�
ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ ยุง แตะ ป ปุก รพาวม พะ
จาว ละ โกะ เปอะ ไอฮ โครยญ เจือ� 18 ปุ เกือฮ ติ
เปอะ ญุ่ยจ นึง ไปล อะงุน� ซ ไก ตอก ซ ไลจ เปอะ
นึง โน่ง� ฮา เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ลอป ลปุ พะจาว นัม
แตะ� 19 เญือม อู รไต เปอะ ไม่ ปุ แตะ ไมจ เปอะ
อฮั ไม่ รซอม เชยี ลืลาว� ไม่ รซอม เชยี ไววอน� ไม่
รซอม เชยี ซตอก รเงอ่มึ� ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะ
โองจาว ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง� 20 ไมจ เปอะ
ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว ป มัฮ เปือะ เปอะ นึง โอเอฮี
โครยญ เจือ เบือ มอยฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูค
รติ ทื เอะ เซ�

ไลลวง รเมะ รโปวน
21 ไมจ เปอะ ญิงญอม ละ ปุ แตะ เบือ นัปทื เปอะ

พะครติ�

22 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย เยอ� ไมจ
เปอะ ญอม งอ่ต ป อฮั ปร เมะ เญือะ แตะ� ตอก
ญอม เปอะ งอ่ต ป อฮั พะโองจาว โรฮ� 23 มัฮ ปร
เมะ ป มัฮ ไกญกอ ละ ปรโปวน เญือะ แตะ� ตอก
โรฮ มัฮ พะครติ ไกญ ละ ครติซจัก โฮ� ครติซจัก เซ
เอจี มัฮ โกะ เนอึม พะครติ ป เกือฮ อื โปน มัป่ ยุฮ
อื เซ� 24 ครติซจัก ญอม งอ่ต ป อฮั พะครติ ตอก
ออฮ� โม ปรโปวน ไมจ อื ญอม งอ่ต ป อฮั ปรเมะ
เญือะ แตะ ตอก เซ โรฮ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�

25พะครติ ฮรกั ครติซจัก ยุฮ แตะ ปอ ปุน ยุม แตะ
ตัง อ�ื โม เปะ ป มัฮ ปรเมะ เอ� ไมจ โรฮ เปอะ ฮรกั
ปุย เญือะ แตะ ตอก เซ โรฮ� 26 ลปุง พะจาว มัฮ
ตอก รอาวม�* พะครติ เอจี รไซจ ครติซจัก ยุฮ แตะ
นึง อื ซงะ่� ฟวยจ เซ ทไว อื ละ พะจาว� 27 ละ ซ
โฮลฮ อื ครติซจัก ป ซงะ่ ซงอม เนอึม ละ โกะ แตะ
ไอฮ� มัฮ เกือฮ อื แปน ป ไมจ ป ญุ่ก ป โอ ไก ป วติ ป
วงั นึง� ไม่ โอ อื ลอก ป รแอม ติ เจือ เนอมึ� 28ตอก
โรฮ เซ ปรเมะ ไมจ อื ฮรกั ปุย เญือะ แตะ ตอก ฮรกั
อื โกะ แตะ ไอฮ� ป ฮรกั ปุย เญือะ แตะ เอจี มัฮ โรฮ
ฮรกั อื โกะ แตะ ไอฮ� 29 ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เก
ละยุ เนะซองั โกะ แตะ ไอฮ แฮ� แจง ซ แลน แก
อ�ื ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง อื ตอก โรฮ โซะโกะ ฮรกัซา
พะครติ นึง ครติซจัก ยุฮ แตะ โรฮ� 30 เอะ เอจี มัฮ
ตอก โอเอฮี โฮวน เจือ ป ไก นึง โกะ เนอมึ พะครติ�
ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� 31 พะทัม อฮั อื ตอก
เฮ�ี �มัฮ เซ ป ไมจ ปรเมะ ละ มะเปือะ แตะ นึง ติต
รพาวม อื นึง ปรโปวน เญือะ แตะ ฆาื อ�ื ปุย ลอา
เซ เอจี แปน เนะซองั ติ�� อฮั เซ พะทัม� 32 ป อฮั
พะทัม เซ มัฮ ลปุง โด่ะ ป ระ ไล� ตัม ป คาวไจ อาึ
อ�ื อาึ แกต มัฮ อฮั อื ไม่ ไลลวง พะครติ ไม่ ครติซ
จัก ยุฮ อ�ื 33 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� โม เปะ โค
รยญ โฆะ เปอะ ไมจ เปอะ ตัง โคน ตัง ฮรกั ปุย เญือะ
แตะ� ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ� โม ปรโป
วน ไมจ โรฮ อื นัปทื ปรเมะ เญือะ แตะ�

6
ไลลวง มะเปือะ ปุย ไม่ กวน อื

1 โม เปะ ป มัฮ กวน ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนอึง ป
อฮั มะเปือะ แตะ� นึง มัฮ เปอะ ปุย ไน พะโองจาว�
เอจี มัฮ เซ ป ปุก ป ลอก เกอ� 2 เมาะ ป ไก นึง โกตไม
ยุฮ พะจาว� เอจี มัฮ คอ เฮี ป ไก ไม่ ลปุง ซันญา กา
คอ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื �ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ
แตะ� 3 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต
ไมจ อาวต มวน ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�

4 โม เปะ ป มัฮ มะเปือะ ปุย� ปุ ยุฮ โอเอฮี ตอก
ซ ววั อื รพาวม กวน เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ตอก ซ
เกียฮ เพอกึ ตอม เปอะ กวน แตะ� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ ปุน เตียง ตัม โปง อื ไลลวง พะโองจาว�

ไลลวง กวนไจ ปุย ไม่ ปอเลียง อื

* 5:26 5:26 ตัม ลปุง กรกิ มัฮ อฮั อื �รไซจ นึง รอาวม เบือ ลปุง พะจาว� ไม่ คอ เฮ�ี ปุย คาวไจ มัฮ ลปุง พะจาว เซ ป ตอก รอาวม ฆาื อ�ื
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5 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนองึ ป
อฮั ปอเลียง แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ นัปทื เปอะ� ไม่
ฮอ เปอะ นึง โอ กัน ยุฮ แตะ ซ ปุก รพาวม อ�ื ไมจ
เปอะ รซอฮ ละ อื ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ตอก โรฮ
รซอฮ เปอะ ละ พะครติ� 6 ปุ ยุฮ เญือม ยุ ปุย เปอะ
โน่ง ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย ลื แตะ� ไมจ เปอะ รซอฮ
ละ อื ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว ไม่ เตม รพาวม เปอะ
นึง� ตอกกวนไจ ยุฮพะครติ โฮ� 7 ไมจ เปอะ ยุฮ กัน
ละ ปอเลียง แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ตอก
รซอฮ เปอะ ละ พะโองจาว� มัฮ โตว รซอฮ เปอะ ละ
ปุย โน่ง� 8 ไมจ เปอะ ไตม ไลลวง ซ เกือฮ พะโอง
จาว ลังวนั ละ ป ยุฮ กัน ไมจ โครยญ โฆะ ปุย� เตือง
โม ป มัฮ ครา เซีญ ปุย� เตือง โม ป โอ มัฮ�

9 โม เปะ ป มัฮ ปอเลียง ปุย เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ
ยุฮ ละ กวนไจ แตะ ตัม ไล เซ โรฮ� ปุ เญือะ โกว
ลปุง พระ ลปุง ซวก ละ� ไมจ เปอะ ไตม เอจี ไก ดิ
ปอเลียง เปอะ นึง เมือง มะลอง� ปอเลียง ปะ ไม่ ปอ
เลียง กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ เอจี มัฮ ติ� ไก โตว ป ฮรกั
ป จัง อ�ื

เครองึ ตฮนั เกือฮ พะจาว ละ ปุย
10 ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ

แตะ ปุน เรยีง แด่น แตะ เบือ พะโองจาว� ไม่ เบือ
อมันัต ระ ยุฮ อ�ื 11 ไมจ เปอะ จาวป เครองึ ตฮนั
เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เตือง จุม อ�ื เดอมึ เปอะ โอ
ซ ไป นึง กัน รชุยจ ซาตัน เปอะ� 12 เอะ มัฮ โตว
ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ เอนิ ตอซู
เยอะ ปุ แตะ ไม่ พี ฆอก พี เบร ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง
กังฮาว� มัฮ โรฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อมันัต อนันา โอเอฮี
ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� ไม่ โม ไกญกอ พี บลัฮ
ลัก่ ก เฟียก อื ป ตัตเตียง โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี โครยญ
เจือ� 13 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ไอฮ เครองึ ตฮนั เกือฮ
พะจาว ละ เปอะ เตือง จุม อื ฆาื อ�ื ซเงะ ซ ฮอยจ
ป กอยจ ป ราวม ละ เปอะ� ปัง โฮวน โอเอฮี ฮอยจ
ตอซู ไม่ เปอะ� ซ เกียฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน เปอะ
ฆาื� เญือม เอจี ฟวยจ ตอซู อื ไม่ เปอะ� โม เปะ ซ
ปุน อาวต ตอน อาวต ฮมัน ลัง่ เปอะ เบือ อ�ื

14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เนอมึ เปอะ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน� ไมจ เปอะ ไอฮ ลปุง เนอึม แปน ตอก
โม่ะฮุต เปอะ� ไอฮ ไม่ กัน ซื กัน ไซ แปน ตอก ลปิ ไร
เฆีญ รน่าวก เปอะ� 15 กัน เพรยีง เปอะ ติ แตะ ละ
ครอฮ เปอะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เกือฮ ปุย
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อื เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ แปน ตอก
เกิป ละ ชวง เปอะ� 16 ไมจ เปอะ ไอฮ ลอป รพาวม
เจือ เปอะ แปน ตอก โล ควน เฆีญ โกะ เปอะ� เดอมึ
เปอะ ซ โฮลฮ ญึ่ต ยุฮ ตี งอ โปยญ พี ฆอก เปอะ เซ
นึง อ�ื 17 ไลลวง เกือฮ พะจาว เปอะ โปน มัป่ ไมจ
เปอะ ไอฮ แปน ตอก วอม ไร เฆีญ ไกญ แตะ� ไมจ
โรฮ เปอะ โกว ลอป วจิ ยุฮ ลปุ พะจาว� วจิ เซ เอจี
มัฮ ลปุง พะจาว� 18 ไมจ เปอะ ไววอน ปัว พะจาว
เรอึม แตะ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เกือฮ ติ เปอะ
ปุน ไววอน โครยญ เวลา ตัม นัม ลปุ พะจาว เปอะ�

มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง ไม่ ไววอน
ลอป เปอะ เพือ ปุย ไน พะจาว โครยญ โฆะ อื ฆาื อ�ื
ปุ เตือ นึง ไววอน เปอะ เซ�

19 ไมจ โรฮ เปอะ ไววอน เพือ อาึ เดอมึ พะจาว ซ
เกือฮ อาึ เกียฮ ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย� เญือม เซ อาึ
ซ โฮลฮ อฮั โอเอฮี ไม่ รพาวม กา แตะ เบือ อ�ื ละ ซ
เกือฮ ปุย ยุง ไลลวง ป เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม อื ป
มัฮ กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ� 20 อาึ เอจี โฮลฮ แปน ป ซึป
กัม นัม ปัก พะจาว นึง ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ อื เซ ละ ปุย� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ลอก เกอะ เฮลีจ
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ไววอน เพือ อาึ เดอมึ ซ เกียฮ อฮั
ไลลวง พะจาว เซ ไม่ รพาวม กา แตะ ตัม โซมกวน
อ�ื

21ปเล่ีย เฮี ทีคิกัต ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ ไม่ มัฮ
อื กวนไจ เนอึม รพาวม นึง กัน พะจาว� ซ ฮอยจ ร
โฮงะ ไลลวง อาึ ละ เปอะ โครยญ เจือ� เดอมึ โม เปะ
ซ ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อาึ เฮ�ี 22 มัฮ เซ ป เกือฮ
อาึ อื โฮว เคะ โม เปะ ฆาื อ�ื มัฮ เกือฮ ฮะ รโฮงะ
ไลลวง เอะ ละ เปอะ� ไม่ เกือฮ โรฮ โฮะ เกาะ โลม
รพาวม โม เปะ�

23 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อุ ไน พะจาว เยอ� ปัว
พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
ทื เอะ เซ� เกือฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�
ไม่ เกือฮ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ ปุ แตะ�
ไม่ อาวต เปอะ ไม่ รพาวม เจือ เนอึม โรวะ แตะ เตื
อง โอยจ เปอะ� 24 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ไม่
โม ป ฮรกั เนอมึ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ� ไม่ รพาวม ตอน ฮมัน แตะ โครยญ โฆะ อ�ื
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก
เวยีง ฟีลิปปี

ปาวโล ไซฮ รโปะ นังซื ฟีลิปปี เฮี ละ ครติซจัก ป
เกิต โรง นึง ทวปี ยูโรป� มัฮ ปาวโล ไม่ ซีลา ไม่ ทิโม
ที ไม่ ลูกา ป ฮอยจ ครอฮ ไลลวง พะเยซู นา เซ รกา
ปุย� เญือม ไซฮ ปาวโล พะทัม ฟีลิปปี เฮี ปุก เญื
อม อาวต อื นึง คอก นึง เวยีง โรม� เม่ะมัก่ อาวม
ปาวโล ไก โฮวน เจือ� ไก ป ครอฮ ไลลวง พะจาว
ไม่ รพาวม ฆวต อวต อื โกะ แตะ ไม่ เติ แตะ ปาว
โล งอ่น� ไก โรฮ ป เพอกึ ไลลวง โอ เนอึม ละ ปุย
เวยีง ฟีลิปปี งอ่น� ปัง มัฮ ตอก เซ นังซื เฮี เกือฮ
เอะ ยุ รพาวม ไมจ มวน ยุฮ ปาวโล เบือ อาึง เนอมึ อื
รพาวม แตะ นึง พะเยซู� ปัง อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ
ปุน ญันด่ี ลัง่ ไม่ อ�ื
โม ป เจือ นึง เวยีง ฟีลิปปี เซ เอจี รโปะ โอเอฮี ละ

ปาวโล ละ ซ เรอมึ อื เญอืม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ แตะ
เซ� มัฮ เซ ป ไซฮ ปาวโล นังซื เฮี ฆาื อื ละ ซ อู อื
รพาวม ญันด่ี แตะ นึง โอเอฮี รโปะ อื เซ� โนก ฮา
เซ ปาวโล ฆวต นนุ รพาวม โม ฟีลิปปี เกือฮ โฮลฮ
รพาวม มวน แตะ� นึง โฮลฮ อื อาวม เม่ะมัก่ แตะ
ตอก โรฮ อาวม ปาวโล อื โฮ� ปาวโล ซตอก อื เกือฮ
ไอฮ รพาวม ตอก รพาวม พะเยซูครติ� (2:5) เกือฮ
อื อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ�
ปาวโล ฆวต เกือฮ โม ฟีลิปปี โตก ละ ไลลวง โฮลฮ
แตะ จีวติ โคระ แตะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู� มัฮ
โตว เบือ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ โม ยวิ� นึง โบ่ต 4
เอจี เนน โรฮ รพาวม ไมจ มวน ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม ป โฮลฮ ปุย เบือ พะโองจาว�
ปาวโล เปลีฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ โม ฟีลิปปี นึง

นังซื รโปะ แตะ เฮ�ี ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ปาว
โล เนน โรฮ ไลลวง ไมจ ปุย ไน พะจาว ไก รพาวม ติ
โดฮ ไม่ ปุ แตะ ไม่ ตอก ไมจ อื โอต ป โซะ เบือ ป ทื
แตะ�

1อาึ ป มัฮ ปาวโล ไม่ ทิโมที ป มัฮ ดิ กวนไจ ยุฮ พะ
เยซูครติ� ไซฮ รโปะ นังซื ละ ปุย ไน พะจาว ป อาวต
นึง เวยีง ฟีลิปปี เตือง โอยจ เปอะ� นึง รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� เตือง โม ป กวต� ไม่
โม ป เรอมึ อ�ื

2 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
ละ เปอะ�

รซอม ไววอน ยุฮ ปาวโล
3 อาึ โตก ละ โม เปะ เญอืม ออฮ ญันด่ี ไม่ พะจาว

เบือ เปอะ เญือม เซ� โครยญ โตก แตะ ละ เปอะ�
4 เญอืม ไววอน เพือ เปอะ อาึ ไววอน ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ โครยญ โฮน� 5 นึง ยุฮ ดิ โม เปะ กัน ไม่
อาึ นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เน่อมึ ซเงะ เจือ
โรง เปอะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี 6 อาึ เอจี แจง นึง ไล
ลวง เฮ�ี พะจาว ป ยุฮ โรง กัน ไมจ กไน โม เปะ เซ�
ซ ยุฮ แนฮ อื ฮอยจ ละ ฟวยจ อ�ื ฮอยจ ละ ซเงะ ซ
ฮอยจ แม พะเยซูครติ�

7 โตะ รพาวม อาึ โตก แนฮ ละ โม เปะ� มัฮ เซ ป
ลัมเปิง อาึ งอ่ต ไลลวง โม เปะ ฆาื อื ตอก เซ เยอ�
โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ
นึง กัน เกือฮ พะจาว อาึ ยุฮ เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เตื
อง เญอืม อาวต เตอะ โตะ คอก เฮ�ี ไม่ เญอืม โฮลฮ
โฮะ โฮว ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย
ไม่ เกือฮ ฮะ แปน ป ตอน ป ฮมัน ละ อ�ื 8 พะจาว
ยุง อื อฮั อาึ ป เนอมึ เญอืม อฮั ฮะ ติ แตะ ฮรกั ไฌม
เนอมึ โม เปะ ตัม รพาวม รโม่ยฮ พะเยซูครติ เตอ�

9 อาึ ไววอน เพือ โม เปะ ตอก เฮ�ี ปัว พะจาว
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ รพาวม ฮรกั โฮวน ฮา ไพรม แตะ
ปุ ปุ� ไม่ เกือฮ เปอะ ยุง ป มัฮ ป เนอึม ป แนม� ไม่
เกือฮ เปอะ เกียฮ รเตีฮ โอเอฮี ตอก ปุก อื โครยญ
เจือ� 10 เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ เลือก ป ตึก นึง ไมจ
แตะ ฆาื อ�ื ไม่ ซ แปน เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ
ปุย ไก ตอก เติ เปอะ เญือม เติง ซเงะ ซ ฮอยจ พะค
รติ� 11 ซ แปน เปอะ ปุย กุมปอ นึง กัน ซื กัน ไซ ป
ไก เบือ พะเยซูครติ� ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะ
จาว� ไม่ ซ โฮลฮ ปุย ลืลาว พะจาว เบือ อ�ื

ปาวโล ไอม ละ โฮลฮ พะครติ โญตซัก แตะ นึง
12 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ไลลวง โอ

เอฮี ป เกิต ละ อาึ เฮ�ี เอจี แปน โรฮ ควน เกือฮ
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว พรุฮแพร� 13 โม ตฮนั ป มอง
เญือะ กซัต� ไม่ โม ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ยุง
ตื อาวต อาึ โตะ คอก เฮี นึง มัฮ ฮะ กวนไจ ยุฮ พะ
ครติ� 14 ไลลวง อาวต อาึ โตะ คอก เฮ�ี โม เอียก
ปุ อู เอจี โฮวน ลัก่ โฮลฮ แตะ รพาวม เรยีง แตะ นึง
พะโองจาว เบือ อ�ื โม เซ เอจี โฮลฮ ครอฮ ลปุง พะ
จาว ไม่ รพาวม กา แตะ ปุๆ ไม่ โอ แตะ เญือะ ฮลัต
ฆาื อ�ื

15 เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ครอฮ ไลลวง พะครติ ไม่
ฆวต ตะ แตะ ปุย ไม่ ฆวต เก กัม ฮอน แตะ ปุย� ปุย
ไฮญ โนก ฮา โม เซ ครอฮ อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� 16 โม ป เนอมึ รพาวม เซ ครอฮ อื ไม่ รพาวม
ฮรกั แตะ� นึง ยุง อื มัฮ พะจาว ป มอป ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ แตะ ละ อาึ ละ ซ เกือฮ อื อาึ รโพ� 17 ติ
มู อื เซ ปังเมอ โอ ครอฮ ไลลวง พะครติ ไม่ รพาวม
เนอมึ แตะ� มัฮ ครอฮ อื ไม่ รพาวม ฆวต อวต อื โกะ
แตะ� มัฮ แกต อื อาึ ซ โฮว ละ ตุก รพาวม แตะ ฆาื
เญอืม อาวต เตอะ โตะ คอก เฮ�ี 18 ปัง ยุฮ อื ตอก เซ
ญุ่ก� อาึ มวน ลัง่ รพาวม เมอะ นึง� ปัง ครอฮ อื ไม่
รพาวม โอ เนอึม แตะ ญุ่ก� ปัง ครอฮ อื ไม่ รพาวม
เนอึม แตะ ญุ่ก� เอจี มัฮ ครอฮ อื ไลลวง พะครติ�
มัฮ เซ ควน มวน รพาวม เมอะ ปเล่ีย เฮ�ี ไม่ ซ แปน
ลอป อื รพาวม มวน เนิ ฮอยจ เฆียง เฮ�ี

19 อาึ ยุง เงอะ ซ พลวย ปุย อาึ ฆาื อื นึง ไววอน
โม เปะ เพือ เยอะ ไม่ ซ เรอมึ ลปุ พะเยซูครติ เตอะ�
20ป ฆวต ไอฮ เนอมึ อาึ โตะ รพาวม แตะ ไม่ ป รกวน
เนอึม เมอะ โฮลฮ โฮ เอจี มัฮ เฮ�ี ปเล่ีย เฮี ปัง ไอม
เมอะ ญุ่ก� ปัง ยุม เมอะ ญุ่ก� อาึ ฆวต เกือฮ ติ แตะ
เกียฮ อฮั ลัง่ ไม่ รพาวม กา แตะ ตอก เอจี กอ อฮั
ลอป แตะ� เดอมึ พะครติ ซ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ
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นึง โกะ เนอมึ อาึ� ไม่ โอ เยอะ ซ โซะกิจ ฆาื อ�ื 21ละ
อาึ อ�ื ดัฮ ไอม มัฮ ไอม ละ ซ โฮลฮ พะครติ โญตซัก
แตะ นึง� ดัฮ ยุม โฮ โกะ โรฮ เนิ� 22 ดัฮ อาึ ไอม ละ
ซ โฮลฮ ลัง่ แตะ ยุฮ กัน ไก ป มัฮ โฮ� อาึ ยุง โตว ป
ซ เลือก แตะ นึง ป ลอา เจือ เซ� 23 อาึ แปน อาวต
ซน่ะ ป ลอา เจือ เซ� อาึ ไก เนอึม รพาวม ฆวต โฮว
อาวต ไม่ พะครติ� เซ ป ไมจ เนิ ฮา โอเอฮี ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื 24 กัน อาวต อาึ นึง เนะซองั แตะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ปังเมอ ระ ซ ไก ป มัฮ ละ โม เปะ� 25 อาึ
แจง แน นึง ไลลวง เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ยุง
เงอะ ซ โฮลฮ ลัง่ แตะ อาวต ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เรอึม รพาวม เจือ เปอะ เกือฮ
จเลิน ปุๆ ไม่ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� 26 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เญือม ฮอยจ แม อาึ
เคะ เปอะ� โม เปะ ซ ไก ตอก ลืลาว เนอมึ เปอะ พะ
เยซูครติ เบือ ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ เซ�

27 ปัง ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ ฆวต ปัว โม
เปะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โปง ไม่ ไล ลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะครติ� เดอมึ อาึ ซ ฮมอง อาวต ตอน
ฮมัน เปอะ ไม่ รพาวม ติ โดฮ แตะ� อาึ ปัง ฮอยจ
เคะ เปอะ� ปัง โอ โฮลฮ ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ ฮมอง
ตอซู เปอะ นึง รพาวม ติ โดฮ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ
รพาวม เจือ แตะ นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ เซ
แปน ป ตอน ป ฮมัน� 28 โม เปะ ฮลัต เปอะ โตว นึง
โม ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ ติ เจือ เนอึม� โอเอฮี ไล เซ
แปน ควน เปลีฮ ที ไลลวง ตอก ซ ไลจ ซ โลม โม เซ
ไอฮ� โม เปะ ปังเมอ ซ โฮลฮ เปอะ โปน ป โอ ไมจ
เบือ พะจาว ป เรอึม เปอะ เซ� 29พะจาว เอจี เกือฮ
โม เปะ โฮลฮ รซอฮ ละ พะครติ� มัฮ โตว เกือฮ อื โม
เปะ เจือ แตะ ติ คระ โน่ง� มัฮ โรฮ เกือฮ อื โม เปะ
โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ พะเยซู
โรฮ� 30 ปเล่ีย เฮี อาึ ฆวต เกือฮ แนฮ โม เปะ ตอซู
เนอึม ตอซู แนม� ตอก เอจี ยุ โม เปะ ตอซู อาึ ไม่
ไพรม อื โฮ� ไม่ ฮมอง แนฮ ลัง่ เปอะ ตอซู อาึ ฮอยจ
ละ ปเล่ีย เฮ�ี

2
ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ตอก รพาวม พะเยซู

1 กัน รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เซ เอจี
เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ�
รพาวม ฮรกั อื เซ เอจี เกียฮ เกาะ โลม โรฮ รพาวม
เปอะ� เอจี โฮลฮ เปอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ ลปุ
พะจาว� เอจี ไก รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ เปอะ
นึง ปุ แตะ� โม่ มัฮ อ�ื 2 เคียง เอจี โฮลฮ เปอะ โอ
เอฮี โม เซ� อาึ ปัว โม เปะ อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ� ไม่
ไก เนอึม รพาวม ติ โดฮ เปอะ� ไม่ ฮรกั เวือง เปอะ
ปุ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ อาึ ซ ไมจ มวน เนอึ
ม รพาวม ฆาื กุมปอ� 3 ปุ เฆรอืง ระ ชะ กวต เตอ�
ไมจ แนฮ เปอะ ปึกๆ ออนๆ ละ ปุ แตะ� ไมจ โรฮ
เปอะ เมีญ ปุย ไฮญ ระ ฮา โกะ แตะ� 4 ปุ งอ่ต โอ
เอฮี ป ไมจ ละ โกะ เปอะ โน่ง� ไมจ โรฮ เปอะ งอ่ต
ป ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย ไฮญ โรฮ�

5 ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ตอก รพาวม พะเยซูค
รติ� 6 ไพรม อื เอจี มัฮ ติ ไม่ พะจาว� ปังเมอ โอ ฮ

ลักกอ อื มัฮ แตะ ติ ไม่ พะจาว เซ� 7 เอจี ญอม โปวฮ
โอยจ โญตซัก แตะ� ญอม เกือฮ ติ แตะ แปน ตอก
กวนไจ ปุย โจฮ ปุย� เกิต โรฮ แปน ปุย ปลัฮเตะ�
8 รฌุง รเบรญี อื ตอก โรฮ รฌุง รเบรญี ปุย ปลัฮ
เตะ� ญอม เรจี ติ แตะ เตียม ฮอยจ ละ ยุม แตะ นึง
เนอึง แตะ ป อฮั พะจาว� เญือม ยุม อื ยุม นึง ไมะ
ซาวแควง ตอก ป ตุต โฮ� 9 มัฮ เซ ป วุฮ พะจาว อื
ระ จอง อื ฮลาวง ฆาื อ�ื เกือฮ อื ระ มอยฮ ฮา ปุย
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 10 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย นุ่ม ไว พะเยซู นึง นัปทื อ�ื เตือง ป อาวต
เมือง มะลอง ไม่ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ไม่ ป อาวต
ฆรมึ เตะ โครยญ โฆะ ปุย� 11 ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย รโฮ
งะ มัฮ เนอมึ พะเยซูครติ เซ พะโองจาว โครยญ โฆะ
ปุย� นึง ซ แปน อื โญตซัก ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ
อ�ื

ไลลวง ซเปีย ป รงั ลลาึง ก เฟียก
12 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� เญอืม อาวต อาึ ไม่ เปอะ

เอจี เนอึง ลอป เปอะ ป อฮั ฮะ� ปเล่ีย เฮี เญือม โอ
อาึ อาวต ไม่ เปอะ โฮว เปอะ ละ ไมจ แตะ เนอึง ป
อฮั ฮะ� เคียง เอจี มัฮ โม เปะ ปุย เอจี โปน มัป่ เปอ�
ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว ไม่ รพาวม ฮลัต เนอึ
ม แตะ นึง� เดอมึ ไลลวง โปน เปอะ มัป่ เซ ซ แปน
ป กุม ป ปอ โครยญ เจือ� 13 มัฮ เนอึม พะจาว ป
รซอฮ กไน เปอะ� มัฮ ป เกือฮ เปอะ ไก รพาวม ฆวต
ยุฮ กัน ละ แตะ� ไม่ เกือฮ อื โม เปะ ปุน ยุฮ ตัม ปุก
อื รพาวม แตะ�

14 เมาะ ป ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� ปุ ปุปิ ฆาื ติ เจือ
เนอมึ� ปุ เก ปุ เปอะ นึง� 15 เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม โตะ รพาวม� ไม่ โอ เปอะ ไก พิต โฌวะ
ยุฮ ติ คระ เนอึม� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน
เปอะ กวน พะจาว ญุ่ก เญาะ เติ อาวต ลลาึง ป บ่วก
ป โจวง นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 16 เญือม รโฮงะ เปอะ คระ
จีวติ ยุฮ พะจาว ละ ปุย� เอจี ตอก โรฮ เปอะ ควน
ซเปีย รงั ลลาึง ก เฟียก ละ อื ป ตอก ซโมยญ โฮ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� อาึ ซ โฮลฮ รพาวม มวน แตะ
เบือ โม เปะ เญอืม เติง ซเงะ ซ ฮอยจ พะครติ� ซ ที
โอ กัน ยุฮ ฮุ มัฮ ป รมั ฆาื อ�ื 17 เมอ เตือง อื ฮนัม
อาึ ซ ปัต ตอก รอาวม อะงุน โทก ปุย ราว โอเอฮี ทไว
แตะ ละ พะจาว ยุง่� เอจี มัฮ โม เปะ ป ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ เปอะ� ดัฮ อาึ ซ ยุม เนอึ
ม ตอก เซ โฮ� อาึ มวน ลัง่ รพาวม นึง� มัฮ มวน ดิ
รพาวม เมอะ ไม่ โม เปะ� 18 โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ
เกือฮ ติ เปอะ มวน ดิ รพาวม ไม่ อาึ ตอก เซ โรฮ�

ไลลวง ทิโมที ไม่ เอปาโฟรดิทั่ต
19อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะเยซู จาว นึง โอ อื เญือะ

เล่ีญ ซ โฮลฮ แตะ เกือฮ ทิโมที ฮอยจ เคะ เปอะ�
อาึ ฆวต ฮมอง ไลลวง โม เปะ นึง ซ โฮลฮ แตะ ไมจ
มวน รพาวม เบือ อ�ื 20 อาึ ยุ โตว ปุย ไฮญ ป ไก
รพาวม ตอก รพาวม ทิโมที� มัฮ ป เครองึ เนอมึ นึง
โม เปะ� 21 ปุย ไฮญ ตัง โคน ตัง งอ่ต กัน โกะ แตะ
ไอฮ� ฆวต งอ่ต โตว กัน ยุฮ พะเยซู จาว� 22 โม เปะ
เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก เปลีฮ ที ทิโมที รพาวม รโม่
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ยฮ แตะ ละ เปอะ� ยุง โรฮ เปอะ ตอก ยุฮ อื กัน ไม่
อาึ อื นึง ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว ตอก ยุฮ กวน
กัน ไม่ เปือะ แตะ โฮ� 23 อาึ ดัฮ เอจี ยุง ป ซ เกิต
ละ แตะ เญือม ออฮ� ซ เกือฮ ไกลจ โฮว เคะ เปอะ
เญือม เซ� 24 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ ซโอว
รพาวม ไม่ พะโองจาว นึง โอ อื เญือะ เล่ีญ ซ โฮลฮ
โกะ โอะ โฮว ไอฮ เคะ เปอะ�

25 อาึ แกต โรฮ จัมเปน เกือฮ เชอืก เอปาโฟรดิ่
ทัต โฮว เคะ เปอะ� มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะจาว ไม่
แปน ดิ อื ตอก ตฮนั ไม่ เยอะ โรฮ� เอจี มัฮ ป ฮอยจ
ฆรอ โม เปะ ละ ซ เรอึม แตะ อาึ� 26 เอจี ไก เนอึม
รพาวม ฆวต ยุ โม เปะ นึง ตุก รพาวม อื นึง ฮมอง
โม เปะ โซะ อ�ื 27 โซะ ระ ลัมเลือ เนอึม ชวง เฮ�ี
ซเปี เอนิ ยุม� พะจาว ปังเมอ เลียก พาวม นึง อ�ื
เลียก พาวม โรฮ นึง อาึ ติ โรฮ� นึง โอ อื ซ เกือฮ อาึ
ตุก รพาวม โฮฮ ฮา เซ แม� 28 มัฮ เซ ป โฮว อาึ ละ
เรยีง รพาวม แตะ นึง ซ เกือฮ แตะ โฮว เคะ โม เปะ
ฆาื อ�ื มัฮ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ แม รพาวม ไมจ
มวน แตะ นึง โฮลฮ แม เปอะ ยุ� รพาวม ตุก อาึ ซ
ไฆร โรฮ ฆาื อ�ื 29 ไมจ เปอะ รปัคัม ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ ไน พะโองจาว� ไมจ เนอมึ เปอะ นัปทื ปุย
ตอก เซ เยอ� 30 เอปาโฟรดิ่ทัต เซ ฮลัก โตว กอ จี
วติ แตะ นึง ซ ยุฮ แตะ กัน ยุฮ พะครติ� ซเปี เนอึม
ยุม นึง ฮอยจ เรอึม อื อาึ รโตง โม เปะ� นึง โอ โม
เปะ เกียฮ ฮอยจ เรอึม เมอะ� เซ ป ไมจ เปอะ นัปทื
ฆาื อ�ื

3
กัน ซืไซ เนอมึ

1 เอยีกปุ� ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ปัว พะโองจาว เกือฮ
รพาวม ไมจ มวน ละ เปอะ� อาึ ปัง ไซฮ โคระ ป เอจี
ไซฮ ไพรม แตะ ละ เปอะ มัฮ โตว ป โซะ เนิ� นึง มัฮ
อื ป ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

2 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา โม ป ยุฮ กัน ฆอก กัน
เบร� โม เซ มัฮ ตอก เซาะ ป ฆวต เฮจี ฆวต ลัฮ เนะ
ซองั ปุย� 3 เอจี มัฮ โม เอะ เฮี ป เลียก นึง ริตกิต
เนอึม� มัฮ โตว โม เซ� เอะ เอจี นัปทื พะจาว เบือ
ลปุ พะจาว เซ� ไม่ อวต แตะ พะเยซูครติ โน่ง� เอะ
อาึง โตว รพาวม แตะ นึง ปซี ปซา ยุฮ ปุย นึง เนะ
ซองั แตะ� 4 ดัฮ งอ่ต ตัม ปซี ปซา ป ยุฮ ปุย นึง เนะ
ซองั แตะ� อาึ ไก โรฮ โฮวน เจือ ตอก ซ เกียฮ อาึง
รพาวม แตะ นึง�
ดัฮ ไก ป แกต ติ แตะ ปุน เปิง ปซี ปซา ไลลวง

ก พริ ปุย ตอก เซ� อาึ โฮวน แม ฮา โม เซ ตอก ซ
โฮลฮ โฮะ เปิง เงอ� 5 เญือม ไก อาญุ อุ ซเตะ ซเงะ
เอ� เอจี โฮลฮ เลียก นึง ริตกิต� อาึ มัฮ โม อซิรา
เอน เนอึม� มัฮ เจอ เบ่นยามิน นึง อ�ื อาึ มัฮ โม
ฮบีรู เนอึม� จัตเจือ เยอะ มัฮ โรฮ โม ฮบีรู� ไล ทื
เยอะ โกตไม ยุฮ โม ยวิ อาึ เอจี มัฮ โม ฟารซีิ เนอมึ�
6 อาึ เคง เนอึม นึง ทื แตะ ปอ ปุน โคมเฮง แตะ ค
รติซจัก เอนิ� เมาะ โฮลฮ ปุย แปน ปุย ซื ปุย ไซ นึง
เนอึง แตะ ลปุง ไก นึง โกตไม เยอ� ไก โตว ติ เจือ
เนอมึ ตอก โฮลฮ ปุย เติ อาึ นึง อ�ื

7 โอเอฮี ป ไก ป มัฮ เนิ เญอืม เซ� อาึ ปังเมอ เมีญ
เญอะ โอ เญือะ ไก ป มัฮ ละ แตะ ปเล่ีย เฮ�ี นึง ฆวต
เกือฮ ติ แตะ ปุก รพาวม พะครติ� 8 มัฮ โตว โอเอฮี
โม เซ โน่ง� โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อื อาึ เมีญ โรฮ
โฮะ โอ ไก ป มัฮ ละ แตะ เฟือฮ� นึง แพป แตะ ไม่
โอเอฮี ป ไก เนอึม ป มัฮ� เอจี มัฮ ตอก โฮลฮ ปุย
ยุง ไลลวง พะเยซูครติ จาว ยุฮ อาึ ป ไก เนอมึ ป มัฮ
ฮา� โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อื อาึ เอจี โปวฮ ฮุ นึง
ฆวต ไอฮ แตะ ไลลวง พะเยซู เซ� โอเอฮี โม เซ อาึ
เอจี เมีญ เญอะ ตอก ครมั รฌุฮ ละ แตะ ละ ซ เกือฮ
ติ แตะ โฮลฮ พะครติ� 9 ไม่ ซ โฮลฮ รโจะ ดิ เนอึม
รพาวม แตะ ไม่ อ�ื อาึ เญือะ ไก โตว รพาวม ซืไซ
ยุฮ โกะ โอะ ไอฮ ป โฮลฮ โฮะ เบือ ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั
โกตไม� มัฮ ไก อื เบือ เจือ เยอะ พะเยซูครติ โน่ง�
มัฮ รพาวม ซืไซ ตอก เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว
ละ โม ป ไก รพาวม เจือ เยอ� 10 อาึ อื ฆวต ยุง ที ป
มัฮ พะครติ ไม่ ฆวต ยุง เงอะ อมันัต ป เกือฮ อื โกฮ
ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ฆวต โอต ดิ โรฮ ป โซะ ไม่
อื ฮอยจ ละ ซ ยุม โรฮ แตะ ตอก ยุม โกะ อื โรฮ� เซ
โน่ง ป ฆวต ไอฮ แฮะ� 11อาึ ซโอว รพาวม โรฮ ไม่ ซ
โฮลฮ แตะ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ตอก โกะ อื
โรฮ�

ปาวโล ตอ เนอมึ ตอ แนม
12อาึ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ เอจี โฮลฮ ไล เซ� อฮั โตว

ติ แตะ เอจี กุมปอ นึง โครยญ เจือ� อาึ มัฮ เกือฮ ติ
แตะ โฮว แนฮ ลั่กกา แตะ ปุ ปุ เดอมึ ซ โฮลฮ ฆาื
อื ตอก เอจี โฮลฮ พะเยซูครติ อาึ แปน คอง แตะ�
13 เอียกปุ� อาึ มัฮ โตว แกต ติ แตะ เอจี โฮลฮ โอ
เอฮี เซ� มัฮ เฮี ติ เจือ ป ยุฮ ฮู� อาึ เอจี โฆง เบีย
โอเอฮี ป ไก ลัก่เคะ แตะ� ไม่ ตัง รที แตะ ละ ซ โฮว
แตะ ละ ป ไก ลัก่กา แตะ� 14 อาึ ตอ เนอมึ ตอ แนม
ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ ลัก่ ลอยจ คระ โฮว แตะ
ละ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ� พะจาว เอจี มัฮ กอก อื เอะ
ฮาวก เคะ แตะ ก ฮลาวง อื เบือ พะเยซูครติ ละ ซ
เกือฮ อื เอะ โฮลฮ ลังวนั แตะ เซ�

15 โม เอะ ป โอ เญือะ มัฮ กวนดุ นึง โตะ รพาวม
แตะ� ไมจ ไก รพาวม ตอก เซ โครยญ โฆะ แตะ� โม
เปะ เอ ดัฮ ไก งอ่น ป โอ ดิ ไก รพาวม ตอก เซ� พะ
จาว ซ เกือฮ โรฮ ไลลวง เซ ซโตฮ ละ เปอะ� 16 เอะ
ปัง เอจี ฮอยจ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ไมจ แนฮ
โฮว ลัก่กา แตะ ปุ ปุ�

17 เอยีกปุ� ไมจ แนฮ เปอะ เฮยีน ตอก ยุฮ อาึ อื โค
รยญ โฆะ เปอะ� เอะ เอจี แปน ปิม แตะ ละ เปอะ�
ดัฮ ไก ป ยุฮ ตัม ปิม ยุฮ เอะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
ตัม ป ยุฮ โม เซ อ�ื 18 อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ โฮวน
โฮน� ปเล่ีย เฮี อฮั แม ละ เปอะ ไม่ โอก รบวต แตะ
ตอก เฮ�ี เอจี ไก โฮวน ปุย ป ตอซู ไลลวง ไมะซาวแค
วง ยุฮ พะครติ นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ� 19 ลัก่ ก ลอยจ
อื โม เซ ซ ฮอยจ ละ กัน ไลจ กัน โลม แตะ� พะจาว
ทื โม เซ เอจี มัฮ เวียก โกะ อื ไอฮ� มัฮ ป อวต ติ
แตะ นึง ป ลัง โซะกิจ แตะ นึง� มัฮ ป งอ่ต โอเอฮี
เกว ไม่ ปลัฮเตะ เฮี โน่ง โม เซ เยอ� 20 เอะ ตอก โตว
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โม เซ� เอะ มัฮ ปุย ไน บัน่เมือง มะลอง� เอะ รกวน
ป ฮอยจ เรอึม แตะ เกือฮ โปน ป โอ ไมจ เซ ฮอยจ�
เอจี มัฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ป ซ ฮอยจ เน่
อมึ เมือง มะลอง เซ� 21 ซ ฮอยจ เปียน โกะ เนอึม
ตุเตียม ป เกียฮ ยุม เอะ เฮ�ี เกือฮ อื ตอก เอนิ โกะ
เนอมึ โกะ แตะ ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ เซ� ซ
เปียน อื เบือ อมันัต แตะ ป ปุน เกือฮ อื โอเอฮี โค
รยญ เจือ อาวต ฆรมึ อมันัต ตัตเตียง แตะ เซ�

4
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ

1 เอียกปุ� อาึ ฮรกั เนอึม เมอะ โม เปะ ไม่ รกวน
เนอึม แตะ ยุ เปอะ� เอจี มัฮ โม เปะ ควน มวน
รพาวม อาึ อ�ื อาึ เอจี โฮลฮ เนอึม นาตา แตะ เบือ
เปอะ� โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ
ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นัม พะโองจาว ฆาื
อ�ื

2 อาึ ฆวต ปัว ซตอก ออ ยูโอเด่ีย ไม่ ออ ซินทิเค
เกือฮ อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ เบือ พะโองจาว� 3 ปะ
ป มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อาึ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� อาึ
ฆวต เกือฮ ปะ เรอึม ปรโปวน โม เซ� นึง เอจี ยุฮ
เนอึม อื กัน ไม่ เยอะ นึง ครอฮ อื ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว� มัฮ ยุฮ ดิ อื ไม่ เอยีก เคลเม ไม่ เอยีกปุ
ไฮญ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ เยอะ เตือง โอยจ อ�ื มอยฮ อื
เอจี ไก ตื นึง นังซื จีวติ ยุฮ พะจาว โม เซ เยอ�

4 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ลอป รพาวม
เบือ พะโองจาว� ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ โฮน� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ลอป รพาวม� 5 ไมจ
เปอะ เปลีฮ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ ละ ปุย เตือง
โอยจ อ�ื นึง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ พะโองจาว� 6 ปุ ตุก
พาวม นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� เมาะ โอเอฮี ป ตุก
เปอะ นึง เซ� ไมจ เปอะ ปัว นึง พะจาว นึง รซอม ไว
วอน แตะ ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง� 7 ฟวยจ เซ
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป เกือฮ พะจาว ละ เปอะ
ป โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อื ซ แลน แก ไปฮ นอก
รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เบือ พะเยซูครติ ฆาื อ�ื

8 เอียกปุ� ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ
รพาวม เปอะ งอ่ต ไฌม แนฮ ป มัฮ ป เนอมึ� ไม่ โอ
เอฮี ป ลัง นัปทื ปุย� ไม่ กัน ซื กัน ไซ� ไม่ ป ซงะ่
ซงอม� ไม่ โอเอฮี ป โปง ไม่ ฮรกั ปุย แตะ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ไฌม โอเอฮี ป ไก เนอมึ ป มัฮ� ไม่ โอเอฮี
ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ไม่ โอเอฮี ป โปง ปุย ลืลาว�
9 โอเอฮี เมาะ ป เอจี โฮลฮ เปอะ เฮยีน เน่อมึ นึง อาึ
อ�ื เตือง ป ฮมอง เปอะ เพอกึ อาึ อื ละ แตะ� ไม่
ยุ เปอะ ปิม นึง กัน ยุฮ ฮุ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม
เซ� พะจาว ป เกือฮ เอะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม แตะ เซ ซ อาวต ฆาื อื ไม่ โม เปะ�

รซอม ญันด่ี ยุฮ ปาวโล
10 เอียกปุ� อาึ ระ เนอึม รพาวม ไมจ มวน เนอะ

เบือ พะ โอง จาว� นึง เอจี ยุ แตะ เปลี ฮ โม เปะ
รพาวม ฮรกั ไฌม แตะ อาึ� ปัง เอจี เล่ีญ โอ เปอะ
โฮลฮ เปลีฮ เนิ อ�ี โฮน เฮี เอจี เปลีฮ เนอึม เปอะ
รพาวม ฮรกั ไฌม แตะ อาึ เฮ�ี อาึ มัฮ โตว อฮั โม

เปะ โอ เญือะ ฮรกั ไฌม แตะ� บุน เอจี ฟวยจ อื มัฮ
เนอึม โอ เปอะ ไก ตอก เกียฮ เปลีฮ เนิ� 11 ปัง อฮั
ตอก เซ� อาึ มัฮ โตว อฮั ฮะ นึง ตุก แตะ นึง โอเอฮี�
อาึ ปัง โฮลฮ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� เอจี ยุง เกือฮ
เคราะ ปอ ละ แตะ เมาะ เซ� 12 อาึ เอจี โกย อาวต
แตะ ไม่ แควะ คัต แตะ� โกย โรฮ อาวต แตะ ไม่
ซัก เวียก โกวง โกะ แตะ� พะจาว เอจี เพอกึ อาึ
นึง ไลลวง เฮ�ี ปัง อาวต ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
อาึ เกือฮ เคราะ ปอ ละ แตะ เมาะ เซ� ปัง ซัก� ปัง
ไปลญ เญอะ� ปัง โฮวน� ปัง เญี่ยะ ป โฮลฮ โฮะ�
อาึ ปุน อาวต ไมจ มวน แนฮ ไม่� 13 ปัง อาวต ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ ปุน อาวต ไม่ โครยญ เจือ
เบือ เรยีง แด่น เกือฮ พะครติ ละ แตะ�

14 ปัง มัฮ ตอก เซ ญุ่ก� โม เปะ เอจี ไมจ เนอมึ กัน
ยุฮ เปอะ นึง เรอึม เปอะ อาึ นึง ไลลวง เม่ะมัก่ ลอก
เกอะ เฮ�ี 15 โม เปะ ป อาวต เวยีง ฟีลิปปี� เอจี ยุง
เปอะ ไอฮ� เญือม โฮว ครอฮ โรง เงอะ ไลลวง พะ
จาว ไม่ โอก เกอะ ฮา จังวตั มาซิโด่เนีย� มัฮ ครติซ
จัก โม เปะ โน่ง ป เรอึม อาึ อ�ื มัฮ โม เปะ โน่ง ป
ไก ซวน นึง กัน โฮลฮ อาึ มาื ไม่ กัน ไจ เยอะ มาื�
16 ลไล อาวต อาึ ยว่ง เทซะโลนิกา เญือม ตุก เกอะ
นึง มาื� โม เปะ เอจี รโปะ เปอะ ละ อาึ ลอา ลอวย
โฮน เอนิ� 17 อาึ มัฮ โตว ฮนั นึง ป เกือฮ ป กอยฮ
ปุย ละ แตะ� อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ ไก ป โฮลฮ
นึง บัน่ชี ยุฮ เปอะ นึง เมือง มะลอง� 18 นังซื ไซฮ
แฮะ เฮี มัฮ นังซื ลัปลอง นึง เอจี โฮลฮ โฮะ โอเอฮี
รโปะ เปอะ เนิ โครยญ เจือ� เอจี โฮฮ เอจี วฮิ ฮา
ลัมเปิง อ�ื เคียง ตาว เอปาโฟรดิทั่ต โอเอฮี ป รโปะ
เปอะ เนิ เซ� อาึ เญือะ ไก โตว ป วติ เนิ อ�ี โอเอฮี เซ
มัฮ ตอก ป ซออย ฮงาื ทไว ปุย ละ พะจาว� มัฮ คอง
ทไว ป ไมจ ละ อื ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื 19 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ยุฮ อาึ ซ เกือฮ โอเอฮี ป ตุก
เปอะ นึง ละ เปอะ โครยญ เจือ� เน่อมึ นึง ป ไมจ ป
ญุ่ก กุมปอ ยุฮ อื เบือ พะเยซูครติ� 20 ปัว เกือฮ พะ
จาว เปือะ เอะ โฮลฮ ลอป โญตซัก แตะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� อาเมน�

ปาวโล รโปะ รซอม นัปทื แตะ
21อาึ ปัว รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปุย ไน พะจาว

ป รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ โครยญ โฆะ
อ�ื โม เอียกปุ เปอะ ไน พะจาว ป อาวต ไม่ อาึ นา
เฮี รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� 22 ปุย ไน พะ
จาว ป อาวต เวยีง เฮี โครยญ โฆะ อื รโปะ โรฮ รซอม
นัปทื แตะ ละ เปอะ� ระ ลัก่ มัฮ แตะ รซอม ป อาวต
เญือะ กซัต ซีซา ป รโปะ ละ เปอะ เซ�

23 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
อาวต ลอป ไม่ เปอะ เตือง โอยจ เปอะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก
อาวต เมือง โคโลซี

ปาวโล ไซฮ รโปะ นังซื ยุฮ แตะ เฮี ละ ครติซจัก
เมือง โคโลซี� ป มัฮ เมือง นึง จังวตั เอเซีย ซดิ บุย
ไม่ เวยีง เอเฟโซ� มัฮ โตว ปาวโล ไอฮ ป ครอฮ ไล
ลวง พะจาว นึง เมือง โคโลซี� ปัง มัฮ ตอก เซ ปาว
โล เอจี ฮมอง ไลลวง รพาวม เจือ โม โคโลซี นึง โฮว
ปุโฮมว อื นึง� ไม่ อู อื ไลลวง อื ละ ปาวโล� เญือม
เซ ปุก เญอืม คัง ปุย อาึง ปาวโล นึง เวยีง โรม� ปาว
โล ฮมอง ไลลวง ตอก ฮอยจ โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ
นึง ครติซจัก โคโลซี เซ� โม เซ เพอกึ ปุย เกือฮ นัปทื
เตปด่า ไม่ คัต อื รมั โซม ปอน โอเอฮี โฮวน เจือ เด
อมึ ซ เกียฮ ปุก รพาวม พะจาว� ดวน โรฮ อื ไอฮ ริ
ตกิต ไม่ อ�ื
ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ โม ป เจือ เกือฮ อื โอ งอ่ต ป

อฮั โม ป เพอกึ ป โอ เนอึม ตอก เซ เฟือฮ� เพอกึ
โรฮ ลปุง เนอมึ ละ อื นึง มัฮ อื ป ลัง เจือ ปุย โครยญ
ครติซจัก� ป ระ ไล นึง ป เพอกึ อื มัฮ เฮ�ี พะเยซู
ครติ โน่ง ป ปุน เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ เจอ� โอ
เอฮี ป ญอย ป ญัม ตอก เซ ป เกือฮ อื ปุย ทื เซ มัฮ
ป ซ เกือฮ ปุย ซไง ฮา พะเยซู โน่ง� ไก โตว ป มัฮ ละ
ซ เรอึม อื ปุย เฟือฮ เอนิ� พะจาว เอจี ยุฮ ปลัฮเตะ
เบือ พะเยซูครติ� ปเล่ีย เฮี เอจี ปุน เกือฮ ปุย ปลัฮ
เตะ ปุก แม ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ เบือ พะเยซู เซ โรฮ�
มัฮ เบือ รโจะ ดิ ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู เซ โน่ง
ตอก ซ โฮลฮ ปุย ปลัฮเตะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ เบือ อ�ื
ฟวยจ เซ ปาวโล ไซฮ ไลลวง ตอก ไมจ โม ป เจือ

เซ เปลีฮ รพาวม เจือ แตะ นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ�
�ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม เปอะ งอ่ต แนฮ โอเอฮี ป
ไก ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื ไมจ โตว งอ่ต ลอป โอเอฮี ปลัฮ
เตะ เฮ�ี โม เปะ เอจี ยุม เปอะ� จีวติ เปอะ ปเล่ีย
เฮี เอจี อาวต ดิ ไม่ พะครติ ไน พะจาว�� อฮั เซ ปาว
โล� (โคโลซี 3:2-3)
ทีคิกัต ป ตาว นังซื รโปะ ปาวโล เฮี ละ ครติซจัก

เมือง โคโลซี� โฮว ดิ นึง คระ ไม่ โอเนซิโม� ป มัฮ
กวนไจ เญือะ ฟีเลโมน� พะทัม ฟีเลโมน อู โรฮ ไล
ลวง ปุย เซ�

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
ครติ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว� ไซฮ ดิ นังซื ไม่ ทิโม
ที ป มัฮ เอยีกปุ แตะ�

2 รโปะ ละ โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว ป อาวต
เมือง โค โล ซี� มัฮ โม ป มัฮ เอี ยก ปุ เอะ นึง ไก
รพาวม เจือ แตะ เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่
พะครติ� ปัว พะจาว เปือะ เอะ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ปาวโล ไววอน เพือ โม เอยีกปุ แตะ
3 เญือม ไววอน เพือ โม เปะ� เอะ ญันด่ี ลอป ไม่

พะจาว เปือะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ� 4 นึง เอจี ฮมอง เงอะ ไลลวง ตอก เจือ โม เปะ
พะเยซูครติ ไม่ ตอก ฮรกั เปอะ ปุย ไน พะจาว เตือง

โอยจ อ�ื มัฮ เซ ป ญันด่ี ไม่ พะจาว เบือ อ�ื 5 เญอืม
ฮอยจ ลปุง เนอมึ ป มัฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ละ เปอะ เมือ โรง อ�ื เอจี ฮมอง เปอะ ไลลวง ตอก
เอจี โฮลฮ แตะ ซโอว รพาวม ไม่ ป ซันญา พะจาว
อาึง� ป แฮรน อื อาึง ละ เปอะ นึง เมือง มะลอง�
รพาวม เจือ เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ เอจี ไก เบือ
ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ ไล เซ� 6 ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว เซ เอจี มัฮ ป พรุฮแพร ฮอยจ ละ ปุย เล่ีป
เตะ เกือฮ อื โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ อ�ื ตอก โรฮ
ฮอยจ อื ลลาึง โม เปะ� เอจี ตึน มัฮ ตอก เซ เน่อมึ
เญอืม ฮมอง โรง เปอะ ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ไม่
โฮลฮ เปอะ ยุง ที ไลลวง อื เซ� 7 โม เปะ เอจี ฮมอง
เปอะ ไลลวง เซ เน่อมึ นึง เอปาฟรตั ป ฮรกั เกอะ
ไม่ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะจาว ไม่ เยอะ� เอปาฟรตั เซ
มัฮ กวนไจ เนอึม รพาวม ยุฮ พะครติ ละ ยุฮ แตะ
กัน ฆรอ เอะ� 8 เอจี รโฮงะ อื ละ เอะ ไลลวง รพาวม
ฮรกั ป เอจี เกือฮ ลปุ พะจาว ละ โม เปะ เซ�

9 มัฮ เซ ป ไววอน ลอป เอะ เพือ โม เปะ ฆาื อ�ื
เน่อมึ เญือม ฮมอง โรง เงอะ ไลลวง เปอะ� เอะ ปัว
เกือฮ โม เปะ ยุง เนอึม ป ปุก รพาวม พะจาว� ไม่
เกือฮ เปอะ กุมปอ นึง กัมกึต วไิซ ไมจ� ไม่ เกียฮ
คาวไจ เปอะ โอเอฮี เบือ ลปุ พะจาว� 10 ดัฮ เปอะ
โฮลฮ ตอก เซ ซ ปุน ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตัม โปง อื จีวติ
พะโองจาว� ไม่ ซ ปุน ยุฮ ลอป เปอะ ป ปุก รพาวม
อ�ื จีวติ โม เปะ ซ ไก เนอึม เปลิ นึง กัน ไมจ โค
รยญ เจือ ฆาื อ�ื ไม่ ซ จเลิน เปอะ ปุๆ นึง กัน ยุง
แตะ ไลลวง พะจาว� 11 อาึ ปัว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
เรยีง แด่น แตะ โครยญ เจือ เบือ เรยีง แด่น ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง อมันัต คึนัก ยุฮ อ�ื เดอมึ โม เปะ ซ ปุน
โอต โอเอฮี โครยญ เจือ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� 12 ดัฮ
มัฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ ญันด่ี นึง เปือะ เกอะ ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง เกือฮ อื โม เปะ โปง ไม่
โฮลฮ เปอะ รโตง แตะ นึง โอเอฮี แฮรน พะจาว อาึง
ละ ปุย ไน แตะ นึง บัน่เมือง รงั ซเปีย ยุฮ อ�ื 13พะ
จาว เอจี เกือฮ เอะ โปน ฮา อมันัต บลัฮ ลัก่ ก เฟียก
อ�ื ไม่ เฌาะ อื เอะ เกือฮ อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ กวน
ฮรกั แตะ� 14 เอจี มัฮ เบือ กวน อื เซ ป โฮลฮ เอะ
โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ อ�ื ไม่ ยวก อื มัป่ ยุฮ เอะ เตื
อง โอยจ อ�ื

ไลลวง พะครติ ไม่ กัน ยุฮ อื
15 พะครติ เอจี มัฮ เอนิ ฮุนฮงั พะจาว ป โอ ปุย

เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� มัฮ กวน โรง อ�ื ระ โรฮ ไล ฮา
โอเอฮี ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ� 16 พะจาว ยุฮ โอ
เอฮี โครยญ เจือ เบือ พะครติ เซ� เตือง ป ไก นึง มะ
ลอง ไม่ ป ไก นึง ปลัฮเตะ� เตือง โอเอฮี เกียฮ ยุ ปุย
นึง ไง่ แตะ ไม่ ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� เตือง
อมันัต อนันา ป ตัตเตียง โอเอฮี� เตือง จาว เตือง
ไน� เตปดุ่ต เตปด่า� พี ซัง โอเอฮี โครยญ เจือ� พะ
จาว เอจี ยุฮ อื เบือ พะครติ เซ� ไม่ ยุฮ อื ละ ซ ไก ป
มัฮ อื ละ อ�ื 17พะครติ เซ เอจี ตึน ไก กา โอเอฮี เตื
อง โอยจ อ�ื โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ
เอจี โฮลฮ อาวต เบือง แตะ ตัม ไล อื เบือ อ�ื 18 เอจี
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มัฮ ไกญ ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อื ป มัฮ ตอก โกะ
เนอมึ อื เซ� เอจี มัฮ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ ละ โกะ
เนอมึ แตะ เซ� เอจี มัฮ กวน โรง พะจาว ป โกฮ ไอม
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ กา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื นึง
ซ โฮลฮ แตะ แปน ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ โครยญ
เจือ� 19 เอจี มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� เมาะ ป ไก
ไน จีวติ โกะ อื โครยญ เจือ� เอจี เกือฮ อื อาวต นึง
กวน แตะ เซ กุมปอ� 20 พะจาว เอจี โปวต รพาวม
แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ โอเอฮี โครยญ เจือ ปุก แม ปุ
แตะ ไม่ โกะ แตะ เบือ กวน แตะ เซ� เตือง ป อาวต
นึง ปลัฮเตะ ไม่ ป อาวต เมือง มะลอง� เอจี เกือฮ
เนอึม อื อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ เบือ ปัต
ฮนัม กวน แตะ เซ นึง ไมะซาวแควง�

21 ไพรม อื โม เปะ ซไง เปอะ ฮาพะจาว� เอจี ตอซู
เปอะ ปุ แตะ ไม่ พะจาว ฆาื ยุฮ เปอะ กัน ฆอก กัน
เบร� ไม่ งอ่ต ลอป เปอะ โอเอฮี ตอก เซ โตะ รพาวม
แตะ� 22 ปเล่ีย เฮี พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ โม เปะ
ปุก แม ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ เบือ ยุม กวน อื นึง เนะ
ซองั แตะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ไน แตะ�
เอจี เกือฮ โรฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ
เปอะ ไก พิต ซองนา โกะ อ�ื 23 ปัง มัฮ ตอก เซ�
โม เปะ ไมจ แนฮ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ตัม
รพาวม เจือ แตะ� ไม่ โอ เปอะ ไมจ ละ โปวฮ ควน
ซโอว รพาวม แตะ นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ป เอจี ฮมอง เปอะ เซ� ไลลวง พะจาว เซ เอจี มัฮ ป
ครอฮ ปุย ละ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ป มัฮ
ปาวโล มัฮ กวนไจ ละ ครอฮ แตะ ไลลวง เซ�

กัน ยุฮ ปาวโล ละ ครติซจัก
24ปเล่ีย เฮี อาึ ปัง โฮลฮ โอต ป โซะ ไก ลัง่ รพาวม

ไมจ มวน เนอะ� นึง ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� เญื
อม โอต อาึ ป โซะ นึง เนะซองั แตะ� อาึ มัฮ เรอึม
เมอะ โอต ป โซะ ไม่ พะครติ ป โอ ดิ ฟวยจ เซ เกือฮ
ฟวยจ รโตง ครติซจัก ป มัฮ ตอก โกะ เนอึม อื เซ�
25 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ แปน กวนไจ ละ ครติซจัก
เซ� เอจี เกือฮ อาึ ยุฮ กัน เฮี ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ
โม เปะ� เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ ครอฮ ลปุง แตะ เซ กุม
ปอ โครยญ เจือ� 26 ไลลวง เฮี มัฮ ป เม่าะ พะจาว
อาึง ฮา ปุย เจน ไพรม โฮวน เจน ปุย� ปเล่ีย เฮี ปัง
เมอ เอจี เปลีฮ ที อื ละ ปุย ไน แตะ� 27 มัฮ เฮี ป คิต
พะจาว อาึง� มัฮ ซ เกือฮ อื ปุย ไน แตะ ยุง ไลลวง
ป เม่าะ แตะ อาึง� ไลลวง เม่าะ อื อาึง เซ มัฮ ป ระ
งวยฮ ระ ตุง ละ ปุย ตังเมือง ไม่ แปน อื โญตซัก ละ
พะจาว� ไลลวง เซ เอจี มัฮ เฮ�ี พะครติ เอจี อาวต
กไน โม เปะ� มัฮ เซ ป ซ โฮลฮ เปอะ รโตง แตะ นึง
โญตซัก ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื

28 เอะ ครอฮ ไลลวง พะครติ ละ ปุย� เอะ ซตอก
รเง่อมึ เมอะ ไม่ เพอกึ ตอม แตะ ปุย เตือง โอยจ อื
เบือ ซติ พันญา แตะ โครยญ เจือ� ละ ซ เกือฮ ฮะ
ปุย แปน ป ระ นัน ฮอน นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ� ไม่
ทไว เยอะ ปุย เตือง โอยจ อื ละ พะจาว เบือ รโจะ ดิ
อื รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� 29 มัฮ เซ ป ยุฮ อาึ กัน
ละ พะจาว ปอ โซะไมญ โซะปี แตะ ฆาื อ�ื มัฮ ปุน

ยุฮ ฮุ เบือ เรยีง แด่น เกือฮ พะครติ เนิ ป รซอฮ กไน
เยอะ เฮ�ี

2
1 อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง เมาะ เรยีง รพาวม อาึ

นึง โซะ ลอน ไฌม แตะ โม เปะ� ไม่ ปุย เมือง ลาวด่ี
เซีย� ไม่ ปุย ก ไฮญ ป โอ ดิ ยุง ป มัฮ อาึ เตือง โอยจ
อ�ื 2อาึ ฆวต เกือฮ เนอมึ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ� ฆวต เกือฮ โม เปะ ไก รพาวม ติ โดฮ
ไม่ ปุ แตะ เบือ รพาวม ฮรกั� ไม่ โฮลฮ เปอะ อาวต
ไม่ ไซญ รพาวม แตะ เบือ ยุง ที เปอะ ไลลวง ป เม่า
ะ พะจาว อาึง ไพรม อ�ื นึง มัฮ อื ป ระ งวยฮ ระ ตุง
ละ เปอะ� ไลลวง เซ เอจี มัฮ พะครติ� 3 พะครติ
เซ มัฮ แพป ไม่ ควน กัฮ กอแจ ละ ซ โปฮ แตะ ป ระ
งวยฮ ระ ตุง แฮรน พะจาว อาึง ป มัฮ วซิา พันญา
ไมจ ยุฮ อ�ื ไม่ ป ยุ ป ยุง อื โครยญ เจือ� 4 อาึ ปัว
อฮั เฮี ละ เปอะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ นึง ลปุง
ชอม ลปุง ญอ� 5 ปัง โอ โกะ โอะ อาวต ไม่ เปอะ�
รพาวม เมอะ อาวต ลอป ไม่ เปอะ� อาึ มวน รพาวม
นึง ฮมอง แตะ อาวต ตอน ฮมัน โม เปะ ไม่ รพาวม
เจือ แตะ พะครติ� ไม่ อาวต เปอะ ไม่ ปุ แตะ ตัม ปุก
อื ไล แตะ�

จีวติ กุมปอ ไน พะครติ
6 เคียง เอจี รปั เปอะ พะเยซูครติ แปน พะโองจาว

ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ รโจะ ลอป รพาวม เปอะ ไม่�
7 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอก ป ไก แรฮ โด่ะ นึง�
เกือฮ ติ เปอะ ตอก ป ยุฮ เญือะ แตะ นึง โฮ� เกือฮ
รพาวม เจือ เปอะ ตอน แนฮ ปุๆ ตอก ป เอจี เพอกึ
ปุย ละ เปอะ โฮ� เกือฮ ติ เปอะ ปุน ญันด่ี ลอป ไม่
พะจาว�

8 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน โฮม
วต รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เกือฮ แปน ครา แตะ� ฆาื
กัมกึต วไิซ ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ ไม่ ลปุง จุ ไล โอ ไก ป
มัฮ� โอเอฮี เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ลปุง เพอกึ
ตอม ซึป ปุย ปลัฮเตะ ละ ปุ แตะ ฆาื พี ป ตัตเตียง โอ
เอฮี กังฮาว� มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะครติ�

9 เมาะ ป ไก นึง จีวติ พะจาว โครยญ เจือ เอจี
อาวต ตื นึง โกะ เนอึ ม พะค รติ เซ� 10 โม เปะ
เอจี โฮลฮ เปอะ จีวติ แตะ กุมปอ เบือ รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ อ�ื พะครติ เซ มัฮ ป ระ ไล ฮา โม
เตปดุ่ต เตปด่า ไม่ พี ซัง โอเอฮี โครยญ เจือ� เมาะ
ป ไก อมันัต ไม่ ป ตัตเตียง โอเอฮี� 11 โม เปะ เอจี
โฮลฮ เปอะ เลียก นึง รติกิต ติ เจือ เบือ รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เซ� มัฮ โตว รติกิต ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ� มัฮ ริตกิต ยุฮ พะครติ� เอจี มัฮ เซ ป
เกือฮ ปุย โปน ฮา กัมกุยฮ ฆอก ป ไก นึง เนะซองั
เฮี แตะ� 12 เญือม รปั เปอะ บั่ปติซมา เอจี มัฮ รม
อยจ ดิ พะจาว เปอะ ไม่ พะครติ� มัฮ โรฮ โกฮ ไอม
ดิ เปอะ ไม่ อื โรฮ นึง บัป่ติซมา เซ� เบือ รพาวม เจือ
เปอะ นึง อมันัต พะจาว ป รซอฮ กไน เปอะ� เอจี
มัฮ พะจาว ป เกือฮ พะครติ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ เซ�

13 ไพรม อื โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ตอก ป ยุม ฆาื
มัป่ ยุฮ เปอะ� นึง มัฮ เปอะ ปุย ตังเมือง โอ ยุง ป
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มัฮ พะจาว� ปเล่ีย เฮี พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ โม
ปะ โกฮ ไอม แม ไม่ พะครติ� เอจี ยวก มัป่ กัฮ ตุต
ยุฮ เอะ เตือง โอยจ อ�ื 14 นังซื ไลลวง พิต โฌวะ ยุฮ
เอะ ป มัฮ ตุต นัม ลอก เอะ ตัม โกตไม� เอจี ตุเตือะ
ลูลา โอยจ อื เนิ ไม่ เอจี โจต อื นึง ไมะซาวแควง�
15 มัฮ เบือ ไมะซาวแควง เซ ป เป พะครติ อมันัต
อนันา โม พี ซัง ไม่ โม ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง กังฮาว
โครยญ เจือ ฆาื อ�ื เอจี เปลีฮ โรฮ อื มัฮ โม เซ ป ไป
นึง แตะ� ตอก ตฮนั ป เมือะ โรวก โม ป ไป นึง แตะ
เกือฮ ปุย ยุ อื เตือง โอยจ อื โฮ�

16 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ เกือฮ ปุย โฮลฮ เติ เปอะ นึง
ไลลวง ป โซม ป ปอน เปอะ� ไม่ ป ญุ เปอะ� ไม่ ไล
ลวง ซเงะ ทื ปุย� ไม่ ซเงะ ลลาึง เคิ� ไม่ ซเงะ ลโล่
ะ ปุย� 17 โอเอฮี โม เซ มัฮ ตอก ปุโรม โอเอฮี ป ซ
ไก ลั่กกา ปุย� มัฮ ป โกว ปุย จุบัน่ โน่ง� โอเอฮี ป
มัฮ ป เนอมึ เซ เอจี มัฮ พะครติ� 18 โม ป ฆวต เกือฮ
ปุย เรจี โฮฮ เรจี วฮิ ติ แตะ� ไม่ เกือฮ อื ปุย นัปทื เต
ปด่า� ไม่ อวต อื ติ แตะ นึง โฮลฮ แตะ ยุ บลอง โอ
เอฮี� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ปุย โม เซ ปุน ชะลู ป ไมจ
ลัง โฮลฮ เปอะ เซ ฮา เปอะ� ปุย ตอก เซ มัฮ ป ฆวต
โพรยฮ ติ แตะ เตือง โอ อื ไก ไล เฟือฮ นึง งอ่ต อื
โอเอฮี ตอก ปุย ปลัฮเตะ� 19 โม เซ เญือะ ตอน โตว
รพาวม นึง เปิง แตะ พะครติ ป มัฮ ไกญ ละ ครติซ
จัก เซ� เอจี มัฮ พะครติ เซ ป แลน แก โกะ เนอึม
แตะ� เลียง อื ไม่ เกือฮ อื รติต ดิ เบือ ลฆลอยจ อื
ไม่ ซนัก อื แปน ติ โม่ว ละ ซ เกือฮ อื ระ ฮอน ปุๆ ตัม
ฆวต เกือฮ พะจาว อื ระ�

ยุม ดิ ไอม ดิ ไม่ พะครติ
20 โม เปะ เอจี ยุม ดิ เปอะ ไม่ พะครติ� เอจี โปน

เปอะ ฮา พี ซัง ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง กังฮาว� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� เมอยุ ยุฮ ลัง่ เปอะ ตอก ป อาวต ลัง่
บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เฮ�ี เมอยุ ฆวต เนอึง ลัง่ เปอะ
ลปุง ซตอก ปุย ปลัฮเตะ เอ� 21 ตอก อฮั อื เฮี ละ
เปอะ� �ปุ ไปญ โอเอฮี เซ� ปุ จิม เซ� ปุ ลอก โอเอฮี
เซิต เตอ�� มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป อฮั อื ละ เปอะ�
22 ปุย ดัฮ โกว ลปุง ตอก เซ มัฮ โอยจ ป โอ ซ ไก ป
มัฮ เฟือฮ� ลปุง โม เซ มัฮ ลปุง เพอกึ ตอม ปุย ปลัฮ
เตะ โน่ง� 23 เญือม เกือฮ อื ปุย นัปทื เตปด่า ไม่
เกือฮ อื เรจี โฮฮ เรจี วฮิ ติ แตะ� ไม่ โฆง อื ยุฮ ป
โซะ ละ โกะ เนอึม แตะ� ละ งอ่ต ซโรว ปุย อื ฮงั ซ
มัฮ ป ไก วซิา พันญา ไมจ นึง� ญันได่ ไก เนอมึ โตว
ป มัฮ ละ เกือฮ อื ปุย โปน ฮา กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง
เนะซองั แตะ เฟือฮ�

3
1พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ โกฮ ไอม ดิ แม ไม่ พะ

ครติ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ งอ่ต ไฌม โอเอฮี ป ไก
เมือง มะลอง ฆาื อ�ื มัฮ นา ก งาวม พะครติ นึง เบือ
ง แตะ ลวง ดอม พะจาว� 2 ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม
เปอะ งอ่ต ลอป โอเอฮี ป ไก ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื ไมจ
โตว งอ่ต ลอป โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี 3 โม เปะ เอจี ยุม
เปอะ� จีวติ เปอะ ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต ดิ ไม่ พะครติ
ไน พะจาว� 4 จีวติ เนอึม โม เปะ เอ เอจี มัฮ พะค

รติ� เญือม ฮอยจ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ ปุย� โม เปะ
ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ เปลีฮ ดิ ติ แตะ ไม่ โกะ อ�ื ไม่ ซ
โฮลฮ เปอะ รโตง แตะ นึง โญตซัก ยุฮ อ�ื

จีวติ ไพรม ไม่ จีวติ โคระ
5 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม

ไม่ รพาวม ไพรม เปอะ ป เกว ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ
ไลลวง กัน เลนจุ ติ� ไม่ รพาวม ฆวต งอ่ต ป โฮละ
ป ฮลาึน� ไม่ กัมกุยฮ ฆอก� ไม่ รไม่จ ยุฮ กัน ไอฮ
พาวม แตะ� ไม่ รพาวม ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ วฮิ โอ
เอฮี� รพาวม ฆวต ไอฮ โฮฮ เซ เอจี เมาะ โรฮ กัน ไว
ฮุป� 6 เอจี มัฮ ฆาื โอเอฮี โม เซ ป ซ ฮาวก รพาวม
พะจาว ละ ป โอ เนอึง ป อฮั แตะ ฆาื อ�ื 7 เอจี ไก
ติ โฮน ไพรม อื เญอืม รไม่ รม่าึก เปอะ ไม่ โอเอฮี โม
เซ� เญือม เซ จีวติ เปอะ โฮว โรฮ ตัม โอเอฮี โม เซ
ฆาื อ�ื

8 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮี ไมจ เนอึม เปอะ
โปวฮ โอเอฮี โม เฮี โครยญ เจือ� มัฮ ไลลวง รอก
พาวม� ไม่ ฮาวก รพาวม� ไลลวง เกละยุ ปุย� ลปุง
ซะ ซม่อต เปอะ ปุย� ไม่ ลปุง โฮละ ลปุง ฮลาึน เตือง
โอยจ อ�ื 9 ปุ เญือะ อฮั ป โอ เนอึม ละ ปุ เปอะ นึง
เอจี ละ เปอะ ปุย ไพรม ไม่ ไลลวง ยุฮ อ�ื 10 เอจี ไอฮ
เปอะ ไล ยุฮ ปุย โคระ� เอจี มัฮ ปุย โคระ เซ ป ยุฮ
ลอป พะจาว เกือฮ โคระ ปุๆ� เกือฮ อื ตอก ฮุปฮอย
โกะ แตะ� นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุง ไลลวง โกะ แตะ
กุมปอ� 11 เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เอะ ปุย ไน พะค
รติ เญือะ มัฮ โตว ปุย ตังเมือง ไม่ ปุย ยวิ ละ ปุ แตะ�
เญือะ มัฮ โตว ปุย เลียก นึง รติกิต ไม่ ปุย โอ เลียก�
เอะ เญือะ มัฮ โตว ปุย เมือง ซไง ไม่ ปุย พร�ิ เญือะ
มัฮ โตว ปุย แปน ครา เซีญ ปุย ไม่ ปุย โอ แปน ครา
เซีญ� เอจี มัฮ พะครติ ป ระ ไล ฮา โอเอฮี โครยญ
เจือ� เอจี มัฮ พะครติ ป อาวต นึง ปุย โครยญ โฆะ
อ�ื

12 โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว� พะจาว เอจี
ฮรกั โม เปะ ไม่ เลือก อื โม เปะ ละ ซ แปน เปอะ ปุย
ยุฮ อ�ื มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม เลียก พาวม
โซะ ไง่ เปอะ นึง ปุย� ไม่ ทื เปอะ ติ แตะ แตวะ� ไม่
ไอฮ เปอะ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ ฆาื อ�ื 13 ไมจ โรฮ เปอะ โอต ปุ แตะ� ดัฮ ไก ป
ยุฮ ป โอ ปุก ละ ปุ แตะ� ไมจ โตว อื ทื โซะ โระ โกลยจ
ปุ แตะ� โอ พะครติ ทื โม เปะ โซะ ตอก ออฮ� โม
เปะ ไมจ เปอะ โตว โรฮ ทื โซะ โระ โกลยจ ปุ แตะ
ตอก เซ โรฮ�

14ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ� ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม
ฮรกั� นึง มัฮ อื ป เกียฮ รโจะ โอเอฮี โครยญ เจือ
เกือฮ แปน ป กุม ป ปอ� 15 ป มัฮ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม เกือฮ พะครติ ละ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ตัตเตียง โอเอฮี โตะ รพาวม เปอะ� พะจาว เอจี กอก
โม เปะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ รโจะ ดิ แปน ปุย ติ โม่ว�
เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ
ตอก เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุง ญันด่ี ลอป นึง พะจาว�
16 ไมจ เปอะ เกือฮ ลปุง พะครติ อาวต รซอฮ กไน
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โตะ รพาวม เปอะ กุมปอ� ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม ไม่
ซตอก รเง่อมึ เปอะ ปุ แตะ ไม่ วซิา พันญา ไมจ โค
รยญ เจือ� ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว นึง รซอม
ลืลาว� ไม่ รซอม เชยี ไววอน� ไม่ รซอม เชยี ซตอก
รเง่อมึ� ไมจ เปอะ เชยี ไม่ อาวม เปอะ ญันด่ี แตะ
นึง พะจาว โตะ รพาวม เปอะ� 17 เมาะ ป ยุฮ ป อฮั
เปอะ โครยญ เจือ ไมจ เปอะ ยุฮ ละ ซ รโพ เปอะ
มอยฮพะเยซู จาว นึง� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ ญันด่ี เปอะ
นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ เบือ พะเยซู เซ�

จีวติ ปุย ไน พะครติ
18 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย เยอ� ไมจ

เปอะ ญอม งอ่ต ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ� นึง มัฮ อื
ป โซมกวน ไม่ ปุย ไน พะโองจาว�

19 โม เปะ ป มัฮ ปรเมะ เญือะ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ
ฮรกั ปุย เญือะ แตะ� ไมจ เปอะ โตว โคมเฮง คา
เคียน�

20 โม เปะ ป มัฮ กวน ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนองึ ป
อฮั มะเปือะ แตะ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เอจี มัฮ
เซ ป ปุก รพาวม พะโองจาว�

21 โม เปะ ป มัฮ มะเปือะ ปุย� ปุ ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ
ววั อื รพาวม กวน เปอะ เดอมึ โอ ซ ไลจ รพาวม ฆาื
อ�ื

22 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนอึ
ง ป อฮั ปอเลียง แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี นึง โอเอฮี โค
รยญ เจือ� ปุ ยุฮ เญอืม ยุ ปุย เปอะ โน่ง ละ ซ เกือฮ
เปอะ ปุย ลื แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ เบือ ฮลัต เปอะ นึง พะโองจาว� 23 กัน ยุฮ เปอะ
โครยญ เจือ ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง�
ตอก โรฮ รซอฮ เปอะ ละ พะโองจาว� มัฮ โตว รซอฮ
เปอะ ละ ปุย โน่ง� 24 ไมจ เปอะ ไตม ไลลวง ซ เกือฮ
พะโองจาว ลังวนั ละ เปอะ� เอจี มัฮ ซ โฮลฮ เปอะ
ป แฮรน อื อาึง ละ ปุย ไน แตะ� นึง รซอฮ เปอะ ละ
พะครติ จาว� 25 ป ยุฮ ป พิต เตอ� ป ออฮ ป เอฮี
ญุ่ก� พะจาว ปังเมอ ซ โรก ซ แตน อื ละ อื ตัม กัน
พิต ยุฮ อื เซ� พะจาว ไก โตว ป ฮรกั ป จัง อ�ื

4
1 โม เปะ ป มัฮ ปอเลียง ปุย เยอ� ไมจ เปอะ ยุฮ

ป เฆรอมึ ละ กวนไจ ยุฮ แตะ� ไม่ ยุฮ เปอะ ป ปุก
ป ลอก ละ อ�ื ไมจ เปอะ งอ่ต โรฮ ไก ปอเลียง โกะ
เปอะ นึง เมือง มะลอง โรฮ�

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
2 ไมจ เปอะ ซปึต ซน่อง ไววอน� ไมจ เปอะ เกือฮ

ติ แตะ ไงฮ ซวง ไม่ ไววอน เปอะ ไม่ ญันด่ี แตะ นึง
พะจาว� 3 ไมจ โรฮ เปอะ ไววอน เพือ เอะ� เดอมึ
พะจาว ซ โปฮ คระ ละ เอะ ละ ซ ครอฮ เฮาะ ลปุง อื
ไม่ รโฮงะ ลปุง โด่ะ ยุฮ พะครติ ละ ปุย� เอจี มัฮ เบือ
ครอฮ เฮาะ ลปุง เซ ป อาวต เตอะ โตะ คอก เฮี ฆาื
อ�ื 4 ไมจ โรฮ เปอะ ปัว พะจาว เกือฮ อาึ เกียฮ อฮั
ไลลวง อื ซโตฮ ตอก ลัมเปิง เงอะ อฮั� 5 ไมจ เปอะ
โกว ซติ พันญา แตะ ละ ซ ยุฮ เปอะ ป ปุก ป ลอก
ละ โม ป โอ ดิ เจือ� ไมจ เปอะ อาื เวลา ละ ซ รโฮงะ

แตะ ไลลวง พะจาว ละ ปุย เญือม เคริ เญือม ดอม
อ�ื 6 ไมจ เปอะ เกือฮ ลอป ลปุง เปอะ แปน ป ไมจ ป
มวน ไม่ เกือฮ เปอะ ไก ป มัฮ ละ ปุย� เกือฮ ติ เปอะ
เกียฮ โลยฮ ลปุง ป ไฮมญ โอเอฮี นึง เปอะ โครยญ
โฆะ อื ตัม ปุก อ�ื

โม ป รโปะ รซอม นัปทื แตะ
7 ที คิกัต ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ ป ยุฮ กัน ไม่

รพาวม เนอมึ แตะ� ไม่ แปน ดิ อื กวนไจ ยุฮ พะโอง
จาว ไม่ เยอะ� ซ รโฮงะ ไลลวง อาึ ละ เปอะ โครยญ
เจือ� 8 มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ อื โฮว เคะ เปอะ ฆาื อ�ื
ละ ซ โฮลฮ อื นนุ รพาวม โม เปะ� ไม่ ซ รโฮงะ อื
ตอก อาวต ตอก โซม เอะ ละ เปอะ� 9 โอเนซิโม ป
มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ ไม่ มัฮ อื ปุย เนอมึ รพาวม� ป
อาวต ไม่ โม เปะ ไพรม อ�ื ซ โฮว ดิ โรฮ ไม่ อ�ื ปุย
ลอา เซ ซ รโฮงะ ไลลวง ป เกิต ลัก่เอฮี ละ เปอะ โค
รยญ เจือ�

10 อารซิทา โค ป อาวต ดิ โตะ คอก ไม่ อาึ อ�ื
รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� มาระโก ป มัฮ
คระ เฌือต บ่าระนาบ่า รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ
ละ เปอะ� เอจี ฟวยจ รโปะ ปุย รซอม แตะ ละ เปอะ
นึง ไลลวง มาระโก เซ� ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ ไมจ
เปอะ รปัคัม� 11 เยซู ป อฮั ปุย ยุซโท ละ� รโปะ โรฮ
รซอม นัปทื แตะ ละ โม เปะ� มัฮ ปุย ลอวย เฮี โน่ง
ป มัฮ โม ยวิ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อาึ นึง กัน ครอฮ แตะ
ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� เอจี โฮวน เนอึม ตอก
เกาะ โลม อื อาึ อ�ื

12 เอปาฟรตั กวนไจ ยุฮ พะเยซูครติ ป มัฮ ปุย
ไน โม เปะ ติ ปุย� รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ
เปอะ� ไววอน เนอึม โรวะ ลอป เพือ โม เปะ เอปา
ฟรตั เซ� ปัว ลอป เกือฮ โม เปะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน นัม พะจาว� ไม่ เกือฮ เปอะ ระ ฮอน นึง รพาวม
เจือ เปอะ ไม่ โอ เปอะ เญือะ ซองไซ นึง� ไม่ เกือฮ
เปอะ ปุน ทไว ติ แตะ ละ ยุฮ เปอะ ป ปุก รพาวม พะ
จาว� 13อาึ ปุน ลัปลอง เงอะ มัฮ อื ปุย ยุฮ เนอมึ ยุฮ
แนม กัน นึง ไววอน อื เพือ โม เปะ� ไม่ ปุย เมือง ลา
วด่ีเซีย� ไม่ ปุย เมือง เฮยีราโพลี โรฮ�

14มอ ลูกา ป ฮรกั เกอะ ไม่ เด่มา รโปะ โรฮ รซอม
นัปทื แตะ ละ เปอะ� 15 ปัว โม เปะ รโปะ รซอม นัปทื
เอะ เซ เกือฮ ฮอยจ ละ เอยีกปุ แตะ ยว่ง ลาวด่ีเซีย�
รโปะ โรฮ ละ ออ นมุฟา ไม่ ครติซจัก ป กอ โพรม นึง
เญือะ อ�ื

16 ดัฮ เปอะ เอจี ฟวยจ ลาว นังซื เฮี ไมจ โรฮ เปอะ
เกือฮ ครติซจัก เมือง ลาวด่ีเซีย ลาว โรฮ� นังซื รโปะ
อาึ ละ ปุย เมือง ลาวด่ีเซีย เซ ไมจ โรฮ โม เปะ ลาว
โรฮ�

17 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ อาระคิโป ตอก เฮ�ี �กัน
เกือฮ พะโองจาว เปอะ ยุฮ นึง รซอฮ เปอะ ละ อ�ื
ไมจ เปอะ ยุฮ เนอึม เกือฮ ฟวยจ�� ไมจ เปอะ อฮั
เซ ละ�

18 คิต เฮี อื มัฮ ป ไซฮ อาึ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ�
อาึ ป มัฮ ปาวโล รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
ปัว เปอะ โอ เบีย อาวต อาึ นึง เฮลีจ เฮี โอะ� ปัว กุน
มุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก
เมือง เทซะโลนิกา (ปัป ติ�

ฟวยจ อาวต ปาวโล นึง เวยีง ฟีลิปปี เญือม โฮว
ครอฮ อื ไลลวง พะจาว โฮน ลอา นึง อ�ื ฮอยจ โรฮ
นึง เมือง เทซะโลนิกา� ไก โฮวน ปุย ป ฆวต ยุง ไล
ลวง พะเยซู นึง เมือง เทซะโลนิกา เซ� โม ยวิ ป
โอ ฆวต เจือ พะเยซู นา เซ ววั ป ยุฮ ปาวโล รพาวม
อ�ื ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปาวโล ฆาื อ�ื
เญือม โฮวน ป โคมเฮง อื ตอก เซ� ปาวโล จัมเปน
ตอ ฮา เมือง เทซะโลนิกา ฆาื อ�ื ฮอยจ เมือง เบ่โร
ยา� กังเคะ เอ เญือม เอจี ลอต ปาวโล ฮอยจ นึง
เวยีง เอเทน เนอ� ปาวโล ดวน ทิโมที โฮว เคะ โม
ป อาวต นึง เมือง เทซะโลนิกา เซ� นึง ไฌม เนอึม
ไฌม แนม แตะ โม เซ� ทิโมที เซ โฮว เนอมึ� ฮอยจ
แม เคะ ปาวโล เญอืม อาวต อื นึง เวยีง โครนิ� อู ไล
ลวง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม ป เจือ นึง เมือง เทซะ
โลนิกา ละ อ�ื
เญือม ฮมอง ปาวโล ไลลวง โม ป เจือ เซ� ปาว

โล ไซฮ เอนิ นังซื เฮ�ี รโปะ อื ละ ครติซจัก นึง เมือง
เทซะโลนิกา� ปาวโล ฆวต เกาะ โลม รพาวม อื นึง
โฮวน ป โคมเฮง อ�ื ปาวโล อาวม รพาวมญันด่ี แตะ
นึง พะจาว นึง ฮมอง แตะ ตอก อาวต โม ป เจือ นึง
เมือง เทซะโลนิกา เซ ไม่ รพาวม เจือ� ไม่ รพาวม
ฮรกั� ไม่ ซโอว แนฮ รพาวม อื ไม่ พะเยซู จาว� เญื
อม ไซฮ อื นังซื เฮ�ี ปาวโล อู รพาวม ญันด่ี แตะ ละ
ครติซจัก เทซะโลนิกา เซ� อู โรฮ ไลลวง โกะ แตะ
เญือม อาวต ดิ แตะ ไม่ อ�ื อู ตอก แปน แตะ ปิม
แตะ ละ อื นึง กัน ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ
ปาวโล ไซฮ ไลลวง ปันฮา ป เอจี เกิต ลลาึง อ�ื โม เซ
ตุก รพาวม นึง ไลลวง โม ปุย ไน พะจาว� ป เอจี ยุม
กา ฮอยจ แม พะเยซู นึง ปลัฮเตะ� ฮลัต โม เซ โอ ซ
โฮลฮ ป ไมจ เญือม ฮอยจ แม อ�ื ไก โรฮ ป ซองไซ
นึง เวลา ซ ฮอยจ แม พะเยซู นึง งอ่น� ปาวโล รโฮ
งะ ไลลวง เซ ละ อ�ื ซตอก โรฮ อื เกือฮ อาวต แนฮ
ไม่ รพาวม เจือ แตะ� ไม่ เกือฮ อื ยุฮ ลอป กัน ไมจ
ลไล รกวน อื ยุ ฮอยจ แม พะเยซู เซ�

1อาึ มัฮ ปาวโล� อาวต ดิ ไม่ ซีลา ไม่ ทิโมที� เอะ
รโปะ นังซื ละ ครติซจัก เมือง เทซะโลนิกา� โม เปะ
มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ ไน พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ โรฮ� ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม อาวต ลอป ไม่ โม เปะ�

ไลลวง รพาวม เจือ เนอมึ
2 เอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ โครยญ

โฆะ เปอะ� เญอืม ไววอน เนอะ ไววอน ลอป เพือ โม
เปะ� 3 เญือม ไววอน เนอะ ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ
เอะ� โตก ลอป ละ กัน ยุฮ โม เปะ เบือ รพาวม เจือ
เปอะ� ไม่ ตอก รซอฮ เนอึม รซอฮ แนม เปอะ เบือ
รพาวม ฮรกั แตะ� ไม่ ตอก ปุน ไอฮ เปอะ รพาวม
ลัง่ แตะ เบือ ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ�

4 เอียกปุ� เอะ เอจี ยุง เงอะ ฮรกั พะจาว โม เปะ
ไม่ เลือก อื โม เปะ เอ� 5 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว ป รโฮงะ เอะ ละ เปอะ� มัฮ โตว ลปุง ปลาว ปุย�
มัฮ รโฮงะ ละ เปอะ ไม่ อมันัต ไม่ ลปุ พะจาว� มัฮ
ป เนอมึ ป แนม ป แจง ป แน โครยญ เจือ� โม เปะ
เอจี ยุง เปอะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั เอะ ติ เจน อาวต
เตอะ ลลาึง เปอะ� เอะ เอจี ยุฮ ฮุ ตอก เซ ละ ซ ไก
ป มัฮ อื ละ โม เปะ� 6 โม เปะ เอจี เฮยีน เนอมึ เปอะ
ไล ยุฮ เอะ ไม่ เฮยีน โรฮ เปอะ พะโองจาว โรฮ� ปัง
โฮลฮ เปอะ โอต ป โซะ ป ไซญ ฆาื ลปุง รโฮงะ เอะ
ละ เปอะ� เอจี ปุน รปั เปอะ ลปุง เซ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ เปอะ� 7 โม เปะ เอจี
ปุน แปน เปอะ ปิม แตะ ละ โม ป เจือ นึง จังวตั มา
ซิโด่เนีย ไม่ จังวตั อะคายา เตือง โอยจ อ�ื 8 ลปุง
พะโองจาว เอจี พรุ เฮอื เน่อมึ นึง โม เปะ� มัฮ โตว
ฮอยจ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ไม่ จังวตั อะคายา โน่ง�
ไลลวง ตอก เจือ โม เปะ พะจาว เซ เอจี พรุ เฮอื โค
รยญ โดฮ� เอะ เญือะ จัมเปน โตว อฮั โอเอฮี ฆาื อ�ื
9 ปุย โม เซ เอจี รโฮงะ ไอฮ อื ไลลวง รโนฮ รชงึ โม
เปะ เอะ� ไม่ ไลลวง เอจี ละ โม เปะ ไว แตะ ฮุป นึง
เอญี เปอะ เคะ พะจาว� มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง รซอฮ
โม เปะ ละ พะจาว เนอึม ป ไอม ลอป เซ� 10 ไม่ ไล
ลวง รกวน โม เปะ กวน อื ป ซ ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะ
ลอง เซ� พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ� เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป ซ เกือฮ เอะ โปน ฮา
รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป ซ เปลีฮ อื ละ ปุย เฆียง
เฮ�ี

2

กัน ยุฮ ปาวโล นึง เมือง เทซะโลนิกา
1 เอยีกปุ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ� กัน โฮว เอะ

เคะ เปอะ เซ มัฮ โตว กัน โอ ไก ป มัฮ� 2 โม เปะ เอจี
ยุง เปอะ ตอก คัม ตุง ปุย เอะ ไม่ โชะ ปุย นา เยอะ นึง
เวยีง ฟีลิปปี กา ฮอยจ เคะ เปอะ เมือง เทซะโลนิกา�
ปัง มัฮ ตอก เซ� พะจาว เกือฮ ลัง่ เอะ ไก รพาวม กา
ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื ละ โม เปะ�
เตือง โฮวน ป คัต เวยีน เนอะ ตอก เซ� 3 เญือม
ครอฮ ไลลวง เซ ละ เปอะ เอะ มัฮ โตว งอ่ต ป โกะ
ละ โกะ แตะ� มัฮ โตว ซาวป รชุยจ ปุย ไลจ� 4 เอะ
เอจี อฮั ฮะ ตัม ตอก เกือฮ พะจาว แตะ อฮั นึง เอจี
ลัปลอง อื เอะ� ไม่ มอป อื ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ
ละ เอะ� เอะ ซาวป โตว อฮั ตอก ซ ปุก อื รพาวม ปุย
ปลัฮเตะ� มัฮ ฆวต เกือฮ ปุก รพาวม พะจาว ป เกีย
ฮ ยุง โอยจ โตะ รพาวม เอะ เซ� 5 โม เปะ เอจี ยุง
เปอะ โอ เอะ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ อฮั แตะ ลปุง ชอม
ละ เปอะ� มัฮ โตว อฮั โอเอฮี นึง แกต ติ แตะ ซ ไก
ป โฮลฮ ป ปุน เบือ อ�ื พะจาว เอจี ยุง โอยจ อื โอ
เอฮี ตอก เซ� 6 ปัง มัฮ ฮะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะค
รติ� เอะ ซาวป โตว ไอฮ โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง ปุย
ปลัฮเตะ� เน่อมึ นึง โม เปะ ญุ่ก� เน่อมึ นึง ปุย ไฮญ
ญุ่ก� ซาวป โตว ดวน ปุย นัปทื แตะ ติ ปุย เนอมึ�
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7 เอะ เอจี อาวต ลลาึง โม เปะ ไม่ จวต ชุม แตะ
ตอก มะ ปุย ป แลน แก กวน แตะ ไม่ รพาวม ฮรกั
แตะ โฮ� 8 ตอก โรฮ เซ� เอะ ฮรกั เวือง เนอึม โม
เปะ� มัฮ โตว เกือฮ ฮะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
เซ ละ โม เปะ ติ เจือ โน่ง� มัฮ โรฮ เกือฮ ละ เปอะ ไม่
จีวติ โกะ แตะ นึง ฮรกั เนอึม แตะ โม เปะ� 9 เอียก
ปุ� โม เปะ ตึน ซ ไตม ลัง่ เปอะ ตอก ยุฮ เอะ กัน ปอ
โซะไมญ โซะปี แตะ� ลไล ครอฮ เอะ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� เอะ ยุฮ กัน ไม่ เตือง ซเงะ่
รซาวม นึง โอ เยอะ ซ เกือฮ ติ แตะ แปน ป ญัก ละ
โม เปะ ติ ตื เนอมึ�

10 โม เปะ เอจี ยุง ที เปอะ ไอฮ ป ยุฮ เอะ เอ� ตอก
โรฮ ยุง พะจาว อ�ื ป ยุฮ ป อฮั เอะ ลลาึง โม เปะ ป
เจือ มัฮ ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก� ไก โตว ป ปุน
เติ เอะ นึง อ�ื 11 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ป ยุฮ เอะ ละ
แตะ ตอก ยุฮ เปือะ ปุย ละ กวน แตะ โฮ� 12 เอะ เอจี
ซตอก รเงอ่มึ โม เปะ� เอจี เกาะ โลม รพาวม เปอะ�
เอจี ดวน โม เปะ เกือฮ เปอะ ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ ปุก
อื รพาวม พะจาว� นึง เอจี กอก อื โม เปะ ฮอยจ นึง
บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ โญต
ซัก ยุฮ อ�ื

13 มัฮ เฮี ป ญันด่ี เลิง เอะ ไม่ พะจาว เบือ อ�ื มัฮ
เคียง เอจี รปั โม เปะ ไลลวง พะจาว ป เอจี ฮมอง
เปอะ นึง เอะ เซ� โม เปะ รปั เปอะ โตว ตอก ลปุง
ปุย ปลัฮเตะ� เอจี รปั เนอมึ เปอะ ตอก ลปุง พะจาว
นึง มัฮ เนอึม อื ลปุง พะจาว� มัฮ เนอึม พะจาว ป
ยุฮ กัน ลลาึง โม เปะ ป เอจี เจือ เยอ�

14 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� เอจี เกิต เนอึม กัน
โคมเฮง ละ เปอะ ตอก เกิต อื ละ ครติซจัก นึง จังวตั
ยูเด่ีย� ป มัฮ ปุย ไน พะเยซูครติ เซ� โอต โม เซ ป
โซะ ป ไซญ เน่อมึ นึง โม ยวิ ตอก ออฮ� โม เปะ เอจี
โอต โรฮ เปอะ ป โซะ ป ไซญ เน่อมึ นึง ปุ ยว่ง แตะ
ตอก เซ โรฮ� 15 โม ยวิ เซ ยุฮ ยุม ไม่ พะเยซู จาว ไม่
โม ป ซึป ลปุง พะจาว โรฮ� คัม ตุง โรฮ โม เอะ� โม
เซ ปุก โตว รพาวม พะจาว เฟือฮ� มัฮ ป ตอซู ปุย
เตือง โอยจ อ�ื 16 ไลลวง ตอก ซ โปน ปุย มัป่� โม
เซ ฆวต คัต เอะ โอ รโฮงะ อื ละ ปุย ตัง เมือง� โม
เซ มัฮ ป ยุฮ ลอป มัป่ ฮอยจ ปเล่ีย� เอจี นาวก มัป่
ยุฮ อ�ื รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว เอจี แจง มัฮ นัม
ฮอยจ ละ อ�ื

ปาวโล ฆวต โฮว แม เคะ โม ป เจือ
17 เอยีกปุ� เญอืม รกัฮ เอะ ฮา โม เปะ ติ เตะ เอ�

มัฮ โตว รพาวม เมอะ ป รกัฮ ฮา เปอะ� มัฮ โกะ โอะ
โน่ง� เอะ ซฆลอย ลัมเลือ ลัง่ โม เปะ� 18 เอะ รไม่จ
เนอึม โฮว เลีม เคะ โม เปะ� อาึ ป มัฮ ปาวโล เยอ
ริ โฮว เลีม เคะ เปอะ ติ ลอา โฮน� ปังเมอ คัต ซา
ตัน เนอะ� 19 มัฮ เมอ ป ซโอว รพาวม เอะ ไม่ อ�ื
มัฮ เมอ ป ไมจ รพาวม เอะ นึง อ�ื มัฮ เมอ ป ซ ปุน
เอะ นา ตา แตะ เบือ อื ซองนา พะโองจาว ยุฮ เอะ ป
มัฮ พะเยซู เซ เญอืม ฮอยจ อ�ื เอจี มัฮ เอนิ โม เปะ
เซ� โม่ มัฮ อ�ื 20 มัฮ เนอมึ เบือ โม เปะ ป โฮลฮ เอะ
รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไม่ โฮลฮ เอะ โญตซัก แตะ
เบือ อ�ื

3
1 เคียง โอ เญือะ ปุน คัม รพาวม ไฌม แตะ โม เปะ

เอ� เอะ โปวต รพาวม แตะ อาวต โน่ง ฆาื นึง เวยีง
เอเทน� 2 เอะ ดวน ทิโมที โฮว เคะ เปอะ� ทิโมที เซ
มัฮ เอียกปุ ป รซอฮ ดิ ไม่ เอะ ละ พะจาว นึง ครอฮ
แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ ละ ปุย� มัฮ เกือฮ
เยอะ โฮว ละ ซ เกือฮ ฮะ ตอน ยุฮ รพาวม เจือ โม
เปะ� ไม่ ซตอก รเง่อมึ อื โม เปะ� 3 นึง โอ แตะ ซ
เกือฮ ปุย ลฮุ ลไฮ ปอ ละ โปวฮ แตะ พะจาว ฆาื กัน
โคมเฮง ป เกิต ละ แตะ เซ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ
ไอฮ เม่ะมัก่ ตอก เซ มัฮ ป จัมเปน ไก ละ เอะ� 4ลไล
อาวต ลัง่ เอะ ไม่ เปอะ� เอะ เอจี รโฮงะ อาึง ละ โม
เปะ ซโตฮ� �ไมจ โม เอะ โอต เม่ะมัก่ แตะ�� อฮั
เซ ละ เปอะ� เอจี เกิต เนอึม ตอก เซ� โม เปะ เอจี
ยุง โรฮ เปอะ ไอฮ� 5 เคียง โอ เญือะ ปุน คัม รพาวม
ไฌม แตะ� อาึ เอจี ดวน ทิโมที โฮว ละ ซ เกือฮ ติ
แตะ ยุง รพาวม เจือ โม เปะ� ฮอ นึง ซ ปุน ลอง พี
ระ รพาวม โม เปะ� ฮอ โรฮ นึง โอ กัน ยุฮ แตะ ซ ไก
ป มัฮ ลลาึง เปอะ�

6 ปเล่ีย เฮี ทิโมที เอจี เอญี ฮา โม เปะ ฮอยจ เคะ
เอะ� เอจี รโฮงะ โรฮ ไลลวง รพาวม ฮรกั ไม่ รพาวม
เจือ ยุฮ โม เปะ เนิ� อฮั โรฮ โม เปะ โตก ลอป ละ
เอะ� รไม่จ เปอะ ยุ เอะ ตอก รไม่จ เอะ ยุ โม เปะ
โรฮ� อฮั เซ� 7 เอยีกปุ� เอะ เอจี โฮลฮ มวน รพาวม
ลลาึง เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ เบือ รพาวม เจือ โม เปะ�
8 ปเล่ีย เฮ�ี ดัฮ โม เปะ อาวต ตอน ฮมัน ไม่ พะโอง
จาว� เอะ มวน เนอึม ไอม เบือ อ�ื 9 เอะ เญาะ ยุง
โตว ตอก ซ ไมจ แตะ ญันด่ี ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ�
รพาวม ไมจ มวน ป โฮลฮ เอะ เบือ โม เปะ เญือม
อาวต เตอะ ซองนา พะจาว เซ ระ เนอึม� 10 เอะ ไว
วอน เลิง เตือง ซเงะ่ รซาวม� ปัว โฮลฮ ยุ นา โม เปะ
ไม่ ซ โฮลฮ แตะ บุ รพาวม เจือ โม เปะ ป โอ ดิ กุม
เซ เกือฮ กุม�

11 เอะ ปัว พะจาว ยุฮ แตะ ป มัฮ เปือะ เกอะ ไม่
พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซู เซ นัม คระ ละ แตะ
เกือฮ เอะ โฮลฮ ฮอยจ เคะ โม เปะ� 12 เอะ ปัว พะ
โองจาว เกือฮ โม เปะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ โฮวน ฮา
ไพรม แตะ ปุ ปุ� ไม่ ฮรกั โรฮ เปอะ ฮอยจ ละ ปุย
ไฮญ โรฮ� เดอมึ ซ ตอก โรฮ รพาวม ฮรกั เอะ โม
เปะ� 13 ปัว พะจาว เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ ตอน
รพาวม แตะ� เญือม ซ ฮอยจ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป
มัฮ พะเยซู เซ ไม่ ปุย ไน แตะ เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ
ซ อาวต เปอะ ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ� ไม่ มัฮ
เปอะ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ ซองนา พะจาว ป มัฮ เปือะ
เอะ ฆาื อ�ื

4
จีวติ ป ปุก รพาวม พะจาว

1 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ
เฮ�ี เอะ ฆวต ปัว โม เปะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ แปน
ป ปุก รพาวม พะจาว โครยญ เจือ� ตอก ป เอจี เพ
อกึ เอะ ละ เปอะ โฮ� บุน เอจี ฟวยจ อื เอจี ยุฮ เนอึ
ม เปอะ ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ ฆวต ปัว ไม่ ซตอก
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รเงอ่มึ แตะ โม เปะ เบือ อมันัต พะเยซู จาว� นึง ซ
เกือฮ แตะ โม เปะ ยุฮ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุๆ� 2 โม
เปะ เอจี ยุง เนอมึ เปอะ ลปุง เพอกึ ตอม เอะ อาึง ละ
เปอะ เบือ อมันัต พะเยซู จาว�

3 มัฮ ตอก เฮี ป ปุก รพาวม พะจาว� มัฮ เกือฮ อื
โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ
เวยี กัน เลนจุ ซู เมีย� 4 ไมจ เปอะ ยุง ควป คุม เนะ
ซองั โกะ เปอะ ไอฮ ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ โค
รยญ โฆะ เปอะ� ตอก ซ แปน อื โญตซัก ละ เปอะ�
5 ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก แตะ ตอก ปุย
ก พริ ป โอ ดิ ยุง พะจาว โฮ� 6 ไมจ เปอะ โตว บระ
รพาวม ปุ แตะ ไม่ ยุฮ ป พิต ละ เอียกปุ แตะ นึง ไล
ลวง ตอก เซ เฟือฮ เอนิ� โม ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ
พะจาว ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ตอก เอจี ร
โฮงะ เอะ อาึง ละ เปอะ ซโตฮ ไพรม อ�ื 7พะจาว มัฮ
โตว กอก อื เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ ยุฮ กัน ฆอก กัน
เบร� เอจี มัฮ กอก อื เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� 8 ป เลฮ อฮั กัฮ เวอืน เนอ มัฮ
โตว เลฮ อฮั กัฮ เวอืน อื ป อฮั ปุย� มัฮ เลฮ อฮั กัฮ
เวอืน อื ป อฮั พะจาว� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ
ลปุ ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ ละ โม เปะ เอ�

ไล ฮรกั เวอืง ปุย เอยีกปุ แตะ
9 ไล ฮรกั เวือง ปุย เอียกปุ แตะ เซ จัมเปน โตว

ปุย ไซฮ แปน ตัว นังซื เกือฮ ฮอยจ ละ เปอะ� พะ
จาว เอจี เพอกึ โม เปะ เกือฮ โม เปะ ฮรกั เวือง ปุ
แตะ� 10 โม เปะ เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ตอก เซ ละ เอี
ยกปุ แตะ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย โครยญ โฆะ อ�ื ปัง
มัฮ ตอก เซ� เอะ ฆวต ปัว ซตอก โม เปะ เกือฮ เปอะ
ไก แนฮ รพาวม ฮรกั โฮวน ปุๆ�

11 ไมจ เปอะ ไก ปาวไม ยุฮ ละ ซ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป ยุฮ กัน
นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� ไมจ เปอะ แด่น ยุฮ กัน ยุฮ
โกะ แตะ ตอก เอจี อฮั เอะ อื ละ เปอะ ไพรม อื โฮ�
12 เดอมึ ปุย ก พริ ซ นัปทื โม เปะ ฆาื อ�ื ไม่ โอ เปอะ
ซ จัมเปน เปิง ปุย ไฮญ นึง เครองึ จาวป อาวป โซม
เปอะ�

ไล ซ ฮอยจ พะโองจาว
13 เอียกปุ� เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ไลลวง โม

ป เอจี ยุม เซ* นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ โอ ไก ตอก
ตุก เปละ นัน พาวม� ตอก โม ป โอ ไก ตัว เปิง โฮ�
14 เอะ เอจี เจือ ยุม พะเยซู ไม่ โกฮ ไอม แม อ�ื ตอก
โรฮ เซ โม ป เอจี ยุม ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง พะ
เยซู เซ� เอะ เจือ โรฮ ตอก เฮ�ี พะจาว ซ เกือฮ พะ
เยซู โรวก โม เซ ฮอยจ ไม่ แตะ โรฮ� 15 เอะ รโฮงะ
ไล เฮี ละ โม เปะ นึง มัฮ อื ลปุง พะโองจาว� ซเงะ
ซ ฮอยจ แม พะโองจาว เซ� โม เอะ ป ไอม ลัง่ เฮี ซ
โฮลฮ โตว โฮว รกา โม ป เอจี ยุม เซ� 16 เญือม เซ
พะโองจาว ซ เลีฮ เน่อมึ มะลอง ไม่ รซอม ดวน แตะ
โอเอฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� ซ ไก ไม่ ลเลาะ ฮวันา
เตปด่า ติ ไม่ เซียง โตวต ยุฮ พะจาว ติ� เมาะ ป ยุม

ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง พะครติ ซ โกฮ ไอม รกา�
17 เญือม เซ เอะ ป ไอม ลัง่ เงอ พะจาว ซ รโจะ เอะ
เกือฮ ฮาวก ดิ ไม่ โม เซ นึง ชุต รวู� เดอมึ ซ รโตฮ ยุ
พะโองจาว นึง กังฮาว� ฟวยจ เซ เอะ ซ โฮลฮ อาวต
ลอป ไม่ พะโองจาว เซ� 18 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกาะ
โลม รพาวม ปุ แตะ เกือฮ ไมจ มวน รพาวม เบือ ไล
ลวง เซ ฆาื อ�ื

5
กัน เพรยีง ปุย ติ แตะ

1 เอยีกปุ� จัมเปน โตว ไซฮ รโปะ นังซื ละ เปอะ นึง
ไลลวง ซเงะ ไม่ เวลา ซ เกิต โอเอฮี ตอก เซ� 2 โม
เปะ เอจี ยุง ซโตฮ เปอะ ไอฮ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะโอง
จาว ตอก ฮอยจ คะมุย เมือ ก ซาวม อื โฮ� 3ลไล อฮั
ปุย ไมจ เปละ ลโลวง พาวม อาวต ไมจ อาวต มวน
เนอ� เญือม เซ ซ ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ จุบัน่ ตัน
ด่วน เอนิ� ตอก โซะ เติง เคิ รอาวม ปรโปวน โฮ�
ปัง ซ ตอ โปน อื ปุ เกียฮ โปน อ�ื

4 เอยีกปุ� โม เปะ อาวต เปอะ โตว นึง ก เฟียก อ�ื
มัฮ เซ ป โอ ซเงะ เซ ซ ฮอยจ พราวป ละ โม เปะ ฆาื
อื ตอก ฮอยจ คะมุย โฮ� 5 โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ
ลัก่ ก ซเปีย อ�ื มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ เมือ ซเงะ่ อื
โครยญ โฆะ เปอะ� เอะ เอ มัฮ โตว ปุย บลัฮ ลัก่ เมือ
ก ซาวม อ�ื มัฮ โตว ปุย บลัฮ ลัก่ ก เฟียก อ�ื 6 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ เอะ ไมจ โตว เกือฮ รพาวม แตะ ไอจ
ตอก ปุย ไฮญ� เอะ ไมจ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง�
ไม่ เพรยีง ลอป ติ แตะ� 7 ป มัก ลอน ไอจ กอ ไอจ
เมือ ก ซาวม อ�ื โม ป กอ ญุ่ยจ กอ ญุ่ยจ โรฮ เมือ
ก ซาวม อ�ื 8 มัฮ เซ ป ไมจ โม เอะ ป มัฮ ปุย บลัฮ
ลัก่ เมือ ซเงะ่ อื เพรยีง ลอป ติ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เอะ
จาวป รพาวม เจือ แตะ ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ เกือฮ
แปน ตอก ควน เฆีญ รน่าวก แตะ� ไล ซโอว รพาวม
ไม่ ซ โปน แตะ มัป่ เซ ไมจ เกือฮ แปน ตอก วอม ไร
เฆีญ ไกญ แตะ� 9 พะจาว มัฮ โตว เลือก อื เอะ ละ
ซ เกือฮ อื เอะ ยุ รพาวม ฮาวก แตะ� มัฮ เลือก อื
เอะ ละ ซ เกือฮ แตะ เอะ โปน ฮา ป โตะ ป ตอง เบือ
พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� 10 เอจี มัฮ
ป ยุม ตัง เอะ� เญือม ฮอยจ แม อ�ื ปัง ไอม เมอะ
ญุ่ก� ปัง เอจี ยุม ญุ่ก� เอะ ซ โฮลฮ ไอม ดิ ไม่ ฆาื อ�ื
11 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกาะ โลม รพาวม ปุ แตะ ฆาื
อ�ื ไมจ ตัง โคน ตัง เรอึม ปุ แตะ เกือฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน ตอก ป กัมลัง ยุฮ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
12 เอียกปุ� เอะ ฆวต ปัว โม เปะ นัปทื โม ป ยุฮ

กัน ละ พะจาว ลลาึง เปอะ� เอจี มัฮ พะจาว ป เลือก
โม เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ป นัม โม เปะ� ไม่ แปน อื
ป ซตอก รเง่อมึ เปอะ� 13 ไมจ เปอะ นัปทื ไม่ ฮรกั
เนอมึ เปอะ เบือ กัน ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ปุก ปอ ปุ แตะ� 14 เอียกปุ� เอะ ปัว โม เปะ ซตอก
รเงอ่มึ โม ป เกละ� ป ชาวง รพาวม ไมจ เปอะ เกือฮ
รพาวม อื ตอน� ป ชุมเรยีง ไมจ เปอะ เรอึมชวย ตู

* 4:13 4:13 ตัม ลปุง ไพรม �ยุม� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื �ปุน ไอจ� ไม่�
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เตอมึ� ไมจ เปอะ ลัง่ รพาวม ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
15 ปุ เกือฮ ปุย โรก เวน ละ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ ซาวป
ลอป ยุฮ ป ไมจ ละ ปุ แตะ� ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ ละ ปุย
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื

16 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ลอป รพาวม�
17 ไมจ เปอะ ไววอน ลอป� 18 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เอจี มัฮ เซ
ป ปุก รพาวม พะจาว ละ โม เปะ เอ� มัฮ เบือ รโจะ
เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ�

19 ปุ เกือฮ ญึ่ต ลปุ พะจาว เยอ� 20 ปุ เพยีก แฮม
ลปุง พะจาว ป ซึป ปุย ละ เปอะ� 21 ไมจ เปอะ ซาวป
งอ่ต ที แลน โอเอฮี โครยญ เจือ� ป ไมจ อื เซ ไมจ
เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง� 22 ป ฆอก ป เบร นึง อื
ไมจ เปอะ เวยี โครยญ เจือ�

ลปุง นัปทื
23 มัฮ พะจาว ป เกือฮ เอะ โฮลฮ อาวต ไม่ ไมจ

เปละ ลโลวง พาวม แตะ� ปัว พะจาว เซ เกือฮ โม
เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� ปัว
โรฮ แลน แก ลปุ เปอะ ไม่ รพาวม เปอะ ไม่ โกะ เนอึ
ม เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย ญุ่ก
เญาะ เติ เญือม ซ ฮอยจ แม พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ� 24 พะจาว ป กอก โม เปะ เอญี
เคะ แตะ เซ มัฮ ป เนอึม รพาวม� ซ ยุฮ เนอึม โอ
เอฮี เซ ละ เปอะ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ ฆาื อ�ื

25 เอียกปุ� ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ� 26 ไมจ
เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ แตะ ตอก เอยีกปุ ฮรกั
แตะ ไน พะจาว�* 27 อาึ ตอม มวยญ แตะ ละ โม
เปะ เบือ อมันัต พะโองจาว� ปัว โม เปะ ลาว นังซื เฮี
ละ โม เอยีกปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

28 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื
เอะ เซ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ�

* 5:26 5:26 นึง คอ 26 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง พาซา ฮงาึต ไม่ อ�ื
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก
เมือง เทซะโลนิกา (ปัป ลอา�
พะทัม ลอา เทซะโลนิกา มัฮ ป ไซฮ ปาวโล เญื

อม อาวต ลัง่ อื นึง เวยีง โครนิ� เมาะ ด่าว แลฮ เคิ
ฟวยจ ไซฮ อื นังซื ติ เทซะโลนิกา� เญอืม ฮมอง ปาว
โล ตอก ซุกซัก รพาวม โม ป เจือ นึง เมือง เทซะโลนิ
กา� นึง ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะเยซู จาว เซ� ไซฮ
นังซื เฮี ฆาื อ�ื เอจี ไก ปุย งอ่น ป เพอกึ ป โอ เนอึ
ม ละ ปุย� อฮั ซเงะ ยุฮ พะเยซู เอจี ฮอยจ เตือง โอ
ปุย ยุง ฮอยจ อ�ื ปาวโล รโฮงะ ป เนอึม ละ ปุย ฆาื
อ�ื เกือฮ ปุย ยุง จัมเปน ไก กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ ไม่
พะจาว กา ซ ฮอยจ เนอึม พะเยซู เซ� จัมเปน โรฮ
ปุย ฆอก ไล เปลีฮ ติ แตะ ติ ปุย� ป อฮั ปุย �ปุย โฮฮ
โกตไม� ไม่ เซ� เดอมึ พะเยซู ซ ฮอยจ แม� �ปุย
โฮฮ โกตไม เซ ซ แปน ฮวันา ป ฆอก ป เบร โครยญ
เจือ�� อฮั เซ� ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะเยซู� พะเยซู
ปังเมอ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต เญือม ฮอยจ แตะ�
ปาว โล ซตอก โรฮ โม ป เจือ เกือฮ อื ตอน นึง

รพาวม เจือ แตะ� ปัง เกิต เม่ะมัก่ ละ โฮวน เจือ
ตอก เซ� ไมจ แนฮ อื อาวต ตอน ฮมัน� ไม่ ยุฮ อื
กัน นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� ตอก ยุฮ ปาวโล อื เญอืม
อาวต อื ไม่ อ�ื ไมจ โตว อื เตือ รพาวม นึง ยุฮ แตะ
กัน ไมจ� อฮั โรฮ เซ�

1อาึ มัฮ ปาวโล� อาวต ดิ ไม่ ซีลา ไม่ ทิโมที� เอะ
รโปะ นังซื ละ ครติซจัก เมือง เทซะโลนิกา� โม เปะ
มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ ไน พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ โรฮ� 2 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ
ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ เกือฮ อาวต ลอป
ไม่ โม เปะ�

พะเยซู ซ รเตีฮ ปุย เญอืม ฮอยจ อื
3 เอียกปุ� ไมจ เอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ

โม เปะ� เอจี มัฮ ป โซมกวน ตอก เซ นึง ระ รพาวม
เจือ เปอะ ปุๆ ไม่ ระ รพาวม ฮรกั เปอะ ปุ แตะ ปุๆ โค
รยญ โฆะ เปอะ� 4 มัฮ เซ ป อวต ลื เอะ เปอะ ฆาื อื
ละ โม ครติซจัก โครยญ ยว่ง� เอะ ลื โรฮ โม เปะ
นึง อาวต แนฮ ลัง่ เปอะ ไม่ รพาวม เจือ แตะ� ไม่
ปุน โอต เปอะ คัม ตุง ปุย แตะ เตือง ไก เม่ะมัก่ เปอะ
โฮวน เจือ�

5 เอจี ที นึง เซ มัฮ ไล รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ป ซื ป ไซ
ฆาื อ�ื โม เปะ ซ แปน เปอะ ปุย โปง ไม่ เลียก แตะ
นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เบือ โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ ตอก
เซ� 6พะจาว ซ ยุฮ อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื ซ เกือฮ โม ป
คัม ตุง โม เปะ เซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื 7ซ เกือฮ โม
เปะ โปน ดิ ฮา ป คัม ป ตุง แตะ ไม่ เอะ โรฮ� ซ ยุฮ
อื ตอก เซ เญือม เปลีฮ พะเยซู ติ แตะ เน่อมึ เมือง
มะลอง ไม่ โม เตปด่า ระ อมันัต ยุฮ แตะ� 8ซ ฮอยจ
ไม่ งอ ระ รเออปึ ละ ซ เกือฮ อื โม ป โอ ดิ ยุง ป มัฮ

พะจาว� ไม่ โม ป โอ ญอม เจือ ไลลวง พะโองจาว
ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซู เซ ลอก ตุต แตะ� 9 ปุย โม เซ
ซ ลอก เนอมึ ตุต แตะ โอ เญือะ ไก ลอยจ� ซ โฮลฮ
ยุม ลอป� ซ โฮลฮ รกัฮ ลอป ฮา พะโองจาว ไม่ รงั ซ
เปีย ไม่ อมันัต ยุฮ อ�ื 10 ซเงะ ฮอยจ อื เซ พะเยซู ซ
โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง ปุย ไน แตะ เตือง
โอยจ อ�ื โม ป เจือ เยอ ซ นัปทื เนอมึ อื โครยญ โฆะ
แตะ� โม เปะ ซ อาวต โรฮ เปอะ ไม่ โม เซ นึง เอจี
เจือ เนอมึ เปอะ ลปุง รโฮงะ เอะ ละ แตะ� 11 มัฮ เซ
ป ไววอน ลอป เอะ ฆาื อื เพือ โม เปะ เอ� เอะ ปัว พะ
จาว ยุฮ เอะ เกือฮ โม เปะ โปง ไม่ แปน แตะ ปุย เอจี
กอก พะจาว เอญี เคะ แตะ� เอะ ปัว พะจาว เกือฮ
โม เปะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ตัม ป ฆวต ไอฮ เปอะ โค
รยญ เจือ� ไม่ เกือฮ กัน ยุฮ เปอะ เบือ รพาวม เจือ
เปอะ เซ กุมปอ เบือ อมันัต ยุฮ อ�ื 12 มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ โฮลฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ โญตซัก
แตะ เน่อมึ นึง โม เปะ เอ� โม เปะ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ
โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� มัฮ ซ โฮลฮ เปอะ
เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ไม่ เบือ พะเยซูครติ จาว ทื
เอะ�

2
ปุย โฮฮ โกตไม

1 เอียกปุ� ไลลวง ซ ฮอยจ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ� ไม่ ไลลวง ซ โฮลฮ เอะ รโจะ ดิ
ไม่ อื เซ� 2 เอะ ปัว โม เปะ โอ กลาึง รพาวม นึง� ไม่
โอ เปอะ เด่ือต เนือะ ฮอน ไจ นึง� ฆาื อฮั ปุย ซเงะ
ยุฮ พะโองจาว เซ เอจี ฮอยจ� ปัง มัฮ ไลลวง โคะ
ปุย ลปุ พะจาว อฮั ละ แตะ ญุ่ก� นึง ไลลวง ลปุง ร
โฮงะ ปุย ญุ่ก� นึง ไลลวง นังซื โคะ ปุย เอะ รโปะ
ญุ่ก� 3 ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ นึง ไลลวง โอเอฮี ไล
เซ ติ เจือ เนอมึ� ซเงะ เซ เกียฮ ฮอยจ โตว กา ซ ไก
กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ ไม่ พะจาว ลัก่ ก ลอยจ อ�ื กา
ซ เปลีฮ ปุย โฮฮ โกตไม ติ แตะ ละ ปุย ปุ โรฮ เกียฮ
ฮอยจ� ปุย เซ มัฮ ปุย นัม ไลจ นึง มอ นโฮก� 4 ปุย
เซ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว� ตอซู โรฮ ไม่ โอเอฮี
ไฮญ เมาะ ป ทื ปุย โครยญ เจือ� ซ อวต ติ แตะ ระ
ฮา โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อ�ื ซ เลียก งาวม เอนิ
โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ ซ อฮั เอนิ อื ติ แตะ มัฮ พะ
จาว�

5 เญือม อาวต ลัง่ อาึ ไม่ โม เปะ เอ อาึ เอจี รโฮ
งะ โอเอฮี ไล เซ ละ เปอะ� อมั มัฮ โอ เปอะ เญาะ
ไตม� 6 ปเล่ีย เฮี ปุย เซ ไก ลัง่ ป คัตคัง� ดิ เกือฮ
โตว อื เปลีฮ ติ แตะ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ป
มัฮ ป คัตคัง อื เซ� เญือม เอจี เติง เวลา ยุฮ อื ปุย
โฮฮ โกตไม เซ ซ เปลีฮ ไอฮ ติ แตะ� 7 ปเล่ีย เฮี อมั
นัต โฮฮ โกตไม ยุฮ อื เซ กัมลัง ยุฮ ลัง่ กัน ก ไฆลป
อ�ื ป คัตคัง อื เซ ปังเมอ ซ คัตคัง ลัง่ อื ฮอยจ ละ ซ
ตุย พะจาว แตะ� 8 เญือม เซ ปุย โฮฮ โกตไม เซ ซ
เปลีฮ ไอฮ ติ แตะ� พะเยซู จาว ปังเมอ ซ ยุฮ ยุม ไม่
อื นึง รพาวม โอก ฮา มวยญ แตะ� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื
เญอืม ฮอยจ เปลีฮ อื ติ แตะ นึง รงั ซเปีย ยุฮ แตะ�
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9 ปุย โฮฮ โกตไม เซ มัฮ ซาตัน ป เกือฮ อื ฮอยจ เจอ�
ซ ฮอยจ ไม่ อมันัต ซัมคัน ยุฮ อื โครยญ เจือ ปอ เง
อตึ ปุย นึง ละ ซ จุ แตะ ปุย� 10 ปุย เซ ซ ปุน จุ โม
ป มัฮ ปุย นัม ดุฮ มอ นโฮก นึง กัน ฆอก ยุฮ แตะ โค
รยญ เจือ� โม เซ ซ ไลจ นึง โอ แตะ รปัคัม ไม่ โอ
แตะ ฮรกั ลปุง เนอมึ� มัฮ เซ ป โอ อื เกียฮ โปน มัป่
ฆาื อ�ื 11 เญือม มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ซ เกือฮ โอ
เอฮี ปุน จุ อื ฆาื อ�ื เกือฮ อื เจือ ป โอ เนอมึ� 12 กัง
เคะ เอ โม เซ ซ ลอก กัน รเตีฮ ฆาื โอ แตะ เจือ ลปุง
เนอึม เซ� มัฮ ฆาื เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม นึง
มัป่ ยุฮ แตะ�

พะจาว เลือก ปุย เกือฮ โปน มัป่
13 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� พะโองจาว เอจี ฮรกั

เนอึม โม เปะ� ไมจ เนอึม เอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะ
จาว เบือ โม เปะ� นึง เลือก พะจาว โม เปะ เน่อมึ
เมือ โรง อื ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ โปน มัป่ ยุฮ เปอะ�
มัฮ เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ เบือ
ลปุ แตะ� มัฮ โรฮ เบือ เจือ เปอะ ลปุง เนอมึ� 14พะ
จาว เอจี กอก โม เปะ ฮอยจ นึง รงั ซเปีย ยุฮ พะโอง
จาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� เบือ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เอจี ครอฮ เอะ ละ เปอะ� 15 เอี
ยกปุ� มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ อาวต นัม ป เพอกึ ป ตอม เอะ ละ
เปอะ� นึง ลปุง เงอะ ญุ่ก� นึง นังซื ไซฮ แฮะ ญุ่ก�

16-17ปเล่ีย เฮี ปัว พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื
เอะ เซ� ไม่ พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ� เกือฮ โม เปะ
อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� ไม่ เกือฮ รพาวม
โม เปะ ตอน� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุน ยุฮ กัน ไมจ� ไม่
เกียฮ อฮั เปอะ ลปุง ไมจ มวน โครยญ เจือ� เอจี
มัฮ ป ฮรกั เวอืง เอะ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ เอะ ไมจ มวน
ลอป รพาวม เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เอะ
ซโอว เนอมึ รพาวม ไม่ ป ซันญา แตะ อาึง�

3
ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ

1 เอียกปุ� ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ
ไววอน เพือ เอะ ละ ซ เกือฮ แตะ ลปุง พะโองจาว พรุ
ฮแพร� ไม่ ไก โญต ไก ซัก อื ตอก ไก อื ลลาึง โม เปะ
โรฮ� 2 ไมจ โรฮ เปอะ ไววอน ปัว พะจาว เกือฮ เอะ
โปน ฮา ปุย ปาโล ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� นึง โอ ปุย
เจือ ลปุง พะจาว โครยญ โฆะ แตะ� 3พะโองจาว มัฮ
ป เนอึม รพาวม� ซ เกือฮ โม เปะ ไก เรยีง แด่น�
ซ เฆีญ โม เปะ ฮา พี ฆอก พี เบร เซ� 4 เอะ ไซญ
รพาวม นึง โม เปะ เบือ พะโองจาว� ซโอว รพาวม
นึง เอจี ยุฮ โม เปะ อื ตอก ดวน เอะ เปอะ ยุฮ� ไม่ ซ
ยุฮ ลัง่ เปอะ โฮวน ปุๆ 5 ปัว พะโองจาว นัม รพาวม
โม เปะ เกือฮ อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ไม่
รพาวม ลัง่ ยุฮ พะครติ�

ปุย ไมจ อื ยุฮ กัน

6 เอยีกปุ� เอะ ปัว ดวน โม เปะ เบือ อมันัต พะโอง
จาว ป มัฮ พะเยซูครติ� ปัว โม เปะ วุต ติ แตะ ฮา เอี
ยกปุ แตะ ป โอ ฆวต ยุฮ กัน� ไม่ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม
ป เพอกึ ป ตอม เอะ ละ แตะ� 7 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ
ไอฮ ไมจ แตะ ยุฮ ตอก ยุฮ เอะ อ�ื เญือม อาวต ลัง่
เอะ ไม่ เปอะ โฮ� เอะ เกือฮ โตว ติ แตะ เกละ� 8 เอะ
โซม เยอื โตว ป โซม ป ปอน ยุฮ ปุย ติ ชวง� เอะ เอจี
ยุฮ กัน ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ ลฮาึง แตะ เตือง ซเงะ่
รซาวม อ�ื นึง โอ ซ เกือฮ ติ แตะ แปน ป ญัก ละ
โม เปะ ติ ตื เนอมึ� 9 มัฮ โตว โอ อื ลัง ละ เอะ ละ ซ
โฮลฮ โฮะ ป โซม ป ไอฮ แตะ เน่อมึ นึง ปุย� มัฮ ฆวต
เกือฮ ติ แตะ แปน ปิม แตะ ละ โม เปะ ละ ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ ยุฮ โรฮ ตอก เอะ� 10 เญือม อาวต ลัง่
เอะ ไม่ เปอะ โฮ� เอะ เอจี อฮั อาึง ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
�เมาะ ป โอ ญอม ยุฮ กัน ปุ เกือฮ โซม�� อฮั เซ ละ
เปอะ�

11 เอะ มัฮ อฮั เซ ฆาื เอจี ฮมอง แตะ ไก ป เกละ
ลลาึง โม เปะ งอ่น� มัฮ ป โฮว ซาวป ซุกซัก ลุงลัง
กัน ยุฮ ปุย ไม่ โอ อื ยุฮ กัน เฟือฮ� 12 เอะ ปัว ดวน
ไม่ ซตอก แตะ ปุย ตอก เซ เบือ มอยฮ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ เซ ตอก เฮ�ี ไมจ อื ยุฮ กัน ไม่ อาวต
อื ตัม ปุก อื ไล แตะ ไม่ โซม อื อาวป ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ� อฮั เซ� 13 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ เตือ รพาวม นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ�

14 ดัฮ ไก ป โอ เนอึง ป อฮั เอะ นึง นังซื เฮี เยอ�
ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ไตม อาึง ปุย เซ� ไมจ
เปอะ โตว โฮมว ดิ ไม่� เดอมึ ซ โซะ กิจ ฆาื อ�ื 15 ปุ
เมีญ มัฮ ป ตอซู ไม่ เปอะ� ไมจ เปอะ ซตอก รเงอ่มึ
ตอก ยุฮ เปอะ ละ เอยีกปุ แตะ โรฮ�

ลปุง นัปทื
16 มัฮ พะโองจาว ป เกือฮ เอะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ

ลโลวง พาวม แตะ� ปัว ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เน่
อมึ นึง พะโองจาว เซ เกือฮ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ
โครยญ เจือ� ปัว โรฮ พะโองจาว อาวต ไม่ โม เปะ
โครยญ โฆะ เปอะ�

17 คิต เฮี อื มัฮ รซอม นัปทื ยุฮ อาึ ป มัฮ ปาวโล�
ป ไซฮ เยอะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� เอจี มัฮ เฮี ตอก
ไม เยอะ นังซื นึง อื โครยญ ปัป เปอ� อาึ ไซฮ ตอก
เฮ�ี

18 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื
เอะ เซ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ทิโมที (ปัป
ติ�

ทิโมที มัฮ ลัง่ ปุย นมุ เญือม โฮว ดิ อื ไม่ ปาวโล
นึง ซ ครอฮ อื ไลลวง พะจาว� (กก� 16:1-3) มะ อื
มัฮ โม ยวิ� เปือะ อื มัฮ โม กรกิ� ทิโมที กอ โฮว ดิ
ไม่ ปาวโล� ยุฮ โรฮ กัน ฆรอ ปาวโล โฮวน โดฮ� นึง
มัฮ อื ป ยุฮ ดิ กัน ยุฮ พะจาว� ฟวยจ พลวย ปุย ปาว
โล โอก ฮา คอก นึง เวยีง โรม เมอ� ปาวโล โฮว แม
โฮวน โดฮ� ติ โฮน อื เกือฮ ทิโมที อาวต นึง เวยีง เอ
เฟโซ� ลไล อาวต ลัง่ ทิโมที นึง เวยีง เอเฟโซ เซ�
ปาวโล ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ อ�ื
นังซื เฮี ป รกา นึง อื มัฮ ไลลวง ซตอก ปาวโล ทิ

โมที นึง ซ เกือฮ อื แฮน ติ แตะ ฮา ลปุง โอ เนอึม ป
เพอกึ ปุย งอ่น� โม เซ เพอกึ ปุย นึง ไลลวง ไมจ ปุย
ซาวป ป ยุ ป ยุง แตะ ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� นึง เมีญ
อื โอเอฮี ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ป โอ ไมจ� ดวน โรฮ
ปุย เออปึ ป ปอน แตะ โฮวน เจือ� ไม่ คัต อื ปุย โอ
เญือะ โอ เอญี ละ ปุ แตะ� มัฮ โอเอฮี โม เซ ป อฮั อื
มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว เยอ�
ฟวยจ เซ ปาวโล รโฮงะ โรฮ ไลลวง ตอก ไมจ ปุย

ไก พูนัม นึง ครติซจัก� ไม่ ตอก ไมจ ปุย ยุฮ เญอืม ไว
วอน อื ไม่ ปุ แตะ� อู โรฮ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม ป
กวต ไม่ โม ป เรอมึ อ�ื ลัก่ ก ลอยจ อื ปาวโล ซตอก
รเง่อมึ ทิโมที เกือฮ แปน กวนไจ เนอึม รพาวม ยุฮ
พะเยซูครติ� เพอกึ โรฮ อื เกือฮ ยุง กัน ลัง ยุฮ แตะ
ละ ซ เรอมึ อื โม ป เจือ โครยญ โฆะ อ�ื

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
ครติ ตัม ป ดวน พะจาว ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ ยุฮ
ฮุ เซ� มัฮ โรฮ ตัม ป ดวน พะเยซูครติ ป มัฮ ควน
ซโอว รพาวม โม เอะ�

2 รโปะ นังซื ละ ทิโมที ป มัฮ เนอึม กวน เนอะ นึง
รพาวม เจือ อื เซ�
ปัว กุนมุ่น ไม่ กัม ฮรกั กัม แปง ไม่ ไมจ เปละ ลโล

วง พาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ�
ไม่ เน่อมึ นึง พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ อาวต ลอป ไม่
เปอะ�

ไลลวง โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ
3 เญือม โฮว อาึ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย� อาึ เอจี

ปัว ปะ เกือฮ อาวต ลัง่ นึง เวยีง เอเฟโซ� ละ ซ เกือฮ
เปอะ คัต ปุย นา เซ งอ่น� เกือฮ โอ เญือะ เพอกึ ป
โอ เนอึม ละ ปุย� 4 ไมจ โรฮ เปอะ ซตอก โอ เญือะ
เกือฮ มาว ไม่ งอ่ต แตะ เจีย จัก ปุย ไพรม� ไม่ มอยฮ
จัตเจือ ไพรม ปุย โฮวน เจน ปุย� โอเอฮี ตอก เซ
มัฮ ป เกือฮ ปุย ไก รพาวม ซองไซ นึง โน่ง� ไก โตว
ป มัฮ ละ ซ เกือฮ แตะ เอะ ยุง รพาวม รโม่ยฮ พะ
จาว� รพาวมพะจาว เซ ปุย ซ ยุง อื เบือ รพาวม เจือ
แตะ� 5ป ซตอก อาึ ปะ ยุฮ ตอก เซ ฆาื อ�ื มัฮ ฆวต
เกือฮ ปุย อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั ป ไก เบือ รพาวม
ซงะ่ ซงอม� ไม่ รพาวม ป โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� ไม่
รพาวม เจือ เนอมึ โรวะ� 6 เอจี ไก งอ่น ป ลเตือฮ ฮา
โอเอฮี โม เซ ฆาื โฮวน ลอน ป อฮั อื ละ ปุ แตะ นึง

ลปุง โอ ไก ป มัฮ� ปอ ไฆร อื ฮา ลปุง เนอึม� 7 โม
เซ ฆวต เพอกึ โกตไม ยุฮ พะจาว ละ ปุย� เคียต อฮั
เนอมึ อฮั แนม อื ละ ปุย� โม โกะ อื ปังเมอ โอ ยุง ป
อฮั โกะ แตะ เซ ไอฮ�

8 โกตไม ยุฮ พะจาว เยอ� ดัฮ ปุย โกว ตัม ปุก อื
ไล แตะ� เอะ ยุง เงอะ มัฮ อื ป ไมจ เจอ� 9 เอะ ไมจ
ไตม อาึง ตอก เฮ�ี โกตไม ยุฮ พะจาว เซ มัฮ โตว ยุฮ
อื ละ ปุย ซื ปุย ไซ� มัฮ ยุฮ อื ละ ปุย พิต ปุย โฌวะ
ไม่ ปุย ลึง รพาวม� มัฮ ยุฮ อื ละ ป โอ ฮลัต นึง พะ
จาว� ไม่ ปุย คัม มัป่� ไม่ โม ป รแอม โตะ รพาวม�
ไม่ โม ป พามัต พะจาว� มัฮ โรฮ ยุฮ อื ละ ป ยุฮ
ยุม ไม่ มะเปือะ แตะ� ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไฮญ�
10 ยุฮ โรฮ อื ละ โม ป เลนจุ ซู เมีย� ไม่ โม ปรเมะ
โต ปรเมะ ปรโปวน โต ปรโปวน ไอฮ พาวม ดิ ไม่ ปุ
แตะ� ไม่ ป บระ โฮมวต ปุย� ไม่ ป จุ ปุย ไลจ� ไม่
ป แปน พีญัน โอ เนอึม� ไม่ ป ยุฮ โอเอฮี ไฮญ ป โอ
ปุก ตัม ลปุง เนอมึ� 11 เอจี มัฮ ลปุง เนอมึ เซ ป มัฮ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป มอป อื อาึ ครอฮ ละ
ปุย� พะจาว เซ มัฮ ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก ยุฮ แตะ
ป โปง ปุย ลืลาว ลอป�

ปาวโล ญันด่ี ไม่ พะเยซู
12 อาึ ญันด่ี ไม่ พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ� ป เกือฮ

อาึ ไก เรยีง แด่น ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ละ อ�ื นึง เมีญ
อื อาึ มัฮ ปุย เนอึม รพาวม� ไม่ ดุฮ อื อาึ แปน ปุย
โฮลฮ รซอฮ ละ แตะ� 13 ไพรม อื อาึ มัฮ ปุย เพียก
แฮม พะจาว� ไม่ คัม ตุง เงอะ ปุย ไน อ�ื ไม่ พามัต
เตอะ พะจาว� ปัง มัฮ ตอก เซ� พะจาว เลียก พาวม
ลัง่ นึง อาึ นึง ยุฮ อาึ โอเอฮี เซ ฆาื งาวไงญ เญอะ�
เญือม โอ เยอะ ดิ เจือ� 14พะโองจาว เกือฮ กุนมุ่น
ยุฮ แตะ ละ อาึ โฮฮ วฮิ เอนิ� เกือฮ โรฮ รพาวม เจือ
ไม่ รพาวม ฮรกั เนิ� โอเอฮี เซ มัฮ ป โฮลฮ เอะ เบือ
รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ�

15 ลปุง เฮี มัฮ ลปุง เนอมึ แนม� ไมจ ปุย รปั ไอฮ
ฮอยจ โตะ รพาวม แตะ ไม่ เจือ เนอมึ แตะ� พะเยซู
ครติ เอจี ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย มัป่
โปน มัป่ ยุฮ แตะ� มัฮ อาึ เฮี ป มัฮ ปุย มัป่ โฮฮ ฮา
ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 16พะจาว เลียก พาวม นึง
อาึ ละ ซ เกือฮ แตะ พะเยซูครติ โฮลฮ เปลีฮ รพาวม
ลัง่ แตะ ละ ปุย นึง จีวติ อาึ กุมปอ� มัฮ เกือฮ อื อาึ
ป มัฮ ปุย มัป่ โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ เซ แปน ควน เกือฮ
ปุย ไฮญ ยุง ที ไลลวง แตะ เบือ อาึ� เอจี มัฮ โม ป ซ
เจือ พะครติ� ไม่ ซ โฮลฮ อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
แตะ เซ� ป ซ ยุง ที ไลลวง พะจาว เบือ อาึ อ�ื 17พะ
จาว มัฮ กซัต ตัตเตียง โอเอฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
มัฮ ป ไอม ลอป� ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� ไมจ
ปุย ลืลาว พะจาว ติ โตน เซ เกือฮ ลอป ไก โญตซัก
โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

18 ทิ โมที ป มัฮ กวน เนอะ� ลปุง ซตอก เฮี อาึ
เอจี มอป ละ ปะ� เอจี ตอก ลปุง อฮั ปุย อาึง ป ซ
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ฮอยจ ละ ปะ เน่อมึ ไพรม อื โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ลปุง เซ แปน ควน เรยีง รพาวม เปอะ ละ ซ รุป เนอึ
ม รุป แนม แตะ� 19 ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง
รพาวม เจือ เปอะ� ปุ เกือฮ รพาวม เปอะ ไก ตอก ซ
เกียฮ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� เอจี ไก งอ่น ป โอ เครองึ
นึง รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ตอก เซ� รพาวม เจือ
อื เซ ลอต แปน ป ไลจ เยอื ฆาื อ�ื 20 โม ป ยุฮ ตอก
เซ มัฮ ฮุเมนาโย ติ� ไม่ อะเลกซันเด่อ ติ� ปุย ลอา
เซ อาึ เอจี มอป ละ ซาตัน เดอมึ ซ ยุง โอ แตะ เญือะ
ไมจ พามัต พะจาว ฆาื อ�ื

2
ไลลวง ตอก ไมจ ปุย ไววอน

1กา โอเอฮี ไฮญ เญอ� อาึ ฆวต เกือฮ โม ป เจือ ไว
วอน ละ พะจาว� เกือฮ ปัว โอเอฮี นึง อ�ื เกือฮ เพือ
ปุย ไฮญ นึง รซอม ไววอน แตะ� ฆวต เกือฮ โรฮ
ญันด่ี ไม่ พะจาว รโตง ปุย เตือง โอยจ อ�ื 2 ไมจ อื
ไววอน เพือ โม กซัต กซวง ไม่ โม จาวไน เตือง โอยจ
อ�ื เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ไม่
โอ อื ไก ป ซ ซุกซัก ละ โม เอะ� ไม่ ซ โฮลฮ เอะ ไอฮ
จีวติ พะจาว กุมปอ� ไม่ ยุฮ ป ปุก ป ลอก โครยญ
เจือ� 3 มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป มัฮ ป ไมจ เจอ� มัฮ ป
ปุก รพาวม พะจาว ป เกือฮ เอะ โปน มัป่� 4พะจาว
ฆวต เกือฮ ปุย ยุง ป มัฮ ลปุง เนอมึ โครยญ โฆะ อ�ื
ไม่ ฆวต เกือฮ อื โปน มัป่ ยุฮ แตะ� 5 พะจาว ไก ติ
โตน โน่ง� ป มัฮ ปุย ซน่ะ พะจาว ไม่ ปุย ไก โรฮ ติ
โน่ง� มัฮ พะเยซูครติ� เอจี มัฮ ป ฮอยจ เกิต แปน
ปุย ปลัฮเตะ ไพรม อื โฮ� 6 พะเยซู เซ โปง ติ แตะ
แปน ควน โตฮ ปุย เกือฮ โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื เอจี มัฮ เซ ตอก เปลีฮ ที พะจาว ตอก ฆวต
เกือฮ แตะ ปุย โปน มัป่ ยุฮ แตะ� มัฮ เปลีฮ อื ตัม
เวลา ปุก อื รพาวม โกะ แตะ� 7 มัฮ เซ ป ดุฮ อื อาึ
แปน ป โฮว ครอฮ ไลลวง แตะ ละ ปุย� ไม่ เกือฮ อื
อาึ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ� อาึ อฮั โตว ป โอ
เนอึม ละ เปอะ� โนก ฮา เซ เกือฮ โรฮ อาึ แปน ป
เพอกึ ไลลวง รพาวม เจือ เนอมึ ละ ปุย ตัง เมือง�

8 อาึ ฆวต เกือฮ โม ปรเมะ ยวก เตะ แตะ ไววอน
โครยญ โดฮ ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ� ไม่ โอ อื
ไก รพาวม รอก ไม่ ไลลวง รเจ รไซญ แตะ ไม่ ปุย�

9 โม ปรโปวน ตอก โรฮ เซ� ฆวต เกือฮ โรฮ ไอฮ
เครองึ เมาะ เคราะ เมาะ ชอม อื ตัม ปุก อื ไล แตะ�
ไมจ โตว อื แงฮ่ ฆัว ลอน ติ แตะ นึง ฮาึก คึ ลอน
แตะ� ไม่ ไอฮ แตะ ฮนัง เบล ไคร มาื โฮวน� ไม่ ฮนัง
แกว ระ งวยฮ� ไม่ ไอฮ แตะ ได ลปิ คึ ลอน� 10 ฮา
เซ ไมจ อื แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ� มัฮ
กัน ตอก เซ ป โปง ไม่ ปรโปวน ป อฮั ติ แตะ ทื พะ
จาว�

11 เญือม โพรม ปุย� ปรโปวน ไมจ อื ญอม เฮยี
น ไม่ อาวต โฆย แตะ ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ�
12 อาึ ญอม โตว เกือฮ โม ปรโปวน เพอกึ ตอม ปุย�
ไม่ ตัตเตียง อื โม ปรเมะ� ไมจ อื อาวต โฆย� 13พะ
จาว ยุฮ อาดัม่ รกา� ฟวยจ เซ ยุฮ แม ฮาวา� 14 มัฮ
โตว อาดัม่ ป โฮลฮ ซาตัน จุ ไลจ เจอ� มัฮ ปรโปวน

ป โฮลฮ อื จุ อู� ลอต เอนิ แปน ปุย พิต ฆาื อ�ื 15 ปัง
มัฮ ตอก เซ ปรโปวน ดัฮ อาวต แนฮ ไม่ รพาวม เจือ
แตะ� ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ� ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม�
ไม่ ปุก อื ไล แตะ� ซ โปน โรฮ อื มัป่ เปอ นึง มัฮ อื ป
เกิต กวน เน่อมึ นึง อ�ื

3
โม ป กวต ยุฮ ปุย ไน พะจาว

1 ลปุง เฮี มัฮ ลปุง เนอึม� ดัฮ ไก ป ไก รพาวม
ฆวต ยุฮ กัน นึง กัน แลน แก แตะ ปุย ไน พะจาว
เอจี มัฮ ฆวต ยุฮ อื กัน ไมจ� 2 โม ป มัฮ ป แลน แก
ปุย ไน พะจาว เซ� ไมจ อื แปน ปุย โอ ปุย ไก คระ
เติ นึง ป ยุฮ ป อฮั อื นึง โอเอฮี ไล เฮ�ี ไมจ อื แปน
ปรเมะ เญือะ ปรโปวน ติ โน่ง� ไมจ อื ยุง ยุฮ อฮั
โอเอฮี ตัม เมาะ เคราะ เมาะ ชอม อ�ื ไมจ อื แปน
ปุย ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ ไม่ ปุก อื ไล แตะ�
ไมจ อื ฆวต ยุ แคก เลือ� ไมจ อื แปน ป เกียฮ เพ
อกึ ตอม ปุย� 3 ไมจ โตว อื แปน ปุย มัก ไปล ไม่
รเจ รไซญ แตะ ไม่ ปุย� ไมจ อื แปน ปุย ปึกๆ ออนๆ
ไม่ ฆวต อาวต เฮน อาวต ฮลอง แตะ ไม่ ปุย� ไมจ
โตว อื แปน ปุย ฮรกั ลอน มาื� 4 ไมจ อื ปุน เตียง
ไอฮ เญือะ ม่า แตะ ไม่ เพอกึ ตอม อื กวน แตะ เกือฮ
เนอึง ป อฮั แตะ ไม่ นัปทื แตะ� 5 ปรเมะ เอ ดัฮ โอ
เกียฮ เตียง ไอฮ เญือะ โกะ แตะ� ซ เกียฮ แลน แก
ครติซจัก ยุฮ พะจาว ตอก เมอ� 6 ป เจือ โคระ พะ
จาว ดิ ไมจ โตว ปุย เกือฮ แปน ป กวต เดอมึ โอ ซ
เกียฮ ฮุน ฆาื อ�ื ไม่ ซ ลอก อื ตุต แตะ ตอก ลอก พี
ระ อื โฮ� 7 โนก ฮา เซ ไมจ อื แปน ปุย โฮลฮ ปุย ก
พริ นัปทื� เดอมึ ปุย โอ ซ โฮลฮ โฮว โบ ลปุง ลอก�
ไม่ โอ อื ซ เลียก นึง แฮวะ ยุฮ พี ระ เซ�

ไลลวง โม มักคะนาโยก
8 โม ป มัฮ มักคะนาโยก เซ ไมจ โรฮ อื แปน ปุย

ปุก ไล แตะ ตอก เซ โรฮ� ไมจ โตว อื แปน ปุย ไล
โกะ ไล เอยีง� ไมจ โตว อื แปน ปุย มัก ไปล ไม่ ฆวต
ไอฮ ลอน แตะ เละ มาื� 9 ไมจ อื อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ตัม ลปุง เนอมึ นึง ไลลวง รพาวม เจือ เอะ� ไม่
โอ อื ไก รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ แตะ นึง ติ เจือ เนอมึ�
10 ไมจ เปอะ แลน กัน ยุฮ อื ฮมั� ฟวยจ แลน เปอะ
ดัฮ กัน ยุฮ อื ไมจ โฮ� เดอมึ เปอะ ไมจ ดุฮ แปน ป
เรอมึ โม ป กวต�

11 โม ปรโปวน นึง อื ตอก โรฮ เซ� ไมจ โรฮ อื แปน
ปุย ปุก ไล แตะ� ไมจ โตว อื บรุ เพือ ปุย� ไมจ โรฮ
อื ยุง ยุฮ อฮั โอเอฮี ตัม เมาะ เคราะ เมาะ ชอม อื ไม่
แปน อื ปุย ซืไซ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�

12 โม ป มัฮ มักคะนาโยก เซ ไมจ อื แปน ปรเมะ
เญือะ ปรโปวน ติ โน่ง� ไมจ อื ปุน เตียง ไอฮ กวน
แตะ ไม่ เญือะ ม่า แตะ ตัม ปุก อื ไล แตะ� 13 ป ปุน
ยุฮ กัน เฮี ไมจๆ เจอ� ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื
ซ โฮลฮ โรฮ รพาวม กา แตะ เบือ อาึง อื รพาวม แตะ
นึง พะเยซูครติ�

ลปุง โด่ะ ระ ไล ยุฮ พะจาว
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14อาึ แกต โอ เญือะ เล่ีญ ซ โฮลฮ แตะ ฮอยจ เคะ
เปอะ� ป ไซฮ แฮะ นังซื เฮี ละ เปอะ ฆาื อื มัฮ ตอก
เฮ�ี 15 ดัฮ ตอ เล่ีญ ซ โฮลฮ ฮอยจ เคะ เปอะ โฮ�
นังซื รโปะ โอะ เฮี ซ เกือฮ ปะ ยุง ตอก โซมกวน ปุย
ไน ครอปครวั ยุฮ พะจาว ยุฮ อฮั โอเอฮี� ปุย ไน พะ
จาว เซ เอจี มัฮ ครติซจัก ยุฮ พะจาว ป ไอม ลอป�
เอจี มัฮ ครติซจัก เซ ป ไปญ ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว
เกือฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� 16 ลปุง โด่ะ นึง ไล
ลวง รพาวม เจือ เอะ มัฮ เนอึม ป ระ ไล� ไก โตว ป
ปุน เก เยอ� เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี
พะโองจาว เปลีฮ ติ แตะ แปน เนะซองั ปุย ปลัฮ

เตะ�
ลปุ พะจาว เปลีฮ ที อื ละ ปุย มัฮ อื ปุย โอ ไก พิต

ติ เจือ เนอมึ�
โม เตปด่า พะจาว โฮลฮ ยุ อ�ื
ปุย ครอฮ ไลลวง อื ละ ปุย โครยญ เมือง�
ปุย ปลัฮเตะ อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื
พะจาว เกือฮ อื ฮาวก รปั โญตซัก แตะ นึง เมือง

มะลอง�

4
โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ

1 ลปุ พะจาว อฮั ซโตฮ อื ตอก เฮ�ี ซไม ลัก่ ก
ลอยจ โอเอฮี ฮี ซ ไก งอ่น ป ซ ละ โปวฮ รพาวม เจือ
เนอึม แตะ� ซ เนอึง ป อฮั พี จุ ปุย ไลจ ไม่ ซ ยุฮ
อื ตัม ลปุง เพอกึ ตอม พี ฆอก พี เบร แตะ� 2 ลปุง
เพอกึ ปุย ตอก เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง กัน ไล โกะ
ไล เอยีง ยุฮ โม ป กอ จุ ปุย ไลจ� รพาวม ยุง ไอฮ
ติ แตะ ยุฮ โม เซ เอจี กุก ลอง ตอก เนะ ปุย ป ลอก
ไร ซงาวง โฮ� 3 ปุย โม เซ ซ คัต ปุย โอ เญือะ โอ
เอญี ละ ปุ แตะ� คัต โรฮ ปุย โอ โซม ปอน โอเอฮี
งอ่น� ญันได่ ละ โม ป เจือ ไม่ ป เอจี ยุง ลปุง เนอึ
ม� พะจาว เอจี มัฮ ยุฮ อื โอเอฮี โม เซ ละ โซม ปอน
ปุย อ�ื ดัฮ เอจี ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง อื โฮ� 4 โอเอฮี
เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ มัฮ ตื ป ไมจ� ไมจ
โตว ปุย เมีญ มัฮ ป โอ ไมจ ติ เจือ เนอึม� ปังเมอ
ไมจ ปุย โซม ปอน ไม่ ญันด่ี แตะ ไม่ พะจาว นึง อื โค
รยญ เจือ� 5 มัฮ ลปุง พะจาว ไม่ รซอม ไววอน ปุย
ป เกือฮ โอเอฮี เซ แปน ป ปุก รพาวม พะจาว�

กวนไจ ไมจ ยุฮ พะเยซูครติ
6 ดัฮ เปอะ ซึป ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เฮี ละ โม เอยีก

ปุ แตะ ไน พะจาว� ซ แปน เปอะ กวนไจ ไมจ ยุฮ พะ
เยซูครติ� รพาวม รโม่ยฮ เปอะ ซ จเลิน ปุๆ เบือ ไล
ลวง รพาวม เจือ เปอะ� ไม่ รซอม เพอกึ ตอม ปุย
เปอะ ป เอจี ปุน ยุฮ เปอะ เซ� 7 ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ฆวต งอ่ต เจีย โอ เกว ไม่ ไลลวง พะจาว นึง โอ อื ไก
ป มัฮ เฟือฮ� ไมจ เปอะ เพอกึ ติ แตะ นึง กัน ฆวต
ยุฮ แตะ ตัม จีวติ พะจาว� 8 กัน เพอกึ ปุย ติ แตะ นึง
เนะซองั แตะ ไก โรฮ เญี่ยะ ป มัฮ อ�ื กัน เพอกึ ปุย
ติ แตะ นึง กัน ฆวต ยุฮ แตะ ตัม จีวติ พะจาว เซ�
ปังเมอ ไก ป มัฮ โครยญ เจือ� นึง มัฮ อื ป เกือฮ ปุย

โฮลฮ ป ซันญา พะจาว อาึง� เตือง จีวติ เฮี ฮอยจ
ละ จีวติ ลัก่กา ปุย�

9 ลปุง เซ มัฮ ลปุง เนอึม แนม� ไมจ ปุย รปั ไอฮ
ฮอยจ โตะ รพาวม แตะ ไม่ เจือ เนอมึ แตะ� 10 เอจี
มัฮ เบือ เซ ป ตอซู ลอป เอะ ฆาื อื ไม่ ป โอ ไมจ เจอ�
ไม่ ยุฮ เนอมึ ยุฮ แนม แตะ กัน นึง เอจี ซโอว รพาวม
เมอะ ไม่ พะจาว ป ไอม ลอป� พะจาว เซ มัฮ ป เกือฮ
ปุย โปน มัป่ โครยญ โฆะ ปุย� อาึ มัฮ ระ ลัก่ อฮั ฮะ
ไม่ โม ป ไก รพาวม เจือ นึง อ�ื

11 ไมจ เปอะ ซตอก รเงอ่มึ ปุย ไม่ เพอกึ เปอะ โอ
เอฮี ไล เฮี ละ อ�ื 12 ปุ เกือฮ ปุย ปุน เพียก เปอะ
นึง มัฮ เปอะ ปุย นมุ อาญุ� ไมจ เปอะ แปน ปิม
แตะ ละ โม ป เจือ นึง ลปุง เปอะ� นึง กัน ยุฮ เปอะ�
นึง รพาวม ฮรกั เปอะ� นึง รพาวม เจือ เปอะ� ไม่
รพาวม ซงะ่ ซงอม เปอะ� 13 กา เฆียง ฮอยจ อาึ
อื ไมจ เปอะ ซปึต ซน่อง ลาว พะ ทัม ละ ปุย� ไม่
ซตอก รเง่อมึ เปอะ ปุย� ไม่ เพอกึ ตอม เปอะ ปุย�
14 ปุ ซลัฮ ซโลง นึง โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ
เปอะ� เอจี มัฮ ป โฮลฮ เปอะ ตัม ป อฮั ปุย อาึง ไล
ลวง อื ละ เปอะ เญอืม ยอ่ง โม ป กวต เตะ แตะ ราว
เปอะ โฮ�

15 ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป ตัม ป ซตอก อาึ เปอะ เฮ�ี
ไมจ เปอะ มอป เนอึม ติ แตะ ละ กัน เซ� เดอมึ ปุย
เตือง โอยจ อื ซ เกียฮ ยุ ตอก จเลิน เปอะ ปุ ปุ�
16 ไมจ เปอะ แฮน โกะ แตะ ไม่ แฮน เปอะ ตอก เพ
อกึ ตอก ตอม แตะ ปุย� ดัฮ เปอะ ยุฮ ลอป โอเอฮี
ตอก เซ� ซ แปน ควน เรอมึ เปอะ โกะ แตะ ไม่ โม ป
งอ่ต ป อฮั เปอะ เซ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

5
ไลลวง จีวติ พูนัม

1 เญือม ซตอก เปอะ ปุย ปุ เติ ปรเมะ กวต อาญุ
อู� ฮา เซ ไมจ เปอะ อฮั ไมจ อฮั มวน ละ อื ตอก อฮั
เปอะ ละ เปือะ โกะ แตะ โฮ� ไมจ เปอะ เมีญ ปรเมะ
นมุ อาญุ ตอก ปุ เลีฮ โกะ เปอะ โฮ� 2ปรโปวน กวต
อาญุ ไมจ เปอะ เมีญ ตอก มะ แตะ� ปรโปวน นมุ
ไมจ เปอะ เมีญ ตอก รนัน เลีฮ แตะ ไม่ รพาวม ซงะ่
ซงอม แตะ�

3 โม แมฮงั ดัฮ โอ ไก ป ปุน แลน แก โฮ� ไมจ ปุย
ไน พะจาว แลน แก ไม่ นัปทื แตะ� 4 ดัฮ มัฮ แมฮงั
ไก ลัง่ กวน� กวนโซะ อื ญุ่ก� ไมจ โม เซ งอ่ต ตอก
ซ เรอมึ แตะ� โม เซ ไมจ อื งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ กัน
ปุก รพาวม พะจาว ละ คระ เฌือต โกะ แตะ รกา�
ดัฮ เรอึม อื โฮ เอจี มัฮ โรฮ โรก อื กุน มุ่น ยุฮ มะ
เปือะ แตะ� มัฮ เซ ป ปุก รพาวม พะจาว เยอ� 5ปร
โปวน ป มัฮ แมฮงั เนอมึ ไม่ โอ อื ไก ป แลนแก เยอ�
มัฮ ซโอว รพาวม อื ไม่ พะจาว ไม่ ไววอน เลิง อื ปัว
โอเอฮี นึง พะจาว เตือง ซเงะ่ รซาวม� 6 แมฮงั ป
พลวย ติ แตะ ซาวป ป มวน โน่ง� ปังเมอ เอจี เมาะ
เอนิ ป ยุม เตือง ไอม ลัง่ แตะ� 7 ไมจ เปอะ ซตอก
รเง่อมึ นึง ไลลวง เฮี เดอมึ โอ ซ ไก ป โฮลฮ เติ ฆาื
อ�ื 8 ดัฮ ไก ป โอ ญอม แลน แก โม โกะ เนะ คระ
เฌือต แตะ� ปุย เซ เอจี เมาะ ป โปวฮ รพาวม เจือ
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แตะ� เอจี ซ เซอปึ แม ฮา โม ป โอ ดิ เจือ� อาึ ระ
ลัก่ อฮั ฮะ ไม่ มะเปือะ คระ เฌือต ซดิ โกะ อื ไอฮ�

9แมฮงั ดัฮ อาญุ อื โอ ดิ ฮอยจ ลแฆลฮ เนอมึ� ไม่
เอจี ไอฮ อื ปุย เญือะ แตะ โฮวน ฮา ติ ปุย� ปุ ดิ โจต
อาึง มอยฮ อื นึง นังซื ทะเบี่ยน แมฮงั� 10แมฮงั ป ซ
โจต เปอะ มอยฮ อื นึง นังซื ทะเบี่ยน เซ ไมจ อื แปน
ปุย ไก มอยฮ นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ ละ ปุย� ไมจ อื
แปน ปรโปวน เอจี ปุน เพอกึ ตอม กวน แตะ ไมจๆ�
ไม่ ปุน รปัคัม อื แคก เลือ� ไม่ เอจี โฮลฮ อื รวยจ
ชวง ปุย ไน พะจาว� ไม่ แปน อื ป เรอึม โม ป อาวต
ไม่ เม่ะมัก่ แตะ� ไม่ ปุน เกือฮ อื ติ แตะ ยุฮ กัน ไมจ
โครยญ เจือ�

11 ปุ โจต อาึง มอยฮ แมฮงั นมุ ลัง่ อาญุ อู� โม
เซ ดัฮ รพาวม อื ซไง ฮา พะครติ โฮ� ตึน ซ ฆวต ไอฮ
แม ปุย เญือะ แตะ ฆาื อ�ื 12 แปน พิต ฆาื อื ละ พะ
จาว นึง โอ แตะ ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ซอง
นา พะจาว ไพรม อื เซ� 13 โนก ฮา เซ โม ป นมุ เซ
ตึน ซ ลอต แปน ปุย เกละ ฆาื อื นึง โฮว เลีม ลอป
แตะ เญือะ เฮี เญือะ เซ� โฮฮ ฮา เซ ซ ซาวป โฮว โบ
ลปุง ลอก ปุย� ซาวป โรฮ เกว ไม่ กัน ลอก ปุย ไฮญ�
ไม่ ซาวป แตะ อู โอเอฮี ป โอ แตะ ลัง อู� 14 มัฮ เซ
ป ฆวต เกือฮ อาึ โม แมฮงั นมุ อาญุ เอญี ละ ปรเมะ
โคระ เญือะ แตะ ฆาื อื ดัฮ แปน โฮ� ฆวต เกือฮ ไก
กวน� เกือฮ โรฮ แลน แก เญือะ ม่า แตะ ไม่ อ�ื เด
อมึ โม ป ตอซู ไม่ พะจาว โอ ซ โฮลฮ เพยีก แฮม เอะ
ฆาื อ�ื 15 อาึ อฮั เซ นึง เอจี ไก อื งอ่น แมฮงั ป ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา พะจาว� เอจี โฮว ฟวต ซาตัน�

16 ปรโปวน ป เจือ พะจาว� ดัฮ ไก คระ เฌือต ป
มัฮ แมฮงั โฮ� ไมจ อื แลน ไอฮ เดอมึ โอ ซ แปน ป
ญัก ละ ครติซจัก� เดอมึ ครติซจัก เซ ซ โฮลฮ แลน
แมฮงั ป โอ ไก ป แลน แก เซ นึง�

17 ป กวต ป เกียฮ แลน แก เนอึม ปุย ไน พะจาว
ไมจ ปุย เปลีฮ กัม นัปทื แตะ ละ ลอา เตะ ปุย ไฮญ�
อาึ มัฮ ระ ลัก่ อฮั ฮะ ไม่ โม ป กวต ป แด่น ซตอก
รเงอ่มึ ปุย ไม่ ป กอ เพอกึ ตอม แตะ ปุย� 18พะทัม
อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ โตว จาวป กอก นึง รบุม โมวก
รที บึน อื เฮงาะ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ อื ตอก เฮี ติ
เจือ� �ป ยุฮ กัน โซมกวน ไม่ โฮลฮ อื จังลา แตะ��
อฮั เซ� 19 ไมจ เปอะ โตว งอ่ต ลปุง ฟอง ปุย ป กวต
เตอ� ตัม โอ ฮอยจ ไม่ พีญัน ยุฮ แตะ ลอา ลอวย
ปุย� 20 ดัฮ ไก ป กวต ป พิต เนอึม ป ยุฮ ฮู ไมจ
เปอะ อฮั ละ อื ซองนา ปุย เดอมึ ปุย ไฮญ ซ ฮลัต
ฆาื�

21อาึ ซตอก ปะ ซองนา พะจาว ไม่ ซองนา พะเยซู
ครติ ไม่ ซองนา โม เตปด่า ซงะ่ ซงอม� ปัว ปะ ยุฮ
ตัม ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮี ไม่ เฆรอมึ รพาวม เปอะ
ละ ปุย นึง ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� ปุ ฮรกั ป
ฮรกั จัง ป จัง เปอะ�

22 ปุ พราวป ลอน ละ ซ ยอ่ง เปอะ เตะ แตะ ราว
ปุย ละ ซ ดุฮ เปอะ แปน ป ยุฮ กัน ละ พะจาว� ปุ ล
เลียก รไม่ ไม่ โม ป ยุฮ มัป่ เฟือฮ เอนิ� ไมจ เปอะ

โซะโกะ ฮรกัซา นึง แตะ เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม�

23 ไมจ เปอะ โตว ญุ รอาวม ปลาว โน่ง� ไมจ โรฮ
เปอะ ญุ ไม่ รอาวม อะงุน เญีย่ะๆ* ละ ซ แปน อื เยื่อ
ละ เวยีกตู เปอะ นึง มัฮ เปอะ ปุย กอ โซะ�

24 มัป่ ยุฮ ปุย งอ่น อื มัฮ ป เอจี ที ละ ปุย� เอจี ที
นึง มัป่ เซ ซ ลอก อื กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว เยอ� มัป่
ยุฮ ปุย งอ่น อื ดิ เกียฮ ยุ โตว ปเล่ีย� ปังเมอ ซ ยุ เฆี
ยง เฮ�ี 25 ตอก โรฮ เซ กัน ไมจ ยุฮ ปุย ซ ที โรฮ ละ
ปุย โรฮ� ปัง โอ ปุย ดิ ยุ ที เอนิ ปเล่ีย� เกียฮ ไฆลป
ลอป โตว โรฮ�

6
1 โม ป มัฮ กวนไจ ปุย� ไมจ อื นัปทื ปอเลียง แตะ

นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เดอมึ ปุย โอ ซ โฮลฮ เพยีก
แฮม มอยฮ พะจาว ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม เอะ ปุย ฆาื
อ�ื 2 กวนไจ ป มัฮ โรฮ ปอเลียง อื ปุย ไก รพาวม
เจือ� ไมจ โตว อื พลิฮ ปอเลียง แตะ เซ ฆาื อ�ื นึง
เอจี มัฮ อื เอียกปุ ปุ แตะ ไน พะจาว� ฮา เซ ไมจ
อื โฮว ละ แด่น แตะ รซอฮ ละ อ�ื ละ ซ แปน อื กุน
ละ ปอเลียง ฮรกั แตะ ป มัฮ ป เจือ ตอก โกะ อื เซ
โรฮ� ปะ ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม โอเอฮี ไล เซ ละ ปุย
ไม่ ซตอก ซโตฮ เปอะ ละ อ�ื

ไลลวง ป ฆวต กอย ลอน
3ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ดัฮ เพอกึ ไลลวง ไฮญ ละ ปุย�

ไม่ ยุฮ อื ป โอ โปง ไม่ ลปุง เนอึม ยุฮ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ไม่ โอ อื โปง ลปุง เพอกึ
ปุย นึง ไลลวง จีวติ ปุย ไน พะจาว� 4 ปุย เซ มัฮ ป
อวต ติ แตะ ไม่ โอ อื ยุง โอเอฮี เฟือฮ� มัฮ ป มาว ไม่
ฆวต เก แตะ ปุย� ฆวต ซาวป โรฮ ตอก ซ รเจ แตะ
นึง ลปุง ญอย ญัม� โอเอฮี เซ เกียฮ แปน รพาวม
กุยจ ววั ละ ปุย� แปน รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ� แปน
อฮั ป โซะ ป ไซญ ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื ไม่ เกือฮ อื ปุย
ซองไซ นึง ปุ แตะ� 5 แปน โรฮ เก ปุ แตะ โอ เกียฮ
ลอยจ� โอเอฮี ไล เซ ตึน มัฮ ไล ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร
โตะ รพาวม ไม่ โอ อื เญือะ ยุง ป มัฮ ลปุง เนอมึ� โม
เซ มัฮ แกต อื คระ ยุฮ พะจาว มัฮ คระ ซ โฮลฮ แตะ
แปน ป กอย เบือ อ�ื

6 ดัฮ งอ่ต ที โฮ� กัน ฆวต ยุฮ ปุย ตัม จีวติ พะจาว
เซ� เกือฮ เนอึม ปุย แปน ป กอย ละ แลน พะจาว
อ�ื ดัฮ ปุน เกือฮ คาวคอง ยุฮ แตะ เซ ปอ นึง รพาวม
แตะ� 7 เอะ เญอืม เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮี แจง โอ เกิต
ไม่ โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ� เญอืม โอก ฮา ปลัฮเตะ แจง
โรฮ โอ ซ เกียฮ โรวก โอเอฮี ไม่ แตะ� 8 ดัฮ เอะ ไก
ป โซม ป ปอน ไม่ เครองึ จาวป เครองึ ฟุต แตะ โฮ�
ไมจ เอะ เกือฮ ปอ นึง รพาวม แตะ� 9 โม ป ฆวต
กอย ซ ฮอยจ นึง ลัก่ ลอง รพาวม แตะ� ป ฆวต ไอฮ
โอเอฮี โฮวน เจือ ตอก เซ เอจี มัฮ ป งาว� ซ แปน
ตอก ป ววยฮ แฮวะ ละ โกะ แตะ ไอฮ� ซ ฮอยจ ละ
คระ ไลจ คระ โลม แตะ ฆาื อ�ื 10 รพาวม ฮรกั ปุย
มาื มัฮ แรฮ ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ� เอจี ไก โรฮ

* 5:23 5:23 ตัม ลปุง กรกิ อฮั �ไวน� ไม่ ลปุง เฮ�ี มัฮ โตว ตอก ไปล โกยฮ ปุย� เรยีง โตว เปอเซน แอนโกฮอน นึง อ�ื
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งอ่น ป ฆวต ไอฮ ลอน มาื ปอ ไฆร อื ฮา รพาวม เจือ
แตะ� อาวต ลอป ไม่ รพาวม ตุก แตะ ฆาื อ�ื เอจี
มัฮ ยุฮ อื ไอฮ ป โซะ ละ โกะ แตะ�

ลปุง ซตอก ปาวโล ทิโมที
11ปะ ป มัฮ ปุย เอจี เลือก พะจาว อาึง� ไมจ เปอะ

ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา โอเอฮี โม เซ โครยญ เจือ�
ไมจ เปอะ เรยีง รพาวม ละ ซ ฆวต ไอฮ เปอะ รพาวม
ซืไซ แตะ� ไม่ ฆวต ยุฮ เปอะ ตัม จีวติ พะจาว� ไม่
รพาวม เจือ� ไม่ รพาวม ฮรกั� ไม่ รพาวม ลัง่� ไม่
รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ� 12 นึง ไลลวง รพาวม เจือ
เปอะ เซ ไมจ เปอะ ตอซู เนอึม ตอซู แนม� ไมจ
เปอะ ซโอว พาวม ไม่ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เปอะ�
พะจาว เอจี กอก ปะ เอญี เคะ แตะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ
จีวติ เซ� ปะ เอจี รโฮงะ เปอะ รพาวม เจือ แตะ เซ
ซองนา ปุย โฮวน ไม่ รพาวม กา เปอะ� 13 ปเล่ีย เฮี
อาึ ปัว ซตอก ปะ ยุฮ โอเอฮี ไล เฮี ซองนา พะจาว ป
เกือฮ จีวติ ละ โอเอฮี โครยญ เจือ� ไม่ ซองนา พะ
เยซูครติ ป รโฮงะ ไลลวง โกะ แตะ ซองนา โพนทิ
โอ ปีลัต ไม่ รพาวม กา แตะ� 14 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม
ป ซตอก พะจาว เปอะ ยุฮ� ปุ เกือฮ แพก อื ติ เจือ
เนอึม� เดอมึ ปุย โอ ซ เกียฮ เติ เปอะ เน่อมึ ปเล่ีย
ฮอยจ ละ ซ ฮอยจ แม พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
ทื เอะ เซ� 15พะจาว ซ เกือฮ อื ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ
ละ ปุย เญอืม เติง เวลา ปุก อื รพาวม แตะ� มัฮ พะ
จาว โน่ง ป โปง ปุย ลืลาว นึง มัฮ อื ป ปุน ตัตเตียง
โอเอฮี โครยญ เจือ� มัฮ กซัต ปุน เตียง โม กซัต เตื
อง โอยจ อ�ื มัฮ จาวไน ปุน เตียง โม จาวไน เตือง
โอยจ อ�ื 16 มัฮ พะจาว เซ โน่ง ป ไอม ลอป เปอ�
มัฮ ป อาวต ก ซเปีย โอ ปุย เกียฮ ฮอยจ นึง ติ ตื เนอึ
ม� ไก โตว ป เอจี โฮลฮ ยุ อู� ป เกียฮ ยุ อู ปุ โรฮ
ไก� ปัว เกือฮ พะจาว เซ โฮลฮ โญตซัก ไม่ อมันัต
อนันา โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

17 ไมจ เปอะ ซตอก โม ป กอย นึง ปลัฮ เตะ เฮี
เกือฮ โอ เกียฮ ฮุน� ไม่ เกือฮ เปอะ โอ ซโอว รพาวม
ไม่ คาวคอง โอ แจง โอ แน แตะ เซ� ฮา เซ ไมจ อื
ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว ป เกือฮ โอเอฮี ละ เอะ โค
รยญ เจือ ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เอะ
โฮลฮ รพาวม มวน แตะ นึง� 18 ไมจ เปอะ ซตอก
เกือฮ ยุฮ กัน ไมจ ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ กอย เนอึม
นึง กัน ไมจ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ อาวต ไม่
รพาวม ซเปือฮ แตะ ไม่ ปุน เกือฮ กอยฮ แตะ โอเอฮี
ละ ปุย ไฮญ� 19 ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ซ โฮลฮ แฮรน
อาึง คาวคอง ไมจ ละ โกะ แตะ� ป ซ แปน ลักทัน
ตอน ละ อื ฮอยจ ละ เฆียง เฮ�ี มัฮ ตอก เซ ตอก ซ
โฮลฮ อื รปั จีวติ ป มัฮ จีวติ เนอมึ แตะ เซ�

20 ทิโมที� ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา เนอึม นึง
โอเอฮี ป มอป พะจาว ละ เปอะ� ไมจ เปอะ ละ เวยี
ลปุง โอ ไก ป มัฮ� เอจี ไก งอ่น ป อวต ติ แตะ ยุง
โอเอฮี เตือง โอ แตะ ยุง เนอึม เมอ� ฮอยจ เก ปุ
แตะ ฆาื อื ไม่ ปุย� ไมจ เปอะ โตว งอ่ต ป อฮั โม เซ�
21 เอจี ไก งอ่น ป โคะ ติ แตะ ยุง โอเอฮี ตอก เซ�
ลอต ไฆร ฮา รพาวม เจือ แตะ ฆาื อ�ื

ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ�



ลอา ทิโมที 1:1 1058 ลอา ทิโมที 2:3

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ทิโมที (ปัป
ลอา�

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ทิโมที ปัป ลอา เฮ�ี มัฮ ป
ไซฮ ปาวโล เญอืม อาวต แตะ นึง คอก โฮน รเคะ นึง
อ�ื เอจี มัฮ เญือม ซดิ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื นังซื
เฮี ระ ลัก่ มัฮ แตะ ลปุง ซตอก เกว ไม่ จีวติ ทิโมที
ไอฮ� ทิโมที มัฮ ป เรอึม ปาวโล ไม่ มัฮ แตะ ปุย บุฮ
ลัง่� ป เนน ปาวโล โฮวน ฮา ป ไฮญ มัฮ ไลลวง ไมจ
ทิโมที โอต เม่ะมัก่ แตะ� ปาวโล ซตอก ทิโมที เกือฮ
อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง กัน รซอฮ แตะ ละ พะ
จาว� ไม่ เกือฮ อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง เนอึม ป
เอจี ฮมอง แตะ โครยญ เจือ� เดอมึ ซ เกียฮ เพอกึ
ปุย ไฮญ นึง ไลลวง พะเยซูครติ ตัม ปุก อื ไล แตะ�
ปัง โฮวน ป คัม ป ตุง� ปาวโล ซตอก แนฮ ทิโมที
เกือฮ อื ยุฮ แนฮ กัน ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�
ปาวโล ซตอก โรฮ อื เกือฮ แฮน ติ แตะ ฮา ลปุง

ไอฮ พาวม แตะ ป โอ ไก ป มัฮ� นึง ไก อื งอ่น ป ฆวต
รเจ ฆาื ลปุง ญอยญัม ตอก เซ� กัน รเจ ตอก เซ มัฮ
ป ซ เกือฮ ปุย ซไง ฮา พะจาว โน่ง� อฮั เซ�
โนก ฮา เซ ปาวโล เกือฮ ทิโมที โตก ละ ตอก แปน

โกะ แตะ ปิม แตะ นึง จีวติ โกะ แตะ ไอฮ� ไม่ เกือฮ
อื ไตม ไลลวง รพาวม เจือ� ไม่ รพาวม ลัง่� ไม่ ตอก
ไมจ อื โอต ป โซะ เดอมึ ซ แปน กวนไจ เนอมึ รพาวม
ยุฮ พะเยซู�
พะทัม ลอา ทิโมที 2:15 มัฮ คอ ซัมคัน ละ ซ เกือฮ

อื กวนไจ ยุฮ พะเยซู ยุฮ ลอป ป ปุก รพาวม พะจาว�
โบ่ต 4 คอ 2 มัฮ โรฮ คอ ซตอก รเงอ่มึ ซัมคัน นึง ไล
ตอก เซ โรฮ�

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
ครติ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว� เอจี เกือฮ อาึ โฮว
ครอฮ ไลลวง จีวติ ป ซันญา แตะ อาึง ละ เอะ เบือ
รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ�

2 รโปะ นังซื ละ ทิโมที ป มัฮ กวน ฮรกั แตะ� ปัว
กุนมุ่น ไม่ กัม ฮรกั กัม แปง� ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ� ไม่
เน่อมึ นึง พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ อาวต ไม่ เปอะ�

ปาวโล ญันด่ี ไม่ พะจาว
3 อาึ โตก ลอป ละ ปะ นึง รซอม ไววอน แตะ เตื

อง ซเงะ่ รซาวม� อาึ ญัน ด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ
เปอะ� อาึ เอจี รซอฮ เนอมึ ละ พะจาว เซ ไม่ รพาวม
โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ตอก จัตเจือ ไพรม แตะ โรฮ�
4 เญอืม โตก ละ เญอืม โอก รบวต ปะ โฮ� อาึ ฆวต ยุ
ลัมเลือ ปะ ฆาื� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ อาวต ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ กุมปอ� 5 อาึ โตก ละ รพาวม เจือ
เนอมึ โรวะ เปอะ� มัฮ รพาวม เจือ ตอก รพาวม เจือ
โลอี ป มัฮ เยอืะ เนอึม เปอะ� ไม่ รพาวม เจือ ยูนิเค
ป มัฮ มะ เปอะ� อาึ แจง นึง ไก โรฮ รพาวม เจือ ปะ
ตอก เซ โรฮ� 6 มัฮ เซ ป ซตอก อาึ ปะ ฆาื อื ตอก
เฮ�ี โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ เปอะ เญือม
ยอ่ง อาึ เตะ แตะ ราว เปอะ� ไมจ เปอะ โกว เนอึม

เกือฮ จเลิน ปุ ปุ� 7 ลปุ พะจาว ป เกือฮ อื ละ เอะ เซ
มัฮ โตว ป เกือฮ เอะ ฮลัต นึง โอเอฮี� มัฮ ป เกือฮ
เอะ อาวต ไม่ อมันัต ไม่ รพาวม ฮรกั� ไม่ เกือฮ อื
เอะ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ�

8 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ โซะกิจ นึง ซ แปน เปอะ ซกิ
พีญัน ละ พะโองจาว ยุฮ เอะ เอ� ปุ โรฮ โซะกิจ ฆาื
อาวต อาึ โตะ คอก นึง รซอฮ แตะ ละ อ�ื ฮา เซ ไมจ
เปอะ ญอม โอต เม่ะมัก่ แตะ ตอก โรฮ โอต ปุย ไฮญ
อื เบือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� ไม่ เปิง เปอะ
อมันัต ระ ยุฮ อ�ื 9 พะจาว เอจี เกือฮ เอะ โปน มัป่
ไม่ กอก อื เอะ แปน ปุย ไน แตะ� มัฮ โตว เบือ กัน
ไมจ ยุฮ เอะ� มัฮ เบือ รพาวม โกะ อื ไม่ กุนมุ่น ยุฮ
อ�ื กุนมุ่น เซ เอจี เกือฮ อื ละ เอะ เน่อมึ เจน เตะ ฆอ
รอาวม ลัง่ เบือ พะเยซูครติ� 10 ปเล่ีย เฮี เอจี เกือฮ
เอะ ยุง ที อื นึง ฮอยจ เปลีฮ พะเยซูครติ ติ แตะ ละ
ปุย� เอจี มัฮ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ ยุฮ ฮุ� พะเยซู
เซ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต ลัก่ยุม� ไม่ เอจี เปลีฮ ที
อื จีวติ โอ เญือะ เกียฮ ยุม ละ ปุย เบือ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว� 11 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ�
เอจี ดุฮ อาึ แปน ป ครอฮ อื ละ ปุย� ไม่ แปน ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง อื ไม่ เกือฮ อื อาึ แปน ป เพอกึ ตอม
ปุย� 12 มัฮ เซ ป โฮลฮ อาึ โอต โอเอฮี ตอก เฮี ฆาื
อ�ื อาึ ปังเมอ โอ โซะกิจ ฆาื� อาึ ยุง เงอะ พะโอง
จาว ป อาึง แตะ รพาวม แตะ นึง อื เซ� แจง นึง ซ
ปุน โซะโกะ ฮรกัซา อื นึง ป มอป อื ละ อาึ เซ ฮอยจ
ละ ซเงะ ซ รเตีฮ อื ปุย เซ�

13 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง เนอึม ป เพอกึ อาึ ละ
เปอะ ป แปน ลักทัน ละ จีวติ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ
อาวต นัม รพาวม เจือ ไม่ รพาวม ฮรกั ป โฮลฮ เอะ
เบือ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� 14 ไมจ
เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา เนอมึ นึง โอเอฮี ระ ไล ป มอป
อื ละ เปอะ เบือ อมันัต ลปุ พะจาว ป อาวต กไน เอะ
เซ�

15 ปะ ตึน ซ ยุง เปอะ ละ โปวฮ โม ป อาวต นึง จัง
วตั เอเซีย อาึ เตือง โอยจ อื เตือง ฟีเจโล ไม่ เฮโม
เกเน�

16อาึ ปัว พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง เญือะ โอ
เนซิโฟโร� นึง เกือฮ อื อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ โฮวน โฮน� โซะกิจ โตว นึง อื ลอก อาึ เฮลีจ
เจอ� 17 เดอมึ มัฮ ฮอยจ อื นึง เวยีง โรม ปุย เซ โฮว
ซาวป เอนิ อาึ ฮอยจ ละ ยุ แตะ� 18ปะ เอจี ยุง เปอะ
ไอฮ เมาะ เรอมึ อื อาึ เญอืม อาวต เตอะ นึง เวยีง เอ
เฟโซ โฮ� ปัว พะโองจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย
เซ เญือม เอจี เติง ซเงะ รเตีฮ อื ปุย�

2
ตฮนั เนอมึ รพาวม ยุฮ พะเยซู

1 ปะ ป มัฮ กวน เนอะ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ ปุน เรยีง แด่น แตะ เบือ กุนมุ่น โฮลฮ เอะ�
นึง รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ ฆาื อ�ื
2 ลปุง เพอกึ ตอม ฮมอง เปอะ อฮั อาึ อื ซองนา ปุย
โฮวน เซ� ไมจ เปอะ มอป ละ ปุย เนอมึ รพาวม ป ซ
เกียฮ ซึป แม โรฮ อื ละ ปุย ไฮญ� 3 ไมจ เปอะ ญอม
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โอต เม่ะมัก่ แตะ ตอก โรฮ โอต ปุย ไฮญ อ�ื ตอก
ตฮนั เนอึม รพาวม ยุฮ พะเยซูครติ� 4 โม ป แปน
ตฮนั แจง โอ อื เญือะ ซ เกือฮ ติ แตะ เกว ไม่ กัน นึง
เญือะ นึง ม่า แตะ� นึง ฆวต ยุฮ อื ป ปุก รพาวม ฮวั
นา ยุฮ แตะ� 5 โม ป แคง กีลา� ดัฮ โอ แคง อื ตัม
ปุก อื ไล แตะ โฮ� ซ โฮลฮ โตว อื ลังวนั แตะ� 6 โม
ป ซมา ลโลวง โอเอฮี ไม่ ยุฮ อื กัน โซะ นึง� ลัง โฮลฮ
โซม อื รกา ปุย ป ซมา แตะ เซ� 7 ไมจ เปอะ งอ่ต ที
ป อฮั อาึ ละ เปอะ เซ นึง ซ เรอึม พะโองจาว เปอะ
เกือฮ เปอะ คาวไจ โครยญ เจือ�

8 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ พะเยซูครติ ป
มัฮ จัตเจือ กซัต ด่าวติ� พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ
ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ตัม ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว ป ครอฮ อาึ ละ ปุย� 9 อาึ มัฮ โอต เตอะ
เม่ะมัก่ แตะ เบือ ครอฮ แตะ ไลลวง เซ ปอ ลอก แตะ
เฮลีจ ตอก ป ตุต โฮ� ลปุง พะจาว ปังเมอ โอ ไก ป
ปุน โจก อาึง นึง เฮลีจ เจอ� 10 มัฮ เซ ป ญอม อาึ
โอต โอเอฮี โครยญ เจือ ฆาื อื เบือ โม ป เลือก พะ
จาว อาึง เซ� มัฮ โอต เตอะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เซ
โปน โรฮ มัป่ เบือ พะเยซูครติ โรฮ� ไม่ ซ โฮลฮ อื
โญตซัก โอ เญาะ ไก ลอยจ� 11 ลปุง เฮี มัฮ ป เนอมึ
ป แนม�
เอะ ดัฮ โฮลฮ ยุม ดิ ไม่ พะเยซู โฮ�
ซ โฮลฮ โรฮ ไอม ดิ ไม่�
12 ดัฮ เอะ อาวต ตอน แนฮ ไม่ รพาวม เจือ แตะ�
เอะ ซ โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง ดิ โอเอฮี ไม่�
ดัฮ เอะ เม่าะ ยุง แตะ โกะ อื โฮ�
ซ อฮั โรฮ ติ แตะ โอ ยุง เอะ โรฮ�
13 ปัง โอ เอะ เนอมึ รพาวม ละ�
พะโองจาว เนอมึ แนฮ ลัง่ รพาวม ละ เอะ� นึง โอ

โกะ อื เกียฮ แปน ป โอ เนอมึ รพาวม ละ โกะ แตะ�
กัน ป ปุก รพาวม พะจาว

14 ไมจ แนฮ เปอะ เกือฮ ปุย ไตม ไลลวง เซ� ไมจ
โรฮ เปอะ ซตอก รเง่อมึ ปุย ซองนา พะจาว เกือฮ
โอ เก ปุ แตะ นึง ลปุง ญอย ญัม� โอเอฮี ไล เซ ไก
โตว ป มัฮ� มัฮ ตอก ซ ไลจ โลม โม ป ฮมอง ฆาื อื
โน่ง� 15 ไมจ เปอะ ซาวป เนอึม ซาวป แนม ตอก ซ
ปุก แตะ รพาวม พะจาว โครยญ เจือ� เดอมึ เปอะ
ซ แปน ป ยุฮ กัน โอ โฮลฮ โซะ กิจ นึง กัน ยุฮ แตะ
เซ� ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ เพอกึ แตะ ไม่
โกว แตะ ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว ตัม ปุก อื ไล แตะ�
16 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา ลปุง ไอฮ พาวม แตะ ป
โอ ไก ป มัฮ� ลปุง ตอก เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ซไง ฮา
พะจาว โน่ง� 17 รซอม เพอกึ ตอก เซ มัฮ ตอก เบ
ราะ ราวก ป ฮาื เนะ ปุย ปุ ปุ� ป เพอกึ ตอก เซ ลอา
ปุย อื มัฮ ฮีเมเนโอ ไม่ ฟีเลโท� 18 ปุย ลอา เซ เอจี
ไฆร ฮา คระ ลปุง เนอมึ ไม่ ซุกซัก อื ยุฮ รพาวม เจือ
ปุย งอ่น� นึง อฮั อื ปุย เอจี ฟวยจ โกฮ ไอม แม เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 19 ลักทัน ยุฮ พะจาว อาึง ปังเมอ
มัฮ ป ตอน เนอึม� นึง เอจี ลัปลอง อื นึง ลปุง ไซฮ
แตะ อาึง ตอก เฮ�ี
�พะโองจาว ยุง ป มัฮ ปุย ไน แตะ�� อฮั เซ�

อฮั โรฮ เฮี ติ มวยญ� �ป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ไน
พะจาว ไมจ อื ละ โปวฮ ป ฆอก ป เบร�� อฮั เซ�

20 ไน เญือะ ระ เญือะ คึ ตึน ซ ไก โดง เดือง กลอง
เชือม นึง โฮวน เจือ� งอ่น อื ยุฮ ปุย นึง ไคร มาื�
งอ่น อื ยุฮ อื นึง โคะ� งอ่น อื ลวน อื นึง เตะ� งอ่น
อื โกว ปุย นึง กัน ระ ไล ละ ซ ปุน อื นาตา แตะ นึง�
งอ่น อื โกว อื ละ โอเอฮี ทัมมด่า� 21 ปุย ดัฮ เกือฮ ติ
แตะ ซงะ่ ฮา ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ โฮ� ซ แปน
ตอก กลอง เชอืม โฮลฮ ปุย นา ตา แตะ นึง� ซ แปน
ป ระ ไล ไม่ ไก เนอมึ ป มัฮ อื ละ กุม เญือะ เซ� ตอก
ป เอจี เพรยีง อื อาึง ละ ซ โกว อื นึง กัน ไมจ โครยญ
เจือ�

22 ไมจ เปอะ แฮน เวยี กัมกุยฮ ฆอก ป กอ ไก ไม่
ปุย นมุ อาญุ โฮ� ไมจ เปอะ เรยีง รพาวม นึง ฆวต
ไอฮ เปอะ รพาวม ซืไซ แตะ� ไม่ รพาวม เจือ� ไม่
รพาวม ฮรกั� ไม่ ไมจ เปละ ลโลวงพาวมแตะ� ไมจ
เปอะ มัฮ ดิ ไม่ โม ป ปัว พะโองจาว เรอึม แตะ ไม่
รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ� 23 ปุ เกว ไม่ กัน เก ป งาว
โต ป งาว ปุ แตะ� กัน ตอก เซ มัฮ ป โอ ซ ไก ป มัฮ
เฟือฮ� เอจี ยุง เปอะ กัน ตอก เซ ซ ลอต แปน รเจ
รไซญ ฆาื อ�ื 24 กวนไจ ยุฮ พะโองจาว ไมจ โตว อื
รเจ รไซญ� ไมจ อื แปน ปุย เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง
ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไมจ อื เกียฮ เพอกึ ปุย ไม่ รพาวม
ลัง่ แตะ� 25 ไมจ อื เกียฮ ซตอก รเงอ่มึ โม ป เก กัม
ฮอน แตะ ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ� เมอ เตือง อื
พะจาว ซ โปฮ คระ ละ อื ละ ซ เฌาะ อื โกะ ลโปลฮ อื
พาวม แตะ� ฮอยจ ละ ยุง อื ลปุง เนอึม ยุง่� 26 โม
เซ มัฮ ป ปุน พี ระ นึง แฮวะ ยุฮ แตะ เกือฮ อื ยุฮ ตัม
รพาวม แตะ� ดัฮ เอจี ยุง ลปุง เนอมึ โฮ� ซ ยุง แม
คิง แตะ ฆาื อื ไม่ ซ โปน อื แฮวะ ยุฮ พี เซ เบือ อ�ื

3
ซไม ลัก่ ก ลอยจ อื

1 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ คาวไจ โอเอฮี ไล เฮ�ี
ซไม ลัก่ ก ลอยจ อื ซ เกิต ป ญัก เนอึม นึง ละ ปุย�
2 ปุย ซ ฆวต งอ่ต โกะ แตะ โน่ง� ซ ฆวต ไอฮ ลอน
มาื� ซ ซาวป อวต ติ แตะ� ซ เกียฮ ฮุน� ฮลัต โตว
นึง ซ อฮั แตะ ป โซะ ป ไซญ ละ ปุย� เญือะ ซ เนอึ
ง โตว ป อฮั มะเปือะ แตะ� ซ ยุง โตว ญันด่ี นึง โอ
เอฮี� ซ นัปทื โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� 3 ซ ฆอก
รพาวม� เลียก พาวม โตว นึง ปุ แตะ� ซาวป บรุ
เพือ ปุย� แปน ปุยไฮะ ปุยฮอน� ซวก โฮฮ ซวก วฮิ�
ซ เกละยุ ป ไมจ� 4ซ แปน ป โชะ โซม ปุ โฮมว แตะ�
ซ ลุ่ โฮฮ ลุ่ วฮิ� ซ ทื ติ แตะ คึ� ซ ฮรกั ป มวน ฮา
ฮรกั แตะ พะจาว� 5 ไลลวง ทื อื พะจาว ซ มัฮ ไลลวง
ก พริ อื โน่ง� ไลลวง ลปุง เนอมึ ป มัฮ อมันัต ระ ยุฮ
พะจาว เซ� ญอม โตว รปั อื โตะ รพาวม แตะ� ปุย
ตอก เซ ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา�

6 ปุย ตอก เซ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ซาวป เลียก เญือะ
ปรโปวน เยอื รพาวม ไม่ นาวก รพาวม อื นึง มัป่� ไม่
เกือฮ อื กัมกุยฮ ฆอก โบว รพาวม แตะ� ปุย โม เซ
โฮลฮ กุม รพาวม ปรโปวน ตอก เซ� 7ปรโปวน ตอก
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เซ เคียต โคะ ติ แตะ ฆวต ฮมอง เพอกึ ปุย แตะ� ปัง
เมอ โอ เกียฮ ยุง ลปุง เนอมึ ยุฮ พะจาว ติ ชวง� 8 ยุฮ
ยนัเน ไม่ ยมับะเร* เญือม ตอซู อื ไม่ ไอ โมเซ ตอก
ออฮ� ปรเมะ โม เซ ตอซู โรฮ ไม่ ลปุง เนอมึ ตอก เซ
โรฮ� รพาวม อื งอ่ต ป โอ ไมจ โน่ง� รพาวม เจือ อื
มัฮ เยอื ป เคิป� 9 กัน ยุฮ โม เซ ซ อาวต ติ เตะ โน่ง�
ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุ ที เมาะ งาว อื ตอก ยุ ปุย งาว
ยนัเน ไม่ ยมับะเร เซ โรฮ�

ลปุง ซตอก ปาวโล ลัก่ ก ลอยจ อื
10 ปะ เอจี ยุง ที เปอะ ตอก เพอกึ อาึ ปุย ไม่ กัน

ยุฮ ฮุ� ไม่ ยุง เปอะ ป ระ ฆวต ไอฮ แฮะ นึง จีวติ
แตะ� เอจี ยุง โรฮ เปอะ รพาวม เจือ อาึ อื ไม่ เมาะ
ลัง่ รพาวม เมอะ ไม่ รพาวม ฮรกั เกอะ� ไม่ ตอก
อาวต เตอะ ไม่ รพาวม ตอน ฮมัน แตะ� 11 เอจี ยุง
โรฮ เปอะ ตอก โอต อาึ คัม ตุง ปุย แตะ� ไม่ เม่ะมัก่
แตะ โฮวน เจือ� เอจี ยุง เปอะ โครยญ เจือ ป เกิต
ละ อาึ นึง ยว่ง อนัทิโอก ไม่ ยว่ง อิโคนีโอน ไม่ ยว่ง
ลิซตรา� ตอก โคมเฮง ลัมเลือ ปุย อาึ เซ� พะโอง
จาว ปังเมอ เกือฮ อาึ โปน ฮา โอเอฮี ตอก เซ เตือง
โอยจ อ�ื 12 เมาะ ป ฆวต ยุฮ เนอมึ ตัม จีวติ พะจาว
เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� ซ ไก ตื
ป โคมเฮง ฆาื อ�ื 13 ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ ปุย โอ เนอึ
ม รพาวม ซ ฆอก แนฮ ปุ ปุ� ซ ซาวป จุ ปุย ไลจ�
ปุย ซ โฮลฮ โรฮ จุ โกะ อื ไลจ� 14 ปะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ อาวต แนฮ นัม ลปุง เนอมึ ป เอจี เพอกึ ปุย ละ
เปอะ ป เอจี เจือ เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เซ�
ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ป เพอกึ ละ แตะ เซ� 15 ตึน ซ
ไตม โรฮ เปอะ ยุง แตะ พะทัม เน่อมึ เญือม มัฮ ลัง่
เปอะ กวนดุ โฮ� พะทัม เซ มัฮ ป ซัมคัน ป เกียฮ เพ
อกึ ปะ เกือฮ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ฮอยจ ละ
โปน เปอะ มัป่ เบือ เจือ เปอะ พะเยซูครติ� 16พะทัม
เตือง โอยจ อื พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ ปุย ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� เอจี ไก เนอึม ป มัฮ ละ เพอกึ แตะ
ปุย� ไม่ รโฮงะ อื ป พิต ยุฮ ปุย� ไม่ เกียฮ เฌาะ อื
รพาวม ปุย เกือฮ ไมจ� ไม่ เพรยีง อื ปุย ละ ซ ยุฮ อื
กัน ซื กัน ไซ� 17 ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไน พะจาว กุมปอ
โอเอฮี โตะ รพาวม� ไม่ เกือฮ อื โอ ไก ป วติ นึง ติ
เจือ เนอมึ� ละ ซ โฮลฮ อื ยุฮ กัน ไมจ โครยญ เจือ�

4
1 มัฮ พะเยซูครติ ป ซ รเตีฮ ปุย เตือง โอยจ อื เตื

อง ป ยุม ไม่ ป ไอม� เญือม งอ่ต ไลลวง ซ ฮอยจ อื
ตอก เซ� ไม่ ไลลวง ซ ตัตเตียง อื ปุย� อาึ ปัว ซตอก
ปะ ซองนา พะจาว ไม่ ซองนา พะเยซูครติ ตอก เฮ�ี
2 ไมจ เปอะ ครอฮ ลอป ลปุง อ�ื ไมจ เปอะ ซปึต ซน่
อง ครอฮ เญอืม เคริ ดอม อ�ื เญอืม โอ อื เคริ ดอม
ไมจ โรฮ เปอะ ครอฮ� ไมจ เปอะ อฮั ซโตฮ ละ ปุย�
ไมจ เปอะ ซตอก รเงอ่มึ ปุย� ไม่ ซาวป เปอะ ตอก ซ
นนุ แตะ รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ เพอกึ ไม่ รพาวม ลัง่

แตะ โครยญ เจือ� 3 เอจี ซ เติง เวลา เญือม โอ ปุย
ซ ญอม งอ่ต เพอกึ ปุย ลปุง เนอึม ละ แตะ� เญือม
เซ ปุย ซ ฆวต ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ โน่ง�
ไม่ ซ ซาวป รโจะ คู ละ โกะ แตะ โฮวน ปุย� นึง ฆวต
ไอฮ อื คู เพอกึ โอเอฮี ละ แตะ ตัม ป ฆวต ฮมอง โกะ
แตะ ไอฮ� 4ซ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา งอ่ต แตะ ลปุง เนอึ
ม ละ ซ โฮว งอ่ต แตะ เจีย จัก ปุย ฮา อ�ื 5ปะ ปังเมอ
ไมจ เปอะ อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ตอน ฮมัน แตะ�
ไมจ เปอะ ญอม โอต เม่ะมัก่ แตะ� ไมจ เปอะ ครอฮ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย� กัน เกือฮ พะ
จาว เปอะ ยุฮ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ เกือฮ ฟวยจ โครยญ
เจือ�

6 ไลลวง อาึ นึง อ�ื อาึ ตอก โอเอฮี ป ทไว ปุย ละ
พะจาว� เอจี ซ เติง เวลา ทไว ปุย อ�ื เอจี ซ เติง
เนอึม เวลา ซ โอก อาึ ฮา ปลัฮเตะ เอ� 7 อาึ เอจี
ลลัฮ่ ตอ เมาะ ไก เรยีง แด่น แตะ� อาึ เอจี ฮอยจ
ลัก่ ก ลอยจ คระ ตอ แตะ� อาึ เอจี อาวต ตอน ฮมัน
แนฮ ไม่ รพาวม เจือ แตะ� 8ปเล่ีย เฮี เอจี ไก ลังวนั
แฮรน พะจาว อาึง รโตง อาึ อ�ื มัฮ ลังวนั รโตง กัน
ซื กัน ไซ ป ตอก วอม คึ โฮ� ป ซ เกือฮ พะโองจาว
ละ อาึ ซเงะ ซ ฮอยจ อ�ื นึง มัฮ อื ป รเตีฮ โอเอฮี ตัม
ซื อ�ื มัฮ โตว ซ เกือฮ อื ละ อาึ โน่ง� ซ เกือฮ โรฮ อื
ละ โม ป รกวน ยุ ฮอยจ แตะ ไม่ อมันัต ระ แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื

ลปุง ซตอก ลัก่ ก ลอยจ อื
9 ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ ไกลจ ฮอยจ แตะ

เคะ อาึ� 10 เด่มา เอจี โคะ ฮรกั ปลัฮเตะ เฮ�ี แปน
ละ โปวฮ อื อาึ ฆาื อ�ื ลอต โฮว เมือง เทซะโลนิกา�
เครเซน เอจี โฮว จังวตั กะลาเทีย� ติโต เอจี โฮว โรฮ
นึง จังวตั ด่าลามาเทีย� 11 มัฮ ลูกา โน่ง ป อาวต ไม่
อาึ อ�ื ไมจ เปอะ โฮว ซาวป มาระโก� โรวก ไม่ เปอะ
ฮอยจ เคะ อาึ นา เฮ�ี นึง มัฮ อื ปุย เกียฮ เรอมึ เนอึ
ม อาึ นึง กัน ยุฮ ฮุ� 12 อาึ เอจี เกือฮ ทีคิกัต โฮว นึง
เวยีง เอเฟโซ� 13 ลปิ ซโอว ป ละ อาึ นึง เญือะ คา
ระโป ยว่ง โตรอตั โฮ� เญอืม ฮอยจ เปอะ ไมจ เปอะ
โรวก ไม่ แตะ� โรวก โรฮ เนิ ไม่ นังซื� ระ ลัก่ ฆวต
ไอฮ แตะ นังซื ไซฮ นึง ฮกั นึง อ�ื

14อะเลกซันเด่อ ป มัฮ จัง เคือง แตม ไร ซครกั เซ
เอจี โซะ เนอึม คัม ตุง อื อาึ อ�ื พะโองจาว ซ โรก
อื ละ อื ตัม ป เอจี ยุฮ อื เซ� 15 ไมจ โรฮ เปอะ แฮน
ติ แตะ ฮา� นึง มัฮ อื ป ตอซู ลัมเลือ ป อฮั ป มวยญ
เอะ�

16 เญือม โฮลฮ อาึ กัฮ ติ แตะ โฮน รกา อื เซ� ไก
โตว ติ ปุย เนอึม ป พาวม ดิ ไม่ อาึ ละ ซ เรอึม แตะ
กัฮ อาึ อ�ื ปุย เอจี ละ โปวฮ ตื อาึ� ปัว พะจาว โอ
เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื 17 พะโองจาว ปังเมอ
อาวต ไม่ เยอะ� เกือฮ อาึ ไก เรยีง แด่น ละ ซ ปุน
ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว โครยญ เจือ� ละ ซ เกือฮ
ปุย ตังเมือง ฮมอง เตือง โอยจ อ�ื พะจาว เอจี เกือฮ
อาึ โปน ฮา มวยญ รเวยี ซิงโต� 18พะโองจาว แจง
ซ เกือฮ อาึ โปน ฮา ป ฆอก โครยญ เจือ� ซ นัม
อาึ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ นึง

* 3:8 3:8 ยนัเน ไม่ ยมับะเร เซ ไก โตว มอยฮ นึง พะทัม ไพรม� โม ยวิ ปังเมอ คาวไจ อื มัฮ ป โกว อมันัต พี เญือม ตอซู อื ไม่ ไอ โมเซ ไม่
อาโรน� (2 โมเซ 7:8-8:8)
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เมือง มะลอง� ไมจ ปุย เกือฮ พะจาว ไก ลอป โญต
ซัก โอ เญือะ ไก ลอยจ� อาเมน�

19 อาึ รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปรซิลา ไม่ อะค
วลิา ไม่ เญือะ โอเนซิโฟโร� 20 เอราซทัต อาวต ลัง่
นึง เวยีง โครนิ� อาึ เอจี ละ โตรฟีโม นึง ยว่ง มีเล
โท ฆาื โอ อื กอ� 21 ไมจ เปอะ ซาวป เกือฮ ติ แตะ
ฮอยจ เคะ อาึ กา เติง เมือ โฆยญ ดัฮ แปน โฮ� ยู
บู่โล ไม่ พูเด่ ไม่ ลีโน ไม่ คลาวเด่ีย ไม่ เอียกปุ ไฮญ
เญอะ ไน พะจาว� รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
22 ปัว พะโองจาว กุม รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� ปัว กุน
มุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ติโต
ติโต มัฮ ปุย ตังเมือง ป เจือ พะเยซู� มัฮ โรฮ ป ยุฮ

ดิ กัน ละ พะจาว ไม่ ปาวโล ไม่ ปุโฮมว ไฮญ อ�ื ติ
โฮน อื ปาวโล เกือฮ ติโต อาวต นึง เกาะ ครตี� ป มัฮ
เกาะ ระ อาวต บั่กบ่วน ปลัฮ รพาวม ติ โดฮ� ติโต
อาวต นึง เกาะ เซ ละ ซ แลน แก แตะ ครติซจัก นึง
อ�ื นังซื เฮี ไก ลอวย เจือ ป ฆวต เนน ปาวโล นึง อ�ื
(1) ปาวโล ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม ป อาวต นึง

เกาะ ครตี� โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ ปุย โอ ปุก ไล แตะ�
มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ อื ติโต โตก ละ ไลลวง จีวติ โม
ป ซ แปน พูนัม ครติซจัก ฆาื อ�ื ปาวโล ฆวต เกือฮ
ติโต เลือก ปุย ไมจ ไล โน่ง ละ ซ แปน อื พูนัม ครติซ
จัก�
(2) ปาวโล เพอกึ โรฮ ติโต เกือฮ ยุง ตอก ซ ไมจ

แตะ เพอกึ ปุย ไน ครติซจัก� ตอก โม ปรเมะ กวต
อาญุ� ไม่ โม ปรโปวน กวต อาญุ� โม ปรโปวน กวต
อาญุ นึง อื เซ ไมจ แม อื เพอกึ ปรโปวน นมุ อาญุ�
ติโต ไมจ โรฮ อื เพอกึ โม ปรเมะ นมุ� ไม่ โม ป แปน
กวนไจ ปุย�
(3) ลัก่ ก ลอยจ อื ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ ติโต เกว

ไม่ ป ยุฮ ป อฮั ปุย ไน พะจาว� นึง ไลลวง ไมจ อื
อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ตอก ไมจ อื
แฮน ติ แตะ ฮา กัน รเจ รไซญ แตะ� ไม่ เวยี อื กัน
รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ แปน มู แปน มู แตะ�
นังซื เฮี มัฮ ป ไซฮ ปาวโล� ตึน ซ มัฮ ไซฮ อื เญื

อม เอจี ฟวยจ พลวย ปุย อื ฮา แปน แตะ ป ตุต นึง
เวยีง โรม� ตัม แกต ปุย อื โฮ�

ลปุง นัปทื
1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว� มัฮ โรฮ

ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซูครติ ละ ซ เรอึม แตะ
โม ป เอจี เลือก พะจาว อาึง� เกือฮ ตอน ฮมัน นึง
รพาวม เจือ แตะ� ไม่ เกือฮ โรฮ ยุง ที ลปุง เนอึม
ป เกือฮ ปุย ฆวต ยุฮ ตัม จีวติ พะจาว เซ� 2 โอเอฮี
เซ มัฮ ไก อื เบือ ซโอว รพาวม ปุย ไม่ ซ โฮลฮ แตะ
จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ป ซันญา พะจาว อาึง เน่
อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม ลัง่� พะจาว เซ มัฮ โตว ป
เกียฮ อฮั ป โอ เนอึม� 3 เญือม เอจี เติง เวลา ยุฮ
อื พะจาว เอจี เกือฮ ปุย ยุง ที ลปุง แตะ เซ เบือ กัน
เกือฮ อื อาึ ครอฮ ละ ปุย� อาึ ครอฮ เฮาะ ตัม ป ดวน
พะจาว แตะ ครอฮ� พะจาว เซ เอจี มัฮ ป เกือฮ เอะ
โปน มัป่ ยุฮ แตะ�

4 นังซื เฮี รโปะ ละ ติโต ป มัฮ เนอมึ กวน เนอะ นึง
ไก รพาวม เจือ อื ตอก เอะ โรฮ� ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ
เปือะ เอะ� ไม่ พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ
อาวต ลอป ไม่ เปอะ�

ไลลวง ป กวต
5 มัฮ เฮี ป ละ อาึ ปะ ฆาื อื นึง เกาะ ครตี เตอ� มัฮ

เกือฮ ปะ เพรยีง ป โอ ดิ ไมจ เกือฮ ไมจ� ไม่ เกือฮ
เปอะ ดุฮ โม ป กวต ละ ปุย ไน พะจาว โครยญ ยว่ง�

ไมจ เปอะ ไตม ตอก เอจี อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ� 6 โม
ป มัฮ ป กวต เตอ ไมจ อื แปน ปุย โอ ปุย ไก คระ เติ
นึง ป ยุฮ ป อฮั อื นึง โอเอฮี ไล เฮ�ี ไมจ อื แปน ปร
เมะ เญือะ ปรโปวน ติ โน่ง� กวน อื ไมจ อื อาวต ไม่
รพาวม เจือ แตะ ไม่ โอ อื มอยฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน ไม่
โอ อื กอ เลฮ� 7 โม ป กวต เซ เอจี มัฮ พะจาว ป
มอป กัน ละ อ�ื มัฮ เซ ป ไมจ อื แปน ปุย โอ ปุย ไก
คระ เติ นึง ฆาื อ�ื ไมจ โตว อื แปน ปุย ทื ติ แตะ คึ�
ไมจ โตว อื แปน ปุย ฮนิ รพาวม� ไมจ โตว อื แปน
ปุย มัก ไปล� ไมจ โตว อื แปน ปุย กอ รเจ รไซญ ไม่
ปุย� ไมจ โตว อื ฮนั ลอน นึง เละ นึง มาื� 8 ไมจ อื
ฆวต ยุ แคก ยุ เลือ� ไมจ อื แปน ปุย ฮรกั ป ไมจ�
ไมจ อื แปน ปุย ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� ไมจ อื
แปน ปุย เนอมึ รพาวม ไม่ ซื แตะ� ไมจ อื แปน ปุย
ปุน ทไว เนอึม ติ แตะ ละ พะจาว� ไมจ อื แปน ปุย
ปุก ไล แตะ โครยญ เจือ� 9 ไมจ อื แปน ปุย อาวต
ตอน อาวต ฮมัน ตัม ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว� เดอมึ
ซ เกียฮ เพอกึ ลปุง เนอมึ เซ ฆาื อื ละ ปุย ซโตฮ� ไม่
ซ เกียฮ รโฮงะ ที อื ละ โม ป เก กัมฮอน ลปุง เนอึม
เซ�

ไมจ ซตอก รเงอ่มึ ปุย โอ ไมจ
10 เอจี โฮวน ป เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว� ไม่ อฮั อื

โอเอฮี ป โอ ไก ป มัฮ ฮา� ไม่ รชุยจ อื ปุย ไลจ เจอ�
โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ โม ป เนน ลัง่ พิที นึง ซาซนา ยวิ
ป ยุฮ ตอก เซ� 11 โม เซ ฮาวก เญือะ ป ออฮ� ซุกซัก
ยุฮ รพาวม เญือะ เซ ปอ ไลจ อ�ื เพอกึ ป โอ ปุย ลัม
เปิง เพอกึ นึง ฮนั อื นึง เละ นึง มาื เญีย่ะๆ ญุ่ๆ� มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ คัต ปุย โม เซ โอ เญือะ เกือฮ เพอกึ
ปุย ฆาื อ�ื 12 ไก โม ป อาวต นึง เกาะ ครตี ติ ปุย�
รโฮงะ โอเอฮี ตัม ซื อื ติ มวยญ� อฮั เฮ�ี �ปุย นึง
เกาะ ครตี มัฮ ป อฮั ลอป ป โอ เนอมึ� มัฮ โรฮ ตอก
โกะพริ ซวก� มัฮ ปุย เกละ ไม่ กละ แตะ�� อฮั ไอฮ
เซ ละ ปุย เมือง โกะ แตะ ปุย เซ� 13ป อฮั ป มวยญ
ปุย เซ มัฮ ป เนอมึ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ อฮั เรยีง ละ
ปุย ป ยุฮ ป โอ ปุก เซ ฆาื อ�ื เดอมึ ซ ไก รพาวม เจือ
ตอก ปุก อื ฆาื อ�ื 14 เดอมึ โอ เญือะ ซ เจือ เจีย โอ
เนอึม จัก โม ยวิ เซ� ไม่ โอ อื เญือะ ซ เจือ ลปุง เพ
อกึ ตอม ยุฮ โม ป โอ ฆวต ไอฮ ลปุง เนอมึ เซ� 15ละ
โม ป ซงะ่ โตะ รพาวม� โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ ตื
ป ซงะ่ ละ อ�ื โม ป โอ เจือ พะจาว ไม่ โม ป รแอม
โตะ รพาวม เมอ� ไก โตว ป ซงะ่ ละ อื ติ เจือ เนอมึ�
รพาวม รโม่ยฮ อื ไม่ รพาวม ยุง อื ไอฮ ติ แตะ เอจี
รแอม ตื� 16 โม เซ เคียต อฮั ติ แตะ ยุง พะจาว� ปัง
เมอ ที โรฮ นึง กัน ยุฮ อื โอ อื ยุง เนอึม� โม เซ ปุน
ยุฮ โตว กัน ไมจ ติ เจือ เนอึม� นึง ฆอก รพาวม อื
ไม่ โอ อื ฆวต เนองึ ป อฮั พะจาว�

2
ป ไมจ ปุย เพอกึ ละ ปุ แตะ

1 ปะ ไมจ เปอะ เพอกึ ปุย เกือฮ ยุฮ อื ตัม โปง อื
ลปุง เพอกึ ตอม พะจาว� 2 ไมจ เปอะ เพอกึ ละ โม
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ปรเมะ เอจี กวต อาญุ เกือฮ แปน ปุย ยุง ยุฮ อฮั โอ
เอฮี ตัม เมาะ เคราะ เมาะ ชอม อ�ื เกือฮ แปน ปุย
อฮั ป เนอึม ไตม ป ซื� เกือฮ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม
แตะ� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ตอน ฮมัน นึง รพาวม เจือ
แตะ� ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ� ไม่ ไอฮ อื
รพาวม ลัง่ แตะ�

3ละ โม ปรโปวน เอจี กวต อาญุ อู� ไมจ โรฮ เปอะ
เพอกึ ละ อื ตอก เซ โรฮ� กัน ยุฮ อื โครยญ เจือ ไมจ
อื ยุฮ ไม่ นัปทื เนอมึ แตะ พะจาว� ไมจ โตว อื แปน
ป ซาวป บรุ เพือ ปุย� ไมจ โตว อื แปน ปุย มัก ไปล�
ฮา เซ ไมจ อื แปน ปุย เกียฮ เพอกึ ไลลวง ป ไมจ ป
ญุ่ก ละ ปุย� 4 เดอมึ ซ เกียฮ เพอกึ โม ปรโปวน นมุ
อาญุ เกือฮ ฮรกั ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ� 5 ไมจ
โรฮ อื เพอกึ เกือฮ แปน ปุย ปุน เตียง ไอฮ รพาวม
แตะ� ไม่ แปน แตะ ปุย ซงะ่ ซงอม โตะ รพาวม�
เกือฮ โรฮ แปน ปุย ยุฮ กัน นึง เญือะ นึง ม่า แตะ�
ไม่ เลียก พาวม โซะไง่ อื นึง ปุย� ไม่ เนอึง อื ป อฮั
ปรเมะ เญือะ แตะ� เดอมึ ปุย โอ ซ ไก คระ เพียก
แฮม ลปุง พะจาว ฆาื�

6 ละ โม ปรเมะ นมุ อาญุ� ไมจ โรฮ เปอะ ซตอก
รเง่อมึ เกือฮ แปน ปุย ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ
โรฮ� 7 ปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปิม แตะ
นึง กัน ยุฮ เปอะ ป ไมจ โครยญ เจือ� เญือม เพอกึ
ตอม เปอะ ปุย ไมจ เปอะ เพอกึ เนอึม เพอกึ โรวะ�
8 ไมจ เปอะ เกือฮ ลปุง เพอกึ ตอม เปอะ แปน ป ปุก
ป ลอก� เดอมึ ปุย โอ ซ ไก ตอก เติ ชฮิ วฮิ ฆอก
เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม ป เก กัมฮอน เปอะ
ซ โซะกิจ ไฆฮ ฆาื อ�ื ไม่ โอ แตะ ไก ตอก ซ เกียฮ เพี
ยก แฮม เอะ�

9 ไมจ เปอะ ซตอก รเง่อมึ โม ป มัฮ กวนไจ ปุย�
เกือฮ เนอึง ป อฮั ปอเลียง แตะ� ไม่ ยุฮ อื ป ปุก
รพาวม อื โครยญ เจือ� ปุ เกือฮ เก อ�ื 10 ปุ เกือฮ
เม่าะ ลไลม โอเอฮี� เกือฮ เปลีฮ รพาวม เนอมึ แตะ
ไม่ ซื แตะ โครยญ เจือ� ละ ซ รโพ อื ลปุง เพอกึ ตอม
พะจาว ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ�

11 พะจาว เอจี เปลีฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย โปน มัป่ โครยญ โฆะ แตะ� 12 กุนมุ่น เซ
มัฮ ป เพอกึ เอะ� นึง ซ เกือฮ อื เอะ ละ โปวฮ ป ฆอก
ป เบร� ไม่ กัมกุยฮ ฆอก แตะ ติ เจน อาวต แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ ซ เกือฮ อื เอะ แปน ปุย ปุน เตียง
ไอฮ รพาวม แตะ� ไม่ อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ�
ไม่ เกือฮ ติ แตะ ฆวต ยุฮ เนอึม ตัม จีวติ พะจาว�
13 กุนมุ่น เซ มัฮ โรฮ ป เกือฮ เอะ รกวน ซเงะ ไมจ
มวน ยุฮ พะจาว เซ ไม่ ซโอว รพาวม แตะ นึง� มัฮ
เญือม ซ ฮอยจ เปลีฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ แตะ เซ
ติ แตะ� ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ� มัฮ เนอึม พะ
เยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ ป ซ ฮอยจ เซ� 14 มัฮ
ป โปง จีวติ แตะ ฆรอ เอะ นึง ซ โตฮ อื เอะ เกือฮ
โปน ฮา ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ� มัฮ เกือฮ อื เอะ
แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ โกะ แตะ ไอฮ� ไม่ เกือฮ อื
เอะ แปน ปุย เรยีง รพาวม ละ ยุฮ แตะ กัน ไมจ�

15 ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม โอเอฮี ไล เซ ละ ปุย� เญื
อม ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ปุย ไม่ คัต เปอะ โอ เญือะ ยุฮ
โอเอฮี โอ ปุก เกอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ อมันัต เกือฮ พะ
จาว ละ เปอะ� ปุ เกือฮ ปุย พามัต เปอะ นึง�

3
ไมจ ปุย ยุฮ ลอป กัน ไมจ

1 ไมจ เปอะ ซตอก รเง่อมึ ปุย เกือฮ ญอม อาวต
ฆรมึ โม จาวไน ไม่ โม ป ไก อมันัต� ไม่ เนอึง อื ป
อฮั ป มวยญ อ�ื เกือฮ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ
กัน ซืไซ โครยญ เจือ� 2 ไมจ เปอะ ซตอก โอ อฮั ลปุง
ฆอก ละ ปุย� ปุ เกือฮ รเจ รไซญ ไม่ ปุย� เกือฮ แปน
ปุย จวต ชุม� เกือฮ เปลีฮ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ
ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื

3 ไพรม อื เอะ มัฮ โรฮ ปุย งาว ปุย ไงญ ตอก เซ�
เนอึง โตว โรฮ ป อฮั พะจาว ไม่ ไลจ นึง จุ โอเอฮี
แตะ� แปน โรฮ ครา กัมกุยฮ ฆอก แตะ นึง ซาวป
แตะ ยุฮ ป มวน โฮวน เจือ� จีวติ เตอะ นาวก นึง
รพาวม กุยจ ววั ไม่ รพาวม ฆอก� ปุย ไฮญ เกละ
ยุ เอะ ฆาื อ�ื เอะ เกละ โรฮ ยุ ปุย ไฮญ� 4 พะจาว
ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ ปังเมอ เปลีฮ กัม ฮรกั กัม
แปง แตะ ละ เอะ นึง เลียก พาวม อื นึง เอะ� 5 เอจี
เกือฮ เนอมึ เอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� เอจี พัก เอะ ซงะ่
ละ ซ เกือฮ อื เอะ เกิต โคระ� มัฮ เกือฮ อื เอะ แปน
ปุย โคระ เบือ ลปุ แตะ� มัฮ โตว เบือ กัน ซื กัน ไซ
ยุฮ เอะ ไอฮ� มัฮ เบือ เลียก พาวม พะจาว นึง เอะ�
6 ลปุ ป เกือฮ พะจาว ละ เอะ เซ เอจี กุมปอ ละ เอะ
โครยญ เจือ� เบือ พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่
เซ� 7 พะเยซู เซ เกือฮ เอะ แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ
เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ ป แฮรน อื อาึง ละ เอะ เซ� เอจี มัฮ
เซ ป ซโอว รพาวม เอะ ไม่ เยอ� 8 ป อฮั ฮะ เซ มัฮ
ลปุง เนอมึ แนม� ไลลวง เซ อาึ ฆวต เกือฮ ปะ ครอฮ
ซโตฮ นึง ซ เกือฮ แตะ โม ป เอจี เจือ พะจาว เรยีง
รพาวม ละ ซ ยุฮ ลอป แตะ กัน ไมจ� โอเอฮี ตอก เซ
มัฮ ป ไมจ� มัฮ ป ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื

9 ไมจ เปอะ แฮน เวยี ไลลวง เก เปอะ ปุ แตะ นึง
โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ� ไม่ ไลลวง มอยฮ จัตเจือ ไพรม
ปุย โฮวน เจน ปุย� ไมจ โรฮ เปอะ เวยี ไลลวง รเจ
รไซญ ไม่ ไลลวง เก ปุย ปุ แตะ เบือ คอ โกตไม ยุฮ
พะจาว� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ
ไม่ โอ อื ไก ป มัฮ ละ ปุย� 10 ดัฮ ไก ป ซาวป รกัฮ โม
ป เจือ ฮา ปุ แตะ แปน มู แปน มู แตะ� ไมจ เปอะ
ซตอก รเงอ่มึ ลอา ลอวย โฮน� ดัฮ เปอะ เอจี ฟวยจ
ซตอก โฮ� ดัฮ ลัง่ โอ เนอึง ป อฮั เปอะ� ไมจ เปอะ
เวยี ปุย เซ� 11 ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ รพาวม ปุย
ตอก เซ� เอจี มัฮ ไฆร อื ฮา ลปุง เนอึม� มัป่ ยุฮ อื
รโจฮ ไอฮ โกะ อ�ื

ลปุง ซตอก ลัก่ ก ลอยจ อื
12 อาึ ซ เกือฮ ปุย ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ดัฮ โอ

มัฮ อาราเทมา มัฮ ทีคิกัต� ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ
ไมจ เปอะ เอญี รปิ เอนิ เคะ อาึ นึง ยว่ง นิโคโพลี�
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อาึ ตะ อาวต นา เซ ติ เจน เมือ โฆยญ� 13 ไมจ เปอะ
เรอึม เนอึม เซนา ป มัฮ ทไนควมั ไม่ อะโพนโล นึง
คระ โฮว อ�ื ปุ เกือฮ ไก ป วติ ป วงั ละ ติ เจือ เนอมึ�
14 เมาะ ป มัฮ มู ติ ไม่ เอะ ไมจ เปอะ เกือฮ เพรยีง ติ
แตะ ละ ซ ยุฮ ลอป แตะ กัน ไมจ� ไมจ โตว อื อาวต
ปลาว งาวม เร�ี เดอมึ ซ โฮลฮ โอเอฮี ป จัมเปน ละ
โกะ แตะ ไม่ ซ แปน โรฮ อื กุน ละ ปุย ไฮญ�

15 เมาะ ป อาวต ไม่ อาึ อื รโปะ รซอม นัปทื แตะ
ละ เปอะ เตือง โอยจ แตะ� ไมจ ปะ ซึป ลปุง นัปทื
ยุฮ เอะ ละ โม ป ฮรกั เอะ เบือ รพาวม เจือ แตะ พะ
จาว โครยญ โฆะ อ�ื
ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ โค

รยญ โฆะ เปอะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ฟีเลโมน
ฟีเลโมน มัฮ ปุย กอย ป เจือ โรฮ พะเยซู ติ ปุย�

ตึน ซ มัฮ ซมาชกิ นึง ครติซจัก โคโลซี ติ ปุย� ฟีเล
โมน เซ ไก กวนไจ ยุฮ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ โอเนซิโม�
ซไม เซ โฮวน ปุย ป โฮลฮ แปน ครา ปุย� มัฮ โตว
กวนไจ ยุฮ กัน ละ ซ โฮลฮ อื มาื เคิ แตะ� จัมเปน
อาวต ลอป ไม่ ปอเลียง แตะ ละ ยุฮ อื กัน ละ อื โค
รยญ เจือ� ป มัฮ โอเนซิโม เซ ไก รพาวม ฆวต ตอ
ฮา ปอเลียง แตะ� กังเคะ เอ แปน ตอ เนอึม ฮา อื
ฮอยจ ก ซไง อ�ื ฮอยจ เอนิ นึง เวยีง โรม� เญอืม เซ
ปุก เญอืม คัง ลัง่ ปุย ปาวโล นึง เวยีง โรม ฆาื ครอฮ
อื ไลลวง พะจาว ละ ปุย� โอเนซิโม เซ รโตฮ ยุ ปาว
โล นึง เวยีง โรม เซ� ปาวโล รโฮงะ ไลลวง พะเยซู
ละ อ�ื โอเนซิโม ลอต เจือ พะเยซู เบือ อ�ื
นังซื ฟีเลโมน เฮี มัฮ นังซื รโปะ ปาวโล ละ ซ ปัว อื

ฟีเลโมน ปุก แม ปุ แตะ ไม่ กวนไจ ตอ ฮา แตะ เซ�
ปาวโล ดวน โอเนซิโม เซ เอญี อาวต แม ไม่ ปอเลียง
แตะ ตอก ไพรม อ�ื ปาวโล ปัว ฟีเลโมน เซ รปัคัม
โอเนซิโม ไม่ ยวก อื พิต ยุฮ อื ละ อ�ื ปัว โรฮ อื เมีญ
โอเนซิโม เซ มัฮ เอียกปุ แตะ นึง มัฮ อื ป เจือ โรฮ
พะเยซู ตอก โกะ อื เซ โรฮ�

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป อาวต โตะ คอก ฆาื รซอฮ
แตะ ละ พะเยซูครติ� ไซฮ ดิ นังซื ไม่ ทิโมที ป มัฮ
โรฮ เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว�
รโปะ ละ ฟีเลโมน ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั เกอะ ป ยุฮ

ดิ กัน ละ พะจาว ไม่ เอะ� 2 รโปะ โรฮ ละ ครติซจัก
ป กอ โพรม เญือะ เปะ� ไม่ ออตุ อปัเฟีย� ไม่ อาระ
คิโป ป มัฮ ดิ ตฮนั ยุฮ พะจาว ไม่ เอะ�

3 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ เซ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
ละ เปอะ�

ไลลวง ไมจ ยุฮ ฟีเลโมน
4 เญอืม โตก เกอะ ละ ปะ อาึ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว

ยุฮ แตะ เบือ อื ไม่ ไววอน ลอป แตะ เพือ เปอะ� 5 นึง
เอจี ฮมอง เงอะ ตอก ฮรกั เนอมึ เปอะ ปุย ไน พะจาว
เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ตอก เอจี ไก เนอึม รพาวม เจือ
เปอะ พะเยซู จาว� 6 อาึ ปัว พะจาว เกือฮ กัน รโจะ
เอะ รพาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ� แปน ควน เกือฮ โม
เปะ ยุง ไลลวง ป โฮลฮ เอะ เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม
แตะ ไม่ พะครติ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ� 7 เอยีก�
รพาวม ฮรกั ยุฮ ปะ เซ� เอจี แปน เนอมึ ควน เกือฮ
อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไม่ แปน เนอึม อื
ควน เกาะ โลม รพาวม อาึ� นึง เกือฮ ปะ ปุย ไน พะ
จาว โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เตือง โอยจ อ�ื

ปาวโล ปัว โอเอฮี รโตง โอเนซิโม
8 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ป มัฮ เอยีกปุ เปอะ ไน พะ

ครติ เตอ� เอจี ไก เนอมึ รพาวม กา เยอะ� ปอ โรวต

เตอะ ดวน ปะ ยุฮ ป ลัมเปิง เปอะ ยุฮ เซ� 9 เมือต
งอ่ต ตัม รพาวม ฮรกั ปังเมอ โอ ฆวต ดวน ปะ ตอก
เซ� ฆวต ปัว ปะ ยุฮ ฮา อ�ื อาึ ป มัฮ ปาวโล ป
เอจี มัฮ ตะ กวต ไม่ โฮลฮ ปุย คัง เงอะ โตะ คอก
นึง รซอฮ แตะ ละ พะเยซูครติ� อาึ ปัว นึง เปอะ
ตอก เฮ�ี 10 อาึ ปัว นึง เปอะ รโตง โอเนซิโม ป มัฮ
กวน เนอะ ไน พะครติ� ลไล อาวต เตอะ โตะ คอก
เฮี อาึ โฮลฮ แปน ตอก เปือะ อื เบือ รพาวม เจือ อ�ื
11 ไพรม อื โอเนซิโม* เซ แปน โตว ป โกว ละ เปอะ�
ปเล่ีย เฮี เอจี เกียฮ แปน เนอมึ ป โกว ละ เปอะ� ไม่
แปน โรฮ อื ป โกว ละ อาึ โรฮ�

12ปเล่ีย เฮี อาึ เกือฮ โอเนซิโม เฮี เอญี เคะ เปอะ�
เอจี เมาะ เอนิ เกือฮ ฮะ ไกญ พาวม แตะ ละ เปอะ
โรฮ� 13 ติ เจน อาวต เตอะ โตะ คอก นึง ครอฮ เฮาะ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� อาึ ฆวต เกือฮ อาวต
ไม่ แตะ นา เฮี ละ ซ โฮลฮ อื เรอึม อาึ รโตง ปะ�
14 ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ ฆวต ยุฮ โตว โอเอฮี โนก ฮา
มัฮ อื รซอม ปะ� เดอมึ กัน ไมจ ป ยุฮ เปอะ ละ อาึ
เซ ซ แปน ป โอก เน่อมึ นึง รพาวม โกะ เปอะ ไอฮ�
มัฮ โตว ยุฮ เปอะ นึง คนัป ปุย แตะ� 15 กัน ตอ โอ
เนซิโม ฮา เปอะ ติ วงั เซ� เมอ เตือง อื มัฮ ตอ อื นึง
ซ โฮลฮ อื แม อาวต ลอป ไม่ เปอะ ยุง่� 16 ปเล่ีย เฮี
เญือะ มัฮ โตว กวนไจ ยุฮ เปอะ โน่ง� ระ แม ไล ฮา
กวนไจ เปอะ� เอจี แปน เอนิ เอียกปุ ฮรกั เปอะ ไน
พะครติ� อาึ ฮรกั เนอมึ เมอะ ปุย เซ� ปะ ตึน ซ โฮว
เปอะ ละ ฮรกั แตะ นึง มัฮ อื กวนไจ เปอะ� ไม่ เอจี
แปน แม อื เอยีกปุ เปอะ ไน พะโองจาว�

17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ดัฮ เปอะ เมีญ อาึ มัฮ ปุ
โฮมว แตะ นึง รพาวม เจือ ติ ไม่ เปอะ โฮ� ไมจ โรฮ
เปอะ รปัคัม โอเนซิโม เซ ฆาื� ตอก ซ รปัคัม เปอะ
อาึ โรฮ� 18 ดัฮ เอจี ไก ป พิต ยุฮ ละ เปอะ ตอก ออฮ
ตอก เอฮี ญุ่ก� ไม่ ไก ป ลัง โรก อื ละ เปอะ� ไมจ
เปอะ ไฮมญ นึง อาึ เฮ�ี 19 คิต เฮี มัฮ ป ไซฮ อาึ นึง
เตะ โกะ แตะ ไอฮ� อาึ ป มัฮ ปาวโล ญอม โรก ละ
เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ มัฮ โตว
ฆวต ฮอยจ ละ ไลลวง รมะ โกะ เปอะ นึง อาึ นึง ไล
ลวง จีวติ เปอะ เซ� 20 เอียก� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปัว
เปอะ เรอึม อาึ นึง ไล เฮี เบือ พะโองจาว� ปัว เปอะ
เกือฮ รพาวม อาึ ไมจ มวน นึง มัฮ เปอะ เอียกปุ อุ
ไน พะครติ� 21 อาึ แจง นึง ซ ยุฮ เปอะ ตัม ป ปัว อาึ
เปอะ ยุฮ เซ� แจง โรฮ นึง ซ ยุฮ เปอะ โฮฮ แม ฮา
ปัว อาึ อื เซ� มัฮ เซ ป ไซฮ อาึ นังซื เฮี ละ เปอะ ฆาื
อ�ื

22 โนก ฮา เซ ปัว เปอะ แฮรป เตียป ฮอง ไอจ ละ
อาึ ติ ฮอง� นึง ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ ซ โพต พะจาว
อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ ตัม ป ปัว โม เปะ นึง รซอม ไว
วอน แตะ�

ป รโปะ รซอม นัปทื แตะ
23 เอปาฟรตั ป อาวต ดิ ไม่ อาึ โตะ คอก เบือ พะ

เยซูครติ รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
24 มาระโก ไม่ อะรซิทาโค ไม่ เด่มา ไม่ ลูกา ป ยุฮ

ดิ กัน ไม่ อาึ รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
* 1:11 1:11 ตัม ลปุง ไพรม �โอเนซิโม� มัฮ อฮั อื �แปน ป โกว� ไม่�
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25 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
อาวต ลอป ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ�
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นังซื รโปะ ปุย ละ โม ป เจือ ไน
โม ฮบีรู

นังซื รโปะ ปุย ละ โม ป เจือ พะเยซู ลลาึง โม ฮบีรู
เฮ�ี ไก โตว ป ยุง ป ไซฮ แฮ� ลลาึง โม ฮบีรู เฮี เอจี
ไก งอ่น ป ซองไซ รพาวม ไม่ ฆวต แม ทื แม แตะ ซา
ซนา ยวิ ตอก ไพรม แตะ� ป ไซฮ พะทัม เฮี ซาวป
ตอก ซ นนุ แตะ รพาวม อื เกือฮ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน� เพอกึ ปุย เกือฮ ยุง มัฮ พะเยซู เซ ควน เปลี
ฮ พะจาว ลปุง เนอึม นึง� มัฮ ป ระ ฮา โอเอฮี ไฮญ
โครยญ เจือ� ป ไซฮ พะทัม เฮี ไก ลอวย เจือ ป เนน
อ�ื
(1) พะเยซู มัฮ กวน พะจาว ป ไอม ลอป� เอจี ยุง

เนอึง แตะ ป อฮั พะจาว โครยญ เจือ เบือ โอต อื ป
โซะ ปอ ยุม แตะ� มัฮ เนอมึ ป ระ ฮา โม ป ซึป ลปุง
พะจาว ไม่ โม เตปด่า� ไม่ ระ โรฮ อื ฮา ไอ โมเซ ป
นัปทื โม ยวิ เซ�
(2) พะจาว เอจี รโฮงะ ไลลวง มัฮ พะเยซู ซตุ ระ

ป ระ ไล ฮา โม ซตุ เจน พะทัม ไพรม เตือง โอยจ อ�ื
(3) เอจี มัฮ เบือ พะเยซู ป โฮลฮ โม ป เจือ โปน

ฮา มัป่� โปน โรฮ ฮา รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ� ไม่ ลัก่
ยุม แตะ� พะเยซู เกือฮ เนอมึ ปุย โปน ฮา ป โอ ไมจ
โครยญ เจือ นึง มัฮ อื ซตุ ระ� ไลลวง กัน ยุฮ ซตุ นึง
พะทัม ไพรม ป เกว ไม่ กัน ทไว อื โอเอฮี ตัม โกตไม
เซ� มัฮ ตอก ปุโรม โอเอฮี ป เนอมึ ป ไก นึง พะเยซู�
ปเล่ีย เฮี โม ป เจือ พะเยซู เญือะ โฮลฮ โตว โกว ปซี
ปซา ไพรม เซ�
ป ไซฮ พะทัม ฮบีรู เฮี เญือม เกือฮ อื ปุย โตก ละ

โม ปุย ไพรม ป อาวต ไม่ รพาวม เจือ แตะ ตอก ป อู
อื นึง โบ่ต 11 เซ� มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ อื ป ลาว นังซื
เฮี อาวต ตอน ฮมัน ฮอยจ ซลอยจ ซเลียง� ฆวต
เกือฮ อื แก แนฮ พะเยซู ไม่ โอต อื ป โซะ โครยญ
เจือ ป ซ เกิต ละ แตะ� (โบ่ต 12) ลัก่ ก ลอยจ อื ป
ไซฮ พะทัม เฮี ซตอก รเงอ่มึ ปุย เกือฮ อาวต ไม่ จีวติ
ซงะ่ ซงอม แตะ� ไม่ เกือฮ อื ลืลาว พะจาว ไม่ รโฮ
งะ อื รพาวม เจือ แตะ ละ ปุย�

ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ ปุย เบือ กวน อื
1 เจน ไพรม โฆะ โอ พะจาว เกือฮ โม ป ซึป ลปุง

แตะ อฮั โอเอฮี ละ จัตเจือ ไพรม เอะ ตัง แตะ� อฮั
อื ละ อื โฮวน เจือ โฮวน ยัง่ โฮวน โฮน� 2 ซไม ลัก่ ก
ลอยจ อื เฮี ปังเมอ เกือฮ กวน แตะ อฮั อื ละ เอะ ตัง
โกะ แตะ� พะจาว เอจี เกือฮ กวน แตะ เซ ยุฮ ปลัฮ
เตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไม่ โอเอฮี นึง อื โครยญ เจือ�
พะจาว เอจี เลือก กวน แตะ เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน
ป กุม โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื 3 กวน อื เซ รฌิญ รงั ซ
เปีย ยุฮ พะจาว นึง� เอจี ตอก เอนิ พะจาว โครยญ
เจือ� มัฮ ป เกือฮ โอเอฮี ปลัฮเตะ ปลัฮ มะลอง อาวต
ตอน อาวต ฮมัน ตัม ไล แตะ โครยญ เจือ� เบือ ลปุง
ไก อมันัต ยุฮ แตะ� เญอืม เอจี ฟวยจ พัก อื มัป่ ยุฮ

ปุย� โฮลฮ งาวม ลวง ดอม พะจาว ป ตึก นึง ระ อมั
นัต แตะ นึง เมือง มะลอง�

กวน พะจาว ระ ไล ฮา โม เตปด่า
4 กวน พะจาว เซ เอจี โฮลฮ แปน ป ระ ไล ฮา โม

เตปด่า� ตอก โรฮ เซ มอยฮ โฮลฮ อื เซ ระ โรฮ ไล ฮา
มอยฮ เตปด่า เซ โรฮ� 5พะจาว เอจี อฮั เฮี ละ กวน
แตะ เซ� �ปะ มัฮ เปอะ กวน อาึ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ
เอจี แปน เปือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะจาว อฮั
โตว อื ตอก เซ ละ โม เตปด่า ติ ตื เนอมึ� อฮั โตว อื
โรฮ ละ เตปด่า ตอก เฮ�ี �อาึ ซ แปน เปือะ ปุย เซ�
ปุย เซ ซ แปน โรฮ กวน อาึ�� อฮั โตว เซ ละ เต
ปด่า� ลปุง เซ มัฮ อฮั อื ละ กวน โกะ แตะ ไอฮ�

6 เญือม เกือฮ พะจาว กวน โรง แตะ ฮอยจ เกิต
นึง ปลัฮเตะ� อฮั โรฮ เฮ�ี �โม เตปด่า พะจาว เตือง
โอยจ อื ไมจ อื นุ่ม ไว ปุย เซ�� อฮั เซ� 7 มัฮ เฮี
ป อฮั พะจาว นึง ไลลวง เตปด่า ยุฮ แตะ� �พะจาว
เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ แปน ตอก กาื โฮ� เกือฮ โรฮ
กวนไจ ยุฮ แตะ ตอก รเออปึ งอ�� อฮั เซ� 8 ไลลวง
กวน แตะ พะจาว ปังเมอ อฮั อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว� ปะ ซ ตัตเตียง ลอป เปอะ ปุย โอ เญาะ ไก
ลอยจ� ปะ ซ ตัตเตียง เปอะ บัน่เมือง ยุฮ แตะ ตัม
ซื ตัม ไซ อ�ื 9 ปะ ฮรกั เปอะ กัน ซื กัน ไซ� เกละ
เปอะ ยุ กัน บ่วก กัน โจวง� อาึ ป มัฮ พะจาว ยุฮ
เปอะ เอจี เลือก ปะ ไม่ เกือฮ รพาวม ไมจ มวน ละ
เปอะ นึง โฮลฮ เปอะ โญตซัก ระ ฮา โญตซัก โฮลฮ
ปุ โฮมว เปอะ�� อฮั เซ� 10 อฮั โรฮ เฮี ติ เจือ� �โอ
พะจาว� เมือ โรง อื โฆะ โอ ปะ ยุฮ เปอะ ปลัฮเตะ�
ปลัฮ มะลอง เอจี มัฮ โรฮ ป ยุฮ ปะ นึง เตะ โกะ เปอะ
ไอฮ� 11 เตะ ไม่ มะลอง เซ ซ ไฆร� ปะ ปังเมอ ซ
ไก ลอป เปอะ� โอเอฮี โม เซ ซ ไพรม ตอก เครองึ
จาวป ปุย โฮ� 12ปะ ซ ตุปเตียป เปอะ ตอก ลปิ โฮ�
ซ ลโปลฮ เปอะ ตอก เครองึ เซอกึ โฮ� ปะ ปังเมอ ซ
ตอก แนฮ เปอะ ไพรม แตะ� เคิ เนอึม ยุฮ เปอะ ไก
โตว ลอยจ ไม่�� อฮั เซ�

13 พะจาว ไก โตว เญือม อฮั อื ละ เตปด่า ตอก
เฮี ติ ชวง� �ไมจ เปอะ งาวม ลวง ดอม อาึ ฮอยจ
ละ เกือฮ อาึ ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ��
อฮั โตว อื ละ อื ตอก เซ� มัฮ กวน อื โน่ง ป อฮั อื
ละ อื ตอก เซ� 14 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม เตปด่า เซ มัฮ
ปุย� มัฮ ลปุ ป รซอฮ ละ พะจาว� มัฮ ป ดวน พะ
จาว ฮอยจ เรอมึ โม ป ซ โปน มัป่� โม่ มัฮ อ�ื

2
กัน โปน ปุย มัป่ มัฮ กัน ระ ไล

1 มัฮ เซ ป โฮว เอะ ละ ไมจ แตะ เครองึ นึง ลปุง
เนอมึ ป เอจี ฮมอง แตะ ฆาื อ�ื เดอมึ เอะ โอ ซ โฮย
ฮา� 2 ลปุง พะจาว ป ซึป เตปด่า ละ ปุย โฆะ โอ เอจี
มัฮ ป เนอึม� เมาะ ป โอ ยุฮ ตัม ลปุง เซ� ไม่ โอ อื
เนองึ ป อฮั อ�ื โฮลฮ ตุต ฆาื อื ตัม โซมกวน อื ไม่ กัน
ยุฮ โกะ อ�ื 3 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ดัฮ เอะ โอ เครองึ
นึง ไลลวง เกือฮ พะจาว เอะ โปน มัป่ ป มัฮ ไลลวง ป
ตึก นึง ระ ไล แตะ เซ โฮ� เอะ ซ เกียฮ โปน ฮา ตุต
แตะ ตอก เมอ� มัฮ พะโองจาว ไอฮ ป ครอฮ ไลลวง
เกือฮ พะจาว ปุย โปน มัป่ กา ครอฮ ปุย ไฮญ อ�ื โม
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ป ฮมอง ลปุง อื เซ เอจี ปุน ลัปลอง มัฮ อื ป เนอึม
ละ เอะ� 4 เญือม เซ พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย ยุง มัฮ อื
ป เนอมึ นึง เปลีฮ อื ป ซัมคัน ไม่ อมันัต ระ แตะ ปอ
เงอตึ ปุย นึง� ไม่ ยุฮ อื ป ซัมคัน ไฮญ โฮวน เจือ�
เกือฮ โรฮ ป ปละ ป ซาึต แตะ ละ ปุย เบือ ลปุ แตะ
โฮวน เจือ ตัม รพาวม โกะ แตะ�

พะเยซู มัฮ ป นัม ปุย
5 พะจาว เกือฮ โตว โม เตปด่า แปน ป ตัตเตียง

ปลัฮเตะ โคระ ป ซ ไก เฆียง เฮ�ี เอจี มัฮ ไลลวง
ปลัฮเตะ เซ ป อฮั เอะ ละ เปอะ เฮ�ี 6พะทัม เอจี อฮั
อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �โอ พะจาว� ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ปุย
ตอก เมอ แล� เกียฮ ดอฮ บุย เปอะ ละ ป แตวะ ไล
ตอก เอะ เมอ� เกียฮ แลนแก บุย เปอะ ปุย ปลัฮเตะ
เมอ� 7ปะ เอจี เกือฮ เปอะ แปน ป เตียม ฮา โม เต
ปด่า ติ เตะ โน่ง� เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ โญตซัก ไม่
ไก นา ไก ตา แตะ ตอก โปง อื ไม่ ป โฮลฮ กซัต โฮ�
8 เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ปุน ตัตเตียง โอเอฮี ยุฮ เปอะ
โครยญ เจือ�� อฮั เซ พะทัม� พะทัม เซ อฮั พะจาว
เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ ปุน ตัตเตียง โอเอฮี โครยญ เจือ�
ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป โอ อื ซ โฮลฮ ตัตเตียง� ปเล่ีย
เฮี เอะ ปังเมอ โอ ดิ ยุ ปุน ตัตเตียง อื โอเอฮี โครยญ
เจือ� 9 ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ พะเยซู ป
เกือฮ พะจาว แปน ป เตียม ฮา โม เตปด่า ติ เตะ โน่ง
เซ� ละ ซ เกียฮ ยุม อื ตัง ปุย เตือง โอยจ อื เบือ กุน
มุ่น ยุฮ พะจาว� ปเล่ีย เฮี เอะ ยุง เงอะ โฮลฮ อื โญต
ซัก แตะ ไม่ โฮลฮ ปุย นัปทื ตอก กซัต โฮ� นึง เอจี
โฮลฮ อื อาวม ป โซะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ ตอก เซ�

10 พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ ไม่ โซะโกะ
ฮรกัซา อื นึง� เอจี ปุก เนอึม ตอก เกือฮ อื พะเยซู
โฮลฮ ป กุม ป ปอ โครยญ เจือ เบือ อาวม อื ป โซะ
ตอก เซ� นึง ซ เกือฮ อื โม กวน แตะ โฮวน ปุย โฮลฮ
ดิ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื พะเยซู เซ มัฮ ป นัม ปุย โม
เซ ฮอยจ ละ โปน อื ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� 11 เอจี
พัก ปุย เกือฮ แปน ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว� โม ป
โฮลฮ แปน ป ซงะ่ เซ ไม่ ป พัก ปุย เกือฮ ซงะ่ เซ เอจี
มัฮ กวน ติ เปือะ� มัฮ เซ ป โอ พะเยซู โซะกิจ นึง อฮั
แตะ เอียกปุ แตะ ไม่ ฆาื อ�ื 12 พะโองจาว เอจี อฮั
อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ ซ รโฮงะ ไลลวง ปะ ละ
โม เอียกปุ แตะ� อาึ ซ เชยี ลืลาว ปะ ซองนา โม ป
โพรม เตือง มู อ�ื� อฮั เซ� 13 อฮั โรฮ อื ตอก เฮี
ติ คอ� �อาึ ซ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว�� อฮั
เซ� อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �อาึ อาวต นา เฮี ไม่ โม กวน
แตะ ป เกือฮ พะจาว เนิ�� อฮั เซ�

14 ป อฮั อื กวน แตะ ไม่ เซ เอจี มัฮ ปุย ปลัฮเตะ�
ป ไก เนะ ไก ฮนัม� มัฮ เซ ป เกือฮ พะเยซู ติ แตะ
เกิต แปน ปุย ปลัฮเตะ ตอก ปุย โม เซ ฆาื อ�ื มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ พี ระ ป ไก
อมันัต ปุน เกือฮ ปุย ยุม เซ� เบือ เอจี ยุม โกะ แตะ
นึง ไมะซาวแควง� 15 เอจี มัฮ เกือฮ อื โม ป มัฮ ครา
เซีญ พี ฆาื ฮลัต อื นึง ซ ยุม แตะ ล่อยญ เจน แตะ
เซ โปน ฮา โอเอฮี ตอก เซ� 16 ป เนอึม นึง อื มัฮ
โตว ฮอยจ เรอึม อื โม เตปด่า� มัฮ ฮอยจ เรอึม อื

โม ป มัฮ จัตเจือ อปัราฮมั� 17 มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ อื
เกือฮ ติ แตะ แปน ตอก โม เอียกปุ แตะ นึง โอเอฮี
โครยญ เจือ� เดอมึ ซ โฮลฮ แปน ฮวันา ซตุ ป เนอมึ
รพาวม ไม่ ป เลียก พาวม นึง ปุย นึง กัน รซอฮ อื ละ
พะจาว� ละ ซ โฮลฮ พะจาว ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย
เบือ อ�ื 18 มัฮ ฆาื เอจี อาวม โกะ อื ป โซะ ไม่ ลอง
โอเอฮี รพาวม อ�ื เซ ป ปุน เรอมึ อื โม ป ลอง โอเอฮี
รพาวม อื ฆาื อ�ื

3
พะเยซู มัฮ ป ระ ไล ฮา ไอ โมเซ

1 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ไน พะจาว เยอ� พะจาว
เอจี กอก โรฮ โม เปะ เอญี เคะ แตะ� มัฮ ฆาื เซ ป
ไมจ เปอะ โตก ลอป ละ พะเยซู ป มัฮ ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะจาว� ไม่ แปน อื ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ� เอจี
มัฮ ป เจือ เอะ ไม่ ปุน แปน เนอะ พีญัน อื เซ� 2 มัฮ
ป เนอึม รพาวม ละ พะจาว ป เลือก แตะ ละ ซ ยุฮ
แตะ กัน เซ� ตอก โรฮ เนอึม รพาวม ไอ โมเซ นึง
กัน ยุฮ แตะ ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เญือะ ยุฮ
พะจาว� 3 ป ยุฮ เญือะ แจง โฮลฮ อื โญตซัก ระ ฮา
เญือะ ยุฮ แตะ เซ� ตอก โรฮ เซ พะเยซู แจง โฮลฮ
อื โญตซัก ระ เนอึม ฮา ไอ โมเซ เซ แม� 4 เญือะ
โครยญ ลัง เงอ� แจง ไก ป ยุฮ อ�ื ป ยุฮ โอเอฮี โค
รยญ เจือ ปังเมอ มัฮ พะจาว� 5 ไอ โมเซ มัฮ ปุย เนอึ
ม รพาวม ละ ยุฮ แตะ กัน ลลาึง โม อซิราเอน� ป มัฮ
ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะจาว� ไอ โมเซ มัฮ กวนไจ ยุฮ
พะจาว� รโฮงะ อาึง โอเอฮี ป ซ เปลีฮ พะจาว เฆียง
เฮ�ี 6พะครติ ปังเมอ มัฮ เอนิ กวน พะจาว� มัฮ ป
อาวต ไม่ เนอึม รพาวม แตะ� มัฮ ป ระ ฮา ปุย ไน
เญือะ ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ เอะ อาวต แนฮ
ไม่ รพาวม กา แตะ ไม่ ซโอว แนฮ รพาวม ไม่ ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ แตะ� เอะ มัฮ โรฮ ปุย ไน เญือะ
ยุฮ พะจาว เซ โรฮ�

เอะ ซ โฮลฮ ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่
พะจาว

7 มัฮ เซ ป อฮั ลปุ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ
เนาะ เฮี ดัฮ เปอะ ฮมอง เซียง พะจาว� 8 ปุ เกือฮ ติ
เปอะ ลึง รพาวม ตอก เญือม เลฮ โม จัตเจือ ไพรม
เปอะ เตียง ป อฮั พะจาว ไพรม อ�ื ปุ ยุฮ ตอก ยุฮ
ปุย ไพรม อื เญือม ลอง อื แลน รพาวม พะจาว นึง
ลาึน เวอืฮ โฮ� 9พะจาว อฮั เฮ�ี จัตเจือ ไพรม เปอะ
เซ เอจี โฮลฮ ยุ กัน ระ ไล ยุฮ อาึ นา เซ รปาวน เนอึ
ม� ปัง ยุ อื ลอง ลัง่ แลน รพาวม อาึ� 10 มัฮ เซ ป
รอก พาวม อาึ นึง โม เซ ฆาื อ�ื อาึ เอจี อฮั ฮะ ตอก
เฮ�ี �โม เฮี เนอมึ โตว รพาวม ละ อาึ� เกือฮ โตว ติ
แตะ ยุง คระ โครง ยุฮ อาึ ติ ชวง�� 11 อาึ ซันญา
ฆาื อื ไม่ รพาวม รอก แตะ ตอก เฮ�ี โม เฮี เญือะ ซ
โฮลฮ โตว เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง
นาตี ป เพรยีง อาึ อาึง เซ�� อฮั เซ พะจาว�

12 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ แฮน โอ เกือฮ ไก ลลาึง แตะ
ปุย อาวต ไม่ รพาวม ฆอก แตะ� ไม่ โอ อื เจือ ปอ ล
เตือฮ แตะ ฮา พะจาว ป ไอม ลอป เซ� 13ฮา เซ ไมจ
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เปอะ ซตอก รเง่อมึ ปุ แตะ โครยญ ซเงะ่� ติ เจน
มัฮ ลัง่ อื ซเงะ เนาะ เฮี ตอก อฮั พะทัม อื โฮ� เดอมึ
มัป่ โอ ซ โฮลฮ จุ โม เปะ เกือฮ อาวต ไม่ ลึง รพาวม
แตะ ติ ปุย เนอึม� 14 ดัฮ เอะ อาวต ตอน ฮมัน นัม
ตัว เปิง แตะ ตอก เญอืม เจือ โรง แตะ ฮอยจ ซลอย
จ ซเลียง โฮ� เอะ เอจี ไก โรฮ รโตง ฆาื นึง กัน ยุฮ
พะครติ� 15 พะทัม อฮั อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี
ดัฮ เปอะ ฮมอง เซียง พะจาว� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลึง
รพาวม ตอก เญอืม เลฮ โม จัตเจือ เปอะ เตียง ป อฮั
พะจาว ไพรม อ�ื� อฮั เซ�

16 มัฮ ปุย ป ฮมอง เซียง พะจาว ไม่ เลฮ แตะ เตียง
ป อฮั อ�ื เอจี มัฮ โม ป นัม ไอ โมเซ เกือฮ โอก ฮา
เมือง อียปิ เตือง โอยจ อ�ื โม่ มัฮ อ�ื 17 มัฮ ปุย ป
รอก พาวม พะจาว นึง รปาวน เนอมึ เมอ� มัฮ โม ป
ยุฮ ป พิต ละ อื เซ� โม่ มัฮ อ�ื โม เซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ
นึง ลาึน เวอืฮ เซ ฆาื อ�ื 18พะจาว เอจี ซันญา อาึง
อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี เญือะ ซ โฮลฮ โตว เลียก ลโล่
ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง นาตี ป เพรยีง อาึ อาึง
เซ�� อฮั เซ� เญือม ซันญา อื อาึง ตอก เซ มัฮ อฮั
อื ละ ปุย� มัฮ อฮั อื ละ โม ป เลฮ เตียง ป อฮั แตะ�
โม่ มัฮ อ�ื 19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ ยุง เงอะ ป โอ
โม เซ โฮลฮ เลียก ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื โอ อื ญอม เจือ ป
อฮั อ�ื

4
1พะจาว เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ เอะ เลียก

ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ แตะ� ดัฮ มัฮ ตอก
เซ ไมจ เอะ แฮน เนอมึ ติ แตะ� ฮอ นึง ซ ไก อื งอ่น
ลลาึง โม เปะ ป โอ ซ โฮลฮ เลียก อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ไม่ อ�ื 2 เอะ เอจี ฮมอง เงอะ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ตอก โรฮ ฮมอง โม เซ อ�ื โม เซ ปัง
ฮมอง อื ปังเมอ โอ ไก ป มัฮ ละ อ�ื นึง โอ อื รปัคัม
ไม่ รพาวม เจือ แตะ� 3 โม เอะ ป ไก รพาวม เจือ เยอ
โฮลฮ เนอึม เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่
พะจาว เบือ อ�ื เอจี ตอก เนอึม อฮั อื เฮ�ี �อาึ ซัน
ญา ฆาื อื ไม่ รพาวม รอก แตะ� โม เฮี เญือะ ซ โฮลฮ
โตว เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง นาตี ป
เพรยีง อาึ อาึง เซ�� อฮั เซ พะจาว� ปัง เอจี ฟวยจ
กัน ยุฮ อื เน่อมึ เญอืม ยุฮ โรง อื ปลัฮเตะ� อฮั ลัง่ อื
ตอก เซ� 4 ไลลวง ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ พะทัม เอจี
อฮั อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �ซเงะ อาแลฮ เซ พะจาว เอจี
ฟวยจ กัน ยุฮ อ�ื ลโล่ะ นึง อ�ื� อฮั เซ� 5 ไลลวง
ลโล่ะ เซ ปังเมอ เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี เญือะ
ซ โฮลฮ โตว เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง
นาตี ป เพรยีง อาึ อาึง เซ�� อฮั เซ�

6 โม ป ฮมอง โรง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
โฮลฮ โตว เลียก อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว�
ฆาื โอ อื เนองึ ป อฮั อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ไก โรฮ งอ่น
ป โฮลฮ เลียก อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว�
7 ไลลวง เซ เอจี ที นึง ป อฮั พะจาว เญือม อฮั อื ซ
ไก ลัง่ ติ เวลา� เวลา กัมโนต อฮั อื เซ มัฮ ลัง่ ติ ไม่
เญอืม อฮั อื �ซเงะ เนาะ เฮ�ี ไม่ ไพรม อ�ื ฟวยจ เซ
แม โฮวน เนอมึ� พะจาว โกว แม ดัก ดอย ด่าวติ ละ
ซ อฮั แตะ ไลลวง ซเงะ เซ� ตอก อฮั อื นึง พะทัม
เอจี อฮั ฮะ เนาะ โฮ�
�ซเงะ เนาะ เฮี ดัฮ เปอะ ฮมอง เซียง พะจาว ปุ

เกือฮ ติ เปอะ ลึง รพาวม�� อฮั เซ�

8 มัฮ ปุน เกือฮ เนอมึ โยชูวา ปุย เลียก ลโล่ะ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว� พะจาว ตึน โอ เญือะ
ซ อฮั แม ไลลวง ซ ไก ลัง่ เวลา ซ เลียก ลโล่ะ ปุย
ไม่ พะจาว ติ เวลา แม� 9 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไก
ลัง่ เวลา เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ปุย ไม่
พะจาว� ตอก เญือม ลโล่ะ พะจาว ซเงะ อาแลฮ
เซ� 10ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ป เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว� เอจี มัฮ ฟวยจ กัน ยุฮ โกะ
อ�ื ซ โฮลฮ ลโล่ะ ฆาื อ�ื ตอก โรฮ ฟวยจ กัน ยุฮ พะ
จาว ไม่ โฮลฮ อื ลโล่ะ โรฮ� 11 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ
เอะ เรยีง รพาวม ละ ซ เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง แตะ ไม่ พะจาว� โม เอะ ไมจ โตว เลฮ เตียง
ป อฮั พะจาว ละ แตะ ติ ตื เนอมึ ตอก เลฮ โม เซ อ�ื
ไม่ โอ อื โฮลฮ เลียก ฆาื อ�ื

12 ลปุง พะจาว มัฮ ป ไก จีวติ นึง� มัฮ ป เกียฮ
รซอฮ กไน โตะ รพาวม ปุย� มัฮ ป ลอม ฮา วจิ ลไล
ลอม� ลล่อน ฮอยจ ละ รพาวม ปุย ไม่ ลปุ อ�ื โพต
ฮอยจ ละ ลฆลอยจ ไม่ ฆัว โตะ ซองั ปุย� มัฮ ป เจีจ
โร กัมกุยฮ ปุย ไม่ ป คิต อื โตะ รพาวม โด่ะ แตะ�
13 ไก โตว ป ไฆลป ฮา ไง่ พะจาว ติ เจือ เนอึม� โอ
เอฮี โครยญ เจือ พะจาว ยุ ตื อ�ื มัฮ ป ที ละ อ�ื เอจี
มัฮ พะจาว เซ ป ซ โฮลฮ เอะ รโฮงะ ไลลวง โกะ แตะ
ละ โครยญ เจือ โครยญ โฆะ แตะ�

พะเยซู มัฮ ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ
(ลลว� 110:4)

14 เอะ เอจี ไก ฮวันา ซตุ ยุฮ ฮุ ป เอจี พา มะลอง
ฮอยจ เคะ พะจาว� เอจี มัฮ พะเยซู กวน พะจาว
เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เอะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ตัม รพาวม เจือ แตะ� ตอก เอจี อฮั ฮะ ติ แตะ
เจือ เซ� 15 ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ เซ มัฮ โตว ป โอ เกีย
ฮ เลียก พาวม โซะไง่ นึง เอะ เญือม อาวต เตอะ ไม่
ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� เอจี มัฮ ป อาวม ลอง โอ
เอฮี รพาวม แตะ ตอก เอะ โครยญ เจือ� ปังเมอ โอ
ยุฮ ป พิต ป โฌวะ ฆาื อื ติ เจือ เนอึม� 16 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ ไมจ เอะ อาวต ไม่ รพาวม กา แตะ ละ ซ
เลียก แตะ เคะ พะจาว� นา ก ไก กุนมุ่น ยุฮ อ�ื มัฮ
นา เซ นา ก ซ ยุ เอะ เลียก พาวม พะจาว นึง แตะ�
ไม่ นา ก ซ โฮลฮ โฮะ กุนมุ่น ละ ซ เรอึม อื เอะ เญื
อม ตุก เกอะ นึง�

5
1 ฮวันา ซตุ โครยญ โฆะ อื มัฮ ป เลือก พะจาว เน่

อมึ นึง ปุย ไน แตะ ละ ซ ดุฮ อื แปน ป รซอฮ ละ แตะ
รโตง ปุย โม เซ� ซตุ เซ มัฮ ป ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
ไม่ มอก อื ตอง ทไว ซัตซิง ละ โตฮ แตะ ปุย ฮา มัป่
ยุฮ อ�ื 2 มัฮ ป ปุน อาวต ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ ละ โม
ป งาว ป ไงญ ไม่ โม ป พิต ป โฌวะ� นึง มัฮ โรฮ โกะ
อื ป กอ ยุฮ ป พิต ตอก ปุย ไฮญ โรฮ� 3 มัฮ ฆาื เซ
ป จัมเปน อื มอก ตอง ทไว ซัตซิง รโตง โกะ แตะ�
ตอก โรฮ ทไว อื รโตง ปุย ไฮญ โรฮ�

4 ไก โตว ป เกียฮ ซาวป ไอฮ โญตซัก ละ โกะ แตะ
ละ ซ แปน อื ฮวันา ซตุ อู� มัฮ พะจาว โน่ง ป เลือก
ปุย แปน ฮวันา ซตุ อู� ตอก โรฮ เญือม เลือก อื อา
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โรน โฮ� 5ตอก โรฮ เซ พะครติ ซาวป โตว ไอฮ โญต
ซัก ละ โกะ แตะ ละ ซ แปน แตะ ฮวันา ซตุ� มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ ละ อ�ื พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ
เปอะ กวน อาึ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี แปน เปือะ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 อฮั โรฮ อื ละ อื ตอก เฮี
ติ โดฮ� �ปะ ซ แปน เปอะ ซตุ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ตอก ไลลวง ซตุ เมละคีซเด่ก�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เญอืม อาวต ลัง่ พะเยซู นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไววอน
เรยีง ไม่ ปัว แตะ โอเอฮี นึง พะจาว ปอ โอก รบวต
แตะ� มัฮ พะจาว เซ โน่ง ป ปุน เกือฮ อื โปน ฮา ยุม
แตะ� พะจาว งอ่ต ป อฮั อื นึง มัฮ อื ป ญอม เนองึ ป
อฮั พะจาว เซ โครยญ เจือ� 8 ปัง มัฮ โกะ อื กวน พะ
จาว� ญอม ลัง่ โอต ป โซะ นึง ฆวต เนองึ แตะ ป อฮั
พะจาว โครยญ เจือ� 9 เญือม เอจี ฟวยจ เนองึ อื ป
อฮั พะจาว กุมปอ โครยญ เจือ� ลอต แปน ป เกียฮ
เกือฮ ปุย โปน มัป่� นึง มัฮ อื กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ
โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ โม ป เนอึง ป อฮั แตะ เตือง
โอยจ อ�ื 10พะจาว เอจี ดุฮ อื แปน ฮวันา ซตุ ฆาื อื
ตอก ไลลวง ซตุ เมละคีซเด่ก�

ไมจ โตว ปุย ไฆร ฮา คระ พะจาว
11 ไลลวง ซตุ เซ โฮวน ลัง่ ตอก ฆวต อฮั ฮะ ละ

เปอะ� มัฮ โอ เญือะ ยุง ตอก ซ อาทิไบ่ แตะ ละ เปอะ
นึง ญัก ลอน ซ คาว โอเอฮี ไจ เปอะ� 12ปเล่ีย เฮี โม
เปะ เอจี ลัง เกียฮ เพอกึ เปอะ ปุย ไฮญ� เมือต แลน
ปังเมอ จัมเปน ลัง่ ปุย ไฮญ เพอกึ โกะ เปอะ� ตอก
เญือม เพอกึ โรง ปุย กวนดุ นึง ไลลวง พะจาว โฮ�
โม เปะ เอจี ลัง เกียฮ ปอน เปอะ โอเอฮี ป ปอน ป
ระ� เมือต แลน โม เปะ จัมเปน ลัง่ เปอะ ญุ นัมโนม
ตอก กวนงกั โฮ� 13ป จัมเปน ลัง่ ญุ นัมโนม มัฮ ลัง่
กวนดุ� นึง โอ อื ดิ เกียฮ แกต เกียฮ รเน ป ปุก ไม่
ป พิต� 14 ป โซม ป ปอน ไฮญ มัฮ ป ปุก ละ ป เอจี
ระ� ปุก ละ ป เอจี กอ เพอกึ ติ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ติ
แตะ เกียฮ ยุง ป ไมจ ไม่ ป ฆอก�

6
1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เอะ โฮว แนฮ ลั่กกา

แตะ ฮอยจ ละ ยุง แตะ ลปุง เพอกึ ตอม ป ปุก ละ ป
เอจี ระ ไน พะครติ� เญือะ ไมจ โตว อฮั ลอป ไลลวง
ป อฮั ปุย ละ เปอะ เมือ โรง อ�ื ตอก ไลลวง เฌาะ
ปุย รพาวม แตะ ฮา กัน ป นัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื
ไม่ ไลลวง ตอก เจือ ปุย พะจาว� 2 ไม่ ไลลวง รปั ปุย
บัป่ติซมา� ไม่ ไลลวง ยอ่ง ปุย เตะ แตะ ราว ปุ แตะ�
ไม่ ไลลวง เกือฮ พะจาว ป ยุม โกฮ ไอม แม� ไม่ กัน
รเตีฮ อื ปุย เกือฮ อื ลอก ตุต โอ เญาะ ไก ลอยจ�
3 เอะ ไมจ โฮว แนฮ ลั่กกา แตะ� เอะ ซ โฮว เนอึม
เมอะ ตอก เซ� ดัฮ พะจาว โพต เอะ โฮว โฮ�

4-6 โม ป เอจี ไฆร ฮา คระ จีวติ ซ เกียฮ เกือฮ แม
เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ติ โฮน แม ตอก เมอ�
ไพรม อื เอจี โฮลฮ อาวต นึง ซเปีย ยุฮ พะจาว� เอจี
อาวม โรฮ อื เญี่ยะๆ เมาะ ญึม ป ปละ ป ซาึต ฮอยจ
เน่อมึ เมือง มะลอง� เอจี โฮลฮ อื รโตง แตะ นึง ลปุ
พะจาว� เอจี ยุง ไอฮ อื นึง โกะ แตะ มัฮ ลปุง พะ

จาว ป ไมจ เจอ� เอจี อาวม โรฮ อมันัต พะจาว ป
ซ เปลีฮ อื ละ ปุย เจน โคระ เฆียง เฮ�ี ปุย ตอก เซ
ดัฮ ไฆร ลัง่ ฮา คระ จีวติ โฮ� เญือะ เกียฮ แปน โตว
เกือฮ อื เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ติ โฮน แม�
นึง เอจี เมาะ อื ป เคิง โคระ แม กวน พะจาว นึง ไมะ
ซาวแควง� ไม่ โชะ อื นา อื ซองนา ปุย เตือง โอยจ
อ�ื

7 ปลัฮเตะ ป ดวต รอาวม เฮละ ราื นึง แตะ ไม่
เกือฮ อื ป ซมา ลโลวง ปุย กวยฮ� ละ ซ ไก ป มัฮ อื
ละ ป มอก ม่า ยุฮ ชจิ เจอ� พะจาว ซ ปิฮ มุ่น ละ อ�ื
8 ดัฮ ปลัฮเตะ กวยฮ กัต ไม่ ไรป นึง โน่ง� ไก โตว ป
มัฮ เฟือฮ� เตะ ตอก เซ เอจี ซดิ ไม่ ซ โฮลฮ พะจาว
ซะ� ลัก่ ก ลอยจ อื ซ ลอก งอ�

9 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ปัง อฮั ฮะ ตอก เซ เอะ แจง
นึง โอ โม เปะ ซ ลอก โอเอฮี ตอก เซ� เอะ ยุง เงอะ
เอจี โฮลฮ โม เปะ ป ไมจ ฮา ป โฮลฮ โม เซ เยอ� นึง
มัฮ เปอะ ปุย เอจี โปน ฮา มัป่ ยุฮ เปอะ� 10พะจาว
ตอก โตว ปุย โอ ยุง กุนมุ่น ยุฮ ปุย ละ แตะ� ซ เบีย
โตว กัน ยุฮ โม เปะ ละ แตะ� รพาวม ฮรกั เปอะ ป
เปลีฮ เปอะ ละ อื นึง เรอมึ เปอะ เอยีกปุ แตะ ไน พะ
จาว� ไม่ เรอมึ ลัง่ เปอะ ฮอยจ ปเล่ีย ปุ โรฮ เบีย อ�ื
11 เอะ ฆวต เกือฮ ลัมเลือ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ
เรยีง รพาวม ละ ยุฮ เปอะ กัน ไมจ ตอก เซ ฮอยจ ซ
ลอยจ ซเลียง� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ เนอึม ป รกวน
แตะ โฮลฮ เซ� 12 เอะ ฆวต เกือฮ โตว โม เปะ แปน
ปุย เกละ� มัฮ ฆวต เกือฮ เปอะ เฮยีน ตอก ยุฮ โม ป
ไก เนอึม รพาวม เจือ อ�ื ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� มัฮ เบือ เซ ป โฮลฮ อื รโตง แตะ นึง ป แฮรน
พะจาว ตัม ป เอจี ซันญา อื อาึง ละ แตะ เซ ฆาื อ�ื

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
13พะจาว เญอืม ซันญา อื อาึง โอเอฮี ละ อปัราฮมั

เมอ� ซันญา ซโตฮ อาึง รซอม แตะ ละ อื ละ ซ ยุฮ
อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง เซ� เญือม ซันญา อื อาึง
รซอม แตะ ละ อื ตอก เซ� มัฮ ลัปลอง อื นึง มอยฮ
โกะ แตะ นึง โอ ป ระ ไล ฮา โกะ อื ไก� 14 อฮั อื ตอก
เฮ�ี �อาึ ซ ปิฮ เนอึม มุ่น ละ เปอะ ไม่ ซ เกือฮ จัต
เจือ เปอะ พรุฮแพร โฮวน�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 อปั
ราฮมั โฮลฮ เนอมึ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ นึง
ปุน มอง อื ป ซันญา พะจาว ละ แตะ เซ ไม่ รพาวม
ลัง่ แตะ�

16 ปุย ปลัฮเตะ เญือม ซันญา อื อาึง โอเอฮี ซโตฮ
โฮ� กอ เกือฮ ป ระ มอยฮ ฮา โกะ แตะ ลัปลอง อื ละ
แตะ� เญือม ยุฮ อื ตอก เซ มัฮ โอ อื เญาะ ซ เกือฮ
ปุย ไก คระ เกียฮ กัฮ เกียฮ เก� 17 พะจาว มัฮ โรฮ
ฆวต เกือฮ อื ซโตฮ ละ โม ป ซ โฮลฮ ป ซันญา แตะ
อาึง เซ� เกือฮ อื ยุง แจง แน โอ โกะ แตะ ซ เปียน
รพาวม แตะ� มัฮ เซ ป ซันญา ซโตฮ อื อาึง รซอม
แตะ ฆาื อ�ื 18 มัฮ ฆาื ป ลอา เจือ เซ� ป ยุง แจง แน
เอะ โอ พะจาว ซ เปียน ไป เปียน มา ป อฮั แตะ ฆาื
อ�ื พะจาว แจง โอ อื ซ เกียฮ อฮั ป โอ เนอึม เมอ�
โม เอะ ป ไอฮ พะจาว แปน ตัว เปิง แตะ โฮลฮ เนอมึ
รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื นึง ระ พาวม เมอะ ไม่ ซ
โฮลฮ แตะ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ ป ซ ไก เฆี
ยง เฮ�ี โอเอฮี ตอก เซ แปน ควน ซโอว รพาวม เอะ
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ไม่� 19 ป ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ เซ มัฮ ป ตอน ยุฮ
รพาวม รโม่ยฮ เฮะ ตอก ซมอ โล่ง โฮ� มัฮ ป แจง
ป แน� ควน ซโอว รพาวม เอะ เซ ไก นึง พากัง นึง
เมือง มะลอง กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ นึง อ�ื
20พะเยซู เอจี โฮว กา เยอะ เลียก กไน ฮอง เซ รโตง
เอะ� เอจี โฮลฮ แปน ฮวันา ซตุ โอ เญาะ ไก ลอยจ
ตอก ไลลวง ซตุ เมละคีซเด่ก โฮ�

7
ไลลวง ซตุ เมละคีซเด่ก
(1 มเซ� 14:17-20)

1 เมละคีซเด่ก เซ มัฮ กซัต เมือง ซาเลม ไพรม อ�ื
มัฮ โรฮ ซตุ รซอฮ ละ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ�
เญือม เอญี อปัราฮมั เน่อมึ โฮว ตอซู แตะ ไม่ กซัต
ปาวน ปุย เซ ไม่ เป อื โม กซัต เซ� รโตฮ ยุ เมละคีซ
เด่ก� เมละคีซเด่ก เซ ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 2 โอเอฮี เมาะ
ป โฮลฮ อปัราฮมั พา เลีฮ กาว ปุน เอจี เกือฮ อื ละ
ซตุ เซ ติ ปุน� มอยฮ เมละคีซเด่ก เซ มัฮ อฮั อื กซัต
อาวต ไม่ กัน ซื กัน ไซ ไม่� อฮั โรฮ กซัต อาวต ไม่
ป เฮน ป ฮลอง ไม่ อื ติ� ตัม ควมัไม มอยฮ เมือง ซา
เลม เซ� 3 ไก โตว ป ยุง มะเปือะ อื ไม่ จัตเจือ ไพรม
อื ติ ปุย เนอึม� ซเงะ เกิต อื ไม่ ซเงะ ยุม อื ปุ โรฮ
ไก ป ยุง� ตอก โรฮ กวน พะจาว� แปน ลอป ซตุ โอ
เญาะ ไก ลอยจ�

4 งอ่ต แลน เมอะ เมาะ ระ ไล อื เซ� อปัราฮมั ป
มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� เมาะ ป โฮลฮ อื เญือม
โฮว รุป แตะ เซ พา เลีฮ กาว ปุน� เอจี เกือฮ อื ละ
ปุย เซ ติ ปุน� 5 ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว โม ซตุ ป มัฮ
จัตเจือ เลวี ลัง โฮลฮ คาวคอง ยุฮ โม อซิราเอน� ไน
กาว ปุน ลัง โฮลฮ อื ติ ปุน� ปัง มัฮ โม เอียกปุ อื เซ
จัตเจือ อปัราฮมั ตอก โม โกะ อื เซ� โม ป มัฮ ซตุ เซ
ลัง โฮลฮ ลัง่ คาวคอง เน่อมึ นึง โม เอยีกปุ แตะ เซ�
6 เมละคีซเด่ก เซ มัฮ โตว จัตเจือ เลว�ี ปังเมอ โฮลฮ
ลัง่ โอเอฮี ยุฮ อปัราฮมั� ไน กาว ปุน โฮลฮ อื ติ ปุน�
ปิฮ โรฮ มุ่น ละ อปัราฮมั ป มัฮ ป ฮอยจ ลปุง ซันญา
ยุฮ พะจาว ละ เซ� 7 ป ปิฮ มุ่น ละ ปุย แจง มัฮ อื ป
ระ ไล ฮา ป โฮลฮ มุ่น ยุฮ อื เซ� 8 โม ซตุ ไฮญ นึง อ�ื
คาวคอง ป โฮลฮ ปุย กาว ปุน ทไว ปุย ละ อื ติ ปุน�
ซตุ โม เซ มัฮ ตื ป เกียฮ ยุม� ซตุ เมละคีซเด่ก เซ
ตัม ป อฮั พะทัม� ปังเมอ มัฮ ป ไอม ลอป� ป โฮลฮ
อปัราฮมั กาว ปุน เซ ทไว อื ละ เมละคีซเด่ก เซ ติ
ปุน โรฮ� 9 เญือม เกือฮ อปัราฮมั โอเอฮี ยุฮ แตะ
ละ อื ตอก เซ� เอจี เมาะ โรฮ เกือฮ เลวี อื ละ อื ติ
โรฮ� กังเคะ เอ จัตเจือ เลวี เซ เอจี มัฮ ป ลัง รปั โอ
เอฮี ป ทไว ปุย ไฮญ� ป โฮลฮ อื กาว ปุน ทไว อื ละ
อื ติ ปุน� 10 เญือม เซ เยอ เลวี ดิ เกิต โตว� อาวต
ลัง่ นึง เนะ นึง ฮนัม จัตเจือ แตะ ป มัฮ อปัราฮมั เซ
เญือม รโตฮ อื ยุ เมละคีซเด่ก เซ�

11 พะจาว เกือฮ โกตไม ยุฮ แตะ ละ โม อซิ รา
เอน ตัม ไลลวง ซตุ โม เลวี เซ� กัน ยุฮ ซตุ โม เลวี
เซ� มัฮ เอจี มัฮ อื ป กุม ป ปอ โครยญ เจือ� เญือะ
จัมเปน โตว ไก ซตุ ไฮญ ละ ปุย� เญือะ จัมเปน โตว

ไก ซตุ ตัม ไลลวง เมละคีซเด่ก ตัง ซตุ ไลลวง อาโรน
เนอ� 12 เญอืม เปียน อื ไลลวง ซตุ เซ� จัมเปน โรฮ
อื เปียน ไลลวง โกตไม ยุฮ แตะ โรฮ� 13 เญือม อฮั
ฮะ ไลลวง เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง พะโองจาว� พะ
โองจาว เซ มัฮ โตว ปุย เกิต นึง เจอ เลว�ี มัฮ เจอ
โน่ง แตะ� ไก โตว ติ ชวง เญือม รซอฮ ปุย เจอ เซ
ละ แปน อื ซตุ แฮรป แตะ คัน ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
ติ ตื เนอึม� 14 เอจี ที ละ ปุย มัฮ พะโองจาว เซ ปุย
เกิต เน่อมึ นึง เจอ ยูด่า� ไอ โมเซ เญอืม อฮั อู อื ไล
ลวง ซตุ โฮ� อฮั โตว ซตุ ซ ไก เน่อมึ นึง เจอ เซ เฟือ
ฮ�

ซตุ โคระ ตอก เมละคีซเด่ก
15 ไลลวง เซ โฮว ละ ที แตะ นึง เฮ�ี เอจี ไก ซตุ

โคระ ติ ป ตอก เมละคีซเด่ก โฮ� 16 มัฮ โตว โฮลฮ อื
แปน ซตุ ตัม โกตไม ป เกว ไม่ จัตเจือ ปุย� มัฮ แปน
อื ซตุ เบือ อมันัต ระ แตะ� นึง มัฮ แตะ ป ไก จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� 17พะทัม เอจี อฮั เฮ�ี �ปะ ซ แปน
เปอะ ซตุ โอ เญาะ ไก ลอยจ ตอก ไลลวง ซตุ เมละ
คีซเด่ก�� อฮั เซ�

18 โกตไม ป ไก ไพรม อื เซ พะจาว เญือะ เกือฮ
โตว ปุย โกว อ�ื นึง โอ อื เกียฮ เรอมึ ปุย ไม่ โอ อื ไก
ป มัฮ� 19 โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เซ ไก โตว อมันัต ละ
ซ เกียฮ เกือฮ แตะ ปุย แปน ปุย ไมจ กุมปอ ละ พะ
จาว โครยญ เจือ� ป โฮลฮ เอะ ปเล่ีย เฮี มัฮ ป ไมจ
แม ฮา เซ� มัฮ โฮลฮ โฮะ ซโอว รพาวม ไม่ ป ซันญา
พะจาว อาึง ละ แตะ� มัฮ เบือ เซ ป โฮลฮ เอะ เลียก
ซดิ ไม่ พะจาว ฆาื อ�ื

20 เญือม ดุฮ อื ปุย ไฮญ แปน ซตุ� ดุฮ โตว อื ไม่
รซอม ซันญา ซโตฮ แตะ� 21พะจาว ปังเมอ ดุฮ พะ
เยซู แปน ซตุ ไม่ รซอม ซันญา ซโตฮ แตะ� มัฮ อฮั
อื ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง อื
ไม่ โอ อื ซ เปียน รพาวม แตะ� ปะ ซ แปน เปอะ ซตุ
โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 เอจี ที นึง พะ
ทัม ติ คอ เซ มัฮ ลปุง ซันญา โคระ ป ลัปลอง พะเยซู
เซ ป ไมจ ฮา ลปุง ซันญา ไพรม เซ�

23 ไก แม ติ เจือ ตอก ตัง อ�ื ซตุ ไฮญ เซ ไก ไม่
ปุ แตะ โฮวน ปุย� โฮลฮ โตว ยุฮ ลอป กัน แตะ นึง
เอจี ยุม อื ปุ ปุ� 24พะเยซู ปังเมอ มัฮ ป ไอม ลอป�
กัน แปน อื ซตุ เซ โฮลฮ แปน ลอป อื โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 25 มัฮ เซ ป เกียฮ เรอึม ลอป อื โม ป ฮอยจ
เคะ พะจาว เบือ โกะ แตะ เซ� เกือฮ โปน ป โอ ไมจ
โครยญ เจือ ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื ป ไอม ลอป ละ ซ ปัว
แตะ โอเอฮี นึง พะจาว รโตง อ�ื

26 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป มัฮ ฮวันา ซตุ ป โปง เนอมึ
แปน แตะ ซตุ ละ เอะ เอ� มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� มัฮ ป
โอ ไก พิต โฌวะ นึง ติ เจือ เนอึม� จีวติ อื มัฮ ป ตัง
โน่ง ฮา จีวติ ปุย มัป่� พะจาว เอจี ยวก อื เกือฮ อาวต
นึง เมือง มะลอง ก ตึก นึง ฮลาวง แตะ� 27ตอก โตว
ฮวันา ซตุ ไฮญ� จัมเปน โตว ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว ฆาื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ รกา ไม่ ฆาื มัป่ ยุฮ ปุย ไฮญ
โครยญ ซเงะ่� พะเยซู เญอืม ทไว อื โกะ แตะ ละ พะ
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จาว เอจี มัฮ โตฮ อื ปุย ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื ทไว อื ติ โฮน
โน่ง� ฟวยจ ไม่ เซ� 28 ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ พะ
จาว ดุฮ ปุย เกือฮ แปน ฮวันา ซตุ เตือง มัฮ อื ป ไก
พิต ไก โฌวะ� ตัม ลปุง ซันญา ซโตฮ แตะ อาึง ป ไก
รเคะ โกตไม เซ� พะจาว ปังเมอ ดุฮ กวน แตะ แปน
ฮวันา ซตุ� พะจาว เกือฮ อื แปน ปุย ญุ่ก เญาะ เติ
โอ เญาะ ไก ลอยจ�

8
พะเยซู มัฮ ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ

1 ไลลวง โอเอฮี ป อฮั ฮะ เซ เอจี รโจะ นึง เฮ�ี เอะ
เอจี ไก ฮวันา ซตุ ตอก เซ ยุฮ ฮุ� มัฮ ป งาวม ลวง
ดอม พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ นึง เมือง มะ
ลอง� 2 มัฮ ป ยุฮ กัน นึง พากัง ซัมคัน ป มัฮ พากัง
เนอมึ ยุฮ พะจาว� มัฮ โตว พากัง ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ�
3 ฮวันา ซตุ โครยญ โฆะ อื มัฮ ตื ป ดุฮ พะจาว ละ ซ
ทไว อื โอเอฮี� ไม่ มอก อื ตอง ซัตซิง ละ แตะ� ฮวั
นา ซตุ ยุฮ เอะ ไมจ โรฮ อื ไก ป ทไว ตอก เซ โรฮ�

4 มัฮ อาวต พะ เยซู นึง ปลัฮ เตะ เฮ�ี ตึน โอ ซ
โฮลฮ แปน ซตุ เฟือฮ� นึง เอจี ไก ซตุ ทไว โอเอฮี
ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� 5 กัน รซอฮ โม เซ นึง พา
กัง เซ� มัฮ ตอก ปุโรม ไม่ ฮุป ฮอย โอเอฮี ป ไก เนอึ
ม นึง เมือง มะลอง โฮ� เอจี ตอก โรฮ อฮั พะจาว อื
ละ ไอ โมเซ เญอืม ซ กัง อื พากัง ไพรม อื โฮ� อฮั เฮี
ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ ยุฮ เกือฮ ตอก ฮุป เปลีฮ อาึ ละ เปอะ

นึง บลาวง เซ โครยญ เจือ� ปุ เกือฮ แพก เฟือฮ
เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

6 ปเล่ีย เฮี กัน รซอฮ พะเยซู ละ พะจาว ปังเมอ
ไมจ แม ฮา กัน ยุฮ ซตุ โม เซ� ตอก โรฮ ไมจ ลปุง
ซันญา โคระ� ป แปน พะเยซู ปุย ซน่ะ นึง อื เซ ฮา
ลปุง ซันญา ไพรม� นึง มัฮ โอเอฮี ป ซันญา โคระ อื
เซ ป ไมจ ฮา ป ซันญา ไพรม อ�ื

7 มัฮ โอ ลปุง ซันญา ไพรม เซ ไก ป วติ ป วงั นึง�
เญือะ จัมเปน โตว ไก ลปุง ซันญา โคระ ฆาื อ�ื 8พะ
จาว ปังเมอ เติ ลัง่ กัน พิต ยุฮ ปุย ไน แตะ� อฮั เฮี
ฆาื อ�ื �เอจี ซ ฮอยจ เวลา เญือม ซ เกือฮ อาึ ลปุง
ซันญา โคระ ละ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า� 9ซ ตอก
โตว ลปุง ซันญา เกือฮ ฮะ ละ จัตเจือ ไพรม อื เญอืม
โตวก อาึ เตะ อื ละ ซ ตาว เยอะ โอก ฮา เมือง อียปิ
โฮ� โม เซ ยุฮ เนอึม โตว อื ตัม ลปุง ซันญา อาึ ไม่
แตะ นึง รพาวม เนอึม แตะ� มัฮ เซ ป โอ อาึ เญือะ
เครองึ นึง โม เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

10 �มัฮ ตอก เฮี ลปุง ซันญา โคระ ซ เกือฮ อาึ ละ
โม อซิราเอน� เฆียง เฮี อาึ ซ อาึง โกตไม ยุฮ แตะ
โตะ รพาวม รโม่ยฮ อ�ื ซ ไซฮ แฮะ กไน โตะ รพาวม
อ�ื อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ โม เซ� โม เซ ซ แปน โรฮ
ปุย ไน อาึ� 11 โม เซ เญือะ ซ โฮลฮ โตว เพอกึ โม
คระ เฌือต แตะ ไม่ ปุย่วง แตะ เกือฮ ยุง ป มัฮ พะ
โองจาว� นึง ซ ยุง อื ป มัฮ อาึ โครยญ โฆะ แตะ�
เน่อมึ นึง ปุย ตุ ปุย เตียม ฮอยจ ละ ป ระ ป คาว�
12 อาึ ซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม ป ยุฮ ป พิต� ไล

ลวง ป พิต ป โฌวะ ยุฮ อื เซ อาึ เญือะ ซ ทื โตว ละ
อ�ื� อฮั เซ�

13 เญือม อู พะจาว ลอก ลปุง ซันญา โคระ เซ�
พะจาว เอจี มัฮ อฮั อื ลปุง ซันญา ไพรม เซ เอจี โปน
กัมโนต� โอเอฮี ป เอจี โปน กัมโนต ไม่ เอจี ไพรม
ลอน อื เซ เอจี มัฮ นัม ไฆร�

9
ไลลวง รซอฮ ซตุ ละ พะจาว

1 กัน ไว ปุย พะจาว ตัม ลปุง ซันญา ไพรม เซ ไก
โรฮ แปน คัก แปน ไล แตะ� นา ก ไว ปุย พะจาว เซ
มัฮ ปุย ปลัฮเตะ ป ยุฮ ฮู� 2 ปุย กัง พากัง นึง อ�ื พา
กัง เซ ไก ลอา ฮอง� ฮอง ก พริ อื อฮั ฮอง ซัมคัน ไม่
อ�ื กไน ฮอง เซ ไก ออม นึง ไม่ โตะ อาวต คโนมปัง
ทไว ปุย ละ พะจาว� 3 ฮอง ลอา เซ รฆุน นึง พากัง
ซัมคัน ติ ปลัฮ� ฮอง กไน นึง อื เซ อฮั ฮอง ตึก นึง
ซัมคัน แตะ ไม่ อ�ื 4 ไก คัน ไคร ก ตอง ปุย ป ซออย
ฮงาื นึง� ไก โรฮ ฮติ อปั นึง ไคร นึง� มัฮ ฮติ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว� กไน ฮติ เซ ไก โดง ไคร อาวต
มานา นึง ไม่ โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน ป เตีย กัก ชุก ฮละ
ไพรม อื โฮ� ไม่ ซโมะ ลอา แพน ป ไซฮ พะจาว ลปุง
ซันญา แตะ นึง� 5 ราว ฮติ เซ ไก ฮุป เตปด่า ไก โพ
รยจ นึง ลอา� ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว� กัง โพรยจ
แตะ ราว รเดือป ฮติ เซ� มัฮ นา เซ นา ก ยวก พะ
จาว มัป่ ยุฮ ปุย� ปเล่ีย เฮี เกียฮ อาทิไบ่ ซโตฮ โตว
โอเอฮี ไล เซ ละ เปอะ ฮอยจ โตะ จวยฮ โตะ แงน�

6 เญือม เอจี ฟวยจ เพรยีง อื อาึง โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� โม ซตุ เลียก โตะพากัง ฮอง กพริอื เซ โครยญ
ซเงะ่ ละ ซ ยุฮ อื กัน ตัม ไล ยุฮ แตะ� 7 มัฮ ฮวันา ซตุ
โน่ง ป โฮลฮ เลียก โตะ ฮอง กไน นึง อื เซ� เลียก ติ
เนอมึ ติ โฮน โน่ง� เญอืม เลียก อื นา เซ โรวก ฮนัม
ซัตซิง ทไว แตะ ละ พะจาว รโตง โกะ แตะ ไม่ รโตง
มัป่ โคะ ยุฮ ปุย นึง โอ อื ยุง� 8 โอเอฮี ไล เซ เอจี ไก
ละ ซ โฮลฮ ลปุ พะจาว เพอกึ เอะ นึง� มัฮ เกือฮ อื
เอะ ยุง ตอก เฮ�ี ติ เจน ไก ลัง่ พากัง ไพรม เซ ดิ
ไก โตว คระ เลียก ปุย นึง ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ
เซ� 9 โอเอฮี ไล เซ มัฮ แพป อื ไม่ เจน ปเล่ีย เฮ�ี
มัฮ เกือฮ อื ปุย ยุง โอ โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว� ไม่
ซัตซิง มอก ปุย ตอง ละ อื เซ� เกียฮ เกือฮ รพาวม
ป ทไว เซ ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว� 10 นึง มัฮ อื ป เกว
ไม่ ป โซม ป ปอน ไม่ ปซี ปซา เกือฮ ปุย ติ แตะ ซงะ่
โน่ง� มัฮ ปซี ปซา ไลลวง ก พริ ปุย ป เกือฮ พะจาว
ปุย โกว จุบัน่ ติ เจน กา เฆียง เติง เวลา ยุฮ โคระ พะ
จาว โอเอฮี โครยญ เจือ�

ฮนัม พะครติ ระ เนอมึ อมันัต
11 พะครติ ปังเมอ เอจี ฮอยจ แปน ฮวันา ซตุ ละ

ซ เกือฮ อื ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เอะ� พากัง นา ก รซอฮ
อื ระ ไล ฮา ป ไพรม อื ไม่ ไมจ อื ฮา อ�ื มัฮ โตว พา
กัง ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ โตว โอเอฮี ไก นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี 12 เญอืม เลียก พะครติ นึง พากัง เซ ไม่ ลอต อื
เลียก นึง ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� เอจี เลียก ติ
โฮน โน่ง� ฟวยจ ไม่ เซ� เญือม เลียก อื โรวก โตว
ฮนัม ปิ ไม่ ฮนัม กวน โมวก ละ ซ ทไว แตะ ละ พะ
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จาว� มัฮ เลียก อื ไม่ ฮนัม โกะ แตะ ไอฮ ละ ซ โฮลฮ
แตะ เกือฮ เอะ โปน มัป่� กัน เกือฮ อื ปุย โปน มัป่
เซ เอจี แปน ป ฟวยจ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 13ฮนัม ปิ
ไม่ ฮนัม โมวก โปก ไม่ จะ กวน โมวก ตอง อื เซ� โม
ซตุ ซพรอต อื นึง ปุย ละ ซ เกือฮ อื ซงะ่ ไล ตัม รติ
ทื อื เซ� 14 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ฮนัม พะครติ โม่ ระ เนอึ
ม ฮา เซ อมันัต อ�ื พะครติ เซ ทไว ติ แตะ ละ พะ
จาว เบือ ลปุ พะจาว ป ไอม ลอป เซ� เอจี แปน ควน
ยวก พะจาว มัป่ ละ ปุย� กัน ทไว อื ติ แตะ เซ มัฮ ป
กุม ป ปอ โครยญ เจือ� ฮนัม อื เกียฮ เกือฮ รพาวม
รโม่ยฮ เอะ ซงะ่ ฮา กัน ป นัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม� เด
อมึ เอะ ซ โฮลฮ รซอฮ ละ พะจาว ป ไอม ลอป เซ�

15 มัฮ เซ ป โฮลฮ พะครติ แปน ปุย ซน่ะ นึง ลปุง
ซันญา โคระ ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง
ซ เกือฮ อื โม ป กอก พะจาว เอญี เคะ แตะ โฮลฮ ป
ไมจ ป ญุ่ก โอ เญาะ ไก ลอยจ� ตัม ป ซันญา พะจาว
อาึง ละ อ�ื นึง ยุม โกะ อื ละ ซ โตฮ แตะ ปุย เกือฮ
โปน ฮา พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื เญือม อาวต ลัง่ อื ฆรมึ
ลวงั บัง่คัป ลปุง ซันญา ไพรม เซ�

16 ดัฮ ปุย ไซฮ อาึง นังซื พิ ไนกัม* โฮ� นังซื เซ
โฮลฮ โตว ปุย โกว กา เฆียง แจง ยุม ป ไซฮ อื เซ�
17 นังซื เซ ไก โตว ป มัฮ เญอืม ไอม ลัง่ ป ไซฮ อื เซ�
มัฮ ฟวยจ ยุม อื ซ โฮลฮ ปุย โกว เยอ� 18 ตอก โรฮ
เซ ลปุง ซันญา ไพรม เซ� ดัฮ โอ โกว ฮนัม โฮ� เกีย
ฮ แปน โตว โรฮ ป โกว� 19 เมือ โรง อื ไอ โมเซ ร
โฮงะ ป ซตอก พะจาว อาึง ละ ปุย ตัม ป ไก อื นึง
โกตไม� ฟวยจ เซ ตุย ฮนัม กวน โมวก ไม่ รอาวม�
โกว โคะ ฮุโซป� เวอืน อื นึง ฮาึก แกะ ซครกั ละ ซ ซ
พรอต อื ฮนัม เซ นึง นังซื โกตไม เซ ไม่ นึง ปุย เตือง
โอยจ อ�ื 20 อฮั เฮี ไม่ อ�ื �เฮี มัฮ ฮนัม ป ตอน ยุฮ
ลปุง ซันญา พะจาว ละ เปอะ� มัฮ เกือฮ อื โม เปะ
ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 21 ฟวยจ
เซ ไอ โมเซ ซพรอต โรฮ ฮนัม เซ นึง พากัง ไม่ นึง เค
รองึ ป โกว ซตุ ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะจาว โครยญ
เจือ� 22ป เนอมึ นึง อื ตัม โกตไม เซ โอเอฮี ซเปี มัฮ
โครยญ เจือ พะจาว เมีญ อื มัฮ ป ซงะ่ เบือ ฮนัม�
ดัฮ ฮนัม โอ ปัต โฮ� พะจาว ไก โตว ตอก ยวก มัป่
กัฮ ตุต ละ ปุย�

พะครติ เกียฮ ยวก มัป่ ยุฮ ปุย
23 พากัง ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื เซ มัฮ ฮุป ฮอย ป

เนอึม ป ไก นึง เมือง มะลอง� โอเอฮี โม เซ จัมเปน
ปุย ไมจ เกือฮ ซงะ่ เบือ ฮนัม ซัตซิง ทไว แตะ เซ� โอ
เอฮี ป เนอมึ ป ไก นึง เมือง มะลอง เซ� ปังเมอ ไมจ
อื โกว คอง ทไว ป ไมจ เนอมึ ฮา เซ แม� 24พะครติ
มัฮ โตว เลียก อื นึง ฮอง ซัมคัน ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ ป
โกว ปุย ตัง ป เนอึม เซ� เอจี มัฮ เลียก อื เคะ พะ
จาว นึง เมือง มะลอง ฆรอ เอะ� อาวต เอนิ ซองนา
พะจาว ละ เรอึม แตะ เอะ� 25 ฮวันา ซตุ ยุฮ โม อซิ
ราเอน เลียก นึง ฮอง ซัมคัน เซ ไม่ ฮนัม ซัตซิง ทไว
แตะ เซ โครยญ เนอึม� พะครติ ปังเมอ โอ เลียก

ทไว ติ แตะ โฮวน โฮน ตอก เซ� 26 มัฮ มัฮ อื ตอก
เซ ตึน ซ จัมเปน อื อาวม ป โซะ โฮวน โฮน เน่อมึ
เญอืม ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ เมือ โรง อื ฮอยจ ปเล่ีย�
ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� พะครติ มัฮ ฮอยจ ทไว อื ติ
แตะ แปน ควน ยวก พะจาว มัป่ ยุฮ ปุย เญอืม เอจี ซ
โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี ฮอยจ ติ โฮน โน่ง� ฟวยจ
ไม่ เซ� 27 ปุย เตือง โอยจ อื จัมเปน อื ยุม ติ โฮน�
ฟวยจ เซ ซ โฮลฮ พะจาว รเตีฮ� 28 ตอก โรฮ เซ�
พะครติ เอจี ทไว ติ แตะ ละ พะจาว ติ โฮน โน่ง ละ ซ
ยวก อื โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย โฮวน� ซ ฮอยจ แม ติ โฮน�
มัฮ โตว ซ ฮอยจ อื ละ ยวก แตะ มัป่� มัฮ ฮอยจ อื
ละ ซ เกือฮ แตะ โม ป รกวน แตะ ฮอยจ เซ โปน ป
โอ ไมจ โครยญ เจือ�

10
1 โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ มัฮ ตอก อื ปุโรม ป ไมจ ป

ญุ่ก ป ซ ไก เจน ลั่กกา เอะ� ตอก เนอึม โตว ป ไก
เมือง มะลอง� มัฮ เซ ป แจง โอ ป ตอง ปุย ทไว โค
รยญ เคิ โครยญ เนอึม ตัม โกตไม เซ ซ เกียฮ เกือฮ
โม ป ฮอยจ เคะ พะจาว เซ แปน ปุย กุมปอ ละ อื เบือ
อ�ื 2 โม ป ไว พะจาว เซ� มัฮ โฮลฮ เนอมึ อื แปน ปุย
ซงะ่ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ ตึน โอ เญือะ ซ อาวม พิต แตะ�
ตึน ซ เลิก อื ฆาื อื ตอง แตะ ทไว โอเอฮี เซ� 3 ปัง
เมอ โอ มัฮ ตอก เซ� ป ตอง ปุย ทไว เซ มัฮ เมาะ
เกือฮ อื ดอฮ ละ ป พิต ยุฮ แตะ โครยญ เคิ โครยญ
เนอึม� 4 ฮนัม โมวก โปก ไม่ ฮนัม ปิ เซ แจง โอ อื
ปุน ยวก โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย ติ ชวง�

5 เญือม ฮอยจ โรง พะครติ นึง ปลัฮเตะ� อฮั เฮี
ละ พะจาว ฆาื อ�ื �ปะ ฆวต ไอฮ เปอะ โตว โอเอฮี
ทไว ปุย ละ แตะ ไม่ ซัต ซิง มอก ปุย ตอง ทไว ละ
เปอะ� ปะ เอจี เพรยีง เปอะ อาึง เนะซองั ละ อาึ�
6 กัน มอก ปุย ตอง ซัตซิง เตือง โม่ว อ�ื ไม่ กัน ทไว
ปุย ซัตซิง ละ ซ ยวก ปะ มัป่ ยุฮ อื ปุก โตว รพาวม
เปอะ� 7 เญือม เซ อาึ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ
อาวต นา เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ปุก อื รพาวม เปอะ�
เอจี ตอก โรฮ ไซฮ ปุย อาึง ไลลวง อาึ นึง นังซื โกตไม
ยุฮ เปอะ โฮ� � อฮั เซ�

8 เมือ โรง อื เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปะ ฆวต ไอฮ
เปอะ โตว ป ทไว ปุย ไม่ ซัตซิง มอก อื ตอง ทไว� มัฮ
โตว ป ปุก รพาวม เปอะ� ซัตซิง ตอง ปุย นึง คัน ทไว
ไม่ โอเอฮี ทไว ปุย ละ ยวก ปะ มัป่ ยุฮ อ�ื มัฮ โตว ป
ฆวต ไอฮ เปอะ ติ ตื เนอึม�� ปัง ตอง ปุย ทไว โอ
เอฮี โม เซ ตัม โกตไม ญุ่ก� พะครติ อฮั ลัง่ อื ตอก
เซ� 9ฟวยจ เซ อฮั แม เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ อาวต
นา เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ปุก อื รพาวม เปอะ�� อฮั
เซ� มัฮ เซ ป ละ โปวฮ พะจาว ไล ตอง ปุย ทไว โอ
เอฮี เซ ฆาื อ�ื เกือฮ ไล ทไว พะครติ ติ แตะ เซ อาวต
ตัง อ�ื 10 เอะ เอจี โฮลฮ แปน ปุย ซงะ่ ฮา มัป่ เบือ
ยุฮ พะเยซูครติ อื ตัม ป ปุก อื รพาวม พะจาว� มัฮ
เกือฮ อื เอะ ซงะ่ นึง ทไว อื โกะ แตะ ติ โฮน เซ โน่ง�
ฟวยจ ไม่ เซ�

* 9:16 9:16 นังซื พิไนกัม เซ มัฮ นังซื ไลลวง รฆุ ปุย อาึง คาวคอง แตะ กา ยุม แตะ� ดัฮ โกะ อื เอจี ยุม โฮ� ไมจ ปุย ยุฮ ตัม ป ไซฮ อื อาึง
เซ�
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11 โม ซตุ โครยญ โฆะ อื ชุง ยุฮ กัน ยุฮ แตะ โค
รยญ ซเงะ่� มอก ตอง ทไว ลอป โอเอฮี ตอก ป กอ
ยุฮ ไพรม แตะ� ป ทไว อื เซ ปังเมอ โอ ปุน ยวก
โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย� 12 พะครติ ปังเมอ ทไว ติ แตะ
แปน ควน ยวก มัป่ ติ โฮน โน่ง� โฮลฮ ปุย โกว ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ� ฟวยจ เซ งาวม ลวง ดอม พะ
จาว� 13ปเล่ีย เฮี มอง ลัง่ อื นา เซ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ
พะจาว ป รุป ไม่ อื อาวตฆรมึ ชวง อ�ื 14 ดัฮ มัฮ ตอก
เซ กัน ทไว อื ติ แตะ ติ โฮน โน่ง เซ� ปุน เกือฮ เอนิ
โม ป ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ เซ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ เติ
โอ เญาะ ไก ลอยจ เบือ อ�ื

15ลปุ พะจาว เอจี ลัปลอง โรฮ ไลลวง เฮี ละ เอะ�
มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี

16 �เฆียง เฮี อาึ ซ เกือฮ ลปุง ซันญา ละ อื ตอก
เฮ�ี อาึ ซ อาึง โกตไม ยุฮ แตะ โตะ รพาวม รโม่ยฮ
อ�ื ซ ไซฮ แฮะ กไน โตะ รพาวม อ�ื� อฮั เซ พะ
จาว�

17 อฮั โรฮ อื ตอก เฮี ติ มวยญ� �ไลลวง ป พิต ป
โฌวะ ยุฮ อื ไม่ ป ฆอก ป เบร ยุฮ อื อาึ เญือะ ซ ทื
โตว ละ อ�ื� อฮั เซ� 18 ดัฮ พะจาว เอจี ยวก ละ อื
ตอก เซ โฮ� เญือะ จัมเปน โตว ทไว แม โอเอฮี ละ ซ
เกือฮ แตะ พะจาว ยวก มัป่ ละ แตะ�

ไมจ เอะ เลียก ซดิ ไม่ พะจาว
19 เอยีกปุ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ฮนัมพะเยซู เอจี เกือฮ

เอะ แรป เลียก โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ ไม่
รพาวม กา แตะ� 20พะเยซู เอจี โปฮ คระ โคระ ละ
เอะ� มัฮ คระ นา ก โฮลฮ เอะ จีวติ แตะ นึง� มัฮ
คระ เลียก พา พากัง ซัมคัน เซ� พากัง เซ เอจี มัฮ
เอนิ เนะซองั โกะ อ�ื 21 เอะ เอจี ไก ฮวันา ซตุ ยุฮ
ฮุ� ป แปน ไกญกอ ละ ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะจาว�
22 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เอะ เลียก ซดิ ไม่ พะ
จาว ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� ไม่ รพาวม เจือ แจง
แน แตะ� ไมจ เลียก ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม โอ รโจฮ
ไอฮ ติ แตะ� ไม่ โกะ เนอึม ป เอจี พัก แตะ ซงะ่ นึง
รอาวม ซงะ่ ซงอม� 23 ไมจ เอะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน� ไม่ ซโอว รพาวม แตะ ไม่ ป ซันญา พะจาว
อาึง ละ แตะ ตอก อฮั ฮะ ติ แตะ เจือ เซ� พะจาว
ป ซันญา อาึง โอเอฮี ละ ปุย เซ� มัฮ ป ปุน อาึง ปุย
รพาวม แตะ นึง� 24 ไมจ เอะ ไก รพาวม นึง ปุ แตะ�
ละ ซ เรอึม ซอ รพาวม ปุ แตะ เกือฮ เปลีฮ รพาวม
ฮรกั ละ ปุย� ไม่ ยุฮ แตะ กัน ไมจ� 25 ไมจ โตว เอะ
ซลัฮ นึง ไลลวง กอ โพรม แตะ ไม่ ปุ แตะ ตอก ซลัฮ
ปุย งอ่น� ฮา เซ ไมจ เอะ ซตอก ปุ แตะ เกือฮ ปุ แตะ
ไมจ มวน รพาวม� เญอืม งอ่ต เปอะ ไลลวง เอจี ซดิ
ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะโองจาว� ไมจ เปอะ โฮว ละ ยุฮ
แตะ ตอก เซ ละ ปุ แตะ�

26 เอะ เญือม เอจี ยุง ลปุง เนอึม� ดัฮ โฆง แนฮ
ยุฮ ป พิต โฮ� เญือะ ไก โตว ควน ยวก มัป่ ละ เอะ
เอ� 27 ดัฮ โฆง แนฮ ยุฮ ป พิต ตอก เซ โฮ� ไก ลัง่
ติ โน่ง คระ โบฮ ละ เอะ เอ� ไมจ รไจจ เนอึม นึง�
มัฮ กัน รเตีฮ ไม่ งอ ระ ป ซ ไลจ ยุฮ โม ป เลฮ เตียง
ป อฮั พะจาว� 28 ป เลฮ เตียง ป อฮั โกตไม ยุฮ ไอ
โมเซ� ดัฮ ไก พญีัน ยุ ลอา ลอวย ปุย� เญือะ ไก โตว

ตอก เกียฮ แตวะ ตุต อ�ื จัมเปน ลอก ตุต ฮอยจ ละ
ยุม แตะ� 29 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ป พามัต กวน พะจาว�
ไม่ พลิฮ บึน อื ฮนัม ป เกือฮ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
ตอน� ป เกียฮ เกือฮ ปุย ซงะ่ เซ� ไม่ เพียก แฮม อื
ลปุ พะจาว ป เกือฮ กุนมุ่น ละ แตะ เซ� ตึน ซ ระ
เนอมึ ฮา เซ ตุต อ�ื 30 เอะ ยุง เงอะ มัฮ อื พะจาว ป
อฮั เฮ�ี �มัฮ อาึ ป ซ รเตีฮ ปุย เกือฮ ลอก ตุต แตะ�
มัฮ อาึ ป ซ โรก เวน ละ ปุย�� อฮั เซ� อฮั แม อื
ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ไน แตะ��
อฮั เซ� 31 กัน อาวม ปุย เตะ พะจาว ป ไอม ลอป นึง
กัน รเตีฮ ยุฮ อ�ื มัฮ เนอมึ ป ไมจ ปุย ฮลัต นึง�

32 ไมจ เปอะ ไตม ตอก มัฮ ตอก มอยฮ แตะ เญอืม
เจือ โรง เปอะ� เญอืม เซ เยอ ฟวยจ ซอต ซเปีย พะ
จาว นึง เปอะ� โม เปะ โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ โฮวน
เจือ� ปังเมอ โอ เปอะ ไป นึง� 33 ไก ติ ติ เลีฮ เญอืม
เพียก แฮม ปุย เปอะ� ไม่ คัม ตุง อื โม เปะ ซองนา
ปุย เตือง โอยจ อ�ื ติ ติ เลีฮ อื ญอม เปอะ แปน มู
ติ ไม่ โม ป ลอก ป โซะ ตอก เซ� 34 โม เปะ เลียก
พาวม เปอะ นึง โม ป คัง ปุย อาึง โตะ คอก� เญือม
ลู ปุย ตุย คาวคอง เปอะ� โม เปะ ญอม เปอะ เกือฮ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง เอจี ยุง ที เปอะ ไก
คาวคอง ไมจ ฮา เซ ยุฮ แตะ ป โอ เญือะ เกียฮ ไลจ
เกียฮ ไฆร�

35 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ โปวฮ รพาวม อาวต ตอน
ฮมัน เปอะ นัม พะจาว เซ� นึง ซ โฮลฮ เปอะ ลังวนั
ระ แตะ เบือ อ�ื 36 ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ เดอมึ เปอะ ซ ปุน ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� ไม่
ซ โฮลฮ เปอะ ป ซันญา อื อาึง ละ แตะ� 37 เอจี ตอก
อฮั พะทัม อื เฮ�ี �ไก ลัง่ ติ เตะ โน่ง� ป ซ ฮอยจ เซ
ซ ฮอยจ เนอึม� ซ มอง โตว อื เล่ีญ� 38 ปุย ไน อาึ
ป อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ซ ไก จีวติ เบือ รพาวม
เจือ แตะ� ดัฮ ไก ป แม ลัก่เคะ แตะ� ปุย เซ ปังเมอ
โอ ซ ปุก รพาวม เมอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ� 39 เอะ
มัฮ โตว ป แม ลัก่เคะ แตะ ฮอยจ ละ ซ ไลจ ซ โลม
แตะ� เอะ มัฮ ป ไก รพาวม เจือ ฮอยจ ละ โฮลฮ โฮะ
จีวติ แตะ�

11
ไลลวง รพาวม เจือ

1 รพาวม เจือ มัฮ ป เกือฮ ปุย แจง แน นึง ซ โฮลฮ
แตะ ป ซโอว รพาวม แตะ ไม่ เซ� มัฮ ป เกือฮ ปุย
ยุง ซโตฮ ไก โอเอฮี ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ�
2 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื เซ ป โฮลฮ ปุย ไพรม แปน
ปุย ปุก รพาวม พะจาว เบือ อ�ื

3 มัฮ รพาวม เจือ เยอะ ป เกือฮ เอะ ยุง เกิต ปลัฮ
เตะ ปลัฮ มะลอง ไม่ โอเอฮี นึง อื โครยญ เจือ เบือ
ลปุง พะจาว� เอจี ที นึง เซ มัฮ โอเอฮี ป เกียฮ ยุ ปุย
นึง ไง่ แตะ ป เกิต เบือ โอเอฮี โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่
แตะ เซ�

4 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ทไว เฮเบ่น โอเอฮี ไมจ
ละ พะจาว ฮา ป ทไว คาอนิ ละ อ�ื โฮลฮ พะจาว
เมีญ มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ เบือ รพาวม เจือ อื เซ� นึง ปุก
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ป ทไว อื เซ รพาวม พะจาว� ปัง เอจี ยุม� เฮเบ่น
ลปุง ลัง่ ละ เอะ เบือ ไก รพาวม เจือ แตะ เซ�

5 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โฮลฮ พะจาว ตุย เอ
โนก เตือง โอ อื โฮลฮ ยุม เมอ� ปุย ปัง ซาวป อ�ื
ยุ โตว อื นึง เอจี ตุย พะจาว อ�ื พะทัม เอจี อฮั เอ
โนก มัฮ ปุย ปุก รพาวม พะจาว เน่อมึ กา ตุย พะจาว
อื ลัง่� 6 ปุย ดัฮ โอ ไก รพาวม เจือ� เกียฮ ปุก โตว
รพาวม พะจาว� ป ฮอยจ เคะ พะจาว ไมจ อื เจือ ไก
พะจาว� ไม่ ไมจ อื เจือ ซ เกือฮ อื ลังวนั ละ โม ป
ซาวป ยุ แตะ�

7 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป งอ่ต โนอา ลปุง ซตอก
พะจาว แตะ� นึง ไลลวง โอเอฮี โอ อื ดิ โฮลฮ ยุ นึง
ไง่ แตะ ป ซ เกิต ลั่กกา แตะ� เนอึง ป อฮั พะจาว
ละ แตะ เซ� ยุฮ โล่ง ฆาื อื ละ ซ โฮลฮ แตะ โปน ฮา
รอาวม� เตือง โกะ เตือง เญือะ แตะ� เญือม ยุฮ อื
ตอก เซ เอจี มัฮ ควน เกือฮ อื ปุย ปลัฮเตะ ลอก ตุต
แตะ เตือง โอยจ อ�ื โกะ อื โฮลฮ พะจาว เมีญ มัฮ
ปุย ซื ปุย ไซ เบือ รพาวม เจือ อ�ื

8 อปัราฮมั� เญอืม กอก พะจาว อื โอก โฮว ฮอยจ
เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง ละ อื เซ� เนองึ ป อฮั พะ
จาว ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ แตะ� มัฮ เบือ รพาวม
เจือ อื เซ ป โอก อื ฆาื อื ฮา เมือง โกะ แตะ เซ� เตือง
โอ แตะ ยุง นา ก ซ โฮว แตะ� 9 มัฮ เบือ รพาวม เจือ
อื เซ ป โฮลฮ อื แปน ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว นึง เมือง
ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ เซ ฆาื อ�ื อาวต นึง
พากัง ตอก โรฮ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป ป โฮลฮ โรฮ ลปุง
ซันญา ติ เซ เน่อมึ นึง พะจาว โรฮ� 10 อปัราฮมั เซ
กัมลัง รกวน ยุ เมือง ป ตอน ป ฮมัน เนอึม� ป เตะ
ป แนต เมือง เซ ไม่ ป ยุฮ ฮู เอจี มัฮ พะจาว�

11 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โฮลฮ ลัง่ ซารา กวน
แตะ� เตือง เอจี กวต เนอึม แตะ� ไม่ มัฮ แตะ ปุย
โอ เกียฮ ไก กวน� ซารา เจือ มัฮ พะจาว ป ซันญา
อาึง โอเอฮี ละ แตะ เซ ป เนอึม รพาวม� 12 อปัรา
ฮมั ปัง เอจี เมาะ ป ยุม� โฮลฮ ลัง่ จัตเจือ แตะ โฮวน
เมาะ ซโมยญ นึง มะลอง� โฮวน ปอ โอ ปุย เญือะ
เกียฮ เมีญ ตอก ไฮมจ ไก นึง เกาะ โฮ� มัฮ ตื ป เกิต
เน่อมึ นึง จัตเจือ ปุย ติ เซ เตือง โอยจ อ�ื

13 ปุย โม เซ อาวต ไม่ รพาวม เจือ แตะ ฮอยจ ละ
ซเงะ ยุม แตะ เตือง โอยจ อ�ื ดิ โฮลฮ โตว อื ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ แตะ เซ� โม เซ ปังเมอ เอจี ซวน
อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื ไม่ เอจี แจง แน อื นึง ซ โฮลฮ เนอึ
ม แตะ โอเอฮี เซ� เญือม อาวต อื นึง ปลัฮเตะ เฮี
โซะ กิจ โตว นึง อฮั แตะ ติ แตะ มัฮ ปุย ตัง เมือง�
ไม่ โอ แตะ ไก เญือะ อาวต คราว โซม นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี 14 โม ป อฮั โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เกือฮ อื ที ละ ปุย
มัฮ แตะ ป ซาวป ยุ เมือง ป ซ โฮลฮ แตะ แปน เมือง
โกะ แตะ� 15 เญาะ ซฆลอย โตว เมือง ไพรม ป โอก
แตะ ฮา เซ� มัฮ ซฆลอย เนอึม อื ตึน ซ ไก ตอก ซ
เกียฮ แม อื ฮอยจ นึง อ�ื 16ญันได่ เมือง โคระ ป
ซาวป อื ยุ เซ ไมจ แม ฮา เมือง ไพรม ป โอก อื ฮา
เซ� มัฮ เมือง มะลอง ป ซาวป อื เซ� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ เญอืม อฮั โม เซ พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ อ�ื พะ

จาว โซะกิจ โตว ฆาื อื นึง เอจี ยุฮ อื อาึง เมือง ละ อื
ติ โดฮ�

17 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ทไว อปัราฮมั ยซิฮกั
ป มัฮ กวน แตะ เซ ละ พะจาว เญือม ลอง พะจาว
รพาวม อื โฮ� ปัง มัฮ อปัราฮมั ป โฮลฮ รปั ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว� ญอม ลัง่ ทไว กวน ติ แตะ เซ ละ
พะจาว� 18 พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�จัตเจือ เปอะ ซ เกิต เน่อมึ นึง ยซิฮกั เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื 19 อปัราฮมั เจือ เนอึม ซ เกือฮ พะจาว ยซิ
ฮกั โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ปัง โอ มัฮ ยุม
เนอมึ อื เอจี เมาะ โรฮ โกฮ ไอม ยซิฮกั เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ ละ อ�ื

20 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ปิฮ ยซิฮกั มุ่น ละ ยา
โคป ไม่ เอซาว ไม่ รโฮงะ อื อาึง โอเอฮี ป ซ ไก ลัก่กา
อ�ื

21 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ปิฮ ยาโคป มุ่น ละ
กวน โยเซป เตือง ลอา อื กา ยุม แตะ� นุ่ม ราว เปื
อง โคะ ฆิ แตะ ไม่ ไววอน แตะ ละ พะจาว�

22 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป อู โยเซป ไลลวง ซ โอก
โม อซิราเอน ฮา เมือง อียปิ เญือม เอจี ซ ยุม แตะ
ฆาื อ�ื ซตอก อาึง ปุย นึง ไลลวง ซ ไมจ อื ยุฮ ไม่ โกะ
ยุม แตะ�

23 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป เม่าะ มะเปือะ ไอ โมเซ
กวน แตะ ลอวย เคิ ฆาื อ�ื ยุ มัฮ อื กวนดุ ไมจ เนอึ
ม� ฮลัต โตว นึง ซ เลฮ แตะ เตียง ป อฮั กซัต เซ�

24 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อ�ื ไอ โมเซ เญือม เอจี
ระ อื ญอม โตว เกือฮ ปุย อฮั แตะ มัฮ กวนโซะ กซัต
เมือง อียปิ� 25 ฮา ซ เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม
นึง ป ฆอก ป เบร จุบัน่ เซ� ญอม โอต ดิ ป โซะ ไม่
ปุย ไน พะจาว ฮา อ�ื 26 เอจี มัฮ เมีญ อื กัน โอต
แตะ เพียก แฮม ปุย แตะ เบือ พะครติ ป ซ ฮอยจ
เซ� ไมจ ฮา ซ โฮลฮ แตะ คาวคอง ไมจ เมือง อียปิ
เตือง โอยจ อ�ื นึง งอ่ต อื ไลลวง ซ โฮลฮ แตะ ลัง
วนั ลั่กกา แตะ� 27 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โอก
ไอ โมเซ ฮา เมือง อยีปิ เตือง โอ แตะ ฮลัต นึง ฮาวก
รพาวม กซัต ละ แตะ� เอจี มัฮ อาวต อื ไม่ รพาวม
เจือ แจง แน แตะ� นึง เมาะ อื ป โฮลฮ ยุ พะจาว ป
โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� 28 มัฮ เบือ รพาวม เจือ
อื ป เกือฮ ไอ โมเซ ปุย ไก ไล โซม เลียง ฌาว ฆาื อ�ื
เกือฮ โรฮ ปุย ซพรอต ฮนัม นึง มะรเวอืะ เญือะ แตะ
โครยญ เญือะ� เดอมึ เตปด่า ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
เซ โอ ซ ยุฮ ยุม ไม่ กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน ติ ตื
เนอมึ�

29 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โฮลฮ โม อซิราเอน เตื
อง ปลัฮ รอาวม ซครกั ตอก โฮว ปุย นึง เตะ ซออฮ
โฮ� เญือม ริ โม อียปิ เตือง ตอก เซ ปังเมอ รมัม่
เอนิ ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื

30 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ลเลอึม โม อซิราเอน
ยุฮ ฆรุง เวยีง เยรโีค เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ โฮว กูแก
อื อาแลฮ ซเงะ เซ�

31 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โอ ราฮปั ป มัฮ มอ
จังคึต เซ ยุม ดิ ไม่ โม ป โอ เนอึง ป อฮั พะจาว ฆาื
อ�ื มัฮ เบือ รปัคัม อื ป ฮอยจ เลียป เมือง แตะ เซ
ไมจๆ�

32 โฮวน ลัง่ ป เกียฮ อฮั ฮา� ปังเมอ โอ ไก เวลา
ละ ซ อฮั แตะ ละ เปอะ� ตอก ไลลวง กิเด่โอน� บ่า
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รกั� แซมซัน� เยปทา� ด่าวติ� ซามูเอน ไม่ โม ป
ซึป ลปุง พะจาว� 33 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป เป ปุย
โม เซ เญอืม รุป แตะ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ ฆาื อ�ื โฮลฮ
ตัตเตียง บัน่เมือง ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� เอจี โฮลฮ
เนอึม ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ� เอจี ปุน โฮม
วต รฮญิป มวยญ รเวยี ซิงโต� 34 เอจี ญึ่ต ยุฮ งอ
ระ� โปน โรฮ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ แตะ นึง วจิ� เญอืม ชุม
เรยีง อื พะจาว เกือฮ แม เรยีง แด่น ละ อ�ื เญือม
รุป อื ปุ แตะ ไม่ ปุย โฮลฮ เรยีง แด่น ระ แตะ� โม
ตฮนั ตังเมือง ไป นึง อ�ื แตกฟุง โอยจ ยุฮ อ�ื 35 โม
ปรโปวน โฮลฮ ยุ โกฮ ไอม กวน แตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ เบือ รพาวม เจือ อ�ื ปุย งอ่น อื ญอม โตว เกือฮ
ปุย พลวย แตะ� ญอม โอต คัม ตุง ปุย แตะ ฮอยจ
ละ ยุม แตะ� เดอมึ ซ โฮลฮ โกฮ ไอม แม ละ จีวติ
ป ไมจ ฮา จีวติ ไพรม แตะ เซ� 36 งอ่น อื โฮลฮ ปุย
เพยีก แฮม ไม่ โฮลฮ ปุย เฟียต ปุฮ� งอ่น อื ลอก เฮ
ลีจ� อาวต โตะ คอก� 37 งอ่น อื โฮลฮ ปุย แล่น นึง
ซโมะ� งอ่น อื โฮลฮ ปุย เลือ ดุต เลีฮ ลอา� ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ อื นึง วจิ งอ่น� งอ่น อื ตอ ไป ตอ มา ไม่ โฮลฮ
แตะ จาวป ฮกั ปิ ฮกั แกะ ตัง เครองึ แตะ� ตุกญัก
ฮกั ฮญิ� ปุย คัม ตุง อ�ื ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ อ�ื
38 โม เซ โปง ไม่ โฮลฮ แตะ อาวต ก ไมจ อื ฮา ปลัฮ
เตะ เฮ�ี เอจี โฮลฮ ตอ ไป ตอ มา โตะ เพระด่าวก
ไม่ นึง บลาวง� แปน ปุย โอ ไก เญือะ อาวต คราว
โซม� โฮลฮ เปิง โตะ ทัม ไม่ โตะ เตะ เกือฮ อื แปน
ก อาวต แตะ�

39 โม เซ โฮลฮ เนอมึ มอยฮ ไมจ แตะ เบือ รพาวม
เจือ แตะ� ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ ป ซันญา พะจาว อาึง
ละ แตะ� 40 นึง โอ พะจาว ซ เกือฮ โน่ง ละ อื โนก
เอะ� พะจาว ซ เกือฮ ป ไมจ ฮา เซ แม ละ เอะ ตัม
ป เอจี งอ่ต แตะ อาึง� มัฮ เกือฮ อื ปุย โม เซ โฮลฮ
ดิ ป กุม ป ปอ ไม่ เอะ โครยญ เจือ�

12
พะจาว มัฮ เปือะ เอะ

1 เคียง เอจี โฮวน ป ปุน แปน ซกิ พี ญัน เบือ
รพาวม เจือ แตะ ป อาวต รวติ รเวยีง เอะ ตอก เซ�
ไมจ เอะ โปวฮ โอยจ ป แจ ป เจีญ แตะ ไม่ ป พิต ป
โฌวะ ป เยอื ติต รพาวม เอะ เซ� เดอมึ เอะ ซ เกียฮ
ตอ เนอมึ ตอ แนม ตอก ป ลลัฮ่ ตอ โฮ� เอะ ไมจ ชนั
ติ แตะ ตอ แนฮ ลัก่กา แตะ ปุๆ ฮอยจ ละ ลอยจ คระ
ตอ แตะ� 2 ไมจ เอะ แก แนฮ พะเยซู นึง มัฮ อื ป นัม
รพาวม เจือ เอะ เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ เกือฮ อื
รพาวม เจือ เอะ กุมปอ โครยญ เจือ� เอจี ปุน โอต
ป โซะ นึง ไมะซาวแควง� งอ่ต โตว ไลลวง ซ โซะกิจ
แตะ นึง เคิง ปุย แตะ ตอก เซ� นึง งอ่ต อื รพาวม
ไมจ มวน ป ซ ไก ลัก่กา แตะ� ปเล่ีย เฮี โฮลฮ งาวม
ลวง ดอม ก งาวม คึนัก ยุฮ พะจาว� 3 ไมจ เปอะ
งอ่ต ไลลวง ญอม อื โอต คัม ตุง ปุย มัป่ แตะ� เด
อมึ โม เปะ โอ ซ ไลจ รพาวม� ไม่ โอ เปอะ ซ โฮย ฮา
รพาวม เจือ แตะ�

4 เญือม ตอซู เปอะ ไม่ มัป่ เปอ� ดิ โฮลฮ เปอะ
โตว ตอซู ปอ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ แตะ� 5 โม เปะ อมั เอจี

เบีย เปอะ ลปุง ซตอก พะจาว ละ โม เปะ ป มัฮ กวน
แตะ เญือม อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �กวน� เญือม ปุฮ
เฟียต พะจาว เปอะ ปุ แกต มัฮ ป แตวะ ไล� เญือม
บวยจ อื ละ เปอะ ปุ ไลจ รพาวม ฆาื� 6พะจาว ฮรกั
ป ออฮ บวยจ เฟียต ปุย เซ� เมาะ ป เมีญ อื มัฮ กวน
แตะ เฟียต ตื อ�ื� อฮั เซ�

7 พะจาว มัฮ ยุฮ อื ละ เปอะ ตอก ยุฮ เปือะ ละ
กวน แตะ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โอต ฆาื อื นึง มัฮ อื
ควน เพอกึ พะจาว เปอะ� อมั ไก กวน โอ เปือะ อื
เพอกึ เฟียต เตอ� ตึน โอ ซ ไก� 8 เมาะ ป มัฮ กวน
พะจาว อาวม ตื อื เฟียต พะจาว แตะ� โม เปะ ดัฮ
เปอะ โอ อาวม กัน เพอกึ เฟียต พะจาว แตะ เฟือ
ฮ โฮ� ตึน โอ เปอะ ซ มัฮ เนอึม กวน อ�ื มัฮ เปอะ
กวน โอ ไก เปือะ� 9 เปือะ เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เญื
อม เฟียต อื เอะ� เอะ นัปทื โรฮ ฆาื อ�ื ดัฮ มัฮ ตอก
เซ ป มัฮ เปือะ เอะ ตัม รพาวม เจือ เยอะ เซ� ไมจ
เอะ โฮว ละ นัปทื แตะ เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ จีวติ เนอึ
ม แตะ� โม่ ไมจ อ�ื 10 เปือะ เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี
เฟียต เอะ เญือม มัฮ ลัง่ เอะ กวนดุ ตัม แกต อื ปุก
ละ แตะ� พะจาว ปังเมอ เฟียต เอะ ละ ซ ไก เนอมึ ป
มัฮ อื ละ เอะ� นึง ซ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม ตอก ซงะ่ ซงอม โกะ แตะ� 11 เญือม อาวม
เอะ บวยจ เฟียต ปุย แตะ มัฮ โตว ป มวน เฟือฮ�
มัฮ ป โซะ� กัง เคะ เอ� ละ โม ป ยุง คิง แตะ เบือ
อ�ื กัน เฟียต ตอก เซ ปังเมอ มัฮ ป เกือฮ ปุย โฮลฮ
รพาวม เฮน ฮลอง แปน ลังวนั แตะ� โฮลฮ โรฮ จี
วติ ซืไซ แตะ ไม่ อ�ื

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
12 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เตะ ตูไต เปอะ เซ ไมจ เปอะ

ยวก� มะฆราวง ชุม เปอะ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ไก
แม เรยีง แด่น� 13 ไมจ เปอะ โฮว แนฮ นึง คระ ซื�
เดอมึ ชวง โซะ เปอะ เซ ซ ไฮ ไมจ ไม่ โอ อื ซ ลอต คา
โด่�

14 ไมจ เปอะ ซาวป เกือฮ ติ แตะ อาวต ปุก ปอ ปุ
แตะ ไม่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป
ตอก ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ ซงะ่ ซงอม แตะ� ดัฮ ปุย
โอ ยุฮ ตอก เซ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ซ โฮลฮ ยุ พะ
จาว� 15 ไมจ เปอะ แฮน โอ เกือฮ ไก ลลาึง เปอะ ติ
ปุย เนอึม ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กุนมุ่น ยุฮ พะจาว�
ไมจ โรฮ เปอะ แฮน โอ เกือฮ ไก ปุย ป ตอก โคะ ป
ออป ป ซอง ลลาึง เปอะ� ดัฮ โคะ ตอก เซ กวยฮ ล
ลาึง เปอะ� ซ แปน ป ญัก ละ เปอะ� โฮวน ป ซ ไลจ
ฆาื อ�ื 16 ไมจ เปอะ แฮน โอ เกือฮ ไก ป เลนจุ ไม่
โอ อื นัปทื พะจาว ตอก เอซาว โฮ� เอซาว เซ รตู ไล
ลวง มัฮ แตะ เอียกระ ละ ซ โฮลฮ แตะ อาวป โตะฮ
งา ติ รโซม โน่ง� 17 โม เปะ ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ ตอก
ไกลฮ อ�ื กัง เคะ เอ ปัง ฆวต เกือฮ เปือะ แตะ ปิฮ
มุ่น ละ แตะ� ปังเมอ โอ โฮลฮ อ�ื ปัง ซาวป ตอก ซ
เกียฮ รแม่ แตะ ป ยุฮ ไพรม แตะ เซ ปอ ราื รบวต
แตะ� เญือะ โฮลฮ โตว รแม่ อ�ื

18 โม เปะ ตอก เปอะ โตว โม อซิราเอน โฆะ� โม
อซิราเอน เซ ฮอยจ ละ บลาวง ซีไน นา ก ระ รเออปึ
งอ� ยุ ชุต รวู เฟียก� เฟียก เอนิ ปอ ฮลัต ปุย นึง�
อาวม กาื ระ กาื กอ ไม่ อ�ื 19 ฮมอง โรฮ เซียง โตวต
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ระ ไม่ ลเลาะ พะจาว เน่อมึ มะลอง� ปุย โฮวน เซ เญื
อม ฮมอง อื ลเลาะ เซ� ปัว เนอมึ ปัว แนม ติ แตะ โอ
เญือะ โฮลฮ ฮมอง แม อื ติ มวยญ เนอึม� 20 ลปุง
ซตอก อื เซ ปุน งอ่ต ปุน ฮมอง โตว อ�ื ลเลาะ เซ
มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปัง มัฮ ซัตซิง ญุ่ก� ป ออฮ ป
เอฮี ญุ่ก� ป ฮาวก ฮอยจ นึง ชวง บลาวง เฮี ไมจ ปุย
แล่น นึง ซโมะ เกือฮ ยุม�� อฮั เซ� 21ป ยุ ป ฮมอง
โม เซ มัฮ ป ฮลัต ลัมเลือ ปุย นึง� ปอ อฮั ไอ โมเซ อื
ตอก เฮ�ี �อาึ ฮลัต เตอะ ปอ รกุฮ แตะ เอนิ�� อฮั
เซ�

22 โม เปะ ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� เอฮี โฮลฮ เปอะ
ฮอยจ นึง บลาวง ซีโยน� บลาวง ซีโยน เซ เอจี มัฮ
เมือง ยุฮ พะจาว ป ไอม ลอป� มัฮ โรฮ เยรูซาเลม
เมือง มะลอง นา ก ไก เตปด่า โฮวน ปอ โอ ปุย เญือะ
โอยจ เมีญ� 23 มัฮ โรฮ ฮอยจ เปอะ นึง กัน โพรม
ไมจ มวน ยุฮ โม ป เมีญ พะจาว มัฮ ตอก กวน โรง
แตะ โฮ� ป เอจี ไซฮ พะจาว มอยฮ อื นึง เมือง มะ
ลอง� เอจี มัฮ ฮอยจ เปอะ เคะ พะจาว ป รเตีฮ โอ
เอฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โรฮ ฮอยจ เปอะ ละ
ก อาวต ลปุ โม ป ซื ป ไซ ป เอจี โฮลฮ แปน ปุย กุม
ปอ โครยญ เจือ� 24 มัฮ โรฮ ฮอยจ เปอะ เคะ พะเยซู
ป แปน ปุย ซน่ะ นึง ลปุง ซันญา โคระ เซ นา ก ไก
ฮนัม ซพรอต อื นึง� ฮนัม อื เซ มัฮ ฮนัม ป กอก ปัว
ป ไมจ ละ ปุย� ตอก โตว เซียง ฮนัม เฮเบ่น�

25 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา กัน โอ เปอะ งอ่ต ป
อฮั พะจาว ละ เปอะ เซ� ป โอ ญอม งอ่ต ลปุง พะ
จาว ป ซึป ไอ โมเซ ละ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี โฆะ� โปน
โตว ตุต แตะ� ดัฮ เอะ ลเตือฮ ฮา ป ลปุง ไม่ แตะ เน่
อมึ นึง เมือง มะลอง โฮ� เอะ โฮว ละ โอ แตะ ซ โปน
ตุต แตะ ฆาื� 26 เญือม เซ ลเลาะ พะจาว ระ ปอ ดุง
เดียง อื ยุฮ เตะ� เจน ปเล่ีย เฮี เอจี ซันญา อาึง อื
ตอก เฮ�ี �เฆียง เฮี ซ ไก แม ติ โฮน� อาึ มัฮ โตว ซ
เกือฮ เตะ ดุงเดียง โน่ง� ซ เกือฮ โรฮ ดุงเดียง ฮอยจ
ละ มะลอง ติ�� อฮั เซ� 27 เญอืม อฮั อื ซ ไก แม ติ
โฮน เซ� เอจี ที นึง เซ ซ ดุงเดียง พะจาว ยุฮ โอเอฮี
ป ยุฮ แตะ โครยญ เจือ ละ ซ เกือฮ อื ไฆร� ฟวยจ เซ
มัฮ โอเอฮี ป โอ เกียฮ ดุงเดียง โน่ง ป ซ อาวต ตอน
ฮมัน ลัง่ เงอ�

28 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว�
นึง เอจี โฮลฮ เอะ บัน่เมือง ป โอ เกียฮ ดุงเดียง เซ
แปน คอง แตะ� ไมจ เนอมึ เอะ นุ่ม ไว พะจาว ตอก
ปุก อื รพาวม อ�ื ไม่ นัปทื เนอึม แตะ ไม่ ฮลัต แตะ
นึง� 29พะจาว ทื เอะ เซ มัฮ ป ตอก งอ ป ฮะ ล่อยญ
ยุฮ โอเอฮี โฮ� มัฮ เซ ป ไมจ เอะ ฮลัต นึง ฆาื อ�ื

13
ไมจ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว

1 ไมจ ลอป เปอะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ ตอก เอียกปุ
เลีฮ ติ เวยีก แตะ โฮ� 2 ปุ เบีย ไมจ เปอะ รปัคัม โม
แคก เลือ ไมจๆ� เอจี ไก งอ่น ป ยุฮ ตอก เซ ไพรม
อ�ื ป โฮลฮ รปัคัม โม เตปด่า เตือง โอ แตะ ยุง มัฮ
อื โม เตปด่า� 3 ไมจ เปอะ โตก ละ โม ป อาวต โตะ

คอก� แพป โรฮ ไม่ อาวต โม โกะ เปอะ โตะ คอก ไม่
โม เซ โรฮ� ไมจ เปอะ โตก ละ โม ป อาวม ป โซะ�
แพป โรฮ ไม่ อาวม โกะ เปอะ ป โซะ ตอก โม เซ โรฮ�

4 กัน อาวต เปอะ ไม่ ปุย เญือะ แตะ ไมจ เปอะ
เกือฮ แปน ป ไก โญต ไก ซัก� รเมะ รโปวน เซ ไมจ
โตว อื บระ รพาวม ปุ แตะ นึง กัน เลนจุ� โม ป เลนจุ
ตอก เซ ไม่ โม ป ยุฮ กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปรโปวน
โอ ไมจ ไล� พะจาว ซ รเตีฮ อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ�
5 ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม แตะ ซไง ฮา กัน ฮรกั ลอน
แตะ มาื� โอเอฮี ป ไก ยุฮ เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ ปอ
นึง รพาวม แตะ� นึง เอจี อฮั พะจาว อื ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ ละ โน่ง โตว โม เปะ� อาึ ซ ละ โปวฮ โตว โม
เปะ ติ ชวง�� อฮั เซ�

6 ไมจ เอะ อาวต ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ
ฆาื อ�ื ไม่ อฮั แตะ เฮี ตอก อฮั พะทัม อ�ื �พะจาว
มัฮ ป เรอึม อาึ� อาึ ซ ฮลัต โตว นึง โอเอฮี� ปุย
แจง โอ อื ซ เกียฮ ยุฮ ป โซะ เนิ ฆาื อ�ื� ไมจ เอะ
อฮั ตอก เซ�

7 ไมจ เปอะ โตก ละ โม พูนัม ยุฮ เปอะ ป กอ รโฮ
งะ ลปุง พะจาว ละ เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง
กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไมจ เปอะ
เกือฮ รพาวม เจือ แตะ ตอก รพาวม เจือ ปุย โม เซ
โรฮ� 8 โฆะ เนิ ญุ่ก� เนาะ เฮี ญุ่ก� เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ ญุ่ก� พะเยซูครติ มัฮ ป ตอก แนฮ ไพรม
แตะ�

9 ปุ เกือฮ ลปุง เพอกึ ตอม โคระ ป ตัง เจือ เซ ปุน
นัม รพาวม เปอะ โอก ฮา คระ ปุก คระ ลอก� ไมจ
เปอะ เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ แตะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� ไล คัต ปุย ปุ แตะ โอ
โซม โอ ปอน โอเอฮี เซ� มัฮ โตว ป ไก ป มัฮ ละ ปุย�
โม ป ซาวป ยุฮ ตัม ไล เซ โฮลฮ โตว ป ไมจ นึง อื ติ
ชวง�

10 เอะ ป มัฮ โม ยวิ เอจี ไก คัน ทไว ยุฮ ฮุ ติ� โม
ซตุ ป รซอฮ นึง พากัง ยุฮ พะจาว� ลัง ปอน โตว โตะ
ป มอก ปุย ตอง ทไว ละ พะจาว นึง คัน เซ� 11ฮวันา
ซตุ เซ โรวก ฮนัม ซัตซิง ทไว แตะ เซ เลียก โตะ ฮอง
ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� ละ ซ ทไว อื แปน ควน ยวก
มัป่ ยุฮ ปุย� ตัว ซัตซิง ทไว อื เซ ปังเมอ ตอง ปุย ก
พริ ไคะ ก อาวต โม อซิราเอน เซ� 12 มัฮ เซ ป ยุม
พะเยซู ฆาื อื ก พริ ฆรุง เวยีง เซ� นึง ซ เกือฮ แตะ
ปุย ซงะ่ ฮา มัป่ ยุฮ อื เบือ ฮนัม โกะ แตะ� 13 ดัฮ
มัฮ ตอก เซ� ไมจ เอะ โอก โฮว เคะ อื ก พริ ไคะ เซ�
ไม่ ญอม โอต ดิ พามัต ดู่แควน ปุย แตะ ไม่ อื ฆาื
อ�ื 14 นึง โอ ยว่ง ซ ไก ลอป ละ เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
เอะ มัฮ รกวน ยุ ยว่ง โคระ ป ซ ไก ลัก่กา แตะ เฆียง
เฮ�ี

15 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ไมจ เอะ ลืลาว ลอป พะจาว�
ไม่ รโฮงะ เจือ แตะ พะเยซู ละ ปุย� เกือฮ แปน ป
ทไว แตะ ละ พะจาว เบือ พะเยซู เซ� 16 ปุ เบีย ไมจ
เปอะ ยุฮ กัน ไมจ ละ ปุ แตะ� ไม่ เรอมึ เปอะ ปุ แตะ
นึง คาวคอง ยุฮ เปอะ� มัฮ กัน ตอก เซ ป มัฮ คอง
ทไว ป ปุก รพาวม พะจาว�

17 ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั โม พูนัม ยุฮ เปอะ ไม่
ยุฮ เปอะ ตัม ป ซตอก อื โม เปะ ยุฮ� โม เซ มัฮ ป
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แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา ลอป นึง รพาวม รโม่ยฮ
โม เปะ� นึง ซ ไมจ อื รโฮงะ ไลลวง กัน ยุฮ แตะ เซ
ละ พะจาว โครยญ เจือ� ดัฮ โม เปะ เนองึ ป อฮั อ�ื
โม เซ ซ โฮลฮ ยุฮ กัน ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� ดัฮ เปอะ โอ เนองึ โฮ� ซ จัมเปน ยุฮ อื ไม่ ตุก
รพาวม แตะ� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ซ ไก โตว ป มัฮ ละ
โม เปะ ฆาื อ�ื

18 ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ� เอะ เอจี แจง นึง
โอ รพาวม เมอะ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ นึง ฆวต ยุฮ ลอป
แตะ ป ปุก ป ลอก เกอ� 19 อาึ ฆวต ปัว ลัมเลือ โม
เปะ ไววอน เพือ แตะ� เดอมึ พะจาว ซ เกือฮ อาึ
ไกลจ โฮลฮ เอญี แม เคะ เปอะ�

20-21 พะเยซู จาว ยุฮ เอะ มัฮ ป ตึก นึง ระ แตะ�
มัฮ ป เกียฮ แลน แก เนอมึ แกะ ยุฮ แตะ� ลปุง ซัน
ญา โอ เญาะ เกียฮ ลอยจ ยุฮ พะจาว เอจี ตอน เบือ
ปัต ฮนัม พะเยซู เซ� พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม
แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ พะจาว ป เกือฮ เอะ
อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ� ปัว พะจาว
เซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก โครยญ เจือ ละ
ซ กุม ซ ปอ โตะ รพาวม เปอะ� เดอมึ เปอะ ซ ปุน ยุฮ
ป ปุก รพาวม อ�ื ปัว โรฮ พะจาว เซ ยุฮ กัน กไน โม
เอะ� ละ ซ ปุน ยุฮ เอะ ป ปุก รพาวม อื โครยญ เจือ
เบือ พะเยซูครติ� ปัว พะครติ โฮลฮ ลอป โญตซัก
แตะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
อาเมน�

ลปุง ลัก่ ก ลอยจ อื
22 เอียกปุ� อาึ ปัว โม เปะ งอ่ต ไฌม ลปุง ซตอก

รเงอ่มึ เอจี อฮั ฮะ ละ เปอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ งอ่ต ไม่
รพาวม ลัง่ แตะ� นังซื ไซฮ รโปะ ละ เปอะ เฮี ลัง่
ลัมเลือ โตว โรฮ�

23 อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง เอจี โอก ทิโมที ป มัฮ
เอียกปุ เอะ ฮา คอก� ดัฮ เตือน ฮอยจ เคะ อาึ กา
โฮว เยอะ เคะ โม เปะ โฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โฮว ไม่
แตะ โรฮ�

24อาึ ฆวต รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ โม พูนัม ยุฮ
เปอะ ไม่ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื โม เอียก
ปุ เปอะ ไน พะจาว ป อาวต เมือง อติาลี รโปะ โรฮ
รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�

25 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ไม่ โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ� อาเมน�
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นังซื รโปะ ยาโคโบ่
นังซื รโปะ ยาโคโบ่ มัฮ ลปุง ซตอก รเง่อมึ โฮวน

เจือ โฮวน ไล ป ไซฮ ยาโคโบ่ รโปะ ละ �ปุย ไน พะ
จาว ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื�
เญือม เพอกึ อื ปุย นึง ไลลวง กัมกึต วไิซ ไมจ� ยา
โคโบ่ แพป โรฮ อื ไม่ โอเอฮี โฮวน เจือ� ละ ซ นัม
แตะ รพาวม ปุย ไน พะจาว เกือฮ ยุฮ ป ปุก รพาวม
พะจาว� ยาโคโบ่ เกือฮ โม ป ลาว นังซื เฮี ยุง ตอก
ลัง งอ่ต ปุย ไน พะจาว� ไลลวง ป ตุก ไม่ ป กอย�
ไม่ ไลลวง กัน ลอง รพาวม ปุย� ไม่ ไลลวง กัน ไมจ
กัน ญุ่ก� ไม่ ไลลวง ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� ไม่
ไลลวง รพาวม เจือ เนอึม� ไม่ ไลลวง โกว ปุย ดัก
แตะ� ไม่ ไลลวง กัมกึต วไิซ ป เลีฮ เน่อมึ มะลอง�
ไม่ ไลลวง รเจ รไซญ ปุย ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ไลลวง กัน
อวต ปุย ติ แตะ� ไม่ ไลลวง กัน ตัตซิน ปุย ปุ แตะ�
ไม่ ไลลวง รพาวม ลัง่ ไม่ ไลลวง กัน ไววอน�
นังซื ไซฮ ยาโคโบ่ เฮี เนน ไลลวง ไมจ ปุย เปลี

ฮ รพาวม เจือ แตะ นึง กัน ยุฮ แตะ� รพาวม เจือ
ปลาว มัฮ โตว ป ปุก รพาวม พะจาว� ปัง โอ ยาโค
โบ่ เฮี อฮั ติ แตะ มัฮ ปุ พะเยซู� ปุย โฮวน ลัก่ แกต
แตะ มัฮ อ�ื (กะลาเทีย 1:19) มัฮ โรฮ ป นัม กัน
โพรม นึง เวยีง เยรูซาเลม� (กันไกญกอ โบ่ต 15)

1 อาึ มัฮ ยาโคโบ่� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว ไม่ กวน
ไจ ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ� อาึ ไซฮ รโปะ
นังซื ละ โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว� ป อาวต เฮยี
อาวต ไฮ เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื โม่ เปอะ กอ ตื โม
เปะ เตือง โอยจ เปอะ�

ไล รพาวม ลัง่ ไม่ รพาวม เจือ
2 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ไน พะจาว เยอ� ดัฮ ไก ป

ลอง รพาวม เปอะ ยัง่ ออฮ ยัง่ เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ
โบว นึง รพาวม แตะ เกือฮ แปน ป ไมจ ป มวน โค
รยญ เจือ� 3 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ กัน ลอง รพาวม
เจือ เปอะ เซ มัฮ ป เกือฮ โม เปะ ไก รพาวม ลัง่ ละ ซ
ปุน โอต เปอะ โอเอฮี� 4 ไมจ เปอะ โอต แนฮ ฮอยจ
ซลอยจ ซเลียง เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ
เติ กุมปอ โครยญ เจือ� ไม่ โอ แตะ ไก ป วติ ป วงั
ละ ติ เจือ เนอึม� 5 ดัฮ ไก งอ่น ปุย วติ กัมกึต วไิซ
ไน โม เปะ เอ� ไมจ อื ปัว นึง พะจาว เดอมึ พะจาว
ซ เกือฮ ละ อ�ื พะจาว เซ มัฮ ป ซเปือฮ รพาวม ละ
ปุย เตือง โอยจ อ�ื เติ โตว ป ปัว นึง แตะ ติ ชวง
เนอมึ� 6 ป ปัว เซ ปังเมอ ไมจ อื ปัว ไม่ รพาวม เจือ
แตะ� ไมจ โตว อื ซองไซ รพาวม นึง� ป ซองไซ
รพาวม เซ มัฮ ตอก อื เญือม พุกเพียก รอาวม นึง
ปลัฮ รอาวม เญือม ระ กาื โฮ� 7 ปุย ซองไซ รพาวม
ตอก เซ ไมจ โตว อื แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ โอเอฮี เน่
อมึ นึง พะจาว� 8 ปุย ตอก เซ มัฮ ปุย ลอา รพาวม�
ไก โตว ตอก ตอน รพาวม นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ เฟือ
ฮ เอนิ�

ป กอย ซ ไลจ ซ โลม

9 โม ป มัฮ เอยีกปุ ตุเตียม ไมจ อื ญันด่ี นึง เอจี วุฮ
พะจาว แตะ ระ จอง แตะ ฮลาวง� 10 โม ป กอย ไมจ
โรฮ อื ญันด่ี นึง เกือฮ พะจาว แตะ อาวม มัฮ แตะ
ปุย ตุ ปุย เตียม� โม ป กอย เซ ซ อฮั ซ ไฆร เยอื ตอก
เตีย ไรป โฮ� 11 เญอืม เอจี ฮาวก ซเงะ เอ เรยีง โซะ
กอยจ ละ� ไรป เซ ตูไต ซออฮ ฮอยจ ละ อฮั เตีย อ�ื
ไฆร ตื ฮุน ฮงั ไมจ อื เซ� โม ป กอย ซ ตอก โรฮ เซ�
ซ ไฆร เยอื โรฮ ลไล ยุฮ อื กัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�

ไลลวง กัน ลอง รพาวม ปุย
12 เมาะ ป ปุน โอต กัน ลอง รพาวม แตะ ซ โฮลฮ

รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ดัฮ เอจี ปุน โอต อื
โฮ� ซ โฮลฮ จีวติ แปน ลังวนั แตะ� ตอก โฮลฮ ปุย
วอม คึ โฮ� มัฮ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ โม ป ฮรกั
แตะ�

13 ปุย ดัฮ ฮอยจ ป ลอง รพาวม� ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ
ป พิต โฮ� ไมจ โตว อื อฮั มัฮ ลอง พะจาว รพาวม
แตะ� แจง โอ อื ซ ไก ป ปุน ลอง รพาวม พะจาว
เกือฮ ยุฮ ป พิต เตอ� โกะ อื ปุ โรฮ ลอง รพาวม ปุย
เกือฮ ยุฮ ป พิต� 14 กัน ลอง รพาวม ป เกือฮ ปุย ยุฮ
ป พิต มัฮ ตอก เฮ�ี รพาวม ปุย รชุยจ ไอฮ ติ แตะ ยุฮ
ป พิต� ไม่ จุ อื ไอฮ ติ แตะ นึง รไม่จ อื ยุฮ ป ฆอก�
15 รพาวม รไม่จ ปุย ยุฮ ป ฆอก เซ แพป ไม่ ป แฮง.
รพาวม รไม่จ ฆอก เซ ปังเมอ มัฮ มัป่ ป เกิต นึง อ�ื
มัป่ เซ เญือม เอจี นัน ฮอน อ�ื มัฮ ป ยุม ยุฮ ปุย�

16 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอ� ปุ จุ ไอฮ โกะ
เปอะ� 17 โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ป ปละ ป ซาึต พะจาว
ละ เอะ เซ� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง โครยญ
เจือ� มัฮ เลีฮ อื เน่อมึ นึง พะจาว ป ยุฮ ควน ซเปีย
ป อาวต นึง มะลอง เตือง โอยจ อ�ื พะจาว เซ มัฮ
โตว ป เปียน ไป เปียน มา รพาวม แตะ ตอก ปุโรม
โฮ� 18 เอจี เกือฮ เอะ เกิต แปน กวน แตะ เบือ ลปุง
เนอมึ ยุฮ แตะ ตัม รพาวม พะจาว ไอฮ� มัฮ เกือฮ อื
เอะ แปน ตอก ป เปลิ โรง ยุฮ แตะ� กา เปลิ โอเอฮี
ไฮญ โครยญ เจือ�

ไมจ เอะ ยุฮ ตัม ลปุง ฮมอง แตะ
19 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอ� ไมจ เปอะ เกือฮ

ติ แตะ ยุง โอเอฮี ไล เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปุย ไกลจ ฮมอง โอเอฮี โครยญ โฆะ เปอะ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ไน่ โอเอฮี ซ อฮั แตะ โครยญ โฆะ เปอะ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไน่ ซ ฮาวก รพาวม โครยญ
โฆะ เปอะ� 20 รพาวม ฮาวก ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ แจง
โอ อื ซ ปุน เกือฮ ปุย ยุฮ ตัม กัน ซืไซ ยุฮ พะจาว
เยอ� 21 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โปวฮ ไล โอ ไมจ ยุฮ
เปอะ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร โครยญ เจือ ฆาื อ�ื ไมจ
เปอะ ญอม รปั ลปุง พะจาว นึง รพาวม ปึกๆ ออนๆ
แตะ� ลปุง เซ เอจี ซมา พะจาว อาึง โตะ รพาวม
เปอะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ โปน ฮา มัป่�

22 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั อื ละ เปอะ เซ� ไมจ
เปอะ โตว โกว ฮมอง ฮยวก แตะ โน่ง� เดอมึ โอ
ซ แปน จุ เปอะ ไอฮ โกะ แตะ� 23 ดัฮ ไก ป เอจี
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ฮมอง ลปุง อฮั พะจาว เซ� ไม่ โอ อื ยุฮ ตัม ป ฮมอง
แตะ เซ� มัฮ ตอก อื ป แก ติ แตะ โตะ ซแฆล โฮ�
24ฟวยจ แก อื ติ แตะ เซ� ลอต เอนิ โฮว� เบีย เอนิ
อื ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โกะ แตะ เซ� 25 พะทัม มัฮ
ป โอ ไก โฌวะ นึง� มัฮ เนอึม ป เกือฮ ปุย โปน ฮา
แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี โครยญ เจือ� โม ป งอ่ต
ที พะทัม เซ� ไม่ ยุฮ ลอป แตะ ตัม ป อฮั อื ไม่ โอ อื
ซลัฮ นึง� ปุย เซ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
กัน ยุฮ แตะ�

26 ดัฮ ไก ป แกต ติ แตะ ปุน ทื เนอมึ พะจาว� ดัฮ
โอ ปุน เตียง ดัก ดอย แตะ โฮ� มัฮ จุ อื ไอฮ ติ แตะ�
ไลลวง ป อฮั อื ติ แตะ ทื เซ ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื
27ละ งอ่ต พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ อื เซ� ไล ทื เนอมึ
ปุย พะจาว ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ กัน โฮว แลน แก โม กวน ดอย ไม่ แมฮงั แมไม
เญือม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ แตะ� ไม่ ปุน แฮน อื ติ
แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร นึง ปลัฮเตะ เฮี โครยญ เจือ�

2
ไล ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ

1 เอียกปุ� เคียง เจือ เปอะ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ยุฮ เอะ� ป อาวต ไม่ โญตซัก แตะ เซ� ไมจ
เปอะ โตว ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� 2 อาึ ซ แพป
ละ เปอะ ติ เจือ� มัฮ ไก อื ติ ปุย ป เลียก นา ก โพรม
เปอะ ไม่ จาวป แตะ ไฌม ไคร ไม่ นงุ ยอ่ง อื ติ แตะ
นึง เครองึ ไมจ เจอ� ดัฮ ปุย ตุก ปุย ญัก เลียก โรฮ
เคะ เปอะ ไม่ จาวป แตะ เครองึ ชุ เครองึ ญู แตะ โฮ�
3 ดัฮ เปอะ ทื ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ นึง เครองึ ไมจ เซ�
ไม่ เกือฮ แตะ งาวม ก ไมจ ก มวน อ�ื เตือง ดวน
เปอะ ปุย ตุก ปุย ญัก เซ ชุง เยอื นา เซ งอ่น� ไม่
ดวน แตะ งาวม โบ ก พรอก เปอะ ชวง แตะ งอ่น�
4 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โฮ� โม่ มัฮ ฮรกั เปอะ
ป ฮรกั จัง เปอะ ป จัง แตะ� เอจี มัฮ รเตีฮ เปอะ โอ
เอฮี นึง กัม คิต บ่วก แตะ� โม่ มัฮ อ�ื

5 โม เปะ ป มัฮ เอี ยก ปุ ฮรกั เกอ� งอ่ต แลน
เมอะ� พะจาว เอจี มัฮ เลือก อื ป ตุก ปญัก นึง ปลัฮ
เตะ เฮี เกือฮ แปน ปุย กอย นึง รพาวม เจือ แตะ� ไม่
เกือฮ อื โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ป แฮรน แตะ อาึง นึง บัน่
เมือง ยุฮ แตะ� ป เอจี ซันญา อื อาึง ละ โม ป ฮรกั
แตะ เซ� โม่ มัฮ อ�ื 6 โม เปะ ปังเมอ เอจี นัมญุก
เปอะ ป ตุก ป ญัก� มัฮ ปุย ป โคมเฮง โม เปะ เอ�
ไม่ บัว่ อื ตาว เปอะ ฮอยจ นึง ซัน เนอ� โม่ มัฮ โม ป
กอย เซ� 7 เอจี มัฮ โม ป กอย เซ ป พลิฮ บึน มอยฮ
พะเยซู ป มัฮ มอยฮ ตึก นึง ไมจ แตะ ป อฮั ปุย ละ
เปอะ เซ� โม่ มัฮ อ�ื

8คอ โกตไม นึง พะทัม ป ระ ไล อื ฮา คอ ไฮญ เอจี
มัฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ ฮรกั ปุ ยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ
โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�� อฮั เซ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ปุน
ยุฮ ตัม คอ เซ เอจี ปุก เนอึม ป ยุฮ เปอะ� 9 โม เปะ
ดัฮ เปอะ ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ โฮ� เอจี มัฮ ยุฮ
เปอะ ป พิต� เอจี ที นึง โกตไม ยุฮ พะจาว มัฮ เปอะ
ป ไก ตุต เตอ� 10 ปัง ไก ป ปุน ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ

พะจาว โฮวน คอ เยอ� ปัง พิต ลัง่ ติ คอ โน่ง� เอจี
มอยฮ โรฮ พิต โกตไม เตือง โอยจ อ�ื 11พะจาว เอจี
อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุ เลน จุ อู�� อฮั เซ� �ปุ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย�� อฮั โรฮ เซ� ปะ ปัง โอ เปอะ เลน จุ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย มัฮ ลัง่ เปอะ ป พิต โกตไม�

12 โกตไม ยุฮ พะจาว ไก แม โรฮ ติ เจือ� มัฮ
โกตไม ป เกือฮ ปุย โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอ
เอฮี� โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ แปน
ป ปุก ไล แตะ ฆาื อ�ื นึง ซ โฮลฮ พะจาว รเตีฮ เปอะ
ตัม โกตไม เซ ยุฮ อ�ื 13พะจาว ดัฮ รเตีฮ โอเอฮี� ซ
เลียก พาวม โตว นึง ป โอ เลียก พาวม นึง ปุย� ป
เลียก พาวม นึง ปุย แจง โอ อื ซ ฮลัต เญือม รเตีฮ
พะจาว ปุย เยอ�

รพาวม เจือ ปลาว ไก โตว ป มัฮ
14 เอียกปุ� ดัฮ ไก ป อฮั ติ แตะ ไก รพาวม เจือ

เยอ� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตัม รพาวม เจือ แตะ เซ� เมอ ซ
แปน อื ละ อ�ื รพาวม เจือ ตอก เซ อมั ซ เกียฮ เกือฮ
อื โปน มัป่ เปอ� เกียฮ โตว อ�ื 15 ดัฮ ไก โม เอยีกปุ
เปอะ� ปรเมะ ญุ่ก� ปรโปวน ญุ่ก� ป โอ ไก เครองึ
จาวป อาวป โซม� 16 ดัฮ เปอะ โอ ญอม เกือฮ ป ตุก
อื นึง ละ อ�ื �เอญี ไมจ เอญี มวน ไม่ ซัก เวยีก โกวง
โกะ เปอะ เมิฮ�� ปัง อฮั เปอะ เซ ละ� เมอ ซ แปน
อื ละ อ�ื 17 ไลลวง รพาวม เจือ มัฮ โรฮ ตอก เซ�
รพาวม เจือ ปลาว� ดัฮ โอ ไก ไม่ ยุฮ โฮ� เอจี ตอก
โรฮ ป ยุม โฮ โอ อื ไก ป มัฮ ฮา�

18 ปุย งอ่น อื ตึน ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปะ อาวต
เปอะ ไม่ รพาวม เจือ แตะ� อาึ ซ อาวต ไม่ ยุฮ แตะ�
เปลีฮ แลน รพาวม เจือ ป โอ ไก ไม่ ยุฮ เนิ� อาึ ซ เปลี
ฮ รพาวม เจือ แตะ ละ เปอะ นึง กัน ยุฮ แตะ�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� 19 โม เปะ เอจี เจือ เปอะ ไก พะจาว
ติ โน่ง� เอจี ไมจ โรฮ ตอก เซ� โม พี เจือ โรฮ อ�ื
ปังเมอ เจือ อื ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�

20 ปะ ป มัฮ ปุย งาว ปุย ไงญ� รพาวม เจือ โอ ไก
ไม่ ยุฮ เซ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง ซโตฮ มัฮ อื ป โอ
ไก ป มัฮ ฮา� 21 อปัราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ
เซ� พะจาว โฮลฮ อฮั ปุย ซื ปุย ไซ ละ อื เบือ เมอ�
โม่ มัฮ เบือ กัน ยุฮ อื เญอืม ทไว อื ยซิฮกั ป มัฮ กวน
แตะ ราว คัน ทไว โฮ� 22 โม่ ที ละ เปอะ� รพาวม
เจือ อื ไก ไม่ ยุฮ� รพาวม เจือ อื เอจี กุมปอ เบือ
กัน ยุฮ อ�ื 23 เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี ปุก เนอึม
ตอก อฮั พะทัม อ�ื �อปัราฮมั เจือ ป อฮั พะจาว ละ
แตะ� พะจาว เมีญ อื แปน ปุย ซื ปุย ไซ ละ แตะ เบือ
รพาวม เจือ อื เซ�� พะจาว อฮั โรฮ อื มัฮ ปุโฮมว
แตะ� 24 เอจี ที ละ เปอะ นึง เซ� พะจาว เกือฮ ปุย
แปน ปุย ซื ปุย ไซ ละ แตะ เบือ กัน ยุฮ อ�ื มัฮ โตว
เบือ รพาวม เจือ ปลาว�

25 ตอก โรฮ เซ� ราฮปั ป มัฮ มอจังคึต เซ โฮลฮ
โรฮ พะจาว เมีญ มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ ละ แตะ เบือ กัน
ยุฮ อ�ื กัน ยุฮ อื เซ มัฮ รปัคัม อื โม ป ซาวป เลียป
แลน โอเอฮี เมือง แตะ� ไม่ เกือฮ อื บระ เอญี คระ
ไฮญ� 26 โกะ เนอมึ โอ เญือะ ไก รพาวม เอจี มัฮ ยุม
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อ�ื รพาวม เจือ โอ ไก ไม่ ยุฮ เซ มัฮ โรฮ ตอก ป ยุม
เซ โรฮ� โอ อื ไก ป มัฮ ฮา�

3
ไลลวง ดัก ปุย

1 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ ฆวต แปน
คู โฮวน ปุย� ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ฮ�ี โม ป
เพอกึ ปุย ตอก เอะ เฮี ซ โฮลฮ พะจาว ไฮมญ ฆาื อื
ซโตฮ ฮา ปุย ไฮญ� 2 โม เอะ เอ ตึน ซ ไก แนฮ เญื
อม พิต เตอะ โครยญ โฆะ แตะ� ดัฮ ไก ป โอ ยุฮ ป
พิต นึง ป อฮั ป มวยญ แตะ ติ ชวง เงอ� ปุย เซ เอจี
มัฮ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ� มัฮ ป ปุน เตียง ไอฮ โกะ แตะ
โครยญ เจือ�

3 เอะ ดัฮ เกือฮ บรอง เกียต ไร นึง ซ เกือฮ ฮะ เนอึ
ง ป อฮั แตะ� ซ ปุน ตัตเตียง โรฮ ฆาื อื เตือง โม่ว
อ�ื 4 งอ่ต แลน ไลลวง ซปาว รอาวม เมอ� ซปาว
รอาวม เซ มัฮ ป ระ� โฮว เบือ เรยีง กาื� ป คัป อื
เซ ปังเมอ เกียฮ เกือฮ ลัง่ อื โฮว ตัม คระ ฆวต เกือฮ
แตะ โฮว เบือ ซม่ะ แตวะ เซ� 5 ดัก เฮี มัฮ โรฮ ป
แตวะ ตอก เซ โรฮ� เกียฮ ระ โรฮ อวต ติ แตะ� งอ่ต
แลน เมอะ� งอ เญี่ยะ อา เกียฮ ฮะ ยุฮ พริ แปน ฮ
ราวม อ�ื 6 ดัก เฮี ตอก โรฮ งอ โฮ� มัฮ ป นาวก นึง
ป ฆอก ป เบร� เกียฮ ไลจ โรฮ ยุฮ โกะ เนอมึ ปุย เตื
อง โม่ว อ�ื ดัก เซ มัฮ งอ ป เกียฮ ฮะ ยุฮ จีวติ ปุย
เตือง เจน อ�ื มัฮ งอ ตึน ติต เน่อมึ มอ นโฮก�

7 ป มัฮ ซัตซิง ไซม ไล่ ไม่ ซโอยญ ซไอป� ไม่ โอ
เอฮี อาวต นึง ปลัฮ รอาวม โครยญ เจือ เยอ� ปุย
เอจี ปุน เตียง อ�ื เอจี ไก งอ่น ป ฮอยญ ยุฮ ฮู� 8 ดัก
เกอ ปังเมอ โอ ไก ป ปุน เตียง ติ ตื เนอึม� มัฮ ป
ฆอก ป เบร โอ ไก เญือม อาวต ไมจ� นาวก นึง ปิต
ฆอก ปอ ยุม อื ยุฮ ปุย�

9 เอะ โกว ดัก แตะ ละ ลืลาว แตะ พะโองจาว ไม่
เปือะ แตะ� ดัก ติ เซ เอะ ปังเมอ โกว แม ละ ซะ แตะ
ปุย ป ยุฮพะจาว ตอก ฮุป ฮอย โกะ แตะ� 10รซอม ลื
ลาว พะจาว ไม่ รซอม ซะ ฆอก โอก เน่อมึ โตะ มวยญ
ติ เซ� เอียกปุ� เอะ ไมจ โตว เกือฮ แปน ตอก เซ�
11 รอาวม ปลาฮึ ฮ�ื อมั เกียฮ โอก ดิ รอาวม ไมจ นึง
ไม่ รอาวม โอ ไมจ� 12 เอียกปุ� โคะ เม อมั ซ เกียฮ
เกิต เปลิ กาวก นึง� โคะ อะงุน อมั ซ เกียฮ เกิต เปลิ
เม นึง� เกียฮ โตว อ�ื ตอก โรฮ เซ� รอาวม เออมึ
เกียฮ เปียน โตว ติ แตะ แปน รอาวม งา�

กัมกึต วไิซ ไมจ
13 มัฮ ปุย ป ไก กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ยุง แตะ โอเอฮี

ไน เปอะ� ไมจ ปุย เซ เปลีฮ ละ ปุย นึง กัน ยุฮ แตะ
ไม่ ซลิต ซโลม ไมจ แตะ� นึง รพาวม ปึกๆ ออนๆ
แตะ ไม่ ซติ พันญา แตะ� 14 ดัฮ เปอะ อาวต ไม่
รพาวม กุยจ ววั แตะ ไม่ ลเลียก เปอะ นึง โอเอฮี ยุฮ
ปุย� ไม่ ฆวต แปน เปอะ ป ระ ฮา ปุย� ปุก โตว ละ
อวต เปอะ ติ แตะ นึง� เอจี มัฮ ตอซู เปอะ ไม่ ลปุง
เนอึม� 15 กัมกึต วไิซ ตอก เซ เยอ มัฮ โตว ป เลีฮ
เน่อมึ เมือง มะลอง� มัฮ กัมกึต วไิซ ป เกว ไม่ ปลัฮ
เตะ เฮ�ี มัฮ ป เกว ไม่ กัมกุยฮ ฆอก โตะ รพาวม
ปุย� มัฮ กัมกึต พี ซาตัน� 16 อาวต รพาวม ลเลียก

นึง โอเอฮี ยุฮ ปุย ไม่ รพาวม ฆวต แปน ป ระ ฮา ปุย
เซ นา ออฮ� ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ ไม่ กัน ซุก
ซัก ซ อาวต โรฮ นา เซ�

17 กัมกึต วไิซ ป เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง ปังเมอ
มัฮ ตอก เฮ�ี ป รกา นึง อื มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� ฟวยจ
เซ มัฮ ป เฮน ป ฮลอง� มัฮ แม รพาวม ปึกๆ ออนๆ
ไม่ โอ อื ไอฮ ไล แตะ� มัฮ รพาวม เลียก พาวม นึง
ปุย� ไม่ รพาวม ฆวต ยุฮ กัน ไมจ� มัฮ โตว ฮรกั ป
ฮรกั จัง ป จัง แตะ� มัฮ โตว ปุย ไล โกะ ไล เอยีง�
18 โม ป ซาวป เกือฮ ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ รพาวม
เฮน ฮลอง แตะ� มัฮ ตอก ป ซมา โนง ป ไมจ โฮ�
กัง เคะ เอ มัฮ รพาวม ซืไซ ป มัฮ เปลิ ป เกิต นึง อ�ื

4
กัน รไม่ รม่าึก ไม่ ปลัฮเตะ

1 ไลลวง รเจ รไซญ เปอะ ไม่ ปุ แตะ มัฮ ฮอยจ อื
เน่อมึ ก เมอ� โม่ มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ นึง กัมกุยฮ
ฆอก ป ตอซู ปุ แตะ กไน เนะซองั เปอะ เซ� 2 โม
เปะ ฆวต ไอฮ เปอะ โอเอฮี ปังเมอ โอ เปอะ ไก ตอก
โฮลฮ� แปน ฆวต ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย ฆาื อ�ื โม
เปะ ลเลียก เปอะ นึง โอเอฮี ปังเมอ โอ เปอะ โฮลฮ�
แปน เอนิ รเจ รไซญ เปอะ ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื โม เปะ
ไก เปอะ โตว ตอก โฮลฮ ฆาื โอ เปอะ ปัว นึง พะจาว�
3 โม เปะ เอจี ปัว เปอะ ปังเมอ โอ เปอะ โฮลฮ� มัฮ
ฆาื โฌวะ ปัว เปอะ นึง รไม่จ เปอะ เลียง กัมกุยฮ เนะ
ซองั แตะ นึง�

4 โม เปะ ป มัฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม เมอ� เญือม
รไม่ รม่าึก เปอะ ไม่ ปลัฮเตะ เฮี เอจี มัฮ ตอซู เปอะ
ปุ แตะ ไม่ พะจาว� โม่ เปอะ ยุง� ดัฮ ไก ป ฆวต รไม่
รม่าึก ติ แตะ ไม่ ปลัฮเตะ เฮี เอจี มัฮ ตอซู อื ปุ แตะ
ไม่ พะจาว� 5�รพาวม รโม่ยฮ ป เกือฮ พะจาว อาวต
นึง เอะ เซ มัฮ ป เรยีง ลอน ฆวต ไอฮ โอเอฮี�� อฮั
เซ พะทัม� ป อฮั พะทัม เซ อมั มัฮ แกต เปอะ อฮั โอ
เอฮี โอ ไก ป มัฮ� 6 กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ปังเมอ เรยีง
แม ฮา รพาวม ฆวต ไอฮ เอะ เซ� มัฮ เซ ป อฮั พะ
ทัม ฆาื อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ ตอซู ไม่ โม ป อวต ติ
แตะ� ซ เกือฮ กุนมุ่น ละ ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตี
ยม�� อฮั เซ พะทัม�

7 มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ โฮก ลปุง เนอึง ป อฮั พะ
จาว ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พี ระ เดอมึ ซ
ตอ ฮา เปอะ� 8 โม เปะ ไมจ เปอะ เลียก ซดิ ไม่ พะ
จาว เดอมึ พะจาว ซ อาวต โรฮ ซดิ ไม่ เปอะ� โม เปะ
ป มัฮ ปุย มัป่ เปอ� ไมจ เปอะ รไซจ เตะ แตะ ซงะ่�
โม เปะ ป ลอา รพาวม เมอ� ไมจ เปอะ รไซจ รพาวม
แตะ เกือฮ ซงะ่ ซงอม� 9 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุก
เปละ นัน พาวม ไม่ เยอืม แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ เปอะ� ฮา
ซ ญวยฮ เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม
ฮา� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โซะ รพาวม นึง ฮา ซ
เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไมจ เปละ มวน พาวม� 10 โม
เปะ ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซองนา
พะจาว� เดอมึ พะจาว ซ ยอ่ง โม เปะ ลัก่ ก ฮลาวง
อ�ื

ปุ เญือะ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุ เปอะ
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11 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ปุ เญือะ โฮว โบ ลปุง
ลอก ปุ เปอะ� โม ป โฮว โบ เอยีกปุ แตะ ญุ่ก� ไม่ ป
ตัตซิน ไม่ เติ อื ญุ่ก� ปุย เซ มัฮ โรฮ โฮว อื โบ โกตไม
ยุฮ พะจาว ไม่ ตัตซิน อื ไม่ เติ อื โกตไม เซ โรฮ� โม
เปะ ดัฮ เปอะ ตัตซิน โกตไม ยุฮ พะจาว โฮ� เอจี มัฮ
โอ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม เซ� เอจี มัฮ โรฮ เกือฮ เปอะ
ติ แตะ แปน ป ตัตซิน โอเอฮี� 12 มัฮ พะจาว โน่ง
ป ตัง โกตไม ละ ปุย ไม่ ป เกียฮ รเตีฮ ตัตซิน อื โอ
เอฮี ละ อ�ื มัฮ พะจาว ติ เซ โน่ง ป เกียฮ เกือฮ ปุย
โปน ตุต แตะ ไม่ เกียฮ เกือฮ อื ปุย ลอก ตุต แตะ�
ปะ มัฮ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย� เกียฮ ตัตซิน โน่ง
เปอะ ปุย ไฮญ เมอ�

13ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ เจือ� โม เปะ กอ อฮั เปอะ
ตอก เฮ�ี �ดัฮ โอ มัฮ เนาะ เฮี มัฮ ซงา่วป� เอะ ซ
เลียก โตะ เวยีง เซ� ซ อาวต เตอะ นา เซ เมาะ ติ
เนอมึ� ซ กาไค เยอะ� แจง ซ โฮลฮ กัมไฮ อ�ื� กอ
อฮั เปอะ เซ โม เปะ เอ� 14 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ
ยุง ไลลวง โอเอฮี ป ซ เกิต ซงา่วป� จีวติ โม เปะ มัฮ
ตอก เมอ� จีวติ เปอะ เซ มัฮ ตอก พาวง โกลง โฮ�
ปลาฮึ ติ เตะ โน่ง� ฟวยจ เซ ไฆร เอนิ� 15 ฮา เซ โม
เปะ ไมจ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปุก รพาวม พะโอง
จาว ละ ซ เกือฮ ลัง่ อื เอะ ไอม โฮ� ซ ยุฮ กัน ตอก
เฮี ตอก เซ�� คาว ละ อฮั เปอะ ตอก เซ� 16 ปเล่ีย
เฮี โม เปะ เกียฮ ฮุน เปอะ นึง วุฮ เปอะ ติ แตะ ระ�
ไลลวง เกียฮ ฮุน เปอะ เซ มัฮ ป พิต โครยญ เจือ�
17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุย ดัฮ เอจี ยุง ตอก ซ ยุฮ
แตะ กัน ไมจ� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตัม เซ โฮ� แปน โรฮ มัป่
ละ โกะ อื ไอฮ ฆาื อ�ื

5
ป กอย ไม่ บ่วก แตะ ซ ลอก เม่ะมัก่ ฆาื อื

1ปเล่ีย เฮี ซ อฮั ละ โม เปะ ป กอย� ไมจ เปอะ เยอื
ม ไม่ แงงฮั แตะ ฆาื เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ เปอะ เซ�
2คาวคอง เปอะ เซ เอจี ไลจ เอจี ฮรมั� เครองึ เซอกึ
เปอะ เอจี ฮาื ม่อยจ ฮาื เรมี� 3 ไคร มาื ยุฮ เปอะ เอจี
ไรฮ โอยจ เอนิ� ไรฮ ไคร มาื ยุฮ เปอะ เซ ซ แปน พี
ญัน รโจฮ กัน ยุฮ โม เปะ� ซ ฮะ ยุฮ เนะ เปอะ ตอก
งอ โฮ� โม เปะ เอจี รโจะ เปอะ อาึง คอง ระ งวยฮ
ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ เวลา ลัก่ ก ลอยจ อ�ื 4 โม เปะ
บ่วก เปอะ นึง โอ เปอะ เกือฮ จังลา ป มัก เฮงาะ ยุฮ
แตะ� โม ป มัก เฮงาะ ยุฮ เปอะ รกัเริ นึง โอ อื โฮลฮ
จัง แตะ� จังลา โอ เปอะ เกือฮ เซ เอจี รโจฮ โม เปะ
ไอฮ� เซียง โม ป มัก เซ เอจี เลียก โตะ ฮยวก พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง� 5 โม เปะ เอจี ซนกุ ซนัน เปอะ โค
รยญ เจือ นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โฮลฮ เปอะ โซม ญุ่ก กุก
ญึม� เอจี เลียง เปอะ อาึง ติ แตะ เนะ โกลยญ ตอก
ซัตซิง เลียง ปุย ละ ซ มอก แตะ โฮ� ซเงะ มอก ปุย
อื เซ เอจี ซ เติง� 6 โม เปะ เอจี ญวต เปอะ พิต ละ
ป โอ ไก พิต� เอจี ยุฮ โรฮ เปอะ ยุม ไม่� เตือง โอ อื
ตอซู ไม่ เปอะ�

ไล รพาวม ลัง่

7 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม
ลัง่ แตะ ฮอยจ ละ เวลา ซ ฮอยจ พะโองจาว� ไมจ
เปอะ งอ่ต ไลลวง โม ป ซมา ลโลวง โอเอฮี� ป ซมา
ลโลวง โอเอฮี เซ มอง เปลิ ป ระ งวยฮ ยุฮ แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี ตุย รพาวม ลัง่ แตะ เน่อมึ เญือม เต
อมึ เฮละ โรง ฮอยจ ละ โอยจ รอาวม เฮละ� 8 โม
เปะ ไมจ โรฮ เปอะ ตุย รพาวม ลัง่ แตะ ตอก เซ โรฮ�
ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม แตะ ตอน ฮมัน นึง เอจี ซดิ
เนอึม ซ ฮอยจ แม พะโองจาว� 9 โม เปะ ป มัฮ เอี
ยกปุ อู� ไมจ เปอะ โตว ปุปิ ไม่ เติ เปอะ ปุ แตะ� เด
อมึ เปอะ โอ ซ ลอก กัน รเตีฮ ฆาื� พะโองจาว ป ซ
ตัตซิน โอเอฮี เซ เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อ�ื

10 เอียกปุ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ โม ป
ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� ไมจ เปอะ เฮยีน โอต โม เซ
เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ไอฮ อื รพาวม ลัง่ แตะ� 11 โม ป ปุน
โอต โอเอฮี เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื
เอะ โกย อฮั แตะ ตอก เซ� โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ
ไลลวง โอต โยป เม่ะมัก่ แตะ� เอจี ยุง เปอะ ตอก
เปลีฮ พะจาว รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ แตะ ละ
อื ลัก่ ก ลอยจ อ�ื นึง มัฮ พะจาว เซ ป กุมปอ นึง
รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ แตะ นึง ปุย�

12 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ป ระ ไล นึง อื มัฮ เฮ�ี
ปุ เกือฮ ติ เปอะ คัม ออฮ คัม เอฮี นึง ลปุง ซันญา
เปอะ เฟือฮ เอนิ� ปุ ปัว โอเอฮี อาวต เมือง มะลอง
ไม่ โอเอฮี อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ
ฆาื อื ติ เจือ เนอึม� ดัฮ มัฮ อ�ื ไมจ อฮั มัฮ อ�ื ดัฮ
โอ มัฮ อ�ื ไมจ อฮั โอ มัฮ อ�ื เดอมึ เปอะ โอ ซ ลอก
กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว�

ไลลวง กัน ไววอน
13 อมั ไก งอ่น ป โอต เม่ะมัก่ แตะ ไน โม เปะ เอ�

ดัฮ ไก โฮ ไมจ ปุย เซ ไววอน� อมั ไก งอ่น ป อาวต
ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� ดัฮ ไก โฮ ไมจ ปุย เซ เชยี
ลืลาว พะจาว� 14 อมั ไก ป โซะ นึง งอ่น ไน เปอะ�
ดัฮ ไก โฮ ไมจ ปุย เซ กอก โม ป กวต ไน ครติซจัก ยุฮ
แตะ� เกือฮ โม ป กวต เซ ไววอน เพือ อ�ื เกือฮ ตา
ลออยฮ นึง อื เบือ มอยฮ พะโองจาว� 15 กัน ไววอน
ไม่ รพาวม เจือ แตะ เซ ซ เกือฮ ปุย โซะ เซ โปน ป
โซะ อาวม แตะ� พะโองจาว ซ เกือฮ อื ไฮ� ดัฮ มัฮ
ยุฮ อื ป พิต โฮ� พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื
16 มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ
ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ไววอน เพือ ปุ แตะ เด
อมึ โม เปะ ซ ไฮ ป โซะ นึง เบือ อ�ื กัน ไววอน เนอมึ
โรวะ ยุฮ ปุย ซื ปุย ไซ ระ เนอมึ อมันัต� แจง ซ ไก ป
มัฮ อ�ื

17 เอ ลี ยา มัฮ โรฮ ปุย ตอก เอะ โรฮ� ไววอน
เนอึม โรวะ ปัว พริ โอ เฮละ� ฟวยจ เซ เญือะ เฮละ
โตว เนอึม นึง ปลัฮเตะ ลอวย เนอึม ไปล แลฮ เคิ�
18ฟวยจ เซ ไววอน แม ติ โฮน� พริ เซ เฮละ เนอึม
แม� ปลัฮเตะ เซ กวยฮ แม โอเอฮี นึง ฆาื อื ตอก
ไพรม แตะ�

19 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ดัฮ ไก งอ่น ปุย ไน
เปอะ ป โอ โฮว ตัม ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว� ดัฮ ไก
ป ปุน เกือฮ อื แม แม เคะ ลปุง เนอมึ เซ� 20 ปุย เซ
ไมจ อื ยุง แจง แน ตอก เฮ�ี ป ปุน เกือฮ ป โฮว คระ
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พิต เซ แม โฮว นึง คระ ปุก เกอ� เอจี มัฮ เรอึม อื
ลปุ อื เกือฮ โปน ฮา ยุม� เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี
มัฮ เกือฮ อื พะจาว ยวก มัป่ โฮวน ยุฮ ปุย เซ ฆาื อ�ื
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นังซื รโปะ เปโตร (ปัป ติ�
นังซื ป ไซฮ เปโตร ปัป ติ เฮี มัฮ รโปะ อื ละ ครซิ

เตียน ป มัฮ �ปุย เลือก พะจาว อาึง� ตัม ป อฮั เป
โตร เฮ�ี โม ป รปั นังซื เฮี มัฮ ป อาวต นึง พอน จัง
วตั ป มัฮ ลวง ลัก่ล่าวง นึง เมือง ตรุกี อฮั ปุย ปเล่ีย
เฮ�ี ปาวไม ระ ยุฮ เปโตร มัฮ ฆวต เกาะ โลม อื โม
ป ลาว นังซื เฮ�ี นึง กัมลัง โอต อื เม่ะมัก่ แตะ โฮวน
เจือ ฆาื เจือ แตะ พะเยซู�
เปโตร ฆวต เกือฮ โม ป ลาว นังซื เฮี โตก ละ ไล

ลวง กัน ระ ไล ป เกว ไม่ พะเยซูครติ� นึง มัฮ อื ป
โฮลฮ ปุย ควน ซโอว รพาวม แตะ นึง� มัฮ ไลลวง
ตอก ยุม พะเยซู นึง ไมะซาวแควง� ไม่ ไลลวง ตอก
โกฮ ไอม แม อ�ื ไม่ ไลลวง ซ ฮอยจ แม อ�ื เอจี มัฮ
เซ ป ระ เกือฮ ปุย โฮลฮ ควน ซโอว รพาวม แตะ เซ�
เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปุย ไน พะจาว ไมจ อื ญอม โอต
เม่ะมัก่ ป จัมเปน ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� ไมจ อื ยุง มัฮ อื ควน ลอง รพาวม เจือ แตะ�
เมาะ เนอึม อื ไม่ โอ อื เนอึม� ไมจ โรฮ อื งอ่ต ลัง
วนั ป ซ เกือฮ พะจาว ละ แตะ ซเงะ ซ ฮอยจ เปลีฮ
พะเยซู ติ แตะ นึง ปลัฮเตะ�
โนก ฮา เกาะ โลม อื รพาวม ปุย� เปโตร ซตอก

รเง่อมึ โรฮ ปุย เกือฮ ไก จีวติ ป โปง ไม่ ปุย ไน พะ
เยซูครติ� �เอจี มัฮ พะเยซู ป โอต ป โซะ ตัง โม เปะ
เอ� ไม่ ละ อื อาึง ปิม ไมจ แตะ ละ เปอะ� ละ ซ เกือฮ
อื โม เปะ เฮยีน ป ยุฮ โกะ แตะ�� อฮั เซ�

1 อาึ มัฮ เปโตร� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
ครติ� รโปะ นังซื ละ ปุย เลือก พะจาว อาึง� ป มัฮ
โม ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ นึง จังวตั โพนโท ไม่ จังวตั
กะลาเทีย ไม่ จังวตั คัปพาโด่เซีย ไม่ จังวตั เอเซีย ไม่
จังวตั บิที่เนีย� 2พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ เอจี เลือก
โม เปะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� ลปุ พะจาว เอจี
รไซจ โม เปะ เกือฮ แปน ปุย ไน พะจาว ละ ซ เกือฮ
อื โม เปะ เนอึง ป อฮั พะเยซูครติ� มัฮ เกือฮ อื โม
เปะ ซงะ่ ซงอม เบือ ฮนัม พะเยซู เซ� ปัว กุนมุ่น ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม อาวต ไม่ เปอะ กุมปอ�

ไลลวง ซโอว รพาวม นึง พะจาว
3 ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว ป มัฮ เปือะ พะโองจาว

ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ป เอจี เกือฮ เอะ เกิต
โคระ เบือ เกือฮ อื พะเยซูครติ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ นึง เลียก พาวม ลัมเลือ อื นึง เอะ� มัฮ เบือ
โกฮ ไอม พะเยซู เซ ป เกือฮ เอะ ไก ลัก่ ซโอว รพาวม
ป โอ เญือะ เกียฮ ไฆร เบือ อ�ื 4 พะจาว ซ เกือฮ ป
ไมจ ป ญุ่ก ป แฮรน แตะ อาึง นึง เมือง มะลอง ละ
โม เปะ� โอเอฮี เซ มัฮ ป โอ เกียฮ ฮรมั เกียฮ ซเอ
อมึ� มัฮ ป โอ เกียฮ รแอม ไม่ ป โอ เกียฮ อฮั เกียฮ
ลอน� 5พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา อาึง นึง โม เปะ นึง
อมันัต แตะ เบือ รพาวม เจือ เปอะ� ฮอยจ ละ ซ เปลี
ฮ พะจาว ไลลวง เกือฮ แตะ ปุย โปน มัป่ ซเงะ ลอยจ
โอเอฮี� ตอก เอจี เพรยีง แตะ อาึง เซ� 6 มัฮ เซ ป
โฮลฮ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ ฆาื

อ�ื เตือง จัมเปน เปอะ โอต กัน ลอง โอเอฮี รพาวม
เปอะ โฮวน เจือ เซ ติ วงั ฮมั ปเล่ีย เฮ�ี 7 โอเอฮี ป
ลอง รพาวม เปอะ เซ มัฮ ลอง อื แลน เมาะ เนอึม
รพาวม เจือ เปอะ เซ ไม่ โอ อื เนอึม� รพาวม เจือ
โม เปะ เซ มัฮ ป ระ ไล ฮา ไคร� ไคร เซ มัฮ ป เกีย
ฮ ลวยจ เกียฮ ไน� ปุย ปังเมอ ลอง ลัง่ อื นึง งอ เด
อมึ ซ ยุง มัฮ อื ไคร ไมจ� ตอก โรฮ เซ� รพาวม เจือ
โม เปะ ไมจ โรฮ พะจาว ลอง� เดอมึ ซ ยุง ที มัฮ อื ป
เนอมึ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ รปั รซอม ลืลาว ไม่ โญต
ซัก ไม่ นาตา แตะ เบือ อื เญอืม ฮอยจ เปลีฮ พะเยซู
ครติ ติ แตะ� 8 โม เปะ เอจี ฮรกั เปอะ พะเยซู เตือง
โอ แตะ ดิ โฮลฮ ยุ� โม เปะ เอจี เจือ เปอะ ไม่ อาึง
เปอะ รพาวม แตะ นึง เตือง โอ แตะ โฮลฮ ยุ ปเล่ีย
เฮ�ี มัฮ เซ ป โฮลฮ โม เปะ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อื โฮฮ ฮา เกียฮ อฮั ปุย อ�ื 9 มัฮ เบือ รพาวม
เจือ เปอะ เซ ป โฮลฮ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ โปน ฮา
ป โอ ไมจ เบือ อื ปุ ปุ อู�

10 ไลลวง เกือฮ พะจาว ปุย โปน ฮา ป โอ ไมจ เซ�
โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี ซาวป ไฮมญ ฮมอง
อื ซโตฮ รฮอยจ� โม เซ รโฮงะ อาึง ไลลวง กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว ป ซ เกือฮ อื ละ โม เปะ เซ� 11 มัฮ ซาวป
อื ไฮมญ ไลลวง ป เอจี รโฮงะ ลปุ พะครติ ป อาวต
นึง แตะ เซ ละ แตะ� เญอืม อฮั อื อาึง ไลลวง กัน ซ
โอต พะครติ ป โซะ� ไม่ ไลลวง ซ โฮลฮ อื โญตซัก
แตะ กังเคะ� โม เซ ฆวต ยุง เวลา ซ เกิต พะครติ เซ
ไม่ โอเอฮี ป ซ เกิต ละ อ�ื 12พะจาว เกือฮ โม ป ซึป
ลปุง แตะ เซ ยุง โอ ป อฮั อื เซ ซ เกิต เจน โกะ อื เซ�
ปังเมอ เอจี เกิต เจน โม เปะ เฮ�ี โม ป ครอฮ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ เจน ปเล่ีย เฮ�ี เอจี
มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ติ เซ ละ เปอะ เบือ อมันัต ลปุ
พะจาว ป เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง� โอเอฮี ไล เซ โม
เตปด่า ฆวต ยุ ฆวต ฮมอง โรฮ อ�ื

ไลลวง จีวติ ซงะ่ ซงอม
13 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เพรยีง แนฮ รพาวม รโม่ยฮ

แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� ไม่
เกือฮ เปอะ ติ แตะ อุนไจ ไม่ กุนมุ่น ป ซ โฮลฮ เปอะ
เน่อมึ นึง พะจาว� เญือม ฮอยจ เปลีฮ พะเยซูครติ
ติ แตะ� 14 เอจี มัฮ เปอะ กวน พะจาว� ไมจ เปอะ
เนอึง ป อฮั อ�ื ปุ เกือฮ ซลิต ซโลม เปอะ เกี ลวง
กัมกุยฮ ไพรม เปอะ ตอก เญือม โอ เปอะ ดิ ยุง ป
มัฮ ลปุง เนอมึ โฮ� 15พะจาว ป เลือก โม เปะ เซ มัฮ
ป ซงะ่ ซงอม� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม ตอก เซ ฮอยจ ละ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ
เจือ� 16พะจาว เอจี อฮั อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �อาึ
มัฮ ปุย ซงะ่ ซงอม� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

17 เญือม ไววอน เปอะ เอจี อฮั เปอะ เปือะ ละ พะ
จาว� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป ซ รเตีฮ ปุย ตัม กัน ยุฮ
อื เตือง ไพ เตือง มัน ไม่ โอ อื ไก ป ฮรกั ป จัง� มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว เซ ฆาื อื ติ เจน ไอม
เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 18 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โตฮ
พะจาว แตะ ฮา จีวติ ไพรม เปอะ ป เฮยีน เปอะ เน่
อมึ นึง จัตเจือ ไพรม แตะ ป โอ ไก ป มัฮ เซ� มัฮ โตว
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โตฮ อื โม เปะ นึง ไคร นึง มาื ป เกียฮ ลวยจ เกียฮ
ไน� 19 มัฮ โตฮ อื โม เปะ นึง ฮนัม ระ งวยฮ ป มัฮ
ฮนัม พะครติ� พะครติ เซ เอจี มัฮ ตอก อื กวน แกะ
ไมจ โด่วง โกวง ฮยวก โฮ� 20พะจาว เอจี เลือก อาึง
อื เน่อมึ กา เฆียง ยุฮ แตะ ปลัฮเตะ ลัง่� ปังเมอ เปลี
ฮ อื เจน ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี เฮี ละ ซ เรอึม แตะ โม
เปะ� 21 โม เปะ เอจี อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง พะ
จาว เบือ พะเยซู เซ� พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ไม่ เกือฮ อื ไก โญต ไก ซัก� มัฮ
เซ ป ไก รพาวม เจือ โม เปะ ไม่ ซโอว รพาวม เปอะ
นึง พะจาว ฆาื อ�ื

22 เคียง โฮลฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม เบือ
เนอึง เปอะ ป อฮั ลปุง เนอึม� ไม่ เอจี โฮลฮ เปอะ
รพาวม ฮรกั เนอึม โรวะ เปอะ เอียกปุ แตะ ไน พะ
จาว� ไมจ เนอึม เปอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ ฮอยจ โตะ
รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 23 โม เปะ เอจี
โฮลฮ เปอะ เกิต โคระ เบือ ลปุง พะจาว� มัฮ ลปุง ไก
จีวติ นึง� มัฮ ป โอ เกียฮ ลอยจ� มัฮ โตว เกิต เปอะ
เน่อมึ นึง เปือะ ป เกียฮ ยุม� มัฮ เกิต เปอะ เน่อมึ
นึง เปือะ โอ เกียฮ ยุม� 24พะทัม เอจี อฮั เฮ�ี
�เนะซองั ปุย เตือง โอยจ อื มัฮ ตอก ไรป โฮ�

โญตซัก อื ตอก โรฮ เตีย ไรป� ไรป เซ ตูไต ซออฮ�
เตีย อื อฮั� 25ลปุง พะจาว ปังเมอ ไก ลอป โอ เญาะ
ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะทัม� เอจี มัฮ ลปุง เซ ป มัฮ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เอจี ครอฮ ปุย ละ โม
เปะ เอ�

2
ไลลวง ด่อง ซโมะ ไม่ ปุย เลือก พะจาว อาึง

1 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ละ โปวฮ ป ฆอก ป เบร ไม่
กัน จุ ไล เปอะ ปุย ฆาื อ�ื ปุ เญือะ แปน ปุย ไล โกะ
ไล เอยีง เงอ� โปวฮ แปฮ รพาวม กุยจ ววั ไม่ ลปุง
พามัต ดู่แควน เปอะ ปุย เยอ� 2 ไมจ เปอะ ฆวต
ไอฮ รอาวม ตาึฮ ซโน ตอก กวนงกั เกิต โคระ โฮ�
มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง รอาวม ตาึฮ ละ รพาวม รโม่ยฮ
เปอะ� มัฮ เซ ป ซ ไกลจ ฮอน เปอะ เบือ อื ฮอยจ
ละ โปน เปอะ ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� 3 นึง เอจี ยุง
เปอะ เมาะ มัฮ พะโองจาว ป ไมจ ตอก โฮลฮ ปุย จิม
ป ญึม ละ แตะ โฮ�

4 โม เปะ ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะโองจาว ป มัฮ
ตอก ซโมะ ไก จีวติ นึง� ด่อง ซโมะ เซ มัฮ ป เอจี
โปวฮ ปุย� พะจาว ปังเมอ โซวต แม อื นึง มัฮ อื
ป ระ งวยฮ ระ ตุง ละ อ�ื 5 โม เปะ มัฮ โรฮ เปอะ
ตอก ซโมะ ไก จีวติ นึง โรฮ� ไมจ เปอะ เอญี เคะ
พะโองจาว เกือฮ โฮลฮ รโจะ โก โม เปะ เกือฮ แปน
วิฮนั อาวต ลปุ พะจาว นึง� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
แปน ซตุ ซงะ่ ซงอม ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ป เกว
ไม่ รพาวม รโม่ยฮ แตะ� ตอก ปุก อื รพาวม พะจาว
เบือ พะเยซูครติ� 6พะทัม อฮั อื ตอก เฮ�ี
�อาึ เอจี โซวต ด่อง ซโมะ ระ งวยฮ ระ ตุง ติ� อาึ

เอจี เกือฮ แปน ด่อง โรง นึง เมือง ซีโยน� เมาะ ป
อาึง รพาวม แตะ นึง อื ซ โฮลฮ โตว โซะ กิจ ปิญ
ไง�่� อฮั เซ� 7 ด่อง ซโมะ เซ มัฮ เนอมึ ป ระ งวยฮ

ระ ตุง ละ โม เปะ ป เจือ� ละ ป โอ เจือ ปังเมอ มัฮ
ตอก อฮั พะทัม อื เฮ�ี
�ด่อง โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี โซวต พะจาว

แปน ด่อง โรง�� อฮั เซ�
8 อฮั แม อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �ด่อง ซโมะ เซ มัฮ ป

เกือฮ ปุย โคะ ซดุฮ� เอจี มัฮ โรฮ ป เกือฮ ปุย ฆลาื��
อฮั เซ� โม เซ มัฮ โคะ ซดุฮ อื นึง โอ อื เจือ ลปุง พะ
จาว� เอจี มัฮ ป ลัง ละ อื ตอก เซ�

9 โม เปะ ตอก เปอะ โตว เซ� โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ
ปุย เลือก พะจาว� มัฮ เปอะ ซตุ ยุฮ กซัต� มัฮ เปอะ
ปุย ซงะ่ ซงอม ติ เมือง� มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว�
พะจาว เอจี เลือก โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ครอฮ
ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ แตะ� เอจี กอก โม เปะ โอก เน่
อมึ ลัก่ เฟียก เอญี เลียก ลัก่ ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ�
10 ไพรม อื โม เปะ มัฮ เปอะ โตว ปุย ไน พะจาว�
ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เปอะ ปุย ไน อ�ื ไพรม อื ดิ โฮลฮ
โตว พะจาว เลียก พาวม นึง เปอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี
โฮลฮ เลียก พาวม นึง เปอะ�

กวนไจ ยุฮ พะจาว
11 โม เปะ ป มัฮ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ มัฮ เปอะ

ตอก ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว ละ ปุย� ตอก โรฮ เปอะ
ป โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ
ปัว โม เปะ โอ เนอึง ป อฮั กัมกุยฮ ฆอก ป ไก โตะ
รพาวม เปอะ� นึง มัฮ กัมกุยฮ ฆอก เปอะ เซ ป รุป
ปุ แตะ ไม่ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� 12 ไมจ เปอะ เกือฮ
ป ยุฮ ป อฮั แตะ แปน ป ปุก ป ลอก ลลาึง โม ป โอ
เจือ� ดัฮ ไก ป เติ โม เปะ ไม่ อฮั อื โม เปะ ยุฮ ป ฆอก
เกอ� โม เซ ซ ยุ ลัง่ มัฮ กัน ยุฮ โม เปะ เซ ป ไมจ�
ซเงะ ซ รเตีฮ พะโองจาว ปุย� โม เซ ซ โฮลฮ ลัง่ ลื
ลาว พะจาว เบือ โม เปะ�

13 ไมจ เปอะ ญอม อาวต ฆรมึ ป ระ ป คาว นึง บัน่
เมือง อาวต แตะ เบือ พะโองจาว� ปัง มัฮ กซัต ป
ตึก นึง ระ แตะ ญุ่ก� 14 ปัง มัฮ โม จาวไน ป ดวน อื
ฮอยจ ละ ซ เกือฮ อื โม ป ยุฮ กัน พิต ลอก ตุต แตะ�
ไม่ เกือฮ อื ลืลาว โม ป ยุฮ กัน ไมจ ญุ่ก� 15 รพาวม
พะจาว มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ ฆวต เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ กัน
ไมจ ละ ซ เกือฮ อื โม ป อฮั โอเอฮี นึง งาวไงญ แตะ
เซ ดุต ดัก ฆาื อ�ื 16พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ โปน
ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี� ไมจ เปอะ อาวต ตัม
เซ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ แปน ควน โรวต แตะ
ยุฮ ป ฆอก ป เบร ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ญอม แปน กวน
ไจ ยุฮ พะจาว� 17 ไมจ เปอะ นัปทื ปุย เตือง โอยจ
อ�ื ไมจ เปอะ ฮรกั โม เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว� ไมจ
เปอะ นัปทื เนอมึ พะจาว� ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื กซัต
ยุฮ แตะ�

18 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนองึ
ป อฮั ปอเลียง แตะ ไม่ นัปทื เนอึม เปอะ� มัฮ โตว
เนองึ เปอะ ป อฮั ปอเลียง ฮรกั แตะ ไม่ ไมจ รพาวม
แตะ โน่ง� ไมจ โรฮ เปอะ เนอึง ไม่ ป อฮั ปอเลียง
ซวก แตะ โรฮ� 19 ดัฮ เปอะ ปุน โอต ป โซะ ยุฮ ปุย
ละ แตะ เตือง โอ เปอะ ยุฮ ป พิต� นึง ฆวต ปุก เปอะ
รพาวม พะจาว� ซ แปน เนอึม ป ไมจ ละ เปอะ เบือ
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อ�ื 20 ปัง ปุน โอต เปอะ กัน เฟียต ปุย แตะ� ดัฮ
มัฮ โอต เปอะ ฆาื ยุฮ โกะ แตะ ป พิต โฮ� แจง โอ อื
แปน กุน ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ ปุน โอต ป โซะ เตือง
ยุฮ แตะ ป ปุก เอจี มัฮ เนอมึ ป ปุก รพาวม พะจาว�
21พะจาว เอจี มัฮ เลือก อื โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื โม
เปะ ยุฮ ตอก เซ� เอจี มัฮ พะครติ ป โอต ป โซะ ตัง
เปอะ� ไม่ ละ อื อาึง ปิม ไมจ แตะ ละ โม เปะ� ละ ซ
เกือฮ อื โม เปะ เฮยีน ป ยุฮ โกะ แตะ�

22 โกะ อื เซ มัฮ ป โอ ยุฮ มัป่ ติ ชวง� ไก โตว ป
ฮมอง อฮั อื ป โอ เนอมึ ติ โฮน เนอมึ� 23 ปัง อฮั ปุย
ลปุง ฆอก ละ� โรก โตว อื นึง ลปุง ฆอก� เญอืม ยุฮ
ปุย ป โซะ ละ อ�ื อฮั โตว ติ แตะ ซ โรก อื นึง ป โซะ
ละ ปุย� เอจี มัฮ ละ อื อาึง ไม่ พะจาว นึง มัฮ พะ
จาว ป รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อ�ื 24พะครติ เอจี รปั มัป่
ยุฮ โม เอะ นึง โกะ แตะ ไอฮ นึง ไมะซาวแควง� ละ
ซ เกือฮ อื เอะ ยุม แปฮ ละ มัป่ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ แม
ไอม ละ ยุฮ แตะ กัน ซืไซ� โม เปะ เอจี ไฮ ป โซะ นึง
เปอะ เบือ เบราะ อาวม อื เซ� 25 โม เปะ เอจี ตอก
เปอะ แกะ ไฆร ฮา คระ โฮ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี
เอญี เปอะ เคะ พะโองจาว� มัฮ ป เกียฮ แลน แก
โซะโกะ ฮรกัซา เนอึม นึง โม เปะ� ไม่ เกียฮ นัม อื
โม เปะ ฮอยจ ละ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ�

3
ไลลวง รเมะ รโปวน

1 ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย
เยอ� ไมจ เปอะญอม งอ่ต ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� ปัง ไก งอ่น ป โอ ปรเมะ เญือะ
อื ดิ เจือ ลปุง พะจาว ลลาึง เปอะ� เมอ เตือง อื กัง
เคะ เอ� ซ โฮลฮ เอญี เคะพะจาว เบือ กัน ไมจ ยุฮ โม
เปะ ยุง่� จัมเปน เปอะ โตว อฮั โอเอฮี ละ ติ มวยญ
เนอึม� 2 ตึน ซ ยุ ไอฮ อื นึง ซลิต ซโลม ไมจ เปอะ
ไม่ ไล นัปทื เนอมึ เปอะ พะจาว� 3 โม เปะ ดัฮ เปอะ
ฆวต เกือฮ ติ แตะ ไมจ ละ ปุย ทัน โตว แงฮ่ โฮฮ แงฮ่
วฮิ ติ เปอะ ไม่ ยุฮ เปอะ ฮาึก แตะ คึ� ทัน โตว งอ่ต
ไลลวง เกลอึม ฮนัง ลัง่ เบล� ทัน โตว นงุ ยอ่ง ติ
เปอะ นึง เครองึ คึ เครองึ นัก� 4 ฮา เซ กัน แงฮ่
เปอะ ติ แตะ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ มัฮ ไลลวง รพาวม
รโม่ยฮ แตะ� ไมจ เปอะ แงฮ่ ติ แตะ นึง รพาวม
จวต ชุม แตะ ไม่ ปุก เปอะ ไล แตะ� มัฮ เซ ป ตึก
นึง ไมจ แตะ ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ ป โอ เกียฮ
ไพรม เกียฮ ไลจ� 5 โม ปรโปวน ป นัปทื เนอึม พะ
จาว ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง อื เจน โฆะ โอ� เอจี
แงฮ่ โรฮ ติ แตะ ตอก เซ� ไม่ เนอึง อื ป อฮั ปรเมะ
เญือะ แตะ� 6ซารา ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� เนองึ ป อฮั
อปัราฮมั� อฮั โรฮ ไน ละ อ�ื ดัฮ โม เปะ ยุฮ กัน ไมจ
ไม่ โอ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ฮลัต เตีจ นึง โอเอฮี� เอจี
มัฮ โรฮ เปอะ กวน รโปวน ซารา เซ โรฮ�

7 ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ป มัฮ ปรเมะ เญือะ ปุย
เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง รพาวม ปรโป
วน เญือะ แตะ ไม่ นัปทื เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต แตวะ
เรยีง ปรโปวน เญือะ เปอะ เซ ฮา โกะ เปอะ� นึง ซ
โฮลฮ โรฮ อื จีวติ โพต พะจาว ละ แตะ ตอก ปะ โรฮ�

ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เซ เดอมึ โอ ซ ไก ป คัต ป คัง กัน
ไววอน เปอะ ฆาื อ�ื

จีวติ ปุย ไน พะจาว
8 ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ไมจ เปอะ เฆรอมึ ฮยวก บรญิ

ไง่ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ ฮรกั ปุ แตะ ตอก ป มัฮ เอี
ยกปุ เลีฮ ติ เวียก โฮ� ไมจ เปอะ เลียก พาวม โซะ
ไง่ นึง ปุ แตะ ไม่ ญิงญอม เปอะ ละ ปุ แตะ� 9 ดัฮ ไก
ป ยุฮ ป ฆอก ละ เปอะ ปุ โรก ละ อื นึง ป ฆอก� ดัฮ
ปุย อฮั ลปุง ฆอก ละ เปอะ ปุ ลเตือฮ โรก ละ อื นึง
ลปุง ฆอก� ฮา เซ ไมจ เปอะ ปิฮ มุ่น ละ� ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ กุนมุ่น ป ซันญา พะ
จาว อาึง ละ แตะ เบือ อ�ื พะจาว เอจี มัฮ เลือก อื
โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ ตอก เซ� 10พะทัม
เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ดัฮ ไก ป ฆวต อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่ ไมจ ป

ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ� ไมจ อื โอ เญือะ อฮั ป ฆอก
ป เบร� ไมจ อื เคราะ แปฮ จุ แตะ ปุย� 11 ไมจ อื ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา กัน พิต� ไมจ อื ยุฮ กัน ไมจ� ไมจ
อื ซาวป แนฮ ตอก ซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง แตะ
ไม่ ปุย� 12พะโองจาว แลน แก ลอป โม ป ซื ป ไซ�
งอ่ต ลอป โรฮ รซอม ไววอน อ�ื โม ป ยุฮ ป ฆอก ป
เบร พะโองจาว ปังเมอ ซ ตอซู ไม่ อ�ื� อฮั เซ พะ
ทัม�

13 ดัฮ เปอะ แด่น รพาวม ละ ยุฮ แตะ กัน ไมจ�
ตึน โอ ซ ไก ป ซ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� 14 ดัฮ ปุย
ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ เบือ ยุฮ เปอะ กัน ไมจ� ซ โฮลฮ
เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ปุ ฮลัต นึง โม
เซ� ปุ โรฮ ตุก รพาวม ฆาื� 15 ไมจ เปอะ นัปทื เนอึ
ม พะโองจาว ป มัฮ พะครติ เซ ฮอยจ ละ โตะ รพาวม
เปอะ� เกือฮ แปน ป กุม รพาวม เปอะ� ไมจ เปอะ
เพรยีง แนฮ ติ แตะ เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ โลยฮ เญอืม
ไฮมญ ปุย เปอะ นึง ไลลวง ตัว เปิง เปอะ ปอาวตกไน
เปอะ เซ� 16 ปังเมอ ไมจ เปอะ โลยฮ ไม่ รพาวม ปึกๆ
ออนๆ แตะ ไม่ รพาวม นัปทื เปอะ ปุย� ไมจ เปอะ
ยุฮ แนฮ ตอก โอ รพาวม เปอะ ซ ไก ตอก รโจฮ ไอฮ
ติ แตะ� ดัฮ ไก ป เพียก แฮม เปอะ เตือง มัฮ เปอะ
ปุย ไมจ ซลิต ซโลม เบือ ฟวต เปอะ พะครติ เตอ�
โม เซ ซ โฮลฮ โซะกิจ ไฆฮ ฆาื ป อฮั โกะ แตะ เซ�
17 ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� กัน อาวม เปอะ ป
โซะ เบือ ยุฮ เปอะ กัน ไมจ เซ� ไมจ ละ เปอะ ฮา ซ
อาวม เปอะ ป โซะ ฆาื ยุฮ เปอะ กัน พิต�

18พะครติ เอจี ยุม ติ โฮน โน่ง ฆาื มัป่ ยุฮ ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื พะโองจาว ป ซงะ่ ซงอม เซ เอจี ยุม
เนอึม ตัง ปุย ฆอก ปุย เบร ละ ซ นัม อื เอะ ฮอยจ
เคะ พะจาว� โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เนะซองั อ�ื ลปุ
อื ปังเมอ ไอม ลัง่� 19 ลปุ อื เซ โฮว ครอฮ โอเอฮี
ละ โม ลปุ อาวต โตะ คอก� 20 โม ลปุ อาวต โตะ
คอก เซ มัฮ ลปุ โม ป โอ เนอึง ป อฮั พะจาว เจน
โนอา� ติ เจน ยุฮ โนอา โล่ง เซ พะจาว อาวต แนฮ
ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� เญือม เลอึป รอาวม ปลัฮเตะ
เซ ไก ซเตะ ปุย โน่ง ป เกือฮ พะจาว อื โปน ฮา ยุม
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แตะ เบือ รอาวม เซ� 21 ปเล่ีย เฮี รอาวม เซ แพป
โรฮ ไม่ ไลลวง ตอก เกือฮ พะจาว ปุย โปน มัป่ เบือ
รปั อื บั ่ปติซมา โรฮ� มัฮ โตว ไล รไซจ อื ป รแอม
นึง เนะซองั เปอะ� มัฮ ไล ปุน อาวต เปอะ ซองนา
พะจาว ไม่ รพาวม โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� ป โปน โม
เปะ เบือ อื เซ มัฮ เบือ เอจี โกฮ ไอม แม พะเยซู เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 22 ปเล่ีย เฮี เอจี ฮาวก เมือง มะ
ลอง อาวต ลวง ดอม พะจาว� มัฮ ป ตัตเตียง โม เต
ปด่า ไม่ โม พี ซัง ไม่ โอเอฮี ป ไก อมันัต อนันา เมือง
มะลอง เตือง โอยจ อ�ื

4
ไมจ เกือฮ พะจาว กุม จีวติ แตะ

1 เญื อม งอ่ต ตอก เอจี โฮลฮ พะ ค รติ โอต ป
โซะ นึง เนะซองั แตะ� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ เรยีง
รพาวม ละ ซ ไอฮ เปอะ รพาวม ตอก เซ โรฮ� ปุย
ดัฮ เอจี โอต ป โซะ นึง เนะซองั แตะ ตอก เซ เญือะ
ไก โตว รพาวม ฆวต ยุฮ มัป่� 2 เฆิม เฮี โม เปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ พะจาว กุม จีวติ เปอะ ตัม รพาวม อ�ื
เญาะ ไมจ เปอะ โตว เกือฮ กัมกุยฮ ฆอก โกะ แตะ
กุม� 3 เอจี เคราะ อื ยุฮ เปอะ ตัม ป กอ ยุฮ โม ป โอ
เจือ อื เซ� ไพรม อื โม เปะ กอ ยุฮ เปอะ ป พังไฮะ�
อาวต เปอะ ไม่ กัมกุยฮ ฆอก แตะ� ไม่ ญุ่ยจ เซาะ
เงา่ะ ไปล เปอะ ไม่ ปุ แตะ� พลวย เปอะ ติ แตะ นึง
ป ฆอก โฮฮ ฆอก วฮิ� ไม่ ไว เปอะ ฮุป ป มัฮ กัน โอ
ปุก ละ พะจาว� 4 ปเล่ีย เฮี โม ป โอ เจือ เงอตึ นึง
โอ โม เปะ เญือะ พาวม ดิ ไม่ แตะ นึง กัน ฆอก โฮฮ
ฆอก วฮิ เซ� เพียก แฮม โม เปะ ฆาื อ�ื 5 โม เซ ซ
ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว� พะจาว เอจี เพรยีง อาึง
ติ แตะ ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย เตือง ป ไอม ไม่ ป ยุม�
6 มัฮ ฆาื เซ ป เอจี ไก ป ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว ละ โม ป เอจี ยุม เซ ฆาื อ�ื เญือม อาวต ลัง่
โม เซ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี พะจาว เอจี รเตีฮ อื นึง เนะ
ซองั อื ตอก รเตีฮ แตะ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เด
อมึ ลปุ อื ซ ไอม ตอก ไอม พะจาว โรฮ�

ไมจ เปอะ แปน กวนไจ เนอมึ รพาวม
7 ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี เอจี ซดิ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ

เกือฮ ติ แตะ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ ฆาื อ�ื ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง ละ ซ ไววอน แตะ� 8 ป
ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ� ไมจ เปอะ ฮรกั เนอมึ ปุ แตะ�
รพาวม ฮรกั เซ ปัง โฮวน พิต โฌวะ ยุฮ ปุย ละ� ทื
โตว อื พิต ละ แตะ� 9 ไมจ เปอะญอม รปัคัม เอยีก ปุ
แตะ ไม่ แคก เลือ นึง เญือะ แตะ� ปุ ปุปิ ฆาื� 10 เอะ
เอจี โฮลฮ รปั โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ แตะ
ตัง โน่ง ฮา ปุ แตะ� ไมจ เปอะ โกว ป ปละ ป ซาึต อื
ละ เปอะ เซ ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ ปุย ไฮญ� ตอก กวน
ไจ เนอึม รพาวม นึง ไปญ แตะ โอเอฮี ระ ไล ยุฮ พะ
จาว โฮ� 11 ดัฮ ไก ป ซ อฮั โอเอฮี ละ ปุย� ไมจ อื อฮั
ตอก อฮั แตะ ลปุง พะจาว� ดัฮ ไก ป ฆวต เรอมึ ปุย
ไฮญ� ไมจ อื เรอึม นึง เรยีง แด่น ป โฮลฮ แตะ เน่
อมึ นึง พะจาว� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน โญต

ซัก ละ พะจาว เบือ พะเยซูครติ� พะจาว เซ โปง เนอึ
ม อื โฮลฮ รปั ลปุง ลืลาว ไม่ อมันัต โญตซัก แตะ โค
รยญ เจือ โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

ไลลวง โอต ป โซะ นึง มัฮ แตะ ครซิเตียน
12 โม เปะ ป มัฮ ป ฮรกั เกอะ� เญอืม ฮอยจ ป โซะ

ป ไซญ ละ เปอะ ตอก งอ โฮ ละ ซ ลอง อื รพาวม
เปอะ� ปุ เงอตึ ฆาื� ปุ โคะ มัฮ ป ตัง เจือ ลอน�
13 ฮา เซ ไมจ เปอะ ญันด่ี ไม่ โฮลฮ แตะ โอต ดิ ป
โซะ ไม่ พะครติ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ กุมปอ เญือม ซ เปลีฮ อื โญตซัก แตะ ละ
ปุย� 14 ดัฮ ปุย เพียก แฮม เปอะ นึง มัฮ เปอะ ปุย
ไน พะครติ ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื นึง เอจี อาวต ลปุ พะจาว ไก โญต ไก ซัก เซ นึง
เปอะ� 15 ปุย ไน โม เปะ เอ� ปุ เกือฮ ไก ป ลอก ป
โซะ ฆาื ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย ญุ่ก� ฆาื แปน แตะ คะ
มุย ญุ่ก� ฆาื ยุฮ แตะ กัน ฆอก ไฮญ ญุ่ก� ไม่ ฆาื เลีย
ก ซุกซัก แตะ กัน ยุฮ ปุย ญุ่ก� ปุ เกือฮ ไก ติ ตื เนอึ
ม� 16 ดัฮ มัฮ โฮลฮ เปอะ โอต ป โซะ นึง มัฮ แตะ
ครซิเตียน โฮ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ โซะ กิจ ฆาื�
ฮา เซ ไมจ แนฮ เปอะ ลืลาว พะจาว เบือ โฮลฮ แตะ
มอยฮ ครซิเตียน เซ�

17 ปเล่ีย เฮี เอจี เติง เวลา รเตีฮ พะจาว ปุย� มัฮ
ปุย ไน พะจาว ป ซ โฮลฮ อื รเตีฮ รกา เยอ� ดัฮ รเตีฮ
โอเอฮี ละ เอะ รกา ตอก เซ โฮ� ละ โม ป โอ ญอม
เจือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ซ แปน ตอก เมอ
ลัก่ ก ลอยจ อ�ื 18พะทัม อฮั เฮ�ี
�โม ป ซื ป ไซ เอจี ญัก ละ อื ซ โปน อื ตุต เตอ�

โม ป โอ นัปทื พะจาว ไม่ โม ป ยุฮ มัป่ แจง โอ อื ซ
ไก ตอก โปน ตุต แตะ�� อฮั เซ�

19 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โม ป โฮลฮ โอต ป โซะ ตัม ปุก
อื รพาวม พะจาว� ไมจ ลัง่ อื ยุฮ กัน ไมจ� ไมจ อื
อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ป ซัง แตะ เกิต เซ� นึง
มัฮ พะจาว เซ ป ยุฮ ลอป ตัม ป อฮั แตะ อาึง�

5
ไมจ แลน แกะ ยุฮ พะจาว

1 อาึ ฆวต ปัว ซตอก รเง่อมึ โม ป กวต ลลาึง โม
เปะ ป เจือ� นึง มัฮ โรฮ โกะ แตะ ป กวต ติ ปุย� ไม่
เอจี ปุน แปน แตะ ซกิ พีญัน นึง ไลลวง กัน ยุม พะ
ครติ นึง ไมะซาวแควง เซ� มัฮ โรฮ ป ซ โฮลฮ รโตง
แตะ นึง โญตซัก ป ซ เปลีฮ พะจาว เฆียง เฮ�ี ฆวต
ปัว อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 2 โม แกะ เกือฮ พะจาว
เปอะ แลน เซ ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ไมจๆ ปุ
ยุฮ นึง คนัป ปุย เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ เตม รพาวม
แตะ นึง� ตัม รพาวม ฆวต เกือฮ พะจาว เปอะ ยุฮ�
ไมจ เปอะ โตว ยุฮ นึง ฆวต ไอฮ เปอะ จัง ลา แตะ�
ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 3 ปุ แปน ปุย
ระ ตวก ซวก ซฮาว ละ โม ป แลน แก เปอะ เซ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปิม แตะ ละ โม แกะ เซ�
4 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� เญือม เอจี ฮอยจ พะโอง
จาว ป มัฮ ป เลียง แกะ ตึก นึง ระ แตะ เซ� โม เปะ
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ซ โฮลฮ เปอะ โญตซัก ป โอ เกียฮ ไฆร แปน ลังวนั
แตะ� ตอก โฮลฮ ปุย วอม คึ โฮ�

5ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ป โอ มัฮ ป กวต เตอ� ไมจ
โรฮ เปอะ เนอึง ป อฮั โม ป กวต ยุฮ แตะ� โม เปะ
เตือง โอยจ เปอะ ไมจ เปอะ ญิงญอม ละ ปุ แตะ ไม่
เรอึมชวย ตูเตอมึ เปอะ ปุ แตะ� พะทัม อฮั เฮ�ี
�พะจาว ซ ตอซู ไม่ โม ป อวต ติ แตะ� ซ เกือฮ กุน
มุ่น ละ โม ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม�� อฮั เซ�
6 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ญิงญอม ตุเตียม
อาวต ฆรมึ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื ดัฮ เอจี เติง
เวลา ยุฮ โฮ� ซ วุฮ โม เปะ ระ จอง โม เปะ ฮลาวง
ฆาื อ�ื 7 โอเอฮี ป ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ นึง เซ
ไมจ เปอะ ละ อาึง ไม่ พะจาว� นึง เครองึ ลอป พะ
จาว นึง เปอะ�

8 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� ไมจ เปอะ
โซะโกะ ฮรกัซา นึง แตะ� พี ระ ป ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่
โม เปะ เซ โฮว ไป โฮว มา ตอก รเวยี ซิงโต เบรอมึ
โฮ� ละ ซ ซาวป อื เกียต กุก ป ปุน แตะ� 9 ไมจ
เปอะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พี ระ เซ� ไม่ เกือฮ ติ แตะ
ตอน ฮมัน นึง รพาวม เจือ แตะ ละ ซ ตอซู เปอะ ปุ
แตะ ไม่ พี ระ เซ� โม เอียกปุ เปอะ ไน พะจาว เล่ีป
ปลัฮเตะ เฮี กัมลัง ลอก โรฮ ป โซะ ตอก ลอก โม เปะ
อื เฮี โรฮ� 10 พะจาว ป อาวต ไม่ กุนมุ่น โครยญ
เจือ� เอจี เลือก โม เปะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ รโตง แตะ
นึง โญตซัก โอ เญือะ ไก ลอยจ ยุฮ อ�ื เบือ รโจะ ดิ
เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� เญือม เอจี ฟวยจ
โฮลฮ เปอะ โอต ป โซะ ติ เตะ เอ� พะจาว ซ เกือฮ
โม เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� ซ เกือฮ โม เปะ แจง
แน นึง รพาวม เจือ แตะ� ซ บุ เรยีง แด่น ละ เปอะ�
มัฮ ซ เกือฮ อื โม เปะ กุมปอ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�
11 ปัว เกือฮ พะจาว ไก ลอป อมันัต โครยญ เจือ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

12 เญื อม ไซฮ อาึ รโปะ นังซื ปัป แตวะ เฮี ละ
เปอะ� มัฮ ซีลา ป เรอึม อาึ อ�ื ซีลา เซ ตัม ป ยุ อาึ
อ�ื อาึ เมีญ เญอะ มัฮ เอยีกปุ เนอมึ รพาวม ติ ปุย�
อาึ เอจี ซตอก รเงอ่มึ โม เปะ ไม่ รโฮงะ แจง แน ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี เอจี มัฮ ไลลวง กุนมุ่น ป ไซฮ อาึ เฮี
ป มัฮ กุนมุ่น เนอึม ยุฮ พะจาว� ไมจ เปอะ อาวต
ตอน ฮมัน ตัม กุนมุ่น เซ� 13 ครติซจัก นึง เมือง บ่า
บี่โลน มัฮ โรฮ ป เลือก พะจาว อาึง ตอก เลือก อื โม
เปะ โรฮ� รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� มาระ
โก ป มัฮ ตอก กวน อาึ รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ
ละ เปอะ โรฮ� 14 ไมจ เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ
แตะ ตอก เอียกปุ ฮรกั แตะ ไน พะจาว�* ปัว ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม อาวต ลอป ไม่ โม เปะ ป มัฮ ปุย
ไน พะครติ โครยญ โฆะ เปอะ�

* 5:14 5:14 นึง คอ 14 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง ปซา ฮงาึต ไม่ อ�ื
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นังซื รโปะ เปโตร (ปัป ลอา�
นังซื ไซฮ เปโตร ปัป ลอา เฮ�ี มัฮ ป รโปะ อื ละ

ปุย ไน พะจาว โฮวน โดฮ� ปาวไม ระ ไล นึง อื มัฮ
ฆวต ตอซู อื ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม ยุฮ โม ป เพอกึ ป
โอ เนอึม� ไม่ กัน ฆอก ป เกิต ฆาื ลปุง เพอกึ ตอม
ตอก เซ� เปโตร ซตอก ปุย เกือฮ ยุง ไมจ แตะ ตอซู
ไม่ กัน โอ ปุก เฮี เบือ ยุง เนอึม แตะ พะจาว ไม่ พะ
เยซูครติ จาว� มัฮ โม ป เอจี ยุ พะเยซู นึง ไง่ แตะ�
ไม่ ป เอจี ฮมอง ป อฮั อื นึง ฮยวก แตะ ป โรวก ไล
ลวง ตอก ยุง เนอมึ ปุย พะจาว เซ ละ โม ป เจือ เซ�
ไมจ ปุย ไตม เนอมึ ป อฮั โม เซ ฆาื อ�ื อฮั เซ�
เปโตร ตุก รพาวม ฆาื โม ป ฮอยจ เพอกึ ตอก ซ

เกือฮ แตะ ปุย ซองไซ รพาวม นึง ไลลวง ซ ฮอยจ
แม พะเยซู� ปัง โอ พะเยซู ดิ ฮอยจ� มัฮ โตว เบีย อื
ลปุง ซันญา แตะ� �มัฮ ป ลัง่ รพาวม ละ ปุย� ฆวต
เกือฮ โตว ปุย ยุม ติ ตื เนอึม� มัฮ ฆวต เกือฮ อื ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ��
อฮั เซ เปโตร� กัน โอ พะเยซู ดิ ฮอยจ เซ มัฮ ควน
โฮลฮ ปุย ลเตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เดอมึ โอ ซ
ยุม ลอป นึง มอ นโฮก�

1 อาึ มัฮ ซีโมน เปโตร� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะเยซูค
รติ ไม่ มัฮ แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อ�ื รโปะ นังซื
เฮี ละ โม ป เอจี โฮลฮ โรฮ รพาวม เจือ เนอึม โรวะ
แตะ ตอก เอะ โรฮ� เบือ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ พะจาว ไม่
พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ�

2 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม อาวต ไม่
เปอะ กุมปอ� นึง เอจี ยุง เปอะ พะจาว ไม่ พะเยซู
จาว ยุฮ เอะ�

พะจาว เอจี เลือก เอะ
3พะจาว เอจี เลือก เอะ ละ ซ โฮลฮ โฮะ รโตง แตะ

นึง โญตซัก ยุฮ อื ไม่ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ อ�ื เอจี เกือฮ
โอเอฮี ละ เอะ เบือ อมันัต แตะ โครยญ เจือ� นึง ซ
เกือฮ อื เอะ โฮลฮ จีวติ ตอก จีวติ พะจาว เบือ ยุง
เอะ พะจาว เซ� 4 มัฮ โรฮ เบือ โอเอฮี ไล เซ ป เกือฮ
พะจาว ลปุง ซันญา ระ งวยฮ ระ ตุง ละ เอะ ฆาื อ�ื
ลปุง ซันญา เซ มัฮ ป เกือฮ โม เปะ โฮลฮ รพาวม ร
โม่ยฮ พะจาว ไม่ เกือฮ เปอะ โปน ป ฆอก ป เบร ป
ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี ฆาื กัมกุยฮ ฆอก ปุย�

5 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ
ตอก เฮี ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม เจือ เปอะ ไก
ไม่ กัน ไมจ กัน ญุ่ก� กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ เปอะ เซ
ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ กัน ยุง เปอะ ไลลวง พะจาว� 6 กัน
ยุง เปอะ ไลลวง พะจาว เซ ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ กัน ปุน
เตียง เปอะ ไอฮ รพาวม แตะ� กัน ปุน เตียง เปอะ
ไอฮ รพาวม แตะ เซ ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ รพาวม ปุน
โอต เปอะ โอเอฮี� รพาวม ปุน โอต เปอะ โอเอฮี เซ
ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ กัน ไอฮ เปอะ จีวติ พะจาว� 7 กัน
ไอฮ เปอะ จีวติ พะจาว เซ ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ กัน เลีย

ก พาวม นึง เอียกปุ แตะ� กัน เลียก พาวม เปอะ
นึง เอียกปุ แตะ เซ ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ รพาวม ฮรกั�
8 ดัฮ โอเอฮี โม เซ เอจี ไก เนอึม นึง เปอะ โครยญ
เจือ โฮ� กัน ยุฮ เปอะ แจง ซ ไก ป มัฮ อ�ื ไลลวง ยุง
เปอะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ แจง โอ
อื ซ มัฮ ป ปลาว เยอ� 9 ดัฮ ไก ป โอ ไก โอเอฮี โม เซ
นึง เงอ� เอจี มัฮ ปุย จัก ไง่ โตะ รพาวม� เอจี มัฮ
โรฮ เบีย อื พัก พะจาว มัป่ ไพรม ยุฮ แตะ เซ ซงะ่�

10 เอยีกปุ� พะจาว เอจี เลือก โม เปะ� เอจี เกือฮ
โม เปะ แปน ปุย ไน แตะ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ แด่น
เนอึม แด่น แนม ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ โปง ไม่
เอจี เลือก อื โม เปะ ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ
แจง โอ เปอะ ซ ไฆร ฆาื อื ฮา ลปุง เนอมึ เมอ� 11 โม
เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เลียก ไมจ เลียก มวน นึง บัน่เมือง
โอ เญาะ ไก ลอยจ ยุฮ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะ
เยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ เบือ อ�ื

12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัง เอจี ยุง เปอะ ลปุง
เนอมึ เซ ไม่ เอจี ตอน โรฮ รพาวม เปอะ นึง� อาึ ไก
แนฮ ลัง่ รพาวม ฆวต ซตอก โม เปะ เกือฮ ไตม ลอป
โอเอฮี ไล เซ� 13 ติ เจน ไอม ลัง่ เงอะ อาึ แกต ติ
แตะ ปุก ละ ซตอก รเงอ่มึ แตะ โม เปะ เกือฮ โม เปะ
โตก ละ โอเอฮี เซ� 14 อาึ ยุง เงอะ โอ อื เญือะ ซ
เล่ีญ ซ จัมเปน อาึ ละ โกะ เนอมึ แตะ เฮ�ี ตอก เอจี
รโฮงะ ซโตฮ พะโองจาว อื เนิ ป มัฮ พะเยซูครติ เซ�
15 มัฮ เซ ป เรยีง รพาวม อาึ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ
ไก ตอก ไตม ลอป โอเอฮี ไล เฮี เคะ ยุม อาึ ฆาื อ�ื

ไลลวง รงั ซเปีย ยุฮ พะเยซูครติ
16 เญือม รโฮงะ เอะ ไลลวง อมันัต ระ ยุฮ พะโอง

จาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ ละ เปอะ� ไม่ ไล
ลวง ซ ฮอยจ แม อ�ื เอะ มัฮ โตว จัก เจีย เบิก่ ปุย
ไอฮ นึง เฮยีง นึง ยุง โกะ แตะ ละ เปอะ� มัฮ รโฮ
งะ ละ เปอะ นึง เอจี โฮลฮ โฮะ ยุ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ
อื นึง ไง่ แตะ� 17 เญือม โอก เซียง พะจาว เน่อมึ
นึง ซเปีย ตึก นึง คึนัก แตะ เซ� เอะ อาวต โรฮ นา
เซ� พะจาว ป มัฮ เปือะ อื เกือฮ อื ไก โญต ไก ซัก
ไม่ อฮั อื เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน ฮรกั เกอะ� ปุก เนอึ
ม รพาวม เมอะ�� อฮั เซ� 18 เอะ เอจี โฮลฮ ฮมอง
นึง ฮยวก แตะ เซียง เซ� ปุก เญอืม อาวต เอะ ไม่ อื
นึง บลาวง ซัมคัน เซ�

19 มัฮ เซ ป โฮว เอะ ละ แจง แตะ นึง มัฮ ป อฮั โม
ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เซ ป เนอมึ ฆาื อ�ื มัฮ โรฮ เซ
ป ไมจ โม เปะ งอ่ต ที ป อฮั โม เซ ฆาื อ�ื ป อฮั อื เซ
มัฮ ตอก ออม รงั ลลาึง ก เฟียก อื ฮอยจ ละ ปวยฮ
พร�ิ เญือม เซ ซ ซอต ซเปีย ละ โตะ รพาวม เปอะ
ตอก เญือม โอก ซฆรงั ซะ โฮ� 20 ไล ระ ฮา โอเอฮี
ไฮญ นึง อื มัฮ เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไตม อาึง
ตอก เฮ�ี ลปุง พะจาว ซึป ปุย นึง พะทัม โฆะ ไก โตว
ป เกียฮ ยุง ควมัไม อื นึง โกะ แตะ ไอฮ� 21 ลปุง พะ
จาว ป ซึป ปุย เซ มัฮ โตว ป เบิก่ ปุย ไอฮ ตัม รพาวม
โกะ แตะ� เญอืม ซึป อื ลปุง ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว
ละ ปุย� เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป นัม รพาวม อื เกือฮ อื
ยุง ตอก ซ อฮั แตะ โอเอฮี ฮ�ี



ลอา เปโตร 2:1 1090 ลอา เปโตร 3:4

2
โม ป เพอกึ ลปุง โอ เนอมึ
(ยด� 1:4-13)

1 โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ตึน ซ
เกิต โรฮ ลลาึง โม เปะ ตอก เกิต อื ลลาึง โม อซิรา
เอน ไพรม อ�ื โม เซ ซ บระ เพอกึ ปุย นึง ลปุง เพอกึ
ตอม โอ เนอึม ป ซ ไลจ ยุฮ รพาวม เจือ ปุย� โม เซ
เญือะ ญอม โตว เกือฮ พะโองจาว ป เอจี โตฮ แตะ
ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ แปน กุม แตะ� มัฮ เซ ป ซ ฮอยจ
พราวป กัน ไลจ กัน โลม ละ อื ฆาื อื จุบัน่ ตัน ด่วน
เอนิ� 2 ซ ไก โฮวน ป ซ โฮว ไม่ อื นึง คระ ฆอก ยุฮ
อ�ื ปุย ไฮญ ซ เพียก แฮม คระ ยุฮ พะเยซู ฆาื กัน
ฆอก ยุฮ โม เซ� 3 โม เซ ซ ซาวป เบิก่ ป ซ เพอกึ ซ
ตอม แตะ ละ โม เปะ นึง ซ ฆวต ริ แตะ โอเอฮี ยุฮ โม
เปะ� พะจาว ป ซ ตัตซิน เกือฮ อื ลอก ตุต เซ เอจี
เล่ีญ เพรยีง อื อาึง ติ แตะ� กัน ไลจ กัน โลม ป ซ
เกือฮ อื ฮอยจ ละ อื เซ แจง ซ ฮอยจ เนอมึ อื ละ อ�ื

4 โม เตปด่า ป ยุฮ มัป่ โฮ� พะจาว ฮลัก โตว กอ
อ�ื เอจี โปวฮ อื นึง โตะ มอ นโฮก� คัง อาึง อื โตะ
ครุฮ ก เฟียก อ�ื ฮอยจ ละ เติง ซเงะ ซ รเตีฮ พะจาว
โอเอฮี� 5พะจาว ฮลัก โตว โรฮ กอ ปุย ฆอก ปุย เบร
นึง ปลัฮเตะ โฆะ� เอจี เกือฮ รอาวม ฮอยจ เลอึป อื
เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โนฮา ป ครอฮ ไลลวง กัน ซื กัน
ไซ เซ� ไม่ ปุย ไฮญ อาแลฮ ปุย โน่ง ป เกือฮ อื โปน
ฮา ยุม แตะ เซ� 6พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย เมือง โซโด่
ม ไม่ เมือง โกโมรา ลอก ตุต แตะ� เกือฮ อื ฮะ ล่อ
ยญ นึง งอ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ฆอก ปุย เบร ยุง ฮลัต
ฆาื อ�ื 7 พะจาว ปังเมอ เรอึม โลต ป มัฮ ปุย ซืไซ
ละ แตะ เซ เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ� โลต เซ ตุก เนอึ
ม รพาวม นึง ยุ แตะ ยุฮ ปุย ปาโล เมือง เซ กัน คึต
กัน ตวยฮ� 8 เญือม อาวต อื ลลาึง ปุย ฆอก ไล เซ�
ยุ ฮมอง ลอป ยุฮ อื ป คึต ป ตวยฮ� ตุก เนอึม ตุก
แนม รพาวม ฆาื อื โครยญ ซเงะ่� 9 เอจี ที นึง ไล
ลวง โอเอฮี โม เซ ยุง พะโองจาว ตอก ซ เกียฮ เกือฮ
แตะ โม ป นัปทื เนอมึ แตะ โปน ฮา โอเอฮี ป ซ ลอง
รพาวม อ�ื ยุง โรฮ ตอก ซ เกียฮ คัง แตะ อาึง โม
ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เกือฮ ลอก ตุต แตะ� ฮอยจ ละ
ซเงะ รเตีฮ อื ปุย เตือง โอยจ อ�ื

10ป ระ ตุต ฮา ปุย ไฮญ มัฮ โม ป ยุฮ แนฮ ตัม กัม
กุยฮ ฆอก แตะ� ไม่ โม ป พลิฮ บึน อมันัต ระ ยุฮ พะ
จาว� โม เซ มัฮ ป ลวง ลู ป อฮั ปุย� อวต ติ แตะ
ระ� โรวต พามัต โม เตปด่า ป อาวต นึง รงั ซเปีย
เมือง มะลอง� 11 ปัง มัฮ เตปด่า ป ระ เรยีง ไม่ ระ
อมันัต อื ฮา โม เซ� โกว โตว ลปุง พามัต ตอก เซ
ติ ชวง ละ ซ ฟอง อื ปุย โม เซ ซองนา พะโองจาว�
12 โม เซ มัฮ ตอก อื ซัตซิง ป โอ ไก กัม คิต ป โฮลฮ
ปุย โฮมวต มอก ปอน โฮ� มัฮ ป พามัต โอเอฮี ป โอ
แตะ คาวไจ� ซ ยุม โรฮ ฆาื อื ตอก ยุม ซัตซิง เซ โฮ�

13 ซ ลอก ป ฆอก โกวต ยุฮ โม โกะ แตะ ป ฆอก
เซ โรฮ� ปัง มัฮ เมือ ซเงะ่ อื ยุฮ แนฮ อื ตัม กัม
กุยฮ ฆอก แตะ� มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป อฮั อื มัฮ
ป มวน� เญือม โซม ดิ อื ไม่ โม เปะ เอ� มัฮ โรฮ ป

เกือฮ โม เปะ ไลจ มอยฮ นึง อาวต แนฮ อื ไม่ รพาวม
ฆวต ซาวป แตะ จุ ปุย� 14 ไง่ อื ฆวต แก แนฮ ปรโป
วน ฆอก ไล� ซัก เตือ โตว นึง ยุฮ แตะ มัป่ ติ ชวง�
ซาวป แนฮ รชุยจ โม ป โอ ตอน รพาวม เกือฮ ไลจ�
เฮยีง ลอน นึง ฆวต ไอฮ อื โอเอฮี โฮฮ ฮา ไล แตะ�
มัฮ ป ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว�
15 โม เซ เอจี โฆง ละ โปวฮ คระ ซื คระ ไซ เซ� เอจี
โฮว ฆาื อื นึง คระ พิต� เอจี มัฮ โฮว อื คระ โฮว บ่า
ละอมั กวน เบ่ โอ� บาละอมั เซ มัฮ ฮรกั อื มาื ซ
โฮลฮ แตะ นึง ยุฮ แตะ กัน พิต� 16 เญือม เซ ไก ป
บวยจ ละ นึง ยุฮ อื กัน พิต เซ� มัฮ บรงั โอ เกียฮ
ลปุง เซ� ป โฮลฮ อฮั โอเอฮี ละ อื นึง ลปุง ปุย� มัฮ
คัต อื ฮา กัน เงา่ะ บ่า ตะ อื ยุฮ เซ� เตือง มัฮ โรฮ อื
ป ซึป ลปุง พะจาว�

17 โม เซ มัฮ ตอก เดือะ โกลง เอจี ไฮจ ซออฮ โฮ�
ตอก โรฮ ชุต รวู แทต กาื ระ โฮ� พะจาว เอจี ยุฮ อาึง
เบือง อื ละ อื นึง ก เฟียก ตัน อ�ื 18 โม เซ ซาวป แนฮ
อวต ติ แตะ นึง ลปุง โอ ไก ลักทัน� ไม่ ซาวป อื จุ ปุย
นึง กัมกุยฮ ฆอก แตะ� ละ ซ รชุยจ แตะ โม ป เด
อมึ โปน ฮา ป ฆอก ยุฮ แตะ เซ เกือฮ ไลจ� 19 โม
เซ ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ ปุย โปน ฮา แปน แตะ
ครา เซีญ โอเอฮี� โม โกะ อื ปังเมอ แปน แนฮ ลัง่
ครา เซีญ กัน คึต กัน ตวยฮ� ปุย ดัฮ อาวต ฆรมึ อมั
นัต ออฮ จัมเปน แปน ครา เซีญ เซ� 20 ปุย� ปัง เอจี
โปน อื ป ฆอก ป เบร นึง ปลัฮเตะ เฮี เบือ ยุง แตะ ไล
ลวง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ป เกือฮ ปุย โปน
มัป่ เซ� ดัฮ เอญี แม เคะ ป ฆอก ตอก เซ แม� ไม่
อาวต แม แตะ ฆรมึ อมันัต อ�ื ลัก่ ก ลอยจ อื ซ เซ
อปึ แม ละ อื ฮา เมือ โรง อ�ื 21 มัฮ โอ อื ยุง คระ ซื
คระ ไซ เซ เฟือฮ� ซ ฌักแฟน เดียก ละ อื ฮา ยุง อื
ไม่ ลเตือฮ อื แม ฮา ลปุง ซตอก ซงะ่ ซงอม ป เกือฮ
พะจาว ละ อ�ื 22 ลปุง จเตียม ป อฮั ปุย ไพรม โฮ
เอจี ที นึง ป เกิต ละ โม เซ มัฮ อื ป เนอึม� มัฮ อฮั
อื ตอก เฮ�ี �เซาะ ตึน กอ ฆวต โซม แม ป เอจี ฮาว
แตะ�� ไม่ อฮั โรฮ อื เฮ�ี �เลีจ ป เอจี ฟวยจ ฮาวม
ปุย ตึน กอ ฆวต คุกคัก แม นึง บิญ�� อฮั เซ�

3
ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะโองจาว

1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� เอจี มัฮ ลอา โฮน เตือง
เฮี ไซฮ อาึ รโปะ นังซื ละ เปอะ� เตือง ลอา โฮน อื
เฮ�ี อาึ มัฮ ฆวต ซอ รพาวม โม เปะ เกือฮ โตก ละ ป
เอจี ฮมอง ไพรม เปอะ� ละ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ อาวต
ลอป ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� 2อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ โม
เปะ ไตม ลปุง อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง ละ ปุย
โฆะ� เกือฮ โรฮ เปอะ ไตม ลปุง ซตอก พะโองจาว ป
เกือฮ เปอะ โปน มัป่ เซ� ตัม ป เอจี เพอกึ โม ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง อื เซ ละ เปอะ�

3 กา โอเอฮี ไฮญ ไมจ เปอะ ยุง ไล เฮ�ี เญือม ซ
ลอยจ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี ซ ฮอยจ ปุย นึง งอ่น�
โม เซ มัฮ โม ป เกือฮ กัมกุยฮ ฆอก แตะ โบว รพาวม
แตะ� โม เซ ซ โล่ ญวยฮ ป ทื โม เปะ� 4 ซ อฮั เฮี
ละ เปอะ� �พะโองจาว เอจี ซันญา อาึง ซ ฮอยจ แม
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แตะ� โม่ ซันญา อ�ื ตัว เซ� ยุ โตว ฮอยจ อื ติ ชวง
เมอ� เคียง ยุม จัตเจือ ไพรม เอะ ฮอยจ ปเล่ีย� โอ
เอฮี ตอก แนฮ ลัง่ ไพรม แตะ เน่อมึ เญือม ไก โรง
ปลัฮเตะ ลัง่�� ซ อฮั เซ ละ เปอะ� 5 โม เซ มัฮ โฆง
อื เกือฮ ติ แตะ โอ งอ่ต ไล เฮ�ี โฆะ ลัง่ พะจาว เกือฮ
ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไก เบือ ลปุง แตะ� ปลัฮ
เตะ เซ มัฮ โอก อื ฮา โตะ รอาวม ไม่ ไก รอาวม รวติ
อื เบือ ลปุง พะจาว โรฮ� 6 ไพรม อื พะจาว โกว โรฮ
รอาวม เซ ละ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปลัฮเตะ� เญอืม เกือฮ
อื เลอปึ ปลัฮเตะ โฆะ โฮ� 7ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง
ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ โซะโกะ ฮรกัซา พะจาว นึง เบือ
ลปุง แตะ ตอก เซ โรฮ ฮอยจ ละ ซเงะ ซ ฮะ ล่อยญ
อ�ื มัฮ โซะโกะ อื นึง ฮอยจ ละ ซเงะ รเตีฮ อื ปุย
ฆอก ปุย เบร ละ ซ เกือฮ อื ไลจ โลม�

8 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไมจ เปอะ โตว เบีย ไล เฮ�ี
ละ งอ่ต พะโองจาว อ�ื ติ ซเงะ ไม่ ติ เปือน เนอมึ มัฮ
ป ตอก ปุ แตะ ละ อ�ื มัฮ ป บรญิ ละ อื เมาะ เล่ีญ
เมาะ กลอยฮ อ�ื 9 พะโองจาว มัฮ โตว ป ซลัฮ นึง
ซ ยุฮ แตะ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ตอก แกต ปุย อื
งอ่น� มัฮ ป ลัง่ รพาวม ละ เปอะ� ฆวต เกือฮ โตว
ปุย ยุม ติ ตื เนอึม� มัฮ ฆวต เกือฮ อื เฌาะ รพาวม
ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ โครยญ โฆะ แตะ�

10ซเงะ ยุฮ พะโองจาว ซ ฮอยจ ตอก ฮอยจ คะมุย
โฮ� เญือม เซ ซ ไก เซียง ระ เซียง เรยีง นึง� มะ
ลอง ซ บรุก ไฆร ไม่ เซียง เซ� เตะ ไม่ ซโมะ รองั โอ
เอฮี ซ ลวยจ ซ ไน นึง เรยีง กอยจ แตะ� ปลัฮเตะ
ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื ซ ฮะ ล่อยญ เตือง โอยจ อ�ื

11 เคียง เอจี ยุง เปอะ ซ ไลจ โอยจ โอเอฮี ตอก
เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ แปน ปุย ตอก เมอ ฆาื� ไมจ
เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ไม่ ฆวต ไอฮ เนอึม แตะ
จีวติ พะจาว� 12 ไมจ เปอะ รกวน ซเงะ ยุฮ พะจาว
ฮอยจ ไม่ แด่น เปอะ ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ อื ไกลจ
ฮอยจ� ซเงะ เซ มัฮ เนอมึ ซเงะ เญอืม ซ ฮะ พะจาว
ยุฮ ปลัฮ มะลอง� ไม่ เญือม ซ ลวยจ เตะ ไม่ ซโมะ
รองั โอเอฮี นึง เรยีง กอยจ แตะ� 13 ปัง มัฮ ตอก
เซ� พะจาว เอจี ซันญา อาึง ซ ไก ปลัฮเตะ โคระ ไม่
ปลัฮ มะลอง โคระ� นา เซ มัฮ นา ก อาวต กัน ซื กัน
ไซ นึง โน่ง� มัฮ โอเอฮี เซ ป รกวน เอะ ฮอยจ เจอ�

14 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ลไล รกวน เปอะ ซเงะ เซ
ฮอยจ เจอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แด่น รพาวม
ละ ซ แปน แตะ ปุย ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ เปอะ ไก พิต
โฌวะ ยุฮ ซองนา พะจาว� เกือฮ ติ เปอะ อาวต แนฮ
ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� 15 ไมจ เปอะ งอ่ต ที�
กัน อาวต พะโองจาว ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ เซ� มัฮ ละ
ซ เรอมึ อื ปุย เกือฮ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� ไลลวง เซ มัฮ
โรฮ ตอก ป ไซฮ ปาวโล ป มัฮ ปุ ฮรกั เกอะ ไน พะจาว
รโปะ ละ เปอะ โรฮ� มัฮ ไซฮ อื ตัม ซติ พันญา ไมจ
เกือฮ พะจาว ละ แตะ� 16 เญือม ไซฮ อื ไลลวง เซ
โครยญ โฮน� เอจี มัฮ ไล ติ ไม่ ป ไซฮ อาึ เฮ�ี นังซื
รโปะ อื เซ ไก ป ญัก คาวไจ นึง งอ่น� โม ป โอ คาว
ไจ โอเอฮี ไม่ ป โอ อื ตอน รพาวม นึง ป เจือ แตะ�
โบว ป อฮั อื เซ ตอก โอ อื ปุก ควมัไม อ�ื ตอก โรฮ

กอ โบว อื พะทัม ไฮญ พิต โรฮ� โม เซ ซ ไลจ โลม
ฆาื ป ยุฮ โกะ แตะ เซ ไอฮ�

17 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ เน่
อมึ กา เกิต อื โอเอฮี ไล เซ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ แฮน
ติ แตะ ฆาื อ�ื เดอมึ โม ป ฆอก ไล เซ โอ ซ ปุน รชุยจ
เปอะ เกือฮ โฮว คระ พิต� ไม่ โอ อื ซ ปุน เกือฮ เปอะ
โฮย ฮา รพาวม ตอน ฮมัน เปอะ เซ� 18 ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ จเลิน ปุ ปุ นึง ไลลวง ยุง แตะ พะโอง
จาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่
ยุฮ แตะ เซ� ไม่ ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ อ�ื ปัว เกือฮ พะ
โองจาว ไก โญต ไก ซัก เน่อมึ ปเล่ีย เฮี ฮอยจ เฆียง
เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�
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นังซื รโปะ โยฮนั (ปัป ติ�
นังซื รโปะ โยฮนั ปัป ติ เฮี ไก ลอา เจือ ป เนน อ�ื

(1) มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปุย รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะ
จาว� ไม่ พะเยซูครติ ป มัฮ กวน พะจาว เซ� (2) มัฮ
ซตอก รเง่อมึ อื ปุย เกือฮ แฮน ติ แตะ ฮา ลปุง เพ
อกึ ตอม โอ เนอึม� นึง มัฮ อื ป ซ ไลจ ยุฮ กัน รโจะ
ดิ ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� เจน โยฮนั เซ กัน
เพอกึ ปุย ลปุง โอ เนอึม เซ มัฮ เกิต อื เน่อมึ นึง ไล
ลวง อฮั ปุย โอเอฮี ทัมมด่า ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ
ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� โม เซ อฮั พะเยซู ป มัฮ กวน
พะจาว เซ โอ เกียฮ แปน เนอึม ปุย ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื
ดัฮ ไอฮ เนอมึ เนะซองั แตะ ตอก ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ
แปน โตว พะจาว� อฮั อื ตอก เซ โม เซ เยอ�
โม ป เพอกึ โอเอฮี ตอก เซ อฮั โม ป โปน เนอึม

มัป่ เซ โอ เญือะ ไก รพาวม นึง โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี
เฟือฮ เอนิ� อฮั โรฮ ไลลวง พะจาว โอ เกว ไม่ ไล
ลวง จีวติ ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ ปุย จัมเปน ฮรกั เอียก
ปุ แตะ� กัน เพอกึ ป โอ เนอมึ ตอก เซ ซ เกียฮ ไลจ
ยุฮ ครติซจัก� มัฮ เซ ป จัมเปน โยฮนั ตอซู ไม่ กัน
เซ ฆาื อ�ื
โยฮนั เนน ไลลวง มัฮ เนอึม พะเยซู ปุย ปลัฮเตะ

เนอมึ� โยฮนั เอจี โฮลฮ ยุ� โฮลฮ ฮมอง� ไม่ โฮลฮ
อื ไปญ นึง เตะ แตะ� เอจี ที นึง เซ� เมาะ ป อฮั ติ
แตะ เจือ พะเยซู ไมจ โรฮ อื ฮรกั ปุ แตะ โรฮ� นึง
มัฮ อื เอยีกปุ ปุ แตะ เบือ พะจาว� นังซื รโปะ โยฮนั
เฮี เนน โรฮ ไลลวง ตอก เกียฮ ยุง เนอึม ปุย เอจี ไก
จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ นึง แตะ�

ป มัฮ ลปุง จีวติ
1 นังซื ป ไซฮ เอะ รโปะ ละ เปอะ เฮ�ี มัฮ ไลลวง

ป เกว ไม่ ลปุง จีวติ� ป มัฮ ลปุง จีวติ เซ เอจี ตึน
ไก เน่อมึ เมือ โรง อ�ื เอะ เอจี โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ�
เอจี โฮลฮ ฮมอง นึง ฮยวก แตะ� เอจี โฮลฮ แลน ที
ไม่ เอจี โฮลฮ เอนิ ไปญ นึง เตะ แตะ� 2 จีวติ เซ พะ
จาว เอจี เปลีฮ ที อื ละ ปุย� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ� มัฮ
เซ ป ปุน รโฮงะ ที ไลลวง อื ละ ปุย ฆาื อ�ื เอะ รโฮ
งะ ไลลวง จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ โม เปะ� จีวติ
เซ อาวต ไม่ เปือะ เกอะ ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี เปลี
ฮ อื ละ เอะ� 3 เมาะ ป โฮลฮ เอะ ยุ ฮมอง เงอ เอจี
รโฮงะ โรฮ โฮะ ละ โม เปะ โรฮ� นึง ซ เกือฮ ฮะ โม
เปะ โฮลฮ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ เอะ โรฮ� เอะ เตื
อง โอยจ เจอะ รโจะ ดิ เนอึม รพาวม แตะ ไม่ เปือะ
เกอะ ไม่ กวน อื ป มัฮ พะเยซูครติ� 4 เอะ เอจี ไซฮ
รโปะ ไลลวง เฮี ละ ซ โฮลฮ ดิ เอะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ กุมปอ�

พะจาว มัฮ ป ซเปีย
5 ไลลวง ป ฮมอง เอะ เน่อมึ พะโองจาว เซ� เอะ

ฆวต ซึป โรฮ ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี พะจาว มัฮ ป ซ
เปีย� ไก โตว ป เฟียก นึง เฟือฮ เอนิ� 6 ดัฮ เอะ
อฮั ติ แตะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ไม่ ยุฮ ลัง่

แตะ กัน เฟียก โฮ� กัน ยุฮ เอะ ไม่ ป อฮั ฮะ แปน ป
โอ เนอมึ ฆาื อื เตือง ลอา เจือ อ�ื 7 ดัฮ เอะ ยุฮ กัน ซ
เปีย� ตอก โรฮ อาวต พะเยซู นึง ก ซเปีย อื โฮ� เอะ
เอจี โฮลฮ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ เบือ อ�ื
ฮนัม พะเยซู ป มัฮ กวน พะจาว เซ รไซจ เอะ ซงะ่ ฮา
มัป่ ยุฮ ฮุ ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื

8 ดัฮ เอะ อฮั ติ แตะ โอ ไก มัป่ ยุฮ โฮ� แปน จุ ไอฮ
โกะ แตะ� มัฮ โอ ลปุง เนอึม อาวต นึง เอะ เฟือฮ�
9 พะจาว มัฮ ป เนอึม รพาวม� มัฮ ป ซื ป ไซ� ดัฮ
เอะ รโฮงะ มัป่ ยุฮ แตะ ละ โฮ� พะจาว ซ ยวก อื ละ
เอะ เตือง โอยจ อื มัป่ เซ� ซ รไซจ ป พิต ป โฌวะ ยุฮ
เอะ เกือฮ ซงะ่ โครยญ เจือ� 10 ดัฮ เอะ อฮั ติ แตะ
โอ ยุฮ มัป่ โฮ� เอจี เมาะ โรฮ อฮั ฮะ พะจาว อฮั ป โอ
เนอมึ� ลปุง อื อาวต โตว ฆาื อื กไน เอะ�

2
พะเยซู มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง เอะ

1 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ไซฮ รโปะ ไลลวง
เฮี ละ โม เปะ นึง โอ ซ เกือฮ โม เปะ ยุฮ มัป่� ดัฮ
ตอ ไก ป โคะ ยุฮ มัป่ เปอ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� เอะ
เอจี ไก ป ปัว นึง เปือะ เกอะ รโตง เงอะ ติ ปุย� เอจี
มัฮ พะเยซูครติ ปุย ซื ปุย ไซ เซ ป ปัว รโตง เอะ เซ�
2 เอจี มัฮ เบือ พะเยซู เซ ป โฮลฮ พะจาว ยวก มัป่
ยุฮ เอะ เบือ อ�ื มัฮ โตว ยวก อื มัป่ ยุฮ เอะ โน่ง�
มัฮ โรฮ ยวก อื มัป่ ยุฮ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อื โรฮ�

3 ดัฮ เอะ ยุฮ ตัม ป ซตอก อื อาึง โฮ� เอจี ที นึง
เซ มัฮ เอะ ปุย ยุง เนอึม พะเยซู เยอ� 4 ปุย ดัฮ อฮั
ติ แตะ ยุง พะเยซู โฮ� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตัม ป ซตอก อื
อาึง โฮ� มัฮ อฮั อื ป โอ เนอึม� มัฮ โอ ลปุง เนอึม
อาวต นึง อื เฟือฮ� 5 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ป ยุฮ ตัม
ป อฮั อื เซ� รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว เอจี กุม เอจี ปอ
นึง ปุย เซ� เอจี ที นึง เซ มัฮ เอะ ป อาวต ไน พะจาว
ฆาื อ�ื 6 ปุย ดัฮ อฮั ติ แตะ อาวต ไน พะจาว� ยุฮ
พะเยซู ตอก ออฮ ไมจ โรฮ อื ยุฮ ตอก เซ โรฮ�

ไล ฮรกั เอยีกปุ แตะ
7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไลลวง ไซฮ อาึ ละ เปอะ

เฮี มัฮ โตว ไลลวง โคระ� เอจี มัฮ ป ซตอก พะจาว
อาึง เน่อมึ ไพรม อ�ื มัฮ ป อาวต ไม่ โม เปะ เน่อมึ
เมือ โรง อ�ื ป ซตอก อื อาึง ไพรม อื เซ มัฮ ป เอจี
กอ ฮมอง เปอะ� 8 อาึ ปังเมอ ไซฮ แม ป โคระ ละ
เปอะ ติ เจือ� มัฮ โคระ อื ฆาื เอจี ซ ไฆร เฟียก� นึง
เอจี รฌิญ ซเปีย เนอมึ ละ ปุย� ลปุง ซตอก โคระ เซ
โม เปะ เอจี ยุ ที เปอะ นึง พะเยซู ไม่ นึง โกะ เปอะ
ไอฮ มัฮ อื ป เนอมึ�

9 ปุย ดัฮ อฮั ติ แตะ อาวต ก ซเปีย อื ไม่ เกละ ลัง่
อื ยุ เอียกปุ แตะ มัฮ อาวต ลัง่ อื ก เฟียก อ�ื 10 ป
ฮรกั เอียกปุ แตะ เอจี มัฮ ปุย เซ ป อาวต ก ซเปีย
อ�ื จีวติ ปุย เซ ไก โตว ติ เจือ เนอึม ตอก ซ แปน อื
ควน โคะ ซดุฮ ปุย ไฮญ เญอ� 11 ป เกละยุ เอียกปุ
แตะ ปังเมอ มัฮ ป อาวต นา ก เฟียก อ�ื ยุ โตว คระ
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ซ โฮว แตะ นึง โฮว อื ก เฟียก อ�ื มัฮ ฆาื เฟียก เซ
ป เมาะ เอนิ อื ป จัก ไง่ ฆาื อ�ื

12 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี
ละ เปอะ นึง เอจี ยวก พะจาว มัป่ ยุฮ เปอะ เบือ พะ
เยซู�

13 โม เปะ ป เอจี มัฮ เปือะ ละ ปุย เยอ� อาึ ไซฮ
รโปะ นังซื เฮี ละ เปอะ นึง เอจี ยุง ที เนอมึ เปอะ พะ
โองจาว ป ตึน ไก เน่อมึ เมือ โรง อ�ื
โม เปะ ป บุฮ ลัง่ เงอ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ

เปอะ นึง เอจี เป เปอะ พี ฆอก พี เบร เซ�
โม เปะ ป มัฮ กวน เนอ� อาึ เอจี ไซฮ รโปะ นังซื

เฮี ละ เปอะ นึง เอจี ยุง ที เนอึม เปอะ ป มัฮ เปือะ
แตะ�

14 โม เปะ ป เอจี มัฮ เปือะ ปุย เยอ� อาึ ไซฮ รโปะ
นังซื เฮี ละ เปอะ นึง เอจี ยุง ที เนอึม เปอะ พะโอง
จาว ป ตึน ไก เน่อมึ เมือ โรง อ�ื
โม เปะ ป บุฮ ลัง่ เงอ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ

เปอะ นึง มัฮ เปอะ โม ป ระ เรยีง� ลปุง พะจาว เอจี
อาวต กไน โม เปะ ไม่ เอจี เป เปอะ พี ฆอก พี เบร
เซ�

ปุ ฮรกั ปลัฮเตะ เอ
15 ปุ ฮรกั ปลัฮเตะ เอ ไม่ โอเอฮี เกว ไม่ อ�ื ตัม

ไก ป ฮรกั ลัง่ ปลัฮเตะ เอ ปุย เซ เอจี มัฮ โอ อื ฮรกั
เปือะ เกอะ� 16 ป มัฮ กัมกุยฮ ฆอก รไม่จ ปุย ยุฮ ไม่
โอเอฮี ป ลเลียก ไง่ ปุย นึง ไม่ โอเอฮี ป ฆวต อวต ปุย
โครยญ เจือ� มัฮ โอเอฮี โม เซ ป เกว ไม่ ปลัฮเตะ
เอ� โอเอฮี โม เซ มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เปือะ
เกอะ� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ โครยญ เจือ�
17ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โอเอฮี ป รไม่จ ปุย ไอฮ นึง อื เอจี ซ
ไฆร� ป ยุฮ ตัม รพาวม พะจาว ปังเมอ ซ ไอม ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ�

ป ตอซู ไม่ พะครติ
18 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เวลา

ลัก่ ก ลอยจ อ�ื โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ซ ไก อื ติ
ปุย ป ซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะครติ เตอ� ปเล่ีย
เฮี เอจี โฮวน ป ตอซู ไม่ พะครติ เตอ� มัฮ เซ ป ยุง
เอะ มัฮ อื เญอืม ซ ลอยจ โอเอฮี ฆาื อ�ื 19 โม เซ เอจี
โอก ฮา เอะ นึง โอ แตะ มัฮ เนอมึ ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ�
มัฮ มัฮ เนอึม อื ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ ตึน ซ อาวต ลอป
ไม่ เอะ� เอจี ที นึง เซ โอ โม เซ มัฮ เนอึม ปุย บลัฮ
ลัก่ เอะ เอ�

20พะจาว เอจี ดุฮ ลปุ แตะ นึง โม เปะ� มัฮ เซ ป
ยุง เปอะ ลปุง เนอึม ฆาื อื เตือง โอยจ เปอะ� 21 อาึ
มัฮ โตว ไซฮ รโปะ นังซื ฮอยจ ละ โม เปะ ฆาื โอ โม
เปะ ยุง ลปุง เนอมึ� เอจี ยุง เปอะ ลปุง เนอมึ เซ ไม่
ยุง เปอะ โอ ลปุง จุ ไล เกียฮ ฮอยจ เน่อมึ นึง ลปุง
เนอมึ เซ� 22 มัฮ ปุย ป มัฮ ป จุ ปุย เยอ� เอจี มัฮ โม
ป อฮั พะเยซู โอ มัฮ เนอมึ พะครติ� โม่ มัฮ อ�ื ป โอ
ญอม รปัคัม เปือะ เกอะ ไม่ กวน อื เอจี มัฮ ปุย เซ ป
มัฮ ป ตอซู ไม่ พะครติ เตอ� 23 ป โอ รปัคัม กวน อื
มัฮ โรฮ โอ อื รปัคัม เปือะ อ�ื ป รปัคัม กวน อื เอจี
มัฮ โรฮ รปัคัม อื เปือะ อื โรฮ�

24ลปุง ฮมอง เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อื เซ ไมจ เปอะ
เกือฮ อาวต ลอป โตะ รพาวม แตะ� ดัฮ ลปุง ฮมอง
เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อื เซ อาวต แนฮ โตะ รพาวม
เปอะ โฮ� เอจี มัฮ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ กวน
อื เซ ไม่ เปือะ อื โรฮ� 25 เอจี มัฮ เฮี ลปุง ซันญา พะ
เยซู อาึง ละ เอะ เอ� มัฮ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ แตะ�

26ป เอจี ไซฮ อาึ ละ เปอะ เซ มัฮ ไลลวง ป เกว ไม่
โม ป ฆวต รชุยจ เปอะ ไฆร ฮา คระ� 27 ไลลวง โม
เปะ นึง อ�ื พะจาว เอจี ดุฮ ลปุ แตะ นึง เปอะ� เคียง
เอจี อาวต ลปุ เซ กไน โม เปะ เอ� เญาะ จัมเปน โตว
ปุย ไฮญ เพอกึ เปอะ ฆาื อ�ื ลปุ พะจาว เซ เอจี เพ
อกึ โม เปะ เกือฮ ยุง โอเอฮี โครยญ เจือ� ป เพอกึ
อื ละ โม เปะ เซ มัฮ ป เนอึม ป แนม� มัฮ โตว ป โอ
เนอึม� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั อื ละ เปอะ
ไม่ รโจะ ลอป เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ ฆาื อ�ื

28 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เนอมึ เปอะ รโจะ
รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เซ เดอมึ เอะ ซ ไก รพาวม
กา เญือม ฮอยจ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ ปุย ไม่ โอ แตะ
ซ โซะกิจ ปิญไง่ เญือม ฮอยจ อ�ื 29 โม เปะ เอจี ยุง
เปอะ มัฮ พะครติ ป ซื ป ไซ เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุง
ตอก เฮ�ี เมาะ ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ ตัม ปุก อื รพาวม
พะจาว เอจี มัฮ โรฮ กวน พะจาว โครยญ โฆะ แตะ�

3
เอะ มัฮ กวน พะจาว

1งอ่ต แลน เมอะ เมาะ ระ รพาวม ฮรกั เปือะ เกอะ
เอะ เซ� มัฮ ฮรกั อื เอะ ปอ เอนิ เกือฮ อื เอะ มอยฮ
กวน แตะ� เอะ เอ เอจี มัฮ เนอมึ ตอก เซ� ปุย ปลัฮ
เตะ ยุง โตว ป มัฮ พะจาว� มัฮ เซ ป โอ อื ยุง ป มัฮ
เอะ ฆาื อ�ื 2 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ปเล่ีย เฮี โม เอะ
เอจี โฮลฮ แปน กวน พะจาว� ตอก ซ มัฮ ซ แปน
แตะ เฆียง เฮ�ี เอะ ปังเมอ โอ ดิ ยุง ซโตฮ โครยญ
เจือ� เอจี ยุง เงอะ เมาะ เฮ�ี เญือม ฮอยจ เปลีฮ
พะครติ ติ แตะ� เอะ ซ ตอก โรฮ โกะ อ�ื เญือม เซ
เอะ ซ โฮลฮ ยุ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื ตัม เนอึม อื
โครยญ เจือ� 3 เมาะ ป ซโอว รพาวม ไม่ ไล เซ โค
รยญ โฆะ อ�ื เกือฮ แนฮ ติ แตะ ซงะ่ ซงอม ฆาื อื
ตอก ซงะ่ ซงอม พะเยซู โรฮ�

4 เมาะ ป ยุฮ มัป่ เปอ เอจี มัฮ ยุฮ อื ป พิต โกตไม
ยุฮ พะจาว� มัป่ เซ เอจี มัฮ กัน พิต โกตไม ยุฮ พะ
จาว� 5 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ฮอยจ เปลีฮ พะเยซู ติ
แตะ ละ ซ ยวก อื โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย� โกะ อื มัฮ ป
โอ ไก มัป่ นึง เฟือฮ เอนิ� 6 เมาะ ป รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ อื ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน โตว มัป่� เมาะ ป ยุฮ
เลาะ ยุฮ ลาึน มัป่ เซ มัฮ ป โอ ดิ ยุ พะเยซู� ไม่ โอ อื
ดิ ยุง ป มัฮ อ�ื

7 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ
เปอะ� ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว
เอจี มัฮ ปุย เซ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ตอก โรฮ ซืไซ พะ
เยซู เซ โรฮ� 8ป ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน มัป่ เปอ� มัฮ ลัง่
ปุย บลัฮ ลัก่ พี ระ� นึง มัฮ พี ระ เซ ป ยุฮ มัป่ เน่อมึ
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เมือ โรง อ�ื กวน พะจาว เอจี ฮอยจ ละ ซ ยุฮ แตะ
ไลจ ไม่ กัน ยุฮ พี ระ� มัฮ เซ ป เปลีฮ อื ติ แตะ ละ
ปุย ฆาื อ�ื 9 เมาะ ป เอจี เกิต แปน กวน พะจาว ยุฮ
เลาะ ยุฮ ลาึน โตว มัป่� เอจี เกิต โคระ เบือ อาวต จี
วติ พะจาว กไน อ�ื มัฮ เซ ป โอ อื ปุน ยุฮ เลาะ ยุฮ
ลาึน มัป่ ฆาื อื นึง มัฮ พะจาว เปือะ อ�ื 10 มัฮ ฆาื เฮี
ป ยุง ปุย ป มัฮ กวน พะจาว ฆาื อื ไม่ กวน พี ระ อา�
เมาะ ป โอ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ ไม่ โอ อื ฮรกั เอยีกปุ แตะ
มัฮ โตว กวน พะจาว�

ไมจ เอะ ฮรกั เอยีกปุ แตะ
11 เอจี มัฮ เฮี ป ฮมอง โม เปะ เน่อมึ เมือ โรง อื

โฆะ โอ� ไมจ เอะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ� 12 ไมจ โตว
เอะ ยุฮ ตอก คาอนิ ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุ เลีฮ แตะ โฮ� คา
อนิ เซ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พี ฆอก พี เบร เซ� มัฮ ฆาื
เมอ ป ยุฮ อื ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื ยุฮ โกะ อื กัน
โอ ปุก� เตือง ยุฮ ปุ อื เซ กัน ปุก กัน ลอก� โม่ มัฮ
อ�ื

13 เอียกปุ� ดัฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี เกละยุ เปอะ ปุ
เกือฮ ติ เปอะ เงอตึ ฆาื� 14 เอะ เอจี ยุง เงอะ โอก
แตะ ฮา ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ เอจี เลียก ลัก่ ไอม แตะ
นึง ฮรกั เกอะ โม เอียกปุ แตะ� โม ป โอ ไก รพาวม
ฮรกั เกอ มัฮ ป อาวต ลัง่ ลัก่ ยุม� 15ป เกละยุ เอยีก
ปุ แตะ เอจี เมาะ โรฮ ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� โม เปะ เอจี
ยุง เปอะ โม ป ไก รพาวม ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไก โตว
จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ นึง เฟือฮ�

16พะเยซู เอจี โปง จีวติ แตะ รโตง เอะ� มัฮ เซ ป
ยุง เอะ ป มัฮ รพาวม ฮรกั เบือ อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก
เซ ไมจ โรฮ เอะ โปง จีวติ แตะ รโตง เอียกปุ แตะ
โรฮ� 17 โม ป ไก คาวคอง ยุฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ ยุ
อื อาวต เอียกปุ แตะ ไม่ แควะ คัต แตะ� ดัฮ เกือฮ
รพาวม แตะ เฟียก ไม่ โอ แตะ เรอึม เอียกปุ แควะ
คัต แตะ เซ� ปุย เซ อมั เกียฮ อฮั รพาวม ฮรกั ยุฮ
พะจาว ไก นึง แตะ� 18 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ�
ไมจ โตว เอะ ฮรกั ปุ แตะ นึง ดัก ดอย แตะ โน่ง�
รพาวม ฮรกั ยุฮ เอะ ไมจ อื แปน ป เนอมึ� ไมจ เปลี
ฮ นึง กัน ยุฮ แตะ�

19 ดัฮ เอะ ฮรกั ปุ แตะ ตอก เซ� เอะ ยุง อาวต
แตะ บลัฮ ลัก่ ลปุง เนอึม ฆาื อ�ื เอะ ซ โฮลฮ โรฮ
รพาวม เรยีง แตะ เบือ อื เญือม อาวต แตะ ซองนา
พะจาว� 20 ดัฮ ไก เญือม รโจฮ รพาวม เอะ ไอฮ
ติ แตะ� เอะ ยุง ลัง่ เงอะ มัฮ พะจาว ป ระ แม ฮา
รพาวม เอะ� นึง มัฮ อื ป ยุง โอเอฮี โครยญ เจือ�

21 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ดัฮ รพาวม เอะ โอ รโจฮ
ไอฮ ติ แตะ� เอะ เกียฮ เลียก เคะ พะจาว ฆาื อื ไม่
รพาวม กา แตะ� 22 เอะ ปัว ออฮ นึง พะจาว ซ โฮลฮ
เซ� นึง ยุฮ แตะ ตัม ป ซตอก อื อาึง ไม่ ยุฮ แตะ โอ
เอฮี ตัม ปุก อื รพาวม อ�ื 23 ป ซตอก อื อาึง ละ เอะ
เซ เอจี มัฮ เฮ�ี ไมจ เอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะเยซู
ครติ ป มัฮ กวน พะจาว เซ� ไม่ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ ตัม
ลปุง ซตอก อื อาึง ละ เอะ� 24ป ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง เอจี มัฮ ปุย อาวต ไน พะจาว� พะจาว
อาวต โรฮ กไน ปุย เซ โรฮ� พะจาว เอจี เกือฮ ลปุ

แตะ ละ เอะ� มัฮ เซ ป แจง ยุง เอะ อาวต พะจาว
โตะ กไน แตะ ฆาื อ�ื

4
ป มัฮ เนอมึ ลปุ พะจาว

1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ปัง อฮั ปุย ติ แตะ ลปุง
เบือ ลปุ พะจาว� ปุ เจือ โครยญ โฆะ อ�ื เอจี โฮวน
ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป โฮว ไป โฮว
มา นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต
ที แลน มัฮ เนอึม อื ลปุ พะจาว ไม่ โอ อื มัฮ ฆาื อ�ื
2 มัฮ ตอก เฮี ตอก ซ เกียฮ ยุง เปอะ ป มัฮ เนอึม
ลปุ พะจาว ไม่ โอ อื มัฮ ฆาื อ�ื เมาะ ป ญอม รโฮ
งะ ฮอยจ แปน เนอึม พะเยซูครติ ปุย ปลัฮเตะ เอ�
เอจี มัฮ ปุย เซ ป ลปุง เบือ ลปุ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว� 3 โม ป โอ ญอม รโฮงะ ไลลวง พะเยซู ตอก
เซ� มัฮ ป โอ ไก ลปุ ฮอยจ เน่อมึ พะจาว นึง� เอจี
มัฮ ลปุ อาวต นึง ปุย โม เซ ป มัฮ ลปุ ตอซู ปุ แตะ ไม่
พะครติ เตอ� โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ซ ฮอยจ ลปุ
เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี ฮอยจ อาวต นึง ปลัฮเตะ�

4 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� เอจี มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ
ลัก่ พะจาว� โม เปะ เอจี เป เปอะ โม ป โอ เนอมึ เซ
นึง ระ อมันัต ลปุ อาวต กไน โม เปะ เซ ฮา ลปุ อาวต
กไน โม ป มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� 5 โม เซ มัฮ ปุย
บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� ลปุง อื เกว ไม่ ไลลวง ปลัฮเตะ�
มัฮ เซ ป งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ ป อฮั อื ฆาื อ�ื 6 เอะ เอ
มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว� โม ป ยุง เนอึม ป มัฮ พะ
จาว งอ่ต โรฮ ป อฮั เอะ� โม ป โอ มัฮ บลัฮ ลัก่ พะ
จาว งอ่ต โตว ป อฮั เอะ� มัฮ เซ ป ยุง เอะ ป มัฮ เนอึ
ม ลปุ พะจาว ป อาวต ไม่ ลปุง เนอมึ ไม่ ลปุ ป อาวต
ไม่ ลปุง โอ เนอมึ ฆาื อ�ื

พะจาว มัฮ รพาวม ฮรกั
7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไมจ เอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ

นึง มัฮ รพาวม ฮรกั เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว�
เมาะ ป ไก รพาวม ฮรกั เกอ เอจี มัฮ โม เซ ป มัฮ เนอึ
ม กวน พะจาว� เอจี มัฮ ยุง อื ป มัฮ พะจาว� 8พะ
จาว มัฮ รพาวม ฮรกั� เมาะ ป โอ ไก รพาวม ฮรกั
เกอ มัฮ ป โอ ยุง พะจาว� 9พะจาว เอจี เกือฮ กวน
ติ แตะ เซ ฮอยจ อาวต นึง ปลัฮเตะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ
โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก เปลีฮ
พะจาว รพาวม ฮรกั แตะ ละ เอะ นึง อ�ื 10 รพาวม
ฮรกั เซ เอจี มัฮ เฮ�ี มัฮ โตว เอะ ป ฮรกั พะจาว� มัฮ
พะจาว ป ฮรกั เอะ เอ� เอจี เกือฮ กวน แตะ ฮอยจ
ละ ซ แปน อื ควน ยวก อื มัป่ ยุฮ เอะ� 11 โม เปะ ป
ฮรกั เกอะ� ดัฮ พะจาว เอจี ฮรกั เอะ ตอก เซ� ไมจ
โรฮ เอะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ ฆาื อ�ื 12 ไก โตว ติ ปุย
เนอึม ป โฮลฮ ยุ พะจาว� ดัฮ โม เอะ ฮรกั เวือง ปุ
แตะ� พะจาว ปังเมอ อาวต โตะ กไน เอะ� รพาวม
ฮรกั อื เอจี กุม เอจี ปอ โรฮ ฆาื อื นึง เอะ�

13พะจาว เอจี เกือฮ ลปุ แตะ ละ เอะ� มัฮ ฆาื เซ
ป แจง ยุง เอะ อาวต แตะ ฆาื อื ไน พะจาว เยอ� พะ
จาว แจง โรฮ อาวต อื กไน เอะ เอ� 14 เปือะ เกอะ
เอจี เกือฮ กวน แตะ ฮอยจ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ โปน
มัป่ ยุฮ แตะ� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ� ปุน รโฮงะ โรฮ ฆาื
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อื ละ ปุย� 15 เมาะ ป ญอม รโฮงะ มัฮ พะเยซู กวน
พะจาว ละ ปุย เยอ� พะจาว อาวต กไน ปุย เซ� ปุย
เซ อาวต โรฮ ไน พะจาว�

16 เอะ เอจี ยุง เงอะ ฮรกั พะจาว แตะ� เอะ อาึง
โรฮ รพาวม แตะ นึง รพาวม ฮรกั อื เซ� พะจาว มัฮ
รพาวม ฮรกั� ป ไก รพาวม ฮรกั เกอ เอจี มัฮ อาวต
อื ไน พะจาว� พะจาว อาวต โรฮ กไน ปุย เซ โรฮ�
17พะจาว มัฮ เกือฮ เอะ อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั กุมปอ
ยุฮ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื เอะ อาวต ไม่ รพาวมกา แตะ
ซเงะ รเตีฮ อื โอเอฮี� ป โฮลฮ เอะ รพาวม กา แตะ
เบือ อ�ื มัฮ เบือ เอจี โฮลฮ เอะ จีวติ แตะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮี ป ตอก เอนิ จีวติ พะเยซู โรฮ� 18 ป อาวต
ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ไก โตว ตอก ฮลัต เตีจ
นึง โอเอฮี� รพาวม ฮรกั กุมปอ เซ เอจี ปุน เกือฮ ป
ฮลัต ป เตีจ ปุย นึง ไฆร โครยญ เจือ� ป ฮลัต ลัง่ นึง
โอเอฮี ฮ�ี มัฮ โอ อื ดิ กุมปอ นึง รพาวม ฮรกั� ไล
ลวง ฮลัต อื เซ มัฮ ฮลัต อื นึง ซ รเตีฮ พะจาว แตะ�

19 มัฮ เบือ ฮรกั พะจาว เอะ รกา� มัฮ เซ ป ไก
รพาวม ฮรกั เอะ เบือ อ�ื 20 ปุย ปัง อฮั ติ แตะ ฮรกั
พะจาว� ดัฮ เกละ ลัง่ ยุ เอยีกปุ แตะ� ปุย เซ มัฮ อฮั
อื ป โอ เนอมึ� ป โอ ฮรกั เอยีกปุ โฮลฮ แตะ ยุ นึง ไง่
แตะ� แจง โอ อื ซ เกียฮ ฮรกั พะจาว ป โอ แตะ เกีย
ฮ ยุ นึง ไง่ แตะ เซ� 21 ลปุง ซตอก พะครติ อาึง ละ
เอะ เอ เอจี มัฮ เฮ�ี �ป ฮรกั พะจาว เยอ ไมจ โรฮ อื
ฮรกั เอยีกปุ แตะ�� อฮั เซ�

5
ลปุง พญีัน ละ กวน พะจาว

1 เมาะ ป เจือ เนอึม มัฮ พะเยซู พะครติ เตอ� โม
เซ เอจี มัฮ กวน พะจาว โครยญ โฆะ แตะ� ปุย ดัฮ
ฮรกั ป มัฮ เปือะ อื โฮ� แจง โรฮ ซ ฮรกั ป มัฮ กวน
อ�ื 2 เญือม ฮรกั เอะ พะจาว ไม่ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก
อื อาึง ละ แตะ� เอะ ยุง นึง เซ ฮรกั แตะ โม ป มัฮ
กวน พะจาว� 3 เอจี มัฮ เฮี ป มัฮ รพาวม ฮรกั เอะ
พะจาว� เอจี มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง� ลปุง
ซตอก อื เซ มัฮ โตว ปญัก ลอน ละ เอะ� 4 โม ป เกิต
เน่อมึ นึง พะจาว เกียฮ เป อื โครยญ เจือ โอเอฮี ป
เกว ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี มัฮ เบือ รพาวม เจือ เยอะ
เฮี ป เป เอะ เบือ อ�ื 5 มัฮ ปุย ป เกียฮ เป โอเอฮี ป
เกว ไม่ ปลัฮเตะ เอ� มัฮ ป เอจี เจือ เนอึม มัฮ พะ
เยซู กวน พะจาว โน่ง ป เกียฮ เป เยอ�

6 เอจี มัฮ พะเยซูครติ ป ฮอยจ เจอ� มัฮ ฮอยจ อื
ไม่ รอาวม ไม่ ฮนัม แปน ป ซัมคัน� กัน ฮอยจ อื เซ
มัฮ โตว เกว ไม่ รอาวม โน่ง� มัฮ เกว ไม่ รอาวม ไม่
ฮนัม โรฮ� ลปุ พะจาว ปุน ลัปลอง มัฮ ไลลวง เฮี ป
เนอึม� นึง มัฮ อื ลปุ ป อาวต ไม่ ลปุง เนอึม� 7 พี
ญัน ยุฮ พะเยซู ไก ไม่ ปุ แตะ ลอวย เจือ� 8 มัฮ ลปุ
พะจาว ติ� มัฮ รอาวม ติ� มัฮ ฮนัม ติ� พญีัน ลอวย
เจือ เซ เอจี มัฮ ไล ติ ป อฮั อ�ื 9 เอะ กอ ไอฮ ลปุง พี
ญัน ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ แปน ลักทัน แตะ� ลปุง พีญัน
รโฮงะ พะจาว ละ เอะ เซ� ปังเมอ มัฮ ป ระ ไล ฮา เซ
แม� ลปุง พญีัน ยุฮ พะจาว เซ� เอจี มัฮ รโฮงะ ที อื
มัฮ พะเยซู เซ กวน แตะ� 10ป อาึง รพาวม แตะ นึง

กวน พะจาว เอจี ไก ลปุง พีญัน เซ นึง โกะ อื ไอฮ�
ป โอ ญอม เจือ พะจาว เอจี เมาะ โรฮ อฮั อื พะจาว
อฮั ป โอ เนอมึ� นึง โอ อื เจือ ลปุง พีญัน รโฮงะ พะ
จาว นึง ไลลวง กวน แตะ� 11 เอจี มัฮ เฮี ป มัฮ ลปุง
พีญัน ยุฮ อื เซ� พะจาว เอจี เกือฮ เอะ ไก จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� จีวติ เซ ไก นึง กวน อื เซ� 12ป ไก
กวน พะจาว เซ นึง เงอ เอจี ไก โรฮ จีวติ� ป โอ ไก
กวน พะจาว เซ นึง เงอ ไก โตว โรฮ จีวติ�

ลปุง ซตอก ลัก่ ก ลอยจ อื
13 เมาะ ป ไซฮ อาึ รโปะ ละ โม เปะ ป อาึง รพาวม

แตะ นึง กวน พะจาว เฮ�ี มัฮ ไซฮ แฮะ นึง ฆวต
เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง แจง แน เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ แตะ� 14 ดัฮ เอะ ปัว โอ เอฮี ตัม ปุก อื
รพาวม พะจาว� พะจาว ซ งอ่ต อื เนิ� มัฮ เซ ป
โรวต เอะ เลียก เคะ พะจาว ฆาื อื ไม่ รพาวม ตอน
ฮมัน แตะ� 15 เคียง ยุง เงอะ งอ่ต พะจาว ป ปัว แตะ
ตอก เซ� เอะ ยุง โรฮ โฮะ ซ โฮลฮ แตะ ป ปัว แตะ
นึง โครยญ เจือ โรฮ�

16 ดัฮ ปุย ยุ ยุฮ เอียกปุ แตะ มัป่ ตอก ออฮ ตอก
เอฮี ญุ่ก� ไมจ อื ปัว นึง พะจาว รโตง อ�ื พะจาว ซ
โพต ลัง่ จีวติ ละ อื เบือ อ�ื อาึ มัฮ โตว อฮั ไลลวง มัป่
ปอ ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ ปุย� มัป่ ปอ ยุฮ พะจาว ยุม
ไม่ ปุย เอจี ไก� อาึ มัฮ โตว เกือฮ ปุย ไววอน รโตง
ป ยุฮ มัป่ ตอก เซ� 17 กัน โอ ปุก รพาวม พะจาว มัฮ
ตื มัป่ โครยญ เจือ� มัป่ ป โอ ปอ ยุฮ พะจาว ยุม ไม่
ปุย ปังเมอ ไก โรฮ�

18 เอะ เอจี ยุง เงอะ โม ป เอจี เกิต เน่อมึ นึง พะ
จาว ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน โตว มัป่� นึง โซะโกะ ฮรกัซา
กวน พะจาว นึง� พี ฆอก พี เบร เซ เญือะ ปุน ยุฮ
โตว ไลจ ไม่ อื ฆาื อ�ื 19 เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ แตะ
ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว� ไม่ ยุง เงอะ มัฮ โอเอฮี ปลัฮ
เตะ เฮี ป อาวต ฆรมึ อมันัต พี ฆอก พี เบร เซ เตือง
โอยจ อ�ื 20 เอะ เอจี ยุง เงอะ เอจี ฮอยจ กวน พะ
จาว ละ ซ เกือฮ อื เอะ เกียฮ ยุง ป มัฮ พะจาว เนอึ
ม� เอะ เอจี อาวต โรฮ ไน พะจาว เนอึม เซ� เบือ
อาวต แตะ ไน พะเยซูครติ ป มัฮ กวน พะจาว เซ�
เอจี มัฮ เซ ป มัฮ พะจาว เนอึม� ไม่ จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ เจอ�

21 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เปอะ แฮน ทอ
เนาะ ติ แตะ ฮา ฮุป โอเอฮี ป ทื ปุย ตัง พะจาว เนอมึ
โครยญ เจือ�
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นังซื รโปะ โยฮนั (ปัป ลอา�
นังซื รโปะ โยฮนั ปัป ลอา เฮี มัฮ ป ไซฮ โยฮนั เญื

อม แปน อื �ป กวต� ไซฮ อื ละ �ปรโปวน ป เลือก
พะจาว อาึง�� เญอืม อฮั อื �ปรโปวน� ตอก เซ ตึน
ซ มัฮ อฮั อื ไม่ ครติซจัก ติ โดฮ� เญือม อฮั อื �โม
กวน อ�ื เซ� ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่ โม ซมาชกิ ครติซ
จัก เซ�
พะทัม เฮี มัฮ พะทัม เงีย่ง ฮา พะทัม ไฮญ� โยฮนั

ซตอก รเง่อมึ ปุย เกือฮ อื ฮรกั ปุ แตะ� ไม่ เกือฮ อื
แฮน ติ แตะ ฮา ป ฮอยจ เพอกึ ป โอ เนอมึ ละ แตะ�
โยฮนั ฆวต เกือฮ ปุย อาวต นัม ลปุง เนอึม ป เอจี
ฮมอง ไพรม อื เซ�

ไล ลปุง เนอมึ
1 อาึ ป มัฮ ป กวต เตอ ไซฮ รโปะ นังซื ละ ปะ ป

มัฮ ปรโปวน เลือก พะจาว อาึง ไม่ โม กวน เปอะ ป
ฮรกั เนอึม เมอะ� มัฮ โตว อาึ โน่ง ป ฮรกั เปอะ�
โม ป ยุง ลปุง เนอึม ฮรกั โอยจ โรฮ โม เปะ� 2 เอะ
ฮรกั เกอะ โม เปะ เบือ ลปุง เนอึม ป อาวต กไน โม
เอะ เซ� ลปุง เนอมึ เซ ซ อาวต ลอป ไม่ เอะ�

3 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะเยซูครติ ป มัฮ กวน
เปือะ เกอะ เซ� เกือฮ กุนมุ่น ไม่ กัม ฮรกั กัม แปง
ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ โม เอะ เบือ ลปุง เนอึ
ม ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ อ�ื

4 อาึ เอจี โฮลฮ ยุ อาวต กวน ปะ ตัม ลปุง เนอึม
งอ่น ตอก ป เอจี ซตอก เปือะ เกอะ อาึง ละ เอะ�
มวน เนอึม รพาวม ฆาื� 5 ปเล่ีย เฮี อาึ ฆวต อฮั โอ
เอฮี ละ เปอะ ติ เจือ� ปุ แกต มัฮ ไลลวง ลปุง ซตอก
โคระ ป ไซฮ อาึ รโปะ ละ เปอะ เฮ�ี เอจี มัฮ ลปุง
ซตอก ป โฮลฮ เอะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื เอจี มัฮ เฮ�ี
ไมจ เอะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ� 6 รพาวม ฮรกั เซ เอจี
มัฮ ยุฮ เอะ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง� ป ซตอก
อื อาึง เซ มัฮ ป เอจี ฮมอง เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื
เอจี มัฮ เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม ฮรกั แปน ป ระ
ไล นึง จีวติ เปอะ�

7 เอจี โฮวน ป โฮว ไป โฮว มา นึง ปลัฮเตะ เฮี ละ
ซ ซาวป แตะ จุ ปุย� ปุย โม เซ มัฮ ป โอ ญอม รโฮ
งะ ฮอยจ แปน เนอมึ พะเยซูครติ ปุย ปลัฮเตะ� ปุย
ตอก เซ มัฮ เนอึม ป จุ ปุย� มัฮ โรฮ ป ตอซู ปุ แตะ
ไม่ พะครติ� 8 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ แฮน โซน โฮน ติ
แตะ ฆาื อ�ื เดอมึ กัน ยุฮ เปอะ โอ ซ แปน ป ไลจ ป
ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� เดอมึ โม เปะ ซ โฮลฮ ลังวนั
แตะ กุมปอ� 9 โม ป ฆวต บุ ฆวต เพือ ลปุง เพอกึ
ตอม พะครติ ไม่ โอ อื ญอม อาวต นัม ลปุง อื เซ มัฮ
ป โอ ไก พะจาว นึง� ป อาวต นัม ลปุง เพอกึ ตอม
พะครติ เซ� ปุย เซ เอจี ไก เปือะ เกอะ นึง ไม่ กวน
อ�ื 10 ดัฮ ปุย ฮอยจ เคะ เปอะ� ดัฮ ลปุง เพอกึ ตอม
อื เซ โอ ตอก ลปุง เพอกึ ตอม พะครติ ละ เปอะ โฮ�
ปุ รปัคัม ปุย เซ นึง เญือะ เปอะ� ปุ รโพ กัน ยุฮ อ�ื
11 ป รโพ กัน ยุฮ ปุย ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ ยุฮ ดิ อื
กัน ฆอก ยุฮ อื เซ�

ลปุง ลัก่ ก ลอยจ อื
12 อาึ โฮวน ลัง่ ป ฆวต อฮั ละ เปอะ� ปังเมอ โอ

ฆวต ไซฮ ละ เปอะ นึง นังซื� อาึ ไก รพาวม ฆวต
ฮอยจ เคะ เปอะ� ฆวต อู ดิ เอนิ ไม่ โกะ เปอะ เดอมึ
โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ กุมปอ�

13 โม ป มัฮ กวน ปุ เปอะ เซ ป เอจี เลือก โรฮ พะ
จาว อาึง รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
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นังซื รโปะ โยฮนั (ปัป ลอวย�
นังซื รโปะ โยฮนั ปัป ลอวย เฮี มัฮ โรฮ ป ไซฮ โยฮนั

ป มัฮ �ป กวต� เซ โรฮ� ไซฮ อื ละ ครซิเตียน ติ ปุย
ป มอยฮ กาโย� กาโย เซ กอ รปัคัม โม ป โฮว ครอฮ
ไลลวง พะเยซู� โยฮนั ลื กาโย เซ เบือ กัน ไมจ ยุฮ
อ�ื นึง รปัคัม อื ปุย� โยฮนั ซตอก โรฮ กาโย เกือฮ
แฮน ติ แตะ ฮา ปุย ฆอก ไล ติ ปุย ป มอยฮ ดิ่โอเต
รเฟ�

กัน ไมจ ยุฮ กาโย
1 อาึ ป มัฮ ป กวต เตอ� ไซฮ รโปะ นังซื ละ กาโย

ป ฮรกั แตะ นึง มัฮ เอะ ป อาวต ตัม ลปุง เนอมึ�
2ปะป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั เกอะ� อาึ ปัว พะจาว เกือฮ

ปะ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง โครยญ เจือ� ปัว โรฮ
เกือฮ เปอะ อาวต ไม่ กอ บาึง แตะ ตอก โรฮ เอจี
อาวต รพาวม เปอะ ไม่ บวยฮ บาึง แตะ� 3 เญือม
ฮอยจ เอียกปุ เอะ งอ่น� เอจี รโฮงะ ไลลวง อาวต
ลอป ปะ ไม่ เนอึง แตะ ป อฮั ลปุง เนอึม ไม่ รพาวม
เนอึม แตะ� อาึ มวน เนอึม รพาวม ฆาื� 4 ไก โตว
ป เกือฮ รพาวม อาึ ไมจ มวน โฮฮ ฮา เฮี เยอ� มัฮ
ฮมอง เงอะ อฮั ปุย กวน แตะ อาวต ไม่ เนองึ แตะ ป
อฮั ลปุง เนอมึ เซ� มัฮ เซ ป มวน เนอมึ ยุฮ รพาวม
เมอ�

5 ปะ ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั เกอะ� กัน รปัคัม เปอะ
เอียกปุ แตะ ไน พะจาว เยอ� เตือง โม ป เอจี กอ ยุ
เปอะ� เตือง โม ป โอ เปอะ ดิ ยุ ติ ชวง งอ่น� เอจี
มัฮ ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 6 โม เซ เอจี ร
โฮงะ ไลลวง ตอก ฮรกั ปะ ปุย ไน พะจาว ละ ครติซ
จัก นา เฮ�ี อาึ ฆวต ปัว ลัง่ ปะ เรอึม โม เซ นึง คระ
โฮว อื ตอก โปง อื ไม่ มัฮ อื ป ยุฮ กัน ละ พะจาว�
7 โม เซ มัฮ โอก โฮว อื ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะเยซู�
ญอม โตว รปั โอเอฮี เน่อมึ นึง โม ป โอ เจือ ติ เจือ
เนอมึ� 8 มัฮ เซ ป ไมจ โม เอะ เรอมึ ปุย ตอก เซ ฆาื
อ�ื เดอมึ เอะ ซ แปน ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อื นึง กัน ครอฮ
แตะ ลปุง เนอมึ�

ไล ฆอก ยุฮ ด่ีโอเตรเฟ
9 อาึ เอจี ไซฮ รโปะ นังซื ละ ครติซจัก อาวต เปอะ

เซ� ดิ่โอเตรเฟ ป ฆวต แปน ป ระ ฮา ปุย เซ� ปัง
เมอ โอ ฆวต งอ่ต ป อฮั เอะ เฟือฮ� 10 อาึ ดัฮ เอจี
ฮอยจ โฮ� ซ รโฮงะ ซโตฮ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อื เซ�
เอจี บรุ เพือ เอะ ไม่ อฮั อื ลปุง ฆอก ละ เอะ โฮวน
เจือ� ดิ ปอ โตว นึง รพาวม อื เมาะ เซ� โฮฮ ฮา เซ
โกะ อื ญอม โตว รปัคัม เอียกปุ แตะ เญือม ฮอยจ
อ�ื คัต โรฮ โม ป ฆวต รปัคัม เอยีกปุ แตะ เซ ไม่ อ�ื
ซาวป โครฮ อื โอก ฮา ครติซจัก ฆาื อ�ื

ไล ไมจ ยุฮ เด่เมตรโิอ
11 ปะ ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั เกอะ� ปุ เฮยีน โม ป ยุฮ

กัน ฆอก กัน เบร เยอ� ไมจ เปอะ เฮยีน โม ป ยุฮ
กัน ไมจ� ป ยุฮ กัน ไมจ เจอ เอจี มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่

พะจาว� ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร เยอ มัฮ ป โอ ดิ ยุง
ป มัฮ พะจาว� 12 ไลลวง เด่เมตรโิอ เยอ ปุย เตือง
โอยจ อื อฮั ตื อื มัฮ ปุย ไมจ ไล� จีวติ อื เอจี โฮว
โรฮ ตัม ลปุง เนอมึ� เอะ เอจี ปุน แปน โรฮ พญีัน อื
ตอก เซ โรฮ� ลปุง พญีัน ยุฮ เอะ เซ โม เปะ เอจี ยุง
เปอะ มัฮ อื ป เนอมึ เมอ�

ลปุง นัปทื
13 อาึ โฮวน ลัง่ ป ฆวต อฮั ละ เปอะ� ปังเมอ โอ

ฆวต ไซฮ ละ เปอะ นึง นังซื� 14 ตึน โอ เญือะ ซ เล่ีญ
ซ โฮลฮ อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� เญอืม เซ เอะ ซ โฮลฮ
อู ดิ เอนิ ไม่ ปุ แตะ�

15 ปัว เกือฮ ปะ โฮลฮ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม แตะ� โม ป มัฮ ปุโฮมว เปอะ นา เฮี รโปะ โรฮ
รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� ปัว ปะ รโฮงะ รซอม
นัปทื เอะ ละ โม ป มัฮ ปุโฮมว เยอะ นา เซ โรฮ โค
รยญ โฆะ อ�ื
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นังซื รโปะ ยูด่า
นังซื รโปะ ยูด่า เฮี มัฮ ไซฮ อื ละ ซ เกือฮ อื ปุย

แฮน ติ แตะ ฮา โม ป ฮอยจ เพอกึ ป โอ เนอมึ ละ โม
ป เจือ� โม ป เพอกึ ป โอ เนอึม เซ อฮั โรฮ ติ แตะ
มัฮ ป เจือ โรฮ� ปังเมอ โอ ยุง เนอึม ป มัฮ จีวติ พะ
จาว� ไลลวง ป ไก นึง พะทัม ยูด่า เฮี ตอก บุย ไล
ลวง ป ไก นึง ลอา เปโตร โบ่ต ลอา โฮ� ยูด่า ซตอก
รเง่อมึ ปุย เกือฮ อื เรอึม ตอซู ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม
โอ เนอึม� ไลลวง รพาวม เจือ เซ พะจาว เอจี เกือฮ
อื ละ ปุย ไน แตะ ติ โฮน โน่ง� เอจี กุมปอ เมาะ เซ�
ไมจ โตว ปุย ไปๆ มาๆ นึง รพาวม เจือ แตะ ฆาื อ�ื
อฮั เซ�
ปุย คาวไจ มัฮ ยูด่า เฮี ปุ พะเยซู จาว ติ ปุย� โกะ

อื ปังเมอ โอ อวต ติ แตะ นึง มัฮ แตะ ปุ เลีฮ พะโอง
จาว� อฮั เยอื ติ แตะ มัฮ กวนไจ ยุฮ อ�ื ไม่ อฮั อื ติ
แตะ มัฮ ปุ ยาโคโบ่�

1 อาึ มัฮ ยูด่า� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะเยซูครติ� มัฮ
โรฮ ปุ ยาโคโบ่� รโปะ นังซื ละ โม เปะ นึง เอจี กอก
พะจาว เปอะ เอญี เคะ แตะ� พะจาว ป มัฮ เปือะ
เอะ เซ ฮรกั เนอึม โม เปะ� มัฮ พะเยซูครติ ป โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง เปอะ�

2 ปัว พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม เปะ� ไม่
เกือฮ อื ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ไม่ รพาวม ฮรกั ละ
เปอะ กุมปอ�

โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ
(2 ปต� 2:2-17)

3 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ� อาึ เอจี ตะ ไซฮ
รโปะ นังซื ละ เปอะ นึง ไลลวง ตอก โฮลฮ เอะ โปน
ดิ มัป่ ไม่ ปุ แตะ� อาึ ปังเมอ จัมเปน ไซฮ พราวป ไล
ลวง ไฮญ ละ เปอะ ละ ซ ปัว แตะ โม เปะ เรอมึ ตอซู
ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม โอ เนอมึ� เดอมึ ไลลวง รพาวม
เจือ เอะ เซ โอ ซ ไลจ� ไลลวง ตอก เจือ เอะ พะจาว
เซ� พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ ปุย ไน แตะ ติ โฮน โน่ง�
เอจี กุมปอ เมาะ เซ� 4 ปเล่ีย เฮี เอจี ไก งอ่น ป บระ
เลียก ลลาึง เอะ เอ� โม เซ โบว ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ
พะจาว เกือฮ อื แปน ควน เกียฮ ยุฮ แตะ กัน เลนจุ�
โม เซ ญอม โตว รปั พะเยซูครติ ป มัฮ จาวไน ไม่ มัฮ
โรฮ อื พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะจาว ติ โตน เซ�
พะทัม เอจี เล่ีญ อฮั อื อาึง ไลลวง ตุต ป ซ ฮอยจ ละ
โม เซ�

5 โม เปะ ตึน ซ เอจี ยุง เปอะ โอเอฮี ไล เฮ�ี อาึ ปัง
เมอ ฆวต เกือฮ เปอะ โตก แนฮ ละ ตอก เกือฮ พะ
จาว โม อซิราเอน โปน ฮา เมือง อียปิ เตือง โอยจ
แตะ� กัง เคะ เอ พะจาว ปังเมอ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป โอ
เจือ แตะ� 6 ไมจ โรฮ เปอะ โตก ละ โม เตปด่า ป โอ
ญอม อาวต ตัม กัน เกือฮ พะจาว แตะ อาวต� ไม่ ละ
โปวฮ อื เบือง อาวต ไพรม แตะ ป โซมกวน ไม่ โกะ
อื เซ� เตปด่า โม เซ ซ ลอก โรฮ ตุต ฆาื อ�ื พะจาว
เอจี คัง อาึง อื ก เฟียก อ�ื รเบี่ยก อื นึง โม่ะเฮลีจ
โอ เญือะ เกียฮ ฆัฮ� ฮอยจ ละ ซเงะ ซ รเตีฮ อื เกือฮ

ลอก ตุต แตะ� 7 ไมจ โรฮ เปอะ โตก ละ เมือง โซโด่
ม ไม่ เมือง โกโมรา ไม่ ยว่ง ซดิ ไม่ อ�ื ปุย เมือง โม
เซ มาว ไม่ ยุฮ แตะ กัน เลนจุ ไม่ กัน คึต กัน ตวยฮ
โฮฮ วฮิ� พะจาว เอจี เกือฮ โม เซ ลอก ตุต แตะ ตอก
โรฮ โม เตปด่า เซ โรฮ� แปน ควน เกือฮ อื ปุย ยุง ซ
ไก กัน ลอก ปุย ตุต แตะ นึง งอ โอ เญือะ เกียฮญึ่ต�

8 โม ป อาวต ลลาึง เอะ ปเล่ีย เฮี ตอก โรฮ เซ� ป
คิต ป งอ่ต อื ตอก ป รโมะ รมาว โฮ� เกือฮ โกะ เนอึ
ม แตะ ไลจ ฆาื ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร� พามัต
โรฮ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว ไม่ อ�ื ไม่ เพยีก แฮม อื โม
เตปดุ่ต เตปด่า ป อาวต ไม่ รงั ซเปีย เซ� 9 ปัง มัฮ
ฮวันา เตปด่า ระ ป มัฮ มีคาเอน เซ อฮั โตว ป เกิน
ตอก เซ ติ ชวง� มีคาเอน เซ เญือม เก อื ปุ แตะ ไม่
พี ระ นึง ไลลวง ป ซ โฮลฮ โกะ เนอึม ไอ โมเซ โฮ�
โกว โตว ลปุง พามัต ละ พี ระ เซ� อฮั อื เมาะ เฮี
โน่ง� �ปัว พะจาว คัต เปอะ โอ เญือะ อฮั�� อฮั เซ
ละ อ�ื 10 ปุย โม เซ ปังเมอ โรวต เพียก แฮม ป โอ
แตะ คาวไจ� กัน คาวไจ อื โอเอฮี ฮ�ี มัฮ คาวไจ อื
ตอก ไล ยุฮ ซัตซิง ป โอ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต โอเอฮี
โฮ� กัน ตอก เซ มัฮ ป ซ ไลจ ยุฮ โกะ อื ไอฮ�

11ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ ยุฮ
อื ตัม กัน ยุฮ คาอนิ� เอจี พลวย ติ แตะ ยุฮ กัน พิต
นึง ฮนั แตะ นึง เละ นึง มาื ตอก ยุฮ บ่าละอมั อื โฮ�
โม เซ มัฮ นัม ไลจ โลม ตอก ไลจ โลม โครา นึง เลฮ
อื เตียง ป อฮั พะจาว โฮ�

12 เญือม รโจะ ดิ อื โซม ไม่ โม เปะ นึง กัน เลียง
เปอะ ปุ แตะ� โม เซ มัฮ ป เกือฮ กัน เลียง เปอะ ปุ
แตะ เซ รแอมละพะจาว� ตอก เครองึ ลอกป รแอม
โฮ� โม เซ โซม เนอมึ โซม แนม ไม่ โอ แตะ ฮลัต ฮอ
นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ� งอ่ต มวยญ โกะ แตะ โน่ง�
ปุย ตอก เซ มัฮ ตอก ชุต รวู แทต กาื โฮ� แปน โตว
เฮละ ติ ชวง� มัฮ โรฮ ตอก อื โคะ โอ ไก เปลิ เญอืม
ลัง เปลิ แตะ� ตอก โรฮ โคะ เอจี ฆลอฮ� เอจี ยุม
ลอป เนอมึ โฮ� 13 มัฮ โรฮ ตอก รอาวม เรยีง พุกเพี
ยก นึง ปลัฮ รอาวม โฮ� กัน ฆอก ยุฮ อื โอก แนฮ
ตอก แม่ รอาวม โฮ� ตอก โรฮ ซโมยญ ตอ โอ ไก ก
อาวต โฮ� พะจาว เอจี ยุฮ อาึง เบือง ก อาวต อื โอ
เญาะ ไก ลอยจ นา ก เฟียก ตัน อ�ื

14 เน่อมึ เจน อาดั่ม ฮอยจ ละ เจน เอโนก เกอ�
ไก อาแลฮ เจน ปุย� เอโนก เซ มัฮ ปุย เจน อาแลฮ
นึง อ�ื เอจี อฮั อาึง ไลลวง ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี
�งอ่ต แลน� พะโองจาว ซ ฮอยจ ไม่ เตปด่า ซงะ่

ซงอม ยุฮ แตะ แปน ฮมาึน แปน แซน แตะ� 15 มัฮ
ซ ฮอยจ อื ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ซ
เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ลอก ตุต แตะ ฆาื กัน ฆอก
กัน เบร ป ยุฮ อื ฆาื รพาวม ฆอก รพาวม เบร แตะ
เซ� ไม่ ฆาื ลปุง ฆอก ลปุง เบร ป โกว อื ละ พามัต
แตะ พะจาว นึง�� อฮั เซ เอโนก เกอ�

16 ปุย โม เซ มัฮ ป กอ ปุปิ ลอป� ฆวต เติ ลอป
โอเอฮี� ฆวต ยุฮ แนฮ อื ตัม กัมกุยฮ ฆอก ยุฮ โกะ
แตะ� อวต แนฮ โกะ แตะ ไม่ อ�ื เคียต ลื ปุย นึง
ฆวต ไอฮ อื ป ไมจ ละ โกะ แตะ�
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ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
17 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ� ไมจ เปอะ

ไตม ป อฮั โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ ทื เอะ เซ อาึง ละ เปอะ� 18 มัฮ อฮั อื ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี �ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี ซ
ฮอยจ โม ป เพียก แฮม เปอะ นึง� มัฮ โม ป ซ ยุฮ
ตัม กัมกุยฮ ฆอก โกะ แตะ โน่ง�� อฮั เซ ละ เปอะ�
19 เอจี มัฮ ปุย โม เซ ป ซาวป รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ�
มัฮ โม ป เกือฮ กัมกุยฮ ฆอก โกะ แตะ โบว รพาวม
แตะ� โม เซ ไก โตว ลปุ พะจาว นึง�

20 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ� โม เปะ ปัง
เมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน แนฮ นึง รพาวม
เจือ แตะ ปุ ปุ� นึง มัฮ อื ป ตึก นึง ซัมคัน แตะ�
ไมจ เปอะ ไววอน ตัม นัม ลปุ พะจาว เปอะ� 21 ลไล
มอง เปอะ ซเงะ ซ เปลีฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูค
รติ ทื เอะ เซ กัม ฮรกั กัม แปง แตะ ละ เปอะ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต แนฮ นัม รพาวม ฮรกั ยุฮ
พะจาว� ฮอยจ ละ ซเงะ เกือฮ อื โม เปะ รปั จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ แตะ เซ� 22 ไมจ เปอะ เลียก พาวม
นึง โม ป ไก ลัง่ รพาวม ซองไซ� 23 ไมจ เปอะ ซไจ
เรอมึ เกือฮ โอก ฮา โตะ งอ� ปุย ไฮญ นึง อื ไมจ โรฮ
เปอะ เลียก พาวม นึง� ปังเมอ ไมจ โรฮ เปอะ เรอึ
ม ไม่ รพาวม ฮลัต แตะ นึง กัน ฆอก ยุฮ อื เซ� ไมจ
เปอะ เกละยุ กัน ฆอก ยุฮ อื เตือง เครองึ เซอกึ อื ป
ลอก ป รแอม ฆาื กัมกุยฮ ฆอก ยุฮ อื เซ�

รซอม ไววอน ลัก่ ก ลอยจ อื
24 พะจาว เอจี ปุน โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม เปะ�

เกือฮ โตว โม เปะ ฆลาื� เอจี ปุน เกือฮ โม เปะ อาวต
ปอต อาวต ปิญ ฮอยจ ละ ซเงะ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต
ซองนา พะจาว นึง รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อื ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� 25 พะจาว เซ มัฮ พะจาว ติ โตน
โน่ง� มัฮ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เบือ พะเยซูครติ จาว
ยุฮ เอะ� ปัว พะจาว เซ โฮลฮ โญตซัก แตะ ไม่ รงั ซ
เปีย คึนัก ไม่ อมันัต อนันา� ไม่ แปน ลอป อื ป ระ ป
คาว� เน่อมึ เจน ไพรม ฮอยจ ปเล่ีย� ฮอยจ ละ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�
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พะทัม รโฮงะ
ป ไซฮ โยฮนั

เญอืม ไซฮ โยฮนั พะทัม รโฮงะ เฮ�ี ปุก เวลา ลอก
ปุย ไน พะจาว ป โซะ โฮวน เจือ� นึง โคมเฮง ลัมเลือ
ปุย อ�ื โยฮนั ไฌม เนอึม โม ป เจือ พะเยซู เซ ฆาื
อ�ื โยฮนั เนน ไลลวง ตอก โฮลฮ ปุย ซโอว รพาวม
ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ พะเยซู� นนุ โรฮ รพาวม ปุย ละ
ซ เกือฮ อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน เญอืม ไก ป คัม ป
ตุง อื โฮวน เจือ เซ�
นังซื เฮี มัฮ ไลลวง ป เปลีฮ พะเยซู ละ โยฮนั โฮวน

คัก โฮวน ไล� โกว ลปุง แพป ป เกียฮ คาวไจ โม ป
เจือ โน่ง� โม ป โอ เจือ ตึน โอ ซ เกียฮ คาวไจ อ�ื
แปน ลปุง โด่ะ ละ อ�ื ไลลวง ป ระ ไล นึง อื อฮั แม
เลาะ แม ลาึน อ�ื ปังเมอ โกว ไลลวง ตัง ฮา ปุ แตะ
นึง แพป อื ไม่ โอเอฮี โฮวน เจือ� โม ป เพอกึ พะ
ทัม รโฮงะ เฮี ตี ควมัไม อื ตัง ฮา ปุ แตะ งอ่น นึง
ไลลวง ป ญอย นึง อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ไลลวง ป ระ
ไล นึง อื เอจี ซโตฮ� เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี ลัก่ ก ลอยจ
อื พะจาว ซ เป โม ป ตอซู ไม่ แตะ� เตือง ปุย� เตื
อง ซาตัน� เตือง โอยจ อ�ื ซ เป อื เบือ พะเยซู โค
รยญ เจือ� เญือม เอจี ฟวยจ เกือฮ อื โม ป โอ ไมจ
เซ ลอก ตุต แตะ� ปุย ไน พะจาว ป เนอมึ รพาวม ซ
โฮลฮ ยุ ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ� พะ
จาว ซ เกือฮ ลังวนั ไมจ ละ โม ป ฮรกั แตะ� มัฮ เซ
ป แปน ควน โฮลฮ ปุย ไน พะจาว รพาวม ตอน ฮมัน
แตะ โครยญ เจน ปุย ฆาื อ�ื

1 นังซื เฮี มัฮ ไลลวง ป รโฮงะ พะเยซูครติ ละ ปุย�
มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ อื ละ ซ เกือฮ อื โม กวนไจ
ยุฮ พะจาว ยุง โอเอฮี ป โอ เญือะ เล่ีญ ซ เกิต ลัก่กา
ปุย� พะเยซู เซ เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ ฮอยจ เปลี
ฮ ไลลวง เซ ละ โยฮนั ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ เซ�
2 เมาะ ป โฮลฮ โยฮนั เซ ยุ ฮมอง เงอ� ป เกว ไม่ ไล
ลวง ลปุง พะจาว ไม่ ลปุง รโฮงะ พะเยซูครติ ละ อื
เซ� โยฮนั เอจี รโฮงะ โอยจ อื ละ ปุย นึง นังซื เฮ�ี
3 โม ป ลาว นังซื เฮ�ี ไม่ โม ป งอ่ต ลปุง รโฮงะ ป
ซ เกิต ลั่กกา ปุย เฮ�ี ดัฮ ยุฮ อื ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง
นึง อ�ื ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ รพาวม มวน แตะ
เบือ อ�ื นึง เอจี ซดิ ซ เติง เวลา ซ เกิต โอเอฮี เซ�

รซอม นัปทื ป ฮอยจ ละ ครติซจัก อาแลฮ ยว่ง
4อาึ ป มัฮ โยฮนั เนอ ไซฮ รโปะ นังซื ละ ครติซจัก

ป อาวต นึง จังวตั เอเซีย เตือง อาแลฮ ครติซจัก อ�ื
ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เน่อมึ นึง

พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ� พะจาว เซ มัฮ ป ไก
ปเล่ีย เฮ�ี ตึน ไก โรฮ เน่อมึ ไพรม อ�ื เฆียง เฮี ซ
ฮอยจ แม� ปัว โรฮ เน่อมึ นึง ลปุ เตือง อาแลฮ อื ป
อาวต ลัก่กา ก งาวมพะจาว� 5 ปัว โรฮ เน่อมึ นึง พะ
เยซูครติ ป มัฮ ซกิ พญีัน เนอมึ รพาวม ยุฮ พะจาว�
เอจี มัฮ ป โกฮ ไอม โรง เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ รกา ปุย�

มัฮ โรฮ กซัต ป ตัตเตียง โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี เตื
อง โอยจ อ�ื
พะเยซู เซ มัฮ ป ฮรกั เอะ� เอจี เกือฮ เอะ โปน

มัป่ ยุฮ ฮุ เบือ ปัต ฮนัม อื ตัง เอะ� 6 เอจี ซเพระ เอะ
เกือฮ เอะ แปน ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ
อื เอะ แปน ซตุ รซอฮ ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ แตะ�
ปัว พะเยซู เซ โฮลฮ โญตซัก ไม่ อมันัต อนันา แตะ
เน่อมึ ปเล่ีย เฮี ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
อาเมน�

7 แก แลน เมอะ� เอจี ซ ฮอยจ ไม่ ชุต รวู� ปุย ซ
โฮลฮ ยุ อื โครยญ โฆะ ปุย� ปัง มัฮ โม ป บวก พะ
เยซู เซ ซ โฮลฮ ตื โรฮ ยุ อ�ื ปุย โครยญ จัต โครยญ
เจือ นึง ปลัฮเตะ เฮี ซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม ฆาื
อ�ื ซ แปน เนอมึ ตอก เซ� อาเมน�

8พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมันัต แตะ
อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ตัว �ก� ไม่ ตัว �ฌ�,� อฮั เซ� พะ
โองจาว เซ มัฮ ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี ตึน ไก โรฮ เน่อมึ
ไพรม อ�ื เฆียง เฮี ซ ฮอยจ แม�

ป ยุ ป ฮมอง โยฮนั
9 อาึ ป มัฮ โยฮนั เนอ มัฮ โรฮ เอยีกปุ ไม่ โม เปะ�

มัฮ ป ลอก ดิ ป โซะ ไม่ โม เปะ� มัฮ ดิ โรฮ ปุย ไน บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว� โอต ดิ โรฮ เม่ะมัก่ แตะ ไม่ เปอะ
ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� นึง รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะ
เยซู� ปุย เอจี คัง อาึ นึง เกาะ ป อฮั ปุย เกาะ พัตโม
ไม่� นึง ครอฮ อาึ ลปุง พะจาว ไม่ ลปุง รโฮงะ พะเยซู
ครติ ละ ปุย� 10 ไก ติ โฮน เญอืม นัม เอนิ ลปุ พะจาว
เยอะ� ปุก ซเงะ ยุฮ พะโองจาว� เญอืม เซ อาึ ฮมอง
ลอยฮ เซียง ป อฮั โอเอฮี ลัก่เคะ แตะ� ตอก เซียง
โตวต โฮ� 11 อฮั เฮี เนิ� �โอเอฮี ป ซ โฮลฮ เปอะ ยุ
เฮี ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง แปน นังซื� ไมจ เปอะ รโปะ
ละ ครติซจัก เตือง อาแลฮ อื เซ� รโปะ ละ ครติซจัก
ป อาวต นึง เวยีง เอเฟโซ ไม่ ยว่ง ซเมอรนา� ยว่ง
เพอกาโม� ยว่ง เทียทีรา� ยว่ง ซาดิ่ต� ยว่ง ฟีลา
เด่นเฟีย� ไม่ ยว่ง ลาวด่ีเซีย�� อฮั เซ เนิ�

12 อาึ แมฆี นึง ฆวต ยุ แตะ ป รโฮงะ โอเอฮี ละ
แตะ เซ� เญือม เอจี แมฆี เยอะ ยุ ออม ฮลาวง นึง
อาแลฮ� มัฮ ไคร� 13 ลลาึง ออม เซ ไก ปุย นึง ติ
ปุย� ฮุนฮงั อื ตอก กวน ปุย ปลัฮเตะ โฮ� จาวป ลปิ
ดา ฮอยจ นึง ชวง แตะ� จาวป ไคร นึง รน่าวก แตะ
ตอก โม่ะฮุต ระ โฮ� 14 ฮาึก ไกญ อื ปิญ ตอก ฮาึก
แกะ� ปิญ โรฮ ตอก ฮมิะ โฮ� ไง่ อื รงั ตอก รเออปึ
งอ� 15 ชวง อื ตอฮ ตอก ไร ซเงี โล ปุย นึง งอ ป เอจี
ฟวยจ ญื ปุย โฮ� เซียง อื ตอก ลอยฮ รอาวม ระ นึง
จาื โฮ� 16 ไปญ ซโมยญ อาแลฮ โนง นึง เตะ ดอม
แตะ� โอก วจิ ลไล ลอม เน่อมึ โตะ มวยญ อื ติ� นา
อื รฌิญ ตอก ซเงะ เญือม เรยีง โซะ กอยจ โฮ�

17 เญอืม ยุ อุ ตอก เซ อาึ เบฮ เอนิ โบ ชวง อื ตอก
ป ยุม โฮ� เญอืม เซ ปุย เซ พรอก เตะ ดอม แตะ ราว
อาึ� อฮั เฮี เนิ� �ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ มัฮ ป รกา
ไม่ ป รเคะ� 18 อาึ มัฮ ป ไอม ลอป� อาึ ปัง เอจี ยุม
ติ โฮน� แลน เมอะ� ปเล่ีย เฮี ไอม ลัง่ เงอะ� ซ ไอม
ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาึ ไปญ ควน
กัฮ กอแจ อมันัต ลัก่ ยุม ไม่ เมือง ป ยุม�
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19 �เมาะ ป โฮลฮ เปอะ ยุ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ
เปอะ ไซฮ อาึง ไลลวง อ�ื เตือง โอเอฮี ป กัมลัง เกิต
ปเล่ีย เฮ�ี ไม่ โอเอฮี ป ซ เกิต เฆียง เฮ�ี 20 ไลลวง
ลปุง โด่ะ ป เกว ไม่ ซโมยญ อาแลฮ โนง ป เอจี ยุ
เปอะ นึง เตะ ดอม อาึ เซ� ไม่ ออม ฮลาวง อาแลฮ
ป มัฮ ไคร เซ� ซ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก มัฮ ป แพป
แตะ ไม่ อื เซ� ซโมยญ อาแลฮ โนง เซ มัฮ โม เต
ปด่า ยุฮ ครติซจัก เตือง อาแลฮ อ�ื ออม ฮลาวง อา
แลฮ เซ มัฮ โรฮ ครติซจัก เตือง อาแลฮ อื เซ�� อฮั
เซ�

2
นังซื รโปะ ละ ครติซจัก เวยีง เอเฟโซ

1พะโองจาว เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ
นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก เวยีง เอเฟโซ ตอก เฮ�ี
ป ไปญ ซโมยญ อาแลฮ โนง นึง เตะ ดอม แตะ� ไม่
โฮว อื ลลาึง ออม ฮลาวง อาแลฮ ป มัฮ ไคร เซ� อฮั
อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 2 อาึ เอจี ยุง ไลลวง โม เปะ โค
รยญ เจือ� ยุง โรฮ ตอก ยุฮ เปอะ กัน ปอ โซะ ไมญ
โซะ ปี แตะ� เอจี ยุง โรฮ โฮะ ตอก โอต โม เปะ โอ
เอฮี ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ไม่ โอ เปอะ ปุน ยุ ปุน ฮมอง
ปุย ฆอก ปุย เบร� โม เปะ เอจี ลอง เปอะ แลน ป อฮั
ติ แตะ มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เตือง โอ อื
มัฮ เนอึม� เอจี ยุง เปอะ มัฮ โม เซ ป จุ ปุย� 3 อาึ
ยุง เงอะ เอจี โฮลฮ โม เปะ รพาวม ลัง่ แตะ� ไม่ เอจี
ปุน โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ เบือ ทื เปอะ อาึ อ�ื ไม่ โอ
เปอะ ไลจ รพาวม นึง�

4�อาึ ปังเมอ ไก ลัง่ ติ เจือ ตอก ซ จัมเปน เนอะ เติ
โม เปะ เอ� มัฮ นึง ไลลวง โอ โม เปะ เญือะ ฮรกั อาึ
ตอก ฮรกั เปอะ อาึ ไพรม อื โฮ� 5 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ โตก ละ ตอก ฮรกั เปอะ อาึ ไพรม อื ป เอจี ละ
โปวฮ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เญอืม เจือ โรง แตะ� ดัฮ
เปอะ โอ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ โฮ� อาึ ซ
ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ ตุย ออม ยุฮ เปอะ โอก ฮา เบือ
ง อ�ื 6 ปัง มัฮ ตอก เซ� กัน ไมจ ป เอจี ยุฮ โม เปะ
นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน เกละ เปอะ ยุ ไล ยุฮ โม
นิโคลาว* ตอก เกละ อาึ ยุ โรฮ�

7 �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะ
จาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื โม ป เป ป โอ ไมจ
เจอ� อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ โซม เปลิ โคะ จีวติ ป ไก นึง
รปึม ยุฮ พะจาว นึง เมือง มะลอง�� อฮั เซ พะโอง
จาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ซเมอรนา
8 พะโองจาว เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ

รโปะ นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง ซเมอรนา
ตอก เฮ�ี ป มัฮ ป รกา ไม่ ป รเคะ� มัฮ ป เอจี ยุม ติ
โฮน ไม่ โกฮ ไอม แม อื เซ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
9อาึ เอจี ยุง เงอะ เม่ะมัก่ โอต เปอะ ไม่ ตอก ตุก ตอก
ญัก เปอะ� ญันได่ เอจี กอย เปอะ� อาึ เอจี ยุง เงอะ
ตอก เพียก แฮม ปุย เปอะ� โม เซ มัฮ ป อฮั ติ แตะ

มัฮ โม ยวิ เตือง โอ แตะ มัฮ เนอมึ� มัฮ โม ป อาวต
ลัง่ ไน ซาตัน� 10 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว ฮลัต นึง ป
โซะ ป ไซญ ป ซ โฮลฮ เปอะ โอต เซ� งอ่ต แลน�
พี ระ ซ ดุฮ โม เปะ โตะ คอก งอ่น นึง ซ ลอง อื แลน
รพาวม เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ โอต เม่ะมัก่ แตะ กาว
ซเงะ โน่ง� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� โม เปะ ไมจ
แนฮ เปอะ แปน ปุย เนอึม รพาวม ละ อาึ ฮอยจ ละ
ซเงะ ยุม เปอะ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ จีวติ แปน
ลังวนั เปอะ ตอก โฮลฮ ปุย วอม คึ โฮ�

11 �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะ
จาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื โม ป เป ป โอ ไมจ
เจอ เอจี โปน อื ยุม โฮน ลอา นึง อื เซ�� อฮั เซ พะ
โองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง เพอกาโม
12พะโองจาว เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ

รโปะ นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง เพอกาโม
ตอก เฮ�ี 13 ป อาวต ไม่ วจิ ลไล ลอม เซ อฮั อื ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ก อาวต เปอะ
เซ นา ก งาวม ซาตัน เนอ� ปัง มัฮ ตอก เซ โม เปะ
ตอน แนฮ ลัง่ รพาวม เปอะ นึง เจือ แตะ อาึ� เญื
อม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อนัทีพา� ป มัฮ ซกิ พีญัน เนอึม
ยุฮ อาึ นึง ยว่ง เปอะ นา ก อาวต ซาตัน เซ� โม เปะ
เม่าะ เปอะ โตว เจือ แตะ อาึ อ�ื

14 �อาึ ปังเมอ ไก ลัง่ ลอา ลอวย เจือ ป จัมเปน
เนอะ เติ โม เปะ นึง อ�ื มัฮ ตอก เฮ�ี ปุย ไน โม เปะ
เอจี ไก งอ่น ป ทื ตัม ไลลวง ป เพอกึ ตอม บ่าละอมั
ปุย� บ่าละอมั เซ มัฮ ป เพอกึ บ่าลัก เกือฮ อื ยุง
ตอก ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน ยุฮ ป พิต ละ พะ
จาว� มัฮ จุ อื โซม ป ตัน ปุย ละ ฮุป ไม่ เกือฮ อื ยุฮ
กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปรโปวน โอ ไมจ� 15 โนก ฮา
เซ ปุย ไน โม เปะ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ทื ตัม ไลลวง ป
เพอกึ ตอม โม นิโคลาว ปุย เยอ� 16 ดัฮ มัฮ ตอก เซ
โฮ� ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� ตัม
โอ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ อาึ ซ ฮอยจ
พราวป เคะ เปอะ� ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ป ยุฮ ป ฆอก
เซ นึง วจิ ไก นึง มวยญ แตะ�

17 �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะ
จาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื โม ป เป ป โอ ไมจ
เจอ อาึ ซ เกือฮ โม เซ โฮลฮ โซม มานา เม่าะ แตะ
อาึง� ซ เกือฮ ซโมะ ปิญ ละ� ซโมะ เซ ไก มอยฮ
โคระ ป ไซฮ ปุย นึง� มอยฮ เซ ไก โตว ป ยุง โนก ฮา
ตัว ป รปั เซ ไอฮ แฮ�� อฮั เซ พะโองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง เทียทีรา
18พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ

นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง เทียทีรา ตอก เฮ�ี
ป มัฮ กวน พะจาว ป ไก ไง่ ตอก รเออปึ งอ เซ� ไม่
ตอฮ ชวง อื ตอก ไร ซเงีญื ปุย ฟวยจ โล อื นึง งอ โฮ�
อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 19 อาึ เอจี ยุง เงอะ กัน ยุฮ
เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ ไม่ รพาวม เจือ เปอะ อาึ
อ�ื ยุง โรฮ โฮะ ตอก รซอฮ เปอะ ละ อาึ ไม่ รพาวม

* 2:6 2:6 นิโคลาว เซ มัฮ ปุย ติ มู� โม เฮี เพอกึ ปุย� อฮั โรฮ กัน พิต ป ยุฮ ปุย นึง เนะซองั แตะ โอ แปน ป ติ� มัฮ ลัตทิ ป ซุกซัก ยุฮ รพาวม
โม ป เจือ เจน เซ�
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ลัง่ แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ยุง เงอะ โฮวน กัน ยุฮ เปอะ
ฮา ไพรม แตะ�

20 �อาึ ปัง เมอ ไก โรฮ ลัง่ งอ่น ตอก ซ จัมเปน
เนอะ เติ โม เปะ นึง อ�ื นึง ญอม ลัง่ เปอะ งอ่ต ลปุง
เยเซเบ่น ป มัฮ ปรโปวน ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง พะ
จาว เซ� ปรโปวน เซ รชุยจ กวนไจ ยุฮ อาึ เกือฮ อื ยุฮ
กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปรโปวน โอ ไมจ� ไม่ เกือฮ
อื โซม ป ตัน ปุย ละ ฮุป� 21 อาึ เอจี เล่ีญ ดวน เนอะ
ปรโปวน เซ เกือฮ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ�
ปังเมอ โอ ญอม เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ไอฮ พาวม ยุฮ
แตะ เซ ติ ชวง� 22 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ
ปรโปวน เซ ลอก ป โซะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ โซะ เนอึม
โซะ แนม ปอ โอ อื เญือะ ปุน โกฮ� เตือง โกะ อื เตื
อง โม ป เลนจุ ไม่ อื เซ� โม เซ ดัฮ โอ เฌาะ โกะ ล
โปลฮ พาวม แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ เซ� อาึ ซ ยุฮ
เนอมึ ละ อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮี เอนิ� 23 โม ป มัฮ กวน
ปรโปวน เซ อาึ ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่� เญือม เซ ครติซ
จัก เตือง โอยจ อื ซ ยุง มัฮ อาึ ป ยุง โตะ รพาวม รโม่
ยฮ ปุย โครยญ โฆะ อื ฆาื อ�ื อาึ ซ โรก ซ แตน โอ
เอฮี ละ โม เปะ ตัม กัน ยุฮ เปอะ โครยญ โฆะ ปุย�
24 อาึ อฮั โอเอฮี ละ โม เปะ ป อาวต นึง ยว่ง เทียที
รา� มัฮ อฮั ฮะ ละ โม เปะ ป โอ ดิ ยุฮ ตัม ลปุง เพอกึ
ตอม ปรโปวน เซ� ไม่ โอ เปอะ ดิ ยุง ป อฮั ปุย ไม่
�ลปุง โด่ะ ยุฮ ซาตัน�� ตอก อฮั โม เซ อื ไม่ อ�ื อาึ
เญือะ ซ เกือฮ โตว รบุยฮ ไฮญ ละ เปอะ� 25 โนก ฮา
ไลลวง ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ ป เอจี
โฮลฮ เปอะ เซ� ฮอยจ ละ ฮอยจ แม อาึ�

26-28 �เมาะ ป เป ป โอ ไมจ เจอ� ไม่ ยุฮ แนฮ อื
ตัม ป ปุก รพาวม อาึ ฮอยจ ซลอยจ ซเลียง เงอ�
อาึ ซ เกือฮ ปุย เซ แปน ปุย ไก อมันัต ปุน ตัตเตียง
เมือง ปุย โครยญ โดฮ� ตอก อมันัต โฮลฮ อาึ เน่
อมึ นึง เปือะ แตะ โรฮ� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ ตัตเตียง
เมือง ปุย ไม่ คอน ไร� ตอก ปุฮ ปุย โดง เตะ เกือฮ ม่ะ
บลวย โฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ ซฆรงั ซะ ละ ปุย โม เซ�
29 โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะจาว
ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะโองจาว�

3
นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ซาดิต่

1พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ
นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง ซาดิต่ ตอก เฮ�ี ป
อาวต ไม่ ลปุ เตือง อาแลฮ ยุฮ พะจาว� ไม่ ซโมยญ
อาแลฮ โนง เซ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ เอจี ยุง
เงอะ กัน ยุฮ เปอะ� โม เปะ มอยฮ เปอะ ป ไอม ลัง่�
ปังเมอ เอจี ยุม เปอะ� 2 ไมจ เปอะ โปวะ แปฮ� โอ
เอฮี ป เอจี ซเปี ยุม นึง เปอะ เซ ไมจ เปอะ ซอ เกือฮ
โกฮ� เดอมึ โอ ซ ยุม ลอป� อาึ ยุ โตว กุมปอ กัน
ยุฮ โม เปะ ซองนา พะจาว ยุฮ แตะ ติ เจือ เนอึม�
3 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ ไลลวง ตอก เพ
อกึ ปุย เปอะ ป เอจี ฮมอง เปอะ เมือ โรง อื โฮ� ไมจ

เปอะ ยุฮ ตัม เซ� ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮพาวม
แตะ� ดัฮ เปอะ โอ เพรยีง ติ แตะ อาึ ซ บระ ฮอยจ
เคะ เปอะ ตอก ฮอยจ คะมุย โฮ� โม เปะ ซ ยุง เปอะ
โตว เวลา ซ ฮอยจ อาึ�

4 �ปุย ไน โม เปะ ปังเมอ ไก โรฮ ลัง่ ลอา ลอวย
ปุย นึง ยว่ง ซาดิต่ เฮี ป โอ ดิ รแอม ยุฮ เครองึ เซอกึ
แตะ� โม เซ ซ โฮลฮ โฮว ไม่ อาึ� ซ โฮลฮ จาวป เค
รองึ ปิญ รฮอยจ� เอจี โปง อื โฮลฮ โอเอฮี ตอก เซ�
5 โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ ซ โฮลฮ จาวป เครองึ ปิญ
รฮอยจ ตอก เซ โรฮ โครยญ โฆะ อ�ื อาึ ซ โลป โตว
มอยฮ อื โอก ฮา นังซื จีวติ ยุฮ แตะ� อาึ ซ รโฮงะ
มัฮ ปุย เซ ปุย ไน แตะ ซองนา เปือะ เกอะ ไม่ ซองนา
โม เตปด่า ยุฮ อ�ื 6 โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต
ป อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ พะโองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ฟีลาเด่นเฟีย
7พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ

นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง ฟีลาเด่นเฟีย ตอก
เฮ�ี ป มัฮ ปุย ซงะ่ ซงอม ไม่ เนอมึ รพาวม อ�ื มัฮ ป
ไปญ ควน กัฮ กอแจ ยุฮ ด่าวติ� รเวอืะ โปฮ อื เซ ไก
โตว ป เกียฮ ซอง� รเวอืะ ซอง อื ไก โตว โรฮ ป เกีย
ฮ โปฮ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 8 อาึ เอจี ยุง เงอะ
กัน ยุฮ เปอะ� ยุง โรฮ โฮะ แตวะ เรยีง เปอะ� ปัง
มัฮ ตอก เซ เอจี ปุน ยุฮ เปอะ ตัม ป ดวน อาึ แตะ ไม่
โอ เปอะ เม่าะ ยุง แตะ อาึ� อาึ ซ เกือฮ รเวอืะ โบฮ ลั่
กกา เปอะ� ไก โตว ป ปุน ซอง รเวอืะ เซ ฮา เปอะ�
9 งอ่ต แลน� โม ป อาวต ลัง่ ไน ซาตัน ไม่ อฮั อื ติ
แตะ มัฮ โม ยวิ เตือง โอ แตะ มัฮ เนอึม เมอ� เอจี
มัฮ โม ป อฮั ป โอ เนอมึ� อาึ ซ เกือฮ โม เซ เอญี ไว
โม เปะ โบ ชวง เปอะ� ซ เกือฮ ยุง อื ฮรกั อาึ โม เปะ
เอ� 10ซ ไก ติ โฮน เญอืม ซ ฮอยจ เม่ะมัก่ ละ ซ ลอง
อื รพาวม ปุย เล่ีป เตะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ โปน ฮา โอเอฮี เซ� นึง เอจี ปุน อาวต เปอะ
ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ ตัม ป เอจี ดวน อาึ เปอะ ยุฮ เซ�

11 �เญือะ เล่ีญ โตว อาึ ซ ฮอยจ เจอะ� โอเอฮี
ไมจ ป เอจี โฮลฮ เปอะ เซ ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง ไมจๆ� เดอมึ โอ ซ ไก ป ปุน ลู ตุย ลังวนั ไมจ
ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ� 12 โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ อาึ ซ
เกือฮ แปน ด่อง วิฮนั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ปุย โม
เซ เญาะ ซ โอก โตว ฮา วิฮนั เซ เฟือฮ เอนิ� อาึ ซ
ไซฮ อาึง มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ มอยฮ เวยีง ยุฮ
พะจาว ยุฮ แตะ นึง โกะ อ�ื เอจี มัฮ มอยฮ เวยีง เย
รูซาเลม โคระ ป ซ เกือฮ พะจาว ยุฮ อาึ เลีฮ เน่อมึ
เมือง มะลอง� อาึ ซ ไซฮ อาึง มอยฮ โคระ แตะ นึง
ปุย โม เซ โรฮ� 13 โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป
อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
พะโองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ลาวด่ีเซีย
* 3:14 3:14 �อาเมน� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ ป ตอน ป ฮมัน ป โอ เญือะ เกียฮ เปียน� เญือม อฮั ปุย อื เญือม ไววอน แตะ มัฮ อฮั อ�ื �เกือฮ
แปน ลอป ตอก เซ�� มัฮ อฮั อื เซ� เอจี มัฮ ลปุง ฮบีรู ไพรม อ�ื
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14พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ
นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง ลาวด่ีเซีย ตอก
เฮ�ี ป มัฮ ป อาเมน* ไม่ ป เนอึม รพาวม ไม่ มัฮ อื
ซกิ พีญัน รโฮงะ ป เนอึม ละ ปุย� ป มัฮ โรฮ กาวะ
งาว ฮกั งุน โอเอฮี ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ� อฮั อื
ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 15อาึ เอจี ยุง เงอะ กัน ยุฮ เปอะ�
อาึ ยุง เงอะ ไลลวง เปอะ� กอยจ ปุ เปอะ กอยจ�
ฮลอง ปุ เปอะ ฮลอง� ดัฮ มัฮ กอยจ ฆวต เกือฮ โม
เปะ กอยจ เนอึม� ดัฮ มัฮ ฮลอง ฆวต เกือฮ โม เปะ
ฮลอง เนอึม� 16 โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ กอยจ เนอึม
โอ ฮลอง เนอมึ โฮ� อาึ ซ เบียก โปวฮ โม เปะ นึง โอ
เปอะ ไก ป มัฮ เนิ� 17 โม เปะ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ
ป กอย� อฮั เปอะ ติ แตะ โฮวน คาว โฮวน คอง ยุฮ�
อฮั เปอะ ติ แตะ โอ ไก ป ตุก ป นัน นึง� ปังเมอ โอ
เปอะ ยุง มัฮ แตะ ปุย เกียก ชุ ซออย นะ ไม่ โซะไซญ
ไปลญ เออปึ เปอะ� มัฮ เปอะ ปุย ตุก ปุย ญัก� จัก
ไง่ เปอะ ไม่ อาวต ฆาวง เปอะ� 18 มัฮ เซ ป ซตอก
รเงอ่มึ อาึ โม เปะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ รวี ไคร ซโน นึง
อาึ เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย กอย เนอึม เบือ อ�ื ไมจ
โรฮ เปอะ รวี เครองึ ปิญ รฮอยจ นึง อาึ ละ ซ จาวป
ซ ฟุต เปอะ� เดอมึ เปอะ โอ เญือะ ซ โฮลฮ อาวต
ฆาวง� ไม่ โอ แตะ เญาะ โฮลฮ โซะกิจ� ไมจ โรฮ
เปอะ รวี ตา เยื่อ นึง ไง่ แตะ เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ ยุ
แม โอเอฮี�

19�อาึ ฮรกั ป ออฮ บวยจ เฟียต ปุย เซ� มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เฌาะ
โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� 20 งอ่ต แลน� อาึ ชุง โบ
รเวอืะ ลฆุฮ ฮุ� เมาะ ป ฮมอง ลเลาะ อาึ อื ดัฮ โปฮ
รเวอืะ เนิ� อาึ ซ เลียก เคะ ปุย เซ� ซ โซม ดิ ไม่ ปุย
เซ� ปุย เซ ซ โซม ดิ โรฮ ไม่ อาึ�

21�โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ ซ โฮลฮ งาวม ดิ ไม่ อาึ
นึง ก งาวม คึ ยุฮ ฮุ� ตอก โรฮ เป อาึ ป โอ ไมจ โรฮ�
ไม่ โฮลฮ โฮะ งาวม ดิ ไม่ เปือะ เกอะ นึง ก งาวม คึ
ยุฮ อื โรฮ� 22 โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั
ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะ
โองจาว�

4
โยฮนั โฮลฮ ยุ เมือง มะลอง

1ฟวยจ เซ อาึ แก เยอะ โอเอฮี� ชวน โบฮ รเวอืะ
เมือง มะลอง ละ แตะ� เญือม เซ อาึ ฮมอง แม ล
เลาะ ฮมอง แตะ เมือ โรง อื ป ตอก เซียง โตวต เซ
โฮ� อฮั เฮี เนิ� �ฮาวก นา เฮี เมอะ� อาึ ซ เปลีฮ โอ
เอฮี ป ซ เกิต เฆียง เฮี ละ เปอะ�� อฮั เซ เนิ� 2 เญื
อม เซ ลปุ พะจาว นัม เอนิ อาึ� อาึ โฮลฮ ยุ ก งาวม
คึ นึง เมือง มะลอง ติ� ไก ป งาวม นึง ติ� 3 นา อื
รฌิญซเปีย นึง ตอกแกว รงั ซงา ไม่ แกว ซครกั โฮ�
โกฮ รยุง นึง รวติ รเวยีง ก งาวม อื เซ ตอก แกว ซงา
กวต โฮ� 4 รวติ รเวยีง ก งาวม คึ เซ ไก แม ก งาวม
คึ นึง งา่ โรฮ ปาวน โดฮ� งาวม ป ระ ป คาว นึง งา่
โรฮ ปาวน ปุย� จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ� จาวป
วอม ไคร โครยญ โฆะ แตะ� 5 โอก ปลุกปลัก เนอึม
บริ เน่อมึ นึง ก งาวม คื เซ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ�

ลัก่กา ก งาวม คึ เซ ไก ป รงั นึง อาแลฮ� ตอก รเอ
อปึ งอ นึง รงั ฆิ โฮ� ป รงั เซ เอจี มัฮ ลปุ เตือง อา
แลฮ ยุฮ พะจาว เซ� 6 ลัก่กา ก งาวม คึ เซ ไก ป ตอก
ปลัฮ รอาวม นึง� ซงอม ตอก แกว รฮอง โฮ�
ไก ปุย ตัง เจือ นึง ปาวน ปุย� ไก ไง่ เล่ีป โกะ อื

เตือง ลัก่เคะ ลัก่กา อ�ื ปุย ตัง เจือ เซ อาวต รวติ ร
เวยีง ก งาวม คึ เซ เตือง ปาวน ลวง อ�ื 7 ติ อื ตอก
รเวยี ซิงโต� ติ อื ตอก โมวก� ติ อื นา อื ตอก นา
ปุย� ติ อื ตอก กลัง ลอง โปว โฮ� 8 ปุย ตัง เจือ เซ
ติๆ ไก โพรยจ แลฮๆ� ไก ไง่ เล่ีป โกะ อื เตือง ลวง
ราว ลวง ฆรมึ โพรยจ อื เซ� โม เซ เชยี แนฮ เตือง
ซเงะ่ รซาวม� อฮั อื ตอก เฮ�ี
�พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�

มัฮ ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่� มัฮ โรฮ ป ไก ปเล่ีย�
มัฮ โรฮ ป ซ ฮอยจ เฆียง เฮ�ี มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� มัฮ
ป ซงะ่ ซงอม� มัฮ ป ซงะ่ ซงอม�� อฮั เลาะ อฮั ลาึน
อื ตอก เซ�

9 ป งาวม นา ก งาวม คึ เซ มัฮ ป ตึน ไก ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ� เญอืม ลืลาว ปุย ตัง เจือ อื เซ� ไม่
ปัว อื โฮลฮ โญตซัก แตะ ไม่ ญันด่ี อื ไม่ เญอืม ออฮ�
10 เญือม เซ เยอ โม ป ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย
เซ นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลั่กกา ป งาวม นา
ก งาวม คึ เซ� ไว ป ตึน ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ
เซ� ไม่ ปอยจ อื อาึง วอม คึ แตะ ลัก่กา นา ก งาวม
อื เซ� 11 อฮั เฮี ไม่ อื นึง รซอม เชยี แตะ�
�พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� โปง ปะ รปั

รซอม ลืลาว ไม่ โญตซัก ไม่ อมันัต นึง มัฮ เปอะ ป
ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ� โอเอฮี เตือง โอยจ อื เซ
เอจี เกิต ไก ไม่ อาวต อื เบือง แตะ ตัม ปุก อื รพาวม
ปะ�� อฮั เซ�

5
นังซื ติต ทา อาแลฮ

1 เญือม เซ อาึ ยุ นังซื นึง เตะ ดอม ป งาวม นา
ก งาวม คึ อื เซ ติ ปอ� เอจี ไก ตัว นังซื นึง เตือง ก
พริ กไน อ�ื ไก โรฮ ทา ติต ปุย นึง อาแลฮ โดฮ ละ ซ
เกือฮ อื รบิต� 2 อาึ ยุ เตปด่า ระ อมันัต ติ� ครอฮ อื
นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ� อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ซ โปง
ไม่ เต แตะ ทา เซ ไม่ ไลฮ อื นังซื เซ�� อฮั เซ� 3 ปุย
นึง เมือง มะลอง ญุ่ก� ปุย นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ปุย นึง
เมือง ป ยุม ญุ่ก� ไก โตว ป ปุน ไลฮ นังซื เซ ติ ตื เนอึ
ม� ไก โตว ป โฮลฮ แลน กไน อ�ื 4 อาึ เยอืม เนอึม
เยอืม แนม ฆาื โอ อื ไก ป โปง ไม่ ไลฮ แตะ นังซื เซ
ไม่ แลน อื ติ ปุย เนอมึ� 5ป ระ ป คาว เซ ติ ปุย อื อฮั
เฮี เนิ� �ปุ เยอืม ฆาื� มอง แลน� รเวยี ซิงโต ป มัฮ
เจอ ยูด่า ไม่ มัฮ โรฮ อื จัตเจือ ด่าวติ เซ� เอจี ปุน เต
อื ทา อาแลฮ เซ ไม่ ไลฮ อื นังซื เซ นึง เอจี มัฮ อื ป
เป โอเอฮี โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

6 เญอืม เซ อาึ ยุ ชุง กวน แกะ นึง บัก่บว่น ก งาวม
คึ เซ� ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ ไม่ โม ป ระ ป คาว
เซ อาวต โรฮ รวติ รเวยีง อ�ื กวน แกะ เซ ตอก แกะ
เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ติ โฮน โฮ� ไก โด่วง อาแลฮ� ไก
ไง่ อาแลฮ� ไง่ เตือง อาแลฮ อื เซ มัฮ ลปุ เตือง อา
แลฮ ยุฮ พะจาว ป ดวน อื โฮว เล่ีป เตะ� 7กวน แกะ
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เซ เลียก ตุย นังซื ปอ เซ เน่อมึ นึง เตะ ดอม ป งาวม
นา ก งาวม คึ อื เซ� 8 เญือม เอจี ฟวยจ ตุย อื นังซื
เซ� ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ� ไม่ ป ระ ป คาว งา่
โรฮ ปาวน ปุย เซ นุ่ม ไว ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลัก่กา
กวน แกะ เซ� โม เซ ไปญ พิน ไม่ ซโลวง ไคร นาวก
นึง ป ซออย ฮงาื โครยญ โฆะ อ�ื ป ซออย ฮงาื เซ
เอจี มัฮ รซอม ไววอน ยุฮ ปุย ไน พะจาว� 9 โม เซ
เชยี นึง รซอม เชยี โคระ� อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ปะ เอจี โปง เปอะ ตุย แตะ นังซื ปอ เซ ไม่ เต

แตะ ทา อื เซ� นึง เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เปอะ ไม่ เอจี
รวี เปอะ ปุย นึง ฮนัม แตะ โครยญ เจือ ปุย� โค
รยญ ปซา� โครยญ เมือง� โครยญ ปะเทต ละ ซ
ทไว เปอะ ละ พะจาว� 10 เอจี ซเพระ เปอะ แปน
ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ซตุ
รซอฮ ละ พะจาว ยุฮ เอะ� โม เซ ซ โฮลฮ แปน ป
ตัตเตียง ปุย นึง ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

11 เญือม เซ อาึ แก แม เยอะ โอเอฮี� ฮมอง เซี
ยง เตปด่า โฮวน อาวต รวติ รเวยีง ก งาวม คึ เซ ไม่
ปุย ตัง เจือ เซ ไม่ โม ป ระ ป คาว เซ� โม เตปด่า เซ
ไก แปน แซน แปน ลัน แตะ ปอ โอ ปุย เกียฮ โอยจ
เมีญ� 12 เตปด่า โฮวน เซ เชยี นึง ลเลาะ รโปยญ
แตะ� อฮั เฮ�ี
�กวน แกะ ป เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซ โปง อื โฮลฮ

อมันัต อานา ไม่ คาวคอง ไมจ ไม่ พันญา พันญวง
แตะ� โปง อื โฮลฮ แปน ป ระ ป คาว ไม่ โฮลฮ อื
โญตซัก แตะ� โปง ปุย นัปทื ไม่ ลืลาว แตะ�� อฮั
เซ�

13 เญือม เซ เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ ป
อาวต นึง เมือง มะลอง ญุ่ก� นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� นึง
เมือง ป ยุม ญุ่ก� นึง ปลัฮ รอาวม ญุ่ก� เตือง โอยจ
อื อาึ ฮมอง อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ป งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ ไม่ กวน แกะ เซ โปง

ไม่ โฮลฮ ปุย นัปทื แตะ ไม่ ลืลาว แตะ� โปง โรฮ
อื โฮลฮ โญตซัก แตะ ไม่ อมันัต แตะ เน่อมึ ปเล่ีย
ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

14 ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ อฮั เฮ�ี �อาเมน��
อฮั เซ� เญือม เซ โม ป ระ ป คาว เซ นุ่ม ไว ปอ จิ
ไกญ แตะ เตะ�

6
กวน แกะ เต ทา อาแลฮ

1 เญือม เซ อาึ ยุ เต กวน แกะ เซ ทา อาแลฮ เซ
ติ� อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง เจือ เซ ติ ปุย� ลเลาะ อื
เซ ตอก เนอึม บริ โฮ� อฮั เฮ�ี �โอก เมิฮ�� ฮมอง
อฮั อื เซ� 2 เญอืม เซ อาึ แก เยอะ� ชวน บรอง ปิญ
นึง ติ ตัว� ป บุก บรอง เซ เยอ ไปญ ทน�ู ไก ป เกือฮ
วอม คึ ละ ติ� ป บุก บรอง เซ โอก โฮว ไป โฮว มา�
เปลีฮ มัฮ แตะ ปุย เป ปุย นึง ซ เป เนอมึ อ�ื

3 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อาแลฮ เซ ติ
แม� แปน ลอา เตือง เซ� อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง
เจือ เซ ติ ปุย แม� อฮั โรฮ เฮ�ี �โอก เมิฮ�� ฮมอง

อฮั อื เซ� 4 โอก แม บรอง ซครกั นึง ติ ตัว� ป บุก
บรอง เซ โฮลฮ อมันัต ละ ซ ปุน เกือฮ อื ปุย ปลัฮเตะ
รุป ปุ แตะ นึง ซ เกือฮ อื ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปุ แตะ� ไก
ป เกือฮ วจิ ระ ละ ติ�

5 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อาแลฮ เซ ติ
แม� แปน ลอวย เตือง เซ� อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง
เจือ เซ ติ ปุย แม� �โอก เมิฮ�� ฮมอง อฮั อื เซ� อาึ
แก แม เยอะ� โอก แม บรอง ลอง นึง ติ ตัว� ป บุก
บรอง เซ ไปญ ลุ่น� 6 อาึ ฮมอง เซียง โอเอฮี ตอก ป
โอก เน่อมึ ลลาึง ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ� อฮั เฮ�ี
�เฮงาะ ติ ลิต ติ เด่นารอินั�* เฮงาะ บ่าเล ลอวย ลิต
ติ เด่นาริอนั� ลออยฮ ไม่ รอาวม อะงุน ปุ ยุฮ ไลจ
ไม่ เฟือฮ เอนิ��* อฮั เซ�

7 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อาแลฮ เซ ติ
แม� แปน ปาวน เตือง เซ� อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง
เจือ เซ ติ ปุย แม� �โอก เมิฮ�� อฮั โรฮ อื ตอก เซ�
8 อาึ แก เยอะ� โอก แม บรอง ซเงี ล่ึป นึง ติ ตัว� ป
บุก บรอง เซ มอยฮ อื มัฮ ยุม� เมือง ป ยุม ฮอยจ ดิ
ไม่ อ�ื ปุย ปลัฮเตะ พา เลีฮ ปาวน� โม เซ โฮลฮ อมั
นัต ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อื ตา ติ เตะ� ซ ยุฮ ยุม ไม่
อื นึง วจิ งอ่น� นึง ไปลญ เออปึ งอ่น� นึง พาญัต
งอ่น� นึง โกะพริ ปลัฮเตะ งอ่น�

9 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อาแลฮ เซ ติ
แม� แปน พอน เตือง เซ� อาึ แก ฆรมึ คัน ทไว
นึง มะลอง� ชวน ลปุ โม ป โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่
ฆาื ครอฮ อื ลปุง พะจาว ละ ปุย� ไม่ แปน อื ซกิ
พีญัน ยุฮ พะจาว ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 10 โม
เซ อฮั เฮี เรยีง� �โอ พะโองจาว� ป ตึก นึง ระ อมั
นัต แตะ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ ป ซงะ่ ซงอม ไม่ เนอึม
รพาวม เปอะ� ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ ซ รเตีฮ รตุม
เปอะ ไม่ โรก เปอะ เวน ละ ปุย ปลัฮเตะ ฆาื ยุฮ อื ยุม
ไม่ เอะ เอ�� อฮั เซ� 11 พะจาว เกือฮ ลปิ ดา ปิญ
รฮอยจ ละ โม เซ โครยญ โฆะ อ�ื ดวน อื มอง แม อื
ติ เตะ� ฮอยจ ละ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม ปุโฮมว ป แปน ดิ
อื กวนไจ ไม่� ป มัฮ โม เอียกปุ อื เซ� เกือฮ อื มอง
อื ฮอยจ ละ ยุม ตื โม ป ลัง ยุฮ ปุย ยุม ไม่� ตอก โรฮ
ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม โกะ อื โรฮ�

12 เญอืม เซ อาึ ชวน แม เต กวน แกะ ทา อาแลฮ
เซ ติ แม� แปน แลฮ เตือง เซ� เญือม เซ เรยีง
ลัมเลือ ดุงเดียง เตะ นึง� ซเงะ เปียน ติ แตะ ลอง
เอนิ ตอก พา ลอง โฮ� เคิ เปียน โรฮ ติ แตะ ซครกั
เอนิ ตอก ฮนัม เตือง โม่ว อ�ื 13 ซโมยญ ติ มะลอง
เซ ดุฮ ฮอยจ ลังเตะ� ตอก ดุฮ เปลิ เม โอ ดิ ตึม นึง
ตัม กาื ระ แตะ โฮ� 14 มะลอง ปอ ติ แตะ ตอก ปอ
ปุย นังซื โฮ� ฮอยจ ละ ไฆร อ�ื โม มอยจ ไม่ เกาะ
โครยญ โดฮ โฮ เฌาะ ลัก่ อาวต แตะ�

15 โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ โม จาวไน ไม่ โม
ฮวันา ตฮนั� ไม่ โม ป กอย ไม่ โม ป ระ อมันัต� ไม่
โม ป มัฮ กวนไจ ปุย ไม่ ปุย โอ มัฮ กวนไจ ปุย� โม เซ
ซาวป เม่าะ ติ แตะ โตะ ทัม ไม่ เฆียป ซโมะ โตะ รองั
นึง บลาวง โครยญ โฆะ แตะ� 16 โม เซ อฮั เฮี ละ

* 6:6 6:6 ติ เด่นารอินั เซ มัฮ คาโนวน จัง ปุย ปุย ติ ซเงะ� * 6:6 6:6 กัน ไปลญ เออปึ โฮน เฮี ซ โซะ ลอน ละ โม ป ตุก� ปัง ไก ป โชะ
รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ� โม ป ตุก ปังเมอ โอ ปุน รวี อ�ื
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บลาวง ไม่ ซโมะ รองั� �ปัว เปอะ ลเลอึม ราว แตะ
เกือฮ เอะ ไฆลป ฮา ไง่ ป งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ�
ไม่ โปน ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ กวน แกะ เซ� 17 เอจี
ฮอยจ ซเงะ ซัมคัน เปลีฮ พะจาว ไม่ กวน แกะ เซ
รพาวม ฮาวก แตะ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน อาวต ลัง่ ซอง
นา อ�ื� อฮั เซ โม เซ�

7
เตปด่า ดุฮ อาึง ทา นึง แด่ โม กวนไจ พะจาว

1ฟวยจ เซ อาึ ยุ เตปด่า ปาวน� ชุง นึง โจง ปลัฮ
เตะ เตือง ปาวน โจง อ�ื โม เตปด่า เซ ฮมั กาื นึง
ปลัฮเตะ เฮี เตือง ปาวน ลวง อ�ื เกือฮ โตว อื บาึง
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ นึง ปลัฮ รอาวม� ไม่ ละ โคะ
เอาะ โอเอฮี� 2 อาึ ยุ แม เตปด่า ติ� ฮอยจ เน่อมึ
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ไปญ ทา ยุฮ พะจาว ป มัฮ พะ
จาว ไอม ลอป เซ� อฮั อื นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ ละ
เตปด่า เตือง ปาวน อื ป โฮลฮ อมันัต ละ ซ ยุฮ แตะ
ไลจ ไม่ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ รอาวม� 3 อฮั อื ตอก เฮ�ี
�กา เฆียง ฟวยจ ดุฮ เอะ อาึง ทา นึง แด่ โม กวนไจ
ยุฮ พะจาว ทื เอะ เซ� ปลัฮเตะ ญุ่ก� ปลัฮ รอาวม
ญุ่ก� โคะ เอาะ ญุ่ก� ปุ ดิ ยุฮ ไลจ ไม่ ติ เจือ เนอึ
ม�� อฮั เซ� 4 โม ป ไก ทา นึง แด่ อื เซ อาึ ฮมอง
เมาะ ไก อ�ื โม อซิราเอน โครยญ เจอ อื เมีญ อื ไก
ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน เปือน ปุย�

5 เจอ ยูด่า ไก ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ป ไก ทา นึง
แด่ อ�ื เจอ รูเบ่น ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน
ปุย� เจอ กัต ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย�
6 เจอ อาเชอ ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย�
เจอ นัปทาลี ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย�
เจอ มะนาเซ ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย�
7 เจอ ซิเมโอน ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เบือน ปุย�
เจอ เลวี ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ
อติซาคา ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� 8 เจอ
เซบูลุ่น ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ โย
เซป ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ เบ่น
ยามิน ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย ตอก เซ
โรฮ�

ปุย โฮวน จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ
9 ฟวยจ เซ อาึ แก เยอะ โอเอฮี� ชวน ปุย โฮวน

ปอ โอ แตะ เญือะ โอยจ เมีญ� มัฮ ปุย โค รยญ
เมือง� โค รยญ เจือ� โค รยญ ปะ เทต� โค รยญ
ปซา� จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ� ไปญ ฮละ ตัน
ไม่ อ�ื ชุง ลัก่กา ก งาวม คึ ไม่ ลัก่กา กวน แกะ เซ�
10 อฮั เฮี นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ�
�อมันัต ป เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ ไก ไม่ พะจาว

ยุฮ เอะ ป งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ ไม่ กวน แกะ
เซ�� อฮั เซ�

11 โม เตปด่า เตือง โอยจ อื ชุง รวติ รเวยีง ก งาวม
คึ เซ� ไม่ รวติ รเวยีง ป ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย
ไม่ ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ� เญือม เซ โม เตปด่า

เซ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลั่กกา ก งาวม คึ เซ ละ
ซ ไว แตะ พะจาว� 12 อฮั อื ตอก เฮ�ี
�อาเมน� รซอม ลืลาว� ไม่ โญต ไม่ ซัก� ไม่ พัน

ญา พันญวง� ไม่ รซอม ญันด่ี� ไม่ อมันัต โญตซัก�
ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น� มัฮ ป โปง ไม่ พะจาว ยุฮ เอะ
เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
อาเมน�� อฮั เซ�

13 โม ป ระ ป คาว เซ ไฮมญ อื นึง อาึ ติ ปุย� อฮั
เฮ�ี �โม ป จาวป ลปิ ดา ปิญ เซ มัฮ ปุย� มัฮ ฮอยจ
อื เน่อมึ ก เมอ�� อฮั เซ เนิ�

14อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �จาวไน� อาึ ยุง โตว�
ปะ ยุง เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ�
ปุย เซ อฮั แม อื เนิ ตอก เฮ�ี �โม เฮี มัฮ ป โอก

เน่อมึ เม่ะมัก่ โฮน ระ เนอึม อื เซ� เอจี มัฮ ซัก อื
ลปิ ดา แตะ เซ นึง ฮนัม กวน แกะ เซ� มัฮ เซ ป ปิญ
รฮอยจ อื ฆาื อ�ื 15 มัฮ เซ ป โฮลฮ อื อาวต ฆาื อื ลั่
กกา ก งาวม คึ ยุฮ พะจาว� ไม่ โฮลฮ อื รซอฮ ละ อื
นึง วิฮนั ยุฮ อื เตือง ซเงะ่ รซาวม� ป งาวม นา ก
งาวม คึ อื เซ ซ แปน ป เฆีญ ป เดีย อ�ื

16 �โม เซ เญือะ ซ วติ โตว ป โซม ป ไอฮ ฆาื อื ติ
ชวง� เญาะ ไก โตว โซะ กอยจ ฮรวน บริ ละ� 17 นึง
มัฮ กวน แกะ ป อาวต บัก่บว่น ก งาวม คึ เซ ป แลน
แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม เซ ตอก ป เลียง แกะ โฮ�
ซ ตาว อื ฮอยจ ละ รอาวม ปลาฮึ ป ไก จีวติ นึง� พะ
จาว ซ บ่วต รบวต อื โครยญ เฌีย�� อฮั เซ�

8
กวน แกะ เต แม ทา ติ

1ฟวยจ เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา ติ แม� แปน
อาแลฮ เตือง เซ� เญอืม เซ โอเอฮี นึง เมือง มะลอง
โฆย เอนิ เมาะ บลัฮ ชวัโมง�

2 อาึ ยุ เตปด่า อาแลฮ ป ชุง ลัก่กา พะจาว� ไก ป
เกือฮ โตวต ละ อาแลฮ�

3 ไก แม เตปด่า ติ เลียก ชุง โบ คัน ทไว เซ� ไปญ
ซโลวง ไคร� ไก ป เกือฮ ป ซออย ฮงาื ละ โฮวน� ละ
ซ รไม่ อื ไม่ รซอม ไววอน ปุย ไน พะจาว โครยญ โฆะ
อ�ื ทไว อื ละ พะจาว ราว คัน ไคร ป อาวต ลัก่กา ก
งาวม คึ เซ� 4 ม่าึต ป ซออย ฮงาื เซ ไม่ รซอม ไว
วอน ปุย ไน พะจาว เซ ฮาวก เน่อมึ นึง เตะ เตปด่า ป
ชุง ซองนา พะจาว เซ� 5 เญือม เซ เตปด่า เซ ไปญ
โรวก ซโลวง เซ� ตุย ดุฮ งอ โตะ อื เน่อมึ นึง คัน ทไว
เซ เกือฮ นาวก� ฟวยจ เซ น่ากึ อื นึง ปลัฮเตะ� โอก
เอนิ เนอึม บริ นึง ฆาื อื ไม่ ลอยฮ โอเอฮี เนอึม ไอฮ
พาวม แตะ� ปลุกปลัก ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ อ�ื

โม เตปด่า ปาึง โตวต ยุฮ แตะ
6 เญือม เซ เตปด่า อาแลฮ เซ เพรยีง ติ แตะ ละ

ซ ปาึง แตะ โตวต ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื
7 เตปด่า ติ อื เซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ� เญือม เซ

เยอ ราื เอนิ แพร ไม่ งอ รไม่ ไม่ ฮนัม นึง ฮอยจ นึง
ปลัฮเตะ� ปลัฮเตะ พา เลีฮ ลอวย� ฮะ ติ เตะ� โคะ
เอาะ พา เลีฮ ลอวย� ฮะ โรฮ ติ เตะ� ไรป ซงา ฮะ
เตือง โอยจ อ�ื

8 เตปด่า ติ อื แม� ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน
ลอา เตือง เซ� ไก โอเอฮี ติ เจือ ตอก โม ฮลาวง โฮ�
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ฮาวก งอ นึง� ไก ป น่าึก โตะ ปลัฮ รอาวม� ปลัฮ
รอาวม เซ พา เลีฮ ลอวย แปน ฮนัม ติ เตะ� 9 เมาะ
ป ไก รพาวม โตะ ปลัฮ รอาวม พา เลีฮ ลอวย� ยุม ติ
เตะ� โม ซปาว รอาวม พา เลีฮ ลอวย� ไลจ โรฮ ติ
เตะ�

10 เตปด่า ติ อื แม� ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน
ลอวย เตือง เซ� ไก ซโมยญ ระ ติ� รเออปึ ตอก ฆิ
โฮ� ดุฮ เน่อมึ มะลอง� โกลง โครยญ โกลง พา เลีฮ
ลอวย� ซโมยญ ระ ติ โนง เซ ดุฮ นึง อื ติ เตะ� ดุฮ
โรฮ นึง เดือะ โกลง ตอก เซ โรฮ� 11มอยฮ ซโมยญ
ระ เซ มัฮ เยื่อ ซอง� รอาวม พา เลีฮ ลอวย� ซอง
ฆาื อื ติ เตะ� โฮวน ป ยุม ฆาื ญุ แตะ รอาวม เซ นึง
ซอง รอาวม เซ ละ แตะ�

12 เตปด่า ติ อื แม� ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน
ปาวน เตือง เซ� ซเงะ ไม่ เคิ ไม่ ซโมยญ พา เลีฮ
ลอวย� ไลจ ตา ติ เตะ� พา เลีฮ ลอวย� มัฮ เกือฮ อื
เฟียก ตา ติ เตะ� เมือ ซเงะ่ อื พา เลีฮ ลอวย� เฟี
ยก โรฮ ตา ติ เตะ� เมือ ก ซาวม อื ซเปีย เคิ ไม่ ซ
โมยญ พา เลีฮ ลอวย� เฟียก โรฮ ตา ติ เตะ�

13ฟวยจ เซ อาึ แก โอเอฮี� ชวน โปว กลัง ลอง นึง
กังฮาว ก ฮลาวง อื ติ ตัว� ฮมอง อฮั อื เฮี นึง ลเลาะ
รโปยญ แตะ� �เม่ะมัก่� เม่ะมัก่� เม่ะมัก่ ลอน ละ
ปุย นึง ปลัฮเตะ ฆาื เซียง โตวต ยุฮ เตปด่า ลอวย ป
ซ ปาึง ลัง่ โตวต ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ�

9
โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน

1 เตปด่า ติ อื แม ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน
พอน เตือง เซ� อาึ ยุ ซโมยญ ติ โนง� เอจี มัฮ ซ
โมยญ ดุฮ เน่อมึ มะลอง ฮอยจ ลังเตะ� ไก ป เกือฮ
ควน กัฮ กอแจ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน ละ� 2ซโมยญ
เซ โปฮ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ� เมือต เอจี โปฮ อื
โอก เอนิ ม่าึต โอเอฮี นึง ตอก ม่าึต งอ เญือม โตก
ปุย โฮ� ม่าึต เซ เดีย รงั ซเงะ� เกิต เอนิ เฟียก โอ
เอฮี นึง ฆาื อ�ื 3 เญือม เซ โอก ซดู โฮวน เน่อมึ นึง
ม่าึต โอเอฮี เซ� เลีฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� ไก ป เกือฮ
อมันัต ละ เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ตอก ปิต
ดอโกก โฮ� 4 ไก ป คัต โอ ยุฮ ไลจ ไม่ ไรป นึง ปลัฮ
เตะ ไม่ พักเญือ ไม่ โคะ เอาะ นึง อ�ื มัฮ เกือฮ อื ยุฮ
ป โซะ ละ ปุย ป โอ ไก ทา ยุฮ พะจาว นึง แด่ อื โน่ง�
5 เกือฮ โตว อื ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ� มัฮ เกือฮ อื คา โม ป
โอ ไก ทา นึง แด่ อื เซ พอน เคิ เอนิ� ตอก เกือฮ ดอ
โกก ปุย อาวม ป โซะ เญอืม ตาวต อื ปุย โฮ� 6 เญอืม
เซ ปุย ซ ซาวป ตอก ซ ยุม แตะ ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ
ยุม� ซ ฆวต ยุม ปังเมอ โอ ซ เกียฮ ยุม�

7 ซดู โฮวน เซ ฮุนฮงั อื ตอก บรอง บุก ปุย เญือม
โฮว รุป แตะ เซิก โฮ� นึง ไกญ อื ไก ป ตอก วอม
ไคร นึง� นา อื ตอก นา ปุย� 8 ฮาึก อื ตอก ฮาึก ปร
โปวน โฮ� เบียง อื ตอก เบียง รเวยี ซิงโต� 9 รปอฮ
นึง รน่าวก อื ตอก เอนิ ลปิ ไร เฆีญ รน่าวก ตฮนั โฮ�
ลอยฮ โพรยจ อื ตอก ลอยฮ เลาะ โฮวน เมือะ บรอง

เญือม ตอ อื โฮว รุป เซิก โฮ� 10 ไก รญี นึง ซตะ อื
ตอก ดอโกก โฮ� นึง ซตะ อื เซ ไก อมันัต เกียฮ ยุฮ
ป โซะ ละ ปุย พอน เคิ เอนิ� 11 ไก กซัต ตัตเตียง
ติ� มัฮ เตปด่า กุม โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ� นึง
ลปุง ฮบีรู เยอ มอยฮ กซัต เซ มัฮ อาบั่ตโด่น� นึง
ลปุง กรกิ ปุย อฮั อะปอลิโอน* ละ อ�ื 12 เอจี ฟวยจ
ติ เจือ เม่ะมัก่ เกอ� ซ ไก ลัง่ ลอา เจือ เม่ะมัก่ ป ซ
ฮอยจ เจอ�

13 เตปด่า ติ อื แม ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน
แลฮ เตือง เซ� อาึ ฮมอง เซียง ป โอก เน่อมึ นึง โด่
วง เตือง ปาวน อื ป ไก นึง โจง คัน ไคร ป ไก ลัก่กาพะ
จาว เซ� 14 เซียง เซ อฮั อื ละ เตปด่า ป ไปญ โตวต
เซ ตอก เฮ�ี �กัฮ แปฮ เมิฮ เตปด่า เตือง ปาวน อื
ป ปุก พะจาว อาึง โบ โกลง ระ ป มัฮ โกลง ยูฟะเรตี
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 พลวย เนอึม อื เตือง ปาวน
อื เซ� เตปด่า ปาวน เซ เอจี เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ
ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย งอ่น� เญือม เติง เวลา พัต
พะจาว อาึง ชวัโมง อ�ื ไม่ ซเงะ เคิ เนอึม อื ละ อ�ื
ปุย ปลัฮเตะ� พา เลีฮ ลอวย� ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื ติ เตะ�
16 โม ตฮนั บุก บรอง เงอ ไก ลอา รอย ลัน� มัฮ เมาะ
เซ เมาะ ฮมอง อาึ อ�ื

17 เญือม เซ อาึ ยุ บลอง เงอะ บรอง ไม่ ป บุก อื
ตอก เฮ�ี ป บุก เซ ไก ควน เฆีญ รน่าวก� ซี อื ซครกั
ตอก งอ� ไม่ ซี นัมเงนิ ตอก แกว มาฮานิน� ไม่ ซเงี
อื ตอก มัต โฮ� ไกญ บรอง เซ ตอก ไกญ รเวยี ซิงโต
โฮ� เน่อมึ โตะ มวยญ อื โอก งอ นึง ไม่ ม่าึต ไม่ รเอ
อปึ มัต� 18ป โซะ ลอวย เจือ เซ พา ปุย ปลัฮเตะ เลีฮ
ลอวย� ยุฮ ยุม ไม่ อื ติ เตะ� ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง งอ ไม่
ม่าืต ไม่ รเออปึ มัต ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ บรอง
เซ� 19 อมันัต บรอง เซ ไก นึง มวยญ อื ไม่ ซตะ อ�ื
ซตะ อื ไก ไกญ ตอก ซโอยญ โฮ� เกียฮ โกว ซตะ
แตะ เซ ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปุย�

20 ปุย เมาะ ป คัง ลัง่ อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ป โอ ดิ
ยุม นึง ป โซะ ลอวย เจือ เซ� ทื ลัง่ พี ไม่ ไว ลัง่ อื
ฮุป ยุฮ ปุย นึง ไคร� นึง มาื� นึง ไร ซเง�ี นึง ซโมะ�
ไม่ นึง โคะ นึง เอาะ� ฮุป เซ มัฮ ป โอ เกียฮ ยุ เกียฮ
ฮมอง โอเอฮี� ไม่ โอ อื เกียฮ โฮว เกียฮ เอญี� ปุย
โม เซ เฌาะ โตว ลัง่ รพาวม แตะ ฮา ทื แตะ โอเอฮี ป
ยุฮ แตะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ ตอก เซ� 21 โม เซ ดิ
ไกลฮ โตว ลัง่ นึง ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ โกว แตะ
อมันัต พี� ไม่ ยุฮ แตะ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปร
โปวน โอ ไมจ� ไม่ กัน บระ กัน ปอก แตะ ลัง่�

10
เตปด่า ระ เรยีง ระ แด่น

1 อาึ ยุ แม เตปด่า ระ เรยีง ระ แด่น เลีฮ เน่อมึ
มะลอง ติ� โกะ อื ไฆลป นึง ชุต รวู� โกฮ รยุง ราว
ไกญ อ�ื นา อื รงั ตอก ซเงะ� รเวือง อื ไม่ ชวง อื
ตอก ด่อง งอ โฮ� 2 ไปญ นังซื ปอ แตวะ ติ� นังซื เซ
เอจี ไฆลฮ� ชวง ลัก่ ดอม อื โจฮ ปลัฮ รอาวม� ชวง
ลัก่ วิ อื โจฮ โบ่ก� 3 อฮั โอเอฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ

* 9:11 9:11 อาบัต่โด่น ไม่ อะปอลิโอน เซ เอจี มัฮ ติ ควมัไม อ�ื มัฮ อฮั อื �ป ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี� ไม่�
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ตอก อาวม รเวยี ซิงโต โฮ� ฟวยจ เซ เนอมึ เอนิ บริ
นึง อาแลฮ เตะ� 4 เญือม เอจี ฟวยจ เนอึม บริ อา
แลฮ เตะ เซ� อาึ ริ ไซฮ ป ฮมอง แตะ เซ แปน ตัว
นังซื� อาึ ปังเมอ ฮมอง เซียง เน่อมึ มะลอง อฮั เฮี
เนิ� �โอเอฮี ป อฮั เนอึม บริ อาแลฮ เตะ เซ� ไตม
อาึง นึง โกะ เปอะ ไอฮ� ทัน โตว ไซฮ แปน นังซื��
อฮั เซ เนิ�

5 เตปด่า ยุ อาึ ป โจฮ ราว ปลัฮ รอาวม บลัฮ ไม่
โบ่ก บลัฮ เซ� ยวก เตะ ดอม แตะ ลัก่ มะลอง� 6 ซัน
ญา ซโตฮ อาึง อื เบือ มอยฮ พะจาว ป ไอม ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ� มัฮ ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง
ไม่ ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี อาวต นึง อื โครยญ เจือ�
ซันญา ซโตฮ อื ตอก เฮ�ี �เฆิม เฮี เญาะ ไก โตว มอง
โล่ว โงย่ แอต นึง อ�ื 7 เญือม ปาึง เตปด่า รเคะ ไน
อาแลฮ เซ โตวต ยุฮ แตะ� แพนกัน ป เม่าะ พะจาว
อาึง ซ ฟวยจ เญือม เซ� เอจี มัฮ ป ซันญา อื อาึง
ละ กวนไจ ยุฮ แตะ ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ โฆะ��
อฮั เซ�

8 เญอืม เซ เซียง ฮมอง เงอะ ป โอก เน่อมึ มะลอง
เซ� อฮั แม เฮี เนิ� �โฮว ตุย นังซื ป เอจี ไฆลฮ เซ ป
อาวต นึง เตะ เตปด่า ป ชุง นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ นึง
โบ่ก เซ�� อฮั เซ เนิ�

9 อาึ โฮว เนอึม เมอะ เคะ เตปด่า เซ� ปัว นังซื
ปอ แตวะ เซ นึง� เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ตุย โซม
เมิฮ� ซ เกือฮ โตะ เวยีก เปอะ ซอง ปังเมอ ซ เกือฮ
โตะ มวยญ เปอะ เด ตอก โกะ แฮ โฮ�� อฮั เซ เนิ�
10 อาึ ตุย เนอึม โซม นังซื ปอ แตวะ อาวต นึง เตะ
เตปด่า เซ� โตะ มวยญ เญอะ เด เนอึม ตอก โกะ
แฮ โฮ� เญือม เอจี ฟวยจ โบลวต เตอะ อาวม ซอง
อื ฮอยจ โตะ เวยีก แตะ� 11 เญอืม เซ อาึ ไก ป ดวน
เนอะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง ป ซ เกิต ลั่
กกา ปุย� มัฮ ไลลวง ปุย โฮวน เจือ� โฮวน ปะเทต�
โฮวน ปซา� ไม่ ไลลวง โม กซัต�� อฮั เซ เนิ�

11
ซกิ พีญัน ยุฮ พะจาว ลอา ปุย

1ฟวยจ เซ ไก ป เกือฮ โคะ รแนต เนิ ตอก โคะ ฆิ
โฮ� อฮั เฮี เนิ� �โกฮ แนต วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ คัน
ทไว นึง อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เมีญ เมาะ ไก โม ป ไว พะ
จาว โตะ วฮินั เซ โรฮ� 2ลวง ก พริ อื ทัน โตว แนต�
นึง เอจี โปง พะจาว อื ละ ปุย ตัง เมือง� ปุย ตังเมือง
เซ ซ พลิฮ บึน เวยีง เยรูซาเลม เซ รปาวน โรฮ ลอา
เคิ� 3 อาึ ซ เกือฮ อมันัต ละ ซกิ พญีัน ยุฮ แตะ ลอา
ปุย� เกือฮ เกียฮ ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย ติ เปือน ไปล
ลอา รอย ไม่ ลแฆลฮ ซเงะ� ซ เกือฮ จาวป เครองึ
ฮาื ฆัน ไม่ อ�ื� อฮั เซ� 4 ปุย ลอา เซ มัฮ โคะ กาวก
ลอา โคะ ไม่ ออม ฮลาวง ลอา� ชุง ลั่กกา พะโอง
จาว ป กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี 5 ดัฮ ไก ป ริ ยุฮ ป โซะ ละ
ปุย ลอา เซ� ซ โอก งอ เน่อมึ โตะ มวยญ อื ละ ซ
เกือฮ อื โม ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ แตะ เซ ฮะ ล่อยญ�
มัฮ ตอก เซ ตอก ซ ยุม โม ป ริ ยุฮ ป โซะ ละ อื เซ�
6 ซกิ พีญัน ลอา ปุย เซ ไก อมันัต ละ ซ เกือฮ แตะ
พริ โอ เฮละ ติ เจน ซึป อื ลปุง พะจาว ละ ปุย� ไก

โรฮ อมันัต ละ ซ เกือฮ แตะ รอาวม แปน ฮนัม โค
รยญ โดฮ� ไก โรฮ อมันัต ละ ซ เกือฮ แตะ ป โซะ โค
รยญ เจือ ฮอยจ ละ ปุย ปลัฮเตะ� ตอก ฮอยจ ฮา ไม่
พาญัต โอเอฮี� ตัม รพาวม แตะ โครยญ ฆวต เกือฮ
แตะ ฮอยจ�

7 เญอืม เอจี ฟวยจ ซึป อื ลปุง พะจาว ละ ปุย เยอ�
โกะพริ โอก เน่อมึ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ ซ รุป ปุ
แตะ ไม่ พีญัน ลอา เซ� ซ เป อ�ื ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
8 โกะ เนอึม ปุย ลอา เซ ซ อาวต เฮยี ตัม กอง กไน
เวยีง ระ เซ� เอจี มัฮ เวยีง ก เคิง ปุย พะโองจาว
ยุฮ แตะ นึง ไมะซาวแควง� เวยีง เซ ปุย เอจี แพป
โรฮ อื ไม่ เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง อยีปิ� 9 ปุย โครยญ
เจือ� โครยญ เมือง� โครยญ ปะเทต� โครยญ ปซา
ซ แก ที โกะ ป ยุม เซ ลอวย ซเงะ ไม่ บลัฮ� ซ คัต
ปุย รมั รมอยจ อ�ื 10 ปุย อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี ซ
มาวก ฆาว คาว เบื่อ� ซ เลียง ปุ แตะ ไม่ ไมจ เปละ
มวน พาวม แตะ นึง เอจี ยุม ป ซึป ลปุง พะจาว ลอา
เซ� ซ เกือฮ คองควน ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื มัฮ ยุฮ อื
ตอก เซ ฆาื ยุฮ ปุย ลอา เซ ป โซะ ละ ปุย ปลัฮเตะ�

11 เญอืม เอจี โปน อื ฮา ลอวย ซเงะ ไม่ บลัฮ ฮา�
พะจาว ปังเมอ เกือฮ แม ปุย ลอา เซ เกียฮ รพาวม�
ไก แม จีวติ ตอก ไพรม แตะ� ปุย ลอา เซ โกฮ ชุง
เอนิ� โม ป โฮลฮ ยุ อู ฮลัต เนอึม ฮลัต แนม ฆาื อื
โครยญ โฆะ แตะ� 12 เญอืม เซ ปุย ลอา เซ ฮมอง ล
เลาะ ระ เน่อมึ มะลอง� �ฮาวก ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั
เซ ละ อ�ื ลไล แก โม ป คัม ป ตุง แตะ เซ� ปุย ลอา
เซ โฮลฮ ฮาวก ฮอยจ เมือง มะลอง ไม่ ชุต รวู�

13 เญอืม เซ ดุงเดียง เอนิ เตะ นึง จุบัน่ เอนิ� เรยีง
ลัมเลือ เอนิ� เวยีง เซ เยอ พา เลีฮ กาว ปุน� ไลจ ติ
ปุน� ป ยุม ฆาื ดุงเดียง เตะ เซ ไก อาแลฮ เปือน
ปุย� เมาะ ป คัง ลัง่ อื เซ ฮลัต เตีจ� ลืลาว พะจาว
เมือง มะลอง ฆาื อ�ื

14 เอจี ฟวยจ ลอา เจือ เม่ะมัก่ เกอ� มอง แลนๆ�
เม่ะมัก่ ติ เจือ อื แม เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อ�ื ซ แปน
ลอวย เตือง เซ�

เตปด่า ปาึง โตวต โฮน อาแลฮ
15 เญอืม เซ เตปด่า ติ อื ปาึง แม โตวต ยุฮ แตะ�

แปน อาแลฮ เตือง เซ� โอก เซียง ปุย เน่อมึ นึง
เมือง มะลอง โฮวน� อฮั เฮี นึง ลเลาะ รโปยญแตะ�
�อมั นัต ตัต เตียง บัน่ เมือง นึง ปลัฮ เตะ เตื อง

โอยจ อื เอจี เปียน อื แปน อมันัต ยุฮ พะจาว กุม
เอะ ไม่ พะครติ ยุฮ อ�ื ซ โฮลฮ ตัตเตียง ลอป อื โอ
เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ� 16 เญือม เซ โม ป ระ ป
คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย เซ ป งาวม นา ก งาวม คึ อื
ลั่กกา พะจาว เซ� นุ่ม ไว พะจาว ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� 17 อฮั เฮ�ี
�โอ พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต

แตะ� ปะ มัฮ เปอะ ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ฮอยจ ละ
ปเล่ีย เฮ�ี เอะ ญันด่ี ไม่ ปะ นึง เอจี เติง เวลา โฮลฮ
เปอะ ตัตเตียง ปลัฮเตะ นึง อมันัต ระ ยุฮ แตะ เน่อมึ
ปเล่ีย เฮ�ี 18 ปุย ตังเมือง ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก
รพาวม แนม นึง เอจี เติง เวลา เปลีฮ เปอะ รพาวม
ฮาวก แตะ� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ รเตีฮ โม ป ยุม เกือฮ
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อื ลอก ตุต แตะ� เอจี เติง โรฮ เวลา เกือฮ เปอะ ลัง
วนั ละ โม กวนไจ เปอะ ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง เปอะ
เซ� ซ เกือฮ โรฮ เปอะ ลังวนั ละ ปุย ไน แตะ� เมาะ
ป นัปทื เนอึม อื ปะ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ป ระ ป
แตวะ� เอจี เติง โรฮ เวลา ละ ซ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ โม
ป ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

19 เญอืม เซ วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เมือง มะลอง เอจี
โบฮ� โตะ วฮินั เซ ปุย ยุ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
นึง อ�ื เญือม เซ ไก ปลุกปลัก เนอมึ บริ นึง� ลอยฮ
เนอมึ ไอฮ พาวม แตะ� ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ ราื เนอึ
ม ราื แนม แพร นึง�

12
ปรโปวน ติ ปุย ไม่ เงอืก ระ

1 เญอืม เซ ไก ป ซัมคัน ระ ไล นึง มะลอง� ไก ปร
โปวน ติ ปุย� จาวป ฟุต ซเงะ� เคิ มัฮ ป อาวต ฆรมึ
ชวง อ�ื นึง ไกญ อื ไก ซโมยญ นึง กาว โรฮ ลอา โนง
แปน วอม คึ ยุฮ อ�ื 2ปรโปวน เซ เอจี โรวก� ครวก
รกั นึง โซะ ซ อาวต แตะ�

3 ไก แม ป ซัมคัน นึง ติ เจือ นึง มะลอง เงอ� ไก
เงอืก ระ นึง ติ ตัว� ซครกั� ไก ไกญ อาแลฮ� ไก โด่
วง กาว� นึง ไกญ อื เซ ไก วอม คึ นึง อาแลฮ� 4พา
ซโมยญ เลีฮ ลอวย� รูรี อื นึง ซตะ แตะ� เกือฮ อื
ดุฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ติ ปุน� ป มัฮ เงอืก เซ� ชุง ลั่
กกา ปรโปวน ซ ไก กวน เซ ละ ซ กุก อื กวน อื เญอืม
เอจี เกิต อ�ื 5ปรโปวน เซ เกิต กวน รเมะ ติ� มัฮ ป
ซ ตัตเตียง ปุย นึง คอน ไร โครยญ เมือง ปุย� ไก ป
ตุย พราวป โรวก กวน อื เซ ฮอยจ ละ พะจาว นา ก
งาวม คึ อื เซ� 6 ปรโปวน เซ ตอ ฮอยจ ก แฮรป ก
เตียป พะจาว ละ แตะ นึง ลาึน เวอืฮ ติ โดฮ� นึง ซ
แลน แก พะจาว อื นา เซ ติ เปือน ไปล ลอา รอย ไม่
ลแฆลฮ ซเงะ�

กัน รุป เตปด่า ปุ แตะ นึง มะลอง
7 เญอืม เซ เกิต กัน รุป เตปด่า ปุ แตะ นึง มะลอง�

มีคาเอน ไม่ เตปด่า ยุฮ อื โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ เงอืก
เซ� เงอืก เซ ไม่ เตปด่า ยุฮ อื รุป โรฮ ปุ แตะ ไม่ มี
คาเอน ไม่ เตปด่า ยุฮ อื โรฮ� 8 เงอืก เซ ไม่ โม ลุก
นอง อื ไป� เญือะ ไก โตว เบือง ก อาวต นึง เมือง
มะลอง ฆาื อ�ื 9 เงอืก ระ เซ เอจี มัฮ ซโอยญ ไพรม�
มัฮ ป อฮั ปุย พี ระ ไม่� ไม่ อฮั อื ซาตัน ไม่� มัฮ ป จุ
ปุย เตือง ปลัฮเตะ อ�ื เอจี ไก ป น่ากึ ฮอยจ นึง ปลัฮ
เตะ ไม่ เตปด่า ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

10 เญือม เซ อาึ ฮมอง เซียง เน่อมึ นึง มะลอง�
อฮั เฮี เนิ นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ�
�ปเล่ีย เฮี มัฮ เวลา เป พะจาว ป โอ ไมจ โครยญ

เจือ� ปเล่ีย เฮี มัฮ เวลา โฮลฮ อื แปน กซัต ละ ซ ตัต
เตียง อื โอเอฮี นึง อมันัต ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� มัฮ
โรฮ เญือม เปลีฮ พะครติ เลือก อื เซ อมันัต ระ ยุฮ
แตะ ละ ปุย� ป นอป แนฮ เอยีกปุ เอะ พิต ไม่ รโจฮ
อื ละ พะจาว เตือง ซเงะ่ รซาวม เซ� เอจี ไก ป น่าึ
ก โปวฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� 11 โม เอียกปุ เอะ เอจี
เป อื ป นอป อื พิต เซ� มัฮ เบือ ฮนัม กวน แกะ เซ

ไม่ เบือ ลปุง เนอึม รโฮงะ อื ละ ปุย ป เป อื เบือ อ�ื
ปัง จัมเปน ยุม เบือ ป เจือ แตะ� โม เซ ฮลัก โตว ลัง่
กอ จีวติ แตะ� 12 โอ เมือง มะลอง ไม่ ป อาวต นึง
เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม�
ปังเมอ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ละ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ รอาวม
นึง เอจี เลีฮ พี ระ เคะ เปอะ� ไม่ ฮาวก รพาวม เนอึ
ม ฮาวก รพาวม แนม แตะ นึง เอจี ยุง อื เงีย่ง ซเงะ
แตะ�� อฮั เซ�

เงอืก อาื ปรโปวน เซ
13 เญอืม เอจี ยุง เงอืก เซ น่ากึ ปุย แตะ ฮอยจ นึง

ปลัฮเตะ เอ� อาื เอนิ ปรโปวน ป เอจี เกิต กวน รเมะ
เซ ฆาื อ�ื 14 ปังเมอ ไก ป เกือฮ โพรยจ กลัง ลอง ละ
ปรโปวน เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื นึง ซ เกือฮ อื โปว
ฮอยจ นึง เบือง ก อาวต แตะ นึง ลาึน เวอืฮ� ละ ซ
เกือฮ อื โปน ฮา ซโอยญ เซ� พะจาว ซ แลน แก อื
นา เซ ลอวย เนอึม ไม่ บลัฮ� 15 ซโอยญ เซ เกือฮ
รอาวม โอก เน่อมึ โตะ มวยญ แตะ ตอก โกลง โฮ�
เกือฮ อื ปัต โฮว ลัก่ อาวต ปรโปวน เซ ละ ซ เกือฮ
แตะ รอาวม เซ โรวก ปรโปวน เซ� 16 ปลัฮเตะ ปัง
เมอ เรอึม ปรโปวน เซ� องั มวยญ แตะ ละ ซ ดวต
แตะ รอาวม ป ปัต โอก เน่อมึ โตะ มวยญ เงอืก เซ�
17 เงอืก เซ ฮาวก รพาวม ละ ปรโปวน เซ� โอก โฮว
ละ ซ รุป แตะ ปุ แตะ ไม่ จัตเจือ ปรโปวน เซ เมาะ
ป คัง ลัง่ อื เซ� โม จัตเจือ อื เซ มัฮ ป ยุฮ ตัม ป อฮั
พะจาว อาึง� ไม่ แปน อื พญีัน เนอมึ รพาวม ยุฮ พะ
เยซู� 18 เงอืก เซ ลโล่ะ ชุง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม�

13
โกะพริ ป โอก เน่อมึ ปลัฮ รอาวม

1 เญือม เซ อาึ ยุ โอก โกะพริ เน่อมึ ปลัฮ รอาวม
เซ ติ ตัว� ไก โด่วง กาว� ไกญ อื ไก อาแลฮ� โด่วง
อื เซ ไก วอม คึ นึง เตือง กาว อ�ื นึง ไกญ อื เซ ไก ป
ไซฮ ปุย นึง� มัฮ โอยจ ลปุง พามัต พะจาว� 2 โกะ
พริ ยุ อาึ เซ ตอก รเวยี พรุยฮ โฮ� ชวง อื ตอก ชวง
เครฮี โฮ� มวยญ อื ตอก มวยญ รเวยี ซิงโต โฮ�
เงอืก เซ เกือฮ อมันัต ระ ยุฮ แตะ ละ อื ไม่ เกือฮ อื
ตัตเตียง ปุย ตัง โกะ แตะ� 3 ไกญ โกะพริ เซ ติ อื เซ
ตอก ป เอจี ลอก เบราะ บัต่ ป เอจี มอก ปุย ปอ ยุม
อื โฮ� เบราะ อื เซ ปังเมอ เอจี ไฮ� ปุย ติ ปลัฮเตะ
เงอตึ เนอมึ ฆาื อ�ื ฟวต เอนิ โกะพริ เซ ฆาื อ�ื 4 ปุย
โม เซ นุ่ม ไว เงอืก เซ นึง เกือฮ อื อมันัต แตะ ละ โกะ
พริ เซ� ไว โรฮ โกะพริ เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �มัฮ
ปุย ป ซ บรญิ ไม่ โกะพริ เฮี เยอ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน
ตอซู ไม่ เยอ�� อฮั เซ�

5 โกะพริ เซ โฮลฮ อมันัต แตะ ละ ซ ปุน อฮั แตะ
ลปุง ฮลาวง ไม่ ลปุง พามัต พะจาว� โฮลฮ โรฮ อมั
นัต แตะ ละ ซ ตัตเตียง แตะ ปุย ปลัฮเตะ รปาวน โรฮ
ลอา เคิ� 6 โกะพริ เซ อฮั ลปุง พามัต ดู่แควน พะ
จาว� มัฮ พามัต อื มอยฮ พะจาว ไม่ ก อาวต อื ไม่
โม ป อาวต นึง เมือง มะลอง เตือง โอยจ อ�ื 7 โฮลฮ
รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ไน พะจาว� โฮลฮ เป อ�ื โฮลฮ
โรฮ อมันัต ละ ซ ตัตเตียง อื ปุย โครยญ เจือ ปุย� โค
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รยญ เมือง� โครยญ ปะเทต� โครยญ ปซา� 8 ปุย
อาวต นึง ปลัฮเตะ ซ ไว ตื โกะพริ เซ� โนก ฮา โม ป
เอจี โจต พะจาว อาึง มอยฮ อื นึง นังซื จีวติ ยุฮ กวน
แกะ เซ� เน่อมึ กา ยุฮ แตะ ปลัฮเตะ ลัง่� กวน แกะ
เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ไพรม อ�ื

9 ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต� 10 เญือม รุป อื ปุ
แตะ โม ป ลัง โฮลฮ ปุย โฮมวต แปน ครา ซ โฮลฮ
เนอึม แปน ครา� โม ป ลัง ยุม นึง วจิ เจอ� ซ ยุม
เนอมึ นึง วจิ� มัฮ โอเอฮี ไล เซ ป ไมจ ปุย ไน พะจาว
ไอฮ รพาวม ลัง่ แตะ ไม่ รพาวม เจือ แตะ ฆาื อ�ื

โกะพริ ป โอก เน่อมึ ปลัฮเตะ
11ฟวยจ เซ อาึ ยุ แม โกะพริ โอก เน่อมึ ปลัฮเตะ

ติ ตัว� ไก โด่วง ลอา ตอก โด่วง แกะ โฮ� ลปุง อื ปัง
เมอ ตอก ลปุง เงอืก เซ� 12 โกว โรฮ อมันัต ยุฮ โกะ
พริ ไพรม เซ ละ ซ ยุฮ แตะ กัน รโตง อ�ื คนัป ปลัฮ
เตะ ไม่ โม ป อาวต นึง อื ไว โกะพริ ไพรม เซ ป เอจี
ไฮ เบราะ ระ เซ� 13 โกะพริ รเคะ เซ เกียฮ ยุฮ โรฮ
ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� ตอก เกือฮ อื งอ เลีฮ เน่
อมึ มะลอง ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ซองนา ปุย� 14 มัฮ
ซาวป อื จุ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี นึง ป ซัมคัน ยุฮ
แตะ ป โฮลฮ อื ยุฮ ซองนา โกะพริ ไพรม เซ� ดวน
ปุย ยุฮ ฮุป โกะพริ ไพรม ป ไอม ลัง่ เตือง เอจี มอก
ปุย อื นึง วจิ เซ� 15 ไก โรฮ อมันัต ปอ เกียฮ เกือฮ
แตะ ฮุป โกะพริ เซ เกียฮ รพาวม ไม่ ซ เกือฮ แตะ
ฮุป โกะพริ เซ เกียฮ ลปุง� เกือฮ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่
โม ป โอ ญอม ไว ฮุป ยุฮ อื เซ� 16 ปุย เตือง โอยจ
อ�ื เตือง ป ระ ป แตวะ� ไม่ ป ตุก ป กอย� ไม่ กวน
ไจ ปุย ไม่ ป โอ มัฮ กวนไจ ปุย� เกือฮ โรฮ อื ไก ควน
ไม นึง เตะ ดอม อ�ื ดัฮ โอ ไก นึง เตะ อื เกือฮ อื ไก
นึง แด่ อ�ื 17 เกือฮ โตว ปุย เกียฮ โชะ เกียฮ รวี โอ
เอฮี ติ ตื โนก ฮา ป ไก ควน ไม เซ นึง เงอ� ควน ไม
อื เซ ดัฮ โอ มัฮ มอยฮ อื มัฮ เลก ยุฮ โกะพริ เซ�

18 มัฮ เซ ป ไมจ ปุย โกว กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ
ละ งอ่ต แตะ ไลลวง เซ ฆาื อ�ื เมาะ ป เกียฮ คาว โอ
เอฮี ไจ อื ไมจ อื งอ่ต ที ไลลวง เลก ยุฮ โกะพริ เซ�
นึง มัฮ อื เลก ยุฮ ปุย ติ ปุย� เลก ยุฮ ปุย เซ เยอ มัฮ
แลฮ รอย ไม่ ลแฆลฮ โรฮ แลฮ�

14
ปุย ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน เปือน

1ฟวยจ เซ อาึ แก โอเอฮี� ชวน กวน แกะ เซ ชุง
นึง บลาวง ซีโยน� ป อาวต ไม่ อื ไก ติ แซน ไปล
ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน เปือน ปุย� ปุย โฮวน เซ
ไก มอยฮ กวน แกะ ไม่ มอยฮ เปือะ กวน แกะ เซ
นึง แด่ อ�ื 2 อาึ ฮมอง เซียง โอเอฮี เน่อมึ มะลอง
ตอก ลอยฮ รอาวม ระ โฮ� ตอก โรฮ ซนัน เนอมึ บริ
โฮ� เซียง ป ฮมอง เงอะ เซ ตอก เซียง พิน เตียต
ปุย โฮวน โฮ� 3 โม ป ไปญ พิน เซ เชยี นึง รซอม
เชยี โคระ ซองนา ก งาวม คึ ไม่ ซองนา ปุย ตัง เจือ
ปาวน ปุย เซ ไม่ ซองนา โม ป ระ ป คาว� ไก โตว

ป เกียฮ เชยี นึง รซอม เชยี โคระ เซ โนก ฮา ปุย ติ
แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน เปือน ปุย เซ� โม
เซ มัฮ ปุย เอจี โตฮ พะจาว โอก ฮา ปุย ปลัฮเตะ�
4 ปุย โม เซ มัฮ ป เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ซงอม� มัฮ โม
ป โอ ยุ ปุ แตะ ไม่ ปรโปวน เฟือฮ เอนิ�* โฮว กวน
แกะ เซ ลัก่ ออฮ� ปุย โม เซ ฟวต อื ลัก่ เตฮ� โม เซ
มัฮ ปุย เอจี โตฮ พะจาว โอก ฮา ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ
โรฮ ตอก เฮงาะ เคราะ โรง ทไว ปุย ละ พะจาว ไม่ ละ
กวน แกะ เซ� 5 ไก โตว เฟือฮ เอนิ เญอืม อฮั อื ป โอ
เนอมึ� นึง มัฮ อื ปุย โอ ไก พิต โฌวะ ยุฮ�

ป อฮั โม เตปด่า ลอวย
6 อาึ ยุ เตปด่า ติ แม โปว บั่กบ่วน มะลอง� มัฮ

ป ซ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล โอ เญาะ ไก ลอยจ ยุฮ
พะจาว ละ ปุย โครยญ เมือง� โครยญ เจือ ปุย� โค
รยญ ปซา� โครยญ ปะเทต ป อาวต นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี 7 อฮั อื นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ นัปทื เนอึม พะจาว� ไมจ เปอะ ทไว โญตซัก
ละ� นึง เอจี เติง เวลา ซ รเตีฮ อื ปุย� ไมจ เปอะ นุ่ม
ไว พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง ไม่ ปลัฮ รอาวม
ไม่ เดือะ โกลง โครยญ โดฮ�� อฮั เซ�

8 ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ� อฮั เฮ�ี �บ่าบี่โลน
ป มัฮ เวยีง ระ ป คนัป ปุย โครยญ เจือ ปุย ญุ ไปล
อะงุน ป มัฮ กัน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ แตะ เซ�
เอจี ไลจ เนอมึ ไลจ แนม�� อฮั เซ�

9ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ อฮั อื ตอก เฮี เรยีง�
�ดัฮ ไก ป ไว โกะพริ เซ ไม่ ฮุป อ�ื ไม่ ไอฮ อื ควน ไม
ยุฮ โกะพริ เซ นึง แด่ แตะ ญุ่ก� นึง เตะ แตะ ญุ่ก�
10 ปุย เซ จัมเปน อื ลอก รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว
ป ตอก ไปล อะงุน ตึก นึง เรยีง แตะ เซ� มัฮ ป เรฮ
อื นึง จอก รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ� ปุย เซ ซ โฮลฮ
อาวม ป โซะ นึง งอ รเออปึ ไม่ มัต ซองนา เตปด่า
ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว ไม่ กวน แกะ เซ� 11 ม่าึต งอ
ก โฮลฮ อื โอต ป โซะ เซ ซ ฮาวก เลิง เอนิ� โอ เญาะ
ไก ลอยจ� โม ป ไว โกะพริ เซ ไม่ ฮุป อื ไม่ ญอม อื รปั
ไอฮ มอยฮ อื นึง โกะ แตะ� ซ ไก โตว เญือม อาวต
ไมจ อาวต มวน อื เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื�
อฮั เซ เตปด่า เซ� 12 มัฮ ฆาื โอเอฮี ไล เซ ป ไมจ ปุย
ไน พะจาว ไอฮ รพาวม ลัง่ แตะ ฆาื อ�ื โม ปุย ไน พะ
จาว เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ไม่ เจือ
อื พะเยซู ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�

13 เญอืม เซ อาึ ฮมอง เซียง เน่อมึ เมือง มะลอง�
อฮั เฮี เนิ� �โจต อาึง ตอก เฮ�ี เฆิม เฮี โฮว ไป
นา เยอ เมาะ ป ยุม ไน พะโองจาว เยอ โฮลฮ เนอึ
ม รพาวม ไมจ มวน แตะ�� อฮั เซ� ลปุ พะจาว อฮั
เฮ�ี �มัฮ เนอึม ตอก เซ� นึง ซ โฮลฮ อื ลโล่ะ กัน
ยุฮ แตะ� กัน เมาะ เอจี โฮลฮ อื ยุฮ เซ โฮว ฟวต
โรฮ โกะ อ�ื� อฮั เซ�

โม ป ไปญ รมัก่
* 14:4 14:4 นึง พะทัม โฮวน โดฮ กัน โอ ปุย เนอมึ รพาวม ละ พะจาว กอ แพป โรฮ อื ไม่ กัน เลน จุ�
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14 อาึ แก แม โอเอฮี� ชวน ชุต รวู ปิญ� ไก ป
งาวม นึง ติ� ตอกป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ โฮ� จาวป
วอม ไคร นึง ไกญ แตะ� เตะ อื ไปญ รมัก่ ลอม ระ
ติ� 15 อาึ ยุ แม เตปด่า ติ� โอก เน่อมึ โตะ วิฮนั�
อฮั เฮี ละ ป งาวม นึง ชุต รวู เซ เรยีง� �กอยฮ แปฮ
รมัก่ เปอะ เซ� มัก แปฮ� เอจี เคราะ เฮงาะ ปลัฮ
เตะ เอ� เอจี เติง เวลา มัก เกอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16ป
งาวม นึง ชุต รวู เซ กอยฮ เนอึม รมัก่ แตะ นึง ปลัฮ
เตะ ฆาื อ�ื มัก เนอึม ปลัฮเตะ เซ ตอก มัก ปุย เฮ
งาะ โฮ�

17 ฟวยจ เซ โอก แม เตปด่า เน่อมึ โตะ วิฮนั นึง
เมือง มะลอง ติ แม� ไปญ โรฮ รมัก่ ลอม ติ� 18 โอก
โรฮ เน่อมึ โตะ คัน ทไว ติ แม เตปด่า เยอ� ไก อมันัต
ละ ซ กุม แตะ งอ� อฮั เฮี ละ ป ไปญ รมัก่ ลอม เซ
เรยีง� �กอยฮ แปฮ รมัก่ เปอะ เซ� เกป แปฮ เปลิ
อะงุน ปลัฮเตะ เซ นึง เอจี ตึม อ�ื� อฮั เซ� 19 เต
ปด่า เซ กอยฮ เนอึม รมัก่ แตะ นึง ปลัฮเตะ� เปฮ
รโจะ เปลิ อะงุน ปลัฮเตะ� น่าึก อื นึง โตะ ก บึน
อะงุน ระ ยุฮ พะจาว� นา เซ มัฮ นา ก เปลีฮ พะ
จาว รพาวม ฮาวก แตะ� 20 ไก ป บึน ก พริ เวยีง เซ
นึง ควน บึน อื เซ� โอก ฮนัม เน่อมึ โตะ ก บึน อื เซ
ฮาวก เบรยีง ไม่ โม่ะ ปุก รบุม บรอง� ปัต เอนิ ตอก
โกลง โฮ� โฮว ด่าว ลอวย รอย กิโลเมต�

15
เตปด่า พะจาว อาแลฮ

1 อาึ ยุ แม ป ซัมคัน นึง มะลอง ติ เจือ แม� มัฮ ป
ระ เนอมึ ไล� ปอ เงอตึ ปุย นึง� ไก เตปด่า อาแลฮ�
มัฮ ป กุม เม่ะมัก่ โซะ ลอน อาแลฮ เจือ� รพาวม
ฮาวก ยุฮ พะจาว ซ ลอยจ นึง เม่ะมัก่ อาแลฮ เจือ
เซ� 2 อาึ ยุ แม โอเอฮี ป ตอก ปลัฮ รอาวม� ซงอม
ตอก แกว รฮอง รไม่ ไม่ งอ โฮ� โม ป เป โกะพริ เซ
ไม่ ฮุป อื ไม่ โอ อื ญอม ไอฮ เลก มอยฮ อ�ื ชุง โบ
ปลัฮ รอาวม ป ตอก แกว รฮอง เซ� ไปญ พิน เกือฮ
พะจาว ละ แตะ� 3 โม เซ เชยี นึง รซอม เชยี ยุฮ ไอ
โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ รซอม เชยี ยุฮ
กวน แกะ เซ� อฮั เฮ�ี
�โอ พะโองจาว� ป มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมั

นัต แตะ� กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป ระ เนอมึ ไล ปอ เงอตึ
ปุย นึง� โอ พะโองจาว� ปะ มัฮ เปอะ กซัต ตัตเตียง
ปุย โครยญ เมือง โครยญ ปะเทต� ป ยุฮ ป อฮั เปอะ
โครยญ เจือ มัฮ ป ซื ป ไซ ไม่ ป เนอมึ ป แนม� 4 โอ
พะโองจาว� มัฮ ปุย ป โอ ซ ฮลัต นึง ปะ อา� มัฮ ปุย
ป โอ ซ ลืลาว มอยฮ ปะ อา� มัฮ ปะ โน่ง ป มัฮ ปุย
ซงะ่ ซงอม� ปุย โครยญ เจือ ปุย ซ ฮอยจ นุ่ม ไว ปะ
นึง ยุ ที ปุย เตือง โอยจ อื กัน ซื กัน ไซ ยุฮ เปอะ��
อฮั เซ�

5ฟวยจ เซ อาึ ยุ โบฮ รเวอืะ วฮินั ป มัฮ พากัง ยุฮ
พะจาว นึง เมือง มะลอง� พากัง เซ มัฮ นา ก ลัป
ลอง พะจาว ลปุง ซันญา แตะ อาึง ละ ปุย� 6 เต
ปด่า อาแลฮ� ป กุม เม่ะมัก่ โซะ ลอน อาแลฮ เจือ
เซ� โอก เน่อมึ โตะ วฮินั เซ� จาวป เครองึ พา ปิญ
รฮอยจ� ไอฮ โรฮ โม่ะฮุต ไคร นึง ญวย แตะ� 7 ปุย

ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ ติ ปุย อ�ื ตุย ซโลวง ไคร อา
แลฮ ป นาวก นึง รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ไอม ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ เซ� เกือฮ อื ละ เตปด่า อาแลฮ
เซ� 8 วฮินั เซ นาวก นึง ม่าึต งอ เบือ อมันัต ไม่ รงั ซ
เปีย คึนัก ยุฮ พะจาว� ไก โตว ป ปุน เลียก โตะ วฮินั
เซ กา เฆียง ฟวยจ โอยจ อาวม ปุย เม่ะมัก่ อาแลฮ
เจือ ป ไปญ เตปด่า อาแลฮ เซ�

16
ซโลวง อาวต รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว

1 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง ลเลาะ ระ เซียง โอก เน่อมึ
โตะ วิฮนั เซ� อฮั เฮี ละ เตปด่า อาแลฮ เซ� �โฮว
โทก แปฮ ซโลวง ป นาวก นึง รพาวม ฮาวก ยุฮ พะ
จาว เซ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เตือง อาแลฮ อ�ื� อฮั
เซ�

2 เตปด่า รกา เซ โฮว โทก เนอึม ซโลวง ยุฮ แตะ
นึง ปลัฮเตะ� เญอืม เซ โม ป ไก ควน ไม ยุฮ โกะพริ
เซ นึง� ไม่ โม ป ไว ฮุป อ�ื ลวต โฮลฮ เบราะ ระ เบ
ราะ ฆอก ฆาื อ�ื

3 เตปด่า ติ อื แม� แปน ลอา เตือง เซ� โทก โรฮ
ซโลวง ยุฮ แตะ นึง ปลัฮ รอาวม� ปลัฮ รอาวม เซ
ลอต แปน ตอก ฮนัม ปุย ป เอจี ยุม โฮ� โอเอฮี เมาะ
ป ไก รพาวม ป อาวต โตะ รอาวม เซ ยุม โอยจ�

4 เตปด่า ติ อื แม� แปน ลอวย เตือง เซ� โทก โรฮ
ซโลวง ยุฮ แตะ นึง โกลง โครยญ โกลง ไม่ นึง เดือะ
โกลง โครยญ โดฮ� รอาวม เซ ลอต แปน ฮนัม�
5 อาึ โฮลฮ ฮมอง อฮั เตปด่า ป กุม รอาวม เซ ตอก
เฮ�ี
�โอ พะโองจาว� ปะ มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม�

มัฮ เปอะ ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่ ฮอยจ ละ ปเล่ีย�
เญือม รเตีฮ เปอะ ปุย นึง โอเอฮี ตอก เซ เอจี ที ฆาื
อื มัฮ เปอะ ปุย ยุฮ ป ปุก ป ลอก เกอ�

6 �โม เซ เอจี มอก ปุย ไน เปอะ ไม่ โม ป ซึป ลปุง
เปอะ เกือฮ ฮนัม อื ปัต� ปะ เกือฮ เอนิ เปอะ โม เซ
โฮลฮ ญุ ฮนัม ฆาื อ�ื เอจี โปง เนอึม ไม่ โฮลฮ แตะ
โอเอฮี ตอก เซ�� อฮั เซ�

7 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง ลเลาะ โอก เน่อมึ โตะ คัน
ทไว เซ� อฮั เฮ�ี �เนอมึ ตอก เซ� โอ พะโองจาว� ป
มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� กัน รเตีฮ รตุม
เปอะ โอเอฮี มัฮ ป ปุก ป ลอก ป เนอมึ ป แนม�� อฮั
เซ�

8 เตปด่า ติ อื แม� แปน ปาวน เตือง เซ� โทก
โรฮ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง ซเงะ� เกือฮ อื เรยีง กอยจ
ฮา ไพรม แตะ ปอ ปุน ฮลาึก เอนิ อื ปุย� 9 ปุย ปลัฮ
เตะ เกลี เอนิ นึง เรยีง ลอน ฮลาึก กอยจ แตะ� ซะ
พะจาว ป ไก อมันัต ปุน กุม เม่ะมัก่ เซ ฆาื อ�ื ดิ
เฌาะ โตว ลัง่ โกะ� ดิ ลโปลฮ โตว ลัง่ พาวม แตะ
ละ ซ ลืลาว แตะ พะจาว� โม เซ เยอ�

10 เตปด่า ติ อื แม� แปน พอน เตือง เซ� โทก
โรฮ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง เบือง ก งาวม คึ ยุฮ โกะพริ
เซ� บัน่เมือง ยุฮ อื เฟียก เอนิ ฆาื อ�ื ปุย นึง บัน่
เมือง ยุฮ อื เซ เกียต เอนิ ดัก ดอย แตะ นึง โซะ ลอน
ป อาวม แตะ� 11 ซะ โรฮ พะจาว เมือง มะลอง ฆาื
อาวม แตะ ป โซะ เกียต เกือ ไม่ เบราะ แตะ� ปังเมอ
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โอ ลัง่ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ฮา กัน ยุฮ แตะ
เซ ลัง่� โม เซ เยอ�

12 เตปด่า ติ อื แม� แปน แลฮ เตือง เซ� โทก โรฮ
ซโลวง ยุฮ แตะ นึง โกลง ยูฟะเรตี ระ เซ� โกลง ยู
ฟะเรตี เซ ไฮจ เอนิ ฆาื อื ละ ซ เพรยีง อื คระ ละ โม
กซัต ป โอก เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ เซ� 13 เญอืม เซ อาึ
ยุ พี ฆอก ลอวย ตัว� ปิม ฮงั อื ตอก บัก่ โฮ� โอก เน่
อมึ โตะ มวยญ เงอืก เซ ติ� เน่อมึ โตะ มวยญ โกะ
พริ ติ� เน่อมึ โตะ มวยญ ปุย ซึป ลปุง พะจาว โอ
เนอึม ติ� 14 พี โม เซ มัฮ ตื ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน�
โอก โฮว เคะ โม กซัต เล่ีป เตะ� เกือฮ อื รโจะ โพรม
ดิ ละ ซ รุป แตะ ปุ แตะ ไม่ พะจาว นึง ซเงะ ระ ไล
ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� 15-16 โม พี เซ
เกือฮ โม กซัต รโจะ โพรม ดิ ติ โดฮ นา ก อฮั โม ฮบีรู
อามาเกตโด่น ไม่�
�มอง แลน เมิฮ� อาึ ซ ฮอยจ เจอะ ตอก ฮอยจ

คะมุย โฮ� ตึน ซ ไก งอ่น ป ปุน โซะโกะ นึง เครองึ
จาวป เครองึ ฟุต แตะ ละ โอ แตะ ซ โฮลฮ โฮว ฆาวง
ไม่ โอ แตะ ซ โซะกิจ ซองนา ปุย� โม ป ปุน อาวต
ไม่ ไงฮ ซวง แตะ ตอก เซ ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ พะโองจาว เยอ�

17 เตปด่า ติ อื แม� แปน อาแลฮ เตือง เซ� โทก
โรฮ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง กัง ฮาว� โอก ลเลาะ ระ เซี
ยง เน่อมึ ก งาวม คึ โตะ วิฮนั เซ� �เอจี ฟวยจ��
อฮั เซ� 18 ฟวยจ เซ โอก ปลุกปลัก เนอึม บริ นึง�
ลอยฮ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� ดุงเดียง เตะ นึง ไม่
อื เรยีง� เคียง ไก ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี ฮอยจ ปเล่ีย
ไก โตว เญือม เรยีง ดุงเดียง เตะ เมาะ เซ ติ ชวง�
19 เวยีง ระ เซ ลเฆือฮ เลีฮ ลอวย� เวยีง อาวต ปุย
ตังเมือง ไลจ ตื โรฮ� เวยีง บ่าบี่โลน ระ เซ พะจาว
ไตม โรฮ อ�ื เกือฮ อื ญุ จอก รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ
แตะ เซ เกือฮ โอยจ� 20 เกาะ เมาะ ไก อื ไฆร ตื� โม
มอยจ เญือะ ไก โตว ป ชวน เฟือฮ� 21 ราื แพร ระ
โนง นึง เน่อมึ มะลอง ดุฮ ราว ปุย� แพร ติๆ โนง
เซ นัมนัก อื ไก พามัน เมาะ รฮอน กิโล� ปุย เตือง
โอยจ อื ซะ พะจาว ฆาื เม่ะมัก่ ป เกิต นึง ราื แพร
เซ� นึง มัฮ อื เม่ะมัก่ โซะ ลอน�

17
มอจังคึต ระ

1 เญอืม เซ เตปด่า ไน อาแลฮ เซ ติ อื ป ไปญ ซโล
วง ยุฮ แตะ เซ ฮอยจ เคะ อาึ� อฮั เฮี เนิ� �เอญี
นา เฮี เมอะ� อาึ ซ เปลีฮ ละ เปอะ ตอก ซ รเตีฮ พะ
จาว มอจังคึต ระ* ป งาวม ราว โกลง โฮวน เซ� 2 โม
กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ เอจี เลนจุ ไม่ อ�ื เมาะ ป อาวต
นึง ปลัฮเตะ ญุ่ยจ โรฮ นึง ไปล อะงุน บาึฮ ม่อยญ
ฮอยญ เรี ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ�

3 เญอืม เซ ลปุ พะจาว กุม เอนิ รพาวม เมอะ� เต
ปด่า เซ โรวก อาึ ฮอยจ นึง ลาึน ติ โดฮ� อาึ ยุ ปร
โปวน นา เซ ติ ปุย งาวม ราว โกะพริ ซครกั ลอง ติ�
โกะพริ เซ ไก มอยฮ ป ไซฮ ปุย นึง เล่ีป โกะ อ�ื มัฮ
โอยจ ลปุง พามัต พะจาว� ไก ไกญ อาแลฮ� ไก โด่

วง กาว� 4 ปรโปวน เซ จาวป เครองึ ซี ซูวนั ไม่ เค
รองึ ซครกั ลอง� แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ ไคร เค
รองึ มาื ไม่ แกว ระ งวยฮ ไม่ แกว ตอม ฮอย� ไปญ
จอก ไคร ป นาวก นึง ป คึต ป ตวยฮ� ไม่ ป ฆอก
ป เบร ป ไก ฆาื กัน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ แตะ
เซ� 5 นึง แด่ ปรโปวน เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง รซอม
ป มัฮ ลปุง โด่ะ ละ งอ่ต ปุย อื ตอก เฮ�ี �เวยีง บ่าบี่
โลน ระ เฮี มัฮ มะ มอจังคึต ไม่ มะ ป คึต ป ตวยฮ นึง
ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั อื ตอก เซ� 6 อาึ ยุ
ญุ่ยจ ปรโปวน เซ นึง ฮนัม ปุย ไน พะจาว ไม่ ฮนัม
โม ป ญอม ยุม เบือ แปน แตะ พีญัน ยุฮ พะเยซู ไม่
รพาวม เนอมึ แตะ�
เญอืม แก เยอะ ปรโปวน เซ อาึ เงอตึ ลัมเลือ เอนิ

ฆาื� 7 เตปด่า เซ ไฮมญ อาึ� �เมอยุ เงอตึ เนอมึ เง
อตึ แนม เปอะ ฆาื อ�ื อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ไลลวง
ลปุง โด่ะ ป เกว ไม่ ไลลวง ปรโปวน เซ� ไม่ ไลลวง
ลปุง โด่ะ ป เกว ไม่ โกะพริ ป บุก อื เซ� ป ไก ไกญ
อาแลฮ ไม่ โด่วง กาว เซ� 8 โกะพริ โฮลฮ เปอะ ยุ เซ
มัฮ ป ไก ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี เญือะ ไก โตว� ปังเมอ
ซ ฮอยจ แม� ซ โอก เน่อมึ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน
เซ ละ ซ ไลจ ซ โลม แตะ� โม ป อาวต นึง ปลัฮเตะ
เอ� ป โอ พะจาว โจต มอยฮ อื นึง นังซื จีวติ เน่อมึ
เญือม ยุฮ โรง แตะ ปลัฮเตะ เอ� เญือม โฮลฮ อื ยุ
โกะพริ เซ ซ เงอตึ เนอมึ ฆาื อ�ื โกะพริ เซ มัฮ ป ไก
ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี เญาะ ไก โตว� เฆียง เฮี ซ ฮอยจ
แม� มัฮ เซ ป ซ เงอตึ ปุย ฆาื อ�ื

9�มัฮ โอเอฮี ไล เฮี ป ไมจ ปุย งอ่ต ที ไม่ โกว แตะ
กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื ไกญ อาแลฮ อื เซ
มัฮ อฮั อื ไม่ บลาวง อาแลฮ โดฮ นา ก งาวม ปรโป
วน เซ� อฮั โรฮ อื ไม่ กซัต อาแลฮ ปุย� 10พอน ปุย
อื เญือะ โฮลฮ โตว ตัตเตียง เมือง แตะ� ติ อื กัมลัง
ตัตเตียง ลัง่ ปเล่ีย เฮ�ี ติ อื ดิ ฮอยจ โตว� ดัฮ เอจี
ฮอยจ โฮ ซ โฮลฮ ตัตเตียง ติ เตะ โน่ง� 11 โกะพริ ป
ไก ไพรม โฆะ โฮ� ป โอ เญือะ ไก ปเล่ีย เฮ�ี เอจี มัฮ
ซเตะ เตือง เซ� ปังเมอ มัฮ ลัง่ มู ติ ไม่ กซัต อาแลฮ
ปุย เซ� ซ ฮอยจ โรฮ ละ ซ ไลจ ซ โลม แตะ�

12�โด่วง กาว ยุ เปอะ เซ มัฮ กซัต กาว ปุย ป โอ ดิ
โฮลฮ ตัตเตียง บัน่เมือง แตะ� ซ โฮลฮ ตัตเตียง ดิ
ไม่ โกะพริ เซ ติ ชวัโมง� 13 โม กซัต เซ ไก รพาวม ติ
โดฮ� ซ มอป อมันัต แตะ ละ โกะพริ เซ ละ ซ เกือฮ
อื เกียฮ อฮั ตัง โกะ แตะ� 14 กซัต โม เซ ซ รุป ปุ
แตะ ไม่ กวน แกะ ยุฮ พะจาว� กวน แกะ เซ ไม่ โม
ป อาวต ไม่ อื ซ เป โม เซ� นึง มัฮ กวน แกะ เซ จาว
ไน ปุน เตียง โม จาวไน เตือง โอยจ อ�ื ไม่ มัฮ อื กซัต
ปุน เตียง กซัต เตือง โอยจ อ�ื โม ป อาวต ไม่ อื เซ
มัฮ โม ป เนอมึ รพาวม� กวนแกะ เซ เอจี เลือก อาึง
อื ไม่ กอก อื เอญี เคะ แตะ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

15 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �โกลง โฮวน ยุ เปอะ
นา ก งาวม มอจังคึต เซ มัฮ แพป อื ไม่ ปุย โฮวน
เจือ� โฮวน เมือง� โฮวน ปะเทต� ไม่ โฮวน ปซา�
16 โด่วง กาว ยุ เปอะ เซ ไม่ โกะพริ เซ ซ เกละยุ มอ

* 17:1 17:1 มอจังคึต เฮี มัฮ อฮั อื ไม่ เมือง บ่าบี่โลน� มัฮ เมือง ป จัมเปน ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อ�ื
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จังคึต เซ� ซ ตุย โอเอฮี ฮา อื โครยญ เจือ� ไม่ ซ
เกือฮ อื อาวต ฆาวง� ซ กุก โรฮ โตะ อ�ื ไม่ ซ ตอง
อื นึง งอ เกือฮ อื ฮะ ล่อยญ เตือง โอยจ อ�ื 17 มัฮ
ซ ยุฮ อื ตอก เซ นึง เอจี โบว พะจาว รพาวม อื เกือฮ
อื ยุฮ อื ตัม ปุก อื รพาวม แตะ� เกือฮ อื ไก รพาวม
ติ โดฮ� เกือฮ อื มอป อมันัต ละ โกะพริ เซ ละ ซ
ตัตเตียง อื บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ฮอยจ ละ เกิต โอเอฮี
ตอก อฮั พะจาว อื ซ เกิต โครยญ เจือ� 18 ปรโปวน
โฮลฮ เปอะ ยุ เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เวยีง ระ เซ� มัฮ ป ปุน
ตัตเตียง โม กซัต ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ เตปด่า เซ�

18
เวยีง บ่าบี่โลน ไลจ โลม

1ฟวยจ เซ เยอ อาึ ยุ แม เลีฮ เตปด่า เน่อมึ มะลอง
ติ� อาวต ไม่ อมันัต ระ แตะ� รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อื ซ
เปีย ยุฮ ปลัฮเตะ� 2ครอฮ อื นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ
ตอก เฮ�ี �เวยีง บ่าบีโ่ลน ระ เซ เอจี ไลจ เนอมึ ไลจ
แนม� ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ นา ก อาวต พี ฆอก โครยญ
ตัว อ�ื มัฮ นาตี อาวต เบื่อก� มัฮ นา ก รโจะ ไซม
โอ ซงะ่ ไล ไม่ ไซม เกละ ปุย ยุ โครยญ เจือ� 3 ปุย โค
รยญ เมือง เอจี ญุ ไปล อะงุน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี
ยุฮ เวยีง ระ เซ เตือง โอยจ แตะ� โม กซัต นึง ปลัฮ
เตะ เอ เอจี เลนจุ ไม่ เวยีง ระ เซ โรฮ� โม ป กาไค
นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ เอจี โฮลฮ แปน ป กอย เบือ บรื
เวยีง ระ เซ ไจ แตะ มาื�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

4 อาึ ฮมอง แม เซียง เน่อมึ มะลอง แม� อฮั เฮ�ี
�โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ โอก แปฮ ฮา
เวยีง ระ เซ� ปุ เลียก รโจะ ดิ ไม่ มัป่ ยุฮ อื เดอมึ เปอะ
โอ ซ ลอก ดิ ตุต ไม่ อ�ื 5 มัป่ ยุฮ อื เซ เอจี รชุก รเชยี
ก เบรยีง ไม่ มะลอง� พะจาว เบีย โตว พิต โฌวะ ยุฮ
อ�ื 6 ยุฮ อื ละ ปุย ตอก ออฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ แม ละ
โกะ อื ตอก เซ โรฮ� ไมจ เอนิ เปอะ โรก ละ อื ลอา
เตะ กัน ยุฮ โกะ อื เซ� จอก รไม่ อื รอาวม ซอง ละ
โม เปะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ รไม่ ละ โกะ อื เกือฮ เรยีง
ซอง ฮา เซ แม ลอา เตะ โรฮ� 7อวต เวยีง เซ ติ แตะ
คึ� ไม่ บรื อื ไจ แตะ มาื ตอก ออฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
อาวม ป โซะ ป ไซญ ไม่ เกือฮ อื โฮลฮ ตุก เปละ นัน
พาวม เมาะ เซ โรฮ� เวยีง ระ เซ อวต ติ แตะ� อฮั
เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ เอจี งาวม ตัตเตียง โอเอฮี
ตอก กซัต รโปวน โฮ� อาึ มัฮ โตว แม ฮงั� เญาะ ซ
โฮลฮ โตว ตุก รพาวม ติ คระ เนอมึ�� อฮั เซ� 8 มัฮ
เซ ป ซ ฮอยจ พราวป เม่ะมัก่ โซะ ลอน โฮวน เจือ ละ
อื ฆาื อื ไน ติ ซเงะ โน่ง� มัฮ พาญัต ฆอก ไม่ ไปลญ
เออปึ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม ป ซ ฮอยจ ละ อ�ื ซ
ฮะ ซ ล่อยญ โอยจ โรฮ นึง งอ� พะโองจาว ป รเตีฮ
อื เซ มัฮ พะจาว ป ระ เนอึม อมันัต�� อฮั เซ เซียง
ฮมอง อาึ เซ�

9 �โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� ป เอจี เลนจุ ไม่
เวยีง ระ เซ ไม่ ยุฮ ดิ อื ชฮิ ไม่ โอเอฮี นึง อ�ื เญือม
ชวน อื ม่าึต งอ ฮะ อื เซ ซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม
ฆาื อ�ื 10 ซ ชุง ก ซไง อื นึง ฮลัต แตะ นึง เม่ะมัก่
ลอก อื เซ� ซ อฮั เฮ�ี �โซะ ไซญ เนอึม ป เกิต ละ

เวยีง บ่าบีโ่ลน ป มัฮ เวยีง ระ เวยีง คึ เซ� เอจี ฮอยจ
พราวป เนอึม กัน รเตีฮ รตุม ละ เปอะ ไน ติ ชวัโมง
โน่ง�� ซ อฮั เซ ละ เวยีง เซ�

11�โม ป กาไค นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� ซ เยอืม เนอึ
ม เยอืม แนม ฆาื อื นึง ฮลัก แตะ กอ เวยีง เซ� นึง
โอ อื เญือะ ซ ไก ป รวี ป โชะ ป นาวง อื เซ� 12 ป
โชะ ป นาวง อื เซ มัฮ ไคร� มาื� แกว ไมจ ระ งวยฮ�
แกว ตอม ฮอย� พา ลินิน แนน ไมจ� พา ซี ซูวนั
ไม่ เครองึ ไตญ ปุย นึง กอย ซตุ� พา ซครกั ลอง�
โคะ ซออย ฮงาื โครยญ เจือ� ไม่ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง
พลุก ซัง โครยญ เจือ� ไม่ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง โคะ ระ
งวยฮ� ไร ซเง�ี ไร เฮลีจ� ไม่ ซโมะ พรุยฮ โครยญ
เจือ� 13 โนก ฮา เซ มัฮ โรฮ รไป โฮวง ไม่ ป ซออย
ฮงาื� เตียน ทุป� โมตญอป� กัมยนั� ไปล อะงุน�
ลออยฮ� แปง ไมจ� เฮงาะ� ครกั� โมวก� แกะ�
บรอง� เลาะ� ไม่ โม ป มัฮ ครา ปุย� ปัง มัฮ จีวติ
ปุย� โชะ ตื อื โม เซ เยอ�

14 �โม ปอกา อฮั เฮี ละ เวยีง เซ� �เปลิ โคะ เปลิ
เอาะ ป ล เลียก รพาวม เปอะ นึง เซ เอจี ไฆร ฮา
เปอะ� ไม่ โอเอฮี ป มัฮ ป ญึม ป เด ไม่ ป คึ ป นัก
ละ เปอะ เอจี ไฆร ตื ฮา เปอะ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว ยุ เฟือฮ�� อฮั เซ� 15 โม ปอกา ป กอย เบือ โชะ
แตะ โอเอฮี ละ เวยีง เซ เยอ� ซ ชุง ก ซไง อื ฆาื ฮลัต
แตะ นึง เม่ะมัก่ ลอก อื เซ� ซ เยอืม เนอึม เยอืม
แนม ไม่ ตุก รพาวม แตะ� 16 ซ อฮั เฮ�ี
� �โซะ ไซญ เนอึม� เวยีง ระ เซ ไพรม อื เอจี

โฮลฮ จาวป ฟุต เครองึ พา ลินิน แนน ไมจ ไม่ เค
รองึ ซี ซูวนั ไม่ เครองึ ซครกั ลอง ไม่ แงฮ่ ฆัว อื ติ
แตะ นึง เครองึ ไคร เครองึ มาื ไม่ แกว ระ งวยฮ ไม่
แกว ตอม ฮอย โอเอฮี� 17 คาวคอง ระ งวยฮ ยุฮ อื
เซ เอจี ไลจ โอยจ ไน ติ ชวัโมง โน่ง�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�
�โม กุม ซปาว รอาวม โครยญ โฆะ อื ไม่ โม ป โฮว

นึง ซปาว เซ� ไม่ โม ป ยุฮ กัน นึง อื ไม่ โม ป ริ ป ฮา
โอเอฮี คระ ปลัฮ รอาวม เซ� ชุง ตื ก ซไง อ�ื 18 ลไล
แก อื ม่าึต งอ ฮะ เวยีง เซ เยอ� อฮั เฮี เรยีง� �ไก
ก เมอ เวยีง คึนัก เมาะ เวยีง ระ เฮี เยอ� แจง โอ
อื ไก�� อฮั เซ� 19 โม เซ กาวป ครวย รกาื นึง ไกญ
แตะ ฆาื อ�ื เยอืม เนอมึ เยอืม แนม นึง ตุก รพาวม
แตะ� อฮั เฮ�ี �โซะ ไซญ เนอึม� เวยีง ระ เซ� มัฮ
นา ก โฮลฮ กุม ซปาว นึง ปลัฮ รอาวม แปน ป กอย
เบือ คาวคอง ยุฮ อ�ื ไน ติ ชวัโมง โน่ง เอจี ไลจ โอยจ
โอเอฮี นึง เวยีง ระ เซ�� อฮั เซ�

20�เมือง มะลอง ไม่ ปุย ไน พะจาว� ไม่ โม ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ�
โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ เปละ มวนพาวม
นึง เอจี รเตีฮ พะจาว เวยีง ระ เซ รโตง โม เปะ�� อฮั
เซ�

21 ฟวยจ เซ เตปด่า ระ เรยีง ระ แด่น ติ อื ยวก
ซโมะ ระ ติ โม่ว ตอกซโมะ ครติ ปุย เฮงาะ โฮ� เตือน
อื โตะ ปลัฮ รอาวม� อฮั เฮ�ี �เวยีง บ่าบี่โลน ระ เซ
ซ โฮลฮ โรฮ ปุย เตือน พราวป เกือฮ ไฆร ลอป ตอก
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เซ โรฮ� เญาะ ซ ไก โตว ปุย ซ โฮลฮ แม ยุ เวยีง
เซ�� อฮั เซ�

22 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ เวยีง เซ� �เซียง พิน เตียต
ปุย ไม่ เซียง โม ป จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ไม่ เซียง เปี
เซียง กวย เญาะ ไก โตว ป ซ ฮมอง แม เน่อมึ นึง
เปอะ เฟือฮ เอนิ� โม ป ไมจ พันญา ละ ยุฮ แตะ กัน
ตอก เฮี ตอก เซ ปุ โรฮ เญาะ ไก กไน เปอะ� เซียง
โม ปุย แปง เญาะ ซ ไก โตว ป ฮมอง เน่อมึ นึง เปอะ
เฟือฮ เอนิ� 23 รงั ออม นึง เปอะ ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก
เฟือฮ� เญาะ ซ ฮมอง โตว ปุย เซียง รโอฮ รออง เญื
อม เญือะ เญือม เอญี ปุย นึง กไน เปอะ� โม ปอกา
ยุฮ เปอะ ไพรม อื เอจี แปน ป ระ ไกญ ติญ มอยฮ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี โกว เปอะ อมันัต พี ละ ซ จุ เปอะ
ปุย โครยญ เมือง�

24 �นึง เวยีง เซ ปุย เอจี ยุ ฮนัม ปุย ไน พะจาว ไม่
ฮนัม โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อ�ื ไม่ ฮนัม โม ป ยุฮ
ปุย ยุม ไม่ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เซ ป
ลอก เวยีง เซ ตุต แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ เวยีง ระ
เซ เตปด่า เซ�

19
รซอม ลืลาว ปุย พะจาว

1 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง เซียง ระ ตอก ลเลาะ ปุย
โฮวน นึง เมือง มะลอง� อฮั เฮ�ี �ฮาเลลูยา� อมั
นัต เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ ไม่ โญตซัก ไม่ อมันัต
อานา โครยญ เจือ ไก ไม่ พะจาว ยุฮ เอะ� 2 กัน ร
เตีฮ ยุฮ อื มัฮ ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก โครยญ
เจือ� มอจังคึต ระ เซ ป เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ ยุฮ ป คึต
ป ตวยฮ ฆาื กัน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ อื เซ เอจี
ตัตซิน อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ� พะจาว เอจี โรก เวน
ละ ปรโปวน เซ รโตง ฮนัม กวนไจ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ
เซียง ฮมอง เงอะ เซ�

3 ปุย โฮวน เซ อฮั แม เฮี เรยีง� �ฮาเลลูยา� ม่าึต
งอ ฮะ เวยีง เซ ซ ฮาวก ลอป โอ เญาะ โก ลอยจ��
อฮั เซ�

4 โม ป ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย เซ� ไม่ ปุย ตัง
เจือ ปาวน ปุย เซ� นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ไว
พะจาว ป งาวม นา ก งาวม คึ เซ� อฮั เฮ�ี �อาเมน�
ฮาเลลูยา�� อฮั เซ�

5 เญอืม เซ โอก เซียง เน่อมึ ก งาวม คึ เซ� อฮั เฮ�ี
�โม เปะ เมาะ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ พะจาว� ไม่
โม ป นัปทื เนอึม อื เตือง ป ระ ป แตวะ� ไมจ เปอะ
ลืลาว พะจาว ยุฮ เอะ�� อฮั เซ�

กัน โซมญุ ยุฮ กวน แกะ
6 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง แม เซียง ตอก ลเลาะ ปุย

โฮวน โฮ� ตอก โรฮ ลอยฮ รอาวม นึง จาื ระ โฮ� ไม่
ตอก โรฮ อื ซนัน ลอยฮ เนอึม บริ โฮ� บรุก อฮั เฮ�ี
�ฮาเลลูยา� พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะจาว ป ตึก
นึง ระ อมันัต แตะ� เอจี ปุน แปน กซัต ตัตเตียง โอ
เอฮี เตือง โอยจ อ�ื 7 ไมจ เอะ ญันด่ี ปีติ ไม่ ลืลาว
ไม่ ทไว แตะ โญตซัก ละ� นึง เอจี เติง เวลา โซมญุ
กวน แกะ เซ� ป เครฮี ยุฮ อื เอจี ฟวยจ แงฮ่ ฆัว อื

ติ แตะ� 8 พะจาว เอจี เกือฮ อื โฮลฮ จาวป เครองึ
พา ลินิน แนน ไมจ� เครองึ รโอฮ ปิญ รฮอยจ� เค
รองึ พา ลินิน แนน ไมจ เซ มัฮ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ ปุย
ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

9 เญอืม เซ เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ
อาึง ตอก เฮ�ี �โม ป โฮลฮ พะจาว กอก ฮอยจ นึง
กัน โซมญุ กวน แกะ เซ� เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื � อฮั เซ� เตปด่า เซ อฮั แม เฮี
เนิ� �ลปุง เซ เยอ มัฮ ลปุง พะจาว� มัฮ ป เนอึม ป
แนม�� อฮั เซ�

10 เญือม เซ อาึ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ริ ไว เต
ปด่า เซ โบ ชวง อ�ื เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ปุ ไว อาึ
อ�ื อาึ มัฮ โรฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว ตอก ปะ ไม่ ตอก
โม เอียกปุ เปอะ ป แปน เนอึม พีญัน ยุฮ พะเยซู�
ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว โน่ง� เมาะ ป ครอฮ ไลลวง
พะเยซู เอจี มัฮ ซึป อื ป อฮั ลปุ พะจาว ละ แตะ��
อฮั เซ เนิ�

ป บุก บรอง ปิญ โฮว รุป เซิก
11 ฟวยจ เซ อาึ ยุ โบฮ โตะ มะลอง� ชวน บรอง

ปิญ นึง ติ ตัว� ป บุก บรอง เซ มอยฮ อื มัฮ �ป เนอึ
ม รพาวม� ไม่ �ป ซื ป ไซ�� โฮว รุป ไม่ รเตีฮ รตุม
แตะ โอเอฮี ตัม ป ปุก ป ลอก� 12 ซลอง ไง่ อื ตอก ร
เออปึ งอ โฮ� นึง ไกญ อื ไก วอม คึ นึง โฮวน� ป บุก
บรอง เซ เอจี ไซฮ พะจาว มอยฮ อื นึง โกะ อื ติ� ไก
โตว ป ยุง มอยฮ อื เซ โนก ฮา โกะ อ�ื 13 จาวป ลปิ
ดา ชตึ นึง ฮนัม� ป บุก บรอง เซ มอยฮ อื มัฮ �ลปุง
พะจาว�� 14 โม ตฮนั นึง เมือง มะลอง โฮว ฟวต
อ�ื บุก โรฮ บรอง ปิญ� จาวป เครองึ พา ลินิน แนน
ไมจ� ซงะ่ ซงอม� ปิญ รฮอยจ� 15 ป อฮั ปุย �ลปุง
พะจาว� ละ เซ โอก วจิ ลอม เน่อมึ โตะ มวยญ อื นึง
ซ เป อื เมือง ปุย นึง อื โครยญ เมือง� ซ ตัตเตียง
ปุย นึง คอน ไร� ซ เกือฮ รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ โอก ละ ปุย� ตอก โอก
รอาวม อะงุน เน่อมึ ควน บึน ปุย อื เญือม บึน ปุย อื
โฮ� 16 ไก โรฮ มอยฮ นึง ลปิ อื ไม่ นึง รเวือง อื ติ�
มอยฮ อื เซ มัฮ �กซัต ตัตเตียง โม กซัต เตือง โอยจ
อ�ื ไม่ จาวไน ตัตเตียง โม จาวไน เตือง โอยจ อ�ื�
อฮั เซ�

17 ฟวยจ เซ อาึ ยุ เตปด่า ติ ชุง นึง ซเงะ� เดือะ
อฮั อื ละ ไซม โปว นึง กังฮาว เตือง โอยจ อื นึง ล
เลาะ รโปยญ แตะ ตอก เฮ�ี �เอญี รโจะ รเจอมึ นึง
กัน เลียง ระ ยุฮ พะจาว เฮ�ี 18 ซ เกือฮ โม เปะ กุก
โตะ โม กซัต� ไม่ โตะ โม ไน ตฮนั� ไม่ โตะ โม ป ระ
เรยีง ระ แด่น� ไม่ โตะ บรอง ไม่ โตะ โม ป บุก บรอง
เซ� ไม่ โตะ ปุย เตือง ป มัฮ ครา ไม่ ป โอ มัฮ ครา�
เตือง ป ระ ป แตวะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ ไซม
โม เซ�

19 เญือม เซ อาึ ยุ โกะพริ เซ ไม่ โม กซัต นึง ปลัฮ
เตะ เฮี ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื รโจะ ละ ซ รุป แตะ ปุ แตะ
ไม่ ป บุก บรอง เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื 20ป บุก บรอง
ปิญ เซ โฮมวต โกะพริ เซ ไม่ ป ซึป ลปุง พะจาว โอ
เนอมึ ติ ปุย เซ� เอจี มัฮ ปุย เซ ป ยุฮ ป ซัมคัน ซอง
นา โกะพริ เซ� มัฮ ป จุ โม ป ไว ฮุป โกะพริ เซ ไม่
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โม ป ไก ควน ไม ยุฮ โกะพริ เซ นึง� เบือ ป ซัมคัน
ยุฮ แตะ เซ� ปุย ลอา เซ ไก ป โปวฮ โตะ ตุง งอ รเอ
อปึ ไม่ มัต เตือง ไอม อ�ื 21 ตฮนั ยุฮ อื เซ ยุม โอยจ
นึง วจิ ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ ป บุก บรอง เซ� โม
ไซม โฮลฮ กุก โตะ โม เซ ปอ ซัก ปอ เตือ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื

20
เตปด่า ปุก คัง ซาตัน ติ เปือน เนอมึ

1 ฟวยจ เซ อาึ ยุ เตปด่า เลีฮ เน่อมึ มะลอง ติ�
ไปญ โม่ะเฮลีจ ระ ติ เซน ไม่ ควน กัฮ กอแจ โตะ
ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ� 2 เตปด่า เซ โฮมวต เงอืก ป
อฮั ปุย ซโอยญ ไพรม ไม่ เซ� เอจี มัฮ ป อฮั ปุย พี
ระ ละ ไม่ ซาตัน� ปุก น่าึก อื โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน
เซ� ซอง อาึง อื เกือฮ ตอน� คัง อื โตะ เซ ติ เปือน
เนอึม� 3 นึง โอ อื เญาะ ซ เกือฮ ปุน จุ ปุย โครยญ
เมือง ไน ติ เจน เปือน เนอมึ เซ� กัง เคะ เอ จัมเปน
ลัง่ อื พลวย ติ เตะ�

4 ฟวยจ เซ อาึ ยุ ก งาวม คึ โฮวน โดฮ� พะจาว
เกือฮ โม ป งาวม นึง อื แปน ป ปุน รเตีฮ โอเอฮี� โม
ป กิต ปุย ไกญ อื เบือ แปน อื ซกิ พีญัน ยุฮ พะเยซู
ไม่ เบือ ลปุง พะจาว� อาึ โฮลฮ ยุ ลปุ อ�ื มัฮ ป โอ
ไว โกะพริ เซ ไม่ ฮุป อ�ื มัฮ ป โอ ญอม ไอฮ ควน ไม
ยุฮ โกะพริ เซ นึง แด่ แตะ ไม่ นึง เตะ แตะ� โม เซ
เยอ� โม เซ โกฮ ไอม แม� โฮลฮ ตัตเตียง ดิ โอเอฮี
ไม่ พะครติ ติ เปือน เนอมึ� 5 เอจี มัฮ เฮี ไลลวง โกฮ
ไอม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ คัก รกา นึง อ�ื กา เฆียง
ลอยจ ติ เปือน เนอมึ เซ โม ป ยุม ไฮญ นึง อื ปังเมอ
โอ ดิ โฮลฮ โกฮ ไอม� 6 โม ป โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ คัก รกา อื เซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื ไม่ โฮลฮ อื แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว� เอจี
มัฮ โปน อื ยุม โฮน ลอา นึง อื เซ� ซ โฮลฮ แปน ซตุ
รซอฮ ละ พะจาว ไม่ ละ พะครติ� ซ โฮลฮ ตัตเตียง
ดิ โอเอฮี ไม่ อื ติ เปือน เนอมึ�

ซาตัน ซ ไป นึง พะเยซู
7 เญือม เอจี โปน อื ฮา ติ เปือน เนอึม เซ� ซ ไก

ป พลวย ซาตัน ฮา ก ไลญ อื เซ� 8 ซ โอก ละ ซ จุ
แตะ ปุย โครยญ เมือง เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี เตือง เมือง
โกก ไม่ เมือง มาโกก� นึง ซ เกือฮ อื รโจะ ละ ซ รุป อื
เซิก� ปุย โม เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ตอก ไฮมจ นึง
เกาะ โฮ� 9 โม เซ โฮว นึง ปลัฮเตะ เล่ีป อ�ื ฮอยจ
แวต เอนิ ก อาวต ปุย ไน พะจาว ไม่ เวยีง ฮรกั พะ
จาว เซ� เญอืม เซ เยอ� เลีฮ เอนิ งอ ยุฮ พะจาว ละ
เน่อมึ มะลอง ปอ ฮะ ล่อยญ อื เอนิ� 10พี ระ ป กอ จุ
ปุย เซ เอจี ไก ป โปวฮ โตะ ตุง งอ รเออปึ ไม่ มัต เซ�
นา เซ เอจี มัฮ นา ก อาวต โกะพริ เซ ไม่ ป ซึป ลปุง
พะจาว โอ เนอึม ติ ปุย เซ� โม เซ ซ โฮลฮ อาวม ป
โซะ เตือง ซเงะ่ รซาวม โอ เญาะ ไก ลอยจ�

กัน รเตีฮ ลัก่ ก ลอยจ อื
11ฟวยจ เซ อาึ ยุ ก งาวม คึ� ระ ปิญ� ยุ โรฮ ไม่

ป งาวม นึง อ�ื เญือม เซ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง

ไฆร เอนิ� เญาะ ไก โตว ป ยุ เตะ ไม่ มะลอง เซ�
12 อาึ ยุ โม ป ยุม เตือง ป ระ ป แตวะ� ชุง ลัก่กา ก
งาวม คึ เซ� นังซื นังฮา ยุฮ พะจาว เซ เอจี ไฆลฮ�
ไก แม นังซื ติ ปอ� ไฆลฮ โรฮ� มัฮ นังซื จีวติ� โม
ป เอจี ยุม เตือง โอยจ อื ลอก กัน รเตีฮ� ตัม โอเอฮี
ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื เซ ตัม ป ยุฮ ป อฮั อื โครยญ
เจือ� 13 ปลัฮ รอาวม รแม่ ป ยุม อาวต นึง แตะ�
อมันัต ลัก่ ยุม ไม่ เมือง ป ยุม รแม่ โรฮ ป ยุม อาวต
นึง แตะ โรฮ� ปุย เตือง โอยจ อื เอจี ลอก กัน รเตีฮ
ตัม ป ยุฮ ป อฮั แตะ โครยญ โฆะ อ�ื 14 อมันัต ลัก่
ยุม ไม่ เมือง ป ยุม เอจี ไก ป โปวฮ โตะ ตุง งอ� เอจี
มัฮ ตุง งอ เซ ป มัฮ ยุม โฮน ลอา เยอ� 15 ป ออฮ ป
เอฮี ญุ่ก� ป โอ พะจาว โจต อาึง มอยฮ อื นึง นังซื จี
วติ เซ� ไก ป โปวฮ โตะ ตุง งอ เซ เตือง โอยจ อ�ื

21
ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ

1 ฟวยจ เซ อาึ ยุ ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง
โคระ� นึง เอจี ไฆร มะลอง ไพรม ไม่ ปลัฮเตะ ไพรม
เซ� ปลัฮ รอาวม ปุ โรฮ เญาะ ไก� 2 อาึ โฮลฮ ยุ
เวยีง ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว� มัฮ เวยีง เยรูซาเลม
โคระ ป กัมลัง เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง� มัฮ เลีฮ อื
เน่อมึ นึง พะจาว� เอจี ฟวยจ แฮรป เตียป อื อาึง�
เอจี แงฮ่ ฆัว อื ตอก ป เครฮี ซ เอญี ละ ปรเมะ เญือะ
แตะ โฮ� 3 อาึ ฮมอง ลเลาะ ระ เซียง โอก เน่อมึ ก
งาวม คึ เซ� อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี ฮอยจ
อาวต ไม่ ปุย� เอจี เกือฮ ติ แตะ อาวต ดิ ไม่ อ�ื โม
เซ ซ แปน ปุย ไน อ�ื พะจาว ซ อาวต ลลาึง อ�ื ซ
แปน พะจาว ยุฮ อ�ื 4พะจาว ซ บ่วต รบวต นึง ไง่ อื
โครยญ เฌีย� ไลลวง ยุม ปุย เญาะ ซ ไก โตว เฟือ
ฮ เอนิ� ตุก เปละ นัน พาวม ไม่ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ปุ โรฮ
เญาะ ซ ไก� ป โซะ ป คระ นึง อื ปุ โรฮ ซ ไก� นึง
เอจี ไฆร ไลลวง ป ไก ไพรม เซ��

5 เญื อม เซ ป งาวม นา ก งาวม คึ เซ อฮั เฮ�ี
�ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ยุฮ โอเอฮี เกือฮ โคระ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ� อฮั โรฮ เฮี เนิ� �ไซฮ อาึง เมิฮ� ลปุง
เฮี มัฮ ป เนอึม ป แนม� ปุน อาึง ปุย รพาวม แตะ
นึง�� อฮั เซ�

6อฮั แม เฮี เนิ� �เอจี ฟวยจ� อาึ มัฮ ตัว �ก� ไม่
ตัว �ฌ�. มัฮ เมือ โรง อื ไม่ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื ดัฮ ไก
ป ฆวต ญุ รอาวม อาึ ซ เกือฮ ญุ เยอื รอาวม จีวติ ป
ปัต โอก เน่อมึ รอาวม ปลาึฮ ไก จีวติ นึง� 7 ป เป ป
โอ ไมจ เจอ ซ โฮลฮ โอเอฮี โม เฮี แปน คอง แตะ�
อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื ปุย เซ ซ แปน กวน เนอะ�
8 โม ป ฮลัต นึง ปุย ไม่ โม ป โอ เจือ� โม ป โอ เนอมึ
รพาวม ละ พะจาว� โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� โม ป เลน
จุ� โม ป โกว อมันัต พี� โม ป ไว ฮุป� ไม่ โม ป อฮั ป
โอ เนอมึ เตือง โอยจ อ�ื รโตง อื เอจี มัฮ ตุง งอ รเอ
อปึ ไม่ มัต� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ ยุม โฮน ลอา เยอ��
อฮั เซ�

เวยีง เยรูซาเลม โคระ
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9 ฟวยจ เซ เตปด่า ติ อื ไน โม เตปด่า อาแลฮ ป
ไปญ ซโลวง นาวก นึง เม่ะมัก่ อาแลฮ เจือ ป ซ ไก
ลัก่ ลอยจ อื เซ เอญี เคะ อาึ� อฮั เฮี เนิ� �เอญี นา
เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ปะ ยุ ป เครฮี ป ซ เอญี ละ ป มัฮ
กวน แกะ เซ�� อฮั เซ� 10 เตปด่า เซ ตาว อาึ เบือ
ลปุ พะจาว ฮอยจ เปือง โม ฮลาวง ติ โดฮ� เปลีฮ
เวยีง ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว เซ เนิ ป มัฮ เวยีง เยรู
ซาเลม ป กัมลัง เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง� มัฮ เลีฮ
อื เน่อมึ นึง พะจาว� 11 เวยีง เซ ไก รงั ซเปีย ยุฮ พะ
จาว นึง� ตอฮ เอนิ ตอก แกว ระ งวยฮ� ตอก แกว
รงั ซงา โฮ� ซงอม ตอก แกว รฮอง� 12 ไก ฆรุง ระ
ฮลาวง� ไก โตะ รเวอืะ นึง กาว โรฮ ลอา โตะ� โตะ
รเวอืะ เซ โครยญ โตะ อื อาวต เตปด่า นึง ติ ติ� มอง
โตะ รเวอืะ เซ� รเวอืะ เซ ไก มอยฮ เจอ โม อซิราเอน
นึง เตือง กาว โรฮ ลอา เจอ อื โครยญ โตะ� ติ โตะ
ติ เจอ� 13 ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไก รเวอืะ ลอวย โตะ�
ลวง ลัก่ล่าวง อื ไก โรฮ รเวอืะ ลอวย โตะ� ลวง ลัก่
เซฮ อื ไก โรฮ รเวอืะ ลอวย โตะ� ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ
อื ไก โรฮ รเวอืะ ลอวย โตะ โรฮ� 14ฆรุง เวยีง เซ โก
อื ราว ซโมะ ระ ปาวน เลียม กาว ลอา กอน� ซโมะ
โม เซ ไก มอยฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง กวน แกะ เซ
นึง เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื

15 เตปด่า ป อู ไม่ อาึ เซ ไก โคะ รแนต ไคร ยุฮ
ละ ซ แนต อื เวยีง เซ นึง� ไม่ รเวอืะ อื ไม่ ฆรุง อ�ื
16 เวยีง เซ พัต โมน ปาวน เลียม� ลวง ลัง่ อื บรญิ
ไม่ ลวง เงีย่ง อ�ื เตปด่า เซ แนต เวยีง เซ นึง โคะ
รแนต ยุฮ แตะ� ลวง ลัง่ อื ไม่ ลวง เงีย่ง อื ไม่ ฮลา
วง เตียม อื เมาะ ปุ แตะ� ไก ลอา เปือน ไปล ปาวน
รอย กิโลเมต เมาะ ปุ แตะ เตือง ลอวย ลวง อื เซ�
17 เตปด่า เซ แนต ฆรุง เซ� ไก ติ รอย ไม่ รปาวน
โรฮ ปาวน รเนฮ� รเนฮ โกว เตปด่า เซ มัฮ โรฮ ตอก
รเนฮ โกว ปุย ปลัฮเตะ โรฮ� 18 ฆรุง เวยีง เซ ยุฮ อื
นึง แกว รงั ซงา� เวยีง เซ ยุฮ อื นึง ญอต ไคร รฮอง
ตอก ซแฆล โฮ� 19 ซโมะ โก อื ฆรุง เวยีง เซ ปดัป่
ปด่า อื นึง แกว ระ งวยฮ เตือง โอยจ อ�ื ติ อื มัฮ
แกว รงั ซงา� ติ อื แม มัฮ แกว มาฮานิน� ติ อื มัฮ
แกว ตอง เนะ� ติ อื มัฮ แกว ซงา กวต� 20 ติ อื มัฮ
แกว พรุยฮ� ติ อื มัฮ แกว ซครกั� ติ อื มัฮ แกว
ซลอง ไง่ แมว� ติ อื มัฮ แกว ซเง�ี ติ อื มัฮ แกว
เกาะ นัม พึง� ติ อื มัฮ แกว ซงา จัว� ติ อื มัฮ แกว
ซี นัม เงนิ� ติ อื มัฮ แกว ซี ซูวนั� 21แปน กาว โรฮ
ลอา เตือง เซ� รเวอืะ กาว โรฮ ลอา โตะ เซ มัฮ แกว
ปิญ� รเวอืะ ติ ติ เซ ยุฮ อื นึง แกว ตอม ฮอย ติ ติ เตื
อง กาว โรฮ ลอา โตะ อื เซ� กอง เวยีง เซ มัฮ ญอต
ไคร� รฮอง ตอก ซแฆล โฮ�

22 อาึ ยุ โตว วิฮนั กไน เวยีง เซ� นึง อาวต ลอป
พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ ไม่ กวน แกะ เซ
นึง เวยีง เซ� มัฮ เซ ป โอ อื เญือะ จัมเปน ไก วิฮนั
นึง ฆาื อ�ื 23 ปุย เวยีง เซ เญือะ จัมเปน โตว อื โกว
รงั ซเงะ ไม่ รงั เคิ นึง� นึง รฌิญ เลิง รงั ซเปีย ยุฮ
พะจาว นึง� กวน แกะ เซ มัฮ โรฮ ควน ซเปีย นึง
อ�ื 24 ปุย โครยญ เมือง ซ โฮลฮ โฮว ซไบ่ นึง รงั ซ
เปีย เวยีง เซ� โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ ซ โฮว เลียก
ไม่ โญตซัก ยุฮ แตะ นึง เวยีง เซ โรฮ� 25 ไก โตว ติ

ซเงะ เนอึม เญือม ซอง ปุย รเวอืะ นึง เวยีง เซ� นา
เซ เยอ เมือ ก ซาวม นึง อื ปุ โรฮ ไก� 26 โอเอฮี ป
ไมจ ป ญุ่ก ไม่ โอเอฮี ป โฮลฮ ปุย โญตซัก แตะ นึง
โครยญ เมือง ปุย� ซ โรวก อื ฮอยจ นา เซ� 27 โอ
เอฮี ป โอ ซงะ่ ซงอม ปังเมอ โอ ซ เกือฮ อื เลียก นึง
เวยีง เซ� โม ป ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ไม่ โม ป อฮั ป โอ
เนอึม เมอ� ปุ โรฮ ซ โฮลฮ เลียก นึง อื ติ ตื เนอึม�
มัฮ โม ป โจต พะจาว อาึง มอยฮ อื นึง นังซื จีวติ ยุฮ
กวน แกะ เซ โน่ง ป ซ โฮลฮ เลียก นึง อ�ื

22
โกลง รอาวม จีวติ ไม่ โคะ จีวติ

1 เญื อม เซ เตปด่า เซ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุ โกลง
รอาวม จีวติ� ซงอม ตอก แกว รฮอง โฮ� ปัต โอก
เน่อมึ ก งาวม คึ ยุฮ พะจาว ไม่ ก งาวม กวน แกะ
เซ� 2 ปัต เลีฮ ซน่ะ กอง นึง เวยีง เซ� เฆียง โกลง
เตือง ลอา ก บลัฮ อื ไก โคะ จีวติ นึง โฮวน� โคะ โม
เซ เปลิ ติ เนอึม กาว โรฮ ลอา เจือ� เปลิ โครยญ
เคิ ติ เคิ ติ เจือ� ฮละ โคะ เซ ไฮ ยุฮ ป โซะ นึง ปุย
โครยญ เมือง� 3 นึง เวยีง เซ โอเอฮี ป ลอก รซอม
ซะ ยุฮ พะจาว นึง อื เญือะ ซ ไก โตว ติ เจือ เนอึม�
ก งาวม คึ ยุฮ พะจาว เยอ ไม่ ก งาวม กวน แกะ เซ
ซ อาวต นา เซ� โม กวนไจ ยุฮ อื ซ นัปทื เนอึม อ�ื
4 โม เซ ซ โฮลฮ เนอมึ ยุ นา พะจาว� มอยฮ พะจาว
ซ ไก นึง แด่ อื โครยญ โฆะ อ�ื 5 เมือ ก ซาวม อื ปุ
เญาะ ซ ไก� เญือะ จัมเปน โตว โกว รงั ออม ไม่ รงั
ซเงะ นึง ซ มัฮ พะจาว รงั ซเปีย ละ อ�ื โม เซ เยอ ซ
โฮลฮ ตัตเตียง ลอป โอเอฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ ตอก
กซัต โฮ�

พะเยซู ซ ฮอยจ แม
6 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ลปุง เฮี มัฮ ป เนอึ

ม ป แนม� ปุน อาึง ปุย รพาวม แตะ นึง� พะโอง
จาว ป มัฮ พะจาว กุม รพาวม รโม่ยฮ โม ป ซึป ลปุง
แตะ เซ� เอจี ดวน เตปด่า ยุฮ แตะ เปลีฮ ไลลวง ป
โอ เญือะ เล่ีญ ซ เกิต เซ ละ โม กวนไจ ยุฮ แตะ��
อฮั เซ�

7พะเยซู อฮั เฮี เนิ� �มอง แลน� เญือะ เล่ีญ โตว
อาึ เอจี ซ ฮอยจ เจอะ� เมาะ ป ยุฮ ตัม ลปุง รโฮงะ
ป ไก นึง นังซื ไลลวง ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย เฮ�ี ซ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

8 อาึ ป มัฮ โยฮนั เนอ เอจี โฮลฮ ยุ โฮลฮ ฮมอง
โอเอฮี ไล เซ เตือง โอยจ อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ ยุ
ฟวยจ ฮมอง เงอะ โอเอฮี ไล เซ เยอ� อาึ นุ่ม ปอ จิ
ไกญ แตะ เตะ โบ ชวง เตปด่า เซ ละ ซ ไว แตะ เต
ปด่า เซ นึง มัฮ อื ป เปลีฮ โอเอฮี ไล เซ เนิ� 9 เตปด่า
เซ ปังเมอ อฮั เฮี เนิ� �ปุ ไว อาึ อ�ื อาึ ไม่ ปะ มัฮ ดิ
กวนไจ ยุฮ พะจาว� มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะจาว ตอก
โม เอยีกปุ เปอะ ป มัฮ โรฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่
โม ป ยุฮ ตัม ลปุง ไก นึง นังซื เฮี เตือง โอยจ อ�ื ไมจ
เปอะ นุ่ม ไว พะจาว เซ โน่ง�� อฮั เซ เนิ�
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10 อฮั แม เฮี เนิ� �ลปุง รโฮงะ ป เกว ไม่ โอเอฮี
ป ซ เกิต ลั่กกา ปุย นึง นังซื เฮ�ี ปุ เม่าะ ปุ ลไลม�
นึง เอจี ซ เติง เวลา ซ เกิต อ�ื 11 โม ป ยุฮ ป ฆอก
ป เบร เกือฮ แนฮ ยุฮ ป ฆอก ป เบร แนฮ� โม ป
รแอม โตะ รพาวม เกือฮ แนฮ แปน ป รแอม แนฮ�
โม ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ� เกือฮ แนฮ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ
แนฮ� โม ป ซงะ่ ซงอม เกือฮ แนฮ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม แนฮ�� อฮั เซ�

12 พะเยซู อฮั เฮ�ี �มอง แลน� เญือะ เล่ีญ โตว
อาึ ซ ฮอยจ เจอ� อาึ ซ ฮอยจ ไม่ ลังวนั ยุฮ แตะ� ซ
จัต เตอะ ละ ปุย ตัม ป ยุฮ ป อฮั อื โครยญ โฆะ อ�ื
13 อาึ มัฮ ตัว �ก� ไม่ ตัว �ฌ�. มัฮ ป รกา อื ไม่ ป
รเคะ� มัฮ เมือ โรง อื ไม่ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื

14 �โม ป ซัก เครองึ จาวป เครองึ ฟุต แตะ ซงะ่
ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื นึง ซ โฮลฮ
อื รโตง แตะ นึง โคะ จีวติ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ อื เลียก
นึง เวยีง เซ คระ โตะ รเวอืะ� 15 ก พริ เวยีง เซ ไก
เซาะ นึง ไม่ โม ป โกว อมันัต พี� ไม่ โม ป เลนจุ� ไม่
โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ โม ป ไว ฮุป� ไม่ โม ป มวน
รพาวม นึง อฮั แตะ ป โอ เนอมึ� ไม่ กอ จุ แตะ ปุย�

16 �อาึ ป มัฮ เยซู เยอ เอจี ดวน เตปด่า ยุฮ แตะ
โฮว รโฮงะ โอเอฮี ไล เฮี ละ ปะ ละ ซ เกือฮ อื ฮอยจ
ละ โม ครติซจัก โครยญ โดฮ� เอจี มัฮ อาึ เฮี ป มัฮ

ตอก แรฮ ละ กซัต ด่าวติ เตอ� ไม่ มัฮ โรฮ จัตเจือ
อ�ื อาึ มัฮ โรฮ ซฆรงั ซะ รงั เนอึม รงั แนม�� อฮั
เซ พะเยซู�

17ลปุ พะจาว ไม่ ปเครฮี ซ เญือะ เซ อฮั เฮ�ี �เอญี
นา เฮ�ี� อฮั เซ� เมาะ ป ฮมอง รซอม เซ ไมจ โรฮ อื
อฮั เฮ�ี �เอญี นา เฮี เยอ�� ไมจ โรฮ อื อฮั ตอก เซ�
เมาะ ป ฆวต ญุ รอาวม เกือฮ เอญี นา เฮ�ี เมาะ ป
ไก รพาวม ฆวต ญุ อู� ญุ เยอื เมิฮ รอาวม จีวติ เซ�

18 โม ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ ไลลวง ป ซ เกิต ลัก่กา
ปุย ป ไก นึง นังซื เฮ�ี อาึ ซตอก รเง่อมึ เมอะ ตอก
เฮ�ี ดัฮ ไก ป เพือ ลปุง ป ไก นึง นังซื เฮ�ี พะจาว
ซ เพือ โรฮ เม่ะมัก่ ละ อื ตัม ป เอจี ไซฮ อาึ อาึง นึง
นังซื เฮี โรฮ� 19 ดัฮ ไก ป ลิต ลปุง รโฮงะ ป ซ เกิต ลั่
กกา ปุย นึง นังซื เฮ�ี พะจาว ซ ลิต โรฮ รโตง อื นึง
โคะ จีวติ เซ� ไม่ รโตง อื นึง เวยีง ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะ
จาว เซ ตัม ป เอจี ไซฮ อาึ อาึง ไลลวง อื นึง นังซื เฮ�ี

20พะโอง ป มัฮ ซกิ พญีัน เนอมึ ยุฮ พะจาว นึง โอ
เอฮี ไล เซ อฮั เฮ�ี �เญือะ เล่ีญ โตว อาึ เอจี ซ ฮอยจ
เจอะ� มัฮ เนอมึ ตอก เซ�� อฮั เซ�
อาเมน� ฮอยจ เนอมึ โอะ� พะเยซู จาว�
21 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู จาว อาวต ลอป ไม่ โม ป

มัฮ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื อาเมน�
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